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Proč jsem se narodil jako osoba, kterou jsem? Proč jsem se nenarodil jako někdo 
jiný? Například jako osoba v sousedním domě; jako osoba v jiné zemi; jako osoba 
mnohem šťastnější; jako známá osoba; jako osoba, která žila v minulosti; jako 
osoba, která se ještě nenarodila; možná dokonce jako tvor žijící na jiné planetě?
Dá se na tyto otázky vůbec odpovědět? Dávají vůbec nějaký smysl? Nebo jsou 
založeny na mylné úvaze, a když se nad světem zamyslíme správným způsobem, 
tyto otázky jednoduše zmizí? 
Ať je to jakkoli, pokračujme těmito otázkami. Co se se mnou stane, až zemřu? 
Nemyslím samozřejmě na to, co se stane s mým tělem; mám na mysli to, co často 
nazýváme „duší“. Co se stane s  mojí duší, až zemřu? Bude moje duše žít dál? 
A co se po mé smrti stane s lidmi, které znám? Budou jejich duše žít někde jinde? 
Uvidí moje duše opět někde jejich duše?
Když si klademe tyto otázky, máme obvykle na mysli „duši“ jako individuální 
osobu, kterou jsme, ovšem bez fyzického těla. Je opravdu možné, aby nás naše 
duše přežila takovýmto způsobem – řekněme tím, že by šla do nebe nebo do pek-
la anebo „na druhou stranu“, aby tak, možná v duchovní formě, zůstala ve styku 
s těmi, kdo jsou stále ještě naživu?
Může duše žít dále jako nějaká forma uvědomění, ale ne jako uvědomění toho, že 
je nějakou věcí nebo nějakým jedincem? Anebo je smrt zapomněním, jako když 
jsme v bezvědomí, ale bez možnosti návratu k vědomí?

Otázky

Památce mého bratra Christophera Johna Heapa

PŘEDMLUVA

Jestliže jste si nikdy nepoložili následující otázky,
proč to neudělat nyní?
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Může duše žít dál jako jiná osoba, takže až zemřu, narodím se znovu – převtělím 
se do jiného jedince (aniž bych věděl, že jsem předtím byl někým jiným)? Žil jsem 
opravdu jako někdo jiný před tím, než jsem se stal osobou, kterou nyní jsem? 
Jestliže jsem nikdy před tím, než jsem se narodil, nezakusil vědomí ve formě se-
beuvědomění, a jestliže je nikdy znovu nezakusím po své smrti, znamená to, že 
mám pouze jedinou šanci, abych žil jako vědomá bytost, která o sobě ví? Jestli 
je to tak, co potom rozhodlo o tom, že jsem osobou, kterou jsem, a ne nějakou 
jinou osobou, například – Johnem Smithem, Nitou Patel, OlgouSchmidt, nebo 
někým, kdo žil před 5000 lety, anebo někým, kdo bude žít za 5000 let?
Když dostávám jednu jedinou příležitost k tomu, abych prošel bytím jako osoba 
(anebo jako jiná vnímající bytost), znamená to, že bych tuto příležitost ztratil, 
kdyby se osoba, kterou nyní jsem, nebyla nikdy narodila, protože například moji 
rodiče by se nikdy nesetkali; před tím, než jsem byl počat, by se rozhodli, že ne-
budou už mít žádné děti; kdyby mezi nimi nedošlo k tělesnému styku, který mě 
stvořil jako osobu, kterou jsem (anebo kdyby užili kontracepci); kdyby vajíčko 
oplodnilo jiné sperma; kdyby mě matka potratila? Anebo bych se přesto býval 
narodil, ale jako někdo jiný (ale stále jako „já“). Kdyby se tak stalo, co by rozhod-
lo o tom, kým bych se byl narodil?

Výzkumná cesta
V této knize bych vás rád vyzval, abyste mě provázeli na cestě k nalezení jasných 
a  jednoznačných odpovědí na všechny tyto otázky – otázky, které vás mohou 
uklidnit nebo vystrašit, vzrušit nebo zklamat, které však, jsou-li pravdivé, mají 
závažné důsledky pro lidstvo.
Tato cesta má sedm etap. V každé etapě prozkoumáme způsoby myšlení o našem 
světě, založené na vědeckém poznání a logických argumentech. Též prošetříme 
různé filozofické paradoxy a záhady, které jsou pro naše otázky důležité. Nebu-
du vás žádat, abyste přijali jakékoli nepravděpodobné předpoklady, anebo abyste 
slepě věřili tomu, co budu říkat. Nicméně, jak naše cesta bude pokračovat, bude-
me muset vzít v úvahu takové způsoby nazírání na tento svět, které jsou radikál-
ně rozdílné od toho, jak obyčejně myslíme v našem každodenním životě. Možná 
že vám tyto způsoby myšlení jsou známé, anebo mohou být pro vás nové. Ať je 
tomu jakkoli, doufám, že i vy, tak jako já, shledáte, že jsou hluboké, vzrušující 
a podnětné. Jestliže však na konci knihy dojdete k závěrům, které se liší od mých, 
jsem přesvědčen, že přesto uznáte, že tato cesta stála za to. Vyhnul jsem se tomu, 
abych vás během naší cesty zavaloval odkazy na vědeckou a filozofickou literatu-
ru. Tam, kde odkaz udávám – jméno autora a datum vydání – tam najdete zdroj 
v kapitole „Doporučená četba“ na konci této knihy. Tam vám též nabízím jisté 
vedení pro tuto četbu, jestliže si přejete seznámit se s příslušnou látkou hlouběji.

Vaše úloha
Důležité je, abych vás hned na začátku vyzval k hlubšímu přemýšlení. To zname-
ná, že je třeba, abyste touto knihou anebo, chcete-li, po této cestě prošli v přimě-
řeném tempu. Mým cílem je, abyste v každé etapě víceméně vytušili, o čem bude 
následující kapitola. Abychom toho dosáhli, mnohé z myšlenek, které budeme 
zkoumat, jsou předkládány způsobem, který já nazývám „meditace“. Tento způ-
sob nebude možná okamžitě zřejmý, ale ozřejmí se v další kapitole anebo v kapi-
tolách, které následují.
Nemám na mysli slovo „meditace“ ve formálním smyslu; tzn., že vám navrhu-
ji, abyste se posadili do  lotusu a dostali se do transu, ačkoli byste si to možná 
přáli (já nejsem schopný ani jednoho). Mám na mysli to, že při každé meditaci, 
anebo „myšlenkovém pokusu“, strávíme určitý čas hlubším přemýšlením o před-
ložených otázkách či argumentech, které se z nich vyvinuly, dříve než přejdeme 
k další etapě. Abych mluvil za sebe, nedávám přednost tomu, abyste si vyhradili 
nějaký speciální čas pro tuto činnost, ale abyste dovolili myšlenkám rozvinout 
se ve vaší mysli tak, jak přicházejí. Není důležité, abyste toto všecko dělali, ale 
myslím si, že vám tato kniha přinese mnohem víc, když se v meditacích trochu 
zamyslíte, předtím než přejdete k další etapě.
A tak mi, bez dalších okolků, dovolte, abych uvedl první meditaci.

První meditace
„Proč jsem se narodil jako osoba, kterou jsem?“ „Proč jsem to já a ne někdo jiný?“ 
Je však třeba si vyjasnit, co tím je míněno.
Tyto otázky v sobě zahrnují dualitu – na jedné straně je osoba, o které si uvědo-
mujete, že existuje (její „já“), na druhé straně vaše vědomí o tom, že jednoduše 
jste (vaše „já“). Tato dualita je zřejmá v  každodenním životě, když například 
řekneme: „Kdybych byl prezidentem Obamou, odvelel bych všechna svá vojska 
z Afghánistánu.“ Tím máme na mysli: „Kdybych byl v kůži prezidenta Obamy,“ 
ale někdy můžeme též mínit: „Kdybych byl skutečně prezidentem Obamou.“ Je 
to právě tato doslovná interpretace „být někým jiným“, kterou mám při kladení 
předešlých otázek na mysli.
Rád bych vás teď vyzval, abyste jednoduše uvážili původní otázky a zeptali se 
sami sebe: „Kdybychom se narodili jako někdo jiný, místo jako osoba, kterou 
jsme, jak bychom to my anebo někdo jiný věděli? Jaký rozdíl by se dal vypátrat?“
Jestliže věnujete trochu času přemýšlení o  těchto otázkách, budete připraveni 
vydat se s plnou vážností na další cestu.



HOSTITEL, OSOBA, DUŠE

Část I
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Vědomí 1

Na příslušném místě budeme uvažovat o několika možných odpovědích na otáz-
ky, které jsme si položili v meditaci na konci předmluvy, ale v první etapě naší cesty 
strávíme nějakou chvíli přemýšlením o tom, co znamená výraz „vědomí“. Pak pro-
zkoumáme, co míníme výrazem „pocit vlastní osoby“ anebo „osoba, kterou jsem“, 
a popíšeme, co v této knize rozumíme výrazem „duše“. Nakonec budeme rozjímat 
o zdánlivém paradoxu: jak to, že tolik nespočetných událostí, kterých bylo třeba, 
abyste se vy anebo já narodili, se skutečně stalo?
Obě tyto otázky se týkají všech našich vědomých prožitků; nemohli bychom si 
takovéto otázky klást, kdybychom nebyli schopni vědomí. Tyto otázky nám však 
též říkají něco o podstatě našich vědomých prožitků. Například, i když to nemů-
žeme dokázat a ne všichni vědci s tím souhlasí, je možné, že i jiné druhy živočichů 
mají jistou formu vědomí, ne však takovou, aby také nějakým způsobem o těchto 
otázkách přemýšlely. Musíme proto prozkoumat podstatu lidského vědomí do do-
statečné hloubky, abychom mohli v našem bádání postoupit kupředu. 

Myšlenky o podstatě vědomí
Podstata vědomí představuje pro dnešní vědu jednu z největších záhad a výzev. 
Porozumění lidskému vědomí se plně věnovali mnozí velcí myslitelé, a já se roz-
hodně o jakékoliv řešení nebo spekulaci o podstatě vědomí a o jeho mechanis-
mech nehodlám pokoušet.
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Musím přiznat, že pro mě není možné popsat, co vědomí je, aniž bych použil buď 
slovo „být si vědom“ anebo jeho synonyma nebo skoro synonyma, jako je „uvě-
domovat si“ a  „uvědomění“. Takže když popisujeme, že jsme při vědomí, když 
například říkáme „jsme si vědomi tohoto světa“, potom musíme vysvětlit, co „být 
si vědom“ znamená, a může se tak zdát, že vůbec nepokračujeme kupředu.
Takže začněme prostě tím, že vezmeme v úvahu lidské bytosti. Je jasné, že vě-
domí je nutně výsledkem činnosti mozku. Můžeme ztratit části svého těla, jako 
jsou naše údy, a dokonce utrpět ztrátu funkce částí našeho nervového systému, 
jako je mícha a smyslové orgány – například naše oči a uši, ale můžeme i nadále 
zůstat při vědomí, přestože to, čeho jsme si vědomi, je omezeno.
Právě jsem použil výrazu „být si vědom něčeho“. Je obtížné si představit, že jsem 
při vědomí, ale nejsem si ničeho vědom. Můžeme se pokusit vyloučit všechny 
smyslové vzruchy – světlo, zvuk, dotyk atd. – anebo se vycvičit, abychom toto 
všechno ignorovali; podobně se můžeme soustředit na to, abychom na nic ne-
mysleli, jako například při jistém stavu meditace. Ale kdyby se nám to poda-
řilo, kdybychom si nebyli ničeho vědomi, zůstali bychom stále ještě při vědo-
mí? Všichni budeme jistě souhlasit s tím, že po ráně do hlavy anebo při celkové 
narkóze si nejsme vědomi ničeho, ale není zde rozdíl mezi tímto prožitkem (ane-
bo neprožitkem anebo stavem v bezvědomí) a tím, čeho můžeme dosáhnout při 
meditaci? V tomto druhém případě si můžeme stále být vědomi: vědomi toho, 
že si nejsme vědomi ničeho. A být si toho vědomi! Nic z toho by nebylo možné 
po tom, co jsme byli udeřeni, anebo pod vlivem drog.
Možná nám pomůže, když se zamyslíme nad tím, čeho všeho jsme si vědomi.

Meditace
Dříve než budeme pokračovat, vás vybízím, abyste o předcházející otázce uvažo-
vali jednoduše tak, že budete pozorovat různé věci, kterých jste si vědomi. Dají 
se zde rozlišit různé druhy prožitků?

Smysl vlastní osoby a osobní identity
Zdá se, že opravdu existují různé oblasti vědomých prožitků. Ty, které mám 
na mysli, zahrnují:
1.  Uvědomování si vzruchů a událostí ve vnějším světě, tak jak jsou zazname-

nány našimi smysly – například zrakem, sluchem, chutí, dotykem a čichem.
2.  Uvědomování si činností a  procesů, které probíhají v  našich tělech, jako je 

bolest, zažívání, dýchání, polohy a pohyb tělesných částí, a únava.
3.  Uvědomování si činnosti v našem mozku (v naší mysli) – myšlenky, představy, 

vzpomínky, sny atd.
Většina vědomých prožitků sestává z kombinace výše uvedených činností, jako 

když emocionálně odpovíme na nějakou vnější událost. (Sny a některé intenziv-
ní meditativní stavy sestávají téměř výhradně z mentální činnosti.)
Kromě toho, co bylo uvedeno, a ještě zřejměji jako rozšíření třetího typu vědomí, 
existuje ještě jeden zvláštní druh „sebeuvědomění“, který se dá obtížně vyjádřit 
slovy. Běžně se tomu říká pocit vlastní osoby anebo uvědomění si toho, že jsem 
jedinec, který prožívá onu jedinečnou činnost vědomí. To znamená, že toto pro-
žívání „náleží“ jedinci, tj. osobě, kterou jste.
Představte si, že nasloucháte jedné ze svých oblíbených hudebních skladeb. Jste 
si vědomi hudby a toho, jak na ni emocionálně reagujete. Jste si též vědomi toho, 
že si tyto věci uvědomujete, i toho, že jste jedinečný jedinec, který tuto hudbu 
prožívá během jedinečné doby a cítí emoce s tím spojené. Možná si v mysli říkáte 
(i když tuším, že ne): „Osoba, kterou jsem, naslouchá této hudbě a má z ní ra-
dost,“ přesně tak jako někdo, kdo by vás přitom pozoroval, si může myslet: „Tato 
osoba naslouchá hudbě a má z ní radost.“
Osoba, která toto prožívá v jakémkoliv daném okamžiku, je pro vás a pro zmí-
něného pozorovatele tatáž osoba v jakémkoli jiném okamžiku této činnosti. To 
znamená, že s každým novým vědomým vzruchem zde není žádná jiná osoba než 
ta, která to prožívá. Navíc ještě „tatáž osoba“ prochází celým vaším životem. Na-
příklad, když nasloucháte oné hudbě, tak si možná vzpomínáte na to, jak jste ji 
prvně slyšeli – na nějaké oslavě se svými přáteli, když jste byli o mnoho let mlad-
ší. Pro vás a pro kohokoli jiného, ona osoba, která naslouchala oné hudbě poprvé, 
je tatáž osoba, která ji slyší teď; on nebo ona není odlišná od osoby, kterou jste 
nyní, stejně jako vzpomínáte na přítele, který byl na téže slavnosti a naslouchal 
téže hudbě. Toto není pouze nějaký váš předpoklad; je to tak, jak to prožíváte. 
Jste si neustále vědomi toho, že jste tatáž osoba, kterou jste byli v minulosti.
Podobně, když nasloucháte oné hudbě nyní, tak možná přemýšlíte o  tom, že 
když k tomu bude v budoucnosti příležitost, tak půjdete na koncert téže skupiny. 
Jste si vědomi příjemných pocitů, které se vás zmocňují při vašem rozhodování. 
Ve vaší mysli není žádných pochyb o tom, že ona osoba, která bude toto podle 
vaší představy prožívat v  budoucnosti, je tatáž osoba, která toto prožívá nyní, 
stejně tak, jako je to tatáž osoba, která něco podobného prožívala v minulosti. 
Navíc ještě, ono „já“, které si je vědomo, že je onou osobou nyní a že jí bylo v mi-
nulosti, bude totéž „já“, které bude onou osobou, až on či ona půjde na koncert. 
To se opravdu potvrdí, až k té události skutečně dojde; budete se ohlížet zpět 
a vzpomínat si na tuto událost, když jste se rozhodli, že byste chtěli uvidět onu 
skupinu znovu, včetně vašeho nedočkavého očekávání.
Doufám, že toto vám přiblíží, co míním slovem sebeuvědomění, anebo pocit 
vlastní osoby, anebo osobní identita, něco, co je víc než být si vědom. Je to něco, 
co přesahuje osobní život a dovoluje nám, abychom si kladli zásadní otázky, jako 
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je například „proč jsem se narodil jako osoba, kterou jsem, a ne jako někdo jiný?“
Možná že už nyní vás napadlo několik otázek. Tato záležitost zdánlivé kontinui-
ty osobní identity a pocitu vlastní osoby v čase dokazuje, že se k ní budeme muset 
vrátit později znovu a prozkoumat ji do větší hloubky. Prozatím máte plné právo 
být skeptičtí k mému rozlišování mezi „já“ a osobou „kterou jsem“. Prostě vás 
žádám, abyste se mnou měli trpělivost, a za nějaký čas, až se naskytne příležitost, 
se k tomu vrátíme.1
Ještě jednu věc týkající se vědomí je třeba vzít v úvahu. Vědomí, jak kvalitativně 
tak kvantitativně, není prožitek ve smyslu „všechno anebo nic“. Za prvé, použi-
jeme-li jednoduchých výrazů, můžeme mluvit o naší úrovni vědomí v jakémkoli 
jedinečném čase, ačkoliv s kvalitativními rozdíly. Můžeme se nacházet ve  sta-
vu hlubokého spánku beze snů, snového spánku, opilosti, otřesu mozku, únavy 
a tak dále, anebo být „plně probuzeni“. Někteří lidé mohou též utrpět zranění 
mozku, které výrazným způsobem ovlivní nebo omezí jejich úroveň vědomí.
Za  druhé, jak jsem již uvedl, je možné, že se na  naší planetě nacházejí druhy 
odlišné od Homo sapiens, které mají vědomí, avšak v omezeném rozsahu, který 
závisí na velikosti a složitosti jejich mozků. Totéž může platit o tom, na co jsem 
poukázal jako na „pocit vlastní osoby“.

Meditace
Rád bych vás teď vyzval, abyste pokračovali v hlubokém přemýšlení o dvou ná-
sledujících otázkách: „Proč jsem se narodil jako osoba, kterou jsem?“ a  „Proč 
jsem to já a ne někdo jiný?“ V úvodu této knihy jsem vás žádal, abyste rozvážili, 
zda vám tyto otázky dávají vůbec nějaký skutečný smysl. Mně osobně dávají. 
Zdají se mi opravdu velmi závažné. Zpozoroval jsem však něco velmi zajímavé-
ho: jsem to jenom já sám, kdo si může klást tyto otázky. Kdybych se zeptal: „Proč 
jste se narodil osobou, kterou jste?“ anebo „Proč jste to vy a ne někdo jiný?“ ane-
bo kdybych kladl tytéž otázky jiné osobě – „Proč se narodila jako osoba, kterou 
je nyní?“ – potom žádná z těchto otázek, jak se zdá alespoň mně, nedává žádný 
smysl. Připadá mi, že by to nebyl vůbec žádný rozdíl, kdybyste se vy anebo on 
anebo ona anebo kdokoli jiný kromě mne opravdu narodili jako někdo jiný (po-
kud ona osoba, kterou skutečně jsou, ještě existuje). Jsem zvědav, zda na to reagu-
jete stejně jako já. Jestliže ano, potom možná toto pozorování je klíčem k tomu, 
co může být naší konečnou odpovědí.

Hostitel, osoba, duše 2

Začněme tuto kapitolu meditací. Možná jste už někdy o někom jiném prohlásili: 
„Přál bych si, abych byl on (anebo ona)“, pravděpodobně tehdy, když jste této 
osobě nějakým způsobem záviděli. Tím jste mínili změnu celé své identity, tj. 
stát se onou osobou. Vybízím vás nyní, abyste pomysleli na některého ze svých 
přátel. Představte si, že se na celou jednu minutu se svým přítelem vzájemně vy-
měníte. Vy se stanete svým přítelem a ona nebo on se stane vámi, ale jen na jednu 
minutu. Potom se vrátíte zpět.2

Základní otázka je: jak můžete vědět, že toto cvičení bylo úspěšné nebo neú-
spěšné? Jak můžete vědět, že jste se na jednu minutu stali svým přítelem a váš 
přítel se stal vámi? 
Vaší nejpravděpodobnější odpovědí bude, že v žádném případě není možné, abyste 
vy nebo váš přítel nebo kdokoli jiný věděli, zda toto cvičení mělo úspěch nebo ne. 
Nějakým způsobem víte, že jste se nestali svým přítelem a naopak. Kdybyste se 
však opravdu vyměnili, co by se tu dalo zpozorovat? Jakmile byste se stali svým 
přítelem, po  celou tu minutu byste prožívali pouze pocity, že jste ona nebo on, 
a neměli byste žádné vzpomínky kromě těch, co má ona anebo on. Nedal by se 
vypátrat absolutně žádný rozdíl v tom, co prožívala ona osoba, kdybyste se jí anebo 
jím nestali. A tentýž argument by platil v případě, kdyby se váš přítel stal vámi.
Kdybyste se opravdu vyměnili, co byste si pamatovali o té jedné minutě, jakmile 
byste se přesunuli zpátky? Protože vaše vzpomínky přináleží té osobě, kterou 
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jste, potom si zřejmě nebudete pamatovat nic z toho, kdybyste  se přesunuli. Ne-
udržíte si vzpomínky na  to, že jste byli svým přítelem; stejně tak si váš přítel 
neuchová vzpomínky na to, že byl vámi. Váš mozek si pouze vzpomene na to, že 
byl během té jedné minuty vámi a podobně je tomu i v případě vašeho přítele. 
Takže, ať se vyměníte nebo nevyměníte, oba popřete, že se tak stalo.
Takže otázka, kterou jsme si položili, totiž: „Proč jsem osobou, kterou jsem a ne 
někým jiným?“ nedává žádný smysl. Možná je stejně nesmyslná, jako kdybyste se 
zeptali, řekněme: „Proč tento počítač zde přede mnou není televizí, která stojí 
tamhle, a  naopak?“ anebo přemýšleli o  tom, zda je možné, aby se počítač stal 
na jednu minutu televizí a televize počítačem. Počítač je počítač a televize je te-
levize, a to je všechno, co se o tom dá říci!
Jestliže je toto správné, pak omyl, kterého jsme se dopustili, spočívá ve vytváření 
duality tam, kde žádná neexistuje. Tato dualita není v tomto případě ona běžná 
dualita mezi duší a tělem, kdy si představujeme, že osobnost nebo totožnost oso-
by může přežít jako nějaký druh duševní formy odlišné od jeho nebo jejího těla, 
když on anebo ona umře. Tato dualita je v tomto případě mezi osobou, kterou jste, 
a vaším uvědoměním si své existence.
Dualismus nebyl příliš úspěšný, když jsme přemýšleli o problému „mysli a těla“. 
Takže je možné, že dualita mezi „já“ a „osobou, kterou jsem“, tak jak jsme ji vy-
konstruovali, je klamná. Prozatím však, a nezávisle na závěrech z výše uvedené 
meditace, se toto osvědčí jako velmi užitečné rozlišení. Jakmile se dostaneme 
ke  svým odpovědím, tato dualita okamžitě zmizí (podobně jako ony rovnice, 
které jsme museli řešit ve škole při hodinách matematiky a fyziky, kdy jsme nej-
prve použili veličinu, jako je například hmota nějakého předmětu, dříve než 
jsme se dostali ke konečné odpovědi, kdy se ukázalo, že se hmota dala z této rov-
nice vykrátit, a že tedy není vůbec nutná).

Co znamenají výrazy „Duše“ a „Osoba“?
Definujme nyní, jak je v této knize míněn výraz „Duše“, protože se to velmi liší 
od způsobu, jakým se toto slovo běžně používá. Duše není vědomí samo o sobě, 
ale to, na co jsme poukazovali jako na „uvědomění si své existence“. A je to zřejmě 
omezeno na vědomí sebe jako osoby, kterou jste vy, jako vědomí prožívání toho, 
co prožíváte vy, jako vědomí činnosti, kterou konáte vy, jako vědomí pociťování 
toho, co cítíte vy, jako vědomí myšlení, tak jak vy myslíte, atd. Zahrnuje to uvě-
domění si prožitku, že jste to byl ve své minulosti stále vy a že i v budoucnosti bu-
dete touto osobou. Toto je ono „já“ v otázce: „Proč jsem tou osobou, kterou jsem?“, 
tj. „Proč jsem si vědom, že jsem touto jedinečnou osobou a ne někým jiným?“
Říkejme tomu „Duše [Vy]“. A říkejme této osobě, tomuto jedinečnému jedinci, 
kterým jste, „Osoba [Vy]“. Můžeme tedy mluvit (na  okamžik bez zahanbení) 

o „dualitě Duše-Osoba“. Později popíši podrobněji, co tato „Osoba“ znamená,
k čemu se tato „Osoba“ vztahuje, ale je důležité poznamenat, že Duše je v podsta-
tě „pouhé sebeuvědomění“. Duše není zapojena do ničeho z toho, co psycholo-
gové nazývají „výkonná funkce“, jako je například kontrolování obsahu vědomí, 
vedení činností anebo rozhodování o tom, co se má v tom či onom čase vykonat. 
Je to tudíž spíše pasivní pozorovatel.
Zde je třeba ještě rozlišit jedno: nazvu to „Hostitel [Vy]“. Hostitel je tělesná, čin-
ná bytost, která je schopna být Osobou a mít Duši. Ve vašem případě je to vaše 
tělesné já. (Všimněte si, že píši slova Hostitel, Osoba, Duše velkými začátečními 
písmeny, abych zdůraznil, že používám tyto výrazy zvláštním způsobem.)
Možná se vám bude zdát, že jsem vytvořil ještě jednu dualitu – Osoba oproti 
Hostiteli – a že to podezřele vypadá jako dualita mysli a těla, o které filozofové 
a psychologové tak vášnivě polemizovali po staletí. Až rozvedeme své myšlenky, 
uvidíme, že existuje spolehlivý způsob, jak nahlížet na toto rozlišování, vyluču-
jící jakýkoli rozpor.
Smrt znamená, že Hostitel [Vy] a  Osoba [Vy] přestane existovat. Co se stane 
s Duší [Vámi], je předmětem našeho pátrání. Samozřejmě, že když zemřete, není 
to už Duše [Vy], neboť „Vy“ už neexistujete; ptáme se pak například, zda se „sta-
ne“ Duší [Někoho Jiného]. Zřejmá odpověď v tomto okamžiku je, že když Hos-
titel zemře, když Osoba zemře, potom i jeho nebo její Duše zemře též! Na své 
otázky jsme si tedy odpověděli!
… Ale je to pravda?

Josef
Sticky Note
místo: Samozřejmědej: Je samozřejméPoznámka: chtěl jsem to udělat sám, ale font, který používáš není "available for editing. Proč?
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Něco více o Hostiteli 3

Jak jsem již uvedl, Hostitel je individuální bytost ve  své tělesné formě. Takže 
když mluvím o Hostiteli, jsem zcela materialistický. Hostitel je seskupení hmo-
ty, která je uspořádána tak, že může být vědomá a dokáže si uvědomovat svou 
vlastní existenci, skutečnost že „je Osobou“ a „má Duši“.
Předpokládejme, že jedinými Hostiteli ve vesmíru jsou lidské bytosti na plane-
tě Zemi. Takto definovaný Hostitel je kompletní tělo jednotlivé lidské bytosti. 
Vezmeme-li však v úvahu schopnost prožívat vědomí a uvědomovat si sebe, ob-
vykle předpokládáme, že toto je vlastnost nervového systému a zvláště mozku. 
Uvažujme proto do větších podrobností o tom, co objevila věda o lidském ner-
vovém systému. Některé věci, které teď budu popisovat, nejsou v této fázi nutné, 
avšak později, až budeme uvažovat o podstatě svobodné vůle, bude tato infor-
mace velmi důležitá. 

Nervový systém člověka
Nervový systém člověka se skládá z miliard miniaturních buněk, vytvořených 
komplikovanými proteiny. Jsou dva hlavní typy buněk – nervové (neurony) a gli-
ové. Většina neuronů sestává z těla buňky, z vláken nazývaných dendrity a z axo-
nu. Neurony „vystřelují“ – tj. komunikují jeden s druhým – typicky se to děje 
přenášením jistého druhu elektrického impulzu z těla buňky podél jejího axonu, 
který je převzat těly buněk anebo dendrity sousedních neuronů.
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Impulz, který je přenášen podél axonu, sestává z  vlny kladného náboje, která 
je vytvořena elektricky nabitými částicemi, nazývanými iony, procházejícími 
membránou neuronu. Akční potenciál dorazí na  konec axonu v  oblasti nazý-
vané synapse, kde může překročit nepatrnou štěrbinu (tak zvanou synaptickou 
štěrbinu), aby se přenesl na  sousední neurony nebo aby tomu bylo zabráněno. 
Ve většině případů však je zpráva předána vyloučením jistých chemikálií, nazý-
vaných neurotransmitery, které překročí synaptickou štěrbinu, nejčastěji z něko-
lika synapsí současně. Co se stane na synapsích – na oněch nepatrných spojeních 
nespočetných konců nervů – určuje mnohé z  lidských prožitků a chování, ale 
i jejich možné poruchy.
Neurony „vystřelují“, když rozdíl potenciálu, vytvořeného proudem ionů, přesáh-
ne jistou hodnotu nazývanou akční potenciál; impulz je tak předán nebo nepře-
dán. Skutečná síla nervového impulzu je určena frekvencí akčního potenciálu.
Odhaduje se, že v lidském mozku je 80 až 100 miliard neuronů a že každý neu-
ron má v průměru 7000 synaptických spojení k  jiným neuronům. A gliových 
buněk může být desetkrát více, než je neuronů. Tyto gliové buňky podporují, 
chrání, vyživují a izolují neurony, ale dnes se má za to, že hrají též důležitou roli 
ve zpracování informací.

Hostitel a vesmír
Uveďme nyní Hostitele do souvislosti s vesmírem. Mysleme na vesmír takový, 
jaký je v přítomnosti, sestávající z miliard galaxií, z nichž každá obsahuje miliar-
dy hvězd. Některé z těchto hvězd – možná většina, možná poměrně slušná men-
šina, možná jen málo – budou mít planety. Na některých z těchto planet, které 
budou velmi nepatrné v porovnání s velikostí jejich sluncí, se mohou nalézat jisté 
formy života, ale je pravděpodobné, že podmínky, které podporují život, existu-
jí pouze na malém zlomku planet. Na některých z nich, a opět pravděpodobně 
na  velmi nepatrné menšině, budou existovat formy života, které mají vědomí 
a jsou si toho vědomy.
Když přemýšlíme o  veškeré viditelné hmotě ve  vesmíru – subatomových čás-
ticích, prvcích a  jejich chemických sloučeninách – potom ony kousky hmoty, 
které si jsou samy sebe vědomy a které jsme nazvali „Hostiteli“, tvoří nepopsa-
telně nepatrný podíl známého vesmíru. Biologové často bagatelizují jakýkoliv 
náznak toho, že je něco mimořádně zvláštního na tom, že existují lidské bytosti 
a že onen rod Homo sapiens představuje nějakou významnou etapu anebo ko-
nečný bod ve vývojovém procesu. Vývoj se nesnaží vytvořit takovéto vědomé, in-
teligentní bytosti. Úspěšný vývoj spočívá v tom, jak se různí tvorové přizpůsobí 
svému okolí, aby maximalizovali možnost přežití pro generace svých potomků. 
A tak význam vědomí tkví pravděpodobně v tom, jakou má hodnotu pro přežití 

lidstva, přesně takovou, jako mají rohy na hlavě, srst na těle, ocas na konci těla 
atd. pro přežití příslušníků jiných druhů. Vědci nám též připomínají, že máme 
být opatrní, když popisujeme cokoliv ve vesmíru jako „pozoruhodné“, „mimo-
řádné“, „zvláštní“, neboť tyto kvality existují pouze v našich subjektivních způ-
sobech třídění a hodnocení věcí.
S tím vším můžeme souhlasit, i když to trvá celé věky, než se hmota promísí, než 
na sebe začne vzájemně působit a rozvine se do té míry, že je ve svém souhrnu 
schopná být Hostitelem, a být tak vědomá a uvědomovat si sama sebe. Pokud 
víme, toto je možné pouze u hmoty, která má schopnost života, a opět, pokud 
víme, pouze na předmětech, které nazýváme planetami, obíhajícími kolem ur-
čitých hvězd. Trvalo miliardy roků, než se ve vesmíru vytvořily podmínky, aby 
mohly vzniknout planety a aby podmínky na planetách byly natolik dlouhodo-
bé, aby umožnily vývoj vyšších forem života.
Proto vás vybízím, abyste se zamysleli nad sebou a nad vesmírem z těchto dvou 
protichůdných hledisek. Můžete si představit jak sebe, tak i zbytek lidstva jed-
noduchým, materialistickým způsobem, kdy každý z  nás je pouze nepatrnou 
částečkou vesmíru, uspořádanou v souladu se zbytkem vesmíru tak, že se cho-
vá jistým způsobem. To je v rozporu s  tím, jak lidské bytosti kdysi přemýšlely 
o sobě a o planetě Zemi: středu všech věcí. Během času nám astronomové odha-
lili skutečnou rozsáhlost vesmíru a to, že Země je pouze nepatrná skvrna v této 
nesmírné rozloze.
A přes to všecko si můžete i nadále myslet, že Země je něco skutečně velmi zvlášt-
ního, neboť se na ní nachází něco nesmírně vzácného ve vesmíru, totiž nejenom 
život, ale i hmota, která má tu vlastnost, že si je vědoma světa okolo sebe a sebe 
samé, hmota ve formě „Hostitele“. Ať je to vše jakkoliv materialistické, jakkoliv 
mechanické, není nám snad dovoleno, abychom prožívali trochu bázně a úžasu, 
když tímto způsobem přemýšlíme o životě a o vesmíru?
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Naše bytí je v našem konání 4

V  této kapitole s  vámi prozkoumám jeden velmi důležitý způsob přemýšlení 
o vědomí a o tom, co jsme nazvali Hostitel, Osoba a Duše. To, o čem budu mlu-
vit, se možná bude zdát velmi jednoduché, je to však rozhodující a dobře nám to 
poslouží při našem dalším putování. Kdyby se snad stalo, že bychom zabloudili, 
ukáže se to jako užitečný kompas, který nás přivede zpátky na správnou cestu.
Pro přípravu mi dovolte, abych vás požádal o něco poněkud bláznivého. Mávně-
te, prosím, pravou rukou. Pokračujte nějakou chvíli v mávání. Nyní první otáz-
ka: Jaký druh pohybu je to? Je to energický pohyb? Je to váhavý pohyb? Nebo je 
to dokonce královský pohyb? Teď si můžete odpočinout.
Moje další otázka zní: „Co se teď stalo s tím máváním?“ „Kam zmizelo?“ Do-
vedu si představit, že odpovíte asi takto: „Mávání nikam nezmizelo. Jednoduše 
jsem přestal mávat.“ 
Mohu vás nyní požádat, abyste zamávali znovu, přesně tak, jak jste to udělali 
před chvílí? Moje otázka teď zní: „Je to tentýž pohyb jako předtím?“ Předsta-
vuji si, že trochu zaváháte, než se rozhodnete odpovědět, ale jestli jste sledovali 
moje instrukce, vaše odpověď bude asi „Ano“. Potom se vás zeptám: „Jestliže to 
je tentýž pohyb, co se s ním stalo, když jste přestali prvně mávat? Kam zmizel? 
A odkud se vrátil?“ Opět, s trpělivostí, která si zasluhuje pochvalu, asi odpovíte, 
že ten pohyb nikam neodešel, nezmizel. Možná, abyste to lépe vyjasnili, řeknete 
něco jako: „Já jsem prostě mával stejným způsobem jako poprvé.“
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K jaké základní myšlence toto všechno vede? Vyjádřeno několika slovy, jde o to, 
že je někdy důležité, abychom jasně rozlišovali mezi předměty (v předešlém pří-
padě je to vaše ruka) a činností těchto předmětů – to, co dělají (v tomto případě 
„mávání“). Musíme být obzvláště opatrní, když uvažujeme o vědomém prožit-
ku a Hostiteli, Osobě a Duši. (Stejně jako při všech podobných rozdílech nebo 
dvojznačnostech nemusí být zcela jasné, k čemu zde odkazuji, ale v této etapě to 
není náš problém.)
V předešlém cvičení je vaše ruka předmět a mávání je činnost: to, co vaše ruka 
dělá. Takže když přestanete mávat, tento pohyb nikam neodejde. Můžete začít 
mávat podobným způsobem, ale toto mávání není „totéž mávání“ jako předtím, 
ve smyslu toho, když řeknete, že ruka, která mává, je „tatáž ruka“. 
Toto se vztahuje k jakékoliv tělesné činnosti. „Kopnutí“ je to, co dělá vaše noha; 
„úder“ je to, co dělá vaše ruka; „kývnutí“ je to, co dělá vaše hlava; atd. Ale žádná 
z těchto činnosti neexistuje jako něco skutečného, jako entita. A toto platí stejně 
pro všechno, co dělá váš mozek.
Ve 3. kapitole jsme poznamenali, že tento mimořádný předmět sestává z miliard 
nervových buněk a že celkový počet spojení mezi nimi dosahuje bilionů. Toto 
umožňuje nepředstavitelné množství interaktivních konfigurací během určité-
ho časového intervalu, zvláště když jakákoli nervová buňka může být zapojena 
do více než jednoho okruhu činnosti. Dá se rozumně předpokládat, že právě ten-
to ohromný rozměr a komplikovanost těchto mezispojení umožňuje, aby Hosti-
tel vlastnil vědomí: to jest, aby měl „mysl“. Podobně neexistuje žádná taková věc 
jako „vědomá mysl“ anebo „nevědomá mysl“. Existuje činnost mozku, kterou 
Hostitel buď vědomě poznává, nebo nepoznává anebo: kterou Hostitel buď vě-
domě prožívá, nebo neprožívá (anebo, pravděpodobněji, tu je spojitost). Co my 
lidé si uvědomujeme jako svou „mysl“, je činnost našeho nervového systému, to, 
co náš nervový systém vykonává.
Uvažujme o  jedné z  činností našeho mozku: pamatování. Mohu vás požádat, 
abyste si v mysli představili nějakou vzpomínku z dětství? Stejně jako to bylo 
v případě mávání, mohl bych se vás zeptat, jaký druh vzpomínky to je (smutná, 
šťastná, vzrušující atd.), a nebude pro vás vůbec obtížné, abyste mi porozuměli 
a odpověděli. Když na tuto vzpomínku přestanete myslet a já se vás zeptám: „Co 
se stalo s tou vzpomínkou?“ „Kam odešla?“, vaše odpověď bude asi stejná jako 
předtím: „Nikam neodešla, přestal jsem na to prostě myslet.“ Když vás požádám, 
abyste se nad tou vzpomínkou zamysleli podruhé, a zeptám se vás: „Je to tatáž 
vzpomínka jako předtím?“, bez potíží mně asi odpovíte, že ano. Ale znovu tak, 
jako tomu bylo v  případě mávání rukou, to neznamená, že vzpomínka někde 
existuje a „přijde nazpět“ poté, co si na ni vzpomenete. Jistěže jsme zvyklí mluvit 
o vzpomínkách, jako by tomu bylo právě tak, ale skutečností je, že takové věci, 

jako jsou vzpomínky, neexistují. Neexistují jako fyzické jednotky. Ve skutečnos-
ti nemáme žádné vzpomínky ve stejném smyslu, jako máme hrníček kávy, auto, 
košili, anebo části svého těla.
Budete nyní možná argumentovat tím, že existují části mozku (jako jsou hippo-
campi pravého nebo levého spánkového laloku), kde jsou vzpomínky „uloženy“, 
a  že porušení těchto oblastí oslabí nebo zabrání ukládání vzpomínek a  jejich 
znovunabytí jakoby ze skladu, tj. jejich vyvolání. Ale platí to pouze v jistém smy-
slu. Když si na něco vzpomeneme, není to jednoduše tak, že informace, která 
je uložena v nějakém zvláštním nervovém okruhu paměti, je vyvolána do vědo-
mí podobně, jako když vytahujeme lístek z kartotéky anebo hledáme fotografii 
v  albu. Vzpomínání je konstruktivní činnost, zapojující rozličné části mozku 
a  ne pouhý „sklad paměti“. Budete například za  chvíli anebo zítra přemýšlet 
o některých věcech, o kterých jste četli v této kapitole. Aby to bylo možné, úkon 
čtení této informace způsobuje právě v tento okamžik strukturální změny v jis-
tých částech vašeho mozku. Tyto změny, pokud setrvávají, umožňují vašemu 
mozku, aby se v  pozdější době zapojil do  činnosti, kterou tato informace vy-
volala. Totéž je možno říci o  dlouhodobých vzpomínkách, jako například, co 
jste dělali během poslední dovolené, jak jste oslavovali své šedesáté narozeniny 
anebo jak to bylo v první den školy.
Můžeme takto pokračovat dál a říci, že neexistují žádné entity, jako jsou myšlen-
ky: náš mozek je uspořádán tak, že vám umožní, abyste se zapojili do činnosti my-
šlení. Neexistují žádné věci jako představy: představujeme si. Nejsou žádné věci 
jako vjemy: vnímáme. Nemáme sny: sníme. Přesně tak, jak jsme mluvili o činnos-
tech, jako bylo mávání a kopání, stejně tak zapamatování si: když přestaneme 
myslet, myšlenka neexistuje někde jinde; když si přestaneme něco představovat, 
představa neexistuje někde jinde – neexistuje vůbec nikdy; podobně tomu je, 
když přestaneme vnímat, snít a tak dále. Tudíž mysl je něco, co konáme.
Nyní nám zbývá už jenom jednoduchý logický krok, abychom rozšířili tento 
způsob myšlení na pojem Hostitele a Osoby. Podle toho, jak rozumíme těmto 
výrazům, Osoba je činnost Hostitele. Je to, co Hostitel koná. Tudíž osoba, kterou 
jste vy, je spíše činnost, do které se vaše tělo zapojilo, než vaše tělo samo o sobě. 
Vy jste činnost! Potom je možné tvrdit: „Konám, tedy jsem.“3 Neexistuje tak 
žádná skutečná dualita mezi Hostitelem a Osobou ve smyslu tradičního dualis-
mu mysli a těla, o který se filozofové a psychologové už tak dlouho sváří.

Důsledky
Naše existence je naše konání, a když přestaneme konat, přestaneme být. Když 
veškerá činnost v mozku anebo v nějaké jiné věci, schopné vědomí, ustane, jed-
notlivec přestane existovat. Nic z jeho nebo jejích vzpomínek, osobitostí, vědo-
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mostí, schopností nebo pociťování se nikam dále nepřenáší, kromě toho, jak 
trvale se jeho nebo její úspěchy a vlivy udržely ve světě.
Je též jasné, že Duše sama – jako uvědomování si své existence – není věc nebo 
entita, ačkoliv může být vhodnější mluvit o tom takto. Je to aktivita Hostitele. 
Skutečně, můžeme říci, že se Hostitel zapojil do činnosti Osoby, což zahrnuje 
činnost „být si vědom existence“ – tj. „Duši“. Ve skutečnosti tedy není žádná 
dualita Osoba-Duše; není žádné oddělení toho, že jsem osobou, od  toho, že 
jsem si vědom, že jsem tou osobou. Když tedy všechno vyjádříme naší termino-
logií, můžeme říci, že i když Hostitel [Vy ] přestane fungovat – když zemřete 
– Hostitel [Vy ] přestane vykonávat Osobu [Vás] včetně uvědomování si toho,
že jste Osobou [Vámi] – tj. Duší [Vámi]; proto Osoba [Vy] a Duše [Vy ] také 
přestanou existovat.

Postskriptum
Zdůrazňoval jsem, že běžně mluvíme o mysli, vědomí, paměti, Duši, Osobě a tak 
dále, jako by to byly entity (životní formy), ale mnohem přesněji se vyjádříme, 
když na ně poukazujeme jako na činnosti, které Hostitel koná. V této knize však 
se budu na  tyto činnosti odvolávat tak, pokud to nemůže vést k  omylu, jako 
kdyby to byly entity. Toto je běžný způsob vyjadřování, neboť jiný způsob vede 
ke komplikovaným výrazům, čemuž se chci vyhnout.

Meditace 
Ze všech otázek, které byly předloženy v předmluvě, je pro lidi nejvýmluvnější 
asi tato: „Co se se mnou stane, jako s vědomou bytostí, až umřu?“ Je to zapomně-
ní (nicota), anebo moje sebeuvědomění pokračuje jako uvědomění toho, že jsem 
něco nebo někdo jiný? Tatáž Duše, ale nový Hostitel?
Blížíme se ke konci první etapy naší cesty a zdá se nám nyní, že odpověď na otáz-
ku „Co se se mnou stane, až zemřu?“ je skutečně zapomnění. Jestliže je to zapo-
mnění, musí z toho vyplývat, že než Hostitel [Vy] existoval, bylo to též zapomně-
ní. Takže, kdybyste se nebyl narodil jako jedinečný Hostitel, kterým jste nyní, 
byl byste se nenarodil vůbec. Pokud se týče vás, všechno by bylo zapomnění. 
Když nyní přijmeme tento závěr, musíme se vypořádat s něčím, co se na první 
pohled zdá jako velmi podivný důsledek. Je to něco, s čím se na naší cestě setká-
me nejednou. Je to myšlenka, že pro to, aby něco existovalo anebo aby se něco 
stalo, musí dojít k nesčíslnému množství dalších podmínek, z nichž některé se 
musí udát extrémně přesně. Obvyklá poznámka tváří tvář tomuto problému je: 
„Je tu příliš mnoho náhod.“
Co následuje, je meditace na  toto téma. Rád bych vás teď vyzval, abyste pře-
mýšleli o všech těch různých věcech, které se musely stát, abyste se vy (zde mám 

na mysli Hostitele [Vás]) narodili. Co všechno by se bývalo mělo stát, aby k tomu 
nedošlo? Některé podmínky jsme uvedli v předmluvě, jako například, že se vaši 
rodiče nikdy nesetkali, že se rozhodli, že nebudou mít žádné děti před tím, než 
jste byl počat, anebo že matčino vajíčko oplodnilo jiné sperma. Ale je toho všeho 
mnohem mnohem víc!

Josef
Sticky Note
vyškrtni: (životní formy)
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Když jsem vcházel do budovy,
zpozoroval jsem auto s poznávací značkou DHA 484T.
Není to úžasné? Ze všech těch
milionů zaregistrovaných čísel, která to
mohla být, objevilo se právě toto!

– přisuzováno Michaelu Shermerovi

Nepravděpodobnost mne 5

Meditaci na konci předešlé kapitoly můžeme nazvat „nepravděpodobnost mne“. 
Toto se ukáže jako velmi důležité téma pro naše účely, takže je třeba, abychom je 
prozkoumali do dostatečné hloubky.
Uvažujte o jednom jedinečném Hostiteli a Osobě, kterou tento Hostitel „vyko-
nává“, jmenovitě o Johnu Smithovi, narozeném ve 22:07, 4. května 1919, a ze-
snulém ve  13:27, 19. srpna 2003. Když byl naživu, kladl si John Smith stejné 
otázky, jaké jsme uvedli v  předmluvě. Ptal se zejména: „Co se se mnou stane, 
až zemřu?“ Přijmul skutečnost, že jeho identita jako John Smith po jeho smrti 
skončí. Neuznával žádná náboženská učení o  tom, že se setká se svým stvoři-
telem v nebi, anebo že se dostane do pekla, a neviděl žádný důvod pro to, aby 
věřil, že se setká se svými zemřelými příbuznými, přáteli, známými, a dokonce 
i nepřáteli na „druhé straně“. Proto usoudil, že buď smrt znamená zapomnění, 
anebo že se po své smrti stane jinou vědomou bytostí, ještě nenarozenou, řekně-
me Tomem Greenem. Když však přemýšlel o této druhé možnosti déle, odmítl 
ji. Pokusme se porozumět proč.
Při svém uvažování rozlišoval John Smith mezi Osobou a Duší, tak jak jsme to 
už zkoumali my. To znamená, že jeho Duše je jeho „uvědomění si existence“ 
a ve svém nynějším životě si je vědom toho, že je Osobou [Johnem Smithem]. 
Když Hostitel [John Smith] zemře a s ním též Osoba [John Smith], potom podle 
scénáře, který máme na mysli, si bude vědom, že je Osobou [Tomem Greenem].5 



34 35

Tudíž Duše [John Smith] a Duše [Tom Green] jsou ve skutečnosti „tatáž Duše“.
Je tu však jeden problém: Johnu Smithovi zde zůstává nezodpovězená otázka: 
„Proč právě onen Hostitel [Tom Green] a  ne někdo jiný?“ Když se podíváme 
nazpátek v čase, dostaneme se i my do nesmírných obtíží, vzhledem k počtu Duší 
a počtu Hostitelů, hlavně k tomu, zda jsou tyto počty srovnatelné. Protože lid-
ská populace na Zemi během času tolik vzrostla, tyto počty nemohou souhlasit, 
ledaže by někteří Hostitelé dostali „nové“ Duše, které nebyly předtím připojeny 
k žádnému Hostiteli. Tato jednoduchá myšlenka reinkarnace do jiné osoby po-
strádá opravdu jakýkoliv racionální základ anebo jakýkoliv důvod, že by se tak 
mohlo skutečně dít.
Takže čím více o tom John Smith přemýšlel, tím více musel uznávat pravděpo-
dobnost, že smrt znamená zapomnění: nikdy víc nebude mít prožitek vnímající 
bytosti. Není žádné „on“, které přežije, potom co jeho „on“ nakonec umře!
Když došel k tomuto závěru, mohl se John Smith ptát: „Znamená to, že kdybych 
se nenarodil, tak bych vůbec nikdy neměl prožitek existence nějaké osoby, která 
se narodila, nebo jakéhokoli druhu vědomé entity?“ Zdá se, že podle toho, jak 
o tom přemýšlíme nyní, musíme odpovědět, že ano, nikdy by takový prožitek 
neměl. Je to, tak říkajíc, jako by každý z nás měl pouze jednu jedinou příležitost 
stát se vědomou entitou, a to jako osoba, kterou jsme.
Jednou odpovědí může být, že kdybyste se nenarodili jako osoba, kterou jste 
nyní, narodili byste se jako někdo jiný. Takže v případě Johna Smithe, on by se 
mohl narodit jako, řekněme, Mary Jones. Jinými slovy Duše [John Smith] by 
byla Duší [Mary Jones ]. Ale potom bychom se museli ptát, co by se stalo s Duší 
[Mary Jones], která by existovala, i kdyby se John Smith opravdu narodil.
John Smith by si pak možná položil jednu z otázek uvedených v předmluvě: „Byl 
bych ztratil příležitost prožít to, že jsem osobou, kdyby se moji rodiče nikdy ne-
setkali, nebo kdyby se moji rodiče rozhodli, že nebudou mít už více dětí, ještě 
předtím, než jsem byl počat, anebo kdyby vajíčko bylo oplodněno jiným sperma-
tem?“ a tak dále.6

Když ponecháme stranou umělé oplodnění, každý Hostitel pochází z jediného 
spermatu, které oplodnilo jediné vajíčko (k případu jednovaječných dvojčat se 
vrátím později). Tím je stanovena jedinečná genetická konstituce jednotlivce 
a určeno prostředí pro oplodněné vajíčko (matčina děloha), aby se plod rozvinul 
během přibližně devíti měsíců, stal se dítětem připraveným se narodit a žít v tě-
lesném odloučení od matky.
Jednoduchá odpověď potom je, že identita jednotlivce je určena kombinací jed-
noho určitého spermatu s  jedním určitým vajíčkem. Protože do  dnešní doby 
musely existovat nesčíslné biliony spermat a biliony vajíček, množství určitých 
jedinců, kteří by mohli existovat, je nepředstavitelně vysoké (i  když ohromná 

většina by nemohla být počata, protože například jen v malém zlomku párování 
spermatu s vajíčkem se období jejich životaschopnosti překrývají).
Zkoumáme zde předpoklad, že určité sperma kombinované s určitým vajíčkem 
vytvoří jednoho určitého jednotlivce, a že ke každému jednotlivci je přiřazena 
jedna určitá Duše. Logickým závěrem tu je, že převážná většina možných je-
dinců nemá nikdy příležitost k existenci, a stejně tak i Duše, které jsou k nim 
přidruženy.7

Z toho vyplývá, že John Smith považuje za mimořádné štěstí, že se vůbec naro-
dil, a tudíž poznal „uvědomění si existence“. Vzpomeňte si na meditaci v před-
cházející kapitole, zejména na to, jak jsme mluvili o všech těch různých věcech, 
které se mohly stát a zabránit vašemu zrození. Nejenom že sperma, které původ-
ně oplodnilo vajíčko, zápolilo s miliony jiných spermat, ale vy jste museli přežít 
oněch devět měsíců v děloze. Ale co kdyby se vaši rodiče nikdy nesetkali? Zamy-
slete se nad všemi těmi událostmi a rozhodnutími, která každý z nich musel uči-
nit, aby se setkali a rozhodli se pro společný vztah. Nyní to aplikujte na jejich ro-
diče. A na rodiče jejich rodičů a tak dále. Jestliže tvrdíme, že každá osoba, každý 
jedinečný Hostitel se svou jedinečnou Duší je produktem jednoho jedinečného 
spermatu a jednoho jedinečného vajíčka, potom lze pokládat za pozoruhodné, 
že právě ono sperma a právě ono vajíčko byly vůbec kdy stvořeny. 

Nepravděpodobnost čehokoliv
Jednou z možných odpovědí na tuto záhadu je, že jediným důvodem, proč byste 
měli být udiveni tím, že se všechny tyto okolnosti, nutné pro vaši existenci, staly, 
je skutečnost, že se vůbec staly. Kdyby se nestaly, potom byste tu nebyli, abyste 
mohli být ohromeni nepravděpodobností své existence! S tímto argumentem se 
setkáme během naší cesty později.
Na toto vše se ale dá nahlížet i jiným způsobem: Jakákoli věc, na kterou můžete 
ukázat, nebo jakákoli událost, která se stala, vděčí za to, že je nebo se stala, ne-
představitelnému množství faktorů nebo předchozích událostí, což způsobuje, 
že je tak nepravděpodobná. Například, jak se tyto určité boty, které máte právě 
na sobě, ocitly na tomto určitém místě, na němž se v tomto určitém okamžiku 
nacházíte? Jakmile o tom začnete takto přemýšlet, vaše myšlenky vás povedou 
dál a dál nazpátek v čase a bude nutno splnit více a více podmínek, podobajících 
se určité formě rodokmenu, aby se došlo ke konečnému výsledku, aby ony určité 
boty existovaly a ocitly se právě nyní na oněch určitých nohách. Není jakákoli 
jednotlivá věc nebo událost právě tak mimořádně nepravděpodobná? Tento ar-
gument můžeme opravdu nazývat „nepravděpodobností čehokoliv“.
Celkem vzato, argumenty proti konkrétní myšlence, formulované v duchu otáz-
ky „Co by se stalo s Y, kdyby se nestalo X“ (označujeme je jako srovnávací pod-
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miňování), nejsou příliš přesvědčivé. X a Y se stanou ve skutečnosti pouze proto, 
že takto se to ve skutečnosti stává, a každý jiný výsledek by byl nepravděpodobný.
Zvažme nakonec následující případ: Hodíte dokonale vyváženou mincí stokrát 
a  jste udiveni, že stokrát padne hlava. Nepřetržitá řada obsahující samé hlavy 
je ovšem stejně pravděpodobná jako jakákoliv jiná. Mohli byste tudíž tvrdit, že 
byste měli být udiveni jakoukoliv řadou hlav a orlů.8

Jak se zdá, vracíme se stále k závěru, že to, co jsme identifikovali jako Duši, je 
jednoduše funkce Hostitele a přestane existovat, když Hostitel umře. Před vaší 
existencí a po ní je pouhé zapomnění. Ale kde zůstává odpověď na naši základní 
otázku: „Proč jsem se narodil jako osoba, kterou jsem?“ Dali jsme již na ni uspo-
kojující odpověď? Myslím si, že ne.
V příští etapě naší cesty budeme zkoumat, co znamená výraz „osobní identita“. 
Je osoba, kterou jsme, skutečně v průběhu času tatáž, jak se nám to zdá zřejmé? 
Dojdeme k dosti překvapujícím a poněkud znepokojujícím závěrům.

1 Toto rozlišování nachází určitou podporu v úvahách o neurologickém základu vědomého proží-
vání, jak se ukazuje v některých typech mozkových poruch, např. v jistých formách epilepsie, kdy 
se zdá, že je zachováno vědomí, ne však pocit vlastní osoby (Damasio, 2000).

2 Tato meditace je variantou velmi známého myšlenkového pokusu ve fi lozofi i, zvaného „Princ 
a švec“.

3 Obvyklejší výrok, připisovaný francouzskému fi lozofovi René Descartovi, zní samozřejmě takto: 
„Myslím, tedy jsem.“ Výrok „Konám, tedy jsem“ není příliš odlišný, když připustíme, že alternativní 
překlad Descartovy maximy „Je pense, donc je suis“ je „Přemýšlím, tedy jsem“.

4 Jestliže názor, že Hostitel vykonává Osobu, přeneseme do každodenního života, potom bychom 
museli změnit způsob oslovování lidí. Například, kdybyste potkali někoho, kdo vypadá jako Bill 
Clinton, potom namísto oslovení „Promiňte, nejste Bill Clinton?“ byste měli říci: „Promiňte, nejste 
předmět, který koná Billa Clintona?“!

5 Samozřejmě kdyby to bylo tak, jak o tom uvažujeme, Osoba [Tom Green] by si absolutně ne-
uvědomovala, že jeho Duše byla někdy Duše [John Smith]. Neexistují žádné spolehlivé vědecké 
důkazy, které by podporovaly tvrzení, že lidé si mohou pamatovat své předchozí existence, anebo 
že mohou být hypnoticky navráceni do svých „minulých životů“.

6 Když si John Smith kladl shora uvedené otázky, předpokládal mnohem všeobecnější otázku: 
„Jestliže Duše [já] je jedinečně sjednocená s Hostitelem [já] a na něm závislá, co se stane s Hosti-
telem [John Smith], když se jeho Duše stane Duší [já]?“ Toto je velmi spletitý způsob kladení naší 
základní otázky: „Proč jsem se narodil jako osoba, kterou jsem?“

7 Je možné pokračovat dál a předpokládat, že Hostitel a Duše jsou určeni vajíčkem bez ohledu 
na oplodňující sperma. Nebudu se tím zabývat, a v jakémkoliv případě výsledek těchto úvah je týž, 
jako když se předpokládá, že spojení spermatu s vajíčkem je základem totožnosti Hostitele. Možná 
jste se též podivili důsledkům skutečnosti, že jednovaječná dvojčata pocházejí z téže kombinace 
spermatu s vajíčkem. Budu o tom mluvit později.

8 Všimněte si, že mluvíme o řadách hlav a orlů. Sto procent hlav je mnohem méně pravděpodobné 
nežli, řekněme, 50 hlav a 50 orlů, protože existuje pouze jedna řada, která vám dá první výsledek, 
ale velmi mnoho řad vám dá výsledek druhý.
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Kam teď dál? 6

Doposud jsme neobjevili žádný důvod odporující tvrzení, že každá jednotlivá 
Duše je jedinečná pro Osobu a Hostitele, kteří jsou k ní přidruženi. Dříve, než 
Hostitel [Vy] existoval – dříve, než jste se narodili –, neexistovala žádná Duše 
[Vy]. Když Hostitel [Vy] přestane vytvářet duši Duši [Vás] – když zemřete – 
Duše [Vy] přestane existovat. Pro vás a pro kohokoliv jiného je před narozením 
a po smrti pouze zapomnění; žádné uvědomování si své existence.
Když si však položíme otázku: „Proč jsem se narodil jako osoba, kterou jsem?“, 
je to hned komplikovanější. Jednou odpovědí je, že jsme tou osobou, kterou 
jsme, a žádné další vysvětlení není třeba; ptát se: „Proč jsem se narodil osobou, 
kterou jsem, a ne jako někdo jiný?“ nedává smysl, protože je absolutně nemož-
né to vědět, a absolutně se nedá zjistit rozdíl, jestli jste se, například, narodil 
jako váš soused a váš soused se narodil jako vy.
Ale existuje ještě jiná odpověď na  naši otázku. Stále ještě nejsou uspokojivě 
zodpovězeny ony otázky srovnávacího podmiňování, kladené v této souvislos-
ti, jako například: „Kdyby se jakákoliv z toho nesčíslného množství událostí 
a okolností, kterých bylo zapotřebí, abyste se narodili, neuskutečnila, prožívali 
byste stále ještě to, že jste osobou, anebo byste tuto příležitost ztratili?“
V  další etapě našeho hledání se pokusíme objasnit tento zmatek tím, že 
do hloubky promyslíme otázku své osobní identity. Co to znamená, když řek-
neme: „Jsem dnes tatáž osoba, jako jsem byl včera, minulý rok, na svoje druhé 
narozeniny atd., a budu toutéž osobou zítra, příští týden, příští rok, za deset 

Josef
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let atd.?“ (Všimněte si, že používám výrazu „osoba“ tak, jak se používá v kaž-
dodenním smyslu.) Následující meditace nás na toto téma rozhovoru připraví.

Meditace
Ve 4. kapitole jsem řekl, že je důležité, abychom jasně rozlišovali mezi předmě-
ty a činností těchto předmětů – tím, co konají. Uvažujme o následující otázce: 
„Jestliže vytvoříte předmět (Y), který se chová přesně tak jako jiný předmět (X), 
platí vždy, že předmět X je tentýž předmět jako předmět Y a naopak?“ Vaše oka-
mžitá odpověď pravděpodobně bude ne, ale my se budeme zajímat především 
o ty předměty, které se během času ve svém hmotném složení mění. Zvláště se 
budeme věnovat živým předmětům a  tomu, co jsem definoval jako Hostitele. 
Nejprve se však zamysleme nad neživými předměty.
Rád bych vás teď vybídl, abyste se zamysleli nad jednou velmi známou hádan-
kou, kterou po celá staletí přetřásalo mnoho moudrých lidí a kterou možná bu-
dete znát. Její následující verze je moderní; v další kapitole prozkoumáme mno-
hem starší, antickou verzi, která je více známá.
Dovolte mi, abych vás představil Leroyovi, který má za sebou, jak se domnívám, 
už svůj čtvrtý křížek. Po mnoho let bylo Leroyovou chloubou a radostí sportovní 
auto Triumph, které pokřtil „Lucy“, když si ho koupil jako nové. Dnes je jeho 
vůz ve stejně nedotčeném stavu, v jakém byl, když ho před mnoha lety koupil, 
avšak během let musel nejenom kvůli normálnímu opotřebování, ale též v dů-
sledku několika dosti vážných nehod postupně vyměňovat staré části za nové; 
vždy však zajistil, aby každá náhrada byla totožná s originálem. A dnes sice žád-
ná část jeho vozu nepatří k originálu, který koupil, ale je to pořád stejný model 
téže konstrukce, který funguje přesně tak jako originál. Leroy jej stále nazývá 
„Lucy“. Otázkou je, zda Leroyovo auto je stále ještě „Lucy“?

Meditace o smyslu identity 7

Je mnoho verzí meditace, kterou jsem uvedl na  konci minulé kapitoly, a  vy si 
možná rádi vytvoříte svou vlastní. Originální verze je následující: Theseova loď 
(jinak nazývaná Theseus) patřila kdysi muži stejného jména ze starověkého Řec-
ka. V průběhu mnoha let po jeho smrti byla soustavně opravována jeho násle-
dovníky, kteří nahrazovali poškozené a opotřebované části přesnými replikami. 
Nakonec byly všechny originální části vyměněny. Byla to stále ještě tatáž loď?
Všechny tyto otázky souvisí se zachováním identity během času. Co rozhoduje 
o tom, že předmět v jistém čase je tentýž předmět v jiném čase? Uvažujme nyní 
o následujícím příkladu:
Představte si, že stojíte na břehu moře a pozorujete, jak přichází obrovská vlna. 
Vyfotografujete ji ze vzdálenosti dvaceti metrů a  potom znovu ze vzdálenosti 
deseti metrů. Vyfotografovali jste tutéž vlnu? Všichni bychom souhlasili s tím, 
že jste to tak skutečně učinili. Ale vlna je rytmický pohyb vody nahoru a dolů. 
Právě tento pohyb nahoru a dolů vytváří vlnu, ne voda sama. A tento pohyb se 
neustále mění co do tvaru i rozsahu, tak jak vlna postupuje směrem ke břehu. 
Co má tedy společného vlna, kterou jste vyfotografovali poprvé, s vlnou, kterou 
jste vyfotografovali později? Je jasné, že to nejsou tytéž věci, jestliže slovem věc 
myslíme materiál, z něhož se skládají.
Nyní si představte, že stojíte na nějakém místě a díváte se na řeku. Je řeka, na kte-
rou se díváte teď, tatáž řeka, na kterou jste se dívali před minutou? Zřejmě to 
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tatáž voda po uběhnutí jedné minuty nebude. (Vzpomeňte si na rčení: „Nikdo 
nevstoupí dvakrát do stejné řeky.“) Můžeme se též ptát: „Je tato řeka tatáž řeka 
na dvou různých místech?“ Je například řeka Dunaj u svého pramene v Černém 
lese v Německu tatáž řeka, která protéká Vídní, a je to tatáž řeka, která protéká 
Bratislavou nebo Budapeští nebo Bělehradem, a tak dále, až se vlije do Černého 
moře? Kdo nebo co rozhodne o tom, jak odpovědět na všechny tyto otázky?

Variace na téma Theseus
Vraťme se k theseovskému paradoxu a předpokládejme, že během let Theseovi 
následovníci nevyměňují každou část lodě věrně, použitím identické části; spíše 
volí části, které jsou modernější, a tedy odlišné od starých. Předpokládejme, že 
po čase máme loď, která je konstrukčně velmi odlišná od původní lodě, ze kte-
ré nezbyla ani jedna část. A předpokládejme, že nová loď funguje velmi odlišně 
od té původní. Znovu si položme otázku: „Je to stále ještě Theseus?“ 
Můžeme uvést nespočet příkladů této hádanky. Například minulý rok navštívi-
la Nancy svou starou školu, Newtonovu základní školu. Všichni žáci se změnili 
a stejně tak učitelé; před třemi roky zničil celou budovu a  její vnitřní zařízení 
požár a  škola byla vybudována na  jiném pozemku. Ale je to stále Newtonova 
základní škola, jejíž žákyní Nancy byla. Mohli byste vyprávět podobný příběh 
o fotbalovém klubu, kterému Nancy fandila po celý svůj život. Anebo o novi-
nách, které stále ještě čte.
Jak vidíte, dá se vytvořit mnoho scénářů na toto téma a provést mnoho různých 
myšlenkových pokusů, které vyvolají mnoho otázek. Filozofové se tím zabývají 
již po  staletí a  přicházejí s  různými odpověďmi. Navrhnu odpověď, o  které si 
myslím, že je nejvhodnější. Tvrdím, že v původním paradoxu a jeho variantách 
o  identitě „Theseovy lodě“ rozhoduje společenská dohoda – tj. lidé. Jestliže 
všichni souhlasíme s tím, že Theseovou lodí míníme fyzický předmět nazývaný 
v době Theseovy smrti „Theseus“, a že všechno, co existuje nyní, je replika, i když 
velmi přesná, potom můžeme říci, že „Theseova loď“ už neexistuje. Myslím si, že 
většina lidí bude jistě souhlasit, že v příkladu, ve kterém Theseus byl postupně 
přeměňován, takže už ani konstrukčně ani funkčně není tímtéž, čím byl před-
tím, nová verze není tatáž, jako byla původní.
Když to shrneme, zdá se, že X a Y, dvě „věci“, oddělené jistým časovým údobím, 
jsou tytéž, protože jsou za  takové považovány jedním nebo více pozorovateli. 
Kritéria, která rozhodnou o tom, jak je co uznáno, není jednoduché upřesnit; 
i když zachovaná identita se může zdát zřejmá, čím více se snažíte definovat, proč 
je to stejné, tím více se vám zdá, že zdůvodnění je nedefinovatelné.
Ale co pevné, neměnné předměty? Zůstává opravdu nějaký určitý předmět, jako 
je například můj stůl, jestliže ho nezměním, tímtéž předmětem v různých ča-

sových okamžicích? Nemusíte o  tom přemýšlet nyní, ale tato otázka se objeví 
znovu v jedné z pozdějších kapitol. Nyní potřebujeme pouze zvážit to, jak se tyto 
argumenty mohou vztahovat na lidské bytosti.

Zachování osobní identity
Individuální osoba – Hostitel – se skládá přibližně ze 100 trilionů buněk, což 
jsou nejmenší živé organismy („stavební kameny života“). Každá buňka přijí-
má výživu a vylučuje nepotřebné produkty. Tento neustálý koloběh chemikálií 
– metabolismus – znamená, že se fyzikální složení jednotlivce neustále mění. 
Jinými slovy molekuly, které vytvářejí konkrétního Hostitele, jsou neustále 
vyměňovány, v případě lidského těla se odhaduje, že přibližně po devíti letech 
je lidské tělo vyměněno téměř kompletně – tak jako Leroyovo auto „Lucy“ 
a Theseova loď.
Ale není to docela tak. Po  devíti letech „nově vytvořený“ Hostitel [Vy nyní] 
není přesná replika Hostitele [Vy před devíti lety ], protože skutečná struktura 
Hostitele [Vy ] se neustále mění stárnutím, zkušenostmi, nemocemi, zranění-
mi atd. Je to podobné oné verzi paradoxu, ve kterém se Theseovi následovníci 
nedrží původní konstrukce lodě a nevyměňují staré části přesnými replikami; 
každá nová část je nepatrně odlišná od té, kterou nahrazuje, takže loď odpoví-
dá jak konstrukčně, tak funkčně stále méně původnímu Theseovi. Vzpomeňte 
si, že jsem navrhl, abychom tvrzení, že ty dvě lodě jsou tytéž, pokládali pouze 
za otázku společenské dohody; změněná varianta lodě totiž neobsahuje nic, co 
by potvrdilo, že je to původní Theseova loď. Otázka nyní zní takto: Vztahuje se 
toto též na lidské bytosti?

Meditace
Se zřetelem ke všemu, co bylo výše uvedeno, bych vás teď rád vyzval, abyste vě-
novali pozornost následujícímu scénáři. Řekněme, že je právě nádherný letní 
den někdy ve 30. letech. Nacházíme se v přírodě a pozorujeme dvě malé dívky, 
Anne a Mary, asi pětileté, jak si vesele hrají u řeky. Nyní se vás ptám: „Jsou Anne 
a Mary jedna a táž osoba, anebo dvě různé osoby?“ Můžete odpovědět pouze jed-
ním způsobem, tj. buď ano nebo ne, nic mezitím, žádné kdyby nebo ale. Zřejmě 
odpovíte, že to jsou dvě různé osoby.
Nyní postoupíme v čase a navštívíme útulek pro staré lidi, kde mezi rezidenty 
uvidíme starou paní, nemocnou a zesláblou, upoutanou na pojízdné křeslo. Je to 
Anne po osmdesáti letech. 
Nyní se vás ptám: „Je Anne, kterou jsme viděli před tolika lety, jak si hraje s Mary, 
tatáž jako ta, kterou vidíme nyní v domově? Anebo jsou to dvě různé osoby?“ 
Opět máte povoleno odpovědět pouze jedním způsobem, ano nebo ne. Zřejmě 
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odpovíte, že je to tatáž osoba, a jako dovětek k tomu kategoricky dodáte, že stará 
Anne není tatáž osoba jako mladá Mary. A já v tomto s vámi musím souhlasit.
Ale proč to říkáme? Ve  svém fyzickém vzhledu – hmotou i  skladbou svého 
těla – jsou stará a mladá Anne zcela rozdílné. V tomto ohledu též stará a mladá 
Anne mohou být od sebe rozdílnější než mladá Anne a mladá Mary. A vzhle-
dem k tomu, co obě skutečně dělají (vzpomeňte si: „jsme to, co konáme“), se zdá, 
že mladá Anne a mladá Mary mají mnohem více společného než mladá Anne 
a stará Anne.
Jednou odpovědí by mohlo být, že stará Anne má v podstatě tutéž DNA jako 
mladá Anne (tutéž konfiguraci, ale ne tytéž molekuly DNA, jako byly v mladé 
Anne). Ale i bez jakéhokoli důkazu DNA prohlásíme zcela bez váhání, že stará 
Anne a mladá Anne jsou jedna a táž osoba. Ale co když Anne a Mary jsou jedno-
vaječná dvojčata, a mají proto tutéž DNA?
Tato meditace se týká následující otázky: Co nás vede k  tomu, že tvrdíme, že 
stará Anne a mladá Anne jsou tatáž osoba?

Zůstávám po celý čas toutéž osobou? 8

Měli bychom pokračovat s  tím, že budeme mít stále na zřeteli rozdíl mezi fy-
zickým předmětem a činností tohoto předmětu – co tento předmět vykonává. 
Musíme také mít stále na mysli výrok: „Jsme to, co vykonáváme“; osoba, kterou 
jsme, je osoba, kterou vykonáváme. 
S  ohledem na  tento výrok můžeme uvažovat o  meditaci, která se týká Anne 
a Mary. Je nesporné, že stará Anne a mladá Anne jsou tatáž osoba. Ale tělesně 
jsou velmi rozdílné. Nejenom že mají relativně málo atomů společných9: Hos-
titel [Mladá Anne] a Hostitel [Stará Anne] jsou skladbou svého těla velmi roz-
dílní. (Je třeba si uvědomit, že hovoříme hlavně o nervovém systému – zvláště 
o mozku – mladé a staré Anne.) A protože jsou skladbou svého těla tak rozdílní, 
Hostitel [Mladá Anne] a Hostitel [Stará Anne] se zapojují do velmi rozdílných 
činností jako Osoba [Mladá Anne] a Osoba [Stará Anne]. Jejich osobnosti, my-
šlenky, podmíněné i nepodmíněné vzpomínky, rozumové dovednosti atd. jsou 
velmi rozdílné. Takže jsou obě velmi rozdílné jak tělesně, tak funkčně (v tom, 
co konají). Ale my stále tvrdíme, že Stará Anne je tatáž osoba jako mladá Anne. 
Proč? (Otázka ‚Je řeka „toutéž řekou“ na dvou různých místech, blízko pramene 
a při svém ústí?‘ zde může sloužit jako vhodná analogie.)
Naše odpověď probíhá následovně. Myslete na Anne a Mary, jak si spolu hrají, 
když jsou ještě děti. Řekněme, že se mladé Anne během hry stane něco hrozné-
ho; třeba že spadne do jezera a utopí se. Potom nebude žádná budoucí Anne se 
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svou činností, kterou by jinak vyvíjela, a se zkušenostmi, které by v životě získala. 
Nebude žádný Hostitel [Stará Anne] a žádná Osoba [Stará Anne]. Zničí se Hos-
titel [Mladá Anne], a tudíž i Osoba [Mladá Anne], a zanikne též Osoba [Stará 
Anne]. Z tohoto se může vyvozovat, že mladá a stará Anne jsou tentýž jedinec.
To z toho ale vůbec nevyplývá. Mohli byste usuzovat stejně při argumentaci, že 
v našich variantách theseovského paradoxu rekonstruovaný, avšak změněný The-
seus je tentýž, jako byl původní, i když zcela jasně to tak není, s výjimkou toho, že 
bychom použili nějaký druh společenské dohody.
Sledujme tuto úvahu ještě trochu dále. Předpokládejme, že malá Anne zemřela 
a že její rodiče ve svém smutku adoptovali podobné dítě, které nazvali též Anne. 
Předpokládejme, že vedli toto dítě („Anne 2“) k tomu, aby převzala roli zemřelé 
„Anne 1“, a chovala se stejným způsobem jako Anne 1, nacvičovali s ní všechny 
autobiografické vzpomínky a všechno ostatní, až ona skutečně uvěřila, že vždy 
byla Anne 1, a neměla žádné vzpomínky na to, že byla Anne 2, neboli svým ori-
ginálním já. Řekli bychom nyní, že Anne 2 je tatáž osoba jako Anne 1? Rozhod-
ně ne! Ale proč? Prokáže to DNA? Což kdyby Anne 2 a Anne 1 byly dvojčata? 
I když je tento scénář ve skutečnosti nepravděpodobný, logika nás přesvědčuje, 
že to není DNA, co definuje osobní identitu jedince.
Je to pak tedy jen záležitostí společenské dohody, řekneme-li, že stará Anne 
a mladá Anne jsou tatáž osoba? Pravděpodobně. Možná všechno, co potřebuje-
me říci, závisí na tom, jak definujeme „osobu“; mohli bychom to udělat takovým 
způsobem, že a priori budeme pokládat starou a mladou Anne za „tutéž osobu“. 
Ale nezávisle na tom je zde ještě jeden faktor, který jsme doposud opomíjeli. Ještě 
se musíme zmínit o Duši [Anne]. 
Ať se Hostitel [Anne], a tudíž i osoba [Anne] jakkoliv změnili, Hostitel [Anne] 
bude vždy schopen vzpomenout si na události a příhody v životě Anne z téměř 
jakéhokoli jejího věku, „tak jak je Anne prožila“. Bude „znát“ Anne tak, jak to 
nedokáže žádný jiný Hostitel/Osoba. Anne si ve svých 80 letech stále udržuje 
své mentální schopnosti a bez váhání nám řekne, že je opravdu „tatáž“, jako byla 
mladá Anne, tedy jakou byla v každém okamžiku svého života až do přítomnos-
ti. Její „uvědomování si své existence“, to co nazýváme její Duší, se nezměnilo; 
nikdy si nebyla vědoma, že by byla někým jiným než touto osobou, Anne. Duše 
[Anne], jak se zdá, je neměnná a definuje identitu mladé Anne a staré Anne.
Co když ale stará Anne trpí demencí a ztratila všechnu svoji paměť – dokonce 
i vědomí, kdo je? Za těchto okolnosti Duše [Stará Anne] určitě nemůže být tatáž 
jako Duše [Mladá Anne]. Následující příklady nám na  to mohou odpovědět. 
Nepochybuji, že jste ve svém životě prožili mnoho událostí, na které si nepama-
tujete. Psychologové jasně dokázali, že spolehlivé dlouhodobé vzpomínky z ob-
dobí, kdy je dítěti méně než dva a půl roku, jsou velmi nepravděpodobné. Já sám 

mám fotografii ze slavnosti v našem sousedství na počest korunovace královny 
Alžběty II. v roce 1953. Jsem tam v roli korunního prince Charlese, s bacula-
tými tvářemi a velkýma ušima. Na tuto událost se však absolutně nepamatuji: 
ale vůbec nepochybuji o tom, že ona osoba na fotografii je tentýž jedinec jako 
osoba, která se na  fotografii dívá, totiž já. Nebo si představte, co se stalo Ste-
venovi, jednomu z pacientů, se kterým jsem se setkal během své profesionální 
praxe.10 Jednoho dne jel autem, když ho náhle přepadla migréna. Zabočil do od-
stavného pruhu a první věc, kterou si uvědomil, bylo, že vůbec neví, kdo je, kam 
jede a proč; nepamatoval si opravdu nic ze svého života až do tohoto okamžiku. 
Naštěstí ho napadlo vytáhnout peněženku a podívat se na svůj řidičský průkaz. 
Takže byl schopen dojet domů, a když uviděl jednoho ze svých sousedů, doslova 
se ho zeptal: „Nevíte, kdo jsem?“ a od té doby se musel znovu naučit všechno 
o svém životě – o své ženě, o své rodině, o svých přátelích a tak dále. Nejprve, 
když se Steven podíval na svoji fotografii ze svých mladších let, se mu zdálo, že 
se dívá na někoho jiného. Ale ani my ani Steven bychom neřekli, že je to příhoda 
dvou lidí. Řekli bychom, že se jedná o osobu, která ztratila svou paměť, ale zůsta-
la tímtéž jedincem; Duše [Steven] byla zachována.
Můžeme zaujmout podobný postoj, když uvažujeme o zážitcích, které se te-
prve stanou; a  já to považuji za  mnohem průkaznější než uvažování o  mi-
nulých událostech, když obhajujeme neměnnost Duše. Pomyslete na Anne, 
když jí bylo šedesát let. Je stále ještě velmi čilá a dokonale ovládá své men-
tální schopnosti. Bohužel ji její doktorka informuje o tom, že ačkoliv se cítí 
nyní dobře, její zdravotní stav je neléčitelný a nedá se zabránit tomu, aby její 
mozkové buňky byly zničeny. To způsobí, že bude postupně ztrácet všech-
ny svoje duševní schopnosti, včetně své krátkodobé i  dlouhodobé paměti. 
Je přirozené, že Anne je touto zprávou zdrcena. Myslí si: „Toto je můj osud, 
toto se mi stane.“ To znamená, že „Já,“ které si je vědomo, že prožívá tuto 
šokující zprávu a reaguje na ni, je totéž „Já“, které si bude vědomo, že prožívá 
hlubokou demenci, ačkoliv v  té době už bude veškerá její paměť ztracená. 
A samozřejmě má pravdu. Předpokládejme například, že když dosáhne věku 
65 let a začne si být vědoma symptomů své nemoci, vzpomene si na okamžik, 
kdy jí její doktorka tuto zlou zprávu sdělila a ona si řekla „toto je můj osud“.
A tak se zdá, že ona věc, která je konstantní, která rozhoduje o tom, že každý 
z nás je tentýž jedinec v průběhu času, je naše Duše, to „že si uvědomujeme 
svou existenci“. A tím docházíme znovu k témuž závěru jako předtím: když 
Hostitel zemře, přestane „konat“ Duši, která je k  němu přidružena; Duše 
„zemře“ a nastane zapomnění.
A  přece … nemohlo se stát, že jsme přehlédli něco, co všechno toto mění? 
Uvidíme.
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Meditace o tom „kdo jsem?“ 9

Představte si, že někdy v  budoucnosti vědci vyvinou metodu teleportace, při-
čemž předměty, včetně lidských bytostí, bude možné dopravovat z jednoho mís-
ta na druhé rychlostí světla, jako se to děje v televizním seriálu Hvězdné války, 
kdy kapitán Kirk dává Scottymu příkaz, aby ho transportoval.
Představte si, že tento systém je pravidelně používán pro dopravování pracov-
níků ze Země na Měsíc a zpátky, tak jako dnes lidé jezdí řekněme z Oxfordu 
do Londýna a nazpět ve vlacích vysoké rychlosti. Představte si, že jste jedním 
z těchto cestujících.
Probíhá to tak, že vstoupíte na Zemi do snímacího zařízení (asi něco podobné-
ho, jako je dnes MRI snímač), operátor stiskne tlačítko a snímač sejme přesné 
souřadnice každého atomu vašeho těla.11 Tato informace je zakódována v  po-
čítači a přenesena rychlostí světla do  složitého přístroje na Měsíci, kde je tato 
informace okamžitě dekódována a vy jste rekonstruováni atom po atomu z míst-
ního materiálu. Jste pak připraveni pokračovat ve své cestě za prací běžnými do-
pravními prostředky. Přesně v okamžiku přenosu sejmuté informace na Měsíc je 
vaše tělo na Zemi okamžitě zničeno. Toto všechno platí, v opačném pořadí, při 
cestě z Měsíce na Zemi.
Předpokládejme, že jste v tomto futuristickém scénáři vědcem žijícím na Zemi, 
ale vaše zaměstnání vyžaduje, abyste každý pracovní den cestoval na  Měsíc 
a zpět. Představte si, že jednoho rána odejdete z domu do snímací stanice a pře-
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mýšlíte jako obvykle o  tom, co všechno chcete za  ten den na  Měsíci vykonat. 
Na snímací stanici jste uzavřen do snímače. Přenos vašich atomových souřadnic 
na Měsíc a jejich rekonstrukce zabere nějaký čas, ale kromě změny scenérie ne-
zpozorujete žádné přerušení. Když jste byl rekonstituován, odcestujete na své 
pracoviště. Váš den uběhne a přijde čas, abyste se vrátil ke snímací stanici na Mě-
síci a byl přenesen zpátky na Zemi. Vstoupíte do snímače a čekáte na operátora, 
až stiskne tlačítko a začne obvyklou proceduru. Jako obvykle přemýšlíte o tom, 
co jste za celý den vykonal. Řekněme, že věci nešly přesně tak, jak jste měl v plá-
nu; dostal jste se do sporu s jedním kolegou, který vám nechtěl v něčem pomoci, 
a nyní si překvapivě vzpomínáte na hněv, který jste prožíval, když jste byl s onou 
osobou. Vzpomenete si ovšem také, že až budete večer zpátky na Zemi, několik 
starých přátel ze školy k vám přijde na barbecue, a utěšujete se příjemným oče-
káváním, že je zase uvidíte.
Potom operátor stiskne tlačítko a během okamžiku, který se zdá velice krátký, 
jste zpátky ve stanici na Zemi. Jako se to stalo už mnohokráte předtím, projdete 
lékařskou a bezpečnostní prohlídkou, podepíšete se a pokračujete autem ve své 
cestě. Znovu jste v myšlenkách zpátky a zamýšlíte se nad sporem, který jste měl 
se svým kolegou, ale nakonec si řeknete, že nemá smysl se tím zabývat, a začnete 
myslet na setkání se svými přáteli.
Z toho, co jsme právě vyprávěli, se zdá, že není žádný rozdíl mezi tím, jestli ces-
tujete na Měsíc a zpět tímto způsobem, anebo jestli cestujete kosmickou lodí. 
Nezdá se, že by tu byla nějaká chyba.
Ale k nějaké chybě při této příležitosti dojde. Ve stejném čase, kdy končí kont-
rola na zemské stanici, vy jste na Měsíci (Hostitel [Vy]), aniž o tom víte, vytažen 
ze snímače a namísto toho, že budete, jak jste očekával, na Zemi, jste ke svému 
překvapení stále ještě ve snímací stanici na Měsíci. Poněkud zmatená operátor-
ka vám vysvětluje, že došlo k malé technické poruše, ale že její odstranění bude 
trvat jenom okamžik a že ihned potom budete zpátky ve snímači. Když se ptáte, 
co se stalo, vysvětluje vám, že snímání, dekódování i přenos proběhly přesně tak, 
jak bylo plánováno, pouze fáze zničení se musí teprve aktivovat. „Ale není třeba 
se znepokojovat – bude to trvat jenom minutku, aby se to dalo do pořádku,“ říká 
operátorka. Trpělivě čekáte, až se chyba odstraní. Pokračujete ve svých úvahách 
a nemůžete se dočkat, abyste už byl na Zemi a připravoval barbecue.
Rád bych vás teď vyzval, abyste meditovali nad paradoxy, důsledky a  dalšími 
skutečnostmi výše uvedeného scénáře. Přejete si, jako osoba, která je stále ještě 
na Měsíci, aby destruktivní fáze byla provedena? Jestliže ano, co se stane s vámi? 
Jakmile bude technická porucha odstraněna a proces bude pokračovat, bude zde 
nějaký skutečný rozdíl mezi tím, co se stalo při této události a co se stávalo při 
všech předchozích událostech?

Ve slepé uličce 10

Na  konci předcházející kapitoly jsem vás nechal čekat na  Měsíci – jak se vám 
v tomto futuristickém scénáři stávalo tak často – na dokončení teleportace. Če-
káte nedočkavě na to, až operátor dokončí proces a vy budete moci pokračovat 
ve své cestě?
Je dosti pravděpodobné, že vámi projede mrazivé chvění, když si uvědomíte, že 
rekonstruované vy je již ve stanici na Zemi a čeká na běžnou lékařskou a bezpeč-
nostní prohlídku, než se vydá na cestu domů, aby připravilo barbecue. Pro vás 
na Měsíci dekonstrukce znamená jen jedno – zapomnění. Určitě budete na ope-
rátorku naléhat, aby celý proces zastavila!
Podívejme se na  to trochu podrobněji. Když jste čekal na  Měsíci, těšil jste se 
na barbecue se svými přáteli, až budete večer zpátky na Zemi. Tudíž jste mlčky 
předpokládal, že ono „vy“, které si je vědomo toho, že čeká na  přenos zpátky 
na Zemi, je totéž „vy“, které bude prožívat ony příjemné činnosti, které je očeká-
vají. To se nijak neliší od vašeho normálního uvažování o sobě; v naší terminolo-
gii to znamená zachování osobní identity kontinuitou Duše [Vy], jak jsme o tom 
již hovořili. Ale nyní si myslíte: „Toto vůbec není ono já, které bude vychutnávat 
nadcházející radosti; to, co je nyní zpátky na Zemi, je rekonstruované já!“
Samozřejmě ono rekonstruované vy na Zemi o tom neví vůbec nic. Vy na Zemi 
věříte, že jste tímtéž vy, které mělo spor s kolegou tam na Měsíci a které se před 
teleportací tak velice těšilo na setkání se svými přáteli týž den večer. Ale kdyby 
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vám někdo na Zemi vysvětloval, co se děje v tom okamžiku na Měsíci, uvědomil 
byste si, že jste to nebyl vy, kdo si byl vědom tohoto prožitku anebo čehokoliv 
jiného, čím jste se ten den na Měsíci zabýval. Ono „vy“ je stále ještě na Měsíci!
Ale bude toho ještě víc. Když obě verze vašeho „vy“ o tom všem přemýšlejí, na-
padne vás ještě něco mnohem hroznějšího. I kdyby nedošlo k oné závadě, všech-
no, o čem jsme před chvílí hovořili, by stále platilo. Jinými slovy pokaždé, když 
jste byl teleportován mezi Zemí a Měsícem, byla vaše duše ukončena. Pokaždé, 
když jste po teleportaci myslel na své prožitky před teleportací, nebyl jste to „vy 
nyní“, kdo měl tyto prožitky, byl jste to „vy tehdy“ a ono „vy“ ( Duše [Vy tehdy]) 
přestalo existovat.12 A pokaždé, když jste před teleportací myslel na všechny ty 
věci, které budete prožívat po  teleportaci, nebylo to „vy nyní“, kdo bude tyto 
věci prožívat, bude to, jak bychom řekli, „vy příští“; „vy nyní“ (Duše [Vy nyní]) 
přestane existovat. 
A tak příště, až budete připraven na teleportaci, budete okamžitě postaven tvá-
ří v  tvář otázce: „Co se se mnou stane, až umřu, k čemuž nyní určitě dojde?“ 
A  racionální odpověď je „zapomnění“. Samozřejmě, až budete rekonstruován 
na Měsíci, nejlépe svůj prožitek vysvětlíte, když řeknete: „Ne, mýlil jsem se. Jsem 
stále naživu. Moje osobní identita je zachována.“
Je důležité mít na paměti, že kdykoliv jste přenesen, Hostitel [Vy] je přesně oko-
pírován, a protože Osoba [Vy] je činností Hostitele, Osoba [Vy] je zachována. 
Ale myšlený pokus ukazuje, že kdykoliv jste přenesen, Duše [Vy] – vaše uvě-
domění si vlastní existence – jakkoliv to zdánlivě odporuje skutečnosti, končí. 
Takže dochází k diskontinuitě Duše [Vás].

Meditace
Není obtížné vymyslet si různé varianty na myšlený pokus teleportace, které 
vyvolají mnoho různých otázek a paradoxů, a vy si možná vymyslíte několik 
vlastních. Uvedu jeden z těchto pokusů, který jsem si sám vymyslel, ale nepře-
kvapilo by mě, kdyby totéž již učinili jiní. Přikládám jej zde proto, že ukáže 
zcela jasné důsledky toho, o  čem jsme rozmlouvali jako o  otázce zachování 
osobní identity.
Představte si, že se teleportace děje z jedné komory do druhé v téže místnos-
ti, zřejmě kvůli testování celého postupu. Předpokládejme, že před přenosem 
musíte být uspán celkovou anestézií. Protože jste kopírován přesně, budete 
pod vlivem uspávacího prostředku i  poté, co jste byl znovu složen v  druhé, 
rekonstrukční komoře, a budete potřebovat nějaký čas, aby se vám vrátilo vě-
domí. Původní myšlený experiment odhalí jen to, že když vaše stará verze je 
zničena, je efektivně mrtvá v tom smyslu, že vaše vědomí existence, vaše Duše, 
přestala existovat. Osoba [Vy] je ovšem zachována.

Nyní předpokládejme, že operátoři, z důvodů, které znají jen oni, vás pouze 
přenesli, když jste byl ještě v bezvědomí, z dekonstrukční komory do rekon-
strukční. Jak by kdokoli, včetně vás, dokázal poznat rozdíl mezi vámi v tom-
to scénáři a vámi při skutečné teleportaci? Není to možné absolutně žádným 
způsobem.

Důsledky
„To zní velmi zajímavě,“ řeknete si možná, ale mění to vůbec něco? Když kopíru-
jete Hostitele přesně, vytvoří to „tutéž Osobu“, ale ze zcela logických důvodů to 
nemůže konat „tutéž Duši“, jako to činil původní Hostitel; bude to konat „svou 
vlastní Duši“. 
To ovšem zpochybňuje náš závěr z 8. kapitoly. Vzpomeňte si, že pokus hypote-
tické teleportace se ve skutečnosti děje přirozeně s námi všemi, ačkoliv dekon-
strukční-rekonstrukční proces probíhá velmi zpomaleně a trvá přibližně devět 
let. Jsou vyměněny nejenom všechny atomy; naše složení se mění též. Proto se 
změníme i funkčně: každý Hostitel se mění vzhledem k tomu, co dělá – myslí 
jinak, vzpomíná si jinak, cítí jinak atd.13 Tudíž na rozdíl od přenášení není Oso-
ba [Vy], tak jak jsme ji definovali, zachována. Navíc ještě, když o sobě za devět 
let přemýšlíte, jste ve stejné hypotetické situaci, jak bylo popsáno dříve, když jste 
si uvědomili, že pro vaši Duši [Vy před teleportací] teleportace znamená smrt 
a zapomnění. Když toto přijmeme tak, jak to stojí, vyplývá z toho asi to, že Duše 
[Vy nyní], tak jak ji pojímáme, není totéž co Duše [Vy za devět roků od nynějška] 
nebo Duše [Vy před devíti roky]. A vyplývá z  toho ještě více: na základě této 
dedukce není Duše [Vy za jeden rok] totéž co Duše [Vy před osmi roky]. V tom 
případě Duše [Vy nyní] nemůže být totéž co Duše [Vy za jeden rok] a Duše [Vy 
před osmi lety] atd., atd. v jakémkoli časovém období.
V 8. kapitole jsme došli k závěru, že to, co jsme definovali jako naši Duši, je je-
diná věc, která se v našich životech nemění a definuje naši osobní identitu i její 
zachování v průběhu času. Právě tak jako v případě Anne, ony osobní události 
v naší minulosti, i ty, které jsme už zapomněli, byly prožívány tímtéž jedincem, 
jakým jsme nyní, ať jsme se změnili jakkoliv, a podobně je tomu s prožitky, které 
očekáváme v naší budoucnosti. Nyní se však zdá, ať to působí jakkoli přesvědči-
vě, že je to pouhá iluze. Kde jsme se tedy zmýlili? A kam nás to zavede v našem 
pátrání po odpovědích na naše otázky?
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Budeme-li i nadále používat metaforu, která přirovnává naše hledání odpovědí 
k cestě, pak se zdá, že jsme se dostali do slepé uličky. Naše cesta byla v podstatě 
hledání vlastností Duše, zejména uvědomění si své existence, a  osudu Duše, 
když naše tělesné formy přestanou existovat. Dospěli jsme do stadia, kdy jsme 
nuceni uznat, že myšlenka, že něčí Duše je něco, co zůstává po celý život „stej-
né“, je vlastně iluze.

Kde jsme se zmýlili?
Možná právě pojem „stejnosti“ – ve smyslu „identity“ – způsobil, že jsme za-
bloudili (anebo jsem vás pomýlil já). Podívejme se na to pozorně jinak. Vzpo-
meňte si, že ve 4. kapitole jsem řekl, že neexistuje žádná taková věc (nebo těles-
ná entita) jako „mysl“: je to činnost Hostitele jako každá jiná činnost. Podobně 
jsem definoval Osobu [Vy] jako činnost Hostitele [Vy]. Proto stejně jako je 
tomu u každé jiné činnosti, je nesmyslné říkat, že Osoba [Vy] v jednom oka-
mžiku je stejná jako Osoba [Vy] v  jiném okamžiku. Dá se říci pouze to, že 
činnost spočívající ve „vykonávání Osoby [Vy]“ má sklon být si podobná. Navíc 
ještě jsme poznamenali, že Hostitel se ve svém tělesném složení a uspořádání 
neustále mění. On sám není ani na okamžik stejný. Tudíž činnost vykonávaná 
Osobou si musí být v průběhu doby nevyhnutelně méně a méně podobná, jak 
jsme to ostatně již dosti dlouho rozebírali.
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Upozornili jsme však, že to, co vám dovoluje jako Osobě [Vy] podržet si svou 
identitu v průběhu času, je Duše [Vy]. Ať se Hostitel [Vy] jakkoliv změní, a tedy 
jeho činnost jakožto Osoby [Vy], jste si vědomi toho, že v průběhu času zůstáváte 
toutéž Osobou, a rovněž ostatní lidé s tím budou souhlasit. Tím jsem vyjádřil, 
že Duše [Vy] zůstává tatáž. Avšak Duše je činnost Hostitele, činnost spočívající 
ve vědomí sama sebe a vlastní činnosti. Z  toho vyplývá, že nedává smysl mlu-
vit o tom, že mám tutéž Duši, nebo dokonce o tom, „že vykonávám podobnou 
Duši“ v průběhu času.
Nic z toho, co jsme uvedli výše, neruší platnost pojmu Hostitele, Osoby a Duše, 
tak jak jsem jej pro vás definoval. Znamená to však, že jsme nuceni učinit něco 
velmi radikálního. Co to může být?

Pojem „nespojitých vědomých událostí“
Moje odpověď je, že alespoň na čas prostě opustíme předpoklad pojmu „časo-
vá spojitost, kontinuita“ anebo „totožnost“ vzhledem k Hostiteli, Osobě a Duši 
a  budeme vycházet z  jednoduché představy „nespojitých vědomých prožitků“ 
(nebo jen „vědomých událostí“). Dochází k  nim například, když čtete nějaké 
slovo nebo větu, když slyšíte zvonit telefon, když zpozorujete, že vás svrbí kůže, 
vybavíte si něčí jméno, na které jste se snažili si vzpomenout. Cokoliv z toho sa-
mozřejmě prožíváte jako dění uvnitř pokračujícího proudu vědomí, ale prozatím 
budeme tento subjektivní dojem ignorovat a budeme uvažovat o takových vědo-
mých prožitcích jako o oddělených událostech.
V historii vesmíru existuje samozřejmě nepředstavitelné množství takovýchto 
nespojitých vědomých prožitků. Dochází k nim na oněch vzácných a nepatrných 
místech, kde je hmota organizována takovým způsobem, že je schopna vědomí. 
Navrhuji, abychom považovali každý z nich za samostatnou událost: za činnost 
jednoho jedinečného Hostitele, který je utvořen tak, že se může v  konkrétní 
okamžik zapojit do přesně určené činnosti. A tak odsouváme stranou myšlenku, 
že existuje kontinuita identity Hostitele v  průběhu času. Navíc, vědomá udá-
lost je část širší činnosti, do  které je onen Hostitel zapojen, jmenovitě tím, že 
„vykonává Osobu“. Opět odsouváme stranou myšlenku kontinuity v  průběhu 
času a předpokládáme, že pro každý jednotlivý vědomý prožitek je k jednomu 
jedinečnému Hostiteli přidružena jen jedna jedinečná Osoba. Hostitel je též za-
pojen do činnosti spočívající v tom, že si je vědom sám sebe a své vlastní činnosti, 
tj. „že má Duši“. Znovu vezmeme v  úvahu, že existuje pouze jedna jedinečná 
Duše, přidružená ke každému jedinečnému Hostiteli a k Osobě, kterou Hostitel 
vykonává během každé jednotlivé vědomé události. To znamená, že nebudeme 
trvat na myšlence kontinuity anebo „totožnosti“ Duše během času. A nebudeme 
tudíž muset nadále zápasit s problémem kontinuity sebe sama a osobní identity.

Mějte, prosím, na paměti, že toto je určitý způsob pohledu na jevy, které probí-
ráme. Nezáleží na tom, zda je to „správný způsob“, ale nejdůležitější je, že to není 
nesprávný způsob; tj. neodporuje našemu stávajícímu poznání světa. Nepředpo-
kládáme též nic dalšího; pouze vylučujeme ze svých úvah onu záležitost konti-
nuity osobní identity v průběhu času, tak jak ji normálně předpokládáme. Ne-
navrhuji, abychom tento předpoklad zcela opustili, ale abychom tak učinili jen 
na nějakou dobu. Navíc bude pro mne mnohem snadnější komunikovat s vámi 
jazykem každodenního myšlení, založeným na předpokladu, že vy, já a kdokoliv 
jiný si během času zachováváme svou jedinečnou identitu. 
Tím jsme dosáhli konce druhé etapy své cesty. Ale jak máme pokračovat dál?

Meditace o smyslu „nyní“
Všechny nespojité vědomé události, tak jak jsme je v  předchozím definovali, 
mají společné něco, co je rozhodující pro další etapu našeho pátrání: všechny 
jsou prožívány tak, jak k nim dochází v časovém okamžiku, nazývaném „nyní“. 
Můžeme o nich opravdu mluvit jako „o událostech, které prožíváme nyní“. Je 
to tak, i když vědomá událost je taková, že si vzpomínáme na něco z minulosti 
anebo uvažujeme o něčem z budoucnosti.
Během příští etapy naší cesty se budeme zabývat jedním z největších tajemství 
našeho vesmíru: podstatou času. Přitom budeme muset opět učinit několik radi-
kálních a překvapujících změn v tom, jak normálně o světě přemýšlíme. Všech-
no, co je od vás pro tuto chvíli vyžadováno, je, abyste meditovali nad otázkou: 
„Co si představujete pod pojmem „nyní“?“

9 Přesně řečeno je pravděpodobné, že některé molekuly nebo atomy mladé Anne budou stále 
přítomné ve staré Anne, ale bude to hlavně v odlišných částech těla.

10 V těchto a všech dalších odkazech na pacienty, které jsem profesionálně viděl, jsou některé po-
drobnosti změněny z důvodu zachování diskrétnosti.

11 Okamžitě asi poukážete na nepřekonatelný problém určení přesné pozice atomu, ale předpoklá-
dejme, že tento problém byl vyřešen.

12 Možná uvažujete, zda je možná současná existence původního a rekonstruovaného [Vy] ve scé-
ně „s technickou závadou“ v porovnání s obvyklou scénou, ve které taková současná existence 
není. Daly by se zjistit nějaké rozdíly, fyzikální nebo subjektivní, mezi rekonstruovaným [Vy] v těch-
to dvou scénářích? Absolutně ne.

13 Může se namítat, že teleportace a přirozená přeměna Hostitele jsou rozdílné, protože tento 
druhý způsob se děje uvnitř jednoho Hostitele, kdežto ten první zahrnuje vytvoření odděleného 
Hostitele. Čistý výsledek je ovšem v každém z těchto případů stejný, s výjimkou toho, že Hostitel 
během procesu přirozené rekonstrukce se ve svém uspořádání vždy mění.

Josef
Sticky Note
vyškrtni obě čárky, takže to bude:Mějte prosím na paměti, že.....
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Vidím minulost, přítomnost a budoucnost,
jak přede mnou existují všechny najednou.

– William Blake
„Vidím čtyřnásobného muže“

Co znamená „nyní“ 12

Většina vědců se nyní domnívá, že náš vesmír začal přibližně před 13,7 miliar-
dami let jako nekonečně malý „bod“. Od toho okamžiku (od Velkého třesku) se 
vesmír neustále rozpíná a z různých alternativ, které se nabízejí, dávají dnes vědci 
zřejmě přednost nikdy nekončícímu rozpínání.
Považujeme tedy náš vesmír za něco, co má minulost, přítomnost a budoucnost, 
a během své existence se neustále mění způsoby, o kterých máme dobrý důvod si 
myslet, že jsou pravidelné a předvídatelné; to jest, jsou poslušny jistých pravidel, 
které nazýváme „zákony“ – zákony vědy nebo přírody nebo vesmíru.
Přikláníme se k  představě, že čas se podobá neviditelné stupnici, která nám 
umožňuje (alespoň hypoteticky) tvrdit, že například nějaká zvláštní událost 
ve vesmíru nastane za jistý počet časových jednotek měřených od Velkého třes-
ku. Je ale jasné, že tato stupnice není „neviditelná“: je též součástí vesmíru. Čas 
měříme jistými pravidelnými aktivitami, jako je rotace Země kolem své osy.
V jakém stavu se nachází vesmír v přítomném čase – to jest nyní? Vaše okamžitá 
reakce na tuto otázku bude asi taková, že si představíte miliardy galaxií, z nichž 
každá obsahuje miliardy hvězd, mezigalaktické a mezihvězdné mraky, tajemnou 
„temnou hmotu“, o které jsou vědci přesvědčeni, že existuje, která však až dopo-
sud nebyla odhalena, a tak dále. Myslíte na toto všechno jako na předměty, které 
zaujímají svá zvláštní místa v prostoru v časovém okamžiku nazývaném „nyní“. 
Ale všechno se neustále pohybuje a celý vesmír se rozpíná, takže za tu krátkou 
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dobu od okamžiku, kdy jsem vám položil onu otázku, vesmír nyní už není zcela 
takový, jaký byl tehdy. Řekli bychom, že vesmír tehdy už neexistuje: je nyní v mi-
nulosti. A vesmír v jakémkoli okamžiku budoucnosti ještě neexistuje: teprve má 
být. Existuje pouze to, co se děje nyní.
V tuto chvíli jste možná zmateni slovem „existovat“, protože mluvíme o věcech, 
které existují během času, ne v  nějakém zvláštním časovém okamžiku. Napří-
klad stůl, u kterého sedím, existoval včera a minulý rok a před 10  lety a bude 
pokračovat, jak doufám, ve  své existenci po  mnoho let, která přijdou. To nás 
přivádí nazpět k otázce, kterou jsem probíral v 7. kapitole, kdy jsem se ptal, v ja-
kém smyslu může něco, jako je například mořská vlna, být v různých okamžicích 
v čase totéž. Položil jsem otázku, zda by se námitky proti tomu, že to tak může 
být, mohly použít též v případě pevných předmětů, jako je můj stůl.
Proti tvrzení, že můj stůl anebo jakákoliv jiná věc není tentýž předmět v průbě-
hu času, je možné vznést nejeden argument. Uvažujme nyní o jednom, který je 
pro to, co nyní rozebíráme, velmi závažný.

Můžete se vůbec někdy vrátit na totéž místo?
Je velmi pravděpodobné, že máte příbuzné nebo přátele, kteří zemřeli a  které 
velice postrádáte. Bezpochyby byste byli rádi, kdybyste se mohli vrátit do časů, 
kdy ještě byli naživu a mohli jste s nimi mluvit, říci jim věci, o kterých cítíte, že 
jste jim měli říci, ale nikdy jste tak neučinili, obejmout je a podobně. Se smut-
kem si uvědomujete, že je to možné jen ve vašich představách. Jedna věc, kterou 
můžete udělat, je vrátit se na místa, která jste s některým z nich navštívili, postát 
na tomtéž místě, kde jste kdysi oba stáli, zavřít oči a představit si, jak tam stojíte. 
Někdy, když někdo zahyne, řekněme při automobilovém neštěstí, členové ro-
diny zesnulého a jeho nebo její přátelé navštěvují místo neštěstí, pokládají tam 
květiny a upomínky, a opakují to ve dnech, jako jsou narozeniny zesnulého ane-
bo výročí jeho nebo její smrti.
Můžeme též uvést příklady historických osobností, u nichž je přesné místo jejich 
smrti známé, a připomenout si například Thomase Becketa, který byl zavražděn 
v Canterburské katedrále v roce 1170. Nemůžeme se vrátit do onoho okamžiku, 
kdy ho jeho vrazi srazili k zemi, ale můžeme navštívit místo, kde se to stalo.
Ale můžeme opravdu? 
Když mluvíme o přesném místě ve vesmíru, potom musíme vzít v úvahu přede-
vším to, že v čase Becketova zavraždění se Země, jako vždy, otáčela kolem své 
osy. Obíhala též kolem Slunce, a Slunce a jeho sluneční soustava (včetně Země) 
se spolu pohybovaly velikou rychlostí prostorem. Takže už jen z těchto důvodů 
není možné, abychom se vrátili na totéž místo ve vesmíru, kde došlo k vraždě. 
Ale ani podle našeho běžného pojetí času totéž místo už neexistuje – neexistova-

lo ostatně ani před vraždou. Je tomu tak proto, že když došlo k té události, vesmír 
se rozpínal, tak jak to dělal neustále předtím, a od  té doby v  tom pokračoval. 
Není to pouze proto, že se galaxie od sebe vzdalují: prostor sám se od okamžiku 
stvoření vesmíru nepřetržitě rozpíná. Kdybychom mohli z  vesmíru vystoupit 
a  vyfotografovat ho v  jakémkoli daném čase, každá jeho „momentka“ by byla 
jedinečná. Proto se už nikdy nemůžeme vrátit na ono zvláštní místo ve vesmíru, 
kde došlo k oné události, stejně jako se nemůžeme vrátit do onoho časového oka-
mžiku, kdy se tato událost stala. Tato událost a každá jednotlivá událost ve ves-
míru se děje na místě, které je v historii vesmíru jedinečné.

Ve vesmíru není žádné „nyní“ 
Mohlo by toto všechno ovlivnit způsob, jak přemýšlíme o  čase a  o  existenci? 
Stále ještě můžeme připustit, že vesmír v tomto okamžiku určitým jedinečným 
způsobem existuje; protože se však neustále rozpíná, nebyl tímtéž před „nyní“ 
a nebude tímtéž ani po „nyní“. A neexistoval by snad vesmír stejným způsobem, 
i kdyby nebylo žádných lidí, kteří by mysleli na to, že to takto je (tak jako si mys-
líme, že strom, který padá v lese, způsobí hluk, i když není kolem žádný živý tvor, 
který by to slyšel)? Máme vůbec nějaký oprávněný důvod přemýšlet o vesmíru, 
že existuje tímto řízeným způsobem?
Ano, opravdu takový důvod tu je! Můžeme se ptát, co určuje onen časový bod, 
nazývaný „nyní“, který určuje, co ve vesmíru existuje, oproti tomu, co již nee-
xistuje (co je v minulosti) anebo co bude teprve existovat (co je v budoucnosti). 
Prozkoumejme tuto důležitou otázku. (V této diskusi nám může pomoci, když 
budeme mít stále na mysli, že „nyní“ je časový okamžik v historii vesmíru, který 
může být udán jako přesný věk vesmíru, například výrazem, že vesmír je nyní 
právě tolik a tolik miliard let starý, vyjádřeným s velkou přesností.
Představte si, že v  tomto okamžiku stojíte u zálivu a díváte se na moře. Je za-
mračeno, fouká silný, bouřlivý vítr a  moře je velice zvlněné. Najednou narazí 
do ochranné zdi obrovská vlna a oblohou proletí oslňující blesk. Na druhé straně 
zálivu je vidět horu, která je ve skutečnosti dřímající sopka. Tato sopka vybuchla 
naposledy v roce 1976 a vědci si jsou jisti, že se tak stane znovu.
To pro vzrušení postačí – nyní trochu filozofie! Nejprve je třeba zdůraznit jeden 
důležitý, i když zdánlivě samozřejmý předpoklad: přesto, že poznáváme vnější 
svět svými smysly, je to pro nás všechny týž svět, i  když ho každý poznáváme 
odlišným způsobem. Jednoduše řečeno, když vidíte nějaký předmět a ukážete 
mi ho, já budu vidět onen předmět také, i když z jiného pohledu.
Zmrazme tuto scénu v okamžiku, kdy se zablesklo. Děje se to nyní, „v přítom-
nosti“: existuje to. Obrovská vlna, narážející do ochranné zdi, se děje současně 
se zablesknutím,14 a proto je též v přítomnosti, existuje také. Poslední výbuch 
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sopky se udál před zablesknutím, je tedy v minulosti: už neexistuje. K příštímu 
výbuchu dojde po zablesknutí, a proto je v budoucnosti: teprve bude existovat.
Tímto způsobem můžeme identifikovat jakoukoliv událost ve  vesmíru jako 
něco, co se děje v minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti, ale pouze ve vztahu 
k nějaké jiné zvláštní události, v tomto případě k zablesknutí. Abyste mohli říci, 
že vesmír takto skutečně existuje nyní, potřebujete nějaký způsob, jak určit, že 
ono zablesknutí se děje nyní. Ať použijete jakékoliv kritérium, musí být součástí 
vesmíru: neexistuje žádný referenční bod vně vesmíru, který by vám to mohl říci. 
Co tedy rozhoduje o tom, že se zablesklo nyní?
Zřejmá odpověď je, že je to váš vlastní prožitek. Když vidíte zablesknutí, děje se 
to pro vás nyní. Takže definujete minulost, přítomnost a budoucnost vesmíru 
vzhledem k svému vlastnímu prožitku onoho nyní. Můžeme vám ale povolit ta-
kovéto privilegované postavení? Uvidíme.
Přesně tak jako zablesknutí je činnost, tak i váš prožitek onoho „nyní” je činnost, 
něco, co vykonává váš mozek. Ale stejně jako v případě blesku, abychom mohli 
říci, že vesmír takto existuje nyní, stále ještě potřebujeme něco, čím se dá určit, 
že mozková činnost spojená s vaším prožitkem „nyní” se děje nyní. (Uvědomte 
si, že po celou dobu předpokládáme, že to, co je „nyní“ ve vesmíru, je nezávislé 
na  jakékoli vnímající bytosti.) Proto jsme se doposud nedostali kupředu, a  jak 
se zdá, musíme přijmout to, že v  historii vesmíru neexistuje žádné objektivní 
„nyní“; „nyní” je pro vás něco zcela osobního.
Přehlédl jsem snad něco důležitého? V duchu pozoruji onu scénu s vámi. Co je 
můj prožitek onoho „nyní“? Kdybyste se mě na to zeptali, řekl bych, že pro mne, 
stejně tak jako pro vás, je to pohled na rozbouřené moře, blesk, sopku, obrovskou 
vlnu, jak naráží do ochranné stěny, a tak dále. Ať by tam byl kdokoliv jiný, popsal 
by všecky tyto věci tak, jak se dějí v  jeho nebo v  jejím „nyní“. Takže můžeme 
s jistotou říci, že všechny tyto zmíněné události existují v reálném světě, protože 
my všichni sdílíme jejich prožitek. Proč tedy nemůžeme říci, že když je všichni 
prožíváme jako události dějící se „nyní“, toto „nyní“ existuje též v reálném světě, 
a že tudíž opravdu prožíváme vesmír tak, jak je skutečně nyní, v přítomnosti?
Vezměme v úvahu následující. V tomto okamžiku je vaše „nyní“ prožitek čte-
ní těchto slov. Tato událost se děje v jistém časovém bodě v historii vesmíru, 
který může být identifikován jako tolik a tolik miliard let (nebo jakýchkoli 
časových jednotek, které zvolíte) od  jeho počátku při Velkém třesku. Nor-
málně byste předpokládali, že kdybyste nebyli ve vesmíru přítomni, vesmír 
by se stále nacházel v tomto časovém bodě své historie a všechny věci, které 
pozorujete nyní, by byly stále přítomny a děly by se nyní (samozřejmě kromě 
věcí, za které jste přímo zodpovědní). Tyto činnosti zahrnují chování a pro-
žitky druhých lidí v tomto časovém bodě. Takže kdokoliv jiný, ať se nachází 

kdekoli, prožívá týž časový bod historie vesmíru. Tomu odporuje náš dřívější 
závěr, že to, co určuje časový okamžik v historii vesmíru, nazývaný „nyní”, je 
osobní záležitost každého jednotlivce.
Předpokládejme tedy, že byste zatelefonovali mnoha lidem po celém světě a ze-
ptali se jich, kolik je u nich hodin a kolikátého je. Všichni vám samozřejmě dají 
stejnou odpověď (i když vzhledem k různým časovým zónám budete muset pro-
vést určité změny). Neopravňuje vás to, jako každá jiná sdílená zkušenost, abyste 
usoudili, že vaše definice pojmu „nyní“ je taková, jaký vesmír skutečně je? V ta-
kovém případě vaše „nyní” nemůže být pro vás zcela osobní. 
Odpověď je taková, že když vám lidé řeknou, co nyní prožívají, včetně toho ko-
lik je hodin a kolikátého je, je to stále ještě vaše vlastní prožívání onoho „nyní“, 
právě tak jako každá jiná událost nebo činnost, která se děje okolo vás. Jinými 
slovy, i když možná víte, co jiní lidé prožívají ve stejném okamžiku, kdy pro-
žíváte vaše „nyní“, nemůžete to definovat jako jejich prožívání onoho „nyní“. 
Nemá opravdu smysl uvažovat, zda „nyní“ jiných (jako okamžik v čase) je totéž 
jako je vaše „nyní” anebo se od něho liší; jedno nemůže být tímto způsobem 
porovnáváno s druhým.
Takže jaké poučení z toho vyplývá? Předně můžeme definovat minulost, pří-
tomnost a  budoucnost v  našem vesmíru pouze vzhledem k  nějaké události, 
která se děje uvnitř vesmíru; můžeme si zvolit jakoukoliv událost podle svého 
přání a my si nevyhnutelně zvolíme svůj vlastní prožitek svého „nyní“. Neexis-
tuje tudíž žádné absolutní „nyní“ vně každého z nás, žádný časový okamžik 
v historii vesmíru, který má tu jedinečnou a prchavou výsadu, že je nyní. Ne-
existuje žádná věc nebo činnost, která může být objektivně definována, že je 
nebo že se děje nyní. Není žádné absolutní nyní, které definuje, co existuje, co 
už neexistuje a co bude teprve existovat.
Za druhé se zdá, že „nyní“ existuje pouze jako produkt mozkové činnosti vní-
majících bytostí, jako jsou lidé. Spolu s prvním závěrem to znamená, že „nyní“ 
je čistě subjektivní prožitek, který je osobní pro každého z nás. Není to vlast-
nost vesmíru, ale něco, co každý z nás do vesmíru vkládá, podle toho, jak to 
každý z nás prožívá. Totéž se dá říci o minulosti a budoucnosti; to, co tvoří 
„minulost“ a „budoucnost“, stejně tak jako „přítomnost“, je jedinečné pro pro-
žitek každé osoby.
V této chvíli potřebujete asi nějaké ujištění, že tento způsob uvažování o čase je 
sdílen moderními vědci; v kapitole „Doporučená četba” v Dodatku této knihy 
vám předkládám několik myšlenek pro další čtení o tomto fascinujícím tématu.
A tak jsme dospěli k udivujícímu závěru. Zatímco čtete tato slova, všechno, co 
se událo ve vaší minulosti, co se děje ve vaší přítomnosti a co se bude dít ve vaší 
budoucnosti, to vše se ve zcela reálném smyslu „děje pospolu“. Ve skutečnosti je 
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pouze jedno nyní; veškerá historie vesmíru existuje nyní. Toto je bezpochyby zá-
sadní změna v nazírání na „existenci” oproti způsobu, jak o ní běžně přemýšlíme.

Meditace
Naší příští úlohou je, abychom sjednotili své pojetí „nespojité vědomé zkuše-
nosti“ s názorem, že o všech událostech ve vesmíru ve vaší minulosti, vaší pří-
tomnosti a  vaší budoucnosti se dá říci, že se dějí nyní, a  že tedy stále existují. 
Může pro nás být užitečné, když se zamyslíme nad touto úlohou jako přípravou 
na další etapu naší cesty.

Vaše nyní není moje nyní; a zase vaše
potom není moje potom; ale moje nyní může být
vaše potom a naopak. Čí hlava
může rozhodnout o těchto věcech?

Charles Lamb
v dopise Barronu Fieldovi, 1817

Nyní a vždycky 13

Dejme nyní dohromady své závěry o „nyní“, o existenci a o našem pojetí „ne-
spojitého vědomého prožitku“. Vzpomeňte si, že nespojitý vědomý prožitek je 
činnost fyzického předmětu – Hostitele – uspořádaného jedinečným způsobem 
tak, aby se do této činnosti mohl zapojit. Vzpomeňte si též, že si tuto činnost 
představujeme jako prchavou událost, k níž dojde v krátkém časovém okamži-
ku, který nazýváme „nyní“. Uběhne opravdu tak rychle, že je sotva možné na ni 
myslet, když probíhá.
Zdá se nám, že všechny vědomé události, které jsme kdy prožili, jsou „v minu-
losti“, a tedy už neexistují. Pouze náš „prožitek nyní“ existuje a téměř okamžitě 
existovat přestane; anebo, lépe vyjádřeno, příslušná činnost přestane a je „v mi-
nulosti“, ačkoliv je možné ji vytvořit znovu, alespoň částečně, v paměti. Naše 
budoucí vědomé prožitky ještě neexistují. Jak se pohybujeme dopředu v čase, exi-
stují po onen prchavý okamžik, kdy na ně přijde řada, načež přestanou existovat: 
už nejsou „budoucnost“ nebo „nyní“, jsou „minulost“.
Na  tomto místě si však musíme připomenout, že ve  vesmíru samotném, 
mimo náš vlastní prožitek, není žádný rozdíl mezi jakoukoliv činností, včet-
ně vědomé činnosti, která je v minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti. Ka-
ždá vědomá událost existuje bez ohledu na to, jak se na ni díváme anebo jak ji 
hodnotíme. Uvidíme, že v našem hledání odpovědí na naše otázky se tento 
závěr projeví jako stěžejní.
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Několik neobvyklých důsledků
Když začneme hlouběji přemýšlet o  důsledcích, dojdeme k  několika mimo-
řádným závěrům. Uvažujme například o někom, kdo žil v minulosti, řekněme 
o Juliu Caesarovi. Zeptám se vás: „Co prožívá Julius Caesar nyní?“ A vy, zcela 
rozumně, se na mě udiveně podíváte a řeknete, že nemůže prožívat nic, proto-
že zemřel před více než dvěma tisíci lety. Zde ovšem mluvíte pouze ve vztahu 
k vašemu nyní, což je zcela pochopitelné, neboť je to jediné „nyní“, které můžete 
prožívat. Platí to stejně tak pro mé prožívání mého „nyní“, když vám kladu tuto 
otázku. Ale nemá smysl porovnávat to – ptát se, jaký vztah to má – s  „nyní“ 
kohokoliv jiného, aniž bychom identifikovali, co onen prožitek „nyní“ je. Ne-
můžeme to ani vztáhnout k  jakémukoli objektivnímu, univerzálnímu „nyní“: 
toto prostě neexistuje. Proto tedy můžeme říci „Julius Caesar prožívá X“ (kde X 
je jakýkoli prožitek Julia Caesara, o kterém se chceme zmínit).15 
Kupodivu přesně totéž můžeme říci o Hostitelích, kteří se mají teprve zhmot-
nit (například o lidských bytostech, které se mají teprve narodit). Nemáme tedy 
žádné právo říkat, že když já prožívám své „nyní“, dejme tomu přesně v 10:30, 
v úterý 12. ledna 2010, nemůže prožívat svoje „nyní“ Maria Francesca, protože 
se má narodit až za  dalších 10 až 100  let anebo za  jakýkoli počet roků přesa-
hujících časové měřítko životaschopnosti Hostitelů ve vesmíru. Takové tvrzení 
nedává žádný smysl.
V tomto kritickém bodě se možná chcete zeptat, jak může někdo cokoli z toho 
dokázat. Možná že například dodáte: „Mohu dokázat, že moje přítelkyně exis-
tuje, protože s ní mohu být ve styku, ale nemohu být ve styku s někým z minu-
losti, jako je Julius Caesar, anebo s někým z budoucnosti, kdo se ještě nenarodil. 
A stejně tak to nemůžete udělat vy ani nikdo jiný, kdo žije dnes.“16

Je pravda, že tvrzení, že Julius Caesar existuje, se nedá dokázat vědecky ve stej-
ném smyslu, jak vy anebo já můžeme dokázat, že vaše přítelkyně existuje. (Uvá-
dím několik velmi nezávazných možností přístupu k tomuto tématu v kapitole 
„Doporučená četba“.) Pro tento okamžik řeknu, že podle mého uvážení „Julius 
Caesar existuje“. Někteří z mých kolegů mohou říci, že je řada důkazů o tom, že 
Julius Caesar sice byl skutečnou osobou, ale že neexistuje, protože je v minulosti. 
Já si myslím, že jsem teď vědečtější než oni, protože předpokládám o světě méně 
nežli oni. Nepředpokládám, že existuje „univerzální nyní“, které určuje, co exis-
tuje a co náhodou souhlasí s mým „nyní“. Mohu úspěšně dokázat, že Julius Cae-
sar už neexistuje v tom smyslu, že všechno, co dělal, je v mé minulosti a stejně tak 
v minulosti mých kolegů. Ale nemohu dokázat, že už neexistuje v tom smyslu, že 
je v minulosti vesmíru; na rozdíl od svých kolegů nepředpokládám, že je nějaká 
objektivní minulost, přítomnost a budoucnost, která existuje nezávisle na mém 
vědomí. Moji kolegové toto předpokládají a je nyní na nich, aby to „dokázali“.17 

Když necháme stranou několik důležitých běžných způsobů myšlení o našem 
světě, můžeme pokračovat v našem pátrání. Dostali jsme se o něco blíže k tomu, 
abychom odpověděli na naše otázky? Uvidíme.

Meditace
Je jeden velmi důležitý a mimořádný důsledek, o kterém jsem se ještě zřetelně 
nevyjádřil. Dostali jsme se do etapy, kde konstatuji, že všechny nespojité vědomé 
prožitky existují spolu, bez ohledu na osobu nebo bytost, která je k nim přidru-
žena. To musí platit též pro všechny vaše nespojité vědomé prožitky: ty, které 
jsou ve vaší minulosti, ty, které jsou ve vaší přítomnosti, a ty, které jsou ve vaší 
budoucnosti. Ty všechny se dějí, tak říkajíc, společně.
Toto je zcela v rozporu s naším normálním způsobem myšlení, a  jistě chcete 
protestovat: „Jak mohu prožívat všechny minulé události ve svém životě, když 
všechno, co prožívám, je přítomnost? Kdo je ten, kdo prožívá všechny ty jiné 
události?“ A  podobnou otázku můžete položit ohledně vědomých prožitků, 
které budete mít v budoucnosti. (Posledně zmíněná hádanka je skutečně po-
dobná té, s  kterou jsme se setkali v  10. kapitole, když jsme uvažovali o  my-
šleném pokusu teleportace a  o  pozvolnějším kopírování Hostitele, k  němuž 
dochází přirozenou cestou.) 
Zde vám připomínám, že jsme alespoň na chvíli opustili představu, že jste jedna 
„Osoba“ s jednou „Duší“, přidruženou k neustálému proudu vědomých prožitků 
v průběhu času, od vašich nejčasnějších let až do okamžiku vaší smrti. Považuje-
me každou z oněch milionů vědomých události za čin jiného „Hostitele“, který 
„vykonává“ jinou „Osobu“ a jinou „Duši“. Ještě jednou – toto je zcela v rozporu 
s vaší každodenní zkušeností.
Až se k tomu dostaneme, předložím vám několik argumentů, na kterých je zalo-
žen tento způsob myšlení o vědomém prožitku a individuální identitě. Zatím vás 
vybízím, abyste přemýšleli o této hádance a o možných způsobech jejího řešení.
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Minulost je cizí země;
tam se věci dělají jinak.

– L. P. Hartley
„Prostředník“

Několik analogií 14

Snažíme se porozumět světu způsoby, které známe. Avšak myšlenky o čase a exi-
stenci, které jsme zkoumali v předcházejících kapitolách, jsou zásadně odlišné 
od našich každodenních způsobů porozumění světu. Proto je pro vás asi obtížné 
je pochopit (přiznávám se, že pro mě také). Kdykoliv tato situace nastane, je vý-
hodné vyhledat analogie z našeho každodenního života, které můžeme použít 
pro porovnání s tím, čemu se snažíme porozumět. V této kapitole uvedu několik 
analogií, které nám mohou pomoci nalézt více smyslu v tom, o čem diskutujeme. 
Konkrétně se budou vztahovat k  tvrzení, že všechny naše vědomé zkušenosti 
a s nimi jakákoliv událost ve vesmíru existují; nerozlišuje se mezi těmi, které jsou 
v minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti v nějakém absolutním smyslu. Počí-
tejte však s tím, že všechna tato porovnání, založená na „kdyby“, ať jsou jakkoliv 
užitečná, mají omezený rozsah použití.

Jednoduchá analogie
Jednou z jednoduchých analogií je, že jdete ze svého domu po ulici k domu svého 
souseda. I když jeho dům nemůžete vidět, víte, že tam je: existuje ještě předtím, 
než k němu dojdete. Podobným způsobem, ať se ohlédnete anebo ne, abyste se 
podívali na svůj dům, víte, že tam je: existuje, přesto že jste ho nechali za sebou. 
Je pochopitelné, že když se díváte na dům svého souseda, nevidíte ho v budouc-
nosti, jak tam stojíte u  dveří a  mačkáte zvonek. A  když se díváte zpět na  svůj 
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dům, nevidíte ho v minulosti, jak zamykáte přední dveře. Dalším krokem v této 
analogii je, že si představíte, jak se skutečně díváte dopředu a zpátky, jak vidíte 
obě tyto události a myslíte si, že „se obě dějí nyní“.
Může vám pomoci porovnání výrazů „nyní a potom“ s výrazy „zde a tam“. Když 
jako obvykle myslíme na jednorozměrný čas odděleně od trojrozměrného pro-
storu, myslíme na „nyní“ a „potom“ v čase a na „zde“ a „tam“ v prostoru. Existu-
je „zde“, existuje „tam“, ale existuje pouze „nyní“. „Potom“ se vztahuje k nějaké 
události, která již neexistuje, anebo se má teprve stát. Když však zkombinujeme 
čas a  prostor do  časoprostoru (o  čemž budu diskutovat do  větší hloubky poz-
ději), můžeme myslet pouze na  „zde“ a  „tam“. (A  stejně jako je to v  prostoru, 
v časoprostoru není žádné absolutní „zde“ a „tam“ ve vesmíru; ty existují pouze 
ve vztahu k nějaké jiné události.)

Analogie filmu
Toto je mnohem složitější analogie a  má větší vysvětlující hodnotu než jed-
noduchá analogie uvedená výše. Předpokládejme, že se díváte na  starý film, 
zaznamenaný na filmovém pásu, který jste udělali kdysi dávno o prázdninách. 
Tento film sestává ze stovek snímků, které zobrazují zfilmované události. Ča-
sová posloupnost těchto události samozřejmě sleduje pořadí snímků od začát-
ku filmového pásu až do konce. Když se díváte na film, každý snímek se objeví 
v tomto pořadí: jestliže promítačka pracuje normálně, film nemůže být uká-
zán v žádném jiném pořadí (pokud nepřipouštíme fakt, že může být promítán 
pozpátku). A zatímco film běží promítačkou a vy se na něj díváte, událost, kte-
rá je pro vás „nyní“, je obrázek zachycený snímkem, který je v otvoru promítač-
ky a je právě promítán na plátno. Události, vztahující se k dřívějším snímkům, 
byly události spojené s „nyní“ v minulosti, a událostí, vztahující se k pozdějším 
snímkům, budou událostmi spojenými s „nyní“ v budoucnosti. (Mluvím zde 
z vašeho hlediska, jak se v daném okamžiku díváte na film.)
Snímky samy o  sobě však existují v  čase pospolu. Když je film v  obalu, když 
ho z něho vyndáte a držíte ho v ruce, když ho zavedete do promítačky, anebo 
když promítačka není správně seřízena a film se rozmotá a skončí na podlaze, 
nebudou snímky uspořádány v čase. Budou existovat současně. Můžete se po-
dívat na jakýkoliv samostatný snímek jako na jedno „nyní“, když vložíte film 
do promítačky tak, že je snímek promítnut jako nehybný záběr. I když by to 
bylo dost namáhavé, mohli byste vkládat jednotlivé snímky ručně a nahodile, 
a prohlédnout si každý zvlášť (anebo mnohem jednodušeji tak, že se na každý 
podíváte proti světlu).
Dříve než to uděláte, mohli byste film rozstříhat na  jednotlivé snímky, smí-
chat všechny dohromady a nahodile vybírat každý zvlášť.

Zůstaňme u posledně zmíněného nápadu. Zde před vámi leží všechny sním-
ky smíchané a shrnuté na hromadu. Vy si náhodně jeden vyberete a ukáže se, 
že to je snímek letadla, jak startuje z téhož letiště, ze kterého jste odletěli vy. 
Vyberete si jiný snímek, a  je to snímek tanečnice v  nočním klubu letoviska, 
ve kterém jste pobývali. Je jasné, že druhá událost a to, jak jste ji nafilmovali, 
se stala po první události a jejím nafilmování. Totéž však nemůžeme prohlásit 
o dvou skutečných snímcích, na které se díváte.
Soustřeďme se teď na  snímky, které zachycují letadlo při startu. Předpoklá-
dejme, že jich je pět set. Všechny jsou nyní smíchané dohromady, ale dokážete 
je vytřídit do správného pořadí? Může to být obtížné, ale obsahují-li snímky 
dostatek informací (nejenom o vzhledu a pozici letadla, ale též o jeho rychlosti 
v tom okamžiku, směru jeho letu, zrychlení, spotřebě paliva, objemu nespo-
třebovaného paliva, o tom, co se děje na palubě, atd.), potom byste to skutečně 
mohli dokázat. Je to proto, že činnost, ke  které došlo během startu letadla, 
musí zachovávat přísná pravidla, z nichž některá se vztahují k času. Například 
jeho rychlost, výška a zrychlení, jeho poloha vzhledem k pevným orientačním 
bodům a objem nespotřebovaného paliva závisí jedno na druhém zákonitým 
způsobem, který zahrnuje rozměr času. Je zřejmé, že i když pokládáme všechny 
snímky za existující spolu v jednom „nyní“, tak, jak to bylo, a v žádném zvlášt-
ním pořadí, čas je stále ještě ve vztahu mezi obsahem všech snímků velice pří-
tomen.
Přemýšlení o  této analogii vám může pomoci, abyste lépe porozuměli naše-
mu aktuálnímu postavení. Můžeme přemýšlet o vědomých prožitcích způso-
bem podobným sledování filmu. Podobně jako snímky onoho filmu můžeme 
všechny vědomé události, o  kterých mluvíme jako o  minulosti, přítomnosti 
a budoucnosti, pokládat za existující současně. V žádném případě neexistuje 
žádný soubor těchto událostí, který by měl v  absolutním smyslu tu zvláštní 
vlastnost, že by existoval „nyní“ a stejně tak v minulosti nebo budoucnosti. Ale 
nezbavili jsme se času. Vztah mezi vědomými zážitky ve smyslu jejich obsahu, 
podobně jako obsah každého snímku, musí přesně odzrcadlovat „zákony ves-
míru“ ve vztahu k času.
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Další dvě hádanky 15

Je velmi důležité, dříve než budeme pokračovat, abych promluvil o dvou hádan-
kách. Na druhou jsem už nepřímo upozornil. Nezmínil jsem se pouze o té první, 
ale je možné, že už jste na ni také pomyslili.

Činnost v nějakém okamžiku času
Když jsem se snažil pochopit, jak se můžeme vzdát svých každodenních pojmů 
„nyní“ a „existence“, použil jsem jazyka a analogií, jež zahrnují přemýšlení o ves-
míru po dobu veškeré jeho historie v různých stavech, které jsou statické neboli 
„zmrazené“. Vyzval jsem vás například, abyste přemýšleli o minulých, přítom-
ných a budoucích prožitcích, které máte vy i jiní lidé, a požádal jsem vás, abyste 
uvažovali o tom, že všechny tyto události existují společně. Abych vám v tom po-
mohl, použil jsem jistých analogií, například jsem myslel na tyto události, jako 
by byly zobrazené na  záběrech nějakého filmu. Všechny naše prožitky ovšem 
zahrnují činnosti: někdo něco dělá anebo se něco děje. Soustavně jsem zdůrazňo-
val, že vědomí a sebeuvědomění jsou činnosti, jimiž se Hostitel zabývá, a ne věci 
nebo předměty samy o sobě. Jak ale můžeme potom považovat každý nespojitý 
vědomý prožitek za „existující nyní“? Není možné, jak se zdá, myslet na pohyb 
nebo na činnost, aniž by se udály v čase.
Na tuto důležitou otázku se dá odpovědět nejméně dvěma způsoby. První vychá-
zí z toho, co můžeme vyžadovat též od našeho každodenního způsobu myšlení. 
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Můžeme například říci, že v jistém bodě letadlo letí směrem na východ rychlostí 
500 kilometrů za hodinu a zrychluje o 3 metry za vteřinu. Tuto informaci mů-
žeme použít pro mnoho různých výpočtů a přesně předpovědět chování onoho 
předmětu. Ale jak máme rozumět tomu, že předmět to vykonává ve zvláštním 
bodě prostoru nebo času? Nedokážeme si představit, že se nachází v  tomto 
zvláštním bodě a současně se pohybuje jistou rychlostí jistým směrem.
Druhá odpověď, která se do jisté míry vztahuje k výše uvedené otázce, spočívá 
v tom, že se snažíme porozumět světu za použití jazyka, představ a analogií, které 
nám jsou známé a které nám dávají nejvíce smyslu v rámci našich intelektuálních 
schopností. Můžeme s  nimi postoupit kupředu, ale přesto narazíme na  jejich 
omezení. Nicméně stále ještě mohou být pro naše účely užitečné a dostatečné 
– stále mohou dobře fungovat. Ale nakonec se budeme muset zamyslet hloubě-
ji a vědci budou muset pokračovat ve svých výzkumech, aby vyvinuli přesnější 
způsoby pro vysvětlení těch skutečností, kterým se snažíme porozumět.

Souvislost vědomých prožitků
Při uvažování o  druhé hádance si vzpomeňte, že v  tomto okamžiku nerozli-
šujeme mezi všemi nespojitými vědomými událostmi, které jste prožili během 
svých životů vy, a mezi těmi, které jsem prožil já anebo někdo jiný. Nakládáme 
s  nimi jako s  oddělenými činnostmi, z  nichž každou vykonával jiný Hostitel. 
To je zřejmě zcela v rozporu s vašimi prožitky; vám a komukoli jinému připadá 
jako nepopíratelné, že vědomé uvědomování si vlastní osoby je nepřetržité v čase 
jako proud. Často opravdu mluvíme o těchto prožitcích jako o „proudu vědomí“.
Abychom vysvětlili tento zdánlivý protiklad, vraťme se k filmu v předcházejí-
cí kapitole, když jsme prohlíželi jednotlivé, náhodně vybrané snímky, na nichž 
bylo zachyceno letadlo startující z letiště. Všimněte si, že obsah každého zvole-
ného snímku je určen obsahem všech těch snímků, které zobrazují předešlé udá-
losti: obsahuje jistý druh historie obsahu oněch snímků, avšak ne obsah snímků, 
které znázorňují pozdější události. Jestliže například jeden snímek ukazuje le-
tadlo ve výšce 200 metrů, potom musí existovat jiné obrázky, které ukazují toto 
letadlo ve výškách mezi 0 a 199 metry. Snímek, který patří k 200 metrům, však 
neobsahuje informaci o budoucích snímcích; nemůžeme si být jisti, zda letadlo 
dále stoupá, anebo zda se stane něco, co způsobí, že začne znovu klesat.
Toto se analogicky vztahuje ke  každému nespojitému vědomému prožitku. 
Pokuste se nejprve o tento myšlenkový experiment. Předpokládejme, že náhle 
„cestujete nazpátek v čase“, řekněme k vašemu prvnímu dni v zaměstnání. Jak 
byste věděli, že jste „cestovali nazpátek v  čase“, když jste měli tento prožitek? 
Nemohli byste to vědět žádným způsobem! Na rozdíl od Hostitele [Vy nyní], 
(tj. váš mozek nyní), Hostitel [Vy v první den vašeho zaměstnání] (tj. váš mozek 

v onom čase) by nebyl uzpůsoben tak, aby měl jakékoliv explicitní nebo implicit-
ní vzpomínky na kteroukoliv událost, která má následovat, anebo jimi byl ovliv-
něn. Hostitel [Vy první den v práci] by byl uzpůsoben pouze tak, že byste si byli 
vědomi „přítomného času“ a svého implicitního a explicitního poznání „času, 
který uběhl“, než jste začali ono zaměstnání. Můžete použít podobné argumen-
ty pro myšlenku, že náhle cestujete dopředu v čase, k nějaké zvláštní události 
v budoucnosti, řekněme ke dni vašeho odchodu do důchodu: jak byste to mohli 
vědět, aniž byste prožili všechny uplynulé roky? Odpověď je, že byste nemohli: 
nic by se tu nezměnilo. To znamená, že kdybyste měli, tak říkajíc, všechny své 
vědomé prožitky „v promíchaném pořadí“, stále byste je prožívali jako seřazené 
v čase, neustále se „pohybující dopředu“ pryč od času vašeho narození k času vaší 
smrti. Nic by se nezměnilo v tom, jak je prožíváte teď. Totéž by platilo, kdybyste 
nějakým způsobem mohli dát dohromady „v  promíchaném pořadí“ oddělené 
vědomé prožitky mnoha jiných lidí. 
Takže jeden každý Hostitel je v jistém časovém bodě uspořádán tak, že jeho ne-
spojitý vědomý prožitek, který se k tomuto bodu váže, zahrnuje historickou a au-
tobiografickou souvislost onoho prožitku, což jsme nazvali činností prožívání, 
že je onou Osobou. Nemůže tomu být jinak: Hostitel je uspořádán tak, aby právě 
toto v onen okamžik dělal.18 Takže když například slyšíte zvonit telefon, pozná-
váte, co onen zvuk je, odkud přichází, co máte udělat, možná i to, co se stane jako 
následek onoho zavolání, kdo si myslíte, že by vám mohl volat, své pocity s tím 
spojené (jestliže nějaké), jestli to může být někdo, kdo je pro vás důležitý, a tak 
dále. Hostitel [Vy v tom okamžiku] je uspořádán tak, aby toto všechno prováděl.
Z toho důvodu může být vědomé sebeuvědomování prožíváno každým Hosti-
telem pouze jako něco spojitého v čase, s minulostí, přítomností a budoucností; 
to znamená, že všechny vědomé prožitky, které si uvědomujete jako své vlastní, 
zdánlivě proběhly v přísném pořadí od vašich nejstarších vzpomínek do dneška; 
jsou prožívány, jako kdyby se stále děly, a budou tak pokračovat až do vaší smrti.
Připomínám, že to, o čem jsme právě hovořili, je pouze vhodný způsob přemýš-
lení o těchto věcech, ačkoliv ve skutečnosti se mnoho myslitelů vážně domnívá, 
že náš „proud vědomí“ je iluzorní, (poukazuji znovu na kapitolu „Doporučená 
četba“). Nakonec zjistíme, že protiklad mezi tímto způsobem myšlení a naším 
každodenním prožíváním zmizí.

Shrnutí
Tímto jsme ukončili třetí etapu naší cesty; zopakujme si tedy, kde se nacházíme. 
Prozatím se spoléháme na představu, že vědomí se vytváří z nespojitých vědo-
mých událostí, včetně prožitku sebeuvědomění (Duše), z nichž každá je činnos-
tí jednoho Hostitele určeného výhradně pro onu činnost, jakožto fyzikálního 
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předmětu, odděleného od každého jiného Hostitele. Nerozlišujeme mezi vše-
mi nespojitými vědomými událostmi, které jste zažili vy během svého života, 
a všemi těmi událostmi prožitými mnou anebo někým jiným; jako bychom je 
všechny, tak jak jsou, triliony a triliony, naházeli do jednoho hrnce. (Ve smyslu 
analogie s filmem bychom řekli, že vezmeme všechny snímky z mnoha různých 
filmů a  naházíme je tam všechny dohromady. Nerozlišujeme je podle toho, 
na kterém filmu byly původně). Nerozlišujeme nakonec ani mezi oněmi vědo-
mými událostmi, které existovaly „v minulosti“, které existují „v přítomnosti“ 
anebo které budou existovat „v budoucnosti“. Místo toho oddělíme pojem exi-
stence od  našeho běžného chápání času a  řekneme, že všechny tyto vědomé 
události (porovnejte s obrázky filmu) existují spolu. Čas je nicméně stále pří-
tomen a projevuje se přísnými zákony, které vážou jakoukoliv událost, včetně 
vědomé události, s kteroukoliv jinou.
A tak jsme, obrazně řečeno, v této a v předcházející etapě našeho průzkumu „po-
stavili na hlavu“ náš každodenní způsob přemýšlení o našem světě. Nevyslovili 
jsme však žádnou domněnku, která by nebyla podporována moderní vědou, ane-
bo s ní byla v rozporu; ani jsme se neuchýlili k nějakým magickým anebo ira-
cionálním způsobům myšlení; a nebudeme žádný z těchto způsobů vyhledávat 
ani v příští etapě naší cesty, která nás přivede blíž k odpovědím, které hledáme.

Meditace o truchlení
Je důležité, abychom uprostřed všech našich filozofických a technických dis-
kusí o povaze našeho vesmíru vzali v úvahu, jak hluboké důsledky nám přináší 
všechno, k  čemu jsme doposud dospěli. Jednou z  oblastí lidských prožitků, 
pro kterou jsou naše současné rozpravy velice závažné, je truchlení, smutek. 
Téměř všichni jsme už byli zarmouceni smrtí někoho, koho jsme měli rádi, 
pravděpodobně více než jednou. Postrádáme tuto osobu a  toužíme po  tom, 
abychom jeho nebo ji znovu viděli. Můžeme se utěšovat myšlenkami, že ona 
osoba „odešla do duchovního světa“, kde pokračuje ve svém životě (a možná je 
s námi i ve spojení); anebo že odešla do nebe a my ji uvidíme znovu, až dojde 
na  nás, ledaže náš osud nás přivede do  pekla. S  žádným z  těchto scénářů se 
během této naší cesty nesetkáme.
Upokojit nás může pochopení, že všechno, co ona osoba prožila během svého 
života, stále existuje: „stále se to děje“. Jsou zde zahrnuty i prožitky, které měla 
s námi. Takže můžeme říci, že šťastné okamžiky, které jsme s tou osobou tak 
rádi prožívali, se stále dějí, stále jsou prožívány.19

Pokud je toto správné, má to ovšem i svou stinnou stránku. Všechen zármutek, 
bolest a utrpení v životě oné osoby je dále prožíván. Totéž platí pro vás i pro 
mne a  pro kohokoliv jiného. Nemůžeme prohlásit o  nějaké hrůzné události 

anebo děsivém historickém období – hladomoru, moru, válce, vyhubení ce-
lých národů a tak dále – kterým tyto osoby prošly, že „jejich utrpení skončilo“. 
Neskončilo a nikdy neskončí.
Jedním ze způsobů meditace na toto téma je myslet na někoho, koho jste milo-
vali a kdo zemřel, a představovat si, že všechny prožitky, které tato osoba měla, 
tato osoba stále prožívá – že se stále dějí. Utěšuje vás to, anebo zarmucuje? 
Anebo obojí?

14 V tomto kritickém bodě může být vhodné poznamenat, že podle moderní vědy není možné 
s přesností říci, že dvě události se dějí „v tomtéž čase“. Je to tak proto, že k nim nevyhnutelně do-
chází na různých místech ve vesmíru, který je neustále v pohybu. Na tomto místě by nás to však 
nemělo příliš znepokojovat.

15 Historikové často píší a mluví o své problematice v přítomném čase, ačkoliv nepředpokládám, že 
by to bylo z důvodů, které mají co dělat s tímto rozhovorem!

16 Jen ještě poznamenáme, že totéž se vztahuje na jinou vnímající bytost na planetě, řekněme 
120 světelných let od nás.

17 Toto tvrzení je podobné pojmu „věčného návratu“ anebo „věčného opakování“; odkazuji na ně 
v kapitole „Doporučená četba“.

18 Běžně bychom řekli, že v jistém čase myšlenky, představy, vzpomínky, domněnky, přístup k věci, 
očekávání atd. nějaké osoby jsou určeny veškerou její životní zkušeností a jejím aktuálním pro-
středím. V tomto rozhovoru též říkám, což je správné, že toto všechno určuje uspořádání jejího 
nervového systému (Hostitele) v čase.

19 Albert Einstein použil podobný způsob argumentace, když utěšoval rodinu svého zemřelého 
přítele Michelangela Bessa: „Pro nás, věřící fyziky, oddělování minulosti, přítomnosti a budoucnos-
tí znamená pouze iluzi, i když neodbytnou.“
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To lidská mysl rozhodla
o změření vzdálenosti galaxií, a
jak znázornit vzájemnou souvislost gravitace a
světla. Vesmír, ve kterém žijeme, je korálový útes,
vytvořený z kostí nespočetných rozhodnutí,
která po své smrti zanechali jejich tvůrci.

– Michael Frayn
„Lidský dotek“

Procházka krajinou 16

Předehra
Nyní jsme připraveni vydat se na kritickou etapu své cesty, a při postupu vpřed 
možná zahlédnete, jaký zvláštní konec je v  dohledu a  jaké druhy odpovědí 
na naše otázky se odhalí. Než rozvinu téma této kapitoly, je třeba, abych vysvět-
lil, jak k této věci přistupuji.
Teorie, které se pokoušejí vysvětlit vědomí a  sebeuvědomování, jsou obvykle 
založeny na vědeckých výzkumech o složení a činnosti lidského mozku, a v ka-
pitole „Doporučená četba“ vás odkazuji na několik knih, pojednávajících o tom-
to tématu. Jak jsem se už zmínil v předcházejících kapitolách, je rozumné brát 
v úvahu skutečnost, že schopnost vědomí souvisí s ohromnou složitostí mozku 
a s nepředstavitelným počtem spojů, zahrnujících miliardy částic (nervových bu-
něk), ze kterých se mozek skládá.
Jestliže si osvojíme tento přístup, představujeme si mozek (anebo v naší termi-
nologii Hostitele) jako předmět oddělený od  zbytku vesmíru, ač zůstává stále 
jeho částí. Vyjádřeno běžným způsobem, představujeme si ve  vesmíru soubor 
předmětů, které mají tu vlastnost, že jsou Hostiteli, a  soubor všech ostatních 
předmětů, které tuto vlastnost nemají.
Tento přístup můžeme nazvat „zdola nahoru“, protože výchozím bodem je sa-
motný mozek, a my si klademe otázku, jak je tento předmět schopen být si vě-
dom světa okolo sebe a zároveň své vlastní činnosti. Tento přístup je rozhodující 
pro plné porozumění tomu, co je vědomí. Nemyslím si však, že to samo nám 
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odpoví na otázky, které jsme si položili na začátku naší cesty – na otázky o Duši.
Přístup, který zde používám, může být charakterizován jako „shora dolů“, je do-
plňující k přístupu „zdola nahoru“ a není s ním v rozporu. V tomto stadiu naší 
cesty budu tudíž rozvíjet myšlenku, že Hostitel, jímž je lidský mozek, je částí 
vesmíru (a k tomu ještě jeho nepředstavitelně nepatrnou částí), a že jednoduše 
uvažujeme o vesmíru jako o jednom předmětu. Navíc ještě budeme brát v úvahu, 
že jakákoli činnost, ke které dochází, cokoliv se ve vesmíru stane, je vykonává-
no samotným vesmírem. Dostáváme se tak k radikálnímu zjednodušení našeho 
běžného způsobu přemýšlení o světě. 

Vesmír jako jeden předmět
Jak lépe můžeme prozkoumat tuto myšlenku, než když se vydáme na  příjem-
nou procházku krajinou! Předpokládejme, že jak tak kráčíme, upozorním vás 
na nádherný dub, který stojí sám uprostřed pole. Zeptám se vás: „Je tento strom 
předmět?“ A  vy, možná s  pozvednutým obočím, odpovíte: „Ano.“ Přirozeně 
myslíte na ten strom jako na jednotlivou věc anebo předmět „sám o sobě“. Nyní 
vám položím tutéž otázku o jednom z listů na stromě. Nedělá vám potíže myslet 
si, že je to předmět sám o sobě; můžete ho utrhnout a bude pak zcela oddělen 
od stromu. Totéž si můžete myslet o větvičce, na které se list nachází, o větvi, 
z  níž větvička vyrůstá, o  jakékoli jiné větvičce nebo větvi, o  kořenech stromu 
a samozřejmě o kmenu, kdybychom ho oddělili ode všech těchto částí. Každá 
z těchto částí může být považována za „předmět sám o sobě“. Ale považovali jste 
také samotný strom za „předmět sám o sobě“. Jak ale může být strom „předmět 
sám o sobě“, jestliže všechno, z čeho se skládá (až po každou jednotlivou buňku), 
je „předmět sám o sobě“? Nejlepší odpověď je asi taková, že můžeme na strom 
myslet jako na jeden předmět, a na listy, větvičky, větve atd. jako na „kousky toho 
stromu“, i když připustíme, že každý ten kousek je „předmět sám o sobě“. 
Nyní uvažujme o poli. Můžeme spolu souhlasit, že to je „předmět sám o sobě“. 
Můžeme říci, že je to „velké pole“, „malé pole“, „blátivé pole“ a tak dále. Je jedno 
stéblo trávy v tomto poli „předmět sám o sobě“?; podobně plevel nebo květiny 
na tom poli? Hrouda hlíny? Kámen? Vaše odpověď bude opět asi taková, že ač-
koliv je každý z nich „předmět sám o sobě“, všechno je také „kousek pole“.
A co ten strom na poli? Souhlasili jsme, že je to „předmět sám o sobě“. Ale je 
též „kouskem toho pole“? Kroutíte hlavou? Proč? Co anebo kdo o  tom roz-
hodne? Odpověď: lidské bytosti. Ale co když tam nejsou žádné lidské bytosti, 
aby o tom rozhodly? Možná to znamená, že není třeba žádného rozhodnutí! 
Ale zvažte tuto otázku: „Jak se tam ten strom dostal?“ Odpověď je, že vyrostl 
ze semene a byl vyživován půdou pole a vodou, společně se vzduchem okolo 
sebe. Žádné pole, žádný strom. Můžeme proto možná říci, že strom je něco, 

co stvořilo pole; koneckonců většina toho, z  čeho je vytvořen, přišla z  pole. 
Takže můžeme říci, ano, strom je kouskem toho pole, ale musíme poznamenat, 
že když toto říkáme, míníme tím, že „pole, včetně stromu“ představuje jeden 
jednotlivý předmět o sobě.
Můžeme tento způsob přemýšlení rozšířit o strašáka na tom poli? Na tomto mís-
tě asi řeknete, že rozhodně ne, protože strašák na poli nevyrostl; přinesl ho tam 
hospodář a nechal ho tam. Jsme tedy nuceni považovat pole a strašáka za roz-
dílné předměty? Slyšeli jste někdy o strašákpoli? Vím, že ne, protože jsem si to 
právě vymyslel! Je to předmět, který sestává z  pole a  strašáka. Takže můžeme 
rozšířit naše přemýšlení o strašáka na poli. Říkáte, že ne? Proč ne? Dělám pouze 
to, co lidské bytosti dělají neustále: organizují svět a vnucují mu uspořádání tím, 
že identifikují oddělené předměty a označují je způsobem, který vyhovuje jejich 
potřebám, účelům a tak dále.
Toto pole může být částí zemědělské usedlosti. Zemědělská usedlost je část 
krajiny, krajina je část ostrova, ostrov je část kontinentu, kontinent je část 
planety, která se jmenuje Země … tady se zastavme. Můžeme myslet na Zemi 
jako na „předmět sám o sobě“? Myslím si, že můžeme souhlasit, že to určitě 
jde.20 Jistě není žádný důvod, proč bychom se zde měli zastavovat. Pokračujme 
a mluvme o naší sluneční soustavě a o naší galaxii jako o „předmětech samých 
o sobě“ a podobně nakonec o celém vesmíru. Jinými slovy, místo abychom my-
sleli na vesmír jako na sbírku nespočítatelných a oddělených věcí nebo před-
mětů, mysleme na vesmír v jeho celistvosti – jako na jeden předmět, na jeden 
organický celek.
Místo abychom začali s dubem, mohli jsme použít nespočetné množství jiných 
příkladů a založit na nich výše uvedený způsob přemýšlení. Rád bych vás teď 
vyzval, abyste se zamysleli nad tímto tématem a zvolili si své vlastní příklady. 
Zaručuji vám, že ať zvolíte jakýkoliv příklad, vždycky skončíte „představou 
vesmíru jako jednoho předmětu“.

Veškerá činnost je vykonávána samotným vesmírem
Vzpomeňte si, že jsme znovu a  znovu rozlišovali předměty a  činnosti, které 
tyto předměty vykonávají. Toto rozlišení (které jako mnoho jiných nemůže 
být chápáno v  žádném případě absolutně) nám pomůže vyjasnit, co máme 
na  mysli výrazem Hostitel (jako předmět) a  tím, co ten Hostitel vykonává, 
speciálně Osobu a Duši. Pokračujme tedy nyní na téma, které jsme právě pro-
zkoumali, a uvažujme tentokrát spíše o činnostech nežli o předmětech.
Předpokládejme, že v jednom okamžiku naší procházky projede kolem nás au-
tobus. Ihned se vás zeptám: „Jaký předmět vykonává tuto činnost?“ „Už je to 
tady zase!“ slyším vás, jak říkáte.
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Nu, možná to zní jako hloupá otázka, ale přemýšlejme o tom velmi pozorně. 
Když vám kladu tuto otázku, poukazuji na činnost spočívající v „pohybu ko-
lem nás přesně v tento okamžik na tomto místě“. Říkejme této speciální čin-
nosti „událost“, v tomto případě „Událost A“. Nezapomeňte prosím, že budu 
mluvit o Události A přesně tak, jak k ní došlo a kde k ní došlo. Je pouze jedna 
Událost A; je jedinečná, takže všechny její detaily jsou přesně určeny.
Vraťme se nyní k naší otázce: „Jaký předmět vykonává onu činnost?“ Zdá se, že 
v  tomto okamžiku se dá odpovědět pouze jedním způsobem: „Autobus.“ Ale 
zapojme znovu našeho starého přítele, srovnávací podmiňování – kdyby se X 
stalo (anebo nestalo), co by se stalo s Y? Se srovnávacím podmiňováním jsme se 
setkali v 5. kapitole, kde jsem tvrdil, že ho pokládám za nepřesvědčující, ale my 
ho použijeme jen jako nástroj napomáhající k  porozumění věci, který přitom 
nezpůsobí žádnou škodu.
Začněme následovně: kdyby se bylo stalo něco, co by zpozdilo anebo zrychlilo 
autobus na jeho cestě (mám na mysli něco, co se ve skutečnosti nestalo), potom 
by k Události A nedošlo (vzpomeňte si, že odkazují na Událost A jednoznačně 
tak, jak se stala, ne na nějakou její variantu). Jsou miliony jiných věcí, které se 
mohly stát a způsobit, že by autobus vyjel dříve nebo později, podle toho, co řidič 
(nazvěme ho Paddy) dělal, nežli vyjel z autobusové stanice; to by kromě jiných 
věcí záviselo na chování jeho spolupracovníků a na tom, jak dlouho ho zdržovali 
svým žertováním. Dopravní podmínky jsou zřejmě rozhodujícími faktory, a ty 
zahrnují chování mnoha jiných řidičů.
Předpokládejme, že Událost A  zahrnuje čtyři cestující v  autobuse (čtyři urči-
té jedince, kteří sedí na  čtyřech určitých místech). Každý z  nich má svůj po-
díl na tom, zda Událost A nastane, každý z nich učinil rozhodnutí, že nastoupí 
do autobusu. Předpokládejme, že jednou z nich je Alice. Alice dostala nedávno 
virózu a jede k lékaři. Takže k Události A přispěl také maličký virus. Bez něho 
by se Událost A nestala; místo toho by se stalo něco jiného (Událost B), prav-
děpodobně velmi podobná Události A, ale na tom nezáleží. Jak se dostal virus 
do Alice? Ale to už stačí!
Událost A zahrnuje Paddyho jako řidiče, nikoho jiného. Takže všechny události, 
které vedly k tomu, že se Paddy stal řidičem, mohou být považovány za „činitele“ 
Události A. Těch jsou miliony, od okamžitých (například jeho šéf mu přidělil 
cestu, o  které mluvíme) k velmi vzdáleným (co ovlivnilo jeho rozhodnutí stát 
se řidičem; jak to, že žije v  této určité části světa; jak se jeho rodiče, kteří ho 
přivedli na svět, setkali – a jejich rodiče … atd.). Totéž se samozřejmě vztahuje 
na každého z cestujících.
Jiný soubor podílejících se faktorů se vztahuje k existenci silnice, po které au-
tobus jede. Co a kdo rozhodl o tom, že se silnice postaví přesně v tomto místě, 

kde dříve býval, řekněme, les? Ne pouze nějaká silnice, ale taková, která by byla 
vhodná pro autobusy. Kdyby se žádná z těchto podmínek anebo činností nestala, 
nestala by se ani Událost A.
Máte toho už dost? Ale to jsme se sotva dotkli povrchu! Když budeme pokračo-
vat, začneme nakonec uvažovat o činnosti planety Země a o tom, co rozhodlo, že 
je na tomto určitém místě v tomto určitém čase – anebo že vůbec existuje. Opět 
musí dojít ke všem těmto činnostem, aby se Událost A stala.
O něco dříve jsme rozebírali otázku „Co je to předmět?“ a došli jsme k závěru, 
že jakýkoli „předmět“ může být považován za část mnohem většího předmětu, 
vesmíru. Podobně se zdá, že když uvažujeme o  jakékoli činnosti, kterou připi-
sujeme nějakému předmětu, můžeme říci, že tato činnost je konána vesmírem 
– je to něco, co vykonává vesmír. Můžeme proto říci, že vesmír je předmět, který 
vykonává jakoukoli činnost, která se děje kdekoliv a kdykoliv v celé jeho historii. 
Dá se říci, že je to vesmír a  ne jeho jednotlivé části, co může být považováno 
za činitele veškeré a jakékoliv aktivity.

Meditace 
Došli jsme k závěru, že můžeme považovat vesmír za předmět a cokoliv, co se 
v něm děje, za část jeho činnosti.21 Ale v obou příkladech, které jsme použili, což 
bylo pole a kolemjedoucí autobus, jsme já i vy působili jako diváci; nezahrnuli 
jsme se výslovně mezi předměty, které jsme vyjmenovali jako „kousky vesmíru“, 
a nezapočítali jsme své vlastní činnosti mezi části činnosti vesmíru. K tomu, aby-
chom si přisvojili takovéto výjimečné postavení, nemáme žádné právo. Vy i  já 
jsme totiž části vesmíru, a cokoliv děláme, je část činnosti vesmíru jako celku. 
Nad tím se budeme muset zamyslet trochu hlouběji.
Předběžně bych vás teď rád vyzval, abyste meditovali o následující otázce: kdo 
napsal Beethovenovu Pátou symfonii?
Má tato zdánlivě absurdní otázka nějaký smysl v kontextu toho, o čem zde dis-
kutujeme? Vzpomeňte si, že považujeme jakoukoliv činnost za činnost, kterou 
vykonává sám vesmír. 
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Kdo napsal Beethovenovu
Pátou symfonii? 17

Často se takto ptám mladších členů své rodiny (a  někdy též dospělých).22 Je 
překvapující, jak dlouho to někdy lidem trvá, než na takovou otázku odpovědí, 
protože mají zřejmě podezření, že tu jde o nějaký trik, ale třeba to vždy z tohoto 
důvodu není. (Někteří lidé si možná okamžitě pomyslí, že tu je řeč o klasické 
hudbě, o které oni nic nevědí, a tak jim unikne to, co se zdá tak samozřejmé.)
Kdo tedy napsal Beethovenovu Pátou symfonii? Zřejmá odpověď je, že Beetho-
ven. To je samozřejmé, že! A já bych se nikdy nepokoušel upírat Beethovenovi 
jeho zásluhy o toto a jeho další vynikající díla. Ale může mít tato otázka ještě 
nějakou jinou odpověď?
Podle poslední kapitoly můžeme považovat všechno, co se děje v našem světě, 
za „činnost vesmíru“. Můžeme tedy říci, že Beethovenovu Pátou symfonii napsal 
vesmír? Dává to vůbec nějaký smysl? Podívejme se na to.
Nejprve můžeme prozkoumat Beethovenův život ode dne, kdy se narodil, až 
do doby, kdy psal svou velkou symfonii, a pokusit se pochopit, co mu dalo schop-
nost a  inspiraci ke  komponování tohoto nádherného díla. Můžeme probádat 
všechny vlivy v jeho raném životě, které ho vedly k tomu, aby se stal hudebníkem, 
místo aby si zvolil nějaké jiné zaměstnání. Můžeme posoudit všechny okolnosti 
a události, které ovlivnily jeho styl komponování – období, ve kterém žil, místo 
a zemi, kde žil, lidi kolem něho, hudbu, která existovala v době a v prostředí, kde 
žil, jeho vlastní životní prožitky (zvláště ty, které ho ovlivnily emocionálně) a tak 
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dále. Jestliže se chceme ponořit do toho všeho hlouběji, můžeme prozkoumat 
všechny vlivy, které způsobily, že ke všem těmto okolnostem a událostem došlo, 
jak tyto vlivy vznikly, a tak dále.
Aby Beethovenova Pátá symfonie byla vůbec napsána, potřebujeme samozřejmě 
Beethovena! Nedovedu si představit, jak jinak by mohla být napsána. Musíme 
se tedy podívat na všecky okolnosti, které se musely udát, aby se Beethoven na-
rodil, jak se domníváme, 16. prosince 1770 v  Bonnu v  Německu. Jeho rodiče 
museli samozřejmě existovat a  sehrát své příslušné role; muselo také existovat 
město Bonn. Co určilo, že tu byly tyto okolnosti? Při těchto otázkách nebude 
trvat dlouho a budeme se znovu ptát: „Jak to, že se planeta Země tehdy nacházela 
v těchto podmínkách?“ a „Jak to, že planeta Země vůbec existovala?“ Nakonec, 
jak brzy uvidíme, skončíme tím, že si budeme klást otázky o samé podstatě ves-
míru a  o  základních vlastnostech jeho hmoty, energie, času a  prostoru. A  tak 
kdykoliv se pokusíme přijít na to, proč a jak se něco stalo, měli bychom si říci: 
„Vesmír je uspořádán a funguje takovým způsobem, že se toto stane.“ 
Tato odpověď se přirozeně nedá použít pro každodenní účely. Kdybyste se mě 
zeptali, kdo napsal píseň Léto, kdo napsal Hlavu XXII, kdo vynalezl telefon ane-
bo kdo udělal rýhu do mého auta, nebudete chtít ode mne slyšet odpověď, že to 
udělal „vesmír“! Ale uvidíme, že tato odpověď dává smysl, když uvažujeme o své 
osobní identitě a o tom, co je náš osud.
Možná si přejete meditovat o jedné z uvedených otázek anebo o nějaké jiné podle 
svého vlastního výběru, způsobem podobným tomu, jaký jsme použili u Beetho-
venovy Páté symfonie. Například o  tom, kdo namaloval Poslední večeři, kdo 
objevil rádium anebo kdo napsal oficiální životopis Vladimíra Putina?

Trochu víc o předmětech a činnostech
Když jsem vás žádal, abyste přemýšleli o činnosti, které bylo zapotřebí ke slože-
ní Beethovenovy Páté symfonie, pravděpodobně jste si představovali Beetho-
vena, jak sedí u svého piana, zkouší všelijaké tóny a akordy a zapisuje to všecko 
na notový papír. Možná jste si ho také představovali zaměstnaného nějakou 
všední činností, kdy se každou chvíli vynořují v jeho hlavě melodie a nápady, 
které bude moci použít při skládání svého velkého díla. Není pochyb o tom, že 
mnoho činností v jeho mozku se dělo v podvědomí. Mohli byste v této souvis-
losti uvést i takové všední činnosti, jako je chůze k pianu, otevírání víka, brou-
šení tužky a tak dále, jak se připravuje na pokračování ve své práci na onom 
díle. Je ovšem nepravděpodobné, že by vás napadlo zahrnout sem zážitky 
z  jeho dětství, které ho přivedly k  tomu, aby studoval hudbu, aby se naučil 
teorii hudby a hudební skladby, aby se naučil hrát na piano, všechny ty udá-
losti, které ho ovlivnily jak rozumově, tak citově až do doby, kdy onu skladbu 

skládal, a tak dále. Jsem si jistý, že byste do toho nezahrnuli ani to, jak se jeho 
rodiče setkali, jak se setkali jejich rodiče … celou cestu nazpátek až k okamži-
ku, kdy se objevila planeta Země, a tak dále. Budete pravděpodobně souhlasit, 
že bez všech těchto činností by jeho Pátá symfonie nebyla nikdy napsána, ale 
můžete namítat, že nejsou součástí činnosti spočívající v psaní skladby. Tou 
bychom normálně rozuměli činnost, která je úmyslně zaměřena na cíl skládá-
ní. Můžeme tedy říci, že z veškeré činnosti vesmíru vybereme nepatrnou část 
a přidělíme jí totožnost „skládání Beethovenovy Páté symfonie“.
Ale vzpomeňte si na náš rozhovor o stromu na poli v 16. kapitole. Na závěr jsme 
řekli, že rozlišování „stromu“ jako předmětu odděleného od „pole“ je vytvářeno 
lidskou myslí; stejně tak je platné považovat strom a pole za jeden předmět. Na-
konec můžeme říci, že je pouze jeden předmět, vesmír. 
Hlavní rozdíl mezi lidmi a jinými druhy zvířat je v tom, že máme řeč, a to mělo 
hluboký vliv na to, že jsme se vyvinuli v tak složité organismy, jakými jsme dnes. 
S tím je spojena velmi silná predispozice vnímat svět jako složený z milionů jed-
notlivých předmětů, klasifikovat je a dávat jim jména a identitu. Z toho, co jsme 
v předchozím uvedli, můžeme vidět, že totéž děláme s činností. Ale toto rozdělo-
vání a klasifikování předmětů a činností, jakkoli je pro nás výhodné, neexistuje 
ve vesmíru mimo lidskou mysl. Není to „objektivní realita“.
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Ta síla, co zelení listů vyhání květ,
žene mou nezralost; co trhá kořeny stromů,
je mou záhubou.

– Dylan Thomas
„Ta síla, co zelení listů vyhání květ“

Univerzální Hostitel 18

Náš nynější pohled představuje dramatické zjednodušení našeho normálního 
přemýšlení o světě. Vesmír teď považujeme pouze za  jeden předmět a všechny 
věci v něm za části organického celku. Soudíme také, že všechny činnosti, jakkoli 
nepatrné, které se dějí ve vesmíru, jsou něco, co vykonává vesmír.
Takže nyní můžeme udělat rozhodující krok a říci následující: jakýkoliv vědomý 
prožitek, včetně uvědomování si sebe, je spíše činnost, kterou se zabývá vesmír 
jako celek, nežli aby to byla činnost nějakého předmětu, který jsme označili jako 
Hostitele. Můžeme tudíž říci, že je pouze jeden Hostitel: vesmír sám.
Než budeme pokračovat, rád bych s vámi prozkoumal, jak jsou naše závěry spo-
jeny s jevem, se kterým jsme se už setkali a o kterém jsme už meditovali, a jak je 
tento jev spojen s něčím, co se na první pohled zdá ve vztahu k našemu vesmíru 
opravdu udivující a tajemné a co je od doby velkých objevů moderní vědy před-
mětem intenzivní debaty mezi vědci, filozofy i teology.
Je totiž třeba vzít v úvahu dvě souvislosti. Nejprve tu první. Když jsme hovořili 
o všech okolnostech, k nimž muselo dojít v případě autobusu, který jel kolem nás 
během naší imaginární procházky, vzpomínám si, že jsme se zmínili o tom, jak 
je udivující, že se tato událost stala přesně takovým způsobem, jakým se stala. 
Z podobných důvodů jsme mohli říci, že udivující je to, že Beethovenova Pátá 
symfonie byla vůbec kdy napsána. A jsme tedy teď zpátky u našich předcháze-
jících meditací, které jsem nazval „Nepravděpodobnost mne“ a  „Nepravděpo-
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dobnost čehokoliv“. Vzpomeňte si, že jedno z možných řešení je, když řekneme, 
že každý jiný výsledek by byl stejně udivující. Usoudili jsme také, že jediným 
důvodem, proč můžete být udiveni svojí existencí na světě, je to, že na světě jste: 
jestliže na  světě jste, jste udiveni, a  jestliže nejste, nemůžete být udiveni! Mů-
žeme to vyjádřit i jiným způsobem, řekneme-li, že existuje pouze jeden vesmír 
a toto je způsob, jakým je – toto je, co vesmír vykonává.23

Prozkoumejme nyní druhou souvislost. Vzpomeňte si, že teď tvrdíme, až drama-
ticky, že „být Hostitelem“ je činnost, kterou vykonává sám vesmír. Nejprve uva-
žujte o tom, co chápeme jako Hostitele – něco, co dokáže být vědomé a vnímající 
sama sebe – jako je lidský mozek nebo nervový systém. Samozřejmě jsou to části 
těla, ale my máme sklon o nich přemýšlet separátně v tom smyslu, že i když se jiné 
částí těla oddělí, řekněme, že někdo nešťastnou náhodou ztratí jednu nebo více 
končetin, Hostitel zůstává nedotčen. Tělo je totiž ve skutečnosti neodlučitelné 
od nervového systému, který zahrnuje. Každá fyzická část těla je spojena s různý-
mi oblastmi mozku nervovými svazky. Činnost v těchto svazcích (a v oblastech 
mozku, ke kterým jsou připojeny) je spojena jak se vzruchy a pocity, tak s ovládá-
ním pohybu a funkcí těchto částí těla.
Kromě smyslových informací ve formě tlaku, tepla atd. je tělo zasahováno z vněj-
šího světa světelnými vlnami (vidění), zvukovými vlnami (hluk) a chemickým 
podrážděním (čich a chuť), které určují složení a funkce hlavních částí nervo-
vého systému. Stejné oblasti mozku jsou aktivní také tehdy, když je prožitek 
vyvolán vnitřně, např. myšlenkami, představami, vzpomínkami a sny o vnějším 
světě. V každém případě však může nervový systém fungovat pouze tehdy, jest-
liže je vhodně vyživován svým okolím – vzduchem, vodou, živinami atd. – pro-
střednictvím komplikovaného systému krevních cév.
Jinými slovy, nervový systém – Hostitel – vykonává svou funkci interakcí s fy-
zickým tělem, které spojuje jeho a svět kolem něho. Můžeme proto říci, že cokoli 
vykonává, včetně toho, že je při vědomí a sám sebe si uvědomuje, je vykonáváno 
ve spolupráci těla jako celku s vnějším světem.
Můžeme tímto způsobem pokračovat dál, když vezmeme v úvahu, že jakýkoliv 
existující Hostitel je výsledkem předcházející činnosti dvou rodičů, kteří sami 
jsou produktem rodičovské činnosti, a tak dále. Lidští Hostitelé jsou navíc ještě 
součástí vývojového řetězce jdoucího nazpátek několik miliard let na  planetě 
Zemi až k bakteriálním organismům. Země podporuje život, a bez Země by ne-
mohli existovat žádní pozemští Hostitelé.
Zde se na  chvíli zastavme a  zeptejme se, jak je možné, že se lidští Hostitelé 
na Zemi vyvinuli. Odpověď na to je, že se tak stalo „mimořádnou kombinací 
okolností“. Například Země musí mít jistou velikost, musí být v jisté vzdálenosti 
od Slunce, musí se otáčet a obíhat jistým způsobem, musí obsahovat správné prv-

ky ve správných proporcích, musí mít správnou atmosféru a tak dále. Podmín-
ky musí být dostatečně stabilní po dobu milionů roků, aby se živočišné druhy 
mohly rozrůznit a vyvíjet, a toto všechno znamená, že ke srážkám mezi Zemí 
a velkými meteory, asteroidy a kometami muselo docházet jen vzácně. Huma-
noidní předchůdci našeho druhu Homo sapiens se objevili přibližně před čtyřmi 
miliony roků; kdyby během této doby dopadla na zem nějaká velká kometa nebo 
asteroid, náš raný vývojový postup by asi byl skončil. Ale máme štěstí: jednak 
Země má Měsíc, jednak jsou v našem slunečním systému masivní planety, jako je 
Jupiter. Ty pomáhají odchýlit mimozemská tělesa, jako jsou asteroidy a komety, 
a zajišťují evoluci delší a snazší průběh. A tak jsme znovu ohromeni tím, jak se 
zdá nepravděpodobné, že se lidští Hostitelé na Zemi vyvinuli; tolik podmínek 
muselo být splněno, že se to všecko zdá jako „příliš mnoho náhod“.
Máme se tomu tolik divit? Základní podmínkou je, že musí existovat hvězda, 
která má planetu. Ve vesmíru je přinejmenším 80 miliard galaxií a každá z nich 
obsahuje přibližně 100 miliard hvězd. Dnes je známo, že v  naší galaxii jsou 
hvězdy, které mají planety, a zřejmě je tomu tak i v jiných galaxiích. Není pro-
to nepravděpodobné, že (alespoň) v  jedné kombinaci hvězdy a planety existují 
podmínky pro to, aby se tam vyvinuli Hostitelé. Tito Hostitelé mohou žasnout 
nad tím, že tolik věcí je tak přesně uzpůsobených, aby vůbec mohli existovat, ale 
ve skutečnosti to tak nepravděpodobné není.
Tím ovšem naše uvažování neskončilo. Vzpomeňte si, že jsme začali přemýšle-
ním o činnosti lidského mozku, a zatím jsme ukázali, že je neoddělitelně spojena 
se složením a činností Země, Měsíce, Slunce a celé sluneční soustavy. Slunce je 
hvězda; Země (včetně nás) a celá sluneční soustava je převážně složena z trosek 
jiných hvězd, které dohořely před miliardami roků. Toto všechno se vyvinulo 
z Velkého třesku před 13,7 miliardami roků. Takže naše další otázka může být: 
„Proč se vesmír vyvinul takovým způsobem, že se hmota složila do miliard gala-
xií, z nichž každá sestává z miliard hvězd, které mají možnost stvořit inteligentní 
život? Proč se nevyvinul jiným způsobem, který by možnost inteligentního ži-
vota vyloučil?“
Toto jsem popsal výše jako něco, co je vzhledem k našemu vesmíru opravdu udi-
vující a tajemné. Aby se život kdekoliv vůbec vyvinul, aby se vyvinuly vnímající 
bytosti, které mohou o těchto věcech přemýšlet, musí zde zřejmě být jistý počet 
klíčových faktorů v tak přesných hodnotách (například velikost fundamentál-
ních sil přírody, jako je gravitace), že jakákoliv nepatrná obměna by mohla zne-
možnit, aby vesmír existoval v nynější podobě a aby existoval život. Zdá se to 
jako koláč udělaný ze správných přísad ve správném množství a pečený za správ-
né teploty po  správnou dobu. (Vědci používají odlišnou kuchyňskou analogii 
a mluví o Zlatovlásce a třech medvědech. Vzpomeňte si, že Zlatovláska ochutná-

Josef
Sticky Note
krátké i  takže:  části



98 99

vala kaši tří medvědů a že jenom kaše medvíděte byla „ta správná“). Někteří lidé 
to pokládají za důkaz, že musí existovat inteligentní konstruktér – Bůh – který 
nasměroval vesmír na správnou cestu tím, že zajistil, aby všechno bylo v pořádku 
a vesmír se pak mohl vyvinout tak, jak se vyvinul.
Jedna z možností, jak se v otázce inteligentního života na planetě Zemi obejít 
bez „inteligentního konstruktéra“, je logicky podobná způsobu řešení hádanky 
v případu Zlatovlásky popsaném výše. Není pouze jeden vesmír, který začal jed-
ním Velkým třeskem, ale je jich mnoho – možná stovky miliard nebo dokonce 
nekonečné množství – a všechny jsou výsledkem svého vlastního Velkého třes-
ku. Toto je známé jako „multiverzní“ teorie. V některých z těchto vesmírů jsou 
síly příliš slabé na to, aby se vytvořily hvězdy a galaxie. Výsledkem je pak chlad-
né, temné místo bez hvězd, bez galaxií, bez života, bez inteligentních bytostí atd. 
V jiných vesmírech jsou tyto síly zase příliš silné; tyto vesmíry jsou příliš husté 
a horké a za několik málo milionů roků nebo dokonce za zlomek jedné vteřiny 
od Velkého třesku se zhroutí. Odkazuji vás na kapitolu „Doporučená četba“. 
Jestli tomu tak je, žijeme na jednom z oněch vesmírů, kde jsou všechny podmín-
ky přesně takové, aby se někde vyvinul život, a kde, na rozdíl od některých jiných 
vesmírů, jsou inteligentní bytosti schopny vydedukovat (a být tím ohromeny), 
že podmínky zde jsou přesně takové, aby jim umožnily existovat. A když tedy 
říkáme, že vědomí, stejně jako Osoba a Duše, jsou „činnosti, které vykonává ves-
mír“, není to pouze jiný způsob, který jsme si zvolili pro náš pohled na svět: toto 
tvrzení je pravdivé ve velmi hlubokém smyslu, který souvisí s fundamentálními 
vlastnostmi našeho vesmíru, celou cestou nazpátek až k okamžiku, který nazý-
váme „Velký třesk“. Je tedy zcela správné, když říkáme, že existuje pouze jeden 
Hostitel: Univerzální Hostitel.

Meditace o časoprostorovém vesmíru 19

Než budeme pokračovat, je třeba promluvit si o  něčem, co vás možná mátlo, 
když jsme se zabývali představou, že náš vesmír nemá objektivní minulost, pří-
tomnost nebo budoucnost. Jak si máme takový vesmír představit?
Když si náš vesmír představujeme, myslíme na  miliardy zářících světelných 
bodů, které nazýváme hvězdami a které jsou uskupené do miliard galaxií. Je to 
asi proto, že vesmír je zobrazován jako momentka zachycená ve zvláštním oka-
mžiku v čase (ačkoliv to tak nemůže být, neboť světlo, které vidíme, bylo vysláno 
galaxiemi a hvězdami a trvalo různě dlouhou dobu, než dorazilo do našich očí). 
My však nyní uvažujeme o vesmíru jako o něčem, co nemá v absolutních poj-
mech minulost, přítomnost a budoucnost; v celé jeho historii, od Velkého třesku 
do jeho zániku v budoucnosti, se všechno děje nyní.
Jak si můžeme vesmír znázornit takovýmto způsobem? Jeden způsob je, že zob-
razíme čas jako prostorový rozměr. Dá se to udělat různými cestami, ale já volím 
takovou, že si představuji náš vesmír jako předmět se čtyřmi prostorovými roz-
měry, z nichž jeden je čas.
Pro každého z nás je velmi obtížné představit si čtyřrozměrný předmět, ale kdy-
bychom to dokázali, každá jednotlivá událost v historii vesmíru by se nacházela 
v jedinečném bodě nebo jedinečné oblasti určené čtyřmi souřadnicemi, z nichž 
jedna představuje čas. Abychom si to usnadnili, představme si dvojrozměrný 
„vesmír“, konkrétně povrch balonu, který se postupně rozpíná od tak nepatrné-
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ho začátku, jaký si jen dovedeme představit. Pro jednoduchost si představme, že 
povrch balonu je v každém čase povrchem koule.
Chceme-li si představit takovýto vesmír v jeho celé časoprostorové historii, mů-
žeme o něm uvažovat jako o trojrozměrném předmětu, konkrétně jako o pevné 
kouli. Tato koule se skládá jako cibule ze soustředných „slupek“. Každá slupka 
představuje celý vesmír v jednom časovém bodě jeho historie, od okamžiku, kdy 
se začal rozpínat (je to podobné letokruhům na stromě, z nichž každý předsta-
vuje jeden rok historie jeho růstu). 
Takže si tento vesmír můžeme představit v trojrozměrném prostoru, jehož třetí 
rozměr (rozměr, v jehož směru se koule rozpíná) představuje čas. Jakýkoliv před-
mět v tomto vesmíru je dvojrozměrný a je částí plochy jakékoliv slupky. Pohyb 
předmětů se děje pouze ve dvou rozměrech; tj. pohybují se části plochy.24 Není 
žádný skutečný pohyb dovnitř a ven – tj. „mezi slupkami“ – tudíž žádné „cesto-
vání v čase“ (uvědomte si, že se skutečně rozpíná pouze plocha; představa rozpí-
nající se koule je pouze analogií, která nám umožňuje přemýšlet o čase v prosto-
rových pojmech). Velikost jakéhokoliv „předmětu“ je velice nepatrná vzhledem 
k povrchové ploše tohoto vesmíru; podobně jakýkoliv pohyb je velice malý a po-
malý, a zobrazuje tak podmínky v našem vesmíru, kde rychlost čehokoliv, včetně 
částic a vln, je omezena horní hranicí, kterou je „rychlost světla“.
Nyní si představme, že někde na ploše se v nějakém časovém bodě objeví malá 
barevná skvrna. Jak postupuje čas, anebo ekvivalentně, jak se plocha rozpíná, 
skvrna se jistým způsobem mění. Mohou se měnit například její tvar a barva. Ja-
kýkoliv bod v historii této skvrny může být jednoznačně určen v prostoru a čase 
– čas se počítá od  okamžiku, kdy se balon začal rozpínat – anebo prostorově 
vzhledem k naší imaginární kouli s jejím množstvím soustředných ploch.
Výhodou této metody je, že nám může pomoci představovat si veškerou historii 
tohoto hypotetického vesmíru, a  tedy našeho vlastního vesmíru, jako existují-
cího zde a nyní, a ne jako něčeho s minulostí a budoucností, co existuje pouze 
v nějakém bodě v čase, který nazýváme „nyní“ anebo „přítomnost“. Použitím 
této analogie si můžeme o všech událostech myslet, že existují.
Předpokládejme nyní, stále ještě s představou našeho imaginárního vesmíru, že 
v tomto vesmíru jsou vnímající bytosti neboli Hostitelé. Ti budou ovšem dvoj-
rozměrní; jsou nepatrnými kousky plochy v jakémkoliv okamžiku historie ves-
míru (neviditelnými dokonce i na balonu). Jsou vytvořeni tak, že mají schopnost 
zapojit se do nespojitého vědomého prožívání a sebeuvědomování.
Představme si teď, že bychom se mohli podívat na  tento vesmír v  jakémkoliv 
bodě jeho časoprostorové historie – na  některou z  jeho soustředných slupek. 
Uvědomte si nepatrnost jakéhokoliv Hostitele (a řídkost Hostitelů) v porovná-
ní se vším ostatním v tomto vesmíru. Můžeme uvažovat o mimořádné složitosti 

takové hmoty a vykonávané činnosti. Můžeme si představit tyto Hostitele jako 
zanedbatelné skvrny v odlehlých částech nesmírné rozlohy. Pamatujte, že každý 
nespojitý vědomý prožitek existuje jako činnost na  jedinečném místě v  tomto 
časoprostorovém vesmíru.
V další fázi našeho cvičení se pokusíme přemýšlet podobným způsobem o našem 
vlastním vesmíru, počínaje Velkým třeskem. Je to mnohem obtížnější, proto-
že naše mysl není uzpůsobena k představě čtyř prostorových rozměrů. Platnost 
naší analogie to ale neruší. Jestliže to dokážete, bude to velmi dobré. Jestliže ne, 
potom zůstaňte u  rozpínajícího se dvojrozměrného vesmíru, pevné koule vy-
tvořené z myriád soustředných ploch. Představte si, že se díváte na tento vesmír 
– myslím na  jednoduchou analogii balonu – „zvnějšku“. Máte tak před sebou 
celý vesmír v prostoru a čase – „časoprostorový vesmír“. Všechno, co se v tomto 
vesmíru děje, se nyní děje před vámi, včetně všech činností, které jsme nazvali 
„nespojitými vědomými prožitky“, k nimž dochází v oněch nepatrných bodech, 
které jsme nazvali Hostiteli, a v nichž se vesmír zabývá tím, že si je vědom sám 
sebe a své vlastní činnosti.
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Podle našeho nynějšího pojetí je náš vesmír vytvořen takovým způsobem, že se 
dokáže zapojit do činnosti spočívající v tom, že si je vědom sám sebe a své vlast-
ní činnosti na řídkých a nepatrných místech své časoprostorové historie, kde je 
hmota příslušně organizovaná a dostatečně složitá, aby to bylo možné. Prozkou-
mejme různé stránky tohoto přístupu na konkrétním příkladu.
Dnes ráno jsem si jako obvykle čistil zuby a předpokládám, že vy jste pravděpo-
dobně dělali totéž. To se dá chápat následujícím způsobem:
1.  Všimněte si, že dnes ráno se časoprostorový vesmír zapojil na  jistém místě 

do činnosti vymačkávání zubní pasty na můj kartáček a zapojil se do činnosti 
spočívající v tom, že si byl této činnosti vědom; přibližně ve stejném čase se 
vesmír zapojil také do činnosti vymačkávání zubní pasty na váš kartáček a byl 
si této činnosti vědom.

2.  Dále si uvědomte, že identifikace a klasifikace kousků vesmíru (např. já, vy, 
kartáček a  zubní pasta) a  částí jeho souhrnné činnosti (např. vymačkávání 
zubní pasty na můj kartáček a uvědomění si toho) je to, co vy, já a jiní lidé vnu-
cují zbytku vesmíru. Toto ztotožnění a klasifikování jinak neexistuje; nejsou 
to vrozené vlastnosti zbytku vesmíru.

3.  Všimněte si, že k  uvědomění si sebe, včetně zapojení se do  výše zmíněných 
činnosti, dochází odděleně ve  dvou událostech tam, kde složení vesmíru 
umožňuje, aby se tak dělo. Není žádné současné uvědomění: Hostitel [Já] 



104 105

není uspořádán tak, aby byl schopen být si vědom toho, že je Hostitelem [Vy] 
zapojeným do činnosti vymačkávání zubní pasty na kartáček, a naopak.25 Stej-
ně tak se nepředpokládá, že existuje nějaké vesmírné kontrolní zařízení, které 
si je současně vědomo prožitků všech Hostitelů (například „Bůh“).

Alternativní stanovisko v našem myšlení
Zabývejme se pozorně významnými důsledky našeho nynějšího způsobu myš-
lení. Jako lidské bytosti nemůžeme neuvažovat o našem vesmíru – o naší vlast-
ní planetě a měsíci, o našem slunečním systému, o všech hvězdách v naší gala-
xii atd. – a nevidět, jak je to všecko dojímavé, fascinující a ohromující. Často se 
však klade důraz na to, jak jsem o tom již mluvil, že takovéto hodnoty nejsou 
vlastnostmi vesmíru; jsou spojeny s našimi vlastními subjektivními prožitky, 
a když takovýmto způsobem popisujeme náš vesmír, jsme označováni jako „an-
tropocentričtí“.26

Tím se samo sebou rozumí, že my lidé („Hostitelé“) jsme odděleni od vesmíru, 
který obýváme; dá se říci, že jsme pozorovateli vesmíru, který vnímáme, reagu-
jeme na něho, vysvětlujeme ho a jistým způsobem s ním jednáme. A všechno, 
o  čem jsme se zmínili – údiv, pohnutí, ohromení a  tak dále – jsou činnosti, 
do  kterých jsme zapojeni. Nyní však myslíme na  sebe jako na  části vesmíru 
a všechno, co děláme, považujeme za činnosti vesmíru. Není žádné oddělení. 
Takže když řekneme, že vesmír si je vědom sám sebe a svých činností, zahrnu-
jeme do této činnosti i to, že je ohromen, pohnut, překvapen, fascinován atd. 
sám sebou a tím, co dělá. A tyto činnosti zahrnují i to, že je udiven a fascino-
ván svojí schopností být si toho všeho vědom! Můžeme dokonce říci i  to, že 
vesmír občas napomíná sám sebe za to, že je antropocentrický; tj. že zapomněl, 
že onen „údiv“ znamená činnost spočívající v údivu a není to nějaká vrozená 
vlastnost samotného vesmíru.
Tento způsob myšlení se dá rozšířit na naše vnímání času. Abychom to zopa-
kovali, naším přesvědčením je, že vesmír nemá minulost, přítomnost nebo bu-
doucnost, a že zde existuje pouze to, co je v přítomnosti. Minulost, přítomnost 
a  budoucnost jsou soukromé prožitky každého Hostitele, ono „před“, „nyní“ 
a „potom“ se vztahuje k pokračujícímu vědomému prožitku Hostitele. Musíme 
teď však uznat, že tento způsob prožívání a přemýšlení o čase je něco, co vykonává 
vesmír na úrovni Hostitelů. Takže když přijmeme tento zvláštní názor, minu-
lost, přítomnost a budoucnost jsou vlastnosti vesmíru; jsou vytvořeny vesmírem 
na úrovni Hostitelů.
Nakonec si vzpomeňte, jak jsem v 17. kapitole řekl, že lidské bytosti mají velmi 
silnou predispozici vnímat vesmír jako miliony oddělených předmětů, klasi-
fikovat je a dávat jim jména a  identitu; podobně je tomu (jak jsem se zmínil 

nahoře) v případě činností. Tehdy jsem řekl, že ve vesmíru takovéto oddělo-
vání a klasifikování předmětů a činností neexistuje v žádném případě mimo 
lidskou mysl. Není to nesprávné, avšak my nyní tvrdíme, že „lidská mysl“ sama 
je činností vesmíru. Můžeme tedy říci, že klasifikování předmětů a činností je 
něco, co vykonává vesmír na úrovni Hostitelů. A v tomto zvláštním smyslu je 
to „objektivní skutečnost“.
Nyní tedy máme před sebou dva rozdílné, ačkoliv ne neslučitelné náhledy 
na záležitost antropocentrismu. Původně jsme tvrdili, že naše vnímání našeho 
světa, tak jak ho hodnotíme, jak na něj emocionálně reagujeme, jak ho inter-
pretujeme a jakými způsoby mu rozumíme, nepatří do vesmíru, ale je to spíše 
něco, co mu mentálně vnucujeme. Místo toho si nyní tyto činnosti můžeme 
představit jako činnosti, které vykonává sám vesmír, a tedy, pokud si podrží-
me tento zvláštní způsob myšlení, můžeme opravdu říci, že jsou to „vlastnosti 
vesmíru“. A mezi těmito vlastnostmi je schopnost vesmíru klást si ony funda-
mentální otázky „Jak?“ a „Proč?“
Rád bych vás teď vyzval, abyste dále přemýšleli o těchto hlubokých otázkách tak, 
že je vyjádříte na vesmírné úrovni. Z toho, co bylo uvedeno výše, vidíme, k jakým 
fascinujícím způsobům uvažování o našem místě ve vesmíru to může vést. Až 
se budeme blížit ke konci naší cesty, narazíme na vskutku zarážející myšlenky, 
o kterých jsou vědci ochotni takto uvažovat na vesmírné úrovni. 

20 Pro což se někdy používá výraz „Gaia“ (bohyně nebo zosobnění Země), ale ne zde.

21 Činnost, kterou jsem zvolil jako příklad, zahrnovala lidské bytosti, ale mohl jsem zvolit jinou bez 
nich – řekněme mrak, který náhle zakryl Slunce.

22 Podobné otázky jsou „Pro který nástroj napsal Bach své suity pro violoncello?“ anebo „Kdo na-
maloval autoportrét Vincenta Van Gogha?“

23 Proti tomu vzneseme v příhodné době námitky, ale zatím to platí. 

24 Jak jsme uznali v 15. kapitole, není snadné si představit nebo znázornit pohyb, když si představu-
jeme vesmír, v němž je čas znázorněn prostorově.

25 Někteří lidé si mohou dělat nárok na tuto schopnost, ale já budu předpokládat, že je to látka pro 
science fi ction!

26 Toto se opravdu v každodenním životě stává. Například když řeknete o někom, že „obtěžuje“, 
znamená to, že jste obtěžován. Když řeknete, že fi lm je „otravný“, znamená to, že jste otráven. 
Když řeknete, že je něco „dojemné“, jste dojat; podobně „udivující“, udiven; „fascinující“, fasci-
nován a tak dále.
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Nyní je třeba shrnout všechny naše závěry a  podat metodický výklad Teorie 
duše, který zodpoví všechny naše otázky. Pamatujte, že musíme stále brát v úva-
hu všechna omezení lidské mysli a jazyka, jímž se myšlenky mohou vyjadřovat 
a chápat. Vše je tu podáváno způsobem, kterým se běžně mluví.

1.  Vesmír se začal rozpínat z nekonečně malého zdroje v okamžiku „Velkého 
třesku“ a stále ve svém rozpínání pokračuje. V době, kdy je tato kniha psána, 
jsou vědci přesvědčeni, že vesmír je starý přibližně 13,7 miliard roků.

2.  Vesmír považujeme za jeden předmět, za jeden organický celek, který je hyb-
nou silou všeho, co se v něm děje. Povaha jeho činnosti je charakterizována 
přísnými pravidly, která obvykle nazýváme „zákony vesmíru“.

3.  Vesmír má čtyři rozměry, z nichž tři jsou prostorové, a jeden představuje čas. 
Časový rozměr můžeme považovat také za prostorový, a tím pokládat jakou-
koliv událost ve vesmíru za děj ve zvláštním jedinečném místě časoprostoru.

4.  Není žádná univerzální minulost, přítomnost nebo budoucnost. Existence 
není spojována s časem v tom smyslu, že existují pouze ty události, které se 
dějí v přítomnosti. V historii vesmíru existuje všechno. V každém případě 
ale může být účelné mluvit o nějaké události, že se děje před, po anebo sou-
časně s jakoukoliv jinou událostí, včetně naší vlastní vědomé činnosti. Záko-
ny vesmíru, které se týkají času, musí tak být nějakým způsobem zachovány.
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5.  Součástí činnosti vesmíru je být si vědom sebe a své vlastní činnosti. Tato 
vědomá činnost je soustředěna v nepatrných, vysoce složitých a extrémně 
řídkých částech vesmíru. Tyto nepatrné části označujeme jako Hostitele.

6.  Pro lepší pochopení uvažujeme o  každém Hostiteli v  tom smyslu, že se 
nachází na jedinečném místě v časoprostorovém vesmíru, a jeho vědomou 
činnost považujeme za „nespojitý vědomý prožitek“ anebo také za prožitek 
v „nyní“. Složení takového Hostitele je ovšem pouze částí celkové činnosti, 
do níž je zapojen. Je příznačné, že to, co je prožíváno na vědomé úrovni, je 
výsledkem četných aktivit, ke kterým dochází mimo vědomí.

7.  Vyjádřeno všeobecněji, Hostitel je složen takovým způsobem, že čin-
nost jakéhokoli vědomého prožitku je přidružena k jedinečné kombinaci 
skrytých a  zřejmých vzpomínek, k  různým zkušenostem na  měnících se 
úrovních schopností, ke sklonům k poznávání a chování, jako jsou názo-
ry a osobní vlastnosti, a tak dále. Tuto širší činnost zahrnujeme do pojmu 
„Osoba“. 

8.  Činnost Hostitele zahrnuje navíc ještě „uvědomování si své existence“ 
– to jest Hostitelovo sebeuvědomění, že je oním Hostitelem, zapojujícím 
se do  činnosti, jež ho činí onou Osobou, která má onen vědomý proži-
tek. Tuto činnost nazýváme „Duše“. Z tohoto hlediska není rozdíl mezi 
Osobou a Duší dualitou: Duše je spíše částí činnosti vážící se k tomu, „že 
jsem onou Osobou“.

9.  Připomeňme si nyní, co bylo uvedeno v  bodech 2 a  5. Můžeme říci, že 
Osoba a Duše jsou činnosti Hostitelů, ale je mnohem vhodnější říci, že 
to jsou činnosti vesmíru jako celku. Takže můžeme mluvit o „Univerzál-
ním Hostiteli“ a můžeme říci, že vy a já a kdokoli jiný máme tutéž Duši, 
Univerzální Duši.

10.  Vědomí a  sebeuvědomění však mohou být prožívána vesmírem pouze 
na úrovni jednotlivých Hostitelů. Současné sebeuvědomění pomocí více 
než jednoho Hostitele anebo všech Hostitelů ve vesmíru není možné. Vy-
jádříme-li to jiným způsobem, vy prožíváte, tak říkajíc, každou vědomou 
událost v časoprostoru, ale můžete je prožívat pouze jednu po druhé.

11.  Když shrneme to, co je uvedeno v bodech 7 a 10, každá nespojitá vědo-
má událost je prožívána jako část spojité historie života, rozprostírající 
se zpátky v čase jako osoba od nejčasnějších vzpomínek do „nyní“, oče-
kávající, že bude pokračovat jako tato osoba v budoucnosti. Individuál-
ní Hostitel je uzpůsoben tak, aby to vykonával. Prožíváme tedy vědomí 
pouze jako jedna osoba s minulostí, přítomností a budoucností, která se 
neustále pohybuje kupředu v čase.

Meditace
„Vy a já a kdokoli jiný máme tutéž Duši, Univerzální Duši.“
V příští kapitole přezkoumáme všechny otázky, které jsem položil na začátku 
této knihy, a  jednoznačně na  ně odpovíme. Avšak předtím bych vás ještě rád 
vyzval, abyste se podívali na některé z těchto otázek znovu a posoudili, jaké od-
povědi náš průzkum přinesl.
Možná se též rádi trochu zamyslíte nad tím, jaké důsledky vyplývají z těchto od-
povědí pro vás osobně. Jsou vzrušující, povzbudivé, hrozivé, skličující anebo je 
to směs všeho?
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Na základě našich úvah a meditací odpovězme bez dalšího odkládání na všech-
ny otázky, které jsme si na začátku této knihy položili.
Proč jsem se narodil jako osoba, kterou jsem? Proč jsem se nenarodil jako 
někdo jiný? Například: jako osoba v sousedním domě; jako osoba v jiné zemi, 
osoba mnohem šťastnější než jsem já a tak dále. Možná dokonce jako jiný živo-
čišný druh anebo jako bytost na jiné planetě, někde jinde ve vesmíru.
Odpověď vyplývá z našeho chápání pojmu Univerzální Duše: vy – ono „já“ 
v předchozí otázce – jste všichni tito lidé. Můžete však prožívat svou exis-
tenci pouze jako jeden z těchto lidí v jakémkoli zvláštním okamžiku. A váš 
prožitek se vždy vztahoval na onu osobu a budete pokračovat jako ona osoba 
i v budoucnosti.
Odpověď na otázku, která se týká zvířat, závisí na tom, zda je nějaké zvíře schop-
né uvědomovat si samo sebe, na čemž se do tohoto okamžiku nikdo neshodl.
Co se se mnou stane, až zemřu? Co se stane s mojí duší, až zemřu? Bude moje 
duše žít dál?
Abychom odpověděli na  tyto otázky, bude jednodušší držet se našeho každo-
denního pojetí času. Když zemřete, jedinec, kterým jste, přestane existovat, ale 
činnost, kterou jsem nazval „Duše“, tj. „uvědomování si sama sebe“, pokračuje. 
Když zemřete, stanete se tak říkajíc někým jiným (nebo i tímtéž jedincem); mu-
sím však toto tvrzení okamžitě upřesnit, protože by mohlo vést k omylu. 
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Předně to, co říkám, není totéž jako populární představa, že se převtělujeme 
do  jiné osoby. Tato myšlenka způsobila, že se objevily různé praktiky, jako je 
„návrat do  minulého života“, přičemž jsou lidé hypnotizováni a  „navracejí se“ 
do svých minulých životů. Toto je pouze prožitek určité role anebo je to fantazie 
(ačkoliv často velmi intenzivní a přesvědčivá), a stačilo by jen trochu zamyšlení, 
aby se vyvrátila jakákoliv představa o tom, že tímto způsobem mohou být prožit-
ky jedné osoby přivolány zpět jinou osobou.27 Za druhé to, co říkám, není totéž 
jako buddhistický pojem karmy – tj. představa, že ve svém příštím životě budete 
odměněni nebo potrestáni za své činy v přítomném životě. Vy sami prožijete utr-
pení, které jste způsobili druhým, stejně tak jako dobro, které jste tady druhým 
prokázali. Na příslušném místě o tom budeme uvažovat hlouběji.
Abychom mohli úspěšně postupovat ve svém chápání těchto věcí, musíme tedy 
zamítnout své každodenní pojetí času a  existence. Všechny vědomé prožitky 
každého Hostitele ve vesmíru existují; není žádná minulost, přítomnost nebo 
budoucnost, jak se o tom běžně usuzuje. Z toho vyplývají tři důsledky:

1.  I kdybychom přijali logiku otázky „Co se stane s mojí duší, až zemřu?“ a naše 
zjednodušující odpověď by byla „Stanete se jiným jedincem“, ten jedinec, jímž 
se „stanete“, nemusí být někdo, kdo se narodí po vaší smrti. Tento „nový“ jedi-
nec může být z jakéhokoliv času, kdekoli ve vesmíru, dokonce i v období, kdy 
vaše „původní vy“ je stále naživu.

2.  Nemusíme si myslet, že po své smrti začneme žít jako nová osoba v okamžiku, 
kdy se tato osoba narodí (nebo v okamžiku, kdy on nebo ona si uvědomí, že 
je touto novou osobou). Předpokládejte, že zemřete a vaše „nová identita“ je 
Mary Smith. Jestliže se pouze kvůli naší diskusi (a rozhodně ve smyslu běž-
ného vyjadřování) „stanete Mary Smith“ na její čtyřicáté narozeniny, jaký je 
rozdíl mezi tímto a tím, že „se stanete Mary Smith“ na její první narozeniny? 
Absolutně žádný. Kdybyste se „stali“ Mary Smith na její čtyřicáté narozeniny, 
neprožívali byste nic jiného než to, že jste byli vždycky Mary Smith. (Nezapo-
meňte, že vy a Mary Smith si uvědomujete svou existenci stejným způsobem.)

3.  Je opravdu nesprávné mluvit o  jednotlivci, kterým se po  své smrti „stanete“ 
(nebo o jednotlivci, kterým jste byl před svým narozením). Neprocházíme řa-
dou životů takto. Je jistě velmi obtížné, ne-li nemožné nepřemýšlet o těchto 
představách tímto způsobem. Jestliže jste ochotni uvažovat o tom, co nazna-
čuji, musíte si nevyhnutelně pomyslet: „Chtěl bych vědět, kým jsem byl, než 
jsem se stal sám sebou“ a „Chtěl bych vědět, kým se stanu, až zemřu.“

Co se stane s  lidmi, které znám, až zemřou? Budou jejich duše někde žít? 
Uvidím je opět?
Odpovědi na tyto otázky by měly nyní být zřejmé. Po smrti přestane osoba exi-
stovat. „Duchové zemřelých“ a  jejich styk s  námi nejsou v  našich odpovědích 
zahrnuti, tak jako tam není Nebe nebo Peklo. Naše závěry mají však značné 
důsledky pro naše pochopení smrti a toho, jak máme truchlit. Už jsme se této 
otázky dotkli a znovu se k ní později vrátíme.
Může duše žít dál jako nějaká forma sebeuvědomování, ale ne jako nějaká věc 
nebo nějaký jedinec?
Ne. Duše je vždycky prožívána ve spojení s jednotlivým Hostitelem.
Je smrt zapomněním, podobně jako když upadneme do bezvědomí, avšak bez 
návratu k vědomí? 
Ne. Toto je opravdu dobrá příležitost upozornit na jednu důležitou věc, kterou 
jste si možná už uvědomili. Je jasné, že tento proces „uvědomování si sama sebe“ 
je neustálý a trvalý. Nemá žádný konečný bod. Je to jakoby navždy.
Může duše žít dál jako jiná osoba, takže až zemřu, narodím se znovu jako jiný 
jedinec (aniž bych věděl, že jsem byl předtím někým jiným)?
Vyjádřeno způsobem, kterým se běžně hovoří, ano; již jsme to ostatně popsali. 
Připomeňme také, že když používáme slovo „já“, poukazujeme ve všech těchto 
otázkách na Duši, kterou nyní identifikujeme jako univerzální.
Žil jsem jako někdo jiný dříve, než jsem se stal osobou, kterou jsem nyní?
Předcházející odpověď platí i pro tuto otázku.
Jestliže jsem nikdy neprožil vědomí ve  formě sebeuvědomování před svým 
narozením, ani je neprožiji znovu po své smrti, znamená to potom, že mám 
pouze jednu příležitost žít jako vědomá bytost, která si sebe uvědomuje?
Odpověď je zcela jasné ne. Předpoklady, na kterých se tato otázka zakládá, jsou 
vzhledem k našemu nynějšímu chápání mylné.
Jestliže to tak je, co rozhodlo, že jsem osobou, kterou jsem, a ne nějakou ji-
nou, že nejsem John Smith, Nita Patel, Olga Schmidt, že nejsem někým, kdo 
žil před 5000 roky anebo bude žít od nynějška za 5000 let a tak dále?
Odpověď je, že „já“ prožívám existenci všech těchto osob.
Jestliže dostávám jedinou příležitost k tomu, abych prožíval existenci „sebe“, 
znamená to, že bych tuto příležitost ztratil, kdyby se osoba, kterou nyní jsem, 
nikdy nenarodila?
Odpověď je, že jste vždy někým a opravdu každým. 
Anebo bych se přesto narodil, avšak jako někdo jiný (jiné „já“)? A kdyby se 
tak stalo, co by rozhodlo o tom, jakou osobou bych se namísto toho narodil?
Předcházející odpověď platí i zde.
Vidíme, jak pojem Univerzální Duše odpovídá na všechny tyto závažné otáz-
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ky. Naše každodenní pojetí času a existence ovšem každému z nás velmi ztěžuje 
možnost porozumět tomu, jak můžeme sdílet všichni tutéž Duši, tak jak ji chá-
peme, s každým jiným Hostitelem v našem vesmíru, když se nám zdá, že jsme si 
během svých životů vědomi pouze jedné a téže osoby.

Více odpovědí
Věnujme se nyní různým myšleným pokusům a hádankám, se kterými jsme se 
na našich cestách setkali. První je cvičení z 1. kapitoly, kdy jsme si představovali, 
že si vyměňujeme totožnost s někým jiným po dobu jedné minuty a potom si ji 
vyměníme nazpátek. Jak jste mohli vědět, zda jste byli úspěšní anebo neúspěšní? 
Odpověď je zřejmě taková, že není možné to vědět, protože by se nic nezměnilo. 
Toto odpovídá našemu pojmu sdílené Duše. „Být si vědom, že jste sebou samým“ 
a „být si vědom, že jste vaším přítelem“ kdykoli v čase jsou činnosti, které vyko-
nává vesmír, ale které jsou prožívány odděleně, ne současně. Toto vyvolává iluzi 
„rozdělených Duší“, ale ve skutečnosti je pouze jedna Duše.
Ve 4. a 5. kapitole jsem vás vyzval, abyste uvážili všechny možné události a pod-
mínky, ke  kterým muselo dojít, anebo se musely stát, abyste se vůbec narodi-
li, a mohli tak prožívat „uvědomění si své existence“. Pojem Univerzální Duše 
opravdu znamená, vyjádřeno běžnou řečí, že jste si vždycky „vědomi své existen-
ce“; není to něco, co závisí na přesné kombinaci myriád okolností, jak by tomu 
bylo v případě, kdyby vaše „vědomí toho, že jste“ zemřelo s vámi.
V  6. až 11. kapitole jsme se potýkali s  problémy osobní totožnosti a  zachová-
ní Duše, když se naše fyzická konstituce neboli Hostitel – materiál, z kterého 
jsme zhotoveni, způsob, jak je tento materiál uspořádán a jak funguje – neustále 
v průběhu času mění, občas velmi drasticky. Vybavte si též naše myšlené pokusy 
s kopírováním určitých jedinců při scénách teleportace; otázka dvou identických 
Hostitelů „majících rozdílné Duše“ vyvolávala, jak bylo vidět, mnoho zmatku. 
Nyní je zřejmé, že v žádném z těchto příkladů není žádný paradox ani problém.

Morální důsledky
Přijetí myšlenky Univerzální Duše má závažné důsledky pro to, jak rozumíme 
své lidskosti – například morálnímu základu svého chování, jaké mají být naše 
vztahy jednoho k druhému, jak se máme vypořádat se smrtí (naší i našich milo-
vaných); a jak se máme dívat na náboženství. V těchto záležitostech je též důle-
žité, zda máme možnost vědomé volby a svobodné vůle. Zdá se, že jsme dospěli 
k  mechanistickému a  deterministickému pojetí života a  vesmíru, ve  kterém je 
všechno stálé a neměnné. O tomto všem budeme uvažovat později.

DŮSLEDKY

Část VI

27 Nemusíme se zde obtěžovat pseudovědeckými názory o „genetické paměti“.
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Peklo jsou ti druzí.

Jean Paul Sartre
„S vyloučením veřejnosti“

Pandořina skříňka 23

Všichni jsme jeden. Vy a já sdílíme tutéž Duši. Já jsem vámi a vy jste mnou. A my 
oba sdílíme tuto Duši s kýmkoliv jiným.
Jestliže myslíte jenom na lidský život na Zemi, potom jste každým, kdo žije, 
kdo žil a kdo bude žít. Všechny prožitky, které kdokoliv kdy měl a bude mít, 
jsou vaše prožitky.
A navíc: prožíváte je nyní. Můžete si však být vědomi pouze toho, že jste v ja-
kémkoliv okamžiku jenom jednou z těchto osob – „osobou, kterou jste nyní“ 
– a její historií. Tím, že přestanete být onou osobou, vaše sebeuvědomování – 
vaše Duše – nekončí. Vaše Duše je univerzální a věčná. Jste stále někým a někdo 
je stále vámi.
Jste každý kolem vás a  oni jsou vy. Jste všichni ti lidé, které jste obdivovali 
a které byste obdivovali, kdybyste je znali; každý, komu jste záviděli, a každý, 
kým jste chtěli být.
Všechny okamžiky radosti a vzrušení, které kdokoliv v  tomto světě prožívá, 
prožíváte vy. Vášeň milence, radost rodičů z jejich prvního dítěte, triumf vítě-
ze i obyčejný, každodenní pocit radosti z toho, že jste naživu.
Musíte však ve světě prožívat také každé neštěstí, každý strach a každé zkla-
mání. A právě nyní. Útrapy zklamaného milence, zármutek ovdovělé manžel-
ky, strach týraného dítěte, smutek osamělé staré osoby, každodenní starosti 
a zklamání, které trápí každého.
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Toto všechno je vaše; prožíváte to nyní. Můžete si však být vědomi těchto pro-
žitků pouze jako „osoba, kterou jste nyní“. Když přestanete být touto osobou, 
budete si vědomi prožitků jiné osoby.
Je ale také pravda, že jste každým, kým jste nikdy nechtěli být, každým, koho jste 
nenáviděli, pohrdali jím, litovali ho: bláznem, opilcem, chudákem, padouchem, 
šílencem, ubožákem, nemocným nebo umírajícím člověkem. Všechny jejich pro-
žitky jsou vaše prožitky. Každá bolest, kterou oni zakoušejí, je vaše bolest; každý 
zármutek je vaším zármutkem; každé zděšení je vaším zděšením. Všechny slzy 
světa jsou vaše slzy. Jste politováníhodné dítě, které je nemocné a hladové. Jste 
matkou tohoto dítěte, dohnanou k zoufalství. Jste starou ženou, slabomyslnou 
a opuštěnou. Jste zraněný voják, který umírá v agonii na bojišti daleko od do-
mova. Cokoliv oni cítí, to cítíte vy. Ale pro tento okamžik si toho nemůžete být 
vědomi; cítíte pouze jako osoba, kterou jste nyní.
Všechny radosti světa jsou vaše radosti; všechno utrpení je vaše utrpení. A na-
víc: sklízíte odměnu za všecko dobro, které činíte, každá radost, kterou udě-
láte druhým, je vaše radost, každá naděje je vaše naděje, každá útěcha je vaše 
útěcha, každá laskavost, kterou prokážete, se vám vrací, vaše oběti pro druhé 
jsou oběti pro vás.
A stejně tak každá nevlídnost, kterou projevíte, je nevlídností vůči vám. Každá 
bolest, kterou způsobíte druhým, je vaše bolest, strach je váš strach. Jste násil-
níkem i tím, na kom je násilí pácháno, jste mučitelem i tím, kdo je mučen, jste 
lhářem i tím, koho podvádíte, jste tyranem i tím, kdo se hrbí před vámi stra-
chem, jste majitelem otroka i bídným otrokem. Jste manželem, který podvádí 
svou ženu, a jste ona žena sama, žebrákem, kterého ignoruje celá ulice, jste vy. 
Jste dozorcem v koncentráku, který bičuje ubohou vyhladovělou bytost. Půso-
bí vám to radost? Jste to vy, ona ubohá lidská kostra, která zakouší každé šleh-
nutí se strachem, v agonii a v zoufalství. A jste každý z oněch milionů dalších, 
kteří se stali obětmi oněch nejvyšších stupňů nelidskosti během naší nedávné 
historie. Všechno, co zakoušejí oni, zakoušíte vy.
Kdo ví, co připravuje budoucnost pro lidskou rasu? Více radostí, více požitků? 
Více úlevy v utrpení pro mnoho lidí? Více hrůzy? Cokoliv je připraveno, děje 
se nyní a prožíváte to vy.
Ale toto je pouze na planetě Zemi. Možná – velmi určitě, jak by řeklo mnoho 
lidí – existují bytosti na planetách v celé propastné rozloze vesmíru, které jsou 
schopné sebeuvědomování. Jaký způsob života vedou? Ať je odpověď jakáko-
liv, jejich prožitky jsou vaše prožitky.
Zvířata? Možná ona též, alespoň některá z  nich, mají nějaký druh vědomí. 
A jestli to tak je, potom je to vaše vědomí. Jste každou z těchto bytostí, které 
kdy žily, žijí a budou žít.

Jestliže přijmete toto všechno jako možné, pravděpodobné nebo pravdivé, 
existuje něco, co v tom můžete udělat? Z našich úvah vyplývá, jak se zdá, že 
všechno v našem vesmíru – jeho složení, jeho uspořádání, jeho činnost v každé 
době – je předurčeno a neexistuje nic, čím bychom to mohli změnit
Z toho všeho se nedá uniknout. Nečeká nás žádné nebe. Žádné místo odpo-
činku. Žádné pohostinné zapomnění. Je pouze věčný život a věčné sebeuvě-
domování.
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„Je pouze věčný život a věčné sebeuvědomování.“

Naděje? 24

Ale je nějaká naděje?
Vylíčil jsem pochmurný obraz. Příslovečná sklenice je napůl prázdná, ale právě 
tak napůl plná. Můžeme se utěšovat tím, že víme, že „dobré časy“ jsou stále 
tady, a my si v nich stále libujeme. Všichni ti, které jsme milovali, které jsme 
nechali za sebou a které tak velice postrádáme, vedou stále život, který vedli 
s námi. Všechny radosti, které měli, stále mají. Nic a nikdo opravdu nezemře. 
A všechny radosti ostatních jsou také naše radosti.
A přece … možná vyhlídka, kterou jsem předložil v minulé kapitole, se tolik 
neliší od toho, co hledí v našich životech do tváře každému, včetně vás a mě. 
Možná že vy (jak doufám) i já jsme v tomto okamžiku spokojeni se svými osu-
dy, ale kdo může říci, že jednoho z nás anebo nás oba nečekají hrozná, život 
měnící neštěstí zítra, příští týden anebo někdy v příštích letech? A kdybychom 
věděli, že to tak je, mysleli bychom si ještě i teď, že „jsme měli a máme život, 
který stojí za to žít“?
Jestliže si myslíme, že náš život nemá cenu, jestliže opravdu trpíme nějakou ne-
mocí, chudobou, sklíčeností anebo krutostí jiných, můžeme si představovat, že 
současně prožíváme život někoho, kdo je šťastnější. Je nás opravdu mnoho, kteří 
jsme takto šťastní. Dokud jsme však jedinci, jakými jsme, nemůžeme prožívat 
existenci takové osoby. Mnoho lidí, ať vedou jakýkoliv život, může ale myšlenka, 
že smrt není zapomněním a že prožívání jejich života nikdy nekončí, potěšit.
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Jaké jsou morální důsledky Univerzální Duše? Zdá se mně, že z  toho zřejmě 
a jednoduše vyplývá, jak se máme jeden k druhému chovat, a bylo nám to k užit-
ku již po staletí. Je to zlaté pravidlo: „Čiňte druhým, co byste chtěli, aby činili 
oni vám.“ Je také stříbrné pravidlo: „Nečiňte druhým, co nechcete, aby oni či-
nili vám.“ Samozřejmě nic není nikdy tak jednoduché, ale z našeho hlediska je 
podstata těchto pravidel jasná: „Cokoliv činíte druhým, činíte také sami sobě.“ 
Vypadá to jako poněkud méně altruistické pravidlo, ale možná dává silnější mo-
tivaci než pouze mlhavý příslib nebeské odměny v posmrtném životě.
Ještě nás čeká jeden úkol. Je to uvažování o  možnosti, že můžeme ovlivňovat 
své osudy uplatňováním „svobodné vůle“. Víme samozřejmě, že cokoliv děláme, 
ovlivňuje u každého z nás, co se stane v budoucnosti. Ale jsou tyto věci, které my 
sami děláme, už předurčeny, jak to naše teorie naznačuje? Toto nebude nejsnad-
nější část naší cesty, ale možná se zde setkáme s udivujícími možnostmi! EXISTUJE SVOBODNÁ VŮLE?

Část VII
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Jestliže všechen čas je věčně přítomen,
žádný čas se nedá vykoupit.

–T. S. Elliot
Čtyři kvartety: „Burnt Norton“

Být, či nebýt 25

Co je svobodná vůle anebo „vědomá volba“? Existuje vůbec něco takového, ane-
bo je to pouhá iluze? Toto jsou velmi závažné otázky, a jsem dalek toho, abych 
se pokoušel o nějaké definitivní odpovědi. Pokusme se však porozumět těmto 
otázkám natolik, abychom mohli naznačit takové odpovědi, které by byly pro 
naše účely dostatečně realistické.

Je všechno, co se děje, již předurčeno? 
Jestliže si představujeme Duši jako „vědomí existence“ anebo přesněji „vědomí 
konání“, potom je pouze jedna duše, a tu sdílejí všichni Hostitelé. Tak jsme ale-
spoň uzavřeli naše úvahy. Z tohoto důvodu jsem také řekl, že máme právo na to, 
abychom prohlásili: „Vy jste já a já jsem vy, a my jsme všichni ostatní.“
Prozkoumejme, jaké důsledky z  toho vyplývají. Naše teorie nám dovoluje, 
abychom prohlásili, že vy a já jsme například Jana z Arku.28 Odmítáme názor, 
že Jana z  Arku už neexistuje. Existuje v  každém okamžiku svého života v  ča-
soprostorovém vesmíru, ale pro vás a pro mne je v minulosti, a protože je pro nás 
v naší minulosti, máme mnoho informací o životě, který vedla, na rozdíl od ně-
koho v naší budoucnosti. Podle naší myšlenky věčného sebeuvědomování může-
me říci, že jsme Janou z Arku v jakékoliv době jejího života; prožíváme všechno, 
co prožívala ona, včetně okamžiků jejích triumfů a okamžiků strachu a bolesti, 
jakož i její smrt upálením. Nyní si možná přejeme (a tím míním všechny lidi, kte-
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rými nyní jsme) prožívat všechny okamžiky jejího velkého vítězství, ale jsem si 
jist, že si nepřejeme prožívat upálení na hranici. Ale zdá se, že z toho pro nás není 
úniku. Je to jako bychom prožívali její život přesně tak, jak je, až do nejmenších 
podrobností. Nemohu mluvit za vás, ale pro mne je to hrozná myšlenka!
Představme si nyní, že jsme nějakou konkrétní osobou, která je v budoucnosti, 
řekněme za 100 let ode dneška, na začátku dvacátého druhého století. Nazvěme 
tuto osobu Tom Mboko a řekněme, že žije v té částí Afriky, kde je kruté sucho 
a hladomor, způsobené změnou podnebí. Můžeme se domýšlet všeho možného 
o Tomově životě a o tom, co prožívá, ale nemůžeme v žádném případě vědět, zda 
jsou tyto věci pravdivé, protože on je v naší budoucnosti. Dokonce ani nevíme, 
zda taková osoba existuje. Ale předpokládejme, že ano, a že i když Tomovo mlá-
dí bylo celkem zajištěné, přišly na něho a na jeho rodinu těžké časy, způsobené 
ekologickou katastrofou vyvolanou změnou klimatu, a on teď žije život, v němž 
trpí hladem, chudobou a nemocemi.
Ale podle našeho pojetí věčného sebeuvědomování Tom, podobně jako někdo 
v naší minulosti, například Jana z Arku, a podobně jako nyní my dva jedinci, 
vy a  já, existuje v každém okamžiku svého života v časoprostorovém vesmíru. 
Opět můžeme říci, že prožíváme všechno v jeho životě, včetně všech jeho chvilek 
radosti a štěstí, ale také všechny jeho bolesti a utrpení. Opět si můžeme přát pro-
žívat jeho radost a štěstí, ale zcela jistě ne jeho bolest a utrpení. Máme nějakou 
možnost jak tomu uniknout?
Zřejmá odpověď je, že všechno je to „v  naší budoucnosti“, a  to, co děláme 
nyní, může ovlivnit Tomův život. Udělejme teď něco s globálním oteplováním 
(za předpokladu, že stávající vědecký názor je správný), a můžeme se této hroz-
né situaci vyhnout.
Tím se ovšem vracíme k našemu obvyklému způsobu přemýšlení o čase a exi-
stenci, a říkáme tak, že nic z toho, co děláme nyní, nemůže změnit nic, co je 
v minulosti, ale může změnit to, co se stane v budoucnosti. V rozporu s tím ale, 
podle našeho stávajícího chápání, minulé, přítomné a budoucí události existují 
v časoprostorovém vesmíru společně. To znamená, že zobrazujeme vesmír přís-
ně deterministickým způsobem. Existuje pouze jeden „náš vesmír“, a způsob, 
jakým je v každém čase utvářen, a činnost, kterou vykonává, jsou, tak říkajíc, 
předem určeny; to znamená, že nemůže být jiný, než je. Na co poukazujeme 
jako na minulost, je to, co je minulost, přítomnost je to, co je přítomnost, a bu-
doucnost to, co je budoucnost.
Toto zatím z větší části souhlasí s naším každodenním pohledem na život. Vět-
šina z nás by řekla – a věda sama s  tím souhlasí: „Minulost je minulost, a nic 
ji nemůže změnit.“ A do  jisté míry připouštíme, že mnohé z  toho, co se stane 
v budoucnosti, se musí stát. Například v určitý okamžik zítra ráno se nad vý-

chodním obzorem objeví Slunce, aby ohlásilo nový den. Kdyby se to nemělo stát, 
tak bychom hledali nějaký důvod v přítomnosti, který by to předpověděl a řekl 
nám: „Slunce zítra nevyjde.“
Co se zdá být v rozporu s naším každodenním způsobem myšlení je, že budouc-
nost je každým svým kouskem stejně tak nezvratná jako minulost. Myslíme 
a mluvíme o mnohých budoucích událostech, že se o nich „má teprve rozhod-
nout“, kdežto naše teorie říká, že „o nich už bylo přesně rozhodnuto“.
Toto je podstata věci, takže ji prostudujme do větší hloubky pomocí analogie, 
a sice pomocí představy skalní laviny. Kdybyste byli determinističtí, řekli bys-
te, že jakmile se lavina spustí, už je rozhodnuto, jak se budou všechny kameny 
pohybovat, což zahrnuje mnoho vzájemných srážek, a kde se každý z nich zasta-
ví. Kdybyste chtěli toto všecko předpovědět, museli byste znát přesnou výchozí 
polohu každého kamene, jeho velikost, tvar a váhu, tvar kopce, složení terénu 
a  mnoho dalších věcí. Oprávněně namítáte, že to je nemožná úloha a  že stej-
ně, i kdybyste znali všechny tyto informace, matematika potřebná pro přesnou 
předpověď, co by se stalo, by daleko přesahovala to, čeho jsou lidé a nejmoderněj-
ší počítače, alespoň v době, kdy toto píši, schopni.
No dobře, ale o co tedy jde? Nejde tu snad o hranice lidské mysli a přístrojů, které 
tato mysl vynalézá? Tomu, co je předurčeno, nemusí lidé rozumět a předvídat 
to. Může se stále ještě trvat na tom, že všecko, co se děje, je určeno předem: je to 
způsobeno jinými věcmi, které tomu v čase předcházejí. Způsob kauzální souvis-
losti je podřízen jistým pravidlům, která můžeme zkoumat a rozumět jim, a to 
nám v  mezích lidských schopností umožní předpovídat a  porozumět výskytu 
událostí v naší budoucnosti.
Jestliže aplikujeme analogii laviny na  náš vesmír, potom výchozím bodem je 
Velký třesk (ačkoliv bychom pro tuto diskusi mohli zvolit jakýkoliv bod v čase) 
a můžeme tvrdit, že veškeré složení a celá činnost vesmíru je od toho okamžiku 
zcela předurčena počáteční událostí. Ale stejně jako v případě laviny by pro lidi 
bylo příliš složité, aby dokázali přesně předpovědět stav vesmíru v jakémkoliv ur-
čitém čase. Jako u laviny můžeme se i zde držet předpokladu, že veškeré složení 
a chování vesmíru jsou v jakémkoliv čase přesně určeny předem.
Z  toho zřejmě vyplývá, že kdybyste nastavili všechny podmínky vesmíru tak, 
jak byly přesně v  nějaký konkrétní okamžik jeho historie (při Velkém třesku, 
100  000  let po  Velkém třesku, jednu miliardu let později a  podobně), potom 
by se vesmír od toho bodu dál choval, tak řečeno, přesně tak jako prvně. Takže 
například, když uvážíme události na planetě Zemi a nastavíme vesmír do roku 
1000 našeho letopočtu, potom by v roce 1066 Normani dobyli Anglii, v roce 
1279 by Mongolové dobyli Čínu, 1. listopadu roku 1755 by bylo Portugalsko 
postiženo zemětřesením, 18. června 1815 by byl Napoleon poražen u Waterloo, 
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prezident Kennedy by byl zavražděn v roce 1963 … a ve 13:55, 16. června roku 
2008 by paní Susan Proctor zapnula v Kapském městě televizor.
Dovolte mi, abych zdůraznil, že nic z toho, co uvádím, neodporuje principu, že 
události a podmínky v přítomnosti předurčují ty, které budou v budoucnosti. 
Přítomné události a podmínky jsou přitom určeny těmi minulými. Jestliže to 
vztáhneme na  lidské bytosti, řekli bychom: „Můžeme ovlivnit a  ovlivňujeme 
události v naší budoucnosti, ale co činíme, abychom tyto události ovlivnili, je už 
rozhodnuto.“ A tak když se vrátíme k příkladu Toma Mboko, to, co děláme nyní 
(např. ohledně změny klimatu), ovlivňuje jeho život, ale to, co děláme ve skuteč-
nosti, je již stanoveno.
Ihned mi samozřejmě položíte otázku, kde v  tom všem je svobodná vůle ane-
bo, jak to budu též nazývat, vědomá volba. To, co jsem právě řekl, je totéž, jako 
kdybych řekl, že svobodná vůle neexistuje, protože to, co si volíme, je již určeno. 
Prozkoumejme do větších podrobností, co míníme výrazem „vědomá volba“.

Provádění vědomé volby
Jako v otázce samotného vědomí je pro mne (a jistě pro většinu lidí) obtížné 
pochopit, co je míněno výrazy „vědomá volba“, „svobodná vůle“, „svoboda vol-
by“ a tak dále. V celé této knize jsem se držel redukcionistického výkladu lid-
ského prožívání a chování – tj. vše, co děláme a prožíváme, je řízeno činností 
buněk, ze kterých se skládají naše těla, a tato činnost je přísně určena „zákony 
vesmíru“. Proto jestliže „svobodná volba“ existuje, musí být částí této činnosti 
vesmíru. I když se zdá, že sám tento pojem ji přesahuje, že jde o něco odděle-
ného. Naše rozhodnutí jsou evidentně podrobena určujícím vlivům (kolísáme 
jedním nebo druhým směrem), když však dojde k tomu „abychom se rozhod-
li“, vypadá to, jako bychom z toho všeho unikli a jednali naprosto autonomně. 
Ale my víme, že to není možné.
Vzpomeňte si, že jsem v 1. kapitole uvedl tři hlavní oblasti vědomého prožívání. 
Můžeme též říci, že to jsou tři hlavní oblasti činnosti, v nichž, jak se domníváme, 
máme vědomou volbu. Jedna z nich záměrně vnáší do naší mysli nějakou kon-
krétní myšlenku, obraz nebo vzpomínku. Zvolte si například něco, na co právě 
myslíte. Možná se rozhodnete, že si nezvolíte nic. Někdy je samozřejmě velmi 
obtížné kontrolovat, na co myslíme, a hlavně na co nemyslíme.
Jinou volbou je pozorovat některé smyslové informace. Může to být něco, na co 
se díváme – například právě před chvílí jsem se rozhodl podívat se na ozdobu 
na svém stole – nebo jsou to zvuky kolem nás. (Připouštím, že se většinou o těch-
to věcech nerozhodujeme vědomě.) Smyslová informace zahrnuje též pocity 
v těle: právě nyní, jenom tak, jsem se sám od sebe rozhodl přemýšlet o tom, co 
cítím v pravém rameni.

Nakonec můžeme zvolit něco z našeho chování. Právě jsem se rozhodl, a opět 
pouze kvůli naší diskusi, že otevřu ústa a zase je zavřu. Mohli bychom též něco 
říci; jako cvičení si zvolte nějaké slovo a vyslovte je nahlas (anebo zašeptejte, 
jestli vám to lépe vyhovuje).29

Ujasněme si, o čem zde mluvíme. Řeknu-li „vědomá volba“, mám na mysli jakou-
koli situaci, kdy uvažujeme o tom, že máme dvě nebo více možností jak jednat, 
jako je možnost X nebo Y (kde Y může jednoduše být „nedělat X“), a kde se nám 
zdá, že činíme tuto volbu vědomým uvažováním. K našemu rozhodnutí dospěje-
me vědomým úsilím. Je to uvážený čin. Tento proces uvažování je, jako bychom 
ve své mysli srovnávali pro a proti, přičemž pádnější zdůvodnění vyhraje.
Uvažte následující příklad. Rozhodujete se, zda máte nebo nemáte jít do hospo-
dy. (Promiňte mi, jestliže se vám tato činnost nelíbí!) Myslíte na to, že byste měli 
méně utrácet nebo dávat pozor na svou váhu, a tyto důvody vás mohou odradit 
od toho, abyste tam šli. Na druhé straně je možné, že v hospodě budou někteří 
z vašich přátel; pracovali jste dnes velmi těžce, po celý týden jste si nikam nevy-
razili, a tak si zasloužíte nějakou odměnu.30 Správně! Alternativa „jít do hospo-
dy“ vítězí! Naneštěstí, když tam přijdete, vzpomenete si příliš pozdě, že je dnes 
úterý, že je to večer s hudbou, a jestliže jste stejní jako já, tak se vám vůbec nechce 
sedět v hospodě celý večer, aniž slyšíte vlastního slova, natož aby se dalo o ně-
čem přemýšlet. „Proč jsem si na to nevzpomenul dříve, než jsem vyšel?“ říkáte si. 
„Kdybych na to byl myslel jen trochu déle, možná bych si vzpomněl, že to je večer 
s hudbou, a nikdy bych tam nešel.“
Měl bych nyní poznamenat, že jestliže výrazem „vědomá volba“ mám na mysli 
způsob, jak jsem ji právě popsal, potom je pravděpodobné, že jestliže vědomá 
volba vůbec existuje, nepoužíváme ji tak často, jak si možná myslíme. Většinu 
naší činnosti nepředchází vědomé uvažování, tak jak jsem je popsal výše, ale je 
to něco, co můžeme označit jako „automatické“ – prostě se do toho „dáme“ – 
ačkoliv jsme si vědomi toho, co děláme, a později řekneme „mohl jsem si zvolit, 
zda to udělám anebo ne“.31

Rozpor mezi teorií, kterou jsme rozvinuli, a naší každodenní představou o svo-
bodné vůli je nyní zřejmý. Podle naší každodenní představy, kdybych vám tvrdil, 
že „vaše budoucí chování už existovalo, že už bylo rozhodnuto předtím než jste 
se rozhodli jít do hospody“, určitě byste protestovali: „Ne, ne, tak to není! Ještě 
jsem se nerozhodl, co budu dělat!“ Jinými slovy, trvali byste na tom, že svou čin-
ností vědomé volby můžete způsobit rozdíl v budoucnosti vesmíru; budoucnost 
není určena, dokud jste neučinili svou volbu. Ovšem podle naší teorie, zatím-
co se rozhodujete, vy v budoucnosti (potom co jste se rozhodl) také existujete 
v časoprostorovém vesmíru; v našem případě sedíte v hospodě a  litujete svého 
rozhodnutí, které vaše „nyní“ provádí. A  tak jakkoliv vleklé a  mučivé je naše 
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přemítání a ať jsou jakékoliv naše dojmy, že je tomu naopak, zdá se, že naše ko-
nečná volba „je už rozhodnuta“. Měli bychom ale dodat, že naše „vleklé a mučivé 
rozhodování“ je také „už rozhodnuto“.
Existuje skutečně několik laboratorních důkazů, které to dosvědčují.32 Když 
jsou lidé žádáni, aby se nějakým jednoduchým způsobem rozhodli a stiskli dejme 
tomu tlačítko anebo ohnuli prst, obrazy činnosti v mozku odhalí, že odpověď je 
zvolena před okamžikem, ve kterém účastníci hlásí své rozhodnutí. Tato činnost 
nemá tedy žádný vliv na zvolenou odpověď. Není třeba připomínat, že interpre-
tace výsledků takových pokusů bývá zpochybňována.33

Když jsme došli k tomuto závěru, mohli bychom tuto rozpravu ukončit. Je však 
mnohem více možností, jak zkoumat to, co považujeme za svobodnou vůli. Mu-
síme se proto nad podstatou kauzality více zamyslet.

Další meditace o truchlení 26

Úvodem našeho zkoumání kauzality by mě velice potěšilo, kdybyste se mnou 
usedli na  pláži na  březích Středozemního moře (nezáleží na  tom přesně kde). 
Písčitá pláž je poseta oblázky, mušlemi, chaluhami a podobně. Je teplý, slunečný 
a klidný den a my pozorujeme, jak se vlny zlehka převalují, a nasloucháme, jak se 
lámou u pobřeží. Nejlepší místo pro melancholické rozjímání o lidském údělu!
Mějte se mnou prosím trochu trpělivosti. Myslím právě na Dannyho. Danny byl 
člověk, kterého jsem znal ze svého zaměstnání, kterého jsem si vážil a který před 
několika týdny zemřel. Zde na pláži po něm stále ještě truchlím a trápím se nad 
tím, jak zemřel. V tomto okamžiku si vzpomínám na příběh, který mně kdysi 
vyprávěl. Když byl ještě malý chlapec, vzal z maminčiny peněženky bez jejího 
svolení nějaké peníze a šel do blízkého obchodu s hračkami, aby si tam koupil au-
tíčko, které začátkem týdne viděl ve výloze a které strašně moc chtěl. Jeho rodiče 
nakonec přišli na to, co udělal, a on musel hračku vrátit do obchodu.
A  nyní mě vidíte, jak provádím něco podivného. Beru do  ruky tři velké za-
oblené oblázky, položím dva po  délce tak, že se jejich konce dotýkají, a  tře-
tí položím doprostřed na  ně. Takže ty tři oblázky vytvářejí – alespoň velmi 
zhruba – tvar auta. Potom se nad malou hromádkou oblázků, které jsem složil 
dohromady, zamyslím.
Proč jsem udělal něco tak podivného? Dává vám to nějaký smysl, když myslíte 
na někoho, koho postrádáte, a kdo pro vás tolik znamenal? 
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Zármutek je podle mého názoru smutek spojený s  touhou po  něčem nebo 
po někom ztraceném. Co to je, po čem toužíme? Já mohu mluvit pouze za sebe. 
Na pláži, kde sedíme, chci komunikovat s Dannym. Chci mu předat zprávu, kte-
rou on tak strašně potřeboval ve svém životě slyšet, totiž že je uznáván a milován. 
Zvláště chci, aby se to Danny dozvěděl v jedné z mnoha chvil ve svém životě, kdy 
se cítil osamělý, vystrašený a zoufalý. A ještě více chci, aby poznal, že tato zpráva 
přichází ode mne. A když tuto zprávu Dannymu předám, chci, aby mi nějakým 
způsobem dal vědět, že ji dostal a že pocítil trochu síly a útěchy.
Vím, že se klamu, jestliže si myslím, že je to možné. Je příliš pozdě. Danny je mr-
tev a já nyní nemohou nijak ovlivnit život, který žil. Moje jednání nemůže žád-
ným způsobem ovlivnit, co se stalo v mé minulosti, která zahrnuje i Dannyho.
Vím to a myslím si, že vystavění této malé hromádky oblázků je způsob, kterým 
ukazuji sám sobě, že přestože nemohu nyní ovlivnit nic v Dannyho životě, on, 
i když je mrtvý, má stále vliv na věci v mém životě a na všechno kolem ve svě-
tě. Jeho činy a činy kohokoliv jiného mohou mít a mají vliv na  to, co se stane 
později. Tímto způsobem je Danny tak řečeno „stále naživu“. To samozřejmě 
platí o všech zemřelých: jejich činy dále ovlivňují svět – jejich přítomnost trvá 
tak, jak byla – dlouho po jejich smrti. Žijí ve svých dětech, ve svých příbuzných 
a přátelích a ve změnách, jakkoli malých, které přinesli světu. Žijí dál též v našich 
úsměvech a v našich slzách, kdykoli si na ně vzpomeneme.
Takže si myslím, že jsem si přál přijít do styku s Dannym v onom okamžiku, 
kdy on, jako dítě, potřeboval něco tak moc, že se rozhodl ukrást své matce pe-
níze. A po letech, na pláži vzdálené tisíce mil, Danny způsobil, že se pohnulo 
pár oblázků!
Naše teorie věčného sebeuvědomování znamená, že se mohu utěšovat tím, že 
vše, co Danny ve svém životě prožil, „se stále děje“, i když je to pro mne „v minu-
losti“. Jsou tu zahrnuty všechny chvíle, kdy jsme se tak rádi spolu smáli, a já mohl 
spatřit, že on, alespoň v oněch chvílích, byl šťastný tak jako ve všech ostatních 
chvílích radosti ve svém životě. Naneštěstí všechny jeho špatné prožitky – jeho 
utrpení a jeho smutek – se stále dějí též.
Mohu také říci, že já sám stále rád prožívám příjemné chvíle v Dannyho spo-
lečnosti; podle naší teorie ale platí i to, řekneme-li že jste to vy anebo kdokoliv 
jiný, kdo je prožívá. A stejně tak platí, když řekneme, že vy nebo já nebo kdo-
koliv jiný, koho máme právě na mysli, prožíváme, že jsme Danny. Všichni jsme 
já a všichni jsme Danny.

Co způsobilo, že se oblázky pohnuly?
Zamysleme se důkladněji nad tímto jevem kauzální souvislosti a soustřeďme 
se na otázku: „Co způsobilo, že se oblázky pohnuly?“ Zřejmá odpověď v mém 

případě je, že jsem to udělal já svým činem; alespoň toto se zdá jako bezpro-
střední příčina. Ale předtím jsem řekl, že Dannyho rozhodnutí ukrást peníze 
matce a koupit si autíčko způsobilo, že se oblázky pohnuly. Důsledek je ten, že 
kdyby se Danny takto nerozhodl, potom by se oblázky nepohnuly, alespoň ne 
v tomto konkrétním čase, tímto konkrétním způsobem. Srovnávací podmiňo-
vání opět zvedá hlavu!
V obou odpovědích na otázku „Co způsobilo, že se oblázky pohnuly?“ se pří-
tomnost těch tří oblázků v  onom konkrétním čase a  na  onom konkrétním 
místě považuje za danou. Naše vysvětlení však bude ještě muset vzít v úvahu, 
jak se oblázky vytvořily, jak to, že se objevily na tom konkrétním místě v tom 
konkrétním čase. Mnoho událostí se vskutku muselo stát a mnoho podmínek 
muselo být splněno, aby způsobily, že k této přesně určené události došlo v tom 
přesně určeném bodě v prostoru a čase.
Předně jsou zde bezprostřední (nebo blízké) události a podmínky. Například 
ty, které vyžadovaly, aby ony tři oblázky byly na onom přesně určeném mís-
tě v  onen přesně určený čas předtím, než jsem jimi pohnul. Za  druhé, moje 
žena a já jsme se museli rozhodnout, že strávíme svoji dovolenou ve Středozemí 
v onen konkrétní čas a na oné konkrétní pláži přesně v onom období (kdyby 
pršelo, byl bych pravděpodobně někde jinde). Vzdálenější nezbytné událos-
ti a podmínky byly ty, které způsobily, že Danny a  já jsme se potkali a blíže 
poznali, a  v  Dannyho případě, že nakonec zemřel. Musíme též vzít v  úvahu 
události, které předcházely tomu, když Danny kupoval autíčko. Matčina peně-
ženka s potřebnou částkou peněz musela být někde po ruce, aby mohl peníze 
ukrást. Autíčko, které se mladému Dannymu tolik líbilo, muselo být navrženo 
a vyrobeno a dopraveno do výlohy obchodu. Jdeme-li ještě více nazpět, musely 
být splněny podmínky jak u  Dannyho, tak u  mě, abychom se narodili, tyto 
podmínky musely být zase podmíněny předchozími a tak dále.
Už vás asi napadlo, že jsme se dostali do  bodu, ve  kterém jsme se ocitli při 
meditaci o „projíždějícím autobuse“ v 16. kapitole, a v kapitole „Kdo napsal 
Beethovenovu Pátou symfonii?“, kam jsme museli zařadit události, které vedly 
ke  stvoření planety Země, solárního systému, Slunce atd. Jsme zpátky u  vý-
roku, že pohyb oblázků bylo něco, co vykonal vesmír. A miliony událostí se 
musely stát přesně tak, jak k nim došlo, aby se mohla tato událost stát. Kdyby 
se jedna jediná z nich nestala, potom by právě k této události nedošlo. 
Takže na  otázku: „Co způsobilo, že se oblázky pohnuly?“ můžeme opráv-
něně odpovědět: „Dannyho rozhodnutí, že si koupí autíčko.“ Ale se stejnou 
platností bychom mohli jmenovat jednu z milionů a milionů ostatních udá-
lostí, jako je například „moje rozhodnutí, že nebudu studovat biologii, když 
mně bylo třináct“ (není třeba, abych udával důvody, proč by to mělo být jed-
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nou z příčin), anebo, mnohem pochopitelněji, „zemětřesení ve Středomoří 
před 3600 roky“.
Proč bych měl tedy poskytovat Dannymu zvláštní výsadu tím, že spojuji tuto 
událost s  ním? Proč ji ve  své mysli nespojuji například se dvěma zmíněnými 
událostmi? Jednou z odpovědí je, že než jsem způsobil pohyb oblázků, myslel 
jsem na Dannyho a na jeho přání mít autíčko a potom jsem si mohl vybrat, zda 
udělám nebo neudělám tento neobvyklý čin, abych navázal „spojení s ním“. Na-
vzdory myriádám předchozích faktorů, které přivedly mne a  ony tři oblázky 
do tohoto bodu v prostoru a čase, bez něhož bych tam nebyl ani já ani oblázky, 
záleželo stále ještě na mně, zda těmi oblázky pohnu nebo nepohnu, a jediným 
důvodem, že jsem jimi pohnul, bylo to, že jsem myslel na Dannyho. Kdybych byl 
myslel na jakýkoliv jiný z kauzálních faktorů – na svoje neuskutečněné studium 
biologie, na zemětřesení a tak dále – jsem si jist, že bych byl oblázky nepohnul 
tak, jak jsem to učinil!
Zdá se tedy, i  když se dá říci totéž o  nesčíslných milionech jiných událostí 
a podmínek, že mohu právoplatně potvrdit, že kdyby Danny neukradl peníze 
z  matčiny peněženky, oblázky na  pláži by se nepohnuly tak, jak se to stalo, 
a tudíž bych nebyl „s Dannym spojen“. Ale my říkáme také, že pohyb oblázků 
jsem způsobil já tím, že jsem myslel na Dannyho a na ukradené peníze. Takže 
jsme nazpět u vědomé volby. V tomto okamžiku se tedy zdá, že v souhlase s na-
šimi každodenními poznatky způsobujeme „svou volbou“, že se věci v  jistém 
okamžiku stanou nebo nestanou.

Více myšlenek na téma kauzality 27

Z předcházející rozpravy se zdá, že kauzalita není tak přímočará, jak předpo-
kládáme, a můžete si lámat hlavu s tím, tak jako si ji lámu já, zda vůbec něco 
jako kauzalita existuje. Možná že je to jen další iluze. Ale kauzalita je, jak se 
zdá, v našem každodenním životě neustále přítomná. Když se něco stane, čas-
to z toho vyvozujeme, co se stalo předtím, a můžeme i předpovědět, co se sta-
ne potom – jaké budou důsledky. Řekněme, že když sedíte v minulé kapitole 
na  pláži a  díváte se na  oblohu, zpozorujete několik mraků. Je trochu větřík 
a podle toho, odkud vane, předpovídáte, že se za chvíli mraky dostanou mezi 
Slunce a vás. Potom předpovíte, že to velmi brzy způsobí pokles teploty a začne 
vám být chladno. A tak to také bude.
Vědci studovali do  velkých podrobností mechanismus kauzality pro velké 
množství jevů a  mohou vysvětlit úkazy podobné těm, o  kterých jsme právě 
mluvili. Jedna důležitá vlastnost, o které jsme se už více než jednou zmínili, 
je, že nemůžeme mít zpětnou kauzalitu v čase, ať vnímáme čas jakkoliv. Napří-
klad zemětřesení, ke kterému dojde v Kalifornii dnes, nemůže způsobit otřesy 
půdy v  tomto státě minulý týden; vtip, který vám váš přítel řekne zítra, vás 
nemůže rozesmát dnes.
Jiná nutná podmínka kauzality je, že mezi účastníky musí být v časoprostoru za-
chováno spojení. To znamená, aby X ovlivnilo Y, musí se přihodit nebo existovat 
v prostoru a čase něco, co je sice rozděluje, ale s žádnými mezerami. Další ome-
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zení se týká rychlosti světla (anebo jakéhokoliv elektromagnetického záření): ne-
můžeme mít okamžitou příčinu a následek. Například něco, co se děje na hvězdě 
vzdálené 100 světelných roků, nemůže způsobit žádnou událost na Zemi po dobu 
nejméně sto roků; rychlost světla je zde omezujícím faktorem.
Zdá se, že když řekneme, že událost X je příčinou toho, že se stane událost Y, před-
pokládáme, že kdyby se událost X nestala, nedošlo by ani k události Y (tím míníme 
„nedošlo by k ní přesně tak, jak k ní došlo“). To znamená, že kdyby v předešlém 
případě mrak nezakryl slunce, teplota okolo vás by neklesla tak, jak se to stalo.
Z předešlé meditace jasně vyplývá, že kauzální souvislosti nejsou jednoduchý li-
neární proces – řetězec jednotlivých událostí a příčin – ačkoliv je obvykle prak-
tické myslet si, že tomu tak je. Jakákoliv událost je výsledek kombinace mnoha 
jiných událostí a podmínek – jako kauzální síť podobající se spíše grafickému 
zobrazení vašeho rodokmenu.

Motýlí efekt
Pouvažujeme nyní o důležitém hledisku myšlenky kauzální sítě. Některé udá-
losti v této síti mohou být miniaturního rozsahu, avšak konečné důsledky mo-
hou být značné. Později uvidíme, že toto platí pro lidskou činnost všeobecně, ale 
zamysleme se nad příkladem neživého předmětu: jedna jediná sněhová vločka 
může po svém dopadu vyvolat lavinu. Nu, možná v teorii! Malý kamínek je mož-
ná přesvědčivější nežli sněhová vločka.
Pokračujme na toto téma použitím velmi známého příkladu. Vydejme se do Bra-
zílie za proslulým motýlem. Říká se, že když v jistém čase a za jistých pozemských 
podmínek motýl v Brazílii zamává křídly, může tím způsobit tornádo v Texasu. 
Je to proto, že malé změny v systému mohou po delší době způsobit velké událos-
ti ve velmi vzdálených oblastech. Samozřejmě nepředpokládám, že by motýl sám 
mohl způsobit tornádo, ale je to spíše jedna z myriád události, které kauzálním 
způsobem k tornádu přispívají. (Tento příklad náleží do vědeckého odvětví zná-
mého jako teorie chaosu a několik úvodních knih o tomto předmětu je uvedeno 
v kapitole „Doporučená četba“.)
Zní to velmi důmyslně a působivě – a já, co se alespoň mne týče, si myslím, že 
to působivé je. Věci však nejsou nikdy tak jednoduché. Předpokládejme, že se 
zeptáme: „Co bylo příčinou toho, že motýl zamával křídly v onom čase na onom 
místě, kde tak učinil?“Jedním z faktorů, který k tomu mohl přispět, mohly klid-
ně být místní povětrnostní podmínky. Potom můžeme říci: „Počasí v Brazílii 
ovlivňuje počasí v Texasu.“ To už nezní tak působivě, že? A  je to pouze jedna 
z  mnoha odpovědí, které můžeme dát. Existuje tu nějaká jednoduchá rychlá 
odpověď? Scénář, který jsem právě popsal, zaznamenává počasí v Brazílii s jeho 
lokálním vlivem (který způsobil, že motýl zamával křídly) a vlivem vzdálenějším 

(který způsobil tornádo v Texasu). V tomto scénáři není žádné kauzální spojení 
mezi motýlem a tornádem. Přehlédl jsem zřejmou souvislost z původního pří-
kladu, totiž, že bez ohledu na to, co způsobilo, že motýl zamával křídly, kdyby 
tak neučinil, k tornádu by nedošlo, anebo kdyby k němu došlo, bylo by nějakým 
způsobem jiné – co se týká času, energie, místa, trvání atd. Působení motýla bylo, 
kromě mnoha jiných věcí, podstatné pro to, jakým způsobem k tornádu došlo.
Jsme nyní zpátky u  našeho užitečného avšak nespolehlivého srovnávacího 
podmiňování a  zdůvodňování není u  konce. Problém s  výrokem: „Kdyby se 
nestalo X, nestalo by se Y“, je v tom, že X se stalo. Stále myslíme pouze na je-
den vesmír, a možná v tomto vesmíru jak motýl mávající křídly, tak tornádo 
v Texasu se musí vyskytnout spolu: nemůžeme mít jedno bez druhého. K lep-
šímu porozumění si položme tuto otázku: „Co se mohlo stát, aby motýl neza-
mával křídly přesně tak, jak to učinil?“ Řekněme, že se na ubohý hmyz náhle 
vrhl pták a spolkl ho dřív, než mohl křídly zamávat. V tomto případě můžeme 
říci, že k tornádu v Texasu by nedošlo takovým způsobem, jakým se stalo. Ale 
k  tomu, aby se pták vrhl na  motýla, muselo být v  kauzální síti mnoho dal-
ších rozdílných podmínek, z nichž některé pak samy o sobě mohly zajistit, že 
v Texasu k žádnému tornádu nedojde.
Tušíte, kam tato rozprava směřuje? Dostáváme se znovu k bodu, kde říkáme, 
že vesmír je jeden předmět a zprostředkovatel veškeré činnosti v něm. Všech-
no, co se ve  vesmíru děje, je vykonáváno vesmírem, a  vzhledem k  tomu, jak 
vesmír vznikl, všechno, co vykonává – každá událost – souvisí nějakým způ-
sobem se vším jiným.
Přesto se zdá, že můžeme označit některé z těchto vztahů jako „zvláštní“, totiž 
„kauzální“. Tím máme na mysli, že dvě události jsou spojeny způsobem, který 
podléhá jistým zákonům, vztahujícím se k času a prostoru, a vědci mohou podat 
vysvětlení o  tom, jak jsou tyto dvě události kauzálně spojeny. Tato vysvětlení 
nám dovolí říci, že pro to, aby teoreticky událost X způsobila událost Y, událost X 
je nezbytně nutná pro událost Y, ale událost Y není nezbytně nutná pro událost 
X. Například, když odpalujete v golfu a chcete, aby míček doletěl na green, je 
nutné, abyste se nejprve rozmáchli holí a udeřili míček jistým způsobem. Místo 
toho ale můžeme trvat na tom, že se obě události, X a Y, přihodí, protože vlast-
nost našeho vesmíru je taková, že musí být X a musí být Y. V takovém případě 
můžete namítat, že máte-li se rozpřáhnout golfovou holí a udeřit míček takovým 
způsobem, jak jste to udělali, musí se míček pohybovat tak, jak se pohybuje. Tak-
že nedojde k žádné z těchto události, když nedojde k jedné z nich.
Pro představu, že budoucí události nejsou nutně předem určeny a že si můžeme 
vědomě zvolit, co ve svém životě vykonáváme, to vše vypadá velmi bezútěšně. 
Ale než toto uznáme, musíme vzít v úvahu ještě jeden faktor.
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Postskriptum
Dříve než budeme pokračovat, je třeba připomenout ještě jednu okolnost. Pova-
žuje se za možné, že výskyt nějaké závažné události, jako je tornádo, je ovlivněn 
nepatrnou událostí, jako je zamávání křídly motýla. Ale z  pohledu motýla je 
„zamávání křídly“ závažná událost. Jaký druh „nepatrných událostí“ ovlivňuje 
výskyt oněch „závažných událostí“? Dá se odpovědět, že uvnitř motýla mohou 
nastat mikroskopické biochemické změny, a skutečnost, jestli k nim dojde nebo 
ne, ovlivní to, zda motýl v  určitý okamžik zamává křídly. Mějme to na  mysli 
i v dalších úvahách.

Nejisté příčiny 28

Zůstaňme u tématu motýlího efektu. Podle teorie chaosu nejnepatrnější před-
stavitelná změna v podmínkách systému pohyblivých částí v jakémkoli čase (dej-
me tomu ve „výchozí pozici“) může mít dramatický vliv na to, jak se bude onen 
systém chovat během času. Počasí na Zemi je zřejmě ohromný a velmi kompli-
kovaný systém, ale totéž platí i pro vše, co vypadá jako systém velmi jednoduchý. 
Běžně citovaným příkladem je jednoduché kyvadlo, jehož pohyb je ovlivněn 
dvěma magnety a jehož přesná poloha po několika málo výkyvech závisí na jeho 
výchozí poloze nastavené s přesností na méně než rozměr jednoho atomu. 
Vědci dokázali, že za takovýchto okolností můžeme mít soubor podmínek s více 
než jedním možným výsledkem, a to, co rozhoduje o výsledku, je nejisté anebo 
je určeno náhodně.
To znamená, že výsledek je nutně nepředvídatelný (a  to nejen kvůli omezené 
přesnosti našich měřicích přístrojů), i když je možné říci, který výsledek je více 
pravděpodobný a  který méně. Můžeme stále tvrdit, že výsledky jsou určeny 
předchozími podmínkami, ale jejich výskyt je stále provázen neodmyslitelnou 
nejistotou. Takže stejné podmínky mohou vést k různým výsledkům. (Pro méně 
obeznámeného čtenáře poukazuji na to, že nyní vstupujeme do sféry moderní 
vědy, známé jako kvantová fyzika; některé populární úvody naleznete opět v ka-
pitole „Doporučená četba“.)
Dávají vám tyto představy přijatelný základ pro možnost vědomé volby?
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Meditace
Rád bych vás teď vyzval k jednoduchému myšlenkovému pokusu. Položte svoji 
ruku na rovnou plochu a zavřete oči. Potom myslete na špičky ukazováčku a pro-
středníčku na ruce spočívající na ploše. Až budete připraveni, velmi jemně zvyšte 
tlak na jednu z oněch dvou špiček prstů na ploše, na které spočívají. Nejdříve se 
ale zamyslete nad tím, který prst stlačíte – je to v každém případě věc vaší vědo-
mé volby. A pak na zlomek vteřiny špičku stlačte.
Nyní, když jste tak učinili, musím vám říci něco, co jste předtím nevěděli. Stla-
čením jednoho z obou prstů na pouhý zlomek vteřiny jste uzavřeli elektrický ob-
vod. To mohlo způsobit, že někde ve vesmírném prostoru byla odpálena nukle-
ární bomba, mnohokrát silnější než byla atomová bomba svržená na Hirošimu. 
Předpokládejme, že dotyčný prst byl ten, který jste se rozhodli stlačit.
Nyní uvažte následující dvě otázky: „Co způsobilo, že došlo ke  stisku prstu?“ 
a „Co způsobilo, že došlo k explozi?“
Když o tom meditujete, myslete na to, že stlačení prstu je něco, „co vykonává 
vesmír“, ale přemýšlejte též o tom, co se děje ve vašem nervovém systému, když se 
zcela jednoduše vědomě rozhodnete, že velmi nepatrně na okamžik zvýšíte tlak 
v jednom z vašich prstů na ploše, na které spočívá. Pomůže-li vám to, můžete se 
vrátit k rozpravě ve 3. kapitole, kde jsme mluvili o předávání impulzů podél ner-
vů a mezi nervovými buňkami. Potom můžete vzít v úvahu to, na co jsme přišli 
v případě motýlího efektu a nejistoty.

Lidští motýli 29

Meditace z  poslední kapitoly mně připomíná Rickyho, mladého muže, 
kterého jsem vídával ve  svém zaměstnání. Jednoho dne mně vyprávěl, jak 
se setkal se svou snoubenkou. Jednou v  noci vešel do  telefonní budky, aby 
zavolal svému příteli, ale když vytáčel číslo, prst se mu smekl a on se dovolal 
k někomu jinému. Touto osobou byla mladá žena. Dali se do řeči a ukázalo 
se, že ona bydlí nedaleko jeho domu. Dohodli se, že se setkají, a od té chvíle 
se rozvíjel jejich vztah. Kdyby se jeho prst nesmekl, když telefonoval svému 
příteli … kdoví? Samozřejmě mohl stále ještě potkat svojí snoubenku někdy 
jindy. Jestliže věřili, že si byli „jeden druhému souzeni“, mohli se domnívat, 
že by tomu tak mohlo být.34

Jsem si jist, že vy sami můžete vypočítat různé významné události ve svém 
životě – jak jste přišli ke svému nynějšímu zaměstnání, jak jste se setkali se 
svou partnerkou nebo partnerem, jak to, že bydlíte ve svém nynějším domě, 
a tak dále – které zčásti závisely na tom, že se stalo něco velmi malého a zdán-
livě zanedbatelného, jako bylo v Rickyho případě drobné sklouznutí prstu. 
Vraťme se nyní k poslední meditaci. Když jsem ji sestavoval, zvolil jsem úmy-
slně jeden z nejnepatrnějších volních tělesných pohybů, na  jaký jsem mohl 
přijít – nepatrný pohyb jednoho z prstů a následek odehrávající se v co nej-
větším měřítku – výbuch nukleární bomby.
Víme, že veškeré lidské chování, které působí na  vnější svět, je řízeno ne-
patrnými chemickými a elektrochemickými změnami, probíhajícími uvnitř 
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maličkých buněk nervového systému anebo mezi nimi. Velká část této čin-
nosti se děje v  mozku samém. Na  otázku: „Co jsou příčiny této činnosti?“ 
můžeme komukoliv odpovědět: „Množství předcházejících událostí a okol-
ností, hlavně těch mimo vás.“ Tyto události zahrnují samozřejmě činnost 
nervových systémů ostatních lidí.
V případě předchozí meditace pomyslete nejprve na všechny činnosti a udá-
losti, ke kterým by muselo dojít, abyste mohli, na rozdíl od kohokoli jiného, 
být na onom konkrétním místě a v onen přesný okamžik s prstem na onom 
konkrétním tlačítku, které způsobí výbuch konkrétní nukleární bomby 
na  konkrétním místě ve  vesmíru. Jak jsme objevili v  předchozích medita-
cích, čím více o takovýchto věcech přemýšlíme, tím dále nazpět se dostáváme 
v čase, až začneme přemýšlet o tom, jak došlo ke vzniku planety Země, a tak 
dále. Ale i kdybychom se nevraceli tak daleko zpátky, označit seznam událos-
tí a okolností jen jako „rozsáhlý“ je velice zdrženlivé.
Zamyslete se nyní nad následky celé této činnosti – nukleární exploze ve ves-
míru.
Když spolu spojíme tyto dvě řady událostí, jaký obraz se nám vybaví? Já si 
představuji dvě nálevky, které jsou ve svých úzkých částech spojené. Široká 
část jedné nálevky obsahuje veškerou činnost nutnou k  přípravě výbuchu. 
Široká část druhé nálevky bude exploze a všechny z toho vyplývající důsled-
ky. Úzká část, která dvě nálevky spojuje, představuje nepatrný pohyb vašeho 
prstu a  s  tím spojenou činnost vašeho nervového systému. O  této události 
řekneme nyní toto:

1.  Exploze je činnost uskutečněná vesmírem a  nějakým způsobem spojená 
s každou jinou činností vesmíru.

2.  Můžeme určit konkrétní kategorii těchto spojení, která označujeme jako 
kauzální. Tím máme na mysli, že tyto události mají na explozi vliv, alespoň 
teoreticky, a kdyby se tyto události nestaly, k explozi samé by nedošlo anebo 
by k ní došlo jiným způsobem. Případně můžeme tvrdit, že vesmír je uspořá-
dán tak, že všechny tyto události a tato exploze se musely přihodit společně.

3.  Můžeme určit části této kauzální činnosti vesmíru, které jsou v porovnání se 
samotnou explozí mikroskopicky malé. Jsou rovnocenné s máváním křídel 
motýla v Brazílii v našem příkladě o faktorech, které působí na vznik torná-
da v Texasu. Dojde k mnoha takovýmto událostem, a mnohé z nich se objeví 
jako chemické a elektrochemické změny v nervových systémech lidí, kteří 
jsou zapojeni do projektu nukleární bomby.

4.  V  naší meditaci jsme nejvíce zaujati činností, která bezprostředně před-
cházela explozi, totiž nepatrným smrštěním svalu na prstu, kterému bez-

prostředně předcházely nepatrné biochemické změny v mozku. (Hlavním 
místem této činnosti je primární motorická oblast mozkové kůry – ta část, 
která je spojena se zmíněným prstem – odkud běží elektrochemické im-
pulzy po nervových vláknech ke svalům kontrolujícím pohyb onoho prs-
tu.) Tuto činnost určujeme jako „bezprostřední příčinu“: je nám jasné, že 
kdyby k této činnosti nedošlo, nebyla by žádná exploze. Ale opět můžeme 
prostě trvat na tom, že vesmír je uspořádán tak, že k oběma druhům čin-
ností – fyziologickým změnám a nukleární explozi – musí dojít přesně tím 
způsobem, jakým se dějí; nemůžeme mít pouze jednu z nich nebo žádnou 
z nich.

5.  V tomto bodě mně asi chcete připomenout něco, co jsem v této rozpravě 
opominul. V meditaci vám byl nabídnut vědomý výběr toho, který ze dvou 
prstů stlačíte. Je jasné, že když se budeme držet myšlenky, že už bylo ur-
čeno, zda bomba exploduje anebo ne, potom neexistuje žádná skutečná 
vědomá volba; jestliže bomba exploduje, činnost ve  vašem mozku tomu 
musí odpovídat, a stejně tak, jestliže nevybuchne.

     V tomto okamžiku se zdá, že pro představu vědomé volby zde není místo. 
Ale my máme na mysli ještě něco jiného:

6.  Je možné, že změny v činnosti mozku, které jsou spojené s rozhodováním 
o  tom, který z  těch dvou prstů stlačíme, mohou být mikroskopicky tak 
malé, že výsledek, jak jsme se zmínili v předešlé kapitole, je určen náhod-
ně, a je tedy nejistý; tyto změny mají však stále kauzální vliv.

Jedná se tedy o případ, kdy (jestliže to, co říkám je pravdivé) náš subjektiv-
ní dojem, který se často ukáže jako klamný, je správný. Předtím než jsme se 
vědomě rozhodli, je to, co se má stát, opravdu velmi podstatným způsobem 
nejisté. Ale je to opravdu volba, když výsledek je nejistý? Jistěže to nejlepší, 
co můžeme říci, je, že stav nejistoty je vytvářen v mozku, a ačkoliv výsledek 
prožíváme tak, jako bychom se „svobodně rozhodli“, není to všechno jen 
iluze? Navíc ještě, ať tu jsou nebo nejsou náhodné vlivy, existuje pouze jedna 
verze našeho vesmíru, a  ta je taková, jaká je, z hlediska časoprostoru je ne-
měnná. Takže výsledek „náhodných vlivů“ je stejně neměnný, jako když tyto 
vlivy určité výsledky mají. V našem vesmíru je zvolen jeden konkrétní prst 
s nevyhnutelnými následky.
Máme však ještě jednu překvapující kartu ve hře.
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Meditace
Jak se nám stávalo v předchozích momentech naší cesty, zdá se, že jsme se do-
stali do slepé uličky. Jak jsme to v podobných situacích řešili? Prostudovali 
jsme základní předpoklad, na kterém spočívá naše myšlení, a odsunuli jsme 
ho stranou. Když jsme tak učinili, otevřely se před námi nové průhledy, které 
nám umožnily pokračovat v naší cestě. Proto vám doporučuji, abyste pečli-
vě prošli výše uvedený souhrn a zamyslili se nad touto otázkou: „Je nějaký 
základní předpoklad, který můžeme nyní odložit, a tím zachránit myšlenku 
svobodné vůle?“

Dvě cesty se rozcházely v lese, a já –
vybral jsem si tu, která byla méně prošlapaná,
a to způsobilo všechen rozdíl.

Robert Frost
„Cesta, kterou jsem si nevybral“

Aby se vlk nažral a koza zůstala celá 30

Na konci předcházející kapitoly jsem vás opustil s otázkou, jaký předpoklad 
můžeme na tomto místě odložit, aby bylo možné změnit naši budoucnost vě-
domou volbou. Odpověď, kterou zde předkládám, se jeví jako ten nejzáklad-
nější předpoklad, který si o našem světě vytváříme: můžeme mít X nebo ne-X, 
ale nemůžeme mít jak X, tak ne-X.
V příkladu, kdy jste se rozhodovali, zda jít, anebo nejít do hospody, nemůžete 
současně sedět v hospodě a být doma a dívat se na televizi!
Předpokládejme však, že když jsou události vybrány náhodně, je možné mít 
nejenom jeden jediný výsledek, ale i  více než jeden výsledek.35 Jinými slovy, 
předpokládejme, že je možné, aby náš časoprostorový vesmír existoval jako 
jeden organický celek, ale že jsou povoleny různé „verze“ tohoto organického 
celku v jakémkoliv okamžiku jeho historie.
Zvláště se zajímáme o  ty události, které jsou spojeny s  činností mozku, za-
pojenou do  toho, co prožíváme jako provádění vědomé volby, ačkoliv to, co 
následuje, může platit pro jakékoliv náhodně určené vlivy. Uvažujte znovu 
kupříkladu o meditaci, kdy odpalujete nukleární bombu. Za předpokladu, že 
všechno jde podle plánu, se zdá jasné, že může dojít pouze k jednomu ze dvou 
možných výsledků: buď prst, který bombu odpálí, je stlačen a k výbuchu dojde, 
anebo je stlačen druhý prst a k žádnému výbuchu nedojde. Já však nyní tvrdím, 
že je možné, aby došlo k  oběma výsledkům! Takže v  našem vesmíru vy po-
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hnete, řekněme, ukazováčkem a dojde k výbuchu, a pohnete prostředníčkem 
a k výbuchu nedojde. Tyto dvě verze našeho vesmíru existují spolu.

Dvě analogie
Jako to děláme obvykle, pokusme se vymyslet nějakou analogii nebo metafo-
ru, která nám pomůže, abychom tomu všemu porozuměli. Popíšu dvě analogie, 
neboť každá z nich má své výhody. První analogie nabízí představu kusu drátu, 
napnutého vodorovně mezi dvěma svorkami. Představte si, že stáhnete drát dolů 
v jeho středu, pustíte ho a necháte ho kmitat ve vertikální rovině. Za normálních 
okolností by kmitání velmi rychle přestalo, ale představme si, že v našem případě 
pokračuje beze změny dál. Dále, když vám řeknu „teď“, chci od vás, abyste mi 
v tom okamžiku udali přesnou polohu středního bodu drátu a kterým směrem 
– zda nahoru či dolů anebo žádným z nich – se pohybuje. Jistě budete namítat, 
že co od vás žádám, není možné, protože drát teď není nic jiného než skvrna. To 
nejlepší, co můžete udělat, je říci, že poloha středního bodu je v onom okamžiku 
někde mezi vrcholem a spodkem jeho vertikálního pohybu a že se pohybuje buď 
nahoru, nebo dolů anebo se zastavil, jestliže se dostal do bodu, kde mění směr.
Je samozřejmé, že ve skutečnosti drát není skvrna; skvrna je výsledkem omeze-
ných možností našeho zrakového systému. V okamžiku, kdy řeknu „teď“, střed-
ní bod drátu je v určité poloze a pohybuje se jenom jedním ze dvou možných 
směrů, jestli vůbec. Pomocí patřičných přístrojů se dá odpověď na  moje dvě 
otázky nalézt. Předpokládejme však, že ona skvrna opravdu představuje skuteč-
ný svět. Tím chci říci, že ve skutečnosti střední bod zaujímá všechny polohy mezi 
dvěma extrémy, a pohybuje se nahoru, dolů a nehýbe se. Totéž platí pro všechny 
další body drátu. Takže se dá o drátu samotném říci, že se v každém okamžiku 
nachází v obrovském množství poloh (představte si všecky tvary, které může mít 
mezi svými dvěma konci), omezeném samozřejmě vědeckými zákony.
Ale jakmile řeknete: „Ať je střední bod v této přesně určené pozici a ať se pohy-
buje tímto přesně určeným směrem“, potom podle vědeckých zákonů můžete 
určit přesné „postavení“ („přesný tvar“) celého drátu. To znamená, že jste určili 
polohu a pohyb všech ostatních bodů drátu. (Ve skutečnosti mohou ještě exi-
stovat některé variace, ale těmi se na  tomto místě nemusíme zabývat.) Porov-
náme-li tento příklad s představou mnohonásobných variant vesmíru, můžeme 
konstatovat, že tak jako je rozsah tvarů drátu v  jakémkoliv okamžiku omezen 
vědeckými zákony, tak je omezen možný rozsah variant vesmíru, ačkoliv bude 
stále ještě značný. A stejně jako u drátu, jakmile přesně určíte vlastnosti nějaké-
ho konkrétního bodu v časoprostorovém vesmíru, omezíte tím velmi podstatně 
vlastnosti ostatních bodů, a tím i rozsah dovolených verzí vesmíru. Za chvilku 
vám objasním tento princip na skutečném příkladu.

A nyní k naší druhé analogii. Představte si obrovský oceán, jehož hladina je mi-
mořádně klidná. Nicméně jsou na něm nesčetné vlnky, nepatrné v porovnání 
s rozsahem oceánu. Považujte tento oceán za jeden předmět – za úplný vesmír. 
Provádí pouze jednu činnost – pohyb. Protože to je úplný vesmír, je tento pohyb 
něco, co vykonává sám na sobě; to jest, cokoliv způsobuje tento pohyb, přichází 
z něho samého a ne z něčeho vnějšího vůči němu (jako je například vítr). Každá 
z malých vlnek je částí celé činnosti oceánu.
V jakýkoliv přesný okamžik je oceán, vyjádřený vlnkami na hladině, v určitém 
konkrétním „stavu“. „Stav“ oceánu se samozřejmě neustále mění. Existuje bez-
počet přípustných stavů, které oceán může zaujmout, ale variace mezi těmito 
stavy jsou vzhledem k celkovému rozsahu oceánu velmi nepatrné (na úrovni po-
vrchových vlnek).
Nyní si představte, že ve chvilce, kdy se díváte na pohybující se oceán, ho vidí-
te v „jednom časovém okamžiku“ (jako skvrnu drátu v první analogii). V tom-
to „jednom časovém okamžiku“ oceán neexistuje pouze v  jednom stavu, ale 
v ohromném množství stavů současně.
Nyní se pokusme přemýšlet podobným způsobem o  vesmíru. Oceán předsta-
vuje časoprostorový vesmír. Rozsah stavů, ve kterých se může v jakémkoliv čase 
nacházet, je ekvivalentní variacím tvarů vlnek na  hladině oceánu – tj. těch, 
které „zákony vesmíru“ připouštějí. Počet takovýchto variací je nesmírný, ale 
rozsah variací mezi těmito stavy je v porovnání s  rozsahem vesmíru nepatrný. 
(Uvědomte si, že v porovnání s rozsahem vesmíru jsou jak tornádo v Texasu, tak 
exploze nukleární bomby nepatrné události, srovnatelné možná s  nejmenším 
pohybem jednoho zrnka písku na Zemi). Tyto variace samy jsou určeny náhod-
nými výsledky mikroskopických fluktuací v činnosti vesmíru. Příkladem této 
mikroskopické činnosti je činnost individuálního Hostitele (například lidského 
nervového systému), který „provádí vědomou volbu“. Takové variace budou mít 
extrémně místní charakter a budou se vyskytovat extrémně zřídka. 

Zpátky do hospody 
Použijme nyní tuto úvahu pro příklad, kdy se rozhodujete, zda jít, nebo nejít 
do hospody. Je to situace, kdy má ve vesmíru dojít k jedné ze dvou neslučitelných 
událostí. Událost X je „vaše rozhodnutí jít do hostince“ a událost ne-X je „vaše 
rozhodnutí nejít do  hostince“. Tvrdíme, že když se takto rozhodujete, děje se 
činnost vašeho mozku v tak mikroskopickém měřítku, že výsledek je vystaven 
náhodným vlivům a  je nejistý. Dále tvrdíme, že v  takových situacích je mož-
né mít oba výsledky: X a ne-X. Tato koexistence dvou neslučitelných událostí 
(rozhodnete se jít do hospody a rozhodnete se nejít do hospody) je srovnatelná 
s oněmi nepatrnými variacemi vlnek v naší analogii oceánu.
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Shora uvedené události jsou následovány ještě dvěma dalšími: buď jste v hostinci 
(Y), anebo tam nejste (ne-Y). Takže když jde všechno podle plánu, máme nyní 
dva spolu existující „stavy vesmíru“: jeden, v němž je Y (jste v hospodě) a druhý, 
ve kterém je ne-Y (jste doma). Ty jsou opět ekvivalentní s nepatrnými variacemi 
vlnek v naší analogii oceánu. 
Takže máme dvě koexistující varianty vesmíru. V jedné se rozhodnete jít do hos-
pody a sedíte v hospodě; ve druhé se rozhodnete, že do hospody nepůjdete a se-
díte doma.
Podle tohoto způsobu uvažování vesmír není absolutně určený a neměnný. Jsou 
dvě různé verze vesmíru, které nějakým způsobem koexistují (zdali je těchto ver-
zí nekonečný počet, nás nemusí zneklidňovat).36 Všechny přípustné variace se 
dějí v nepatrném měřítku v porovnání s obrovskou rozlohou vesmíru, ale jsou 
významné pro lidské prožitky
Takže naše budoucnost není neměnná. To, co vykonáváme, abychom ji ovlivnili, 
není nutně předurčeno: výsledek naší volby může být nejistý a může jít jedním 
nebo druhým směrem. Pokud tomu ale tak je, potom chceme-li i nadále zastávat 
myšlenku věčného sebeuvědomování, musíme počítat s tím, že vesmír existuje 
v různých stavech, a to současně.
Musíme se nicméně držet omezení způsobených naším chápáním času a  kau-
zality. Vědomá volba nemůže probíhat retrospektivně! V  tom nejjednodušším 
uvedeném příkladu, jak jdete, anebo nejdete do hospody, ve variantě vesmíru, 
ve  které máme Y (sedíte v  hospodě), musíme mít X (rozhodnete se, že půjde-
te do hospody); ne-X (rozhodnete se, že nepůjdete do hospody) není povoleno. 
Podobně jestliže máme ne-Y, musíme mít ne-X: X není povoleno. (Vzpomeňte 
si na analogii kmitajícího drátu a na důsledky určení polohy a pohybu jednoho 
bodu na drátě na polohu a pohyb všech ostatních bodů.) Jsou ovšem povoleny 
jisté možnosti, které ale jsou velmi neobvyklé. Dříve než je v následující kapitole 
prozkoumáme, možná se rádi zamyslíte nad tím, co to může být.
Můj hlavní vzkaz v tomto okamžiku je, že existuje možnost něčeho, co se nazývá 
svobodná vůle nebo vědomá volba, což může mít ve vesmíru vliv, ale musí být 
v souladu s deterministickým postojem a s pojmem věčného sebeuvědomování. 
Dovoluje vesmíru jistý stupeň variability, alespoň na  extrémně lokalizovaném 
stupni, který může mít význam pro lidské prožitky. Tyto varianty mohou být 
určeny tím, co prožíváme jako „provádění vědomé volby“.

Mimořádné, ale možné 31

Dnes je to opravdu zvláštní výsada, když se nám podaří jako našim předkům 
podívat se vzhůru na noční oblohu a zírat v úžasu na nespočetné hvězdy v našem 
vesmíru, na náš Měsíc a na planety v naší sluneční soustavě, a dokonce na mno-
hem vzdálenější světelné body, o  kterých víme, že to jsou jiné galaxie. Během 
naší cesty jsme nejednou strávili nějakou tu chvilku uvažováním o vesmíru ta-
kovýmto způsobem, avšak z hlediska, které je od našeho obvyklého přemýšlení 
o světě velmi odlišné.
A  tak je nyní vhodný čas, abychom se k  oné představě našeho vesmíru vrátili 
a měli přitom stále na paměti to, o čem jsme uvažovali. Jestliže je cokoliv z toho 
pravdivé, potom bychom opravdu měli zvážit některé mimořádné důsledky, kte-
ré z toho pro nás plynou. Dovolte mi, abych některé z nich s vámi prozkoumal, 
ne však do přílišných podrobností. Dal bych přednost tomu, abyste o nich uva-
žovali vy a popřípadě si vybrali něco z doporučené četby na konci této knihy
Podle toho, co bylo řečeno, vesmír může mít mnoho různých dějin, ale já tvrdím, 
že tyto varianty budou v poměru k rozloze vesmíru mikroskopické. (Zda je tomu 
nutně tak, nám v tuto chvíli nemusí dělat starosti.)
V některých případech v nich vy nebo já, anebo vy a já, stejně jako jakýkoli jiný 
jedinec, nebudeme přítomni, protože výsledky mikroskopických událostí jsou 
nejisté, včetně konfigurací mozkové činnosti přidružené k  lidskému rozhodo-
vacímu procesu.

Josef
Sticky Note
přehoď:  ale jsouna:  jsou ale
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Ve vašem životě se vyskytnou též varianty, které ve vesmíru spoluexistují. „Ně-
kde“ v  časoprostoru jsou pravděpodobně odlišné varianty vás, které se rozho-
dovaly jinak, než se ve vaší minulosti rozhodovalo „vaše nyní“. Výsledkem je, že 
tyto vaše varianty vedou životy, které jsou (poněkud až velmi) odlišné od života, 
který vede „vaše nyní“. Mimochodem můžeme poznamenat, že toto souvisí s na-
šimi předešlými meditacemi „o nepravděpodobnosti mne“ a „o nepravděpodob-
nosti čehokoliv“. Ty se zakládají na představě, že jakýkoliv pozorovaný výsledek 
vyžaduje přesně daný výskyt myriády předešlých událostí a podmínek. Říká se, 
že náš údiv nad tím není na místě, poněvadž nějaký výsledek musí existovat a my 
bychom byli udiveni, ať dojde k jakémukoliv výsledku. Ale můžeme nyní také 
říci, že nemusí dojít pouze k  jednomu výsledku; mnoho přípustných výsledků 
může existovat jeden vedle druhého.
Můžeme též poznamenat (ačkoliv to bude vyžadovat další propracování), že 
pojem věčného sebeuvědomování si s představou mnohonásobných variant vás 
a kohokoliv jiného dokáže poradit. Nemusíme se příliš znepokojovat samozřej-
mou otázkou: „Kdo je ten, kdo si je vědom existence v těchto rozličných varian-
tách sebe, když já jsem si pouze vědom toho, že jsem pouze jedno „já“?
Je možné, že vám tyto představy připadají příliš podivné, abyste o nich uvažova-
li. Rád bych vás ale ujistil, že někteří vědci nemají vůbec žádný problém s před-
stavou možnosti koexistence mnohonásobných výsledků příčiny a  následku 
a různých (nebo „souběžných“) dějin našeho vesmíru, neboť toto může vysvětlit 
některé neobvyklé úkazy pozorované v dimenzích pod rozměrem atomu.37

Hranice vědomé volby
Nabízí se zde ještě jedna mimořádná možnost. Abych ji mohl s  vámi prob-
rat, musím zopakovat náš postoj spíše z  vesmírného nežli z  lidského hlediska. 
To znamená, že považujeme vesmír za hybnou sílu jakékoliv činnosti, která se 
v něm děje. Částí této všezahrnující činnosti vesmíru je to, že si je vědom sám 
sebe – svého vlastního hmotného složení a své činnosti – na nepatrných a velmi 
vzácných místech časoprostoru. Na  takovýchto místech je vesmír též schopen 
ovlivňovat uvnitř pevných hranic svých vlastních „zákonů“ to, z čeho se bude 
skládat a co bude jeho činnost v budoucnosti (míním tím budoucnost vzhledem 
k oné činnosti). My, lidé, prožíváme tuto činnost jako „svobodnou vůli“ anebo 
„vědomou volbu“. Nadto ještě možné výsledky spolu existují jako varianty slo-
žení a činnosti vesmíru, ale každý z nás prožívá pouze jeden z těchto výsledků.
Je však nezbytné, abych zdůraznil, že na této činnosti není nic zvláštního, není 
tu žádný nejzazší cíl ani žádný důvod, proč bychom měli být přitahováni k tomu, 
abychom přemýšleli o našem vesmíru nějakým mystickým způsobem. Řekl jsem 
také, že varianty vesmíru, které mohou vzejít z  uplatňování vědomé volby, se 

ve srovnání s velikostí samotného vesmíru od sebe liší ve vysoce lokalizovaných 
a mikroskopických úrovních, a toto jsem vyjádřil pomocí analogie zanedbatelně 
malých vlnek na hladině rozsáhlého oceánu. Někteří vědci nicméně jdou tak da-
leko, že prohlašují, že inteligentní život, jako je pozemský Homo sapiens, může 
být schopný vyvolat změny ve vesmíru v kosmickém měřítku – v měřítku hvězd 
a dokonce i galaxií – bude-li mu dán dostatečný čas, aby mohl rozvinout nezbyt-
né poznání a potřebnou technologii.
My lidé jsme nepochybně změnili svou planetu Zemi! Možná že též vyvineme 
technologie, abychom zabránili třeba srážce velkého asteroidu s naší planetou. 
Budeme však, za předpokladu, že budeme mít dostatek času, schopni uskutečnit 
podstatné změny na jiných planetách v sluneční soustavě? Budeme moci za mili-
ardy let ode dneška, jestliže přežijeme, prodloužit aktivní život Slunce? Budeme 
schopni ovlivnit události v jiných slunečních soustavách v naší části Mléčné drá-
hy? Někteří vědci si myslí, že toto všechno je možné.38 Stále ještě mluvíme o ne-
patrné části vesmíru, ale existují-li v naší galaxii a v galaxiích celého vesmíru, jak 
je zcela možné, inteligentní formy života a dosáhnou-li tohoto pokročilého stavu 
vědomostí a technologie, potom souhrnný efekt jejich vlivu na složení a činnost 
vesmíru by mohl být velice významný. Vlnky – variace – se nyní mění na vlny 
a na mnohem víc!
Co popisujeme, je spíše něco, co vesmír vykonává sám sobě nežli něco, co inteligent-
ní život dělá vesmíru. Je to jako by vesmír jednal tak, aby zachoval ony části sebe, 
které mu umožňují, aby si byl sám sebe vědom! Vyjádřeno tímto způsobem, to 
zní mnohem hlubokomyslněji a dokonce, odvažuji se říci, je v tom trochu „mysti-
ky“. Jestliže tedy vědci, kteří rozvíjejí tyto poznatky, mají pravdu, potom bude asi 
potřeba přezkoumat tvrzení, že v činnosti vesmíru, související s vědomím a sebe-
uvědomováním, a v životě samém není nic zvlášť významného.. 
Možná že to všecko je vědecko-fantastická záležitost. Já alespoň mám potíže 
s tím, abych porozuměl, jaký to může být mechanismus, který pohání takovou-
to činnost. Řečeno naivně, proč by se vesmír rozhodl, že vědomě změní svůj 
osud takovýmto způsobem? Na Zemi by tento mechanismus podporoval přežití 
oněch životních forem a  jejich potomků, spojených s  takovou činností, dejme 
tomu tím, že by zabránil dopadu asteroidů anebo změnil Měsíc a Mars tak, aby 
byly obyvatelné. Stále jen „malinkaté vlnky na nedozírném oceánu“.
Ale kdoví? Prozatím můžeme pouze zírat do vesmíru a žasnout.

Josef
Sticky Note
odstraň obě čárky, takže to bude:My lidé prožíváme

Josef
Sticky Note
odstraň čárku, tj.Budeme však za předpokladu
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DOSLOV

Meditace na konci cesty

Zatímco čtete tato slova, někde potichu sedí malé osamělé dítě. Toto dítě toho ví 
ještě málo o světě a nemyslí příliš na budoucnost a na to, co ho očekává. Možná 
že je šťastné a spokojené, jako malé děti bývají, možná že ne.
Toto dítě jste vy, a  i kdyby se běžně řeklo, že je v minulosti, podle naší teorie 
můžeme říci, že existuje stejným způsobem, jako existujete nyní vy.
Co se děje vašemu minulému vy a co minulé vy dělá, to obojí má vliv na osobu, 
kterou nyní jste, a co ve svém životě nyní konáte. Ale „vy nyní“ nemůžete žád-
ným způsobem být ve styku s vaším minulým vy nebo je ovlivňovat, a ani vaše 
minulé vy nemůže být v přímém styku s vámi nyní.
Někde jinde, právě teď, sedí osamělá stará osoba a rozjímá o svém životě, možná 
šťastném, možná ne, ale uvědomuje si, že čas jejího života se blíží ke konci.
Tato stará osoba je také vy, a i kdybychom běžně řekli, že je v budoucnosti a že 
teprve bude, podle naší teorie existuje stejným způsobem, jako existujete nyní vy, 
a žije ve své přítomnosti tak, jako žijete vy nyní.
Vaše starší „vy“ nemůže být nyní žádným způsobem ve styku s vámi a nemůže 
vás žádným způsobem ovlivňovat. Ale to, co se děje nyní s vámi a co nyní konáte, 
může ovlivnit vaše budoucí vy.
A  vy můžete být ve  styku s  vaším budoucím vy, ačkoliv to bude nepřímo,
ne tak, jak se ve vaší přítomnosti obvykle stýkáte lidmi a jak na sebe vzájemně 
působíte.

28 Jana z Arku byla venkovská dívka, která žila v 15. století ve Francii, věřila, že je inspirována Bohem, 
a vedla francouzskou armádu k několika vítězstvím proti Anglii ve Stoleté válce. Byla obviněna, že 
je čarodějnice, a upálena na hranici ve věku pouhých 19 let.

29 Nemáme mnoho na výběr, když se jedná o emoce, zvlášť když jde o strach, obavu a depresi. Je 
velmi obtížné je aktivovat a deaktivovat (zvláště toto druhé) „vůlí“. Abychom toho dosáhli, musíme 
se obvykle snažit změnit to, na co myslíme nebo co děláme; jde tudíž o poměrný úspěch psycho-
terapie založené na tomto procesu.

30 Mimochodem není pravda, že pocity a emoce nehrají žádnou roli v racionálním rozhodování.

31 Je možná vhodné říci: „Mohl jsem si poskytnout možnost volby;“ tj. „Měl jsem na výběr, abych si 
vybral, nebo nevybral.“

32 Libet, et al (1938). Úplný odkaz je v kapitole „Doporučená četba“.

33 Mentální jevy, jako je „vykonávání vědomé volby“, jsou často označovány jako „epifenomenální“; 
to jest způsobené fyzickými událostmi, přičemž ale samy nemohou fyzické události způsobit – 
dějí se paralelně s nimi. Měli bychom však mít na paměti, že to, co prožíváme jako „vykonávání 
vědomé volby“, je činnost mozku a může zahrnovat činnost spojenou s vírou, že máme svobodu 
volby. Jakákoliv činnost může ovlivnit jakoukoliv jinou činnost, takže by bylo nesprávné v tomto 
ohledu říkat, že „vykonávání vědomé volby“ anebo „uplatňování svobodné vůle“ nemá žádný vliv 
na budoucí události.

34 Téma této anekdoty je základem mnoha divadelních představení a fi lmů, v nichž hraje úlohu sled 
času, související s nějakou triviální událostí. Filmy Sliding Doors (1998) a The Butterfl y Eff ect (2004) 
jsou toho příkladem.

35 Podobné názory existují v oblasti kvantové fyziky, včetně teorií o vědomí a svobodné vůli, a jsem 
si jist, že jsem jimi byl ovlivněn. Myšlenky, které zde předkládám, se možná dají považovat za jiný 
způsob přemýšlení o těchto teoriích.

36 Musíme opět přemýšlet o „existenci“ způsobem zásadně odlišným od toho, jak tomu běžně 
rozumíme. 

37 Viz David Deutsch (1997) v kapitole „Doporučená četba“.

38 Tyto názory rozebírá Deutsch (1997).
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Představme si, že tato stará osoba čte dopis; dopis od  „vás nyní“; právě jste se 
posadili a napsali jej vašemu staršímu vy. Co říká váš dopis? Co byste chtěli sdělit 
vašemu staršímu vy?
Možná že váš dopis by chtěl říci: zatímco vy (starší vy) toto čtete, jste též někde 
jinde a píšete tento dopis, jste mladší a pravděpodobně zdravější. Možná šťastný? 
Nebo možná ne. Je to sdělení, které by podle naší teorie dávalo trochu smyslu.
Ovšemže sdělením vašemu staršímu vy může být, že on či ona prožívá každou 
jinou událost ve vašem životě nyní. Možná byste si pouze přáli myslet na proží-
vání šťastnějších časů.
Je ještě jedno, mnohem vážnější sdělení vašemu staršímu vy, totiž že on nebo 
ona prožívají také všechny okamžiky v životě každé jiné osoby, v její minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti. Možná byste si opět jenom přáli myslet na prožitky 
šťastnějších okamžiků.
Ne pouze vy, ale já a  kdokoliv jiný jsme onou starou osobou, uvědomující si 
všechno, co prožívá ve své přítomnosti, i to, že její život brzy skončí.
Ale sdělení pokračuje. Život nekončí, existence nekončí, vědomí nekončí. Není 
žádného zapomnění. Duše je univerzální a  věčná. Není žádné místo, které se 
nazývá Nebe, které čeká na ty, kdo žili ctnostně, a není žádné místo zvané Peklo 
pro ty ostatní. Jestliže je nějaké Nebe a nějaké Peklo, jsou to radosti a žaly života, 
a z těch není žádného úniku.
Zde naše cesta končí: není žádného konce. Není žádný věčný posmrtný život, 
žádné věčné zapomnění; je pouze věčné sebeuvědomování a Univerzální Duše.

DODATEK

Doporučená četba

Jak jsem uvedl na začátku, mé myšlenky a argumenty v každé části této knihy 
vycházejí z různých předmětů vědy a filozofie, úmyslně se avšak vyhýbám tomu, 
abych u většiny z nich zacházel do přílišných podrobností. Možná že jste s ně-
kterými z nich nebo se všemi obeznámeni. Máte-li však zájem o četbu vztahující 
se k této oblasti, mohou vám přijít vhod následující doporučení. Většina mnou 
navržených knih není napsána pouze pro odborníky, a není tedy příliš složitá. 
Musím říci, že moje doporučení jsou značně ovlivněna mou vlastní četbou, a ne-
bylo by proto překvapující, kdyby někdo jiný, kdo by se zabýval stejnou úlohou, 
navrhoval něco jiného. Počítejte s tím, že pro obeznámení se s různými věcmi, 
které jsou v této knize probírány, vám může na začátku dobře pomoci Internet.
Ve své knize jsem se odvolával na poznatky vědců o tom, jak se vesmír vyvinul, 
včetně života na Zemi. Touto tematikou se zabývá mnoho dobrých populárních 
knih, a tři z nich, které mnozí pokládají za velmi informativní a snadno pocho-
pitelné, jsou:

Bryson, Bill: A  Short History of Nearly Everything (BCA, 2003), nově vydal 
v  roce 2010 Random House Publishers jako A  Short History of Nearly Eve-
rything: Special Illustrated Edition. 
Český překlad: Stručná historie téměř všeho (Pragma, 2005) 
Singh, Simon: Big Bang: The Origin of the Universe (Fourth Estate, 2005) 
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Český překlad: Velký třesk (Argo, Dokořán, 2007) 
Hawking, Stephen a Mlodinov, Leonard: The Grand Design (Bantam, 2010) 
Český překlad: Velkolepý plán (Argo, Dokořán, 2011) 
V Části I jsme začali přemýšlením o podstatě vědomí. Zdůraznil jsem, že nepřed-
kládám teorii, která by vysvětlovala, jak mozek vytváří vědomí (nazval jsem to 
postupem „zdola nahoru“). Touto látkou se zabývá mnoho vědců, a následující 
kniha poskytuje přehled o myšlenkách a názorech dvaceti vedoucích odborníků:
Blackmore, Susan: Conversations on Consciousness (Oxford University Press, 2005) 
Jedním z  vlivných (a  kontroverzních) autorů, který předkládá své myšlenky 
ve výše uvedené knize, je Daniel Dennett a celý výklad jeho díla je podán v knize:
Dennett, Daniel C.: Consciousness Explained (Penguin, 1933) 
Český překlad: Druhy myslí: K pochopení vědomí (Academia, 2004) 
Další autor, který stojí za  přečtení, je zemřelý Francis Crick. Způsob, jakým 
vysvětluje vědomí, je velmi materialistický (stejný přístup jsem zaujal i já v této 
knize). Zevrubnou informaci o jeho díle naleznete ve spise:
Crick, Francis: The Astonishing Hypothesis:The Scientific Search for the Soul 
(Scribner, nové nezměněné vydání, 1995) 
Jiný autor, který není zahrnut v rozhovorech Susan Blackmoore, je Antonio Da-
masio, jenž zakládá své názory na rozsáhlé zkušenosti získané výzkumem paci-
entů s poškozeným mozkem. Tyto výsledky jsou uvedeny v knize:
Damasio, Antonio: The Feeling of what Happens: Body, Emotion and the Making 
of Consciousness (Vintage, 2000) 
Ve 3. kapitole jsme zkoumali některé základní vlastnosti lidského nervového sys-
tému, zvláště způsob, jak spolu komunikují nervové buňky. Více o tom naleznete 
na Internetu (když zadáte ve vašem vyhledavači například výraz „neuron“). Ná-
sledující dvě knihy poskytují relativně snadný úvod:
Dowling, Jon E.: Creating Mind: How the Brain Works (W.W. Norton, 1998) 
Gibb, Barry J.: The Rough Guide to the Brain (Rough Guides, 2007) 
V Části I a později v Části II jsme prozkoumali význam pojmu „totožnost“ – co 
určuje, že nějaký předmět zůstává v průběhu času tímtéž předmětem? To je spolu 
s mnoha dalšími otázkami, které jsme v této knize probírali, důležité filozofické 
téma, a jestliže toho povšechně vzato o filozofii moc nevíte, možná byste si rádi 
přečetli nějaký úvod do tohoto oboru. Ve své knihovně nebo knihkupectví určitě 
najdete mnoho textů, které vás do této problematiky uvedou. Jestliže však hledáte 
něco, co se dá číst snadněji než obvyklé akademické texty, zkuste tuto publikaci:
Nagel, Thomas: What Does it all Mean?A Very Short Introduction to Philosophy 
(Oxford University Press, 1987) 
Následující kniha je napsaná formou románu, poskytuje však čtivý úvod do důle-
žitých filozofických témat:

Gaarder, Jostein: Sophie’s World (Phoenix, 1995) 
Český překlad: Sofiin svět (Albatros, 2012) 
Jedním z problémů všeobecných úvodů do  filozofie je, že obvykle předkládají 
historický přehled a každá kapitola je věnována jednomu filozofovi nebo jedné 
filozofické škole. To vám příliš nepomůže, když hledáte dobrý přehled o něja-
kém zvláštním pojmu, jako je například „kontinuita totožnosti“. Zde může být 
opět velmi užitečný Internet. Vzpomeňte si, jak jsme strávili nějaký čas roze-
bíráním velmi známého paradoxu „Theseovy lodě“. Dobrý výklad vám může 
nabídnout Wikipedia.
Theseova loď a další hádanky nás přivedly k tomu, abychom uvažovali o kon-
tinuitě osobní totožnosti – co rozhoduje o  tom, že jste týž jedinec v  různých 
bodech v čase? Kromě filozofických knih můžete najít všechno, co chcete vědět, 
opět na  Internetu. Můžete tam též vyhledat paradox „Princ a  švec“, o kterém 
jsem se poprvé zmínil ve 2. kapitole.
V celé knize zdůrazňuji spíše důležitost činnosti pro definování identity nějaké 
osoby nežli její hmotné složení. K tomu se vztahuje diskuse o virtuální realitě 
v následující knize, i když velmi odborné:
Deutsch, David: The Fabric of Reality (Penguin, 1997) 
Výsledek našich úvah o osobní kontinuitě v průběhu času nás přivedl v Části III 
ke zkoumání pojmu času do větší hloubky a k představě časoprostorového ves-
míru. Touto látkou se zabývají mnohé z knih, které jsem již doporučil pro četbu 
o povaze vesmíru. Doporučuji však též tuto studii:
Davies, Paul: About Time: Einstein’s Unfinished Revolution (Penguin Books, 1995) 
Informace týkající se tohoto tématu naleznete také v Deutschově knize, o které 
jsem se již zmiňoval. Tato kniha je v mnoha částech velmi odborná, ale některé 
snazší texty jsou poutavé a vzrušující.
Některé náboženské a  filozofické myšlenky o vesmíru, které se vztahují k my-
šlenkám, které jsem předložil v Části III, zahrnují též ideu „věčného návratu“ 
anebo „věčného opakování“ (tento druhý pojem je spojen se jménem filozofa 
Friedricha Nietzscheho). Dobrý úvod naleznete opět na Internetu.
Ve 13. kapitole jsem slíbil, že budu dále uvažovat o možnosti důkazů že všechny 
události ve vaší minulosti, přítomnosti a budoucnosti existují v časoprostorovém 
vesmíru. Kdyby vědci dokázali vymyslet způsob cestování v čase, mohlo by to 
tuto ideu velice podpořit. Jsou různé názory na to, zda cesta časem – do minu-
losti nebo do budoucnosti – je vůbec možná, ale doposud se nepodařilo s defini-
tivní platností dokázat, že to možné není.39 Paul Davies a David Deutsch o tom 
hovoří ve svých knihách, které jsem uvedl.
Druhou doplňující oblastí mohou být výsledky výzkumu, který na ústavu psy-
chologie Cornellovy univerzity vede profesor Daryl Bem. Provedl řadu pokusů 
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majících za cíl prokázat, že laboratorní subjekty jsou ovlivněny procesem zpětné 
kauzality. To jest, že jejich myšlení a chování, když se zabývají nějakou úlohou, 
je zcela nepatrně ovlivněno prožitkem v jejich bezprostřední budoucnosti. Na-
příklad při testu slovní paměti si účastníci lépe pamatují slova, která jim byla 
předložena až po dokončení testu. Můžete se o těchto pokusech dočíst na:
http://www.dbem.ws/FeelingFuture.pdf
Mimořádná tvrzení vyžadují mimořádné důkazy. V době, kdy toto píši, mi je 
známo, že někteří akademičtí kolegové nedokázali tyto výsledky zopakovat.
Koncepce věčného sebeuvědomování by mohla být podpořena přesvědči-
vým vědeckým důkazem o mimosmyslovém vnímání anebo telepatii. Pokud 
takové jevy existují, potom výsledky bádání parapsychologů naznačují, že 
jejich působení je velmi nepatrné. Ale i to by bylo senzační. Jsem ovšem pře-
svědčen, že ještě nebylo dokázáno, že lidé anebo zvířata jsou mimosmyslové-
ho vnímání schopni.
Já jsem opravdu odolal pokušení uvádět na podporu své teorie takové druhy 
jevů, jako jsou například „návrat k minulému životu“, „déjà vu“ a „prožívání 
smrti“. Platnost teorie věčného sebeuvědomování se nespoléhá na autentičnost 
jakékoliv paranormální interpretace těchto jevů. Nebyly vysloveny žádné do-
mněnky, které by odporovaly poznatkům vědy. Jakákoliv teorie o duši, spolé-
hající se na takové interpretace, je podle mého názoru fatálně chybná.
V Části III odkazuji na myšlenku, že „proud vědomí“, který všichni prožíváme, 
může být iluzorní. Tento názor sdílí, kromě jiných spisovatelů, i Susan Blackmo-
re, o které jsem se už zmínil. Její úvahy na toto téma najdete na
http://www.susanblackmore.co.uk/
V Části IV jsme zkoumali, jak si lidská mysl rozděluje svět na odlišné předmě-
ty a odlišné činnosti: není to vlastnost vesmíru vně mysli. Všeobecné úvahy 
o vztahu subjektivního prožívání k objektivní realitě naleznete ve filozofické 
literatuře. Můžete též zkusit četbu následující knihy (která je bohužel příliš 
dlouhá a nezáživná):
Frayn, Michael: The Human Touch:Our Part in the Creation of the Universe (Fa-
ber and Faber,2006) 
Analogii o Zlatovlásce a rozbor mnoha možných odpovědí na otázku: „Proč je to 
právě náš vesmír, kde je možný život a sebeuvědomění“ naleznete v knize:
Davies, Paul: The Goldilocks Enigma: Why is the Universe Just Right for Life? 
(Penguin Books, 2006)
Český překlad: Kosmický jackpot: Proč je náš vesmír přesně to pravé pro život? 
(Argo, Dokořán, 2009)
V  Části VI jsme zkoumali, kromě jiných věcí, morální důsledky Univerzální 
Duše. Morálka je též významným předmětem filozofické literatury. Odkazuji 

vás na etickou mravní zásadu „Zlaté pravidlo“, jeho výklad a kritickou diskusi 
o něm na Internetu.
Závěrečná Část VII se zabývá základy existence svobodné vůle, včetně zkoumá-
ní kauzality. Toto téma je zahrnuto ve filozofické literatuře, ale stojí za to po-
dívat se na  Internet. Důležitý pro naše diskuse je „motýlí efekt“, který náleží 
do studijního oboru nazývaného teorie chaosu. Dozvíte se o tom všem na Inter-
netu, když si vyhledáte pojmy „motýlí efekt“ a „teorie chaosu“. Dobrý přehled 
o teorii chaosu najdete na webové stránce:
http://www.imho.com/grae/chaos/chaos.html/
Pro seznámení se s tímto předmětem doporučuji jednu z těchto knih:
Steward, Ian: Does God Play Dice? (Penguin, 1990) 
Český překlad: Hraje Bůh kostky? (Argo, Dokořán, 2009) 
Gleick, James: Chaos: Making a New Science (nové vydání Penguin, 2008) 
Český překlad: Chaos: Vznik nové vědy (Ando Publishing, 2002) 
V diskusi o svobodné vůli naznačuji, že volba je spojena s nejistými výsledky ner-
vové činnosti v mozku a že všechny výsledky spolu existují ve vesmíru. Možností 
„paralelních vesmírů“, o kterých lze uvažovat podle četných výsledků bádání, se 
vědci zabývají velmi vážně a obvykle o ní diskutují v kontextu kvantové fyziky. 
Jednou z  významných autorit v  této oblasti je David Deutsch v  knize, kterou 
jsem již uvedl (diskutuje též o kauzalitě v časoprostoru). Jiná kniha, která se dá 
číst snadněji, je:
Chown, Marcus: The Universe Next Door (Review, 2003) 
Český překlad: Vesmír hned vedle (Granit, 2003) 
Kvantová fyzika je vědecké odvětví, které se zabývá hmotou a silami v atomové 
a subatomové oblasti, kde jsou možné mnohé tajuplné věci. Pokud nejste s kvan-
tovou fyzikou seznámeni, doporučuji vám knihy:
Al-Khalili, Jim: Quantum: A Guide for the Perplexed (Weidenfeld & Nicholson, 
2003) 
Chown, Marcus: Quantum Physics Cannot Hurt You (Faber and Faber, 2007) 
Český překlad: Kvantová teorie nikoho nezabije (KNIHA ZLÍN, 2010) 
Orzel, Chad: How to Teach Quantum Physics to Your Dog (Oneworld, 2010) 
Český překlad: Jak naučit svého psa fyziku (Argo, Dokořán 2011) 
Existují teorie vědomí, které jsou založeny na kvantových procesech, zejména ty, 
jež vytvořil Sir Roger Penrose. Rozhovor s ním zařadila Susan Blackmore do své 
knihy uvedené výše. Jeho myšlenky jsou shrnuty v následujících dvou knihách, 
které jsou velice odborné:
Penrose, Roger: The Emperor’s New Mind: Concerning Minds and the Laws of 
Physics (Oxford University Press, 1989) 
Český překlad: Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl (Mladá fronta, 1999) 
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Penrose, Roger: Shadows of the Mind:A Search for the Missing Science of Cons-
ciousness (Oxford University Press, 1994) 
Úplný odkaz na Libet et al (1983), uvedený v kapitole 25, je:
Libet, B., Gleason, C.A., Wright, E.W. & Pearl, D.K. (1983) Time of conscious 
intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential): 
The unconscious initiation of a freely voluntary act. Brain, 106, 623–642 
Všechny knihy a webové stránky, které jsem doposud uvedl, se týkaly vědy, pou-
ze s  jednou zmínkou o náboženství. Jsou nějaká náboženská učení, která jsou 
slučitelná s myšlenkami a teorií předloženou v této knize? Věřím, že jsou. Napří-
klad myšlenka věčného sebeuvědomování a  kontinuity Duše prostřednictvím 
nějaké formy reinkarnace se vyskytuje v mnoha náboženstvích a filozofiích, jako 
je například hinduismus a buddhismus. Toto by mohla být velmi přitažlivá ob-
last pro další výzkum.

Když jsi přečetl tuto knihu,
neříkej: „tak to nemůže být“
anebo „tak to musí být“.
Raději řekni, že by to tak mohlo být,
anebo ještě lépe: „možná že to tak opravdu je“.
A potom … se nad tím zamysli!

Postskriptum

„Možná že to tak opravdu je.“ Toto je snad to nejlepší, o co může usilovat kaž-
dý, kdo píše na toto téma, ale jsou možná i způsoby, kterými lze zdůvodňování 
této teorie podpořit. Některé z argumentů se možná dají lépe vyjádřit, dají se 
zvolit vhodnější analogie anebo navrhnout myšlenkové experimenty, které toho 
vyjeví víc. Mělo by se možná promluvit o některých slabinách anebo mylných 
myšlenkových představách, které byly přehlédnuty; je možné, že existují vědecká 
poznání, která mohou doplnit ta, ze kterých se vycházelo, a tak poskytnout další 
podporu. Ať tomu je jakkoliv, uvítám každý komentář, nápad, kritiku a dodateč-
nou myšlenku, kterou mi pošlete na moji webovou stránku www.mheap.com/.

39 Na vesmírné lodi, která se pohybuje velikou rychlostí při dlouhém letu ze Země ke vzdálenému 
místu a nazpět, se čas vzhledem k času na Zemi zpomalí, takže po návratu kosmonauti v jistém 
smyslu cestovali do budoucnosti.
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