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Předmluva

Nabyl jsem přesvědčení, že už toho víme o duši dost,
abych se odvážil pojmenovat třetí část knihy titulem
„Tkáň lidské duše“. Lidskou duši určuje PROŽITEK
a ten nelze zařadit do kategorie dvou nám známých svě-
tů – makrosvěta a světa kvantového.

Makrosvět se řídí především zákony Isaaca Newtona
a kvantový svět se řídí nesrozumitelnými zákony pohy-
bu atomů, atomových jader, elektronů, jaderných částic
a dalších pozoruhodných objektů. Tyto dva světy stvo-
řily v průběhu vývoje zázrak vesmíru, totiž lidský mo-
zek. O mozku nemůžeme v žádném případě říci, že se
dokáže třeba radovat, ale že radost vytváří, nejpřes-
něji řečeno – vyrábí. A ta radost, jakož i žal či zarytá
zloba jsou prožitky, které mají své vlastní uspořádání,
výrazně odlišné od uspořádání makrosvěta a světa
kvantového.

Duše je tedy jakýsi třetí svět sám o sobě. Tuto myš-
lenku musíme přijmout, vyplývají z ní však pozoruhod-
né důsledky, z nichž některé jsou racionální, zatímco
jiné můžeme pouze tušit a odhadovat.

Abych čtenáře nalákal na četbu této poněkud ošemet-
né publikace, prozradím mu, že v podstatě není možné,
abychom svými vědomými procesy řídili své chování.
Vše totiž vyčíslí a zařídí mozek jako supersložitý super-
počítač a duše je toliko jeho výstupem, který nemá
možnost působit na mozek zpětně. Duše je něco jako te-
levizní obrazovka, která také nedokáže změnit to, co
bylo předem složitě natočeno. Přesto je zobrazení na
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obrazovce zázrak. Vzniká tu něco, co má smysl a je sro-
zumitelné. Komu? Jedině lidské duši.

Máte-li dojem, že se mýlím, protože o všem přece
rozhoduje vaše duševní JÁ, pak je nejvyšší čas, abyste
se dali do čtení. Duše totiž mozku nevelí, jak se na prv-
ní pohled zdá, zato dokáže jiné pozoruhodnosti.



1. část knihy

VŠICHNI
NĚCO CHCEME



1. kapitola

Chci, a tedy jsem

1.1.1 Já jsem

René Descartes proslul svými slovy: „Myslím, tedy
jsem.“ Tato flosklule, pocházející z první poloviny
17. století, je sice úderná a hezky se pamatuje, ale
není přesná. Descartes totiž tvrdil: Ego dubito, ergo
cogito, ego cogito, ergo sum. Přeloženo do češtiny:
„Pochybuji, tedy myslím, myslím, tedy jsem.“

Descartes měl na mysli, že myšlením se dokazuje
má lidská existence a pochybováním rozvíjím myšle-
ní. Není třeba dodávat, že pochybovat o vlastním my-
šlení je základem myšlení kritického, a všichni přece
chceme myslet, uvažovat a rozmýšlet kriticky, což
znamená nejen podle nějakého jednoho umanutého
přesvědčení.

Avšak dokazuje existenci našeho duševního bytí
samo myšlení? Táži se a hned si odpovídám: nedokazu-
je. Já mimo to, že myslím (a tím pádem i pochybuji),
navíc cítím – bolest, radost, úzkost, hněv a vše ostatní,
co nelze pojmout do výrazu „myslím“.

Pokud ovšem cítím a myslím, teprve pak vskutku
jsem.
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1.1.2 Bolí mě hlava

Zdůrazňuji, že se nepodbízím laskavému čtenáři něja-
kou lacinou samozřejmostí. Naopak. Nejsložitější je
právě to, co je samozřejmé. Jak dlouho jsme se domní-
vali, že čas běží rovnoměrně a plynule, tak, jak kdysi ti-
kával budík, dokud nás Einstein nesrazil na kolena svou
teorií relativity, z níž vyplývá teorie zakřivení časopros-
toru a z níž vyplynulo i pozoruhodné měření provedené
v roce 1960 V. Poundem a A. Rebkou. Tito pánové mě-
řili čas na vrcholu věže vysoké 22,6 m a v její spodní
části. Poměr obou naměřených časů není, jak bychom si
mysleli, číslo 1, ale číslo 1,000 000 000 000 0025. Čas
na vrcholu běžel rychleji. Sice nepatrně, ale měřitelně.
Mimořádně přesný budík tiká při zemi pomaleji vlivem
zemské gravitace, jež zakřivuje náš časoprostor.

Ani bolest hlavy není tak docela samozřejmá. Bolest
totiž vzniká výhradně, pokud jsou podrážděna čidla bo-
lesti. Od čidla bolesti vede nervová dráha do rozsáhlého
zpracovatelského centra v mozku, a pak vzniká velká
svízel. Z poměrně přesně definovatelných míst v mozku
vychází pocit bolesti, přesněji řečeno PROŽITEK bo-
lesti. Vzniká sice v mozku, ale náhle se stává součástí
našeho vědomí, mysli, naší duše.

Bylo by velmi naivní si myslet, že kmitání vzruchů
a biochemické reakce na nervových spojích (synapsích)
jsou oním prožitkem bolesti. Prožívat bolest patří přece
do jiného světa, do jiného prostoru, v němž si uvědomu-
ji, že mě bolí hlava.

Věnujme pozornost i tomu, že hlava mě může jen po-
bolívat, nebo mohu mít migrénu, kdy je mi navíc špatně
od žaludku, nebo mohu být skolen bolestí z nejkrutějších,
totiž neuralgií trojklaného nervu, která může přivést člo-
věka i k sebevraždě. Bolest dokáže mít různou intenzitu.
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Pokusme se být přesní a povězme, že prožitek bo-
lesti má jednak různou intenzitu, jednak také různou
LOKALIZACI. Bolest hlavy samozřejmě lokalizujeme
někam na povrch nebo dovnitř dutiny lební. To není vše,
my totiž navíc bolesti svým způsobem ROZUMÍME.
Víme o tom, že nás něco bolí a to něco že je hlava.

Neboli: já prožívám bolest, dokážu ji lokalizovat do
hlavy a vím, že mě bolí hlava. Ještě jinak řečeno: já
ROZUMÍM tomu, že mě bolí hlava. Bolest hlavy je
prožitek bolesti, prožitek cítění, a že tomu prožitku ro-
zumím, je akt MYŠLENÍ. A co nastane? Začnu shánět
prášek proti bolesti hlavy.

Všudypřítomná manželka se mě zeptá, co dělám, a já
odpovím: „Sháním prášky proti bolesti hlavy.“

1.1.3 Sháním prášky proti bolesti hlavy

Trochu nevědecky, řekl bych téměř křupansky řečeno:
kdesi v mé duši zaznělo, že si musím vzít prášek proti bo-
lesti hlavy, protože mě bolí hlava, a hned nato jsem svými
MLUVIDLY s vhodnou intonací pronesl větu: „Sháním
prášky proti bolesti hlavy.“ Je dnes zvykem říkat, že svou
myšlenku jsem ARTIKULOVAL do věty – zde do věty
složené z pěti slov.

Výraz „mluvidla“ nezní právě vědecky noblesně, ale
díky za něj, protože získáte představu, jak úchvatně slo-
žitý je to systém: hlasivky, hrtan, tvrdé patro, jazyk,
zuby a rty. Odhaduji, že na jeho řízení se podílí nejmé-
ně 10 miliard nervových buněk.

Uvažte, že vyslovením slabiky „shá-“ ve slově „shá-
ním“ rozvlním zvukové vlnoplochy. Dokážu mluvidly
rozvlnit tlak vzduchu s přesností jedné miliontiny atmo-
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sféry a nesmím na to ani pomyslet, jinak se začnu bát
mluvit.

Abych artikuloval větu, musím mít mluvidla v pořád-
ku. Musí být v SOULADU, myslím ve vzájemném sou-
ladu, takzvaně funkčním souladu, aby vyšlo slovo.

Tento soulad zabezpečují centra mozku, která jsou
svým způsobem položena níže nežli centra rozhodující
o tom, že pronesu smysluplné slovo. Nechci vás zatěžo-
vat pojmy mozkových center, které si naleznete v které-
koli knížce profesora Františka Koukolíka, jde mi o to,
pochopit duši a k tomu nemusím znát, jak se jednotlivá
mozková centra jmenují.

Docela jednoduše jsem vyslovil větu „sháním prášky
proti bolesti hlavy“ a tu větu bych nikdy nevyslovil,
kdyby nefungovala má mluvidla, kdyby nefungovalo
čistě mechanické řízení těchto mluvidel (nižší etáž
mozku) a posléze kdyby nefungovala centra řeči na
vyšší úrovni.

Ovšem s tou vyšší úrovní center řeči to není tak jed-
noduché. Nejdříve si uvědomíme, že mluvidla vydávají
rozmanité zvuky, a ty zvuky že jsou USPOŘÁDÁNY
do srozumitelné řeči.

1.1.4 Dokážu myslet, ale nedokážu mluvit

Kdo by nevěděl, že se mi může porouchat jen některá
část mluvidel! Oteče mi jazyk a já jen huhňám, zanítí
se mi hlasivky a já jen sípám, ale stále VÍM, že mě bolí
hlava, VÍM, že musím sehnat prášky proti bolesti hla-
vy, jen to své ženě nedokážu srozumitelně sdělit svými
mluvidly. Ale dokážu jí to napsat zcela srozumitelně
na papír.
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Dá se říci, že mozek mi funguje bezchybně, jen mlu-
vidla se mi zadrhla.

Je ovšem možné, že vím, že mě bolí hlava, vím, kde
a jak si mám sehnat prášky proti bolesti, ale nejsem
schopen se vyjádřit ani psaným slovem. Své ženě pak
ukazuji na hlavu a klaunsky jí naznačuji, že si potřebuji
něco strčit do úst.

A máme tu konečně poruchu na té nejvyšší úrovni
řeči, jejíž centra byla objevena již před sto lety. Z piet-
ních důvodů uvedu jména jejich objevitelů: byli to fran-
couzský neurolog a antropolog Paul Broca a německý
neurolog Carl Wernicke.

Porucha Brocova centra vede k produkci nespráv-
ných slov a k nesprávným gramatickým vazbám v řeči.
Porucha Wernickeova centra vede rovněž k nesprávným
gramatickým vazbám, ale navíc správná slova jsou na-
hrazována slovy podobnými nebo žargonovými.

Ovšem hlavní rozdíl obou poruch spočívá v tom, že
při Brocově poruše správně rozumím, co se mi říká, při
poruše Wernickeova centra nerozumím výrazům, i když
se stále ještě chovám jako člověk a vyznám se ve svém
prostředí.

Poruchám tohoto druhu se říká afázie a patří do sféry
neurologů, nikoli psychiatrů. Duše zde totiž stále ještě
funguje, jen ztrácí schopnost uvést mluvidla do uspořá-
dané činnosti.

Představte si, že chcete něco říci, ale nedokážete to...
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1.1.5 Nedokážu říci, že to, na co se dívám,
se jmenuje židle

Je-li mozek v místě řečových center porušen, třeba
nádorem, pak JÁ vím, čemu židle slouží, dokonce do-
kážu říci: „je to to, na čem se sedí“, ale výraz židle
nevyslovím. Dokonce jsem i vlídný ke své ženě, po-
chopím, že syn dostal pětku z matematiky, ale mnoho
jednoduchých slov moje mluvidla nezvládnou, proto-
že přestanou být řízena z vysokých center řeči, která
jsou porušena.

Takovýchto afázií existuje celá řada, ale pro pocho-
pení toho, jak duše funguje, je znát nemusíme.

Poprvé zde naznačuji, že naše duše je něco sice
úchvatně celistvého, ale stačí malý nádůrek v jednom
z řečových center a duše sama o sobě nedokáže to slovo
vyslovit, třebaže mluvidla fungují. Musím doplnit, že
za určitých okolností, pokud nádor neroste, se afatik
dokáže slovo židle znovu naučit. Jenomže on se „židli“
naučí jen v případě, že mozek dokáže přesunout spoje
nervových buněk na nové koleje, jinak řečeno, nejdříve
musí mozek sám sebe spravit díky své enormní adap-
tační schopnosti a pak teprve afatik dokáže znovu říci
„židle“. Pokud nádor roste a nové spoje se neobnoví,
afatik se slovo „židle“ už nenaučí.

Abych vyslovil „židle“, musí tedy řádně fungovat:
1. mluvidla,
2. koordinace mluvidel řízená z nižších nervových

center,
3. koordinace mluvidel z center, jež dokážou rozpo-

hybovat mluvidla tak, aby řekla smysluplné slovo
a posléze i větu.

Nefungují-li centra řeči, moje duše nedokáže přinutit
mluvidla, aby řekla určité slovo, kterému jinak rozumím.
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1.1.6 Chci, abych nebyl sledován

Existuje onemocnění, kdy vše, co kolem sebe vnímám,
vztahuji na sebe – a to zcela nesprávně. Připadá mi, že
jsem soustavně sledován a že za tím sledováním se
skrývá nějaká zvláštní organizace, která mě chce patrně
zlikvidovat. Této poruše se říká perzekuční blud.

Požádáme-li nemocného trpícího touto poruchou,
aby nám doložil, že je vskutku sledován, odpoví, že se
za ním lidé nápadně ohlížejí, a to způsobem, který ne-
může být ničím jiným nežli plánovanými akcemi nějaké
skryté organizace.

Takový nemocný jde na procházku se svou manžel-
kou a upozorní ji: „Podívej, jak se ten chlap na mě dívá,
neříkej mi, že mě nesleduje.“

Nás zajímá, že onen nemocný vyslovil smysluplné
souvětí vztahující se skutečně na muže, který se po něm
ohlédl. Tomuto ohlédnutí však přisoudil nesprávný vý-
znam. Tomuto významu uvěřil a správně usoudil, že je-li
sledován, něco se děje, někdo ho ohrožuje.

Podotýkám, že blud je nesprávná ÚVAHA (porucha
myšlení) vzniklá duševním onemocněním, jež je pozo-
ruhodně NEVÝVRATNÁ.

Nemocnému s perzekučním bludem nevymluvíte, že
se mýlí, protože za každým se občas někdo ohlédne. On
nevýznamnému ohlédnutí přisuzuje falešný VÝZNAM,
ale z tohoto významu už vydedukuje správné chování.
Vždyť jsem-li vskutku sledován, mám si dát sakrament-
sky pozor, protože kdo ví...

Náš duševně nemocný je tudíž nevyvratitelně pře-
svědčen, že je sledován, v tom vězí porucha jeho duše,
ale z faktu sledování už dedukuje správně, že to nemůže
nechat jen tak, protože případné sledování je vskutku
třeba dostatečně objasnit. Stane se pak, že nemocný trpí-
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cí perzekučním bludem napadne nevinného občana nebo
začne posílat stížnosti na úřady, aby zakročily. Znám ne-
mocného, který takto napsal 15 000 stížností ročně!

Začnete-li takovému nemocnému jeho přesvědče-
ní vyvracet, zjistíte, že jeho uvažování se dostalo na
jakousi pevně zajetou kolej, kterou není schopen
opustit.

Takže v ještě daleko vyšším centru mozku, nežli jsou
centra řeči, se nějak organizuje PŘESVĚDČENÍ, že
existuje něco, co neexistuje.

1.1.7 Bludné přesvědčení mě nutí k nesprávným
chtěním

Perzekuční blud není v psychiatrii nic vzácného a bývá
součástí takzvaného paranoidního syndromu (syndro-
mu vztahovačnosti), ale od doby, co se operuje mozek
a náležitě se sleduje, která místa skalpel zasahuje, bylo
opakovaně zjištěno, že mylná, nicméně urputná pře-
svědčení, mající povahu bludu, způsobuje i fyzický zá-
sah skalpelu.

Nemusí to být jen skalpel neurochirurga, ale třeba
i takový virus, nebo něco ještě menšího, jen „kousek“
bílkoviny zvaný prion, který začne demontovat nervové
buňky, a zčistajasna začnu být přesvědčen, že jsem ne-
přetržitě sledován.

Znovu pozorně zaznamenejte, že své chorobné pře-
svědčení si správně (ne-chorobně) zdůvodním tím, že
se na mě lidé nějak podezřele dívají, a z toho opět
správně, tedy nikoli chorobně, usoudím, že s tím se
musí něco dělat, přinejmenším podat stížnost.

Bludné přesvědčení, že jsem neustále sledován, začne
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INFILTROVAT mé vědomí neboli duši, až ji zcela oku-
puje, a pak už nechci nic jiného nežli něco zařídit, abych
sledován nebyl. Není to úžasné, že se někde v mozku, ne-
víme zatím přesně kde, rodí má přesvědčení?

Protože je přesvědčení spojeno s chtěním, obvykle
CHCI to, co odpovídá mým přesvědčením (také před-
sudkům). Toto je nutné vyslovit přesněji: je správné,
pokud ve mně vznikají taková přesvědčení, která mě co
nejvýhodněji provedou životem. Držím-li se falešných
přesvědčení, vzniká z toho nesprávné chtění a já pak
mohu chtít i něco, co mě přivede do záhuby.

1.1.8 Omyl a blud mají mnoho společného

Mýlit se můžeme všelijak. Třeba se nám ztratí mobil
a z rozmanitých a přijatelných důvodů se domníváme,
že nám ho ukradl bratranec z manželčiny strany. Pak
řekneme své ženě: „Ten tvůj bratranec mi šlohl mobil!“
Ovšem, nakonec přijmeme argument, že dokázat mu to
nesvedeme a že koneckonců by to opravdu mohl být
i někdo jiný. Ale přesto se co chvíli vrací přesvědčení,
že to přece jen byl ten manželčin bratranec, a třeba s ta-
kovým přesvědčením žijeme mnoho let.

Jsme-li soudní, řekneme si následující: „Byl to zcela
JISTĚ ten bratranec, ale NEVYLUČUJI, že to mohl být
někdo jiný.“ Z čistě logického hlediska je věta v uvo-
zovkách poněkud zmatená, protože nelze něco JISTĚ
vědět a současně připouštět POCHYBNOSTI. Ale my
lidé, i ti nejvzdělanější, už takto uvažujeme.

Výše uvedeným způsobem neuvažuje nemocný trpící
perzekučním bludem. Ten by byl o vině manželčina
bratrance nevývratně přesvědčen, třeba v rámci svého
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perzekučního bludu: „Ten bratránek je pěkné kvítko,
dal se najmout organizací, co mě špehuje, a vzal mi mo-
bil, aby zjistil, kdy jsem koho volal.“

Namítnete mu, že k tomuto tvrzení potřebuje mít dů-
kaz, a on vám odpoví, že jste naivní, když ten komplot
kolem něho nevidíte a když nechápete, že ztráta mobilu
je součástí spiknutí.

Dá se říci, že blud je sice omyl, přesněji mylné pře-
svědčení, ale takové, jež nemocnému nedokážete nijak
vyvrátit, protože je původu CHOROBNÉHO. Duševně
zdravý člověk, náležitě sociálně inteligentní, si dává na
svá přesvědčení pozor.

Trpět perzekučním bludem je projevem duševní ne-
moci, kdy celá moje mysl (duše) je okupována podezře-
ním, že jsem sledován a že s tím musím něco udělat.
Toto bludné podezření (bludné přesvědčení) mou duši
zcela ovládne, až nakonec skončím jako ztroskotanec,
který pro své bludné podezření opustil práci, rodinu,
přestal o sebe dbát a nakonec jen omílá, že je mu křiv-
děno, neboť nikde nenalezl porozumění pro své bludné
přesvědčení.

Dá se říci, že myšlení našeho nemocného se po-
stupně zjednodušuje, scvrkává do několika jednodu-
chých tvrzení. Přesto jakýsi zbytek duše zůstává a za-
pamatujme si, že ten zbytek duše se nedokáže sám
o sobě vzpamatovat, když se neuzdraví určité funkční
oblasti mozku.

Naznačuji tím poněkud předčasně, že bez zdravého
mozku nemůže být zdravá ani duše.
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1.1.9 Chtěním realizuji svoji vůli

Většinu toho, co chci, nepromýšlím. Zřídkakdy usednu
a položím si otázku: „Co vlastně chci?“ Musím toho
mít hodně málo na práci, abych si tuto otázku kladl,
protože maximum mých CHTĚNÍ mi vpadne do duše
jako hotový nápad. Náhle mě napadne jít do kina. Ten
nápad se mi v mysli vynoří jak Venuše z mořské pěny.

Jestliže chci jít do kina a také tam jdu, lze říci, že
jsem uskutečnil svou vůli, nebo přesněji řečeno, mé
chtění mě přimělo k volnímu aktu „jít do kina“.

Svým způsobem je smysl výrazů „chtění“ a „vůle“
shodný. Má poslední vůle je vlastně mé poslední chtění.
Výraz vůle spíše prokáže svůj význam, hovoříme-li
o VOLNÍM jednání a především o poruchách volního
chování. Volním jednáním bychom mohli nazývat tako-
vé jednání, kdy smysluplně, na základě nějakého srozu-
mitelného chtění volím účelné prostředky jednání tak,
abych dosáhl nějakého srozumitelného cíle, který je
spřažen s mým srozumitelným chtěním.

O konstrukci chtění samého budeme ještě hovořit,
nyní obraťme pozornost zpět k psychopatologii.

Abulie znamená, že nemocný není schopen něco
chtít a o něco usilovat. Stačí chorobně smutná nálada
zvaná deprese či melancholie, a nemocný nechce vůbec
nic, protože v důsledku poruchy své nálady (poruchy
cítění, emočního defektu) pro něho vše ztratilo smysl,
dokonce i sám život. Někdy mu stačí dodat vhodné an-
tidepresivum a vrátí se mu vyrovnaná nálada a s tím
i vyvážená chtění a srozumitelné volní jednání. V tako-
vém případě určitá chemická látka vyrovná zřejmě bio-
chemickou situaci na nervových synapsích a deprese
odvane. Dodávám, že tu depresi neodvane sama duše,
ale ona chemická, duchaplně vymyšlená sloučenina.
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Chcete-li někoho zabít (a to možná chcete co chvíli),
přesto tak obvykle neučiníte. Stačí ale osm piv, vrátit se
předčasně domů, nalézt milovanou ženu s nahým chla-
pem a být chorobným žárlivcem, a máte-li doma pistoli,
střelíte. Střelíte, a pak toho litujete, protože jste jednali
zkratově. Vaše volní jednání bylo narušené, nebyli jste
schopni KORIGOVAT nebezpečné chtění – zabít milen-
ce své ženy. Nastal souběh neblahých příčin: jste žárli-
vec, vypil jste osm piv, našel jste ženu s milencem
a máte doma zbraň.

Okamžitě po výstřelu se vám chtění změní, během
pěti minut chcete, aby se to všechno nestalo, jenomže
váš mozek se dostal do prekérní situace, zmrzačil vaši
duši tak, že jste jednal zbrkle. Jednak pivo zamíchalo
s endorfiny na vašich nervových spojích, ale současně
i mocná erupce zloby vyvolaná dopadením manželky
in flagranti a konečně i fakt, že jste žárlivec, způsobily,
že jste vystřelil. Jinak řečeno, na dramaticky krátký čas
jste jednal bezmyšlenkovitě. Demontovaný mozek de-
montoval vaši duši, zdeformoval vaše volní jednání.
Znovu si zapamatujme, že duše není nějaký kontrolor
poruchy mozku, ale právě naopak porucha mozku až
neuvěřitelně rozdrobí duši na kousky, které spolu pře-
stanou smysluplně souviset.

Existují dokonce takzvané KOMPULZE, kdy se duše
v určitém svém teritoriu rozkládá prazvláštním způso-
bem. Musíte třeba desetkrát otočit klíčem v zámku,
abyste byli schopni vůbec existovat. Neotočíte-li deset-
krát klíčem v zámku, začnete se nepříčetně děsit, aniž
víte proč. Takovému jednání říkáme NUTKAVÉ. Má
hodně společného s nutkáním k močení či na stolici.
Jste chorobně přesvědčeni, že klíčem otáčet musíte,
v důsledku vysoce poruchového vtíravého strachu (zva-
ného fobie), že se něco stane, neotočíte-li jím. A otočí-
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te-li klíčem, jdete pak do práce, kde vykonáváte něco
vysoce náročného. – Chci tím jen znovu zdůraznit, že
jinak zdravá duše postrádá zřejmě schopnost se náležitě
srovnat, vypořádat se s tak solitérní poruchou, jakou je
chorobně nutkavé jednání.

Někde v mozku je chyba, mozek ji nedokáže urovnat,
a tím pádem ji nedokáže urovnat ani duše. Dotáhněme
tuto myšlenku do konce a uvědomme si, že ve zdravém
mozku musí existovat funkční systém, který nás chrání,
abychom vtíravosti zbytečných myšlenek nepodléhali.



2. kapitola

Chci se radovat,
nechci truchlit

1.2.1 Já chci něco

Nesmíme zapomenout, že abych něco konkrétního
a smysluplného mohl chtít, musí mě to v první řadě na-
padnout. A jakýkoli nápad přichází do našeho vědomí
z němých hlubin naší duše a my už víme, že němými
hlubinami naší duše není nic jiného nežli náš mozek.

Do duše nám VPADNE nápad něco chtít a je třeba
pochopit, že ten nápad byl v našem mozku vypočítán.
Líbí se mi výraz, že byl VYČÍSLEN počítačovým
systémem mozku a mozek tento nápad VNUKÁ do naší
mysli (vědomí, duše).

Patřím do třídy pijáků kávy, nikoli čaje, a proto cítím,
jak mi v průběhu čtení novin vytane na mysli chuť na
kávu. Zachce se mi kávy, a proto zavolám do míst, kde
se podle všeho nachází manželka: „Prosil bych kávu!“
Nápad chtít kávu se mi v mysli vynoří náhle, takříkajíc
EMERGENTNĚ. Tomuto vynoření smysluplné myš-
lenky říkáme MENTÁLNÍ EMERGENCE.

V pojmu emergence není obsažena jen ona nečekaná
náhlost, ale i to, co je hlavním obsahem této knihy. Us-
pořádané kmitání nervových vzruchů a biochemická
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konstelace na určitých spojích nervových vláken, tak
řečených synapsích, se náhle změní v novou kvalitu,
přesněji řečeno novou kvalitu docela jinak uspořáda-
nou, než jak jsou uspořádány vzruchy a synapse.

„JÁ – NĚCO – CHCI.“ Nejdříve propukne v mém
vědomí myšlenka, kterou posléze změním buď v prone-
sený výrok, nebo v napsanou větu. Mluvíme-li o chtění,
je již ze sémantické podstaty nezbytné, aby zde byl
NĚKDO, kdo chce, a NĚCO, co je požadováno. Hovo-
říme o případu, kdy panem „někdo“ jsem já.

Mohu také poklidně kráčet pražskou ulicí, zahledět
se do kavárny, kde páni moudře rozprávějí a pijí kávu,
a v ten moment dostanu na kávu chuť. Nápad chtít kávu
se vynořil z prostoru kavárny, odtud přešel optickou
dráhou do mozku a z mozku do mé duše.

Byl by velký a nešťastný omyl domnívat se, že v tom-
to případě by duše něco zpracovala bez účasti mozku.
Že by snad v duši samé existoval pojem kávy, že by
sama představa kávy jako ryze duchovní element ve
mně vyvolala chuť na kávu, případně pak iniciovala pří-
slušné chování – jít do kavárny a dát si kávu.

Tak tomu není. Když vidím pány, jak pijí kávu, akti-
vuje se aparát mozku s epizodickou pamětí, který mi
vnukne do mysli, že vidím pány pít kávu, a tento můj
optický obraz (lépe: optické zobrazení) se v mé duši
zcela automaticky propojí se vzpomínkou na kávu jako
cosi chutného, co mi právě chybí. To, že vidím pány pít
kávu a že jsem na ni dostal chuť, vyčíslil můj mozek
a jen se mu uráčilo dát mi o tom vědět, to jest informo-
vat mou duši.

Stačí porucha kognitivního (poznávacího) systému
mozku, a já NEPOROZUMÍM tomu, co ti pánové v ka-
várně dělají. Také stačí porucha chuťových center a já
nedostanu, lépe řečeno nedokážu dostat chuť na kávu.
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1.2.2 Uvážil jsem, že bych mohl chtít

Když nemám co na práci nebo když se mi svět začne je-
vit negativně, je možné, že začnu MEDITOVAT. Je to
nejlepší výraz pro vleklé uvažování o životě, o tom,
čeho jsem dosáhl a čeho nikoli. To vše je jalové, pokud
meditace není náležitě konkrétní a nepřivede mě k otáz-
ce, co vlastně chci.

Jestliže uvážím, že něco chci, obracím svou mysl
směrem k budoucnosti. Uvažujme banální případ, že
z výšin ušlechtilých meditací sestoupím v rozjímání, že
by mi šéf měl přidat nejméně dva tisíce čistého.

Chcete-li se mnou pokračovat na cestě k zajímavým
závěrům, žádám vás, abyste mi uvěřili, že celá ta moje
meditace není děním ve světě duchovním, ale opět jen dě-
ním ve světě neuronálním, o kterém jsem ve svém vědomí
toliko informován. Neboli: jakákoli úvaha je především
procesem vyčíslování v mém mozkovém kompjútru, kte-
rý do mé mysli vkládá již víceméně hotové myšlenky.

Mozek je složitější nežli vesmír, a to nejen z kvalita-
tivního, ale i z kvantitativního hlediska. Vesmír se roz-
píná, vybuchují v něm nové hvězdy, které pak stárnou
a zanikají. Co je to však proti uspořádání funkčních
prvků mozku, které umožňují, že optickým čidlem roz-
poznám tvář své ženy v davu několika set lidí a že jsem
schopen se zaobírat myšlenkami o vesmíru samém, ba
dokážu jej nějak chápat. Nevím, kolik je ve vesmíru
hvězd podobných našemu Slunci, ale v mozku je sto
miliard nervových buněk spojených vzájemně synapse-
mi, jichž je přibližně bilion. Vždyť k axonu (vláknu, je-
hož vzruchy směřují směrem od buňky) některých moz-
kových buněk je napojeno až 20 tisíc dendritických
synapsí a k axonům mozečkových pyramidových buněk
jich má být napojeno až 200 tisíc.
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Ten příběh, že v určité líbezné chvíli jsem si zame-
ditoval a dospěl k závěru, že mám právo na zvýšení
platu, lze převyprávět takto: Napadlo mě odložit no-
viny a zapřemýšlet si o životě. Mé myšlenky byly ve-
deny příslušnými centry myšlení správným směrem,
protože jsem dospěl k závěru, že bych měl dostat při-
dáno.

Takže i meditace o tom, co vlastně chci, mě musí
v první řadě NAPADNOUT, a ten nápad mi vždy a za
všech okolností vyčíslí mozek.

I tak ovšem zůstane duše něčím zázračným.

1.2.3 V první řadě chci žít

Je docela zajímavé zabývat se otázkou: „Proč chci žít?“
Jedna z odpovědí by mohla znít: „Protože nechci
umřít.“ Nesprávná není ani odpověď: „Protože mám
děti a musím se o ně postarat,“ nebo dokonce: „Chci žít,
protože miluji Lidušku Novákovou.“ Jsou to všechno
hovorové odpovědi, ale později ještě uvidíme, jak je vý-
hodné, že mozek dokáže uvažovat i nepřesně, protože
exaktním myšlením bych se nedobral ani k rozhodnutí
jít s manželkou do biografu.

Mám výhrady k výroku: „Chci žít, protože život je
krásný.“ Je-li možné, a dokonce odporně pravděpodob-
né, že během života ztratím jednu z nejbližších bytostí,
pak nemohu říci, že žít je krásné. Ležím-li na operač-
ním stole, obvykle mlčím, ale kdybych promluvil, urči-
tě neřeknu, že život je krásný.

Existuje jedna odborně nenapadnutelná odpověď:
„Chci žít, protože strach ze smrti ve mně vyvolá co do
intenzity tu nejděsivější představu.“ Musím však dodat,
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že jde o představu děsivého strachu, a strach řadím mezi
emoce (city, pocity, nálady). Je-li ve mně zánik života
propojen s pocity hrůzy, pak raději chci žít.

Smrti se nebojí dva typy lidí, vůči sobě opačné. Jed-
němi jsou adrenalinoví hazardéři, kteří NEDOMÝŠLEJÍ
své hazardní jednání, a jak průzkumy ukázaly, je u nich
strach ze smrti skutečně málo intenzivní. Rozkoš z rizi-
ka je u nich silnější než strach ze smrti. A smrti se nebo-
jí též melancholik, jehož depresivní nálada jej ničí tak ur-
putně, že smrt chápe jako vysvobození.

Já ovšem nežiji tak, že bych si nepřetržitě opakoval,
že chci žít, protože se bojím smrti. Ale je-li ohrožen
můj život, okamžitě se chci ohrožení vyhnout. Zazna-
menám-li zemětřesení, vyběhnu z domu na ulici a ne-
uvažuji, že bych potřeboval novou kravatu.

1.2.4 Jsme jištěni před trvalým strachem
ze smrti

Svým způsobem by bylo správné, abychom se nepřetr-
žitě dosti intenzivně báli umřít, abychom se tak předem
vyhýbali nebezpečím.

Život by se nám změnil nikoli v peklo srozumitelně
uspořádané, kde nás hříšníky pečou v měděných kot-
lích, ale v peklo chaotické. Mozek by sice řádně
VNÍMAL své prostředí, zhroutil by se však z toho ne-
uspořádaného množství rozmanitých ohrožení. Nep-
řetržitě bychom šíleli strachy, že zahyneme, protože
je to fakticky ustavičně možné. Vybuchnout plyn nám
může v bytě prakticky kdykoli.

My však nešílíme, protože strach ze smrti je uložen
zdánlivě v pozadí naší mysli. Ve skutečnosti je mozek
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zorganizován tak duchaplně, že se začneme smrti bát,
jen když je k tomu důvod. Zaznamenáme zemětřesení,
a proto vyběhneme na ulici, aby nás nezabil padající
strop našeho obýváku.

Tak je možné, že bezstarostně v náladě nádherně po-
vznesené kráčíme lesem a k smrti se polekáme, teprve
když potkáme lva nebo zabijáka mířícího na nás pistolí.

Díky superorganizaci nejvyšších center mozku jsou
emoce strachu, hrůzy či zoufalství vpouštěny do našeho
vědomí až v pravou chvíli.

Je to například nedostatek serotoninu na nervových
spojích (synapsích), který nás uvrhne v chronickou bez-
naděj a vydá nás napospas smrti. Slyšte – nedostatek se-
rotoninu na synapsích v mozku vytvoří v naší duši zou-
falství, ačkoli jsme právě vyhráli milion! Melancholik
se nedokáže z výhry těšit. Duše sama o sobě se nedoká-
že těšit, nefunguje-li mozek, a to navíc správným, ba
bezchybným způsobem.

Ale nesmí nás ani napadnout, že nedostatek serotoni-
nu je naše beznadějné zoufalství. Zoufalství patří do
sféry duše, vědomí, mysli, zatímco nedostatek serotoni-
nu je biochemická porucha na synapsi. My jen nevíme,
jakým mechanismem vyrábí biochemická porucha sy-
napse prožitek beznaděje.

Synapse sama nic neprožívá, ani mozková kůra si nic
neuvědomuje a nic neprožívá, jen to prožívání konstru-
ují neboli vytvářejí, a to způsobem principiálně nepo-
chopitelným. Svět prožívání, tj. naše duše, se skládá
z docela jiných funkčních elementů, než z jakých se
skládá nervová buňka a její spoje.

Jednoduše řečeno, nikoli v naší duši, ale v mozku je
duchaplné zařízení, které způsobuje, že se bojíme smrti,
jen když je správné se jí bát.
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1.2.5 Emoce řídí naše chtění,
někdy ho i korumpují

Chci-li jít do kina, pak lze říci, že chci jít do kina vý-
hradně jen, pokud OČEKÁVÁM, že se v kině pobavím.
Pobavit se je kladná emoce vyjadřující určitý druh pří-
jemna, libosti.

Může se stát, že chci jít do kina a vím, že se tam po-
bavím, ale přesto nikam nejdu, neboť očekávám, že mi
zavolá slečna N., na níž mi mimořádně záleží. Takže se
zdá, že kladná emoce spojená se zavoláním slečny N. je
intenzivnější nežli kino. Kdybych byl slečnou N. již
emočně přesycen a chystal se s ní rozejít, šel bych radě-
ji do kina, protože zavolání slečny N. by u mě bylo spo-
jeno s emocí zápornou, nepříjemnou, nelibou. Očekává-
ní příjemna bych mohl vyjádřit větou: „Půjdu do kina,
protože očekávám, že se tam pobavím.“ Takto si to
ovšem v duchu nepředříkávám, ale byl bych schopen
napsat uvedenou větu třeba jako vzkaz. Z toho plyne, že
„kino a příjemno“ jsou už někde automaticky propoje-
ny – a kde jinde než v mozku. Ale v tuto chvíli nás zají-
má, že bych si v uvedené situaci přece jen něco v duchu
předříkávat mohl. Třeba: „Chce se mi jít do kina, ale co
když zavolá slečna N. a sdělí mi, že dnes nebude studo-
vat, jak říkala?“

Prekérní situace. Zachtělo se mi jít do kina, ale uvízl
jsem v obavách, abych nepropásl případnou návštěvu
slečny N., váhám a váhám, tj. prožívám mírné nepří-
jemno z váhavosti, až se rozhodnu, že zůstanu doma
a budu čekat na zavolání (jakkoli nejisté).

Uznejte, že vše záleží na tom, s jak silnými emocemi
je v mozku spojeno kino a slečna N. Tvrdím, že inten-
zita uvedených emocí „vyrobí“ mé rozhodnutí. Jsem-li
filmový fanda a vím-li, že slečnu N. mám jistou, půjdu
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do kina. A pokud mi na slečně N. už mnoho nezáleží,
slíbím jí, že zavolám, ale pak tak neučiním. Způsobím
jí bolest, což sice v podstatě nechci, ale co je to platné,
když dávají vynikající film a já jsem filmový fanda. Mé
emoce zkorumpovaly mé chtění a tím pádem i mé roz-
hodování. Že je mé chtění dirigováno příslušnými
emocemi, není nic převratného, ale přede jen to má
jednu zajímavost.

1.2.6 Co znamená, že uvažuji o tom, co chci

Již na tomto místě si dovolím připomenout, že mé vě-
domí, je-li dostatečně BDĚLÉ, vnímá prostředí hlavně
smysly (senzory), takže něco konkrétního a srozumi-
telného vidím a slyším, cítím polohu svého těla, cítím,
že mě pobolívá zub a tlačí židle. Zazvoní-li někdo
u dveří, rozliším hlas zvonku a jdu nebo nejdu otevřít.
Tato sféra mé duše je určena jednak fungováním mých
smyslů, jednak schopností mozku vše vnímané složit
v ucelený obraz tak, že ROZUMÍM svému okolí, své-
mu prostředí.

Mimo tuto vrstvu naší duše existuje druhá, v níž
sice nic zřetelného nevidím, ale mnohé si dokážu
představit. Představuji-li si, že líbám slečnu N., je to
možná úžasné, ale samotnému líbání, jež vnímám
v oné první vrstvě, se to nevyrovná. V této druhé vrst-
vě prožívám i své vlastní uvažování a rozmýšlení.
A tak si ZAUVAŽUJI, že bych se mohl vyhnou slečně
N., jež mě již nijak zvláště nefascinuje, tím, že půjdu
do kina.

Ovšem abych mohl uvažovat o tom, co chci, muse-
jí fungovat koordinující procesy na vysoké úrovni,
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díky nimž jsem schopen si představit jak kino, tak
i slečnu N. a obojí jsem schopen pojmenovat a vzá-
jemně POROVNÁVAT. Ale bilion funkčních prvků
v našem mozku dokáže své. Všechno spočítá, vyčíslí
a dá naší duši na vědomí. Dokonce jí dá na vědomí, že
si neví rady.

I šachový počítač se rozhoduje, jaký udělá tah.
Máte pocit (= prožíváte), že nevíte, jak se rozhodnout –
zda jít do kina, nebo čekat na telefon svého miláčka,
a zatím se nerozhodujete vy, ale výhradně jen váš mo-
zek vám dokáže vygenerovat rozhodnutí a nalézt ře-
šení. Vy jen máte pocit, že jste se rozhodli ve své
duši, vlastní vůlí.

Neboli: emoce určují mé chtění, mé chtění určuje
mé rozhodování a mé rozhodování určuje mé chování.
Tak je to ovšem uspořádáno v mé duši. Jenže toto
uspořádání zkonstruoval můj mozek a lišácky vnukl
duši pocit, že se rozhodla sama. Že sama uvedla do
pohybu své končetiny, aby odkráčela tam, kam odkrá-
čet chtěla.

Mozek mi dokonce dokáže vnuknout pocit, že uvažu-
ji, usuzuji, rozmýšlím. Mozek je dost složitý, aby uměl
usuzovat a rozhodovat sám, protože jeho složitost není
samoúčelná.

Nemusíte věřit, že tomu tak je, ale jste povinni při-
pustit, že by tomu tak být mohlo.

1.2.7 Mé chtění je FILTROVÁNO

Jestliže něco chci, potom jsem-li bytost zcela duševně
normální, chci výhradně pouze to, co je MOŽNÉ,
USKUTEČNITELNÉ, REALIZOVATELNÉ. Uznáte,
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že nebudu chtít zdolat osmitisícovku Nanga Parbat,
mám-li ochrnuté dolní končetiny.

Realizovatelnost mého chtění je prvním a rozhodují-
cím filtrem toho, co chci.

Nemusí jít jen o Nanga Parbat. Řekněme třeba, že
český bezdomovec, který vedle osmi piv zvládne i pře-
číst si noviny, nebude usilovat o to, aby se oženil s Julií
Roberts. Ovšem filtr uskutečnitelnosti nemusí fungovat.
Stačí, abychom onemocněli takzvaným erotomanickým
bludem, a dojdeme k nezvratnému přesvědčení, že Julia
Roberts je nám souzena a máme na ni právo. Pak ji bu-
deme nepřetržitě sledovat, obtěžovat, psát jí milostné
dopisy a nezatrhne nám to ani kalifornská policie, ale
teprve kalifornský soud.

Když v mozku nefunguje filtr uskutečnitelnosti, cho-
váme se bizarně, dokonce chorobně. Existují duševní
choroby, kde filtr uskutečnitelnosti nefunguje: delirující
alkoholik někdy naráží do dveří a chce jimi projít, chro-
nický schizofrenik má blud, že dokáže létat, a vyskočí
z okna psychiatrické léčebny.

Druhý filtr chtění je možné označit polárními výrazy
„MUSÍM – NESMÍM“. Když něco nesmím, pak obvyk-
le něco jiného musím. Nesmím-li vstát z postele, proto-
že jsem nemocen, musím v posteli ležet. Musím jíst,
pít, šatit se a rozmnožovat se, a proto nesmím žíznit,
hladovět, chodit nahý a nezajímat se o ženy.

Toto „musím – nesmím“ nespojujte s morálkou! Jest-
liže něco musím, tak výhradně proto, že kdybych to ne-
udělal, zahynul bych, těžce bych ochořel, byl bych trva-
le hendikepován.

Obvykle to, co musíte a nesmíte, příliš nerozmýšlíte.
Je to uloženo jako filtr ve vašem mozku tak, že to, co
musíte, vlastně i chcete, a co nesmíte, nechcete. Po-
hrajte si s těmito dvěma pojmy „musím – nesmím“.
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Tak třeba nesmíte souložit s dvanáctiletou dívenkou
a musíte se ukáznit, protože jinak vám hrozí trest ome-
zující vaši svobodu.

Tento druhý filtr v mozku bychom mohli nazvat
FILTREM NEZBYTNOSTI. Sem ovšem nepatří, že
musím jít do kina, protože zbožňuji Julii Roberts, neboť
výrazu „musím“ tu bylo užito hovorově ve smyslu „rád
bych šel do kina, protože...“, právě tak jako „nesmím si
nechat ujít film s Julií Roberts“ je míněno jako „nerad
bych přišel o ten film“.

Použiji-li výrazy „musím – nesmím“, musí se jednat
vždy o skutečnou nezbytnost. Z tohoto hlediska existu-
je psychická porucha zvaná FOBIE, kdy mám iracio-
nální strach, že se něco hrozného stane, třeba nemám-li
v kapse svých kalhot rohlík (konkrétní případ). Takto
nemocný postrádá správně fungující filtr nezbytnosti,
protože se domnívá, že rohlík v kapse mít musí, jinak
zahyne.

Také chronický kriminálník a recidivista má poruchu
filtru nezbytnosti, protože ho ani nenapadne, že krást
a zabíjet se nesmí. Filtr nezbytnosti bychom mohli na-
zývat i filtrem NUTNOSTI, pokud správně chápete, že
nutné je to, co musíte. V tomto případě se mi „nezbyt-
nost“ líbí více než „nutnost“.

Třetím a posledním filtrem je hledisko MRAVNÍ,
za předpokladu, že za mravné považujete to, co máte
dělat, co je správné. Tento filtr určuje vaši schopnost
rozlišit, zda konáte ve svůj prospěch jen to, co není na
úkor někoho jiného. Ostatně to je princip mravnosti
vůbec.

Pokud nechci získat prospěch na úkor druhého, pak
můj filtr mravnosti funguje správně a dostatečně. Sami
si odvodíte, že projevem jeho správného fungování je
dostatečně vyvinutý soucit a svědomí.
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Pojem filtr zde chápejte jako zatím dostatečně nepro-
zkoumaný systém některých mozkových center, která
střeží, zda jednáte v souladu se svou životní situací.

Pro jistotu ony tři filtry v mozku, které chrání duši
před nežádoucím chtěním, zopakuji:

1. filtr USKUTEČNITELNOSTI = chci, co je mož-
né, nechci, co je nemožné,

2. filtr NEZBYTNOSTI = chci, co musím, nechci, co
nesmím,

3. filtr MRAVNOSTI = chci, co je správné, nechci
nic, co někomu škodí, třebaže mně to prospívá.

1.2.8 Chci výhradně jen proto,
že je mi dovoleno vybírat

Zopakujme si konstrukci jevu zvaného CHTĚNÍ.
V první řadě existuje záhadný pocit, že jsem to já,

kdo něco chce. Upozorňuji čtenáře, že i tento pocit „já“
vyrábí mozek, protože existují poruchy, kdy jsem blud-
ně přesvědčen, že nejsem já, ale Duch svatý, Bůh, Kris-
tus či Napoleon.

Chci získat emoce kladné a nechci emoce záporné.
Tento fakt je v chtění vtělen, inkorporován. I když se
může stát, že chci podstoupit bolest (vytržení zubu), či-
ním tak jen proto, abych se bolesti zbavil.

Abych dosáhl libého pocitu kladné emoce, musím
někdy celý proces dosažení libosti rozmýšlet, promýš-
let, musím uvažovat, tj. usuzovat.

Takže tyto dvě rozdílné aktivity mozku – EMOCE
a MYŠLENÍ – konstruují mé chtění. Chtění je výsled-
kem správného fungování emocí a myšlení. Přečtu-li
si v novinách, že v kině Blaník dávají film s Julií Ro-
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berts, pak, jsem-li jejím obdivovatelem, budu chtít jít
do kina. Představa této filmové hvězdy ve mně vzbudí
kladné emoce a v tu chvíli se začne ve mně rodit mé
chtění jít do kina. Chtění projde výše uvedenými třemi
filtry a já pak už jen promyslím, jak sehnat lístky a kdy
do kina půjdu.

Lze říci poněkud metaforicky nadneseně, že svým
chtěním jsem uvězněn v kleci svých emocí, totiž ve
schopnosti promyslet cestu k emocím kladný a umění
vyhnout se cestě k emocím záporným. Takže pokud
v tuto chvíli něco chcete, pak vám toto chtění přesně
vyčíslil váš mozek a je na místě, abyste se této skuteč-
nosti náležitě divili, abyste nad ní žasli!

Chci-li výhradně emoci kladnou, a pokud možno tu
nejintenzivnější, je tím řečeno, že mé prostředí mi nabí-
zí, abych si vybral jednu z mnoha možností.

Vlak jedoucí po kolejích si vybírat nemůže. Koleje
jsou dány a výhybky neovlivňuje vlak, ale hradlař. Drá-
ha vlaku je dána, determinována. Vlak nemusí „chtít“
jet z Prahy do Brna, neboť jinak jet prostě nemůže.

Představme si inteligentní vlak, který se řídí vlastním
mozkem, ale přesto nesmí opustit koleje, protože by za-
hynul. Smí si ovšem na křižovatce vybrat, zda pojede
vlevo či vpravo. Kdyby mu bylo lhostejné, kudy pojede,
nemohl by chtít jet vlevo nebo vpravo, ale třeba by si
řekl, že bude jezdit všude vpravo. I k tomu by ovšem
musel mít nějaký důvod. Předpovídám, že vlak, který
nemá důvod jet vlevo ani vpravo, by se na křižovatce
zastavil a nedokázal by jet dál.

Kdyby se inteligentní vlak dozvěděl, že pojede-li
vlevo, bude lépe ošetřen a dostane kvalitnější naftu, po-
jede vlevo – a teprve v tomto případě mu můžeme při-
soudit vůli jet vlevo.

Existence chtění vznikla až v důsledku MOŽNOSTI
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VÝBĚRU. Neexistuje-li pro nějaký systém možnost vý-
běru, pak takový systém nemusí a ani nedokáže nic chtít.

Proto, aby jakýkoli fungující stroj (systém) mohl
správně řešit problém zvaný „křižovatka“, musí být
schopen ROZPOZNAT výhodu a tuto výhodu posléze
ZÍSKAT. O takovém systému můžeme říci, že výhodu
chce, třebaže v případě vlaku to zní komicky.

Kdykoli něco chci, jsou aktivovány mé emoce,
abych věděl, oč mám usilovat, a současně je aktivová-
no myšlení, abych věděl JAK chtěného dosáhnout.
Ale samo chtění je jen a jen vyšší organizační princip,
vyšší princip uspořádání mého vědomí, vyrobený
mým mozkem.

1.2.9 Skrze chtění mozek organizuje
mou duši

Skála může existovat, protože dokáže vzdorovat změ-
nám svého vnitřního i vnějšího prostředí. Je složena
z molekul pevné hmoty, které nevytvářejí nové slouče-
niny, ač třeba mrznoucí voda skálu drolí, ovšem ve vel-
mi dlouhém časovém intervalu. O skále bychom neřek-
li, že přežívá. Zato bychom to řekli o všem, co je živé.
Vrcholným organizačním principem živé hmoty je
schopnost přežít.

Aby živý organismu přežil, musí být schopen čelit
ohrožením, která směřují jak proti jeho životu, tak pro-
ti  jeho schopnosti rozmnožovat se. U člověka tomu ne-
může být jinak. Náš mozek musí fungovat tak, aby-
chom nejdříve uchránili svůj život a teprve pak šli třeba
flámovat.

V každém okamžiku svého života o něco usilujeme,
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máme nějaké záměry, miniaturní či velkolepé, ale to
vše jde stranou, jsme-li ohroženi na zdraví či životě.
V ten okamžik chceme přežít, nezahynout a tomuto
cíli (záměru) podrobíme veškeré své myšlení a jedná-
ní, své chtění.

Jenomže člověk je nadán schopností prožívat libé
emoce, radovat se, rozplývat se blahem a z toho důvodu
chce nejen žít, ale i prožívat, ve smyslu „užít si“. Je-li
možné se radovat, pak se chci radovat.

Sledujeme-li třeba chování pana N., který spěchá ulicí,
pak správně usoudíme, že jeho spěch má nějaký důvod,
a vždy zjistíme, že za spěchem se skrývá nějaké chtění.
A chtění, jak už víme, je pevný mentální KONSTRUKT:
usiluji získat výhodu, jež je jištěna kladnou emocí, je-li jí
dosaženo, a zápornou, pokud jí dosaženo není.

Abychom porozuměli panu N., musíme si položit
otázku, co ve chvíli, kdy spěchá, především chce. Zjis-
tíme, že chce být včas na schůzce. Je tedy ve stavu, kdy
mu na jeho milence velmi záleží, a proto CHCE přijít
na schůzku včas, je upravený, protože CHCE vypadat
skvěle a milenku okouzlit atd.

Je docela možné, že náš pan N. spěchá na schůzku,
ale do duše se mu jako maskovaný lupič vkrádá myšlen-
ka, že ještě musí dokončit nějakou práci, a představa, že
by tuto práce neudělal, je emočně vysoce záporná. Je
tou představou tak trýzněn, že bude muset ukončit
schůzku dříve, než původně chtěl.

Mé chtění určuje mé chování, a protože je možné,
že se mé chtění nenaplní, vzniká PŘÍBĚH. Už fakt, že
se o něco snažím a nevím, jak to dopadne, je cosi na-
pínavého. Ale povšimněme si, že ten příběh je ustro-
jen z existence NEJISTOTY. Něco rozumného a dosa-
žitelného chci, tomuto chtění věnuji značné úsilí, ale
přesto nakonec nedosáhnu kýženého výsledku, nebo
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se má vůle skutečně realizuje a příběh skončí happy
endem.

V každém příběhu je obsaženo chtění, usilování,
a tedy rozkmitání kladných i záporných emocí. A závě-
rem příběhu je, že se nějaké chtění naplní, či nenaplní.
Život každého z nás je svým způsobem jeden velký vše-
lijak napínavý příběh. Proč?



3. kapitola

Díky za každou
nejistotu života

1.3.1 Jistotu VÍM, nejistotě VĚŘÍM,
nebo o ní POCHYBUJI

Kdyby vše, co vnímám, bylo jisté, nepotřebovali by-
chom mozek cítící a uvažující, stačil by nám mozek
vnímající. Jinak řečeno, stačilo by nám VYZNAT
se v našem prostředí, a bylo by zaručené neboli
NEVYHNUTELNÉ, že například narazíme na potra-
vu, kterou pozřeme. Tiše přitom předpokládáme, že
jsme nadáni schopností pohybovat se.

V jistém prostředí bychom my muži-samci narazili
na samičku rovněž nevyhnutelně a bylo by rovněž
v prostředí jistém zcela nevyhnutelné, že by nám samič-
ka byla po vůli.

Předkládám k úvaze, že řada jednoduchých živoči-
chů takto žije, třeba mořské sasanky, které se ani nepo-
třebují příliš pohybovat, protože mořské proudění jim
potravu naservíruje doslova pod nos. K čemu by bylo
sasance vědomí? Zničilo by ji nudou.

Uvedli jsme v předchozích kapitolách systém JÁ-
-CHCI-NĚCO-CO-MĚ-POTĚŠÍ a NECHCI-NIC-CO-
-JE-MI-NEPŘÍJEMNÉ. A čtenář si jistě domyslel, že

38



mě obvykle (ne vždy) potěší, co je pro mě, pro mou exi-
stenci výhodné, a nepříjemné že je vše, co mě ohrožuje.

Tento systém zdánlivě nefunguje u výstředního aske-
ty, který se nějak trýzní, třeba nějaký čas nejí nebo ne-
pije, vyhýbá se všemu sexuálnímu – ovšem činí tak pro-
to, aby dosáhl vykoupení, což je u něho spojeno
s pocity výjimečné libosti, dokonce vysoce intenzivní-
mi. Kdybychom se ho zeptali, zda VÍ, že dosáhne sku-
tečného vykoupení, nejspíše řekne, že PEVNĚ VĚŘÍ.

Kdyby onen trýznící se asketa trpěl ovšem takzva-
ným mesiášským bludem, odpověděl by bez váhání, že
o svém vykoupení VÍ. Nemocní trpící bludem mají po-
cit až záviděníhodné jistoty, že vědí to, v co jinak nor-
mální člověk nanejvýš věří, nebo nevěří, a proto pochy-
buje. Těmto nemocným mozek nedovolí o bludu
pochybovat, chybí jim schopnost logicky správně pro-
myslet, čemu nevývratně věří.

Existují ovšem i asketové, kteří ve vykoupení jen
pevně věří a jsou ochotni připustit, že o vykoupení ne-
mohou nic VĚDĚT. Již jsem řekl, že oni PEVNĚ VĚŘÍ
v tom smyslu, že pevně doufají. Jsou to lidé toliko vý-
střední, nemusí být duševně nemocní.

Svět kolem nás se nám prezentuje jako jedna velká
nejistota, s níž se rvu tím způsobem, že zkouším všeli-
jak vyzrát nad svým osudem a získávat všelijaké výho-
dy, a to se mi daří jedině, když dokážu správně oddělit
jistoty od nejistot.

Zcela jistě vím, že 2 + 2 = 4, ale nevím jistě, jaké
bude dnes odpoledne počasí. Nevím jistě, zda náhodou
nebudu vyhozen z práce, a můj mozek pracuje nejlépe,
tj. optimálně, pokud mi vnuká pocity jistoty v přípa-
dech, kdy něco vskutku jisté je, nebo mi vnuká pocity
nejistoty v situacích pro mě vskutku nejistých.

Platí, že něco jistého VÍM a nejisté NEVÍM, ale
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abych nebyl zmrzačen pocity úzkostné nejistoty, doká-
žu VĚŘIT, což znamená, že něco nevím jistě, a pak vá-
hám, pochybuji, zkoumám, odhaluji, přičemž svou si-
tuaci promýšlím, nadán schopností USUZOVAT.

Při takzvané úzkostné neuróze funguje mozek poru-
chově, mé vědomí je OKUPOVÁNO hrozivými nejis-
totami a já (to jest moje duše) se nedokážu zakotvit
v nějakém, byť nekriticky optimistickém, věření. Je na-
rušena schopnost nalézt nějakou útěšnou pravděpodob-
nost, v niž bych byl schopen věřit.

1.3.2 Jakým způsobem zvládám nejistoty

Uvědomme si, že mozek nedokáže vyčíslit naše životní
situace přesně, to jest bezchybně. Jednak proto, že je
nějak porouchaný, ale i proto, že to zřejmě není ani
možné. O tom si popovídáme v jedné z posledních ka-
pitol. Pokud mozek něco vyčíslit nedokáže – jako třeba
zda naše milované srdéčko přijde či nepřijde na rande –
naše duše se topí v nejistotě.

V první řadě se může stát, že máme mozek středně
těžkého debila, takže nedokážeme spočítat kolik je
12 + 12. Pak většinu nejistot nechápeme a pohádkově
si hovíme v blažené naději, že nejsme ničím ohroženi.
Takže potřebujeme mít určitou hodnotu IQ, abychom
dokázali nejistotu vůbec rozpoznat.

Mozek člověka s průměrnou inteligencí a se správně
fungujícím emočním aparátem dokáže pestrou paletu
nejistot nejen rozpoznat, ale navíc se dokáže uklidnit
tím, že uvěří možnosti zdárného vyřešení. On pak nejis-
totu jen uloží do své paměti a začne se jí zaobírat, po-
kud nějak zahrozí. Vraťme se znovu k příkladu se ze-
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mětřesením a vzpomeňme si, jak o zemětřesení (nejis-
totě) sice víme, ale nezneklidňuje nás. Mozek si fakt ze-
mětřesení vyčísluje tak, že duše mu sice správně rozu-
mí, chápe jeho hrůzy, ale nepropojuje ho s intenzivní
emocí strachu, protože mozek si také vyčíslí, že jeho
pravděpodobnost je malá.

Neznámé, a tedy nejisté, vstupuje do mozku jeho
senzory a mozek je pak podle své dokonalosti rozluští,
nebo nerozluští. A teď mně zcela jistě nevěříte, že pro-
mýšlíte-li co udělat, když prší a vám se chce jít hrát te-
nis, že to vše vypočítá váš mozek a vaší duši vše dá jen
laskavě na vědomí. Vy promýšlíte nějaký problém a ne-
chce se vám připustit, že ten problém promýšlí váš mo-
zek vyčíslováním v dvojkové soustavě, zatímco vy máte
jen pocit, že něco promýšlí vaše duše. Prožíváte však
jen úchvatnou činnost svého mozku, protože co nevy-
myslí mozek, nevymyslí ani vaše duše.

Ostatně usuzovat dle principů výrokové logiky doká-
že poměrně jednoduchý počítač. Ale to vás možná příliš
nepřesvědčuje. Daleko hlouběji by na vás mělo zapůso-
bit to, čemu říkáme efekt výpadkových jevů.

Porušíte-li si míchu a zjistíte, že tím pádem se nedoká-
žete pohybovat, uvědomíte si, že pohyb je zřejmě řízen
míchou. Stejně tak existují poruchy mozku, kdy nejste
schopni něco promýšlet a kdy třeba nejistotu chápete jako
jistotu. Stačí tři piva a najednou se vám svět jeví v tom
nejlepším světle a jste si jisti, že těžce nemocný strýc vám
zcela jistě odkáže dva miliony korun českých, načež
vystřízlivíte a nastanou pochybnosti. Biochemické změny
v mozku působené alkoholem omámí vaše vědomí a vy
věříte v nejisté. V kocovině pak zase nabudete přesvědče-
ní, že strýc vám zcela jistě nic neodkáže, protože je pěkný
prevít. Neboli výpadek funkce mozku způsobený alkoho-
lem změnil usuzování vaší duše.
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Nejistotu života zvládám tak, že můj mozek buď je,
nebo není schopen ji svou aktivitou vyčíslit a vyvodit
srozumitelný závěr, který by pak sdělil mé duši.

1.3.3 Co je vlastně jisté?

Pokud máte v této chvíli z něčeho radost, pak je jisté, že
tuto radost máte. Nehraje roli, že není správná, že je tře-
ba z toho, že sousedovi shořela chalupa.

Vaše prostředí je v určité přítomné chvíli téměř jisté,
zdůrazňuji slůvko „téměř“. Během vteřiny vám může
v kuchyni vybuchnout plyn nebo můžete být nějakým
způsobem duševně nemocní a chorobně se obávat, že
něco nečekaného nastane.

Jistá je minulost, vše co se v minulosti stalo, stalo se
přece jistě, ale jistá minulost se nemusí jevit jako jistá
vaší duši. Stačí, aby nefungovalo operační centrum
mozku, jemuž říkáme paměť. Pak najednou nevíte jistě,
co jste měli včera k obědu nebo kdy vlastně zemřela
vaše babička.

Navíc existují vzpomínkové klamy, kdy jste si jisti,
že babička zemřela v roce 1976, a ona zatím zemřela už
v roce 1971. Já osobně jsem byl téměř nezlomně pře-
svědčen, že můj milovaný strýc Jan z Libušína zemřel
po válce, a on zatím zemřel za války.

Pak existují všelijaké mechanické samozřejmosti,
jako že pustíte-li železnou kouli, spadne jistě na zem
a nevznese se jako vlaštovka. Abyste vypočítali rych-
lost pádu této koule, musíte znát určité (a tedy jisté)
rovnice, ale pokud je váš mozek nevstřebal do své pa-
měti, nevydá je do vašeho vědomí a vy nic nevypočítá-
te. Mozek dokáže také zapomenout, ale mozek dosta-
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Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení
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