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ÚvodÚvodÚvodÚvod    

Na začátku bylo Slovo 

Člověk není bytost oddělená, ale bytost sociální, je součástí kolektivního fenoménu 

individuálních Já. Einstein kdysi napsal, „lidská bytost je elementem celku, nazvaného 

vesmír, součástí omezenou prostorem a časem“1. Každý člověk je něco jako mikrovesmír – 

galaxie, v neviditelném, přesto duchovním spojení s jinými. Tato spojení přináší obrazové 

konfigurace v podobě nových „celků“ vytvořených právě touto fúzí mikrovesmírů - celků 

rodících se za nějakým vyšším účelem.  

Pro disertační práci jsme zvolili multidisciplinární  přístup, kde kombinujíce výklad 

Písma svatého, Jungovu teorii psychoanalýzy, kvantovou fyziku, kognitivní lingvistiku a 

filosofické úvahy, zejména heideggerovskou ontologii a hegelianskou dialektiku ducha se zde 

snažíme přiblížit povahu metafyziky komunikace, vnitřního světla, důležitost vědění na 

cestě světla a vyjevení tohoto světla ducha pomocí univerzálního jazyka. Prostřednictvím 

podobenství mezi světlem vnějším a vnitřním, na základě vědeckých poznatků o kvantové 

provázanosti světla v této práci vytváříme ucelený výklad o původu, pohybu a transcendenci 

                                                 
1 http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/4693-evoluce-a-vzajemne-propojeny-vesmir/ 



světla, které nám propůjčuje samotný tvůrce vesmíru – Bůh. Transcendence tohoto vnitřního 

světla popsaná v metaforách a v Svatém písmu umožňuje nám proniknout neviditelnou 

dimenzi bytí a poznat pravdu o povaze duše a vědomí. 

V této práci spojujeme teorii fyziky s filozofií jazyka. Jazyk jako můstek mezi oběma 

světy kvantovým a hmotným nám nabízí možnost nahlédnutí do vnitřní reality a přiblížení 

našeho povědomí o jsoucnu v jeho nezkreslené a průzračné formě. Řeč je řečí bytí, kontextem 

vetkaným do vědomí, je zde pramenem poznání, otevírajícím horizonty bytostného pochopení 

druhého a nakonec i pravého setkání. Pravě v jazyce člověk vidí sám sebe jako v zrcadle 

vědomí2. Výrazy přirozeného jazyka nejen odráží nepředmětnou dimenzi, ale mají také 

analogii v kvantové fyzice a korelují s fenomény kvantového provázání částic3, 

elektromagnetických polí a interakce světla již popsanou A. Einsteinem, De Brogliem aj. 

Slovo, (jakož i některé jiné zvuky a vibrace), je schopno přetvářet vlnovou frekvenci bytí i 

formovat materii v neskutečně krásné geometrické tvary. 

V práci, kromě jiného, vycházíme, stejně jako Heidegger z Humboldtovy teorie jazyka 

jako projevu duchovní činnosti („energei“), představující pojmy samočinně utvořené 

sebenazírajícím bytím (u Humboldta duchem) v procesu utváření řeči. Ve zkoumání 

jazykového fenoménu Humboldtovi „nejde o rozšiřování horizontů člověka, ale o dosáhnutí 

nové dimenze“  4. Tedy nelze poznat smysl bytí dříve, než pochopíme samo bytí, a pochopit 

ho můžeme s pomocí zkoumání jazyka jako „jazyka bytí“.5 Pomocí studia metafor bytí jsme 

zjistili, že univerzální pojmy jazyka duše vykazují stejnou konceptualitu ve všech 

zkoumaných jazycích. George Lakoff, profesor kognitivní lingvistiky na univerzitě 

v Berkeley, upozorňuje na to, že tyto pojmy – v kognitivní lingvistice známé jako esenciální 

metafory –, lze nalézt nejen v indoevropském jazykovém pásmu, ale i v tak odlišných 

jazykových strukturách, jako je například japonská.  

Ve své práci uvádíme příklady sesbírané japonským profesorem lingvistiky Yukio 

Hirosem. Jak dodává Lakoff, metaforický systém vnitřního života je prozkoumán zatím ve 

velmi malé míře, ale tento výzkum je nutný, abychom mohli zpracovat nějakou závažnou 

                                                 
2MACHOVÁ, S., Metafyzika jazyka 
3 RADIN, D. I., Entangled minds: extrasensory experiences in a quantum reality 
4 HUMBOLDT, W., O rozmanitosti stavby ludských jazykov a jej vplyve na duchovný rozvoj ludského 

rodu 
5 MACHOVÁ, S., K metafyzickým otázkám jazyka. Diplomová práce FF ZČU 



empiricky podloženou tezi o tom, zda je možné se domnívat, že zkušenosti vnitřního života 

(života ducha) jsou ve všech jazycích univerzální 6a tvoří skrytý universální jazyk. 

Via lucis vVia lucis vVia lucis vVia lucis v    universálním jazuniversálním jazuniversálním jazuniversálním jazyceyceyceyce    dušedušedušeduše    

Pro nalezení universálních pojmů popisujících vnitřní život člověka je nutné 

konceptualizovat metafory podle oboru jejich vyjádření, například šťastný člověk je nahoře- 

vznešený, nešťastný je dole, šťastný člověk září, nešťastný – je temný, zamračený, z-matený – 

s-mutný, rozptýlený nebo koncentrovaný. Vzniku teorie konceptuálních metaforických 

schémat vděčíme, jak už jsme se zmínili, z větší části Lakoffovi a Johnsonovi, u nás známých 

jako autorů díla Metafory, kterými žijeme nebo Philosophy in the Flesh. V úvodu o 

metaforách Lakoff říká: „Pojmy, kterými se řídí naše myšlení, nejsou pouze věcí intelektu. 

Pojmy nám strukturují všechno, co vnímáme, jak se pohybujeme ve světě a jaké vztahy si 

vytváříme k ostatním lidem.“ 7 

Metaforičnost myšlení podle Lakoffa je v myšlení strukturována podle konceptuálních 

schémat. Konceptuální schémata jsou mentální vzorce, které jsou dány běžné zkušenosti 

člověka, jeho orientaci v prostoru. Sem podle Ireny Vaňkové například patří schémata 

odrážející klíčové zkušenosti, např. schéma kontejner, nebo česky nádoba (jednou z takto 

typicky konceptualizovaných nádob je pojetí lidské duše). 8 Univerzální pojmy jazyka bytí 

vykazují stejnou konceptualitu ve všech jazycích. Tudíž jazyk světla je jazyk duše a ten my 

chceme znovu nalézt. Zde uvedeme několik příkladů. Například japonská věta9:  

 „Kare-wa ki-ga titule-i-ru.“  

Doslova: „He has his spirits dispersed.“  

Překlad: „Jeho duchové jsou roztržití.“  

Ru: „On kakoj to rassejannyj.“1011 (rozptýlený12) 

Výchova k transcendenciVýchova k transcendenciVýchova k transcendenciVýchova k transcendenci    

Transcendentní vlastnosti Já jsou určeny nejen vztahem ke světu, ale i vztahem 

k vnitřnímu nazírání sebe sama jako součásti celku. V duchu máme možnost se rozvíjet jako 
                                                 
6 LAKOFF, G., & JOHNSON, Philosophy in the flesh, s. 284. 
7 LAKOFF, G., & JOHNSON, M., Philosophy in the flesh, s. 15. 
8 VANKOVÁ, I., a kol 2005, s. 105. 
9 LAKOFF, G., & JOHNSON, M.,  Philosophy in the flesh, s. 285. 

 
11 Viz. MACHOVÁ, S., K metafyzice jazyka, ZCU, 2009. 
12 Srov. Výraz: rozptýlené světlo. Pozn. aut. 



svobodné bytosti interagující s celkem a chápající svoje bytí v neomezeném modu naší 

existence. Pokud budeme nahlížet na dítě jako na část našeho Já v rámci těchto celků, budeme 

mít příležitost napojit se na jeho rozvíjení v edukativním procesu. „Dítě můžeme tedy chápat 

jako nově přicházející, novou lidskou bytost, s otevřenou možností rozvíjející se k Bytí.. „nic 

není třeba vnášet do člověka zvnějška, nýbrž pouze rozvíjet a vybavovat to, co má v sobě 

zavinuto. Vše je zavinuto, implicatio et explicatio Dei.“13 

Edukace je vznešená duchovní záležitost. „Výchova člověka, říká Michálek, je 

schopnost uvolnit (duchovně se rozdat) pro druhé to z nás, co není v naší moci, co nás nese, 

to, co nás určuje“14. Abychom pochopili ontologickou podstatu výchovy, musíme pochopit 

bytostnou podstatu komunikace, neboť výchova je především komunikace duší. Musíme 

především určit definici člověka jako bytosti duchovní, myslící, zářící, tvůrčí, zakotvit lidské 

Já v neviditelném.  

Podle Michálka „především potřebujeme, aby nás výchova nadchla pro život, aby v nás 

zrozením probuzenou „chuť do života“ v dané dějinné chvíli naplnila či rozvinula, aby ji 

v nás nenechala vyhasnout, aby ji snad dokonce nepotlačovala“.15 Proto si musíme uvědomit, 

co je pro náš život nejdůležitější. Hlavním úkolem výchovy je pochopit, že člověk se narodil 

hlavně proto, aby pečoval o svoji duši a duše ostatních, aby svoji apriorní nedokončenost 

dokonal. 

 „Cesta filosofického poznání je cestou uzření bytí, cestou porozumění bytí v jeho 

neskrytosti. A tomuto postupu filosofie dosud nepřikládala velký význam,“16 říká S. Stark. 

Stejně jako básnění je poměřováním, zhuštěním17 (Dichtering) bytí člověka. Obraz Boha tkví 

v duši, „která se rozpomíná“, a která je ještě pořád schopna nazírat Boží velikost. Pacient si 

nemusí uvědomovat souvislosti „mezi duchovní“ povahou pneuma sídlící v nás a obsahy 

nevědomí vyvstávající z hlubokého bytí, nebo, jak říká Jung, z vytěsněných obsahů vědomí. 

Archetyp Boha u Junga koreluje s fenoménem kolektivního nevědomí – „světové duše 

(Geist)“18, jednoty, jež spojuje lidi- jakožto produkt původního Ducha, jenž vnímavějšímu 

jedinci dává poznat nepopsatelný pocit stvořenosti. Stvořenost, která nekončí narozením, ale 

                                                 
13 KRATOCHVIL, Z., Výchova, zřejmost vědomí, s. 30. 
14 MICHALEK, J., Topologie výchovy, s. 73. 
15 MICHÁLEK, J., Topologie výchovy, s. 11. 
16 STARK, S., Filosofie 18.-20. století: vybrané kapitoly, s. 61. 
17 HOGENOVÁ, A. 
18 JUNG, C. G., On the Nature of the Psyche, in Collected Works vol 8. In The structure and Dynamics of 

the Psyche, London, s. 196. 



ke své dospělosti neboli individuaci, potřebuje projít pozemskou etapou výchovy vtělených 

duší.  

Ontologie interakce jako komunikace jeveníOntologie interakce jako komunikace jeveníOntologie interakce jako komunikace jeveníOntologie interakce jako komunikace jevení    

Co reprezentuje druhý, a jak jsme vnímáni? To jsou nejčastější otázky, které si 

pokládáme v duchu. Zda mi teď zrovna rozumí a zda mu to dochází, že jsme zrovna teď a 

tady v neopakovatelném bytí - v přesahu. V dialogu člověk vidí sám sebe jako v zrcadle. 

Duše zrcadlí transcendentno, a tím vytváří mnohodimenzionální nekonečný prostor, který 

nám umožňuje poznávat substanci v jejím kontinuálním pohybu, jenž uskutečňuje to, co 

nazýváme ontologií interakce – se-tkáváním duší19. Pravá lidská setkání jsou setkání s 

božským nekonečnem, nekonečnou smyčkou jevení, přijímání a sdílení, proplétání se paprsků 

duše v  koridoru zrcadel. Sémantická analýza metafor ducha by měla tímto způsobem být 

schopna nejen ozřejmit bytostnou stránku člověka. Řeč smyslově „usebírá“ ontologickou 

podstatu základních jevů v jeden celek, například popisuje setkávání (od slova tkát), smích 

(od slova míchat), zábavu, fenomén vlivu, empatie, vnímání a jiné fenomény.  

Proto výchova jako vliv  je doslova skrytým významem působení (po sobě) na někoho – 

tedy zcela božským úkolem – tvoření někoho podle sebe - podle svého obrazu. Toto je 

podstatou vlivu  (ducha). Zároveň je v průběhu interakce nevyhnutelná možnost být ovlivněn 

jinými. Nelze ovlivnit a zároveň sám být uzavřen vlivu. Možnost ontologického ovlivnění - 

tedy výchovy, je podmíněna otevřeností, nutností být otevřen jako nebe, být nebem. Pravá 

interakce přináší setkání (interference) pohledů, naladění, sdílení, jednotu - jako když ležíme 

na hladině klidného moře a díváme se do nekonečna. Vliv je tak inspirací protkanou řečí 

„bytostného Já“ stvořeného k obrazu Boha a mluvící Jeho jazykem. Jazykem, který se stará o 

duši jako o celek a napomáhá nám procitnout ze zapomnění, řečeno s Platónem anamnesis.  

Nepředmětná rovina vyžaduje dar „slyšení“ jazyka. Jak je napsáno v Evangeliu: „kdo 

má uši, uslyší.“ Intencionální skutečnost prosvítá skrze pojem tak, že je v něm obsažena 

nepřímo, nebo naopak je natolik „alethea“ - nezakryta, že v doslovném významu je až 

neuvěřitelná. Jak se říká, pod světlem je největší tma. „Osvětlený“ pojem, takový jako 

například se-tkání nám předkládá netušenou nepředmětnou rovinu nacházející se za prahem 

naší fyzické percepce. Informace obsažená v jazyce duše může být uslyšena jen samotnou 

duší. Je zá-zrakem, pokud je naše duše schopna se rozpomenout, uvědomit si, o čem vlastně 

mluví, s čím se se-tkává.  

                                                 
19 Viz příloha Obr. 5. 



Kvantová myslKvantová myslKvantová myslKvantová mysl    

Úzká spolupráce vědy a filosofie je možná, pokud pochopíme, že každé smysluplné 

vědění je komplementární součástí celkového poznání odkrývajícího podstatu lidství. Kdyby 

kvantoví fyzici byli obeznámeni s hegelianskou dialektikou a teorií kognitivních metafor, byli 

by schopni vyřešit mnohé interpretační problémy a zdánlivá tajemství kvantové fyziky, stejně 

jako by byli schopni významně přispět v rozvoji racionální filosofie zabývající se samotnou 

esencí existence. 20 Pokud uvažujeme o vztahu metafyziky a kvantové fyziky, chápeme, že v 

tomto směru je vědomí společným a perspektivním bodem zkoumání. Z metafyziky se zrodila 

fyzika a do ní se i navrací. Poslední desetiletí XX. a začátek XXI. století jsou 

charakterizovány vznikem nové metafyzické etapy ve vývoji teorií a modelů poznání. Podle 

některých vědců - Kantovská „věc o sobě“ - noumenon se stává objektem zkoumání moderní 

kvantové fyziky. 

 Živoucí kvantum je jedno nekonečné tkanivo bytí, soubor světelných paprsků vzájemně 

propojených a se-tkaných v přesahu.  Každý z nás je „zasazen“ v tomto přesahu. U 

Heideggera je to „světlina “, u Hejdánka „osvětí“. Člověk nemůže nikdy být úplně izolován. 

Jung v této souvislosti rozvíjí ideu synchronicity entanglementu těchto polí, která ozřejmuje 

spojení mezi psychologií a fyzikou elementárních částic.21 Martin Nitsche pokračuje: 

„Tkanivo bytí se otevírá živoucímu tělu, dokonce lze říci, že živoucí tělo tkaninu  bytí22 

spoluotevírá.  Živoucí tělo, ona spletina vidění a pohybu, je totiž samo konstituováno 

otevírajícím napětím, v němž se nachází jako ,,současně vidoucí i viditelné"23. Tělo je zároveň 

vidoucí i viděné, dotýkající se i dotýkané.  

Jazykový obraz nabízí několik výrazů spojených s intencionálním předmětem -

 „vlnovým“ projevem lidského bytí. Pokud „duch je světlo“ a „světlo má vlnovou povahu“, 

pak to koreluje s výrazy jako: он меня не волнует (dosl. on mě „nevlní“), я взволнована, 

něco mně rozechvívá, bouří („dělá vlny“), nebo říkáme „koukej kmitat“. Samotná podstata 

interakce je interferencí vln (spirál) neboli platónských kruh ů. Anglicky míchat se překládá 

jako interfere. I slovo se-tkání konečně dává smysl až při pohledu na Já jako na zářící světlo. 

(Her personality is shining trought. Zářil radostí.) Interference světla ve smyslu optického 

vázání (optical binding) byla nedávno objevena a popsána ve výzkumu konajícím se v 

                                                 
2020 KOHUT, P., Crisis of Contemporary Theoretical Physics  
21 ЧЕРНИКОВА, Н., Психологизм видения реальности 
22 Viz. příloha: Obr. 5. 
23 Tamtéž. 



Rowland Institutu na Harvardu24. Toto „vázání“ při interferenci světelných vln vytváří 

optický krystal 25 (jako Leibnizova monada), strukturu připomínající zrcadlo  

Mysl jako vznešená spirálaMysl jako vznešená spirálaMysl jako vznešená spirálaMysl jako vznešená spirála    

Duchovní spirála naší inteligence se rozvíjí do přítomnosti nového bytí, strhává a 

koncentruje naši pozornost, které nemůžeme okamžitě rozumět. Jak se to stává? Heidegger 

vysvětluje: „Čtveřina bytuje tak jako zrcadlová v jednoduché semknutosti sobě navzájem 

oddaných. Čtveřina bytuje jakožto světování světa. Zrcadlová hra světa je krouživý rej 

uvlastňování. (…) Rej je víření a zároveň prsten26, jenž víří a hraje tak hru zrcadlení. 

V uvlastňování světli ony čtyři do lesku jejich jednoduché semknutosti. Tím, že jim uděluje 

tento lesk, uvlastňuje vířící prsten vzájemně ony čtyři, dokořán otevřené v záhadu jejich 

bytování. Soustředěné bytování takto vířící zrcadlové hry je lehounký vír. V lehounkém víru  

zrcadlově vířícího prstenu vinou se ti čtyři do své jednotné, a přece každému z nich vlastní 

jednotné bytnosti. Poddajně se snoubí a ohebně kloubí v světování světa. Což jim umožňuje, 

aby se vykroutili do vlastního kroužku svinutého bytostného jádra. Ze zrcadlové hry tohoto 

drobného svitku uvlastňuje se věcnění věci“ 27. „Do všeho je zapleteno bytí“, píše Hogenová, 

„zaplétá se tak, že se kroutí podobně, jako se vplétají květiny do věnce. Proto je život, pobyt 

„der Kranz“ (věnec)“28 

Každé Boží stvoření je nápovědou pro pochopení stvoření jiného. Příroda je kniha, ze 

které lze vyčíst tajemství kreace. Jako typický „pattern“  29. může sloužit Fibonaččiho spirála, 

kterou můžeme nalézt ve tvaru mušle, hurikánech a galaxiích, nebo konečků prstů, která 

připomíná tvarem vír čtveřiny, „die Verwindung“30, „zavinuté bytí“  o kterém mluví 

Heidegger. „Počátek je to nejvyšší ve věnci, jemuž říkáme pobyt (Dasein). V tomto věnci je 

zavinut počátek a každý náš posun vpřed je současně možností návratu, po zavitu zavinutí 

květin do věnce.“ 31 

                                                 
24Dostupné na WWW: http://www.rowland.harvard.edu/organization/past_research/optics/default.html 
25 Viz příloha. Obr. 5 
26 Viz příloha Obr. 2 
27 HEIDEGGER, M., Básnicky bydlí člověk, s. 31. 
28 HOGENOVÁ, A., Jsme rozhovorem, s. 123. 
29 Viz příloha Obr. 7 
30 Tamtéž, s. 125. 
31 Tamtéž, s. 118. 



Duch nebo plasma?Duch nebo plasma?Duch nebo plasma?Duch nebo plasma?    

Podle nejnovějších výzkumů vypadá ve vesmíru plasma ve stavu beztíže jako vír  

popsaný Heideggerem a má tvar „vířícího prstenu“  32 (Ring). Kromě toho experiment 

prokázal, že plazma není tekutá, ale má krystalovou mřížku, která by teoreticky mohla 

provádět zrcadlení (reflexi vědomí), jak to popsal Leibniz. Tato struktura přesně opakuje tvar 

naší galaxie a při zmražení tekutým dusíkem se plasma proměňuje ve strukturu s přesností 

opakující tvar DNA33. Tento jev byl potvrzen v nepřítomnosti gravitace a zásadně změnil 

názor vědců na to, co znamená čtvrté skupenství  hmoty.34 Do plasmy je zakomponováno 

 velmi silné elektromagnetické pole a nabité  částice mohou rotovat podle magnetických 

indukčních čar a v oblasti intenzivnějšího magnetického pole se mohou odrážet. Tak vzniká 

magnetické zrcadlo (reflexe ducha). Tento elektronový plyn může být částečně nebo úplně 

ionizován. Také magnetické pole plasmy může být dokonale „vmrznuté“ , ve tvaru DNA, 

nebo difunduje do okolí35 

Fyzikální stavy Ducha English Česky Rusky 

Duch v tekutém stavu To in-flu-ence someone Má v-liv na někoho je vliv-ný Ona silno vlijaet na kogo-to  

Duch jako nestabilní hmota She is broken down. He 
is torn to pieces 

Ona se zhroutila. Je roztržitý. Ona sovsem rassypalas’ ot gorja. 

Duch jako světlo nebo tma Shine with happiness., 
personality is shining 
through, to have dark 
thoughts 

Vlité světlo víry, zářit radostí  ) 
Mít temné myšlenky, mít 
zatemněno 

Sijat’ ot radosti. Temny celovek 
eto 

Oddělení dvou duši je 
vyzáření 

Dissociate, disjoin Roz-louč-it se.  Raz-luchit’  

Duch jako plyn nebo aeter. To be distracted, 
concentrated, dispersed 

Rozptýlený, koncentrovaný. 
Působila velmi étericky. 

Rassejannyj (lit. dispersed) 

Mračný, mlhavý Duch Frowning, scowling, 
scattered being 

Zamračený, zakaboněný, chmuřit 
se, mlžit  

Na-chmur-ennyj (shmary-clouds), 
Moročit’ golovu, razoblačat 

Duch vytváří atmosféru To create fun /learning 
atmosphere. His 
presence still lingers 
here. 

Zanechávat za sebou atmosféru 
strachu. Vytvářel příjemnou 
atmosféru 

Sozdat’ prijatnuju atmosferu 
otdyxa. V offise byla veselaja 
atmosfera 

    

Takže pokud tomu dobře rozumíme, nejen 99 procent vesmíru je stvořeno z plasmy, ale 

pravděpodobně i náš duch, a pomocí teorie plasmy můžeme zkoumat nejen pochody (pohyb) 

duše, ale i samotné vědomí. Podle Stuarta Hameroffa, který se zabývá teorií kvantové mysli, 

                                                 
32 Viz příloha Obr.2, 3 
33 Viz příloha Obr. 8. 
34Dostupné na WWW:http://the-day-x.ru/kristall-vremeni-i-chetvertoe-sostoyanie-veshhestva-

plazma.html 
35KULHÁNEK, P., Úvod do teorie plazmatu. 



stav uvědomění je kvantový, výše zmíněný „self collaps of the wave function“36. V momentu 

uvědomění se náš duch chová jako kryogenně zmražená plasma37-  zastaví se, duch se 

projasní, stává se transparentní, a jeho krystaly fungující jako zrcadla, odráží sebe sama i 

vše, co se děje v jeho okolí. Vlastně, pokud to hodně zjednodušíme, informace o našem 

vědomí je odražená a předávaná opticky, jako v optickém kabelu. Pro nás je to milisekunda, 

ale pro ducha nazírajícího z věčnosti je to dost dlouhá doba na to, aby sečetl informaci o 

našem stavu.  

ZávěrZávěrZávěrZávěr    

Tématem disertační práce byla ontologie interakce. Cílem práce bylo pomocí 

kognitivních metafor zmapovat nepředmětnou dimenzi bytí z hlediska interakce světla 

mysli v kapitole Via Lucis, konceptualizovat ontologii výchovy jako péči o duši v kapitole 

Výchova k transcendenci, určit možnosti studia vědomí, pochodů ducha z hlediska spojitosti 

náboženské mystiky, kognitivně- fenomenologických pojmů a poznatků kvantové fyziky 

(v kapitole Kvantová mysl) a prozkoumat, nakolik tyto poznatky koreluji s již známými 

fenomenologickými studii. V této práci jsme se dotkli pozorování z oblasti biologie v kapitole 

Bioontologie komunikace, v neposlední řadě jsme se přiblížili k ontologii umění a krásy 

v oddíle zvaném Lidské Já jako zrcadlo vesmíru, prozkoumali povahu mysli a duševních 

pochodů jako základních způsobů interakce. 

Fenomenologie přístupu k vědění se mnohdy liší od tradiční metodologie vědy, avšak 

v této práci se nám podařilo nastínit společné pilíře, podle kterých by se mohla ubírat jak 

fenomenologie, tak kvantová fyzika. Tímto hlavním pilí řem je studium vědomí. Mysl a 

vědomí je nedílnou složkou duše interagující s jinými dušemi na základě společného přesahu 

(průniků vědomí). Hlavní přínos této teorie spočívá v tom, že se nám najednou otevírá nová 

dimenze nepředmětného bytí, a to ve  zcela empiricky vnímatelném rozměru. 

 Pokusíme se tedy shrnout ontologickou dynamiku bytí pomocí kognitivních metafor 

znovuobjevených v průběhu  této práce. Podstatou komunikace je reflexe a transcendence – 

pronikavost mysli (sharpness), otevřenost (open mind), vystoupení ze sebe (existence), dávání 

najevo (jevení, Erscheinung), uvolnění, odpoutání se od dosavadních představ, jasnost, čistota 

mysli (nezamlženost, nezmatek), zájem (bytí uvnitř -inter-esse), se-tkání, vnímavost, 

pozornost, dojem, otisk ducha (im -pression), schopnost akceptace (padnouti do oka 

                                                 
36Dostupné na WWW:http://www.quantumconsciousness.org 
37 Viz příloha Obr. 8 



(fenomén černých děr), hloubka duše, zamíchání se (smích, bavení), propletenost zavinutého 

bytí (die Verwindung38, entanglement) vytvoření atmosféry, empatie, vztažení se (at-tention 

- napětí), přízeň (be-longing), následné pouto („bond“, provázanost kubitových jednotek), 

sdílení (přesah), naplnění interakce (vliv, působení), rozloučení (vyzáření), následná péče o 

duši, mysl.  

 Dále jsme zde prozkoumali nové fenomény kvantové provázanosti duší, plasmatické 

povahy ducha. Z hlediska psychologie zde dopodrobna rozebíráme povahu mysli jako 

vznešené spirály, povahu zraku duše, její stavy smutku a zmatenosti, vnímání krásy a umění. 

V neposlední řadě se věnujeme hermeneutice Písma svatého (kap. Vnitřní světlo jazyka), 

filosofii víry , vzorům stvoření a povaze světla – božské podstatě duše společného pro 

všechna náboženství, která může být dobrým základem pro mezináboženský dialog.. 

Snažíme se zachytit a vyjasnit existenciální otázky jako: „Co je náš účel na zemi?“, „Jak 

můžeme pečovat o svoji duši a duši ostatních?“ „Co je podstatou duše a jejího vývoje ve 

světě?“ Chceme tak napovědět čtenáři, že naším úkolem na cestě světla je být odrazem 

Božím, zrcadlem (to znamená čistým „zrcadlem“, s čistou duší), stvořeným k odrazu a šíření 

světla, což je podle Komenského nejúčinnějším lékem na „tmu lidských zmatků“.  

Edenský univerzální jazyk byl a stále je odrazem ducha a proniká do jeho hlubin – 

základů bytí – Logu. Univerzální koncept interakce bytí je zabudován a spolehlivě ukryt v 

pojmech, kterými promlouvá duše. Vnitřní život – život ducha lze nahlédnout právě v těchto 

výrazech přirozeného jazyka. Právě slovo je opravdovým můstkem mezi duchem a 

vědomím, mezi metafyzickou a empirickou realitou. Lidská duše je pro něj otevřenou knihou, 

jak říká M. Heidegger39, řeč je řeč bytí, kontext vetkaný do duše, je zde pramenem poznání, 

otevírajícím horizonty, spáry - bytostného pochopení druhého a nakonec… i pravého setkání. 

LiteraturaLiteraturaLiteraturaLiteratura    ((((vybranévybranévybranévybrané    zdroje)zdroje)zdroje)zdroje)    

BARNDEN, G.  ATT-Meta Project: Metaphor, Metonymy and Mental States, [online]. 2012 

[cit. 2012-02-05]. Dostupné z WWW:  <http://www.cs.bham.ac.uk/~jab/ATT-Meta/> 

GRANDPIERRE, A. The physics of collective consciousness. Cambridge university press, 

cambridge, 1999, 235pp., ISBN 0 521 66025 

HAVEL, I. M. Zjitřená mysl a kouzelný svět. Praha: Dokořan, 2013,  ISBN: 978-80-7363-

503-9 

                                                 
38 Tamtéž,  s. 125. 
39 HEIDEGGER, M., Bytí a čas. 



HEGEL, G.W.F.  Fenomenologie ducha, Praha: OIKOYMENH; ISBN: 978-80-7298-316-2 

HEIDEGGER, M.  Besinnung. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. 1997, s. 238.in  

HEIDEGGER, M. Básnicky bydli člověk, Praha: OIKOYMENH, 2006 - 203 s. ISBN 80-

7298-165-X 

HEIDEGGER, M. Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH, 1996. ISBN 80-86005-12-7.   

HEIDEGGER, M. Zrození uměleckého díla. Orientace, 1968, roč. 3, č. 1, 2, 3.   

HEJDÁNEK, L. Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti, 1997. Praha: OIKOYMENH, 

1997. ISBN 80-86005-39-9. 

HOGENOVÁ, A. Jsme rozhovorem. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 

2011. ISBN 978-80-7290-526-3 

HOGENOVÁ, A.  K filosofii výkonu. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. ISBN 80-86861-

35-X 

HOGENOVÁ, A.  Starost o duši. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 

2009. ISBN 978-80- 

HUMBOLDT, W. O rozmanitosti stavby ľudských jazykov a jej vplyve na duchovný rozvoj 

ľudského rodu. Bratislava: Veda, 2000. ISBN 80-224-0607-4.   

JASPERS, K. Filosofická víra. Praha: OIKOYMENH, 1994. ISBN 80-85241-77-3 

JUNG,  C.G. Člověk a duše, Praha: Academia, 1995. ISBN 80-200-0543-9 

JUNG, C.G. Osobnost a přenos (Výbor z díla, III. svazek), Nakladatelství Tomáše Janečka, 

1998, ISBN 80-85880-18-0 

JUNG, C.G. On the Nature of the Psyche, in Collected Works vol 8. In The structure and 

Dynamics of the Psyche, London, 1969  

KOMENSKÝ, J., A. Obecná porada o nápravě věcí lidských. 2. díl. Praha: Svoboda, 1992. 

ISBN 80-205-0228-9.  

KOMENSKÝ, J. A. Via lucis. Praha: SPN, 1961.  ISBN 80-205-0226-2 

KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Herrmann & synové, 1995. ISBN 80-

238-0473-1.  

KULHANEK, P. Úvod do teorie plazmatu, Praha: AGA 2011, ISBN 978-80-904582-2-2 

LAKOFF, G. & JOHNSON, M. Metafory, kterými žijeme. Brno: Host, 2002. ISBN 80-7294-

071-6.  

LAKOFF, G. & JOHNSON, M. Philosophy in the Flesh. New York: Basic Books, 1999. 

ISBN 0-465-05673-3.  

LEVINAS, E. Existence a ten kdo existuje, Praha: OIKOYMENH, 2009. ISBN-10: 80-86005-

36-4 



MACHOVÁ, S. & KLECKOVÁ, J. Are we Waves or are we Particles? A New Insight into 

Deep Semantics in Natural Language Processing. Proceedings of the 2010 6th IEEE 

International Conference on Natural Language Processing and Knowledge Engineering. 

Beijing, China, 2010, pp. 351–354. ISBN 978-4244-6897-3. 

MACHOVÁ, S. & KLECKOVÁ, J. J The Quantum of Language. A Metaphorical View of 

Mind Dimension..: INTELLIGENT INFORMATION AND DATABASE SYSTEMS, Lecture 

Notes in Computer Science, 2012, Volume 7198/2012, 163-168, Springer Berlin / Heidelberg, 

ISBN: 978-3-642-28492-2. [online]. 2013 [cit. 2013-12-06]. Dostupné z WWW: 

http://www.springerlink.com/content/67151p1315008h55/ 

MACHOVÁ, S. How Influence Creates Quantum Entanglement? Visualizing Mind – Mind 

Interaction,  TOWARD A SCIENCE OF CONSCIOUSNESS 2012, The Center for 

Consciousness Studies at the University of Arizona, Tucson, AZ,USA, 

MERLEAU-PONTY, M. Oko a duch a jiné eseje. Praha: Obelisk, 1971.  

MERLEAU-PONTY, M. Viditelné a neviditelné. Praha: OIKOYMENH, 2004. ISBN 80-

7298-098-X 

MICHÁLEK, J. Topologie výchovy : (místo výchovy v životě člověka). 1. vyd. Praha: 

OIKOYMENH, 1996. ISBN 80-86005-01-1. 

PALOUŠ, R. Paradoxy výchovy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1650-6 

PATOČKA, J. Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v 

dějinách, I. Stati z let 1929–1952. Praha: OIKOYMENH, 1996. ISBN 80-86005-24-0 

PELCOVÁ, N. Vzorce lidství: filosofie o člověku a výchově. Vyd. 1. Praha: ISV, 2001. ISBN 

80-85866-64-1. 

PENROSE, R. & HAMEROFF, S. Consciousness in the Universe: Neuroscience, Quantum 
Space-Time Geometry and Orch OR Theory.  Journal of Cosmology 14. 2011. [online]. 2011 
[cit. 2015-12-03]. Dostupné z WWW: <http://journalofcosmology.com/Consciousness 
160.html> 

RADIN, D. I. Entangled minds: extrasensory experiences in a quantum reality, New York: 

Simon and Schuster, 2006 

SUSSKIND, L. Válka o černé díry, Praha: Argo, 2013. ISBN 978-80-257-1021-0 

VAŇKOVÁ, I. Co na srdci to na jazyku. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0919-3.  

BHAGAVATGÍTA, [online]. 2012 [cit. 2012-18-05]. Dostupný z WWW: 

<http://osviceni.unas.cz/texty/bhagavadgita.html. 

BIBLE, [online] 2012 [cit. 2012-18-05]. Dostupný z WWW: <http://www.biblenet.cz.> 

KORÁN, [online]. 2012 [cit. 2012-18-05]. Dostupný z WWW: <http://www.islamweb.cz. 


