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ZAHVALE

Globoko hvaležnost bi želel izraziti prijatelju in učitelju, 
dr. H. Deanu Brownu. Duh, kakršen je njegov, ki se je 
osvobodil vseh okovov in dosegel absolutno zavest, biva v 
sferi ritam bhara pragyam, kar on sam pogosto opisuje kot 
‚sfero absolutnega‘. Besedna zveza v sanskrtu se nanaša na 
stopnjo zavesti, ki pozna le resnico: del nas, ki se ga naše 
vsakodnevne izkušnje ne dotaknejo in je dom naše duše 
– najjasnejši, najneposrednejši vir odgovorov na naši poti.

Spoštovani fizik, mistik in strokovnjak za sanskrt 
Dean uči, da v praznini (sunjata) naletimo na sfero izkušnje, 
sfero večne oblike. Gre za vedski koncept, ki je v skladu 
s Platonovim poljem idealov, Jungovimi arhetipi in De 
Chardinovo noosfero. Vrhunec vedske misli je ideja, da je 
naš najbolj notranji jaz (atman – ki je vedno subtilnejši in 
se nenehno krči) identičen celotnemu vesolju (brahman – 
kozmični, ki se nenehno razteza). Smo eno z vsem.

Dean v zadnjih tridesetih letih, odkar ga poznam, uči, 
ko pristopimo k vesolju – se z njim igramo, ga razumemo in 
prek njega delujemo na svoje čisto središče –, življenje postane 
aktivno in radostno. Če smo preprosto osrediščeni, postanemo 
nič in vse. Erwin Schrödinger, ki je izpopolnil kvantno 
mehaniko in ga je Dean občudoval, je verjel, da je izenačitev 
atmana in brahmana »najveličastnejša misel od vseh«.

Hkrati se iskreno zahvaljujem dr. Jane Katri, s katero 
sem napisal prejšnji dve knjigi in ki je navdihnila številne 
zamisli tudi v tej. Zahvaljujem se tudi dr. Elizabeth Rauscher 
za njen pronicljivi prispevek k poglavjem, v katerih je govora 
o koncu fizike in fiziki telepatskih sposobnosti.
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AVTORJEV  
PREDGOVOR

Menim, da znanost med seboj povezuje naša 
prizadevanja, da bi odgovorili na pomembno filozofsko 

vprašanje, ki zajema vsa druga – kdo smo?  
In ne le to: menim, da to ni le ena od njenih nalog, 

 temveč edina, ki zares šteje. 

Erwin Schrödinger
Znanost in humanizem

Telepercepcijo oziroma nadzorovano jasnovidnost in 
nadčutno zaznavanje (extrasensory perception – ESP) 

sem raziskoval več kot trideset let in o njiju pisal. V tej knjigi 
bom poskušal odgovoriti na ključno vprašanje: »Zakaj bi se 
sploh kdo ukvarjal z nadčutnim zaznavanjem?«

V avtorjevem predgovoru ima bralec velikokrat 
priložnost izvedeti, kdo je avtor in kaj misli. Moje misli 
so trenutno mešanica jeze, užaloščenosti in žalosti zaradi 
nepričakovane in prezgodnje smrti moje hčere Elisabeth, ki nas 
je zapustila julija 2002, stara komaj štirideset let. Psihiatrinja 
odprtega srca, pogumna raziskovalka, jezikoslovka in 
zdravilka je velikokrat delala z mano. Čeprav je bila dejavna 
budistka, ki je odraščala v judovski veri, je v svoji bolniški 
postelji izrazila željo, da bi bila »pomočnica Device Marije« 
– kar je bilo v skladu z njenimi raziskavami o zdravljenju in 
molitvi na daljavo. Elisabethine raziskave in najine poskuse 
z nadčutnim zaznavanjem sem opisal v epilogu. 
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Elisabeth je bila navdih številnim v medicinski 
raziskovalni skupnosti in zunaj nje. Tudi mene je v življenju 
vzradostila in me navdihnila k pisanju te knjige. Nikoli ne 
bi odkril možnosti neomejenega uma, če Elisabeth in njen 
mož, fizik Mark Comings, ne bi bila tako strastno predana 
dzogchenu (veličastna popolnost), naukom budističnega 
mojstra v 12. stoletju, Longchenpe1. V njegovih knjigah 
sem prepoznal, kako čarobno je nadomestiti strah in 
trpljenje našega pogojnega zavedanja z mirom in s svobodo 
brezčasnega obstoja. Kot našo usodo opisuje vizionarski 
filozof Gurdjieff, je vsak izmed nas kot »stroj, ki ga nadzirajo 
naključni šoki od zunaj«, kar moramo premagati.

Kot znanstvenik zlahka povem, da nas dzogchen 
uči, da se naravnost zazremo v svojo zavest in doživimo 
geometrijo zavedanja – ter njeno razmerje s prostorom-
časom, v katerem živimo. Ko jih enkrat prav razumemo, 
nauki razširjene zavesti in doživljanje prostranosti ne 
služijo samorazvoju ali pridobivanju moči; njihov namen 
je samospoznanje: odkritje, kdo smo v resnici. Nauki so 
obstajali več kot osem stoletij pred mojimi desetletnimi 
prizadevanji, da bi ljudem pokazal, kako razviti telepatske 
in jasnovidne sposobnosti. Menim, da jaz ali ego ni tisto, 
kar smo, kar lahko odkrijemo na več načinov. Eden 
od teh je telepercepcija oziroma urjenje nadzorovane 
jasnovidnosti. Skozi proces med drugim odkrijemo, da 
smo pretok ljubečega zavedanja, ki nam je vsem na voljo, 
kadarkoli smo v tišini in miru, kar je osnovna tematika 
Brezmejnega uma.

1 Longchenpa, You Are the Eyes of the World (Ithaca, NY: Snow Lion 
Publications, 2000). Oglejte si tudi čudoviti prenos Longchen Rabjam, 
The Precious Treasury of The Way of Abiding (Junction City, CA: Padma 
Publishing, 2002).
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Verjamem, da v tem svetu iluzij življenju dajemo 
pomen, ki ga ima za nas. Na podlagi vseživljenjskega 
pogojevanja pomen pripisujemo vsemu, kar doživljamo. 
Kot je pojasnjeno v Tibetanski knjigi mrtvih2: »Kakor je stvar 
videti, tako se tudi zdi.« Dozdeva se mi, da predvsem in 
najbolj iščemo izkušnjo ljubezni. V meditativnem stanju 
uma se lahko zavemo, da nismo telo, temveč brezmejna, 
nelokalna zavest, ki oživi oziroma biva kot telo. Ko se 
prepuščamo obsežnemu pretoku ljubečega zavedanja – ki 
mu nekateri pravijo Bog –, odkrijemo, da že v tem trenutku 
v sebi nosimo vse, kar bi lahko kadarkoli iskali, kar hindujci 
označujejo kot ananda in je Jezus imenoval »mir, ki presega 
razumevanje«. Naše potrebe in želje so iluzije. Duhovna pot, 
ki se imenuje Tečaj čudežev, nas uči: »Nisem telo. Svoboden 
sem. Poslušam glas, ki mi ga je dal Bog, in moj um uboga 
samo njega.«3 V Brezmejnem umu bom pokazal, da gre za 
domnevo, katero lahko preizkusimo in za katero ni treba 
verjeti v nič.

Podatki o telepercepciji oziroma nadzorovani 
jasnovidnosti jasno kažejo, da je naš um brezmejen in 
da naše zavedanje presega naše običajno razumevanje 
prostora in časa. Jasnovidne sposobnosti, zlasti pa 
telepercepcija, kažejo na možnost bivanja v stanju (in kot 
stanje) razširjenega, brezčasnega, neustrašnega, prostranega 
zavedanja. Jasnovidne sposobnosti niso ne svete ne 
posvetne, so le naravne človeške sposobnosti. Lahko jih 
izkoristimo, da najdemo izgubljene ključe, prost parkirni 
prostor, napovedujemo spremembe na trgu z delnicami ali 

2 W. Y. Evans-Wentz, The Tibetan Book of the Dead (New York: Oxford 
University Press, 1960). Tibetanska knjiga mrtvih. 

3 Tečaj čudežev, izdala založba Quatro, 2003. Prev. Polona Kovič, prof. 
(lekcija 199).
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pa za to, da odkrijemo, kdo smo v resnici. Prepričan sem, 
da je 99 odstotkov vrednosti jasnovidnih sposobnosti v tem, 
da lahko z njimi raziskujemo in spoznavamo samega sebe. 
Pa poglejmo, ali lahko to dosežemo skupaj.

Russell Targ
Palo Alto, Kalifornija

4. avgusta 2002
(enainštirideseti rojstni dan Elisabeth Targ)
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PREDGOVOR

V knjižico sem zgostil svet idej – formulacijo za nove 
načine obstoja. Znotraj čvrstega ozadja znanstvenega 

raziskovanja in večletnih prepričljivih študij prinaša pogled 
na naše človeštvo, ki bi se doslej zagotovo zdelo bolj mitsko 
kot resnično. 

Številni so že dolgo domnevali, da sta koncepta ‚blizu‘ 
in ‚daleč‘ le zvijača našega lokalnega uma – bolj navada in 
pravilo, ki velja v določeni kulturi, kot pa resnično stanje. 
Zdaj smo odkrili, kar so pesniki in mistiki že od nekdaj 
domnevali: naši umi so zvezdna vrata, naša telesa so celice, 
sestavljene iz skrivnosti, in kar se nam je zdelo oddaljeno, je 
v resnici naš bližnji sosed v vseobsegajočem kompasu uma.

Russell Targ je vse življenje deloval v znanosti zavesti 
in človeških sposobnosti. Njegove raziskovalne metode so 
zelo stroge in domiselne, kot se za takšno novo področje 
tudi spodobi. Pa vendar, v elegantni in lucidni prozi nam 
pokaže skrito stran nas samih. Opisi dela s telepercepcijo 
oziroma nadzorovano jasnovidnostjo, ki jo je preučeval 
s svojimi sodelavci, so prepričljivi in hkrati osrednjega 
pomena za naše razumevanje človeških sposobnosti. 

Russell Targ nam ponudi vpogled v to, zakaj občasno 
prejmemo informacijo – o kraju, predmetu, osebi –, ki 
je ni mogoče dobiti skozi običajne, lokalne, senzorne 
mehanizme in jih ni mogoče pojasniti s klasičnimi teorijami 
prostora in časa. Od kod prihajajo očitno intuitivno prejete 
informacije? Zakaj včasih dobimo znanje tako hitro, da bolj 
spominja na spominjanje kot na učni proces? Dr. Targ je 
ob raziskovanju vprašanj deloval v skupini briljantnih in 
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pogumnih znanstvenikov, ki spreminjajo naše poglede na 
naravo resničnosti. 

V to družbo bi vključili še angleškega biologa Ruperta 
Sheldraka in njegovo teorijo o »morfični resonanci«. 
Sheldrake navaja sámo osnovo premika paradigme: stvari 
so, kot so, ker so bile, kot so bile. Zakoni narave niso 
absolutni, so zbirka navad. Zakon gravitacije, na primer, je 
zelo ustaljena navada, za katero se najbrž lahko zahvalimo 
milijardam bitij v vesolju, ki se z njo na splošno strinjajo. 
Pa vendar jogiji, svamiji in več kot le nekaj katoliških 
svetnikov poročajo, da so se v globoki meditaciji ali duhovni 
vznesenosti z glavo dotaknili stropa. In vznesenost ni nič 
drugega kot sprememba paradigme.

Zakoni se spreminjajo, navade opuščamo. Ko se 
posameznik ali družba nauči novega vedenja, vedno znova 
ustvarjamo nove oblike in obrede, ker smo vsi povezani v 
tistem, čemur Sheldrake pravi »morfično polje« – ustvarjanje 
predlog, ki prežemajo čas in prostor ter vsebujejo vse vzorce 
za vse strukture, ki pa jih je mogoče spreminjati v skladu 
z našimi spreminjajočimi se mislimi in dejanji. Torej, 
večkrat ko se ponovi dogodek, veščina ali vzorec vedenja, 
močnejše je njegovo morfično polje. Vemo, na primer, da 
so se ljudje v 20. stoletju naučili voziti kolo in uporabljati 
stroje hitreje ter učinkoviteje od ljudi v 19. stoletju. Podobno 
se danes otroci in najstniki hitreje in učinkoviteje učijo 
uporabljati računalnike kot njihovi starši – ali pa, kot mi 
je nekoč omenil odrasli prijatelj, ko nisem znal zagnati 
računalniškega programa: »Pokličiva strokovnjaka. Pokliči 
sosedovega otroka.«

V istem fenomenu sodelujejo otroci in nekateri ljudje 
z avtizmom, čudaški geniji, ljudje v življenjsko ogrožajočih 
situacijah in živali, ki natančno vedo, kdaj je njihov lastnik 
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sedel na avtobus za domov. Toda kaj stoji za tem? Nedavna, 
najsodobnejša fizika pravi, da vse izhaja iz kvantnega 
holograma. V vseh teh zgoraj omenjenih primerih so 
posamezniki segli iz domene lokalne percepcije in spomina 
ter stopili v polje znanja, v katerem je ob pomoči kvantnega 
holograma dosegljivih veliko več informacij. Obstajajo 
teorije, da je kvantni hologram iz višje svetlobne vibracije in 
da je v njem mogoče najti vse znanje ter informacije. Morda 
nižja svetlobna vibracija – ki spada v elektromagnetni 
spekter in usmerja našo percepcijo – dekodira višjo vibracijo 
kvantnega holograma. 

Če pogledamo, kako so hologrami ustvarjeni na 
hologramskih filmih, bomo morda razumeli analogijo, 
kako dekodiranje poteka. Da bi nastal hologram, svetloba 
laserja pronica skozi labirint ogledal in optičnih prizem 
ter ustvari dva snopa svetlobe. Optična prizma je napol 
posrebreno ogledalo, ki delu svetlobe (referenčnemu snopu) 
omogoči prehod naravnost na film, medtem ko odseva del 
svetlobe (osvetlitveni snop) proti predmetu, ki ga zajame 
in od katerega se odbija na isti film. Ko se snopa srečata, se 
rezultat interferenčnih vzorcev posname na film. Kjer snopa 
sovpadata ali sta ‚v fazi‘, bo dovolj svetlobe, da se osvetli film, 
saj je svetlobna energija na točkah interference ojačana. Kjer 
so snopi zunaj faze, bodo drug drugemu izničili energijo 
in na filmu pustili temen prostor. Fotografija predmeta na 
filmskem hologramu je vidna, ko laser dekodira svetlobo 
in nam pokaže fotografijo. 

Zdaj to razširite na vesoljno raven in o filmu razmišljajte 
kot o nelokalni, simultani, vseprisotni, vseobsegajoči matrici 
– samem kvantnem hologramu, kar ni holografski film, 
temveč čudovito polje obstoja – najvišja raven metavesolja, 
polje, ki ga je Alfred North Whitehead leta 1929 opisal kot 
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veliko prostrano verigo dogodkov, ki presegajo čutno zaznavo, 
kjer so prepleteni vsi umi in vse stvari. Fizik David Bohm ga 
je nedavno opisal kot temeljni vesoljni red, ki je zapleten in 
zaobjema našo resničnost podobno, kot DNK v jedru celice 
zaobjema potencialno življenje in usmerja njegov nastanek. 

Torej je kvantni hologram raven čistega obstoja, čiste 
frekvence – morda celo Svetloba sama –, ki presega vse 
specifikacije in ne pozna ne ‚tukaj‘ in ne ‚tam‘. Je kraj, od 
koder izvirajo vsi vzorci in arhetipi. Je kraljestvo ljubezni 
in organskosti, čar evolucije in um, ki misli. Je kraljestvo, iz 
katerega izhajajo vse oblike resničnosti, ki vse prežema in je 
potencialnost na voljo v kateremkoli delu naše resničnosti. 

Sekundarna raven je dekodirana hologramska podoba 
resničnosti oziroma – kot pravi Bohm – »resničnost druge 
generacije«. Vse vidno gibanje in vsebina potem izhajata iz nje 
– kar je pojasnjeno, razjasnjeno in se manifestira v prostoru in 
času, polnem muck in kvazarjev in potrebe po povezovanju 
z drugimi. Tako je večji del našega zavedanja ujet v Bohmovi 
resničnosti druge generacije, medtem ko je večni del naše 
zavesti za vedno shranjen v temeljni, zapleteni ravni oziroma 
kvantnem hologramu. Vsi v sebi nosimo sposobnost, da lahko 
potujemo sem in tja med dvema ravnema, saj nam možgani 
očitno služijo tudi kot vrata v Boga in kot hologramski 
reducirni ventili, ki stvarem, povezanim z Bogom, povrnejo 
strukturo in obliko.

Delo Russlla Targa na tej točki postane za nas 
pomembno. Gre za urjenje človeške resničnosti, da postane 
zelo fluidna in se premika naprej in nazaj med običajnimi 
ter izjemnimi resničnostmi, lokalnimi in arhetipskimi 
svetovi, implicitnimi in eksplicitnimi kraji.

Večina, če ne vsi, komaj zaznavnih, efemernih in 
nepojasnjenih fenomenov, ki jih povezujemo s subjektivnimi 
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izkušnjami, je verjetno neposredno ali posredno povezanih 
z nelokalno naravo kvantnega holograma. Fenomeni 
vključujejo vse od telepatije pa do mističnih izkušenj. Tako je 
tisto, čemur pravimo ‚jasnovidni fenomen‘, le spremljevalni 
pojav simultane, vseprisotne matrice. In sinhronosti – tisti 
naključni dogodki, za katere se zdi, da odsevajo neke višje 
načrte oziroma povezanost – potemtakem kažejo na to, da 
so vnaprej določene in v sebi nosijo vzorce primarnega reda, 
kjer je vse povezano, ne glede na razdaljo v prostoru in času. 
V resnici ne obstaja naključje v običajnem pomenu, saj vse 
sovpada z vsem, zato je Targ s svojo ekipo lahko dosegel tako 
neverjetne rezultate. Knjiga prikazuje, da so vsi fenomeni, ko 
so se doslej zdeli tako nenavadni, le fascinantna podmnožica 
splošne resničnosti. Možgane torej lahko delno opišemo kot 
kvantni računalnik. Zavest nastane iz kvantnih procesov 
v možganih – torej iz interakcij med vašo percepcijo v 
elektromagnetnem spektru in kvantnem, ultimativnem 
spektru svetlobe. Targove raziskave ne le potrjujejo vse 
tisto, kar potrjuje tudi kvantna fizika – temeljno preobrazbo 
znanstvenega pogleda na svet –, temveč hkrati pritrjujejo, da 
je kvantni vidik neločljivo povezan z našo človeško naravo, 
kar ima nepojmljive posledice za filozofijo, psihologijo in 
metafiziko. 

Na lokalno zavest v elektromagnetnem spektru 
svetlobe glejte kot na vidni prostor in kvantni um kot 
ozadje. V vsakodnevnem življenju le redkokdo od nas 
pozornost posveča ozadju oziroma nelokaciji, zaradi česar 
stvari dojemamo brez subtilnega zavedanja, ki bi nam 
omogočilo polno doživljanje resničnosti. Pa vendar, kot Targ 
nazorno prikaže, smo boljšega dojemanja, ki pa ga hromimo 
z navadami, s pogojenostjo in kulturno zamaknjenostjo, 
sposobni vsi. Z urjenjem, ki ga ponuja Targ, in drugimi 
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disciplinami, ki so povezane z neobičajnimi stanji zavesti, 
se posamezniki lahko naučijo uporabljati svoje umsko-
možganske sisteme, da odpirajo vrata njihovi percepciji, 
da bi lahko sprejemali novice iz vesolja. Obstaja verjetnost, 
da so Einstein in drugi, ki so dosegli velikanske ustvarjalne 
preskoke, nato pa leta in leta iskali stopnice, ki so jih 
vodili do istih zaključkov, v resnici dostopali do kvantnih 
informacij in do rezultatov pravzaprav niso prišli na podlagi 
dejanskih podatkov, ki so jih imeli na voljo. 

Glede na to, da je naše bistvo kvantni hologram, je 
naš um morda vsedimenzionalen. Verjamem, da zavest 
prirojeno lahko prisluhne različnim krajem in jih tudi 
uravnava, kar namiguje na to, da znotraj teh resonančnih 
kvantnih polj zavesti lahko dostopamo do različnih vesolj. 
Mar to pomeni, da naš um lahko potuje v času in lahko 
obišče starodavno Palestino, kjer je Kristus pridigal na 
gori, in v zavesti prisostvuje podpisu Ameriške deklaracije 
o neodvisnosti? Je preteklost še vedno prisotna, ugnezdena 
v številnih frekvencah, ki sestavljajo kvantni um Stvarnika?

Zdi se, da s spreminjanjem svoje zavesti lahko 
doživljamo bolj poglobljene vzorce vesolja. Menim, da v 
spremenjenih stanjih zavesti, ki so bolj meditativna ali 
poduhovljena, postanemo državljani večjega vesolja v smislu 
dojemanja, časa, prostora, dimenzionalnosti in možnosti 
ter delujemo na višji frekvenci znotraj elektromagnetnega 
spektra v svetu svetlobe, ker delujemo z višjih vzorcev – ki 
jim rečem svet arhetipov, kjer je naš psihološki ustroj manj 
travmatiziran zaradi preteklih izkušenj, je trpežnejši in bolj 
spremenljiv, hkrati pa se počutimo, kakor da se raztezamo 
v večdimenzionalno vesolje.

Tako med drugim lahko delujemo tudi z razdalje. 
Tovrstne fenomene opazujemo že tisočletja. Če molitev ne 
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bi imela pozitivnih rezultatov, bi religijo opustili že pred 
stoletji. Takšne rezultate pripisovati nadnaravnemu namesto 
nelokalnosti je zgolj drugačno pojasnilo. Poglejte vse, kar 
je bilo v zadnjih letih narejeno, da bi se dokumentirala 
učinkovitost molitve, zlasti zdravilne. V večini primerov 
rezultati namigujejo na nelokalne učinke.

Brezmejni um bralca vabi, da začne razmišljati o 
možnostih. Russell Targ in njegovi sodelavci, zlasti pa 
njegova ljubljena hči Elisabeth, ponujajo zanesljive dokaze o 
stvareh, ki so do zdaj veljale le za nepreverjene informacije, s 
katerimi nam ponujajo vesolje, ki je večje od naših aspiracij 
in bogatejše od naših sanj, za kar smo jim izredno hvaležni.

Jean Houston
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UVOD 

NESPOZNANI KONEC 
ZNANOSTI

Večina ljudi je sposobna opisati in doživeti dogodke ter 
kraje izven običajnega zaznavanja. Takšne zaznavne 

sposobnosti opisuje Brezmejni um, v katerem so opisani 
več desetletij trajajoči poskusi s telepercepcijo oziroma 
nadzorovano jasnovidnostjo dogodkov. Dokazane in 
popisane so bile v različnih laboratorijih v Združenih 
državah Amerike in tudi drugod po svetu, vključno z 
laboratorijem na Raziskovalnem inštitutu univerze Stanford 
(SRI) v Kaliforniji, kjer so pred tridesetimi leti ustanovili 
raziskovalni program. Pa vendar kljub številnim dokazom 
o naših naravnih sposobnostih mainstream znanost 
sposobnosti ni sprejela kot resničnih. Kako je to mogoče?

Kot znanstveniku, ki sem na SRI izvajal raziskave, 
mi ni treba verjeti v nadčutne sposobnosti. Desetletja sem 
v laboratoriju vsak dan videval nadčutna zaznavanja. Kot 
fiziku mi ni treba verjeti v ta fenomen nič bolj, kot mi je 
treba v obstoj laserjev – s katerimi sem tudi veliko delal. 
Prav tako kot oni so tudi jasnovidne sposobnosti resnične in 
dokazane so bile v stotinah eksperimentalnih raziskovalnih 
študij. Verjamem v dobre znanstvene podatke ter podvojene 
poskuse, kar opisujem v tej knjigi.

Obstaja skeptična skupnost, ki si neutrudno 
prizadeva, da bi znanost ‚rešila‘ pred opustošenjem sleparjev 
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in šarlatanov. Vesel sem, da obstajajo, in menim, da imajo 
pomembno vlogo. Pa vendarle je v znanosti prav tako resna 
napaka prezreti resnične, toda nepričakovane rezultate, 
kot je sprejemati lažne kot prave. Na primer, če prezremo 
majhen, nestalni signal iz detektorja zračne turbulence, 
lahko letalo strmoglavi – kar se je resnično zgodilo.

Seveda nihče od nas ne želi biti videti lahkoveren, 
neumen ali nor. Velikokrat bi se raje motili s podporo 
skupine, kot pa da bi sami imeli prav. Znanstvena mnenja, ki 
so v nasprotju z ustaljeno paradigmo, človeka postavljajo v 
podoben položaj, v kakršnem sta bila dandanes spoštovana 
moža, kot sta Giordano Bruno in Galilej, ki sta v svojem 
času trpela zaradi pravilnih, toda nepriljubljenih mnenj 
o gibanju Zemlje. Voltaire je o takšnih tveganjih zapisal 
naslednje: »Nevarno je imeti prav, ko oblast nima.«

Številni med nami dandanes prav tako ne želijo 
priznati, da so jasnovidne sposobnosti resnične, čeprav je 
Gallupova anketa leta 2001 potrdila, da več kot polovica 
prebivalcev Združenih držav trdi, da je imela jasnovidne 
izkušnje. Med anketiranimi enako trdita tudi dve tretjini 
visokošolsko izobraženih in univerzitetnih profesorjev. 
Tovrstne izkušnje so v tej družbi močno potlačene. 
Mainstream znanstveniki običajno zatrjujejo, da so 
nekredibilne, in večina institucionalnih religij jih označuje 
kot slabe oziroma celo zle.

Filozofi nas že stoletja pozivajo k raziskovanju, kdo 
smo v resnici in kakšne sposobnosti premoremo, česar pa nas 
je velikokrat strah, ker so lahko raziskovanja nevarna. V 16. 
in 17. stoletju so bili Kopernik, Bruno in Galilej preganjani 
zaradi svojih trditev na podlagi številnih dokazov, da v 
resnici nismo posebna bitja v središču vesolja, kot so nas 
vse učili, da smo. Namesto tega smo bili (in smo) prebivalci 
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na enem od velikih kamnov na stotine milijonov kilometrov 
oddaljeni od Sonca, na robu galaksije. Ljudje so od nekdaj 
sovražili to misel. Še en udarec našemu ponosu je v 19. 
stoletju zadal Charles Darwin, ko je dokazal, da smo hkrati 
v bližnjem sorodu z opicami in s šimpanzi!

Podoben udarec našemu egu se je zgodil ne tako dolgo 
po tistem, ko je Sigmund Freud pokazal, da večino tistega, 
kar verjamemo in doživljamo, usmerja naša podzavest, ki 
se je sploh ne zavedamo. Izkušnje jasnovidnih sposobnosti 
še globlje razkrajajo meje našega jaza, saj nakazujejo, da je 
psihična lupina, ki nas deli, v resnici precej porozna.

Moderna fizika kaže na to, da je naša zavest globoko 
povezana z zavestjo drugih, kar je Nobelov nagrajenec in 
fizik Erwin Schrödinger opisal z naslednjimi besedami:

Zavest je ednina, katere množina je neznana. Obstaja 
le ena stvar. Kar se zdi kot množina, je le niz različnih vidikov 
ene stvari, ki nastanejo zaradi zmote, indijske maye, podobno 
kot v galeriji z ogledali.4

Takšna spoznanja o eni zavesti lahko sprožijo strahove 
zaradi nenadzorovane, telepatske povezanosti in morebitne 
skrb vzbujajoče izgube zasebnosti. Medtem ko zaradi 
napredka v znanosti naš osebni ego izgublja pomembnost, 
naš koncept tega, kaj smo, postaja vse obširnejši. Manj ko 
smo navezani na lastni ego, lažje se predajamo globoki 
povezanosti, ne da bi nas bilo ob tem strah, da se bomo 
izgubili. Lahko energijsko pretakamo ljubeče zavedanje 
z drugimi in razširjamo znanje, kdo smo v resnici. Ni 
se nam treba bati tovrstne intimnosti, treba jo je slaviti. 

4 Erwin Schrödinger, What Is Life. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1945.
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Iz informacij o ‚parapsiholoških‘ oziroma jasnovidnih 
raziskavah odkrivamo, da smo sposobni razširjenega 
zavedanja, ki močno presega naše fizično telo.

V resnici je najpomembnejše razkritje raziskave, da 
ne obstaja znana prostorska ali časovna omejitev našega 
zavedanja. Torej je v zavesti tukaj le eden od nas. Ali kot 
nas vedno znova opominjajo budisti in kvantni fiziki, da 
je »ločenost le iluzija«.

ZNANOSTI NI VIDETI KONCA

Večkrat smo že slišali, da bo čez nekaj let konec znanosti 
fizike, ki bo opisan, kot je nedavno rekel Michio Kaku, »z 
enačbo, ki bo dolga le nekaj centimetrov«.5 Podobno je dejal 
tudi Nobelov nagrajenec in fizik Steven Weinberg v nedavno 
objavljenem daljšem eseju v New York Review of Books, kjer 
je opisal svoje »iskanje fundamentalnih principov, ki tvorijo 
osnovo vsega«.6 Dodal je, da »lahko znanost v prihodnosti 
zavije v smer, ki si je trenutno še predstavljati ne znamo. 
Toda trenutno ne vidim niti najmanjšega naprednega 
znamenja za takšno spremembo.« (moj poudarek)

Znanstveniki to trdijo že več kot stoletje. Konec 19. 
stoletja je lord Kelvin povedal zdaj že znamenito izjavo, 
da je fizika v celoti dokončana in da sta na obzorju le še 
»dva oblačka znanja o fiziki«: prvi je interpretacija izidov 
poskusa Michaelson-Morley (ki niso pokazali nobenega 
učinka obširno sprejetih domnev o ‚etru‘) in drugi je neuspeh 
takrat sodobne elektromagnetne teorije, ki naj bi predvidela 

5 Michio Kaku, Techniques of Discovery. Predavanje na konferenci The 
Prophets Conference, New York City, 18.–20. maj 2001.

6 Steven Weinberg, The Future of Science and the Universe. New York 
Review of Books, 15. november 2001.
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spektralno porazdelitev sevanja črnega telesa. Oblačka sta 
vodila do odkritja posebne teorije relativnosti, kvantne 
mehanike in tistega, kar danes imamo za moderno fiziko.

Leta 1975 je v laboratoriju Lawrence Berkeley isti 
Steven Weinberg izjavil: »Želimo vedeti niz preprostih načel, 
iz katerih lahko sklepamo o lastnostih drobcev in s tem o 
vsem drugem.« Nato je leta 1980 na univerzi v Cambridgeu 
spoštovani astrofizik Stephen Hawking občinstvo nagovoril 
z naslednjimi besedami: »Rad bi razpravljal o možnosti, 
da bo cilj teoretične fizike morda dosežen v ne tako daljni 
prihodnosti, morda do konca 20. stoletja. S tem mislim, 
da bomo imeli celovito, dosledno in poenoteno teorijo 
o fizikalnih interakcijah, ki bo opisovala vse mogoča 
opažanja.« Ne le da se to ni zgodilo, domnevam, da se najbrž 
tudi nikoli ne bo. Medtem ko to pišem, se fiziki še vedno 
trudijo pojasniti novoodkrito temno snov, temno energijo 
in, zelo presenetljivo, pospešeno širjenje vesolja (ali gre za 
spremembo v domnevno stalni hitrosti svetlobe?). 

Po mojem mnenju je najbolj šokantni primer 
genialnega človeka, ki je rekel nekaj neumnega, navedek 
A. A. Michaelsona, ko je pokazal, da eter ne obstaja, kar je 
bilo še pred odkritjem relativnosti in kvantne mehanike. 
Duha svojega časa je izrazil z naslednjimi besedami: 
»Najpomembnejši, temeljni zakoni in dejstva o fizikalni 
znanosti so bili že odkriti in so zdaj čvrsto ustaljeni, zato 
je izredno malo možnosti, da jih bo kot posledica novih 
odkritij nadomestilo kaj drugega.«7

Verjamem, da so izjave o ‚koncu fizike‘ ne le neresnične, 
temveč tudi zavajajoče in logično nemogoče. Neumnosti 
genialnih in svetovno znanih znanstvenikov so še danes 

7  Corey S. Powell, God in the Equation. New York: The Free Press, 2002.


