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VIDENIE NEZÁVISÍ NA MOZGU O NIČ MENEJ NEŽ NA OČIACH
– MOŽNO DOKONCA VIAC.



Sme vizuálne zaloţené
bytosti.



Aţ 50 % nášho mozgu sa
venuje spracovaniu a
analyzovaniu vizuálnych
informácií.

VIDITEĽNÉ SVETLO A ĽUDSKÁ
„SLEPOTA“




To, čo vidíme, je však len úzka
výseč reality. Akoby sme sa
pozerali úzkou medzierkou. Vidíme
len „viditeľné“ svetlo. Má dobre
známy rozsah vnímateľných farieb.
Slnko však ţiari vo všetkých
vlnových dlţkach / od ţiarenia
gama aţ po rádiové vlny - voči nim
sme ale slepí



Je to spôsobené vlnovou dĺţkou.
Jedine ňou sa viditeľné svetlo líši
od ostatných elektromagnetických
vĺn.



Hmyz rozlišuje aj ultrafialovú časť
spektra/ cca 350 nm, podobne
aj vtáky

AKO PUTUJE ZRAKOVÁ INFORMÁCIA MOZGOM
?


Vizuálne informácie z pravých polovíc zrakového
poľa projikujú do ľavých polovíc sietníc a odtiaľ do
V1 ľavej hemisféry a naopak.



Čiže zničenie zrak. kôry v jednej hemisfére
znamená stratu zraku v opačnej polovici zorného
poľa každého oka.

ČO SA ODOHRÁVA V MOZGU, KEĎ SA
DÍVAM?


Viditeľné svetlo dopadá cez
celé príslušenstvo oka na jeho
sietnicu /a mení sa v
trojrozmerný priestor. Ako sa
to presne deje,



to NEVIEME . . .

CGL – NEURONÁLNY KORELÁT ZRAK. POZORNOSTI.
LEN VDAKA TOMU VSTÚPI PREDMET DO JASNÉHO
VEDOMIA










Informácia postupuje od sietnice do
zrak. časti thalamu CGL a odtiaľ do
primárnej zrakovej kôry/V1, BA17/.
Odtiaľ sa šíri do hierarchicky vyšších
oblastí vizuálnej kôry. Dnes poznáme
asi 10 vizuálnych kôrových oblastí.

Ak chcem mať vedomý zrak. Vnem,
musím mať v 1.rade nepoškodenú
prim. zrak. kôru.

Koukolík,2002,s.52

ČO SA ODOHRÁVA V MOZGU KEĎ SA DÍVAM?


Ak padá jablko a máte si ho prezrieť, ktorou
časťou mozgu sme si vedomí jeho atribútov?
Všetko je analyzované inou časťou mozgu.



Zrak. informácie sa rozdelia na prvky a
skladajú sa v rôznych oblastiach mozg. kôry,
ktoré sú hierarchicky usporiadané



Zrakový systém paralelne spracuváva
informácie o tvare, farbe, , hlbke, rýchlosti i
smere pohybu.




Aţ výsledný vnem je celostný
.



Mozog pracuje diferencovane ale aj unitárne





Koukolík,2008,s.161/

V1


Línie a jednoduché tvary jablka mapuje V1



Vnímanie jednoduchých tvarov sa prejavuje
zmenou elektrickej
aktivity V1 a gyrus
occipitalis inferior.

V1,V2


Vnímanie stredne zloţitých tvarov
sa prejavuje zmenou el. aktivity
kôrových oblastí bezprostredne
súvisiacich,susediacich
s
V1,
aktivujú sa laterálne occipitálne
závity a čiastočne aj gyrus
fusiformis.

V1,V2,V3








Vnímanie najzloţitejších tvarov
aktivovalo kôru spodnú i
vonkajšiu plochu záhlavného i
temenného závitu.
Jedná sa o vyššie kôrové oblasti, dosť
vzdialené od primárnych, kam vstupujú
informácie najskôr.
FFA /fusiform face area/ - kritická pre
spoznávanie a rozlišovanie tvárí
PPA /parahipocampal place area/-aktivuje
sa pri spoznávaní významných budov či
miest




Koukolík, 2003,s.362

V1,V2,V4,V8


Farebné podnety aktivovali koru na
spodnej ploche záhl.závitov, hlavne
gyr.lingualis a fusiformis/arey V4 a
V8/



Arey V4 a V8
zodpovedajú za
farbu videného
predmetu

V5-SPROSTREDKOVÁVA

ZRAKOVÉ POHYBOVÉ

INFORMÁCIE/BA19,37/




Pohyblivé predmety aj priestorová
hĺbka aktivovali najviac oblasť
s.temporalis inferior.
Kaudálne od V5 je oblasť ktorá
zodpovedá za vnímaie
trojrozmerných predmetov a tvarov u
ľudí. Plošne je to gy.occipitalis
inferior a medius



Koukolík,2002,s.41/

PREŢÍVAME VEDOMÚ SCÉNU AKO JEDNOTNÝ
FENOMÉN










Kaţdý z týchto procesov má inú dlţku
trvania. Najmenej času zaberie lokalizácia
objektov,
potom je to rozpoznávanie farieb a
najviac času je nutné na registráciu
orientácie a pohybu.
Keďţe kaţdý aspekt zrak. vnemu trvá
rozlične dlho , zásadné je presné
načasovanie. Ako mozog tieto obrazy
časovo zosynchronizuje v celostnú
zrakovú scénu padajúceho jablka to nevieme.
Ingram,2010,s.115/

VIZUÁLNA SCÉNA -PÁD JABLKA ZO
STROMU





Zrakový informačný komplex paralelne tvorí väzby
aj s ďalšími, neuronálnymi okruhmi v celom mozgu.
Vzdialené neuronálne reťazce súbeţne vypočítavajú
rad aspektov nejakého javu :okrem senzorických
modalít: tvar jablka, jeho farba, smer pohybu, druh
pohybu, zvuk pri dopade,
môţeme vybaviť z pamäti ako sa odroda jablka volá,
prípadne si spomenúť, ako nám posledne chutilo
,kde sme ho posledne kúpili, s kým sme sa vtedy
rozprávali ako sme sa vtedy cítili, atď.

VO FINÁLE SI VNEM MUSÍME UVEDOMIŤ




Aţ na základe skúsenosti /porovnaním so
záznamom v DDP/sa dostaví pochopenie
vizuálnej scény.
Aţ potom získava informácia význam keď sa
jednotlivé útrţky prepoja do komplexného
koherentného vnemu/to prepojenie nastáva aj
zapojením prefrontálnych lalokov / - a
nastane uvedomenie

AHA! TO JE JABLKO!...






Aţ posledné štádia tohto procesu sú
vedomé. Kým k tomu dôjde, trvá to pár
desatín sekundy./pri rýchlosti nerv.
vzruchu cca 1/3 rýchlosti zvuku/
Naprostá väčšina spracovaných
informácií sa nijako nepojí s vedomím.
Naopak.
Elektrochemická aktivita mozgu
predchádza subjektívnemu vedomiu, a to
asi o 300 ms – neţ nastúpi subjektívne
vedomie.

TALAMOKORTIKÁLNE SPOJENIE JE
DŢUNGĽA.











Zásadné je pritom presné načasovanie. Ako
dochádza k časovej väzbe? K väzbe dochádza na
viacerých úrovniach, nielen v zrak. sústave.
Prebieha to tak, ţe na talamo kortikálnej diaľnici
spoločne pália neuróny a vytvárajú tak spoje,
ktoré sa k sebe viaţu, napr. centrá zraku s
centrami emócií.
Vzdialené oblasti mozgu takto synchrónne
oscilujú a všetky tieto vnemy spolu so sluchom,
čuchom, s pocitmi, pamäťou, jazykom ,
emóciami, dávajú vznik ucelenému dojmu
vedomia.
Ako je moţné paľbu synchronizovať a vytvárať
tak súvislé vnemy?
NEVIEME !
Edelman,2011,s.35

„REENTRY“ CHÁPEM AKO "CIRKULUJÚCE" SPOJENIE
MEDZI NEURONÁLNYMI SKUPINAMI


Základom vedomej skúsenosti sú návratné
okruhy, interakcie medzi niektorými časťami
thalamu a niektorými časťami kortexu. Sú to
obiehajúce tlmivé i budivé vzruchy vo
veľkom počte.



Hlavným mechanizmom podmieňujúcim
vedomie je teda priebeţná spätná výmena
paralelných signálov medzi mozg. oblasťami.
Tento proces umoţňuje koherentné a
synchrónne procesy v mozgu.
A je základom vzniku vedomia.
Ako dochádza k časovej synchronizácii
paralelných signálov- nevieme




Lurija,1982,s.131/

AKO TO MOZOG ROBÍ, ŢE VIDÍME?






Čo však nateraz vieme je to, ţe jediná
kôrová oblasť, či jeden druh neurónov
,ktorých aktivita by zodpovedala celému
zrak. Vedomiu, resp. vedomej skúsenosti,
najskôr neexistuje.
Koukolík,2003,s.281/

Vieme tieţ to, ţe neuróny odlišných
kôrových oblastí môţu svoju činnosť
synchrónne
koordinovať.
Táto
synchronizovaná aktivita by mohla byť
korelátom zrakového vedomia.




Crick,1997,s. 246/

BUNKY ZODPOVEDNÉ ZA DAR VEDOMIA SA DOSIAĽ
NENAŠLI.
VEDOMIE AKO KOMPLEXITA PRÍTOMNÉHO OKAMŢIKU




Vedomie nikdy nie je zamerané iba na jeden
znak, Tvorí celú scénu, tá zahŕňa viac aspektov.
Vytvára sa integrálna zmes obrazov,
spomienok, pocitov, snáh ap. Ţiadna mentálna
aktivita sa pritom nemôţe udiať bez
podmieňujúcej neuronálnej aktivity/zmeny/.
Ale aj mnoho neuronálnych zmien sa nijako
nepodieľa na vzniku vedomia.
Vedomie je proces, dej, nie vec, či miesto.
Nevzťahuje sa na špecif. bunky či vrstvy kôry.
Je to prúd neuronálnych udalostí, ktorý sa
trvalo a v zlomkoch sekundy premieňa a voľne
a neustále prechádza z jednej oblasti mozgu do
inej. Pripomína tým húf rýb či roj včiel.

ONTOGENETICKÝ VÝVIN ZRAKOVÉHO VEDOMIA MENTALIZÁCIA




Slovo „ vidím“ začínajú deti
pouţívať okolo 2 rokov.Je to otázka
zraku/kognície/
„vidím a poznávam, čo vidím“ – to je prvý
stupen vedomia. /aha! To je jablko! to
dokáţu aj zloţitejšie zvieracie mozgy/ primáty/.
Pri jej poruche dochádza k vizuálnej agnózii.



viem, ţe poznávam, čo vidím“./metakognícia/V náznakoch tuto schopnosť majú azda aj
primáty. To je podklad mentalizácie- odhadnúť
iných ľudí,predvídať ich správanie.

QUALIA SÚ PÔVODNE STREDOVEKÝ SCHOLASTICKÝ
POJEM, OZNAČUJÚ SUBJEKTÍVNU KVALITU PREŢITKU


Čiţe nielenţe „vidím padajúce
jablko“, my si to aj uvedomujeme a
úplná výpoveď by mala znieť
„Vedome vidím jablko“. Za slovom
„vedome“ sa skrýva subjektívny
preţitok videného, t.j. nik nemôţe
mať
môj
preţitok
videného./jedinečnosť
bolesti,
farebnosti, zvukovosti atď/

VEDOMIE JE VEC SUBJEKTÍVNA /SÚKROMNÁ/ – OBJEKTÍVNE/ A
VEDECKY/ TEDA ŤAŢKO POSTIHNUTEĽNÁ ,PRETO HO
ODMIETOL SKÚMAŤ AJ SÁM S. HAWKING


Mozog nefotografuje vonkajší svet ale ho
interpretuje . Zo vstupných údajov
vytvára len model vonkajšieho sveta.
Tieto mentálne predstavy sú jedinou
realitou , ktorú môţeme poznať.
Nejestvuje ţiaden test reality nezávislý
od modelu, realita je subjektívna.
/Hawking,Mlodinow,2011,s.178/

PROBLÉM SUBJEKTIVITY VEDOMIA SA ŤAŢKO
OBJEKTIVIZUJE – PATRÍ SNÁĎ PRETO LEN FILOZOFII ČI
NÁBOŢENSTVU?


Vedomie sa nedá uchopiť ani
kvantifikovať, preto veda prevádza
neuchopiteľné na uchopiteľné,
prevádza vedomie na chémiu a
fyziku

SUBJEKTIVITA VEDOMIA VŠETKO JE LEN V MYSLI- ČO ALE NEZNAMENÁ, ŽE TO
NIE JE SKUTOČNÉ



Do hlavy sa nám z vonkajšieho
sveta nedostáva nič, len
neuróny vysielajú impulzy.
napr. červeň ako farba v
skutočnosti neexistuje. Je to
neuronálny konštrukt vzniklý
reprezentáciou vonkajšej reality.
obdobne je to aj so zvukmi,
pocitom bolesti či hladu či s
vôňou kávy ap. Nič z toho nie
je skutočné, všetko sú to len
nerv. vzruchy, impulzy...

Snaţíme sa ale zatiaľ
nedokáţeme premostiť
priepasť medzi týmito
neuronálnymi ,
chemickými procesmi a
subjektívnym vedomím .
 Ako táto transformácia
prebieha, nevieme -je to
stále záhadou.


ZÁKL.KLASIFIKÁCIA DRUHOV VEDOMÍ






Ked hovoríme o vedomí, niekedy ani
nevieme, o čom presne sa hovorí.
1.vedomie v zmysle vedomia si svojich
pocitov/ mám smäd/
2. vedomie v zmysle bdelosti –
vykonáva časť mozg. kmeňa-tegmentum
+ niektoré talamické jadrá +
FR/somnolencia-sopor,kóma/-čokolvek,
čo naruší projekciu medzi FR, talamom
a kortexom, narúša bdelé
stavy/úraz,otrava,zápal, nádor/






3. vedomie ako zameraná
pozornosť/reflektor v tme/
4.vyššie vedomie/vedomie o
vedomí/- aj šimpanzi a isteţe
ľudia- patria sem exekutívne
systémy, motivácia, vôľa./rozmýšľam o tom, aké je to mať
smäd/
5.vedomie ako duša v teologickom
zmysle



Primárne/úzke/vedomie – operuje v prítomosti, bez prvkov
autobiorafičnosti, bez chápania smrti,postráda zmysel minulosti a
koncept budúcnosti,postráda vlastné pomenovateľné JA.
Disponujú ním zvieratá- nevedia uvaţovať o udalostiach,ktoré sa
neodvíjajú v danom okamţiku, uvaţovanie je viazané len na
interval súčasnosti



Vedomie vyššieho rádu –má jasné povedomie o vlastnej
minulosti a môţe konštruovať scenáre budúcna. V náznakoch ho
môţu mať i primáty, najmä ale ľudia. Ovládajú skutočný jazyk,
majú epizodické pamäť, aj schopnosť byť si vedomý vlastného
vedomia.

VÝCHODISKÁ : ČO JE VEDOMIE/DUŠA/?








1. monistický/prírodovedecký/ prístup: tvrdí, ţe to,
čomu hovoríme vedomie, je produkt extrémne zloţitých
molekulárnych interakcií medzi neurónmi v mozgu
2.dualistický princíp/názor/ : svet je zaloţený na 2
princípoch-hmotnom a duchovnom .Duchovný svet do
hmotného sveta rôznym spôsobom vstupuje a
ovplyvňuje ho. Telo je len nosičom duše. Duša môţe byť
dokonca nezávislá na tele.
Podobne si relatívnu nezávislosť duše predstavujú
priaznivci experimentálneho psychológa Grofa S.,ktorý
tvrdí, ţe dušu je moţné uvoľniť v zmenených stavoch
vedomia/LSD, holotropným dýchaním ap
Ako dôkazy sa uvádzajú napr. aj záţitky ľudí ktorí prešli
klinickou smrťou



Hořejší, V. 2011,6/

DNEŠNÁ PSYCHOLÓGIA JE AKO FYZIKA PRED GALILEOM
POLEMIKA PREBIEHA










Vzťah medzi mozgom a vedomím je zásadný-zatiaľ zďaleka neodhalený.
Dnešná vedecká paradigma vraví,ţe myseľ/vedomie/vzniká v mozgu a je celkom na ňom závislé.
Neexistuje vedecký dôkaz pre dušu mimo tela. Vedomie je teda vţdy vtelené. – Podstata vedomia je
rovnako biologická ako rast,trávenie, vylučovaie atp.
Postulát, ţe vedomie je generované mozgom, nie všetci odborníci prijímajú
Majú ľudia nejaké vedomie schopné preţiť mimo tela? Nemoţno to vylúčiť.Väčšina dávnych
filozofií i náboţenstiev v tom bola zajedno. Budhistická i brahmanská múdrosť podporovala
metempsychozu-sťahovanie duší po smrti do nového tela.
Ak niekto ale tvrdí ţe áno, nech testovateľne, nefilozoficky, bez hnevu a zaujatia to dokáţe. Inak sa
dostaneme mimo vedeckú racionalitu-ad absurdum.
Zdá sa, ţe hmoty musí mať ešte nejakú neznámu vlastnosť. Ak moţu byť elektrony súčasne vlnami
i korpuskulami, prečo by duch a hmota nemohli byť dvoma podobami tej istej veci?




Lane,2010,s.299

SVET JE SÚSTAVA PRÍČIN A NÁSLEDKOV-TVRDÉ DETERMINISTICKÉ A
KAUZÁLNE POŇATIE - VŠETKO OSTATNÉ JE METAFYZICKÉ ZÁZRAKY
NEEXISTUJÚ










Dnešný pohľad na podstatu vedomia je naivný, nie je kompatibilý s
modernou fyzikou.
Biologické procesy sa riadia zákonmi fyziky a chémie, počnúc vesmírom
a končiac mozgom a vedomím.
Vedecký determinizmus sa opiera o fundamentálne fyzikálne zákony ako
elektromagentizmus, gravitácia, silná a slabá jadrová sila.
Vedecký determinizmus platí aj pre ľudí, kedţe ľudia interagujú s inými
telesami vo vesmíre. Výnimky pre ľudské správanie neexistujú.
Vedecký determinizmus vylučuje moţnosť zázrakov, výnimky zo
zákonov či aktívnu úlohu Stvoriteľa – zaobíde sa bez týchto hypotéz




Hawking, Mlodinow,2010,s.39


Kauzálnu uzavretosť nemoţno ale chápať ako pravidlo exaktne platné pre
všetky roviny hmotného sveta. Táto koncepcia nemusí byť chybná, len
nemusí hovoriť všetko o ţivote.



/

POCITY A VEDOMIE PODĽA ZNÁMYCH FYZIKÁLNYCH
ZÁKONOV NIET KAM ZARADIŤ











Z toho plynie, ţe hmota musí mať nejaké dalšie vlastnosti, ktoré spôsobia vznik našich
vnútorných pocitov.
Skúsme si vybaviť známe vlastnosti hmoty. Pocity podľa všetkého nie sú
elektromagnetická radiácia ani zvukové vlny a nezodpovedajú ničomu, čo by sme mohli
nájsť v známej štruktúre atomov/ v ich fyzickej stavbe/. Nie sú to kvarky, ani elektrony,
čo teda?
Sú to vibrujúce struny na dne fyzikálnych moţností?
kvantové gravitony?
temná hmota?
Odpovedať na teto fundamentálny problém asi dokáţeme aţ objavením nových zákonov
hmoty
Ľudia sa však radšej domáhajú zázrakov. Iné vysvetlenia sú únavné, ak nie sú poruke.
Ţiaľ To máme uţ v povahe...

JE ĽAHŠIE KLÁSŤ OTÁZKY, AKO ODPOVEDAŤ NA NE





Zatiaľ sa musíme dostať bliţšie k pochopenie všetkých
detailov síl a hmoty pozorovaných v prírode, k pochopeniu
zákonov, ktoré ovládajú náš vesmír v mozgu /k
zjednotenej teórii všetkého/

Vedomie čaká na vysvetlenie...

 Čakáme

na Galilea
psychológie...

