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Поводом 150 година од Теслиног рођења

Фе но мен ду бо ких кре а тив них уви да је 
по знат мно гим ства ра о ци ма у обла сти 
на у ке и умет но сти. Нај че шће, по сле из ве-
сног на по ра да се раз ре ши не ки про блем, 
ре ше ње се из не на да по ја вљу је. Ме ђу тим, 
сам чин кре а ци је од и гра ва се на под све-
сном ни воу, и до са да је из ми цао ра ци о-
нал ној на уч ној ана ли зи. Упра во за то су 
Те сли не ин тро спек тив не ана ли зе ње го вих 
соп стве них кре а тив них фа за дра го цен 
ca se study за раз у ме ва ње са ме би о фи зич ке 
при ро де кре а тив но сти1.

То ком бо рав ка у Бу дим пе шти (1881/ 
/1882), у по тра зи за по слом по сле на пу-
шта ња сту ди ја, Те сла је био оп сед нут 
по тре бом да одво ји … ко му та тор од 
ма ши не … По сти гао је … од лу чан на пре-
дак … још у Пра гу (1880/1881), али је знао 
да мо ра да по стиг не ви ше, да про кр чи 
но ви пут: „По чео сам пр во за ми шља њем 
у гла ви ка ко по кре ћем пра ву аутен тич ну 
ма ши ну и пра тим јој про мјен љи ви ток 

… За тим бих за ми шљао си сте ме ко ји се 

са сто је од мо то ра и ге не ра то ра и ка ко их 
по кре ћем на раз не на чи не. Сли ке ко је 
сам гле дао би ле су са вр ше но ствар не и 
опи пљи ве“. Чи та ва ње го ва жи вот на сна га, 
сви им пул си и на го ни би ли су усме ре ни 
ка ре ше њу, зах те ва ју ћи све ви ше и ви ше, 
увек с њим, при сут ни чак и у сну, бли же 
ње му не го ишта дру го: он је мо рао на пре-
за ти ми сли до крај њих гра ни ца, ни је имао 
стр пље ња и, не ко ли ко не де ља од по чет ка 
за по сле ња пот чи нио се сво ме … не пре-
ста ном раз ми шља њу … и до жи вео пот-
пу ни нер вни слом … Ње го во здрав стве но 
ста ње је би ло крај ње ло ше. Нер вни слом 
је убр зао и из о штрио ње го ва опа жа ња 
сто ти на ма пу та, та ко да „сам мо гао да 
чу јем от ку цај џеп ног са та кроз три со бе 
из ме ђу ме не и са та. Му ва ко ја би сле тје ла 
на сто про из во ди ла је туп уда рац у мо ме 
уху. Зви ждук ло ко мо ти ве … по тре сао би 
сто ли цу на ко јој сам сје дио … у мра ку 
сам мо гао ра за зна ти пред мет на уда ље но-
сти од три-че ти ри ме тра по на ро чи тим 

1) За детаље личних Теслиних сведочења, в. књигу: Д. Мркић, Никола Тесла, Европске 
године, Музеј Николе Тесле & Српска Европа, Београд, 2004, преведену са енглеског 
оригинала из 2003. Такође и пре да ва ње: V. Abramović, Tesla’s point of view, одржано у 
Teylers Museum Haarlem, 5. априла 1986.
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је зи вим осје ћа ји ма на че лу … У не ким 
слу ча је ви ма ви дио сам ва здух око се бе 
пре пун жи вих пла ми ча ка.“ Бо ра вио би у 
ку ћи, у пи џа ми и под по кри ва чем, не пре-
кид но дрх те ћи од тут ња ве кол ских точ-
ко ва и коњ ских ко пи та, вер гла ша, зво на 
и гла со ва не раз го вет них и стра них. И сам 
ва здух га је по вре ђи вао. Он је по те као 
из ро да жи ла вог и ста рог ста бла. … Али 
ње гов кре вет је мо рао да се по ста ви на 
гу ме не ја сту ке. Пулс му је осци ло вао од 
ве о ма ни ског до 260 от ку ца ја у ми ну ту … 
По зна ти ле кар, за ин те ре со ван за Те сли ну 
бо лест, до шао му је у ви зи ту и ре као да 
је ње го ва бо лест не из ле чи ва и дао му да 
узи ма сва ког да на се да ти ве ка ли јум-бро-
ми да да би убла жио нер вни слом. Ни до 
да нас ни ко ни је об ја снио ка ква је то мо гла 
би ти Те сли на бо лест; је ди но се то мо гло 
при пи са ти по ре ме ћа ју и не рав но те жи у 
ње го вој из у зет но ве ли кој хи по фи зи…

Јед но га да на до шао му је у по се ту 
Ан тал Си ге ти, ко ле га са по сла, и ре као 
да кад већ не зна од че га бо лу је, бар зна 
то да шет ња на чи стом ва зду ху и све-
тло сти ни ко ме не шко ди и по ка зао му 
је град ски парк, Ва ро шли гет, и по звао 
га да по ђу у шет њу. Те сла је при хва тио 
по зив и на ста вио са шет ња ма сва ког да на; 
од ла зио је бри жљи во и на по сао, при ме ћи-
вао да да ни по ста ју ду жи, да пти це леб де 
у ва зду ху. Нај го ре је про шло: „Ово смо 
прак ти ко ва ли сва ко га да на и ја сам бр зо 
до би јао сна гу. И мој ум је из гле да по ста-
јао жи вах ни ји, па кад се мо је ми сли вра те 
ка пред ме ту ко ји ме је об у зи мао, био сам 
из не на ђен у сво је увје ре ње у успјех. Јед-
ном при ли ком, ко ја ће ми уви јек оста ти 
у успо ме ни“ … за вре ме јед не шет ње у 
пар ку, кра јем фе бру а ра, Те сла је по сма-
трао за ла зак сун ца и по чео ре ци то ва ти 
по зна ти од ло мак из Ге те о вог Фа у ста:

Дан је при кра ју; оно све да ље сја,
хи та да дру ги ожи вља ва свет.
О, што ме кри ла не диг ну са тла,
па за њим веч но да упра вљам свој лет!

Див ног ли сна, док оно да ље кре ће!
Ах, ку да ле те кри ла бес те ле сна
Те ле сна кри ла ви ну ти се не ће!

Те сла је од јед ном стао, за не мео уко чен 
и за па њен, јер је угле дао очи ма про ро ка 
Иса и је оно што је то ли ко ду го тра жио 

… Док сам из го ва рао ове ри је чи, си ну ми 
иде ја као му ња … и у тре ну се исти на 
от кри. Гран чи цом сам у пи је ску на цр тао 
ди ја грам мо га мо то ра … тај не при ро де 
ко је сам … отрг нуо од ње упр кос свих 
смет њи и по це ну са мог жи во та. На цр-
тао је ди ја грам два кли па ко ји се на из ме-
нич но кре ћу, стал но са јед ним на вр ху и 
дру гим на дну за ма ха. Сва ки је окре тао 
ма ши ну: два то ка у су прот ним сме ро-

ви ма, ве ли ком бр зи ном, ства ра ла су маг-
нет но по ље. Баш као сун це – спу шта се 
ов де, али се ди же не где дру где. По ку шао 
је да об ја сни: „Гле дај, кад га по кре нем у 
обр ну том смје ру! Ви ди овај мој мо тор 
на на из мје нич ну стру ју – ма те ма тич ка 
де дук ци ја. По е зи ја по ста вља пи та ња, али 
ма те ма ти ка да је од го во ре. Не ма исти не 
ко ја се не мо же из ра зи ти јед но став но. 
Ово ће тра ја ти.“ Си ге ти је ста јао као 
уко пан, не ми по сма трач чу да от кри ћа. 

„Гле дај ка ко глат ко иде. Не ма ко му та то ра, 
не ма чет ки ца, не ма искри. Док ток јед ног 
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ка ле ма сла би, у су сјед ном ка ле му ра сте, 
ка лем за ка ле мом, ства ра ју ћи но ва маг-
нет на ро ти ра ју ћа по ља и не пре ста но 
вр те ћи осо ви ну.“

Он је, ето, ипак био у пра ву, у Гра цу 
(1875/1877): вар ни це, то чак и са да елек тро-
маг нет но по ље. Ње го ва стре ла је по го ди ла 
циљ. Мо жда је по ре ме ћај ње го вих чу ла 
ипак био нео п хо дан. Он је ушао у за јед-
ни цу џи но ва на у ке. Ње гов жи вот је са чу-
ван за не ку од ре ђе ну свр ху … Ње го во 
те шко ис ку ше ње је би ло за вр ше но, али 
је ис тра жи ва ње мо жда тек по чи ња ло, 
јер је тог про ле ћа и ле та био на му ка ма 
изу ма. Ушао је у дво рац ри зни це елек-
три ци те та и про зор за про зо ром се отва-
рао пред њим, а сва ки про зор и сва ко 
от кри ће са др жа ва ли су у се би не што од 
чи та вог те ку ћег све та елек три ци те та. Све 
је би ло но во, па ипак, он је осе ћао као да 
је све то већ знао … Елек трич на сна га 
је би ла при сут на сву да у нео гра ни че ним 
ко ли чи на ма. … Он је био као де те ко је се 
вр ти на пе ти на ки шом омек ша лој зе мљи, 
ши ре ћи ру ке да ви ди до кле до се же. Ка ко 
би на из ме нич на стру ја мо гла да те че у јед-
ном прав цу? Би ли мо гло би ти три то ка? 
Ко ли ко да ле ко би на из ме нич на стру ја 
мо гла би ти пре не се на? Ка ква ма ши на 
би тре ба ло да се из у ме да би мо гла да 
пра ти ту сна гу? За де шња ке и ле во ру ке 
под јед на ко. За ми слио је с ла ко ћом но ве 
мо то ре: „За ма ње од два ме се ца раз вио 
сам све ти по ве мо то ра и мо ди фи ка ци је 
си сте ма, са да по зна те под мо јим име ном 

… би ло је то мен тал но ста ње сре ће та ко 
пот пу но за ка кво сам икад знао у жи во ту. 
Иде је су до ла зи ле у не пре кид ном то ку и 
је ди на те шко ћа ко ју сам имао би ло је да 
их чвр сто згра бим.“

Те сла је био ап со лут но убе ђен у слич-
ност на уч них и умет нич ких иде ја: Оне 
до ла зе из истог из во ра. То гле ди ште је 
слич но Пла то но вом, али Те сла до ње га 

ни је до шао кроз фи ло зоф ске спе ку ла ци је, 
већ је ис ку сио свет иде ја још од де тињ-
ства: „Ка да би се по ме ну ла не ка реч, лик 
објек та ко ји је она пред ста вља ла би се 
по ја вио та ко жи во у мо јој све сти да сам 
че сто био са свим не спо со бан да раз ли ку-
јем да ли је то што ви дим опи пљи во или 
ни је … Не ка да би он оста јао фик си ран у 
про сто ру иако сам гу рао ру ку кроз ње га. 
[‘квант ни хо ло грам’, у Те сли ном из ме ње-
ном квант но-ко хе рент ном ста њу све сти!? 
(прим. Д. Р., в. фу сно ту 2)] Ако је мо је 
об ја шње ње ис прав но, тре ба ло би да је 
мо гу ће про јек то ва ти на екран лик би ло 
ко јег за ми шље ног објек та и учи ни ти га 
ви дљи вим … Он да, ин стинк тив но, по чео 
сам да из во дим екс кур зи је из ван гра ни ца 
ма лог све та ко ји сам по зна вао и угле дао 
но ве сце не. Оне су пр во би ле ве о ма рас-
пли ну те и не ја сне, и бр зо би не ста ја ле 
ка да бих по ку шао да се кон цен три шем 
на њих, али ма ло-по ма ло, ус пео сам да 
их фик си рам; оне су до би ле у ја чи ни и 
ја сно ћи и ко нач но сте кле кон крет ност 
ре ал них ства ри. Уско ро сам от крио да 
ми је нај при јат ни је би ло ако бих про сто 
од ла зио у сво јој ви зи ји све да ље и да ље, 
до би ја ју ћи но ве им пре си је све вре ме, и 
та ко сам по чео да пу ту јем – на рав но у сво-
јој све сти. Сва ке но ћи (а по не кад и то ком 
да на) ка да бих био сам, по чи њао сам сво ја 
пу то ва ња [‘астрал на пу то ва ња’, у Те сли-
ним пре ла зним квант но-ко хе рент ним ста-
њи ма све сти!? (прим. Д. Р., в. фу сно ту 2)] 

– по сма трао но ва ме ста, гра до ве и др жа ве 
– жи вео та мо, сре тао љу де и скла пао при-
ја тељ ства и по знан ства и, ма ка ко не ве ро-
ват но, чи ње ни ца је да су они би ли исто 
та ко ствар ни и дра ги ме ни као они у ствар-
ном жи во ту и ни ма ло ма ње ин тен зив ни 
у сво јим ис по ља ва њи ма. То сам чи нио 
не пре кид но све до се дам на е сте го ди не, 
ка да су ми се ми сли озбиљ но окре ну ле 
про на ла за штву.“
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На ве де ни Те сли ни ис ка зи не дво сми-
сле но го во ре о то ме да су Те сли не ви зи је 
и от кри ћа оства ри ва ни у кон тро ли са-
ним из ме ње ним и пре ла зним ста њи ма 
све сти, ко ја су ма ни фе ста ци ја ма кро скоп-
ске квант не при ро де и не ло кал но сти све-
сти, са зна чај ним пси хо со мат ско-тран-
спер со нал ним и ког ни тив но-кре а тив ним 
им пли ка ци ја ма2. [Заиста, да на шња фун-
да мен тал на ис тра жи ва ња све сти (ин де-
тер ми ни стич ка свој ства сло бод не во ље, 
хо ли стич ке ма ни фе ста ци је пре ла зних 
ста ња све сти и из ме ње них ста ња све сти, 
пре ла за све сно/не све сно и про жи ма ња 
те ла све шћу) ну жно ука зу ју да не ке ма ни-
фе ста ци је све сти мо ра ју има ти ду бље 
квант но по ре кло. Осим то га, прак тич не 
и убе дљи ве де мон стра ци је мо дел не при-
ме не квант но-хо ло граф ских Хоп фил до-
вих3 не у рон ских мре жа за су пер и ор но 
пре по зна ва ње об ли ка (са др жа не у ра ду 
Пе ру ша и са рад ни ка у фу сно ти 3) ука зу ју 
да се квант но-хо ло граф ски ин фор ма ци о ни 
за ко ни по ја вљу ју као струк тур но-ин ва ри-
јант не ка рак те ри сти ке сва ког квант ног 
си сте ма, што под се ћа на слич не иде је 
оп ште те о ри је си сте ма при ме ње не на 
би о ло шке си сте ме4, а мо же би ти по ве за но 
и са по зна тим отво ре ним про бле мом емер-
гент не кон тро ле (по зна те и као dow nward 
ca u sa tion5) ви ших хи је рар хиј ских ни воа 
над ни жим у ког ни тив ним на у ка ма.]

У кон тек сту квант них пси хо со-
мат ских им пли ка ци ја – ка ко по ка зу ју 
квант но-ко хе рент не ка рак те ри сти ке 
ру ско-укра јин ске шко ле ми кро та ла сне 
ре зо нант не те ра пи је (МР Т) – аку пунк-
тур ни си стем је је ди ни ма кро скоп ски 
квант ни си стем у на шем те лу (док мо зак 
из гле да ипак то ни је) ко ји мо же би ти по ве-
зан са све шћу. А по што не дав на те о риј ска 
ис тра жи ва ња по ка зу ју да сва ки квант ни 
си стем има фор мал ну ма те ма тич ку струк-
ту ру квант но-хо ло граф ске асо ци ја тив не 
не у рон ске мре же – то се ме мо риј ски атрак-
то ри квант но-хо ло граф ске аку пунк тур но-
ме ри ди јан ске мре же мо гу тре ти ра ти као 
пси хо со мат ски ин ди ви ду ал ни по ре ме ћа ји 
ко ји пред ста вља ју (квант но)хо ли стич ке 
ми кро та ла сне (ул тра ни ско фре квент но 
мо ду ли са не) за пи се – што мо же пред ста-
вља ти би о фи зич ку осно ву (квант но)хо ли-
стич ке ло кал не пси хо со ма ти ке. Исто вре-
ме но, по ме ну та ана ло ги ја ма те ма тич ких 
фор ма ли за ма Хоп фил до ве асо ци ја тив не 
не у рон ске мре же и Фејн ма но ве про па га-
тор ске вер зи је Шре дин ге ро ве јед на чи не 
ука зу је на ко лек тив ну свест као мо гу ће 
он то ло шко свој ство са мог фи зич ког по ља 
са раз ли чи тим ми кро квант ним и ма кро-
квант ним (и не би о ло шким и би о ло шким) 
екс и та ци ја ма, што је и ши ро ко рас про-
стра ње на те за ис точ њач ких езо те риј ско/
ре ли гиј ских тра ди ци ја – па он да ме мо-

2) Теоријске основе овде изнетих научних ставова садржане су у радовима наведеним у 
списку литераруре за један од наших претходних радова („Тесла и квантно-кохерентна 
стања свести: case study за разумевање квантно-холографске природе креативности“, 
Зборник радова са скупова Алберт и Милева (Марић) Ајнштајн: доприноси науци 
и развоју света & Никола Тесла: доприноси науци и развоју света, Универзитет БК , 
Београд, 2006).

3) J. J. Hopfi eld, Neural networks and physical systems with emergent collective computational 
abilities, Proc. Natl. Acad. Sci. U S A , Vol. 79, pp. 2554–2558, 1982;

4) L. Von Bertalanff y, General System Th eory, Braziller, New York, 1968; M. D. Mesarović, D. 
Macko, Y. Takahara, Th eory of Hierarchical Multilevel Systems, Academic Press, New York, 1970.

5) J. Szentagothai, Downward causation?, Ann. Rev. Neurosci., Vol. 7, pp. 1–11, 1984; R. W. Sperry, 
Discussion: Macro- versus micro-determinism, Philosophy of Science, Vol. 53, pp. 265–270, 1986.
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риј ски атрак то ри квант но-хо ло граф ске 
про стор но-вре мен ске мре же ко лек тив не 
све сти мо гу би ти тре ти ра ни као пси хо-
со мат ски ко лек тив ни по ре ме ћа ји, ко ји 
пред ста вља ју ге не ра ли зо ва не (квант но)хо-
ли стич ке за пи се по ве за не са по љем – што 
мо же пред ста вља ти би о фи зич ку осно ву 
(квант но)хо ли стич ке гло бал не пси хо со-
ма ти ке. Та ко се чи ни да је у ства ри ком-
плет на пси хо со ма ти ка квант ни хо ло-
грам, и да се то од но си и на ко лек тив ну 
и на ин ди ви ду ал ну свест, што асо ци ра 
на хин ду и стич ки од нос Бра ман/Ат ман 
као це ли не и де ла у ко ме је са др жа на 
ин фор ма ци ја о це ли ни, им пли ци ра ју ћи 
и да квант но-хо ло граф ски хи је рар хиј ски 
де ло ви но се ин фор ма ци ју о це ли ни, што 
омо гу ћа ва суп тил ну квант но-ин фор ма-
ци о ну фрак тал ну спре гу раз ли чи тих хи је-
рар хиј ских ни воа.

У кон тек сту квант них тран спер со нал-
них им пли ка ци ја – ако свест има ин де-
тер ми ни стич ке ка рак те ри сти ке (сло бод не 
во ље), она мо ра ипак игра ти су штин ску 
уло гу у тзв. квант ном ко лап су та ла сне 
функ ци је, је ди ном ин де тер ми ни стич ком 
свој ству квант не ме ха ни ке, ко ји још има 
ма ни фест но отво ре не про бле ме фи зич ке 
при ро де не ли не ар ног ко лап са и ре ла ти-
ви стич ки не кон зи стент ног тре нут ног 
де ло ва ња на да љи ну не ло кал ног ко лап са 
та ла сне функ ци је. Јед но од ре ше ња про-
бле ма (не ли не ар ног) ко лап са пред ло жио 
је Пен ро уз6 у гра ви та ци о но-ин ду ко ва ној 
објек тив ној ре дук ци ји та ла сног па ке та. A 
са гла сно на шем би о фи зич ком квант но-
хо ло граф ском/квант но-ре ла ти ви стич-
ком мо де лу све сти, слич на објек тив на 
ре дук ци ја та ла сног па ке та мо же има ти 
квант но-гра ви та ци о но по ре кло у ми ни ја-

тур ним про стор но-вре мен ским wor mho le 
ту не ли ма ви со ко не и нер ци јал них ми кро-
че стич них ин тер ак ци ја у си ту а ци ја ма 
слич ним квант ном ме ре њу (пот пу но 
екви ва лент ним, пре ма Ајн штај но вом 
прин ци пу екви ва лен ци је, сна жним гра ви-
та ци о ним по љи ма у ко ји ма се отва ра ју 
wor mho le ту не ли) – им пли ци ра ју ћи и да 
је фон Ној ма нов ad hoc про јек ци о ни по сту-
лат ба зи ран на квант но-гра ви та ци о ним 
фе но ме ни ма, ко ји су на ду бљем ни воу од 
не ре ла ти ви стич ких квант но-ме ха нич ких. 
Осим то га, не ло кал ност ко лек тив не све-
сти, као џи нов ске про стор но-вре мен ске 
асо ци ја тив не не у рон ске мре же са рас по-
де ље ним ин ди ви ду ал ним све сти ма – ко је 
су, са гла сно на шем би о фи зич ком квант но-
хо ло граф ском/квант но-ре ла ти ви стич ком 
мо де лу све сти ве за не код чо ве ка за те ле-
сне аку пунк тур не елек тро маг нет но/јон-
ске ми кро та ла сне ул тра ни ско фре квент но 
мо ду ли са не квант но-хо ло граф ске не у рон-
ске мре же, и ко је ме ђу соб но ин тер а гу ју 
квант но-гра ви та ци о но у пре ла зним ста-
њи ма ин ди ви ду ал них све сти – мо же об ја-
сни ти (при вид но) тре нут но де ло ва ње 
на да љи ну у (не ли не ар но) квант но-гра-
ви та ци о но ин ду ко ва ном и (не ло кал но) 
ка на ли са ном ко лап су по сред ством ко лек-
тив не све сти.

Ре ликт по ме ну тих ми кро скоп ских 
про це са остао је из гле да и на ма кро пла ну 
у пре ла зним ста њи ма ин ди ви ду ал не све-
сти (као ви со ко не и нер ци јал ним про це-
си ма ван те ле сног про стор но-вре мен ског 
квант но-гра ви та ци о ног мен тал но ка на-
ли са ног ту не ли ра ња де ла аку пунк тур не 
елек тро маг нет но/јон ске квант но-хо ло-
граф ске не у рон ске мре же), што мо же 
пред ста вља ти би о фи зич ку осно ву за 

6) R. Penrose, Th e Emperor’s New Mind, Oxford Univ. Press, New York, 1989; R. Penrose, 
Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness, Oxford Univ. Press, 
Oxford, England, 1994.
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мно ге тран спер со нал не ко му ни ка ци је без 
про стор но-вре мен ских ба ри је ра. Та ко у 
пре ла зним ста њи ма ин ди ви дул не све сти 
мо же се ан ти ци пи ра ти вре мен ски ево лу и-
ра но квант но-хо ло граф ско ста ње „по ља“ 
ко смич ке ко лек тив не све сти (и/или ње ног 
ком пле мен тар ног „че стич ног“ ко смич ког 
окру же ња) ко јем квант но-хо ло граф ска 
ста ња ин ди ви ду ал не све сти има ју при-
ступ, као кон сти ту тив ни део ко смич ке 
ко лек тив не све сти – што се квант но ме ха-
нич ки опи су је њи хо вом де тер ми ни стич-
ком уни тар ном ево лу ци јом, упра вља ном 
Шре дин ге ро вом (или Фејн ма но вом про па-
га тор ском) јед на чи ном, без ко лап са (услед 
од су ства ком пле мен тар ног ван ко смич-
ког окру же ња!). Тре ба по себ но под ву ћи 
ре ал ну би о фи зич ку при ро ду ре ли гиј ских 
и дру гих тран спер со нал них ис ку ста ва 
раз ли чи тих ре ли гиј ско/езо те риј ских тра-
ди ци ја Ис то ка и За па да – а са гла сно те о-
риј ској по ве за но сти свест/аку пунк тур на 
ма кро скоп ска квант но-хо ло граф ска елек-
тро маг нет но/јон ска асо ци ја тив на не у рон-
ска мре жа, езо те риј ски пој мо ви као што 
су астрал но те ло (ma no maya, lin ga sa ri ra, 
ma no vij na na, ka, psyche, фи но твар но те ло, 
пси хич ко те ло, ду ша, …) и мен тал но те ло 
(vij na na maya, suk sma sa ri ra, ma nas, ba, thymos, 
но е тич ко те ло, спи ри ту ал но те ло, дух, …) 
мо гу се би о фи зич ки по ве за ти са ан те ле-
сно дис ло ци ра ним де лом (по ве за ним са 
те лом ми ни ја тур ним wor mho le ту не лом) 
јон ског аку пунк тур ног си сте ма и у ње му 
са др жа ном елек тро маг нет ном/ЕМ  ком-
по нен том јон ских ми кро та ла сних/МТ 
ул тра ни ско фре квент но/УНФ-мо ду ли са-
них стру ја.

У ду ху прет ход но на ве де ног мо же се 
го во ри ти о два ког ни тив на мо ду са спо-

зна је7: квант но-ко хе рент ном ди рект ном 
(ре ли гиј ско/кре а тив ном, у из ме ње ним и 
пре ла зним ста њи ма све сти) и кла сич но 
ре ду ко ва ном ин ди рект ном (чул но/ра ци-
о нал но по сре до ва ном, у нор мал ним ста-
њи ма све сти) – на ко ја се мо гу при ме ни ти 
те о риј ске ме то де асо ци ја тив них не у рон-
ских мре жа и квант не не у рон ске хо ло гра-
фи је, ком би но ва не са квант ном те о ри јом 
де ко хе рен ци је. [Посебно је за ни мљи во 
ов де ис та ћи да квант на де ко хе рен ци ја 
еви дент но игра фун да мен тал ну уло гу у 
про це си ра њу ин фор ма ци ја код свих би о ло-
шких квант но-хо ло граф ских не у рон ских 
мре жа, кроз адап та ци ју об ли ка енер гет-
ске хи пер по вр ши, док се код ве штач ких 
qu-бит них квант них ра чу на ра она мо ра 
по сва ку це ну из бе га ва ти до крај њег ак та 
очи та ва ња квант ног ра чу на ња (да не раз-
ру ши квант ну ко хе рен ци ју ста ња ко је омо-
гу ћа ва квант но-па ра лел но про це си ра ње 
ин фор ма ци ја сва ким чла ном у су пер по зи-
ци ји, па зах те ва рад qu-бит них про це со ра 
на екс трем но ни ским тем пе ра ту ра ма) 

– што ука зу је да је При ро да иза бра ла јед но 
вр ло еле гант но и соб но тем пе ра тур ско 
ре ше ње за би о ло шко квант но-хо ло граф-
ско про це си ра ње ин фор ма ци ја, стал но 
флук ту и ра ју ће из ме ђу квант но-ко хе-
рент ног и кла сич но ре ду ко ва ног ста ња 
ма кро скоп ског отво ре ног квант ног аку-
пунк тур ног си сте ма/све сти, кроз не ста-
ци о нар не ин тер ак ци је са ван те ле сним 
да љим окру же њем и кроз де ко хе рен ци ју 
те ле сним бли жим окру же њем; исто би се 
мо гло од но си ти и на ни жи хи је рар хиј ски 
квант но-хо ло граф ски ма кро скоп ски отво-
ре ни квант ни ће лиј ски ен зим ско-ге ном ски 
ни во, ко ји та ко ђе функ ци о ни ше на ни воу 
не пре кид ног квант но-кон фор ма ци о ног 

7) Swami Prabhavananda, Ch. Isherwood (tr.), Th e Yoga Sutras of Patanjali. How to Know God, 
New American Library, New York, 1969; Н. Берђајев, Философија слободе, Логос Ант, 
Београд, 1996; М. Елијаде, Водич кроз светске религије, Народна књига – Алфа, Београд, 
1996.

35 Aktuelno.indd   42235 Aktuelno.indd   422 3.11.2006   14:37:063.11.2006   14:37:06



А К  Т У  Е Л  Н О  •  C U R  R E N T  I S  S U  E S  •  А К  Т У А  Л Ь  Н О

423

 2006

квант но-хо ло граф ски слич ног мо ле ку лар-
ног пре по зна ва ња, па би та ко квант на 
не у рон ска хо ло гра фи ја ком би но ва на са 
квант ном де ко хе рен ци јом мо гла би ти 
ва жан део по врат но-спрег ну те би о ин-
фор ма ти ке, од ни воа ће ли је до ни воа 
ор га ни зма.]

Ди рект ни ког ни тив ни мо дус ин ди ви-
ду ал не све сти мо гао би би ти ве зан за не по-
сред ну и сла бу ко му ни ка ци о ну спре гу 
свест – окру же ње кроз квант но-хо ло-
граф ску спре гу Хоп фил до ве ЕМ/јон ске 
аку пунк тур не мре же ин ди ви ду ал не све-
сти и квант но-хо ло граф ске/квант но-гра-
ви та ци о не про стор но-вре мен ске мре же 
ко смич ке ко лек тив не све сти (ка рак те ри-
стич но за квант но-ко хе рент на пре ла зна 
и из ме ње на ста ња ин ди ви ду ал не све сти 
у ре ли гиј ско/езо те риј ским ми стич ним 
тран спер со нал ним ко му ни ка ци ја ма, 
укљу чу ју ћи квант но-хо ло граф ску ан ти-
ци па ци ју у ин ту и ци ји, пре ког ни ци ји 
и ду бо ким кре а тив ним умет нич ким и 
на уч ним уви ди ма, што се по том квант-
ним ко лап си ра њем у кла сич но/нор мал но 
ста ње све сти, кроз по но во ус по ста вље ну 
ја ку спре гу квант но-хо ло граф ских са др-
жа ја све сти са те ле сним окру же њем, да ље 
ин ди рект но је зич ки/умет нич ки/на уч но 
фил три ра мо жда ним хи је рар хиј ским 
не у рон ским про ши ре ним ре ти ку лар но-
та ла мич ким ак ти ви ра ју ћим си сте мом 
(ЕР  ТАС)8, ре ду ку ју ћи та ко ди рект но до би-
је ни квант но-ин фор ма ци о ни са др жај, 
об ја шња ва ју ћи ти ме и прин ци пи јел но огра-
ни че ну епи сте мо ло шку ра ци о на ли за ци ју 
сва ког ди рект ног квант но-хо ло граф ског 
ре ли гиј ско/кре а тив ног ис ку ства и укљу-
чу ју ћи дог мат ске, на уч не или умет нич ке 
он то ло шке пре тен зи је).

Ин ди рект ни ког ни тив ни мо дус ин ди-
ви ду ал не све сти мо гао би би ти ве зан за 
ја ку ко му ни ка ци о ну спре гу свест–те ло–
окру же ње по сред ством про стор но-вре-
мен ски огра ни че них чул них сен за ци ја 
об ра ђи ва них кла сич но/елек тро хе миј-
ским мо жда ним не у рон ским мре жа ма 
и ра ци о нал но фил три ра них у све сни 
са др жај апрок си ма тив ним ем пи риј ско/
умет нич ко/на уч ним кон цеп ти ма, за ви-
сним од кул тур но/на уч не тра ди ци је и 
обра зо ва ња при пад ни ка јед не дру штве не 
за јед ни це (ка рак те ри стич но за кла сич но 
ре ду ко ва на нор мал на ста ња ин ди ви ду-
ал не све сти у сва ко днев ним ко му ни ка-
ци ја ма, до дат но мо жда но фил три ра на 
ЕР  ТАС-си сте мом – што се по том пре пи-
су је у све сни са др жај квант но-ин фор ма ци-
о не аку пунк тур не мре же ин ди ви ду ал не 
све сти, по сред ством ЕМ  по ља мо жда них 
та ла са на сва ких ~ 0,1 с, ге не ри шу ћи та ко 
нор мал ни ток све сти).

Ови ког ни тив ни мо ду си ин ди ви ду-
ал не све сти ве ро ват но се сме њу ју са 
пе ри о дич но шћу ~ 2-сат ног ул тра ди-
јал ног рит ма и у буд ном ста њу и сну. 
Ме ђу тим, го ре по ме ну та по де ла на два 
ког ни тив на мо ду са ин ди ви ду ал не све сти, 
квант но-ко хе рент ни ди рект ни (у ре ли гиј-
ско/кре а тив ним из ме ње ним и пре ла зним 
ста њи ма све сти) и кла сич но ре ду ко ва ни 
ин ди рект ни (у чул но/ра ци о нал но по сре-
до ва ним нор мал ним ста њи ма све сти) 

– ипак ни је са свим оштра.
На и ме, у ре ли гиј ско/кре а тив ним из ме-

ње ним и пре ла зним ста њи ма све сти, 
квант но-ко хе рент ни ди рект ни мо дус 
мо же се тран сфор ми са ти у кла сич но 
ре ду ко ва ни ин ди рект ни мо дус, у слу ча ју 
ја ке ван те ле сне ин тер ак ци је свест–окру-

8) K. R. Popper, J. C. Eccles, Th e Self and Its Brain, Springer, Berlin, 1977, Chs. E2,3; B. J. Baars,
A Cognitive Th eory of Consciousness, Cambridge Univ. Press, Cambridge, MA, 1988.
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же ње, са квант но-ре ду ко ва ним ван те ле-
сним екс тра сен зор ним оп сер ви ра њем 
мен тал но адре си ра ног окру же ња, ко је 
пре во ди ван те ле сно дис ло ци ра ни део 
ин ди ви ду ал не све сти из не ста ци о нар ног 
квант но-ко хе рент ног ста ња квант но-хо ло-
граф ске Хоп фил до ве не у рон ске мре же 
у ста ци о нар но кла сич но ре ду ко ва но 
ста ње кла сич не Хоп фил до ве не у рон ске 
мре же. По пре стан ку ове ин тер ак ци је, са 
по врат ком ван те ле сно дис ло ци ра ног де ла 
ин ди ви ду ал не све сти у квант но-гра ви та-
ци о ном мен тал но ка на ли са ном ту не ли-
ра њу дис ло ци ра ног де ла ин ди ви ду ал не 
све сти на соп стве но те ло, ова ин фор ма-
ци ја се да ље пре пи су је и фил три ра кроз 
(МТ/УНФ) ЕМ  ин тер ак ци ју аку пунк тур ни 
си стем/нер вни си стем и по том је зич ки/
умет нич ки/на уч но фил три ра мо жда ним 
хи је рар хиј ским не у рон ским ЕР ТАС-си сте-
мом (са пра те ћим не у рон ско-осци ла тор-
ним мо жда но та ла сним „фре квент ним 
по ди за њем“ ми сли од ни же фре квент не 
УНФ  (δ,θ) не све сне фор ме су бли ми нал не 
ми сли до ви ше фре квент не УНФ  (α,β,γ) све-
сне фор ме, ука зу ју ћи на сам ме ха ни зам 
ми шље ња, бли ско по ве зан са ме ха ни змом 
фрон то лим бич ког по ја ча ња праг ма тич-
ког је зич ког про це си ра ња9, ко ји се до ми-
нант но од и гра ва на не све сном ни воу). 
При то ме, тре ба ис та ћи да по ме ну та 
(МТ/УНФ) ЕМ  ин тер ак ци ја аку пунк тур ни 
си стем/нер вни си стем има свој пра гов ни 
по тен ци јал нер вних елек тро хе миј ских 
си нап си (за раз ли ку од бес пра гов ног по тен-
ци ја ла аку пунк тур них елек трич них gap-
jun ction си нап си, што чи ни те ле сни аку-
пунк тур ни си стем екс трем но осе тљи вим 
квант ним сен зо ром ко ји мо же ре зо нант но 

„де тек то ва ти“ и ул тра сла ба ЕМ  по ља – са 
ра ди е сте зиј ско-ди јаг но стич ким, не кон-
тро ли са но-па то ге ним, или квант но-те ра-

пе ут ским пси хо со мат ским ефек ти ма – и 
за то фил три ра све ова ко екс тра сен зор но 
до би је не ин фор ма ци је ис под нер вног пра-
гов ног по тен ци ја ла, спре ча ва ју ћи их да се 
до дат но је зич ки/умет нич ки/на уч но ар ти-
ку ли шу мо жда ним хи је рар хиј ским не у-
рон ским ЕР ТАС  си сте мом – омо гу ћу ју ћи 
да љу об ра ду са мо оним ин фор ма ци ја ма 
ко је су до вољ но „емо ци о нал но обо је не“, 
од но сно има ју по треб ну кри тич ну ду би ну 
МТ/УНФ ЕМ  аку пунк тур них ме мо риј ских 
атрак то ра, или има ју сна жни ји оп шти аку-
пунк тур ни енер гет ски по тен ци јал (уро-
ђе но или сте че но кроз раз ли чи те тех ни ке 
сти му ла ци је, ду бо ког ди са ња, ре лак са ци је, 
ме ди та ци је, мо ли тве).

За раз ли ку од то га, обр ну та ин тер-
ак ци ја нер вни си стем/аку пунк тур ни 
си стем – ко јом се је зич ки/умет нич ки/
на уч но ар ти ку ли са на мо жда на ин фор ма-
ци ја по том пре пи су је у све сни са др жај 
аку пунк тур не мре же ин ди ви ду ал не све-
сти, по сред ством УНФ ЕМ  по ља мо жда них 
не у рон ских ак тив но сти на сва ких ~ 0,1 с 
ге не ри шу ћи та ко нор мал ни „ток све сти“ и 
УНФ-мо ду ли шу ћи аку пунк тур не МТ-ме мо-
риј ске атрак то ре – од ви ја се без пра гов ног 
огра ни че ња. У истом кон тек сту, у чул но/
ра ци о нал но по сре до ва ним нор мал ним 
ста њи ма све сти, кла сич но-ре ду ко ва ни 
ин ди рект ни мо дус мо же се тран сфор ми-
са ти у квант но-ко хе рент ни ди рект ни 
мо дус ин ди ви ду ал не све сти по сле УНФ 

ЕМ  пре пи си ва ња мо жда но ар ти ку ли са не 
ин фор ма ци је у све сни са др жај то ком 
ин тер ак ци је нер вни си стем/аку пунк-
тур ни си стем, у слу ча ју крат ко трај них 
не ста ци о нар них по бу ђе ња аку пунк тур-
ног си сте ма – ко је пре во де аку пунк тур ни 
си стем из ста ци о нар ног кла сич но ре ду ко-
ва ног ста ња кла сич не Хоп фил до ве не у-
рон ске мре же у не ста ци о нар но квант но-

9) K. H. Pribram, Languages of the Brain, Brooks/Cole, Monterey, CA, 1977, 2nd ed.
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ко хе рент но ста ње квант но-хо ло граф ске 
Хоп фил до ве не у рон ске мре же, ко је по том 
по но во ко лап си ра у на ред но ста ци о нар но 
кла сич но ре ду ко ва но ста ње. Ово мо же 
би ти мо дел и за чул но/ра ци о нал но ин ду-
ко ва не ја ке ин тен ци о нал не кла сич но/
квант но/кла сич не ста ци о нар но/ не ста-
ци о нар но/ста ци о нар не по врат не хи је-
рар хиј ске (ин тер)ак ци је нер вни/аку пунк-
тур ни/нер вни си стем – од но сно мо дел за 
сло бод ну во љу!

Раз мо тре на ко му ни ка ци ја свест–те ло–
–окру же ње, сла бо спрег ну та (по сред ством 
про стор но и вре мен ски не ли ми ти ра ног 
квант но-гра ви та ци о но ту не ли ра ју ћег ван-
те ле сно дис ло ци ра ног ЕМ/јон ског де ла 
аку пунк тур ног си сте ма у пре ла зним и 
из ме ње ним ста њи ма ин ди ви ду ал не све-
сти, по том квант но ко лап си ра ног у об но-
вље но и ја ко спрег ну то кла сич но/нор-
мал но ста ње све сти, и за тим под врг ну то 
пра гов ном фил три ра њу аку пунк тур ни 
си стем/нер вни си стем и хи је рар хиј ским 
не у рон ским ЕР  ТАС  фил три ра ју ће-по ја ча-
вач ким ин тер ак ци ја ма) и/или ја ко спрег-
ну та (по сред ством про стор но и вре мен-
ски ли ми ти ра них не у рон ским мре жа ма 
про це ри ра них чул них сен за ци ја у нор-
мал ним ста њи ма све сти, под врг ну тих 
хи је рар хиј ским не у рон ским ЕР  ТАС  фил-
три ра ју ће-по ја ча вач ким ин тер ак ци ја ма), 
ком би но ва на са не све сном је зич ком мо ду-
ла ци јом ми сли, мо же да ти фун да мен тал ну 
ин фор ма ци ју о ве зи све сти и ми шље ња, 
што је од зна ча ја и за раз у ме ва ње осве-
шћи ва ња тран спер со нал но до би је них 
ин фор ма ци ја.

У кон тек сту до бро до ку мен то ва них 
ди рект них кре а тив них уви да и не ве ро-
ват ног ни за про на ла за ка Ни ко ле Те сле  
(не по сред но ви зу а ли зо ва них у све сти са 
упе ча тљи вим де та љи ма функ ци о ни са ња 
на пра ва ка ко је опи са но у увод ном де лу, 
ка сни је упра во та ко и прак тич но ре а ли зо-

ва них у про то ти по ви ма, при че му Те сли 
уоп ште ни су би ла по треб на те о риј ска 
зна ња и ин ди рект не при ме не мо дер не 
Мак све ло ве елек тро маг не ти ке то га вре-
ме на) – по себ но је за ни мљи во раз мо три ти 
мо гућ ност кон тро ле кре а тив них про це са 
у кон тек сту го ре раз мо тре не ана ли зе 
на шег те о риј ског мо де ла. На и ме, мо дел 
пред ви ђа нео бич на ан ти ци па тив на 
свој ства пси хе, ка ко у квант но-хо ло граф-
ским крат ко трај ним квант но-ко хе рент-
ним пре ла зним ста њи ма све сти, та ко и 
у квант но-гра ви та ци о но-ту не ли ра ју ћим 
мен тал но ка на ли са ним тран спер со нал-
ним ко му ни ка ци ја ма ван те ле сно дис ло-
ци ра ног ЕМ/јон ског де ла аку пунк тур ног 
си сте ма/све сти са по то њом кла сич но 
ре ду ко ва ном екс тра сен зор ном пер цеп ци-
јом мен тал но адре си ра ног ван те ле сног 
ком пле мен тар ног окру же ња (ко је мо же 
би ти и Јун гов ар хе тип про бле ма са ре ше-
њем на ни воу квант но-хо ло граф ске ко лек-
тив не све сти, што сва ка ко бу ди асо ци ја-
ци је и на Пла то нов свет иде ја!). Да би се 
по том, по по врат ку дис ло ци ра не све сти 
у те ло, та ко до би је на ин фор ма ци ја осве-
сти ла до ни воа нор мал ног ста ња све сти, 
по треб но је да са вла да два го ре по ме ну та 
фил тра (аку пунк тур но/нер вни пра гов ни 
фил тер, ко ји зах те ва „емо ци о нал ну обо-
је ност“ ре ша ва ног про бле ма и ЕР  ТАС  при-
о ри тет ни фил тер, ко ји зах те ва „емо ци-
о нал но-ми са о ни при о ри тет“ ре ша ва ног 
про бле ма).

Сви го ре по ме ну ти усло ви се у буд ном 
ста њу мо гу ре а ли зо ва ти у квант но-ко хе-
рент ном ста њу ме ди та ци је (ула ском у ово 
про лон ги ра но из ме ње но ста ње све сти, 
са мен тал ним адре си ра њем ре ша ва ног 
про бле ма, што је Те сла и чи нио упор ним 
мен тал ним фо ку си ра њем на ре ша ва ни 
про блем), док се у пе ри о ду спа ва ња они 
мо гу ре а ли зо ва ти при квант но-ко хе рент-
ним пре ла зним ста њи ма успа вљи ва ња 
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и квант но-ко хе рент ним ста ци о нар ним 
ста њи ма РЕМ-са ња ња (са прет ход ном 
ин тен зив ном кон цен тра ци јом на ре ша-
ва ни про блем пре спа ва ња, уз по то ње 
не све сно по ја ча ње до би је ног кла сич но 
ре ду ко ва ног од го во ра нај че шће у фор ми 
сим бо лич ког сна, ко јег тре ба пра вил но 
ин тер пре ти ра ти у кон тек сту уну тра-
шње лич не сим бо ли ке по је дин ца). Сва-
ка ко, за ре ша ва ње кон цеп ту ал но сло же-
них на уч них про бле ма по треб но је и да је 
по је ди нац екс перт у да тој обла сти, ка ко 
би се по том на уч но ра ци о на ли зо вао од го-
вор ко ји пред ста вља од го ва ра ју ћи на уч ни 
по мак.

Слич но ва жи и за умет нич ка кре-
а тив на ис ку ства и њи хо ве по то ње 
екс пре си је од го ва ра ју ћим умет нич ким 
сред стви ма10, при че му са ма умет нич ка 
де ла по том пред ста вља ју и сво је вр сне мен-
тал не адре се „ар хе ти по ва“ са ко ји ма је 
умет ник био у тран спер со нал ној ко му-
ни ка ци ји то ком ак та кре а ци је (па за то 
и ду бо ки умет нич ки до жи вља ји пу бли ке 
мо гу има ти ја ку спи ри ту ал ну но ту, кроз 
спон та но мен тал но адре си ра ње умет-
нич ке пу бли ке на ре мек де ло и емо ци о-
нал но ин ду ко ва но по бу ђи ва ње у пре ла зно 
ста ње све сти; а слич но ва жи и за ду бо ке 
спи ри ту ал не до жи вља је вер ни ка кроз мен-
тал но адре си ра ње на ико не).

У за кључ ку тре ба ре ћи да су у овом 
ра ду раз мо тре не квант не осно ве све сти, 
ба зи ра не на при ме ни те о риј ских ме то да 
асо ци ја тив них не у рон ских мре жа и 
квант не не у рон ске хо ло гра фи је, ком би-
но ва них са квант ном те о ри јом де ко хе рен-
ци је, са зна чај ним пси хо со мат ско-тран-
спер со нал ним и ког ни тив но-кре а тив ним 
им пли ка ци ја ма. Чи ни се да ова ква те о риј-
ска ана ли за да је из у зет ну би о фи зич ку 
осно ву за тра ди ци о нал ну пси хо ло ги ју 
пре ла зних и из ме ње них ста ња све сти, 
и омо гу ћа ва раз у ме ва ње и кон тро лу ког-
ни тив но-кре а тив них про це са у буд ном 
ста њу и то ком спа ва ња. У том сми слу 
и Те сли на ин тро спек тив на ана ли за соп-
стве них кре а тив них ви зи ја ука зу је да је 
тај на Те сли не кре а тив но сти ве ро ват но 
у буд ној ме ди та тив ној кон тро ли пре-
ла зних и из ме ње них ста ња све сти. На 
кра ју, с об зи ром на не ве ро ват не уви де и 
кре а тив не до ме те Те сли них ин тро спек-
тив них ис ку ста ва у ова квим ег зо тич ним 
ста њи ма све сти (под во ђе них у ње го во 
вре ме под не фи зи кал не по ја ве!), по ста је 
ја сни ја ње го ва уве ре ност да ка да поч не мо 
про у ча ва ти не фи зи кал не по ја ве, на пре до ва-
ће мо за де сет го ди на ви ше не го за све ве ко ве 
до сад.

Дејан Раковић (Београд)

10) За Мо цар то ве хо ли стич ке им пре си је о сво јој кре а тив но сти в. књи гу F. Hol mes, Th e Li fe 
of Mo zart In clu ding his Cor re spon den ce, Chap man & Hall, 1878, pp. 211–213.
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