
TEORDA, KURI ISSAUGO VILT^ 
arba 
ZMOGUS KAIP HOLOGRAMA 

Ar labai mes skiriames nuo narkomanq? 

Esame prat? ziureti j narkomanus kaip [ alkoholikus - is auksto. Ir 

vis delto, jeigu kas pabando atimti is miis4 bent nedidel? dozq kasdienin 

narkotiku, pradedame sirgti. Tokie „narkotikai" mums yra musii jpro-

ciai ir nuostatos. Kaip ir narkomanai, mes norime nejmanomo dalyko: 

gyvendami verzliai kintanciame pasaulyje, nenorime keistis drauge su 

juo. Be to, kiekvien^^ pokycio butinyb? priimame kaip mirties gresm?, 

kaip mirt j , gresianci^ mtxsii socialiniam „as". 

Net jeigu pasaulis mus priverte pasikeisti, mes atsisakome tuos 

pokycius pripazinti, stengdamiesi issaugoti tai, k% laikome savo jsiti-

kinimais. Taciau stebimes, kodel alkoholikai vis geria, o narkomanai 

vis svirksciasi narkotikus. 

Daugelis gilumines psichologijos teoretikt^ teigia, kad mirtinos 

ligos, tokios kaip piktybiniai augliai, infarktai ar insultai, atsiranda del 

zmogaus jsitikinimo, kad jis nesugeba keistis. 

Knyga, kuri^ skaitote, yra dar vienas bandymas jt ikinti zmogq, 

kad pasaulj, beje, ir savo ligi^ pasaulj kuria jis pats. Isorinis pasaulis turi 

kur kas maziau galimybii^ veikti musq s^mon?, negu mus4 s^mone 

geba veikti isorinj pasaulj. 

Si mintis atrodo akivaizdi, taciau ne t ik mirtina diagnoze, bet ir 

tiesiog bloga savijauta sugeba paralyziuoti zmogaus vali^. Liga mums 
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pasidaro tarsi tamsus kambarys, [ kurj vaikysteje budavome uzdaromi 

uz kokj prasizengim^. Mes nugrimztame j neviltj ir bematant pa-

mirstame, kad turime svies4 vaidmenj pakeisti gamt^ ir pasaulj. Mes 

liaujames galvoti ir vien tikimes, kad kokios nors isorines jegos atvers 

tamsaus kambario duris ir mus is ten isleis. Net nenorime susim^styti, 

kad niekas musi^ ten neuzrakino. Tereikia tiesiog nedideliq pastangq 

is ten iseiti ir atsiprasyti tevi\z tai, k^ iskreteme. 

Autorius tikisi, kad sios nedideles jo pastangos pades mums 

tamsoje uzciuopti duT\\^ ir surasti zodzii^, kuriais atsiprasytume 

musq vis\\^ Tevq, nes Jo buvimu, kad ir miglotai, visi tikime. 

As - gydytojas. Mano pasauleziura, kaip ir mano pacientq pasau-

leziura, susiformavo pasaulyje, kuris nebuvo prates remtis religinemis 

dogmomis. TodelTevas cia aprasomas taip, kaip j j mato mokslininkai. 

Butent moksline koncepcija labiausiai atitinka siuolaikinio zmogaus 

lukescius, leidzia ligoniui pamatyti vilties svies^, besiskverbianci^ pro 

uztrenktas nevilties duris. 

Tokia moksline koncepcija musi^ praktineje veikloje yra Deivido 

Bomo holografine teorija. Jai aprasyti literaturoje naudojami terminai: 

„holografine paradigma", „holografinis modelis" arba „holografine 

metafora". Nepasakytume, kad si teorija kaip mokslas yra isbaigta. Ta

ciau j i daug k^ paskatino vystyti mokslin? mintj fizikos, matematikos, 

kibernetikos ir medicines sriryse. 

Viliuosi, kad si teorija pades jums visai kitaip paziureti j situacij^, 

kurioje musq visuomeneje atsiduria sergantis zmogus. 

Holografines koncepcijos samprat^ j medicinq jnese Karlas 

Pribramas, gydytojas neurochirurgas, kuris sugebejo naujai pazvelgti j 

zmogaus atminties prigimrj. 

Musq mokyklines zinios apie tai, kas yra zmogaus atmintis, su-

sietos su kitu neurochirurgu - kanadieciu Vailderiu Penfildu, kuris dar 

treciajame praeito amziaus desimtmetyje pateike jtikinamq argumenttj, 

kad atmintis lokalizuojasi konkrecioje galvos smegenq srityje. Penfildas 
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nustate, kad smegenq audinys nejaucia skausmo ir todel smegenis galima 

operuoti, pacientui bunant aiskios sĵ mones. Operuodamas epilepsija 

serganciq pacientq smegenis, Penfildas nustate, kad sudirginus smilkinio 

smegenq skiltis elektros srove, operuojamieji pradeda kuo detaliausiai 

atsiminti seniai praejusius jvykius. Suaug^s zmogus staiga pajuto iki 

paskutinio zodzio prisimen^s, ka^ kalbejosi su mama budamas vaikas; 

neissilavinusi moteris, dirbanti valytoja, umai atkure pokalbj, vykusj su 

kazkuo jai nezinoma kalba. Veliau Penfildas issiaiskino, kad dialogs retu 

afi-ikieciti dialektu j i galejo girdeti pries daugelj metq, kai universitete 

dirbo valytoja ir plaudavo grindis ti^ dialekti^ specialisto kabinete, o 

elektrodo prisilietimas prie to paties tasko jai kaskart sukeldavo vis tuos 

pacius prisiminimus. Penfildas padare isvad^, kad smegenys kaip magne-

tofonas uzraso absoliuciai visk^, k^ mes kada nors gyvenime jauteme. 

Tai ir yra engramq teorija, kurios mes mokemes mokykloje. 

Teisybe, pats Penfildas nesuprato, kokiu budu mazulyciame smegenq 

zieves plotelyje gali buti jrasyta tokia nejtikinerina daugybe infiarmaci-

jos. Be to, jam atrode, kad visiskai nejmanoma suprasti, kaip zmonems 

pasiseka isskirti, kas svarbiausia is to jvykiq ir pojucii^ srauto, kurj 

uzrasineja smegent^ audinys. Butent tie klausimai nedave ramybes ir 

Karlui Pribramui, kai praeito amziaus penktojo desimtmecio viduryje 

jis aptiko Karlo Leslie eksperimentus. Leslis taip pat ieskojo engrami^. 

Jis moke ziurkes atlikti daug paprasti^ uzduocit^, pavyzdziui, surasti 

labirinte trumpiausi^ keliij prie maisto, o paskui pasalindavo kurj nors 

(vis k i t ^ J14 smegenii plotelj ir vel priversdavo jas begioti po labirinr^i 

ieskant maisto. Leslis tyrinejo trisdesimt metq ir jtikinamai jrode: kad 

ir koks smegenq plotelis butq pasalintas, ziurke vis vien prisimena, 

kokiu keliu begdavo per labirint^. 

Problema atrode neissprendziama: jeigu atmintis saugoma sme-

genyse kaip kompiuteryje rinkmenos, suskirstytos j aplankus, kodel 

atminciai nedaro jtakos chirurginis vienokio ar kitokio „aplankLi" 

kiekio pasalinimas. 
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Pribramas nusprende, kad atmintis ne lokalizuojasi tarn tikrose 

smegenq srityse, o yra kazkaip pasiskirsciusi po visas smegenis kaip 

vientisa visuma. 

Leslie duomenis patvirtine ir jo, kaip neurochirurge, patirtis. Mat 

netgi pasalinus zenkli^ smegenq dalj, pacientas neprarasdavo individu-

alios, vadinamosios selektyvines atminties. Ir netgi pasalinus smilkiniq 

skiltis - butent t^ smegenq sritj, kuri^ Penfildas laike atminties rinkme-

n\\, pacientas individualios atminties neprarasdavo. Atminties 

vaizdiniai galejo pasidaryti pasklidesni. Pacientas galejo sakyti, kad nera 

jsitikin^s savo prisiminimi^ tikrumu, bet vis delto pagrindiniai atminties 

parametrai islikdavo. Sestajame desimtmetyje ir pats engrami^ teorijos 

autorius Penfildas negalejo pakartoti savo rezultatt^, operuodamas ne 

epileptikus. Tai, kad atmintis pasiskirsciusi po visas smegenis, daresi 

vis akivaizdziau. Taciau ne vienas neurefiziolegas, net ir Pribramas, 

negalejo suprasti, kaip smegenys sugeba uzrasineti ir paskui valdyti 

t^ milzinisk^ infiarmacijos kiekj, kuris j zmogt^ plusta vis^ gyvenim^. 

Taip buvo iki septintojo desimtmecio vidurio, o tada Karl^ Pribram^, 

besidomintj mokslo populiarinimu, pasieke pirma informacija apie 

hologramq susidarym^, ir jis umai suprato: cia gali slypeti zmogaus 

atminties veiklos paslaptis. 

Noredami suprasti, kas isdestyta toliau, issiaiskinkime, kas yra 

holograma. 

Svarbiausias reiskinys, sudarantis hologramos pagrind^, yra in-

terferencija, kitaip sakant, dviejq ar keliq bang4 sudeties efektas. Jeigu, 

pavyzdziui, j tvenkinj jmesime akmenelj, pamatysime serij^ koncen-

triniq, nutolstanciii ratiit^. Jei jmesime du akmenelius, tai atitinkamai 

pamatysime du bangq ratilus, kurie, vis platedami, susipins vienas su 

kitu, susides vienas ant kito. Si sudetinga konfiguracija is susikertancii^ 

bangq virsuniq ir j l inkiq yra vadinama interferencijos reiskiniu. 

Tokj vaizd^ gali sukurti bet kuris bangi^ (ir radijo bei sviesos 

bangq) reiskinys. Geriausia siuos efektus tyrineti lazerio spinduliu, 
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kadangi jis yra it in tyras - koherentinis - sviesos saltinis. Lazerio spin-

dulys sukuria tarytum tobul^ akmenelj tobulame tvenkinyje. Todel t ik 

isradus lazerj atsivere galimybe sukurti dirbtines hologramas. 

Holograma atsiranda, kai pavienis lazerio spindulys susiskaido 

j du atskirus spindulius. Pirmasis spindulys atsispindi nuo fotogra-

fuojamo objekto, o paskui antrasis spindulys susiduria su pirmojo 

atspindeta sviesa. Sitaip jie sukuria interferencinj vaizd^, kuris veliau 

jrasomas j fotojuost^. 

Ziurint plika akimi, paveikslelis fotojuostoje visiskai nepanasus 

j fotografuojam^ objekt^. Siek tiek jis primena koncentrinius ratilus, 

susidarancius jmetus j vandenj vis^ sauĵ ^ akmeneliq. Taciau vos t ik 

kito lazerio spindulys (arba tiesiog nukreipta ryski sviesa) pakliuva j 

fotojuost^, iskyla trimatis pirminio objekto vaizdas. Trimaciai tokit^ 

objektq vaizdai stebetinai realus. Holografinj paveikslelj galima apeiti 

ir pamatyti jvairiais rakursais lyg jis buti^ realus daiktas. Taciau bandant 

hologram^ paliesti, ranka tiesiog pereina per kybantj ore vaizd^, nieko 

neapciuopusi. 

Trimatiskumas - ne vienintele nepaprasta hologramos savybe. 

Jeigu dalj holografines fotojuostos, kurioje, tarkim, atvaizduotas obuo-

lys, perpjausime per pus? ir paskui apsviesime lazeriu, tai kiekviena 

pusele tures istisinj obuolio vaizd^! Net jeigu kiekvien^ pusel? dar ir dar 

kart^ padalysime pusiau, istisas obuolio vaizdas kaip ir anksciau atsiras 

kiekviename mazame fotojuostos gabalelyje. Skirtumas t ik toks, kad 

vis labiau mazinant vaizd^i sudarancius gabalelius, trimatis paveikslelis 

darysis vis maziau ryskus. Kiekviena nedidele holografines fotojuostos 

dalele skiriasi nuo paprastos fotografijos tuo, kad turi vis^ informacija 

apie isorinj viso obuolio pavidal^. 

Teoriskai susipazin?s su holografija, Pribramas suprato, kad j j ^ 

tinka ziiireti kaip j galim^ smegenq veiklos modelj. 

Holograma - tai kiekvienoje daleleje esanti visuma, vadinasi, 

jos prigimtis gali visiskai paaiskinti, kodel, pasalinus didel? smege-
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nq zieves dalj, lieka nepazeistas smegenq gebejimas atlikti regejimo 

uzduotis. Jeigu smegenys apdoroja vaizd^ panaudodamos ram tikr^ 

vidin? hologram^, netgi nedidele jos dalis gali atkurti anksciau matyt^ 

vis^ vaizd^. 

Ir vis delto Pribramas dar nesuvoke, kokie butent bangq reiskiniai 

sukuria tokias vidines hologramas. Tuo metu jau buvo zinoma, kad 

smegenq nervinii^ l^steliq (neuronti) elektrineje tarpusavio s^veikoje 

dalyvauja visas smegenq audinys. Neuronal yra issisakoj? lyg kokie 

medziai, ir kai elektros signalas pasiekia vieno tokio issisakojimo gal^, 

jis pasklinda toliau tarsi ratilt^ bangos vandens pavirsiuje. 

Kadangi neuronai yra it in priglud? vienas prie kito, pasklindan-

cios elektros bangos nuolatos interferuoja viena su kita. Kai Karlas 

Pribramas tai suprato, jam tapo aisku, kad bangos gali sukurti begalin? 

kaleidoskopin? interferuojancii^ vaizdq virtin?. „Holografinis principas 

visada figuruoja smegenq nerv\\q tarpusavio s^veikoje, nes si 

s^veika yra bangq prigimties, - raso Pribramas. - Mes tiesiog negale-

jome to jsivaizduoti." 

Holografinis modelis leido lengvai paaiskinti vien^ is svarbiausiq 

zmogaus atminties savybiq - jos asociatyvum^. Musq prisiminimai 

nuolatos buna suverti ant kokios nors pojuciq asies. Fiziologai megsta 

prisiminti pavyzdj is chrestomatines literaturos: Marselis Prustas romane 

„Svano puseje" apraso, kaip vienas vienintelis arbatos gurksnis su gabale-

liu pyragaicio panardina pasakotoj^ j istis^ prisiminimq anfiladi^, kurios 

ryskumas prilygsta realiems jvykiams. Is pradziq pasakotojas nusistebi, o 

paskui visiskai pasineria j praeities vaizdus, pirmiausia j vaikyst?, kai j j , 

dar maz£i berniuk^, kaz,kas vaisino arbata su tokiu pat pyragaiciu. Mes 

visi esame susidur? su panasia patirtimi: kokio nors valgio skonis ar 

seniai pamirstq daiktq pamatymas, o dar dazniau - nelauktai atpludusi 

kvapo banga umai pazadina mumyse tolimos praeities vaizdus. 

Minet^jj mechanizm^^ lengva pailiustruoti dar vienu holografinio 

jraso budu. Pirmiausia vieno lazerio spindulio sviesa atsispindi tuo paciu 
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metu nuo dviejq objektq, pavyzdziui, nuo kreslo ir pypkes. Paskui vienas 

ant kito susideda sviesos srautq atspindziai nuo dviejq objekti^, ir galiausiai 

tas interferencinis vaizdas jsiraso j fotojuost^. Jeigu dabar apsviestume 

kresl^ lazerio spinduliu ir atspindet^ svies^ perleistume per fotojuost^, joje 

atsirastq trimatis pypkes vaizdas. Ir priesingai, jei t^ patj padarytume su 

pypke, atsirastq kreslo holograma. Jei zmogaus smegenq veiklos pagrin-

das - hologramos, tai darosi suprantama, kodel musi^ prisiminimai yra 

sutelkti i savotiskus „informacijos paketus" arba „rinkmenq aplankus", 

kurie atsiskleidzia tik per asociatyvius vaizdus ir pojiicius, susijusius su 

atitinkamu informacijos paketu arba atitinkama holograma. 

{sivaizduokite, kad fotografuojate grup? zmonii^, sedincii^ prie 

stalo, o paskui, isryskin? nuotrauk^, pamatote, kad joje aplink stal^yra 

tik pasklidi interferenciniai vaizdai. Abiem atvejais visai tinka paklausti: 

kurgi tikroji realybe - ar tai menamas objektyvus pasaulis, suvoktas 

stebetojo fotografo, ar interferenciniq vaizdq deme, kuri^ jrase kamera, 

mus\\? 

Pribramas suprato, kad logine holografinio modelio teorija, 

kuri^ jis sukure aiskindamasis smegenq funkcionavim^, rodo, kad 

objektyvusis pasaulis - kavos puodelii^, kalnq peizazq, medziq ir stalo 

lempq pasaulis - visiskai neegzistuoja arba bent neegzistuoja tokia 

forma, kokia mes j j matome. Vadinasi, senieji mistikai buvo teisiis, 

teigdami, kad realybe - tai maja, iliuzija, o is tikrqjq isorinis pasaulis 

yra begaline skambanti bangos formq simfonija, „dazni4 sritis", trans-

formuota j pasaulj ir musq suvokiama tik tada, kai j ^ perleidziame per 

savo jutimus? 

Taciau netgi ne tai Pribramui buvo pagrindinis klausimas. Ga

liausiai fiziologai ir taip supranta, kad jut imq organai iskreipia realyb?. 

Pavyzdziui, mus supantys daiktai neturi spalvos, kadangi spalva - tik 

jvairaus ilgio bangq interferencijos rezultatas akies tinklaineje. Smege

nys veikia kaip holograma. Holograma - tai, ties^ sakant, fotoploksteie, 

kurioje yra vienoks ar kitoks vaizdas... 
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O musq smegenys yra fotoploksteie su kokio nors objekto 

vaizdu? 

Suvokdamas, kad ieskomas sprendimas gali buti ne jo veiklos 

srities, Pribramas pasitare su savo siinumi fiziku. Sunus rekomendavo 

pasidometi fiziko Deivido Bomo darbu. Susipazin^s su tuo, k^ raso 

Deividas Bomas, Pribramas apstulbo. Jis ne tik rado atsakym^ j jam 

neduodantj ramybes klausim^, bet ir suprato, kad, pagal Bom^, visa 

visata yra vientisa didziule holograma! 

Is Bomo teorijos isplaukia isvada, kad musq smegenys ir s^mone 

irgi yra tos pacios vientisos hologramos trimatis vaizdas, tik sugebantis 

kaupti ir perdirbti individualij^ informacij^. 

Noredami suprasti, kokias is to galime padaryti tolesnes isvadas, 

mes, kaip ir Pribramas, turime prisiminti tas elementarias kvantines 

fizikos zinias, kuriq mokemes mokykloje. 

Vienas is stulbinamq atradimq, kuriuos atskleide atomines fizikos 

specialistai, buvo toks: jei materijq skaidome j vis smulkesnes dalis, tai 

galiausiai galima pasiekti ribs ,̂ uz kurios tos dalys - elektronai, proto-

nai ir kt. - nebeturi objekto pozymiq. Pavyzdziui, dauguma zmoniq 

jsivaizduoja elektron^ kaip maz^ besisukanci^ sferq, bet sis vaizdinys 

nepaprastai toli nuo tiesos. Nors elektronas periodiskai gali elgtis kaip 

nedidele dalele, fizikai issiaiskino, kad jis tiesiog neturi tfstinumo. 

Daugumai zmoniq tai sunku jsivaizduoti, kadangi miisq egzistencijos 

lygyje t?stinum^ turi viskas. O jeigu pabandytume ismatuoti elektrono 

plotj, mums visai nepasisektq. Elektronas nera objektas ta prasme, 

kuri^, jam priskiriame. 

Elektronas gali pasireiksti ir kaip dalele, ir kaip banga. Jeigu 

issautume elektron^ j jjungto televizoriaus ekran^,, pamatytume 

ekrane svytintj taskelj. Fosforiniame sluoksnyje paliekamas elektro

no pedsakas rodo, kad jo prigimtis panasi j daleles prigimrj, ir tai 

ne vienintele forma, kuria gali reikstis elektronas; jis taip pat gali 

issklisti, virsti energine deme, veikti tarsi sklindanti erdveje banga. 


