Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ
Πόσο γρήγορα στεγνώνει
Η δροσιά πάνω στο σκορδόφυλλο.
Η δροσιά που στεγνώνει τόσο γρήγορα,
Θα ξαναπέσει αύριο.
Αλλά αυτός που µεταφέρουµε στο τάφο
∆ε θα ξαναεπιστρέψει πια.
(Στίχος από ένα Κινέζικο τραγούδι που τραγουδιόταν κατά τη ταφή βασιλιάδων και
πριγκίπων).
Τον 17ο αιώνα ο Γάλλος φιλόσοφος Καρτέσιος έθεσε τα θεµέλια του φιλοσοφικού
∆υισµού διαχωρίζοντας το νου από το σώµα. Μετά από δυο περίπου αιώνες ο
∆ιαφωτισµός, ακολουθούµενος από τον Εµπειρισµό και τον Αναγωγισµό, οδήγησαν τους
επιστήµονες στην αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση: Απορρίπτοντας την ύπαρξη κάθε
πράγµατος που δεν µπορούσε να αποδειχθεί πειραµατικά, οι επιστήµονες διακήρυξαν ότι
η σκέψη και η συνείδηση θα εξηγηθούν κάποια µέρα σαν απλές λειτουργίες του
εγκεφάλου. Το ότι ο νους παρέµενε ακόµα ένα µυστήριο, οφειλόταν απλά στο ότι δεν
καταλαβαίναµε ακόµα αρκετά καλά τον εγκέφαλο. Η φιλοσοφική αυτή άποψη
ονοµάστηκε Μονισµός και αποτέλεσε στο εξής το βασικό µοντέλο της επιστήµης στην
έρευνά της για τον εγκέφαλο και τις νοητικές (και ψυχικές) λειτουργίες.
Το µονιστικό µοντέλο κυριαρχεί σήµερα σχεδόν απόλυτα στη βιολογία, τη
νευροφυσιολογία και τη ψυχολογία, συνεπικουρούµενο από τα φιλοσοφικά συστήµατα
του υλισµού, εµπειρισµού, αναγωγισµού και φυσιοκρατίας. Η τελευταία δέχεται σα
µοναδική αρχή για την εξήγηση όλων των φαινοµένων τη φυσική ύλη και αντιτίθεται
εποµένως σθεναρά στην ύπαρξη κάθε µεταφυσικής, πνευµατικής ή υπερφυσικής αρχής.
Όπως παρατηρεί

ο νευροφυσιολόγος Άντριου Μπράουν στο βιβλίο του Πώς να

Φτιάξεις µια Ψυχή:
Αυτό που συµβαίνει στο νου, εξαρτάται από αυτό που συµβαίνει στον εγκέφαλο. Αυτό
που συµβαίνει στον εγκέφαλο, εξαρτάται από φυσικούς νόµους. Εάν γνωρίζεις συνεπώς
τη κατάσταση του εγκεφάλου οποιαδήποτε στιγµή, µπορείς να προβλέψεις την επόµενη
κατάστασή του, και τη µεθεπόµενη κ.ο.κ. Η ελεύθερη βούληση αποτελεί έτσι µια
ψευδαίσθηση. Εάν ξέραµε αρκετά, θα µπορούσαµε να δούµε ότι όλες οι καταστάσεις του
νου µας εξαρτώνται πλήρως από τη φυσική, υποκείµενη σε φυσικούς νόµους,
πραγµατικότητα του εγκεφάλου µας.
Και ο ∆ρ. Καρλ Τζάνσεν προσθέτει:

Τα δραµατικά αποτελέσµατα στο νου από τη δράση των παραισθησιογόνων ουσιών

στον εγκέφαλο, αποτελέσµατα που µπορούν να περιλαµβάνουν βαθιές
θρησκευτικές εµπειρίες, προσφέρουν µια επιπλέον µαρτυρία για την εξάρτηση του
νου από τα νευροχηµικά και νευροηλεκτρικά γεγονότα. Η διάσταση όµως στην οποία
υπάρχει ο ίδιος ο νους παραµένει ένα µυστήριο...

Επιστηµονικές Ενστάσεις Εναντίον της Ύπαρξης της Ψυχής
Η αδυναµία του σώµατος και του µυαλού στη βρεφική ηλικία είναι ανάλογες. Το ίδιο η
δύναµή τους στην ενηλικίωση, η συµπαθητική τους διαταραχή στην ασθένεια και η
κοινή, βαθµιαία αποσύνθεσή τους στη γεροντική ηλικία. Το επόµενο βήµα φαίνεται
αναπόφευκτο: η κοινή διάλυσή τους στο θάνατο (Ντέιβιντ Χιουµ, 18ος αιώνας)
Οι επιστήµονες διαθέτουν σήµερα πολλά ισχυρά εργαλεία για να ερευνήσουν τα νοητικά
φαινόµενα. Μπορούν να παρακολουθήσουν ολόκληρο τον εγκέφαλο σε λειτουργία ή να
κοιτάξουν µέσα στο κεφάλι ενός ατόµου όταν µαθαίνει ή απαγγέλλει ένα ποίηµα.
Μπορούν να παρακολουθήσουν µε µικροηλεκτρόδια και τους παραµικρούς ηλεκτρικούς
παλµούς ανάµεσα
σε δυο ξεχωριστά νευρικά κύτταρα. Μπορούν ακόµα να
παρακολουθήσουν τις επιδράσεις ειδικών γονιδίων και νευροµεταβιβαστών πάνω στη
λειτουργία του εγκεφάλου και να δηµιουργήσουν µε ισχυρούς υπολογιστές διάφορα
µοντέλα για τα νευρικά φαινόµενα. Παρόλα αυτά συνεχίζουν να µην µπορούν να
εξηγήσουν το φαινόµενο της υποκειµενικής συνείδησης.
Ο νευροφυσιολόγος Ντέιβιντ Τσάλµερς, που έχει ασχοληθεί και µε τη τεχνητή
νοηµοσύνη, χαρακτηρίζει την ανακάλυψη των εγκεφαλικών προτύπων της σκέψης σαν
το εύκολο πρόβληµα και το γιατί εµφανίζεται η συνείδηση µέσα από µια φυσική
διαδικασία σαν το δύσκολο πρόβληµα. Το βαθύ εποµένως ερώτηµα για τον Τσάλµερς
είναι «γιατί οποιοδήποτε φυσικό σύστηµα, µηχανή ή ζώο σχετίζεται µε τη συνείδηση».
Και επισηµαίνει: «Οι εγκέφαλοι όµως το έκαναν, γιατί λοιπόν να µην το κάνουν και οι
µηχανές;» Γιατί δηλαδή να µην µπορούµε να κάνουµε έναν υπολογιστή να σκέφτεται, να
αισθάνεται και να γνωρίζει τον εαυτό του, να έχει µε άλλα λόγια «ψυχή»;
Ο φιλόσοφος Νταν Ντένετ έχει επινοήσει ένα από τα κλασσικά πειράµατα σκέψης της
τεχνητής νοηµοσύνης: την αντικατάσταση ενός φυσικού εγκεφάλου από έναν
οµοιόµορφο ακριβώς εγκέφαλο, φτιαγµένο όµως από κάτι διαφορετικό (π.χ. από
πυρίτιο). Κύτταρο προς κύτταρο, κοµµάτι προς κοµµάτι όλοι οι νευρώνες αντικαθίστανται
από πυρίτιο. Κάθε κοµµάτι πυριτίου θα έχει τις ίδιες ακριβώς συνδέσεις και συµπεριφορά
µε το κύτταρο που αντικαθίσταται. Θα εξαφανιζόταν τότε η υποκειµενική συνείδηση του
ατόµου;
Ο Άντριου Μπράουν απαντά σε αυτό το ερώτηµα ως εξής:

Κανείς δεν έχει ανακαλύψει ακόµα τίποτα το µαγικό για το τρόπο που αποστέλλουν
σήµατα µεταξύ τους οι νευρώνες στον εγκέφαλο. Είναι πολύ πολύπλοκος, αλλά είναι
µόνο χηµικές ουσίες και ηλεκτρισµός. Μπορούµε να τον µετρήσουµε και να τον
µιµηθούµε. Αυτό έχει ήδη γίνει περιφερειακά στον εγκέφαλο. Υπάρχει µια θεραπεία για
τη κωφότητα που αντικαθιστά ένα ελαττωµατικό νεύρο µε ένα σύστηµα κυκλωµάτων.
Ήδη σκεπτόµαστε θεραπείες για την τυφλότητα που θα αντικαθιστούσαν το µάτι µε µια

κάµερα τηλεόρασης. Γιατί να µην αντικαταστήσουµε λοιπόν έναν ολόκληρο εγκέφαλο και
να δείξουµε έτσι ότι το πυρίτιο µπορεί να υποστηρίξει τη συνείδηση όπως ακριβώς και ο
άνθρακας;
Ο Ντένετ συµπεραίνει τελικά ότι το δύσκολο πρόβληµα, όπως το ορίζει ο Τσάλµερς, δεν
είναι τίποτα παραπάνω από µια οφθαλµαπάτη. Όταν θα έχουν λυθεί όλα τα «εύκολα»
προβλήµατα για το πώς επεξεργάζεται τις πληροφορίες ο εγκέφαλος, θα ανακαλύψουµε
ότι το «δύσκολο πρόβληµα» έχει απλά εξαφανισθεί. Ο Ντένετ, όπως και οι οπαδοί της
λεγόµενης «ισχυρής τεχνητής νοηµοσύνης», είναι γνωστοί για προφανείς λόγους και σαν
ζόµπι. Είναι σίγουροι ότι η συνείδηση θα αποδειχθεί τελικά ότι δεν είναι τίποτα άλλο από
ένα σύνολο απλών µαθηµατικών επεξεργασιών των πληροφοριών.
Από τη µεριά του ο Ντάνυ Χίλις, ιδρυτής των Thinking Machines, µιας από τις πρώτες
επιτυχείς εταιρίες παράλληλης επεξεργασίας, προτείνει την παρακάτω ιδέα:

Φαντασθείτε κάτι σαν το Ίντερνετ, πολλαπλασιασµένο 100 φορές και φαντασθείτε όλες
τις µηχανές σε αυτό να ανταλλάσσουν προγράµµατα και ότι χρησιµοποιείται αυτά τα
προγράµµατα για να σχεδιάσετε ένα σύστηµα το οποίο θα έτρεχε όχι σε µια µόνο
µηχανή, αλλά σε ολόκληρο το δίκτυο -τότε νοµίζω ότι θα έχετε την εικόνα ενός
πράγµατος που µπορεί να είναι αρκετά πολύπλοκο για να είναι συνειδητό.
Και προσθέτει:

Μόλις το κάνετε αυτό, είναι ευκολότερο να δεχθείτε την ιδέα µιας συνειδητής µηχανής.
Νοµίζω ότι οι άνθρωποι που απορρίπτουν την ιδέα ότι οι µηχανές µπορούν να είναι
συνειδητές το κάνουν όχι γιατί υπερεκτιµούν τα θαύµατα της συνείδησης, αλλά γιατί
υποτιµούν τις ικανότητες των µηχανών. Πολλά από τα επιχειρήµατα εναντίον των
σκεπτόµενων µηχανών είναι απλώς υπερβολές και διαστρεβλώσεις.
Η δυνατότητα να αποδίδουµε διάφορα νοητικά χαρακτηριστικά σε ειδικές περιοχές του
εγκεφάλου, αποτελεί, σύµφωνα µε το φιλόσοφο Keith Augustine, µια ισχυρή ένδειξη ότι
«τα νοητικά φαινόµενα παράγονται από το ίδιο τον εγκέφαλο απ’ ό,τι από µια άυλη ψυχή
που χρησιµοποιεί τον εγκέφαλο για να ελέγχει απλώς το σώµα».
Ένα άλλο επιχείρηµα είναι η δηµιουργία δύο ξεχωριστών µυαλών που λειτουργούν
συγχρόνως σε ένα σώµα, µε την αποκοπή του τυλώδους σώµατος που συνδέει το
αριστερό µε το δεξιό ηµισφαίριο του εγκεφάλου (π.χ. για τον περιορισµό των
επιληπτικών κρίσεων). Το αποτέλεσµα αυτής της επέµβασης είναι ο σχηµατισµός δύο
νοητικών συστηµάτων, το καθένα µε ανεξάρτητα νοητικά χαρακτηριστικά. ∆ιάφορα
ψυχολογικά τεστ επιβεβαιώνουν την ύπαρξη δυο ρευµάτων συνείδησης, φανερά
ασυνείδητο το ένα του άλλου. Σε µια τέτοια περίπτωση ένας από τους ασθενείς
παραπονέθηκε ότι µερικές φορές όταν αγκάλιαζε τη γυναίκα του, το αριστερό του χέρι
την έδιωχνε µακριά.
Ο Keith Augustine παρατηρεί:

Εάν ο νους ήταν µια αδιαίρετη άυλη ουσία που µπορούσε να υπάρχει ανεξάρτητα από
τον εγκέφαλο, τότε δε θα έπρεπε να µπορούµε να δηµιουργήσουµε (µε αυτό το τρόπο)

δυο µυαλά. Ούτε θα έπρεπε το µυαλό να επηρεάζεται από οποιαδήποτε επέµβαση στον
εγκέφαλο. Εάν ίσχυε ο Καρτεσιανός δυϊσµός, η µόνη επίδραση που θα µπορούσε να είχε
η βλάβη του εγκεφάλου θα ήταν να εξουδετερώσει την ικανότητα του νου (ή ψυχής) να
ελέγχει το σώµα, αλλά ο ίδιος ο νους θα παρέµενε ανέπαφος.
Ή όπως το θέτει ο Μπάγιερ Μπεγιερστάιν: "Εάν υπάρχει ένας «ελεύθερα επιπλέων» νους,
γιατί δεν µπορεί να διατηρήσει την ενότητα της συνείδησης, παρέχοντας ένα κανάλι
πληροφορίας ανάµεσα στα δυο αποσυνδεδεµένα ηµισφαίρια;»
Και ο Keith Augustine προσθέτει:

Μία από τις βασικές φιλοσοφικές αντιρρήσεις εναντίον του δυισµού είναι η δυσκολία να
φαντασθούµε µε ποιο τρόπο θα µπορούσε να αλληλεπιδρά ένας µη φυσικός νους µε το
σώµα, ή να κατοικεί σε αυτό, εφόσον, εξ’ ορισµού, αυτός δεν καταλαµβάνει χώρο.
Παρόλο που ο βασικός λόγος για την παρακµή του δυισµού ήσαν οι συντριπτικές
µαρτυρίες της νευροφυσιολογίας, η θεωρία της σχετικότητας προσφέρει ένα ακόµα
ισχυρό επιχείρηµα εναντίον του. Σύµφωνα µε το δυϊσµό ο νους υπάρχει στο χρόνο
(εφόσον οι νοητικές καταστάσεις µεταβάλλονται), αλλά όχι στο χώρο (αφού είναι µη
υλικός). Σύµφωνα όµως µε τη θεωρία της σχετικότητας ο χώρος και ο χρόνος είναι απλά
οι δυο διαφορετικές όψεις ενός µοναδικού ενιαίου χωρόχρονου. Εάν πάρουµε λοιπόν στα
σοβαρά τη θεωρία της σχετικότητας, και υπάρχουν πολλοί εµπειρικοί λόγοι για να το
κάνουµε, οποιαδήποτε οντότητα υπάρχει στο χρόνο θα πρέπει να υπάρχει επίσης στο
χώρο και αντιστρόφως. Εναλλακτικές ερµηνείες που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός
φυσικού αστρικού σώµατος που καταλαµβάνει χώρο, διαφεύγουν από αυτό το
επιχείρηµα, αλλά είναι πολύ παράλογες εφόσον µια τέτοια οντότητα θα πρέπει να µπορεί
να ανιχνευθεί, πράγµα που δεν έχει γίνει ποτέ.
Ο Μπάρυ Μπεγιερστάιν παρουσιάζει πέντε βασικές εµπειρικές µαρτυρίες που
υποστηρίζουν την εξάρτηση της συνείδησης από τον εγκέφαλο: Πρώτη είναι η
φυλογενετική µαρτυρία που αναφέρεται στην εξελικτική σχέση ανάµεσα στην
πολυπλοκότητα του εγκεφάλου και στα γνωστικά χαρακτηριστικά ενός είδους: Όσο
µεγαλύτερο είναι το µέγεθος του εγκεφάλου και του εγκεφαλικού φλοιού ενός ζώου σε
σχέση µε το σώµα του και όσο µεγαλύτερη είναι η πολυπλοκότητά τους, τόσο ανώτερη
και πιο ευφυής είναι η µορφή ζωής. ∆εύτερη είναι η µαρτυρία της ανάπτυξης, ότι δηλαδή
οι νοητικές ικανότητες εµφανίζονται µε την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Η αποτυχία στην
ανάπτυξη του εγκεφάλου εµποδίζει τη νοητική ανάπτυξη. Τρίτη είναι η κλινική µαρτυρία
που περιλαµβάνει τις περιπτώσεις εγκεφαλικής βλάβης που προκύπτουν από ατυχήµατα,
τοξίνες, ασθένειες και κακή διατροφή, οι οποίες καταλήγουν συχνά σε µη αντιστρεπτές
απώλειες των νοητικών λειτουργιών. Εάν ο νους µπορούσε να υπάρχει ανεξάρτητα από
τον εγκέφαλο, γιατί να µην µπορούσε να αντισταθµίσει τις απωλεσθείσες ικανότητες
όταν πεθάνουν τα εγκεφαλικά κύτταρα µετά την εγκεφαλική βλάβη; Τέταρτο είναι η
ισχυρότερη πειραµατική µαρτυρία για την εξάρτηση νου - εγκεφάλου που προέρχεται
από τα πειράµατα της νευροφυσιολογίας. Οι νοητικές καταστάσεις σχετίζονται µε
εγκεφαλικές καταστάσεις. Η ηλεκτρική ή χηµική διέγερση του ανθρώπινου εγκεφάλου
προκαλεί αντιλήψεις, αναµνήσεις, επιθυµίες και άλλες νοητικές καταστάσεις. Τέλος η
εµπειρική µαρτυρία συνίσταται στην επίδραση διαφόρων φαρµάκων που επηρεάζουν
προβλέψιµα τις νοητικές καταστάσεις.

Από την άλλη µεριά η ανάµνηση είναι ουσιαστική για την αίσθηση της ταυτότητας. Η
ηλεκτρική όµως ή χηµική διέγερση του εγκεφάλου µπορεί να εµποδίσει το σχηµατισµό
νέων µνηµών και να προκαλέσει απώλεια µνήµης για συµβάντα που συνέβησαν µέχρι
πριν από τρία χρόνια. Οι νευροφυσιολόγοι έχουν συγκεντρώσει αρκετές ενδείξεις ότι τα
ίχνη της µακρόχρονης µνήµης εξαρτώνται (και αποτελούνται ίσως) από µεταβολές στις
δυνάµεις των συναπτικών συνδέσεων µεταξύ των νευρώνων. Όπως παρατηρεί ο Κόρλις
Λαµόντ:

Η σωστή λειτουργία της µνήµης εξαρτάται από τα συνειρµικά πρότυπα που είναι
αποθηκευµένα σα µόνιµα δοµικά εγγράµµατα µέσω του τρόπου των αλληλονευρωνικών
συνδέσεων....είναι δύσκολο, πέρα από κάθε µέτρο, να καταλάβουµε πώς θα µπορούσαν
αυτά να επιβιώσουν µετά την καταστροφή του ζωντανού εγκεφάλου στον οποίο είχαν
αρχικά τη θέση τους.
Ένα ακόµα ισχυρό επιχείρηµα για την εξάρτηση νου-εγκεφάλου προέρχεται από τα
αποτελέσµατα των «εγκεφαλικών βηµατοδοτών», οι οποίοι διεγείρουν ηλεκτρικά την
παρεγκεφαλίδα στους εγκεφάλους των ψυχωτικών. Οι Τζούντιθ Χούπερ και Ντικ Τέρεσι
αναφέρουν τη περίπτωση ενός ασθενούς, πρώην φυσικού, που έπασχε από κατάθλιψη
και ενοχλείτο από διάφορες εσωτερικές φωνές που τον προέτρεπαν να πνίξει τη γυναίκα
του. Όταν πήρε ένα βηµατοδότη, οι δαιµονικές φωνές εξαφανίσθηκαν, µαζί µε τη µόνιµη
κατάθλιψή του. Κάποια όµως στιγµή τα καλώδια έσπασαν και για µια ακόµη φορά η
γυναίκα του απειλήθηκε µε στραγγαλισµό. Όταν αυτά επιδιορθώθηκαν, ο ασθενής
γιατρεύτηκε για µια ακόµη φορά.
Από την άλλη µεριά µεταβάλλοντας τη χηµεία του εγκεφάλου µπορούµε να
προκαλέσουµε δραστικές µεταβολές στη προσωπικότητα του ατόµου. Η σχιζοφρένεια και
η νόσος Αλτσχάιµερ είναι σηµαντικά παραδείγµατα για την εξάρτηση νου - εγκεφάλου.
Εάν πάλι σκέπτεστε να αυτοκτονήσετε, αρκεί να πάρετε ένα συνδυασµό αγχολυτικού µε
τριπτοφάνη για να εξαφανιστούν όλες οι σκέψεις σας για τερµατισµό της ζωής σας.
Ο Keith Augustine επισηµαίνει επίσης:

Εάν ο νους εξαρτάται από τον εγκέφαλο σε όλη τη διάρκεια της ζωής, τότε µε κάθε
βεβαιότητα εξαρτάται από τον εγκέφαλο και όταν πλησιάζει ο θάνατος. Το γεγονός µόνο
ότι ο ανθρώπινος οργανισµός πλησιάζει στο θάνατο δεν µπορεί να µετασχηµατίσει
ξαφνικά το νου σε µια ανεξάρτητη οντότητα που δε χρειάζεται πια τον εγκέφαλο για να
λειτουργήσει. Η εξάρτηση των νοητικών καταστάσεων από τον εγκέφαλο στη διάρκεια
της ζωής υπονοεί ισχυρά ότι ο νους πεθαίνει µαζί µε τον εγκέφαλο, όπως ακριβώς ένα µη
αντεγραµµένο πρόγραµµα υπολογιστή παύει να υπάρχει όταν καταστραφεί ο
υπολογιστής στον οποίο τρέχει. Οι µαρτυρίες έτσι για τη συνεχιζόµενη εξάρτηση της
συνείδησης από τον εγκέφαλο προσφέρουν µια ισχυρή απόδειξη για την υπόθεση της
εξάλειψης.
∆εν είναι όµως όλοι οι επιστήµονες τόσο σκεπτικιστές και αρνητές για το θέµα της
ψυχής. Για παράδειγµα ο Τόµας Νέιγκελ υποστηρίζει ότι η συνειδητή εµπειρία είναι
υποκειµενική κι εποµένως δεν υποτάσσεται στην αντικειµενική επιστηµονική κατανόηση.
Από την άλλη µεριά ο νοµπελίστας νευρολόγος Σερ Τζων Εκλς πίστευε σε µια µη - υλική
όψη του ανθρώπου, την οποία ονόµαζε «αυτοσυνείδητο νου». Από την έρευνά του

συµπέρανε ότι ο αυτοσυνείδητος νους βοηθούσε τον εγκέφαλο να ολοκληρώσει και
εκτιµήσει τις διάφορες πληροφορίες.

Η Άποψη των Βιολόγων και Ψυχολόγων
Ο Τιµ Ράντφορντ, επιστηµονικός συντάκτης της εφηµερίδας Γκάρντιαν, διηύθυνε µια
συζήτηση ανάµεσα στο καθηγητή του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης Ρίτσαρτν Ντώκινς,
συγγραφέα του βιβλίου Το Εγωιστικό Γονίδιο και του Στήβεν Πίνκερ, καθηγητή
ψυχολογίας του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης και συγγραφέα του
βιβλίου Το Ένστικτο της Γλώσσας, µε θέµα την ερώτηση «Σκοτώνει άραγε η
Επιστήµη την Ψυχή;». Σε αυτο το ερώτηµα ο Ντώκινς απάντησε ως εξής:.

Το ερώτηµα αυτό είναι πονηρό γιατί αναµιγνύει επιτήδεια δυο διαφορετικές σηµασίες της
ψυχής. Η πρώτη και παλαιότερη σηµασία, την οποία πρόκειται να αποκαλέσω Ψυχή
Ένα, περιγράφεται από ένα σύνολο ορισµών. Θα αναφέρω αρκετούς σχετικούς ορισµούς
από το λεξικό της Οξφόρδης:
"Η αρχή της ζωής στον άνθρωπο και στα ζώα - η έµψυχη ύπαρξη».
"Η αρχή της σκέψης και της δράσης στον άνθρωπο θεωρούµενη συνήθως σα µια
οντότητα ξεχωριστή από το σώµα - το πνευµατικό µέρος του ανθρώπου σε αντίθεση µε
το καθαρά υλικό».
"Το πνευµατικό µέρος του ανθρώπου, θεωρούµενο ότι επιζεί µετά το θάνατο και ότι
υφίσταται χαρά ή θλίψη σε µια µελλοντική κατάσταση».
Έτσι η Ψυχή Ένα αναφέρεται σε µια ιδιαίτερη θεωρία της ζωής. Είναι η θεωρία ότι
υπάρχει κάτι µη υλικό για τη ζωή, κάποια µη φυσική ζωτική αρχή. Είναι η θεωρία
σύµφωνα µε την οποία ένα σώµα πρέπει να εµψυχωθεί από µια anima. Ζωοποιηθεί από
µια ζωτική δύναµη. Ενεργοποιηθεί από κάποια µυστηριώδη ενέργεια. Πνευµατικοποιηθεί
από κάποιο µυστηριώδες πνεύµα. Γίνει συνειδητό από κάποιο µυστηριώδες πράγµα ή
ουσία που ονοµάζεται συνείδηση. Θα παρατηρήσετε ότι όλοι αυτοί οι ορισµοί της Ψυχής
Ένα είναι κυκλικοί και µη παραγωγικοί. ∆εν είναι τυχαίο. Ο Τζούλιαν Χάξλεϋ παροµοίασε
κάποτε σατιρικά το βιταλισµό µε τη θεωρία ότι µια µηχανή σιδηροδρόµου δουλεύει µε
«σιδηροδροµική δύναµη». ∆ε συµφωνώ πάντα µε αυτόν, αλλά εδώ πέτυχε διάνα το
στόχο του. Με την έννοια της Ψυχής Ένα, η επιστήµη είτε έχει σκοτώσει τη ψυχή
είτε είναι στη διαδικασία για να το κάνει.
Υπάρχει όµως µια δεύτερη σηµασία της ψυχής, η Ψυχή ∆ύο, που ορίζεται από ένα άλλο
σύνολο ορισµών του λεξικού της Οξφόρδης:
"∆ιανοητική ή πνευµατική δύναµη. Υψηλή ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων. Επίσης,
µε κάπως εξασθενηµένη έννοια, βαθύ συναίσθηµα, ευαισθησία».
Με αυτή την έννοια, η ερώτησή µας απόψε εάν η επιστήµη σκοτώνει τη ψυχή, εννοεί:
σκοτώνει την αισθητική ευαισθησία, τη καλλιτεχνική ευαισθησία, τη δηµιουργικότητα; Η
απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι Όχι. Το αντίθετο. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να

ειπωθεί, γιατί πολλοί άνθρωποι, όπως µεγάλοι ποιητές....έχουν απαντήσει µε ένα ισχυρό
Ναι σε αυτή την ερώτηση. Την Ψυχή ∆ύο εννοούσαν ο Κητς και ο Λαµπ όταν
σκέφθηκαν ότι ο Νεύτωνας είχε καταστρέψει όλη τη ποίηση του ουράνιου τόξου όταν το
εξήγησε....µακριά όµως από το να σκοτώσει τη ψυχή δύο, η επιστήµη µπορεί να
αποδεχθεί ο µεγαλύτερος αφυπνιστής της.
Υπάρχουν βέβαια πολλά άλυτα προβλήµατα και οι επιστήµονες είναι οι πρώτοι που το
παραδέχονται αυτό. Υπάρχουν όψεις της ανθρώπινης υποκειµενικής συνείδησης που είναι
πολύ µυστηριώδεις. Ούτε ο Πίνκερ ούτε εγώ δεν µπορούµε να εξηγήσουµε την
ανθρώπινη υποκειµενική συνείδηση...∆εν την ξέρουµε. ∆εν την καταλαβαίνουµε...
Με τη σειρά του ο Στήβεν Πίνκερ απάντησε στο ερώτηµα του Ράντφορντ ως εξής:

Θα συζητήσω µια ιδέα που προκαλεί πολύ άγριες αντιδράσεις... Η ιδέα αυτή είναι ότι ο
νους είναι η φυσιολογική δραστηριότητα του εγκεφάλου, ιδιαίτερα η δραστηριότητα της
επεξεργασίας πληροφοριών. Ότι ο εγκέφαλος, όπως άλλα όργανα, διαµορφώνεται από τα
γονίδια και µε τη σειρά του το γονιδίωµα διαµορφώθηκε µέσω φυσικής επιλογής και
άλλων εξελικτικών διαδικασιών...
Τρεις νέες επιστήµες θεµελιώνουν τώρα ισχυρά τις νοητικές διαδικασίες στη βιολογία
µας. Η Γνωστική Νευροφυσιολογία, η προσπάθεια να συσχετίσουµε τη σκέψη, την
αντίληψη και την αίσθηση µε τη λειτουργία του εγκεφάλου, έχει σκοτώσει ήδη
αρκετά τη Ψυχή Ένα, µε την έννοια του Ρίτσαρντ. Θα πρέπει να είναι τώρα σαφές σε
κάθε επιστηµονικά µορφωµένο άτοµο ότι δεν υπάρχει καµιά ανάγκη για ένα
φάντασµα στη µηχανή.... Πολλές µαρτυρίες δείχνουν ότι ο νους είναι µια οντότητα
του φυσικού κόσµου, µέρος µιας αιτιατής αλυσίδας φυσικών γεγονότων. Εάν στείλετε
ένα ηλεκτρικό ρεύµα διά µέσου του εγκεφάλου, προκαλείτε στο άτοµο µια ζωντανή
εµπειρία. Εάν ένα µέρος του εγκεφάλου πεθάνει λόγω µιας θρόµβωσης του αίµατος ή
µιας διερρηγµένης αρτηρίας ή ενός τραύµατος από σφαίρα, το άτοµο αυτό µπορεί να
χάσει την ικανότητα να βλέπει, να σκέπτεται, ή να σκέπτεται µε ένα ορισµένο τρόπο και
µπορεί να αλλάξει ολόκληρη η προσωπικότητά του. Το ίδιο πράγµα συµβαίνει βαθµιαία
όταν ο εγκέφαλος συσσωρεύσει µια πρωτείνη µε το όνοµα αµυλοειδή - βήτα στη τραγική
ασθένεια που είναι γνωστή σα νόσος του Αλτσχάιµερ. Το άτοµο - η ψυχή. εάν θέλετε βαθµιαία εξαφανίζεται καθώς ο εγκέφαλος φθείρεται από αυτή τη φυσική διαδικασία....
Μια δεύτερη επιστήµη, η γενετική συµπεριφοράς, έχει δείξει ότι υπάρχει ένας
γοητευτικός βαθµός ιδιαιτερότητας στο γονιδίωµά µας. Όλοι σας έχετε ακούσει για τις
αξιοσηµείωτες µελέτες των µονοζυγωτικών διδύµων που αποµακρύνονται µεταξύ τους,
οι οποίοι είναι σηµαντικά παρόµοιοι στη διάνοια, προσωπικότητα και συµπεριφορά ακόµα και στη γνώµη τους για τη ποινή του θανάτου και το γούστο τους για τη µουσική
και την ένδυση. Και µόλις το προηγούµενο χρόνο έγιναν ανακαλύψεις γενετικών
σηµειωτών και σε κάποια περίπτωση γονίδια και ακόµα προϊόντα γονιδίων συσχετισµένα
µε νοητικά χαρακτηριστικά όπως η νοηµοσύνη, η γνώση του χώρου, ο έλεγχος της
οµιλίας, η επιθυµία για την αναζήτηση αίσθησης και η τάση υπερανησυχίας.
Η τρίτη επιστήµη που συνδέει το νου µε τη βιολογία είναι η εξελικτική ψυχολογία, η
οποία αναλαµβάνει µια µέθοδο κατανόησης του νου που είναι ήδη επιτυχής στη
κατανόηση των οργάνων του σώµατος. ∆εν µπορούµε να καταλάβουµε ένα όργανο όπως
το µάτι, χωρίς να το θεωρήσουµε ότι έχει µια λειτουργία ή σκοπό, όχι µε µια

µυστικιστική, θεολογική έννοια, αλλά µε την έννοια µιας µηχανολογικής ψευδαίσθησης.
Αυτή η ψευδαίσθηση ξέρουµε τώρα ότι είναι µια συνέπεια της ∆αρβινικής διαδικασίας της
φυσικής επιλογής... Η πρόσφατη έρευνα έχει δείξει ότι όψεις του ψυχισµού που
εθεωρούντο προηγουµένως µυστηριώδεις, ιδιότροπες και ιδιοσυγκρασιακές - όπως οι
φοβίες, µια άποψη για την οµορφιά, η τάση να ερωτεύεσαι, µια παθιασµένη επιθυµία για
εκδίκηση προς υπεράσπιση της τιµής - αποδεικνύονται ότι έχουν µια λεπτή εξελικτική
λογική, όταν αναλυθούν µε το τρόπο που έχουµε αναλύσει πάντα τα όργανα του
σώµατος.
Βρίσκω αυτές τις εξελίξεις συναρπαστικές. Είναι µια εκπλήρωση της αρχαίας προτροπής
να γνωρίσουµε τον εαυτό µας. Έχουν επίσης σηµαντικές πρακτικές εφαρµογές. Η νόσος
Αλτσχάιµερ, για να αναφέρουµε ένα µόνο παράδειγµα, θα είναι µια από τις κύριες αιτίες
της ανθρώπινης δυστυχίας στο βιοµηχανικό κόσµο στις επόµενες δεκαετίες, καθώς ζούµε
περισσότερο και σταµατάµε να πεθαίνουµε από άλλα πράγµατα. Η επιτυχής θεραπεία της
νόσου δε θα προέλθει από προσευχή, ευσεβείς πόθους ή συλλογισµούς για τη Ψυχή Ένα.
Θα προέλθει από την αντιµετώπιση της µνήµης και της προσωπικότητας σα βιοχηµικά
φαινόµενα.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι την ίδια άποψη υποστηρίζει και ο βιολόγος Φράνσις Κρικ (που
ανακάλυψε τη δοµή του DNA) στο βιβλίο του Η Εκπληκτική Υπόθεση: Η
Επιστηµονική Έρευνα για τη Ψυχή.
Συνεχίζοντας στη συζήτηση ο Ντώκινς παρουσιάζει, στα πρότυπα µιας «Βουδιστικής
ανάλυσης», το τρόπο που δηµιουργείται η ψευδαίσθηση της ενότητας εκεί που στη
πραγµατικότητα υπάρχει µόνο µια πολλαπλότητα. Θεωρεί ότι ο νους περιλαµβάνει ένα
µεγάλο πλήθος πολύ διαφορετικών οντοτήτων που µπορεί να τραβούν προς
διαφορετικές κατευθύνσεις, αλλά ∆αρβινικοί εξελικτικοί λόγοι µετακίνησαν τα πολλά
µυαλά στη ψευδαίσθηση του ενός µυαλού. Αναφέρεται στο βιβλίο του Αφρικανού
βιολόγου Eugene Marais Η Ψυχή του Λευκού Μερµηγκιού. Τα «λευκά» αυτά
µερµήγκια δεν είναι παρά χιλιάδες τερµίτες σε µια κοινωνική οργάνωση που δείχνουν να
συµπεριφέρονται σα µια µοναδική οντότητα. Τα µερµήγκια αυτά κτίζουν µαζί µεγάλους
λόφους, υπακούοντας το καθένα σε µερικούς απλούς ενστικτώδεις κανόνες, ενώ αγνοούν
ατοµικά το όλο σχέδιο. Η ίδια αναλογία προχωράει µέχρι τα γονίδια:

Το θεµελιώδες µήνυµα του εγωικού γονιδίου είναι ότι τα γονίδια είναι ξεχωριστές
οντότητες που τραβούν όλες το δρόµο τους, µε το δικό τους ξεχωριστό εγωιστικό τρόπο.
Παρόλα αυτά έχουµε αυτή τη συγκέντρωση γονιδίων µαζί στους ατοµικούς οργανισµούς.
Αυτό µας θυµίζει την ψευδαίσθηση του ενός µυαλού, όταν υπάρχουν πλήθη µικρών
µυαλιδίων, και την ψευδαίσθηση της ψυχής του λευκού µερµηγκιού στο λόφο των
τερµιτών, όπου έχετε πλήθη µικρών οντοτήτων που τραβούν όλες µαζί για να
δηµιουργήσουν τη ψευδαίσθηση του ενός. ∆εν έχω λοιπόν δίκιο να νοµίζω ότι η
αίσθηση ότι είµαι µια ξεχωριστή οντότητα που παίρνει αποφάσεις, αγαπά και µισεί και
έχει πολιτικές απόψεις και άλλα πράγµατα είναι µια ψευδαίσθηση που έχει δηµιουργηθεί
επειδή η ∆αρβινική επιλογή βρήκε χρήσιµη τη ψευδαίσθηση της ενότητας από το να µας
αφήσει να είµαστε µια κοινότητα µυαλών;

Επιστήµη και Παραψυχολογία
Εάν ο νους δεν µπορεί να επηρεάσει το φυσικό κόσµο, αλλά επηρεάζεται µόνο από
αυτόν, αυτό θα ήταν το µόνο γνωστό παράδειγµα στη σύγχρονη φυσική µιας τέτοιας
µονόδροµης αλληλεπίδρασης.
(Eugene Wigner, νοµπελίστας φυσικός)

Παρόλο που δεν µπορώ να αποδείξω ότι δε συµβαίνουν ποτέ τα παραφυσικά γεγονότα,
δε βλέπω κανένα λόγο να υποθέσω ότι συµβαίνουν. Η τάση µου είναι να υποθέσω ότι
υπακούονται πάντα οι φυσικοί νόµοι. (Πωλ Ντέιβις, διάσηµος φυσικός)
Ο φιλόσοφος Keith Augustine κριτικάρει ως εξής την παραψυχολογία:

Οι φυσικοί ερευνητές έχουν ελέγξει πολλές από τις υποθέσεις της θρησκείας. Η συνήθης
θρησκευτική διδασκαλία, ανεξάρτητα από δόγµα, πιστεύει ότι οι άνθρωποι κατέχουν
δυνάµεις που υπερβαίνουν το φυσικό κόσµο. Έτσι εµείς, ή µερικοί ελάχιστοι
αυτοεπιλεγµένοι από εµάς, υποτίθεται ότι µπορούν να κάνουν θαύµατα και να κατέχουν
ειδικά µη αισθητηριακά κανάλια προς τις έσχατες αλήθειες. Οι παραψυχολόγοι έχουν
αναζητήσει ενδείξεις για την επίδραση του νου πάνω στην ύλη, την υπεραισθητική
αντίληψη, την πρόγνωση, τη ζωή µετά το θάνατο (και πριν τη γέννηση), την
επικοινωνία µε τα πνεύµατα, τη θαυµατουργική θεραπεία και πολλά άλλα. Τα
αποτελέσµατα των 150 χρόνων µελέτης αυτών των φαινοµένων είναι ένα µηδενικό.
Ισχυρισµοί προς το αντίθετο δεν είναι πια παρά αστήρικτες προσωπικές υποθέσεις πίστη, όχι δεδοµένα.
Σύµφωνα µε τον καθηγητή φυσικής και αστρονοµίας του Πανεπιστηµίου της Χαβάη
Βίκτωρ Στένγκερ:

Οι παραψυχολόγοι συχνά υπονοούν ότι η εξωαισθητηριακή αντίληψη (ESP) µπορεί να µη
λειτουργεί καλά εξ΄ αιτίας του «κακού κάρµα» που ακτινοβολούν διάφοροι
παρευρισκόµενοι σκεπτικιστές. Αυτό ονοµάζεται «φαινόµενο του παρατηρητή» και
υποτίθεται ότι είναι µια ιδιότητα της ψυχικής δύναµης. Η πιο λογική υπόθεση είναι ότι οι
σκεπτικιστές είναι λιγότερο πιθανόν από τους πιστούς να δεχθούν τα ανεπαρκώς
ελεγχόµενα πειράµατα και ότι η ψυχική δύναµη απλά δεν υπάρχει.
Η µείωση στη σηµασία των θετικών αποτελεσµάτων της ESP µε το χρόνο ονοµάζεται
«φαινόµενο της εξασθένισης» και όπως το φαινόµενο του παρατηρητή υποτίθεται ότι
είναι επίσης µια ιδιότητα της ψυχικής δύναµης. Η πιο λογική υπόθεση είναι ότι τα
πειράµατα ελέγχονται καλύτερα, έτσι ώστε ο αριθµός των ψεύτικων θετικών
περιπτώσεων να µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου και ότι απλά το φαινόµενο δε
συµβαίνει σε κανένα χρόνο. Ή, δεδοµένου του γεγονότος ότι κανένα αποτέλεσµα δεν
είχε ένα υψηλό επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας, το φαινόµενο θα µπορούσε να είναι
απλά µια στατιστική κατασκευή η οποία εξαφανίσθηκε µε τη συγκέντρωση περισσότερων
δεδοµένων.
Η απουσία οποιασδήποτε µείωσης των δυνάµεων της ESP µε την απόσταση, όπως θα
περίµενε κανείς από την αρχή διατήρησης της ενέργειας, ονοµάζεται το «φαινόµενο της

απόστασης» και εξηγείται υποθέτοντας ότι η δύναµη µπορεί να είναι υπερφυσική και να
µη χρειάζεται να διατηpεί την ενέργεια. Η πιο λογική εξήγηση είναι ότι η ESP δεν υπάρχει
σε καµιά απόσταση.
Και τέλος:

Ούτε ένας µοναδικός παραψυχολόγος από τους πολλούς που έχω διαβάσει, δεν έχει
υποδηλώσει αυτό που είναι για µένα το µόνο επιστηµονικά ειλικρινές συµπέρασµα που
µπορεί να εξαχθεί από την αδιάσπαστη ιστορία των αρνητικών αποτελεσµάτων, άνευ
προηγουµένου για οποιοδήποτε άλλο κλάδο της συµβατικής επιστήµης: Η υπόθεση ενός
βασιλείου πέρα από την ύλη που να παίζει οποιοδήποτε µετρήσιµο ρόλο στην ανθρώπινη
ζωή είναι ανεπιβεβαίωτη σε ένα τέτοιο βαθµό που είναι ασφαλές να υποθέσουµε ότι αυτό
δεν υπάρχει. Με µεγάλη πιθανότητα η επιστήµη έχει αποκλείσει την ύπαρξη της
ψυχής.
Γενικότερα όλα τα «µεταφυσικά», «αποκρυφιστικά» ή «εσωτερικά» λεγόµενα φαινόµενα
εξηγούνται από τη σύγχρονη υλιστική επιστήµη, µε αρκετά ισχυρά µάλιστα επιχειρήµατα.
Ειδικότερα τα φαντάσµατα εξηγούνται φωτογραφικά σα διπλές εκθέσεις και γενικότερα
σα ψευδαισθήσεις. Οι εξωσωµατικές εµπειρίες αµφισβητούνται πειραµατικά για τα
αποτελέσµατά τους, ενώ το «διπλό» ή αστρικό αντίγραφο του σώµατος αποτυγχάνει να
ανιχνευθεί από τα υψηλής τεχνολογίας λεπτά επιστηµονικά όργανα. Η τελική εξήγηση
που δίνεται είναι ψυχολογική, µε βάση τη µείωση ή διάσπαση της αισθητηριακής
εισόδου. Οι επιθανάτιες εµπειρίες ερµηνεύονται πάνω σε µια φυσιολογική και ψυχολογική
βάση µέσω των ηµισυνειδητών αντιλήψεων του περιβάλλοντος πριν την κατάρρευση της
συνείδησης, οι οποίες ενσωµατώνονται στη παραισθητική εµπειρία. Τα βασικά
χαρακτηριστικά τους µπορούν να προκληθούν άλλωστε τεχνητά µε ενιεµένα ναρκωτικά
(π.χ. την αναισθητική κεταµίνη). Όλα τα στάδια επίσης των επιθανάτιων εµπειριών έχουν
συµβεί κατά σειρά µε την επίδραση χασίς. Η αναφερόµενη πανοραµική επισκόπηση της
ζωής µοιάζει πολύ µε µια µορφή επιληψίας του κροταφικού λοβού, ενώ υπάρχουν
περιπτώσεις που οι επιληπτικοί είχαν εξωσωµατικές εµπειρίες ή είδαν φαντάσµατα
νεκρών φίλων και συγγενών τους στη διάρκεια των καταλήψεών τους. Επίσης
εξοµοιώσεις υπολογιστών τυχαίας νευρωνικής διέγερσης, που βασίζεται στη
χαρτογράφηση νου - εγκεφάλου του οπτικού φλοιού έχουν παράγει τα χαρακτηριστικά
του τούνελ και του φωτός των επιθανάτιων εµπειριών. Ακόµα, η ναλοξόνη, ένας
οπιούχος ανταγωνιστής που εµποδίζει τις επιδράσεις των ενδορφινών πάνω στον
εγκέφαλο, τερµατίζει τις επιθανάτιες εµπειρίες επιβεβαιώνοντας έτσι την ενδορφινική
θεωρία τους. Τελικά οι επιθανάτιες εµπειρίες µπορούν να προκληθούν µε άµεση
ηλεκτρική διέγερση των εγκεφαλικών περιοχών που περιβάλλουν τη Συλβιανή σχισµή
στο δεξιό κροταφικό λοβό.
Οι αναµνήσεις προηγούµενων ζωών κάτω από ύπνωση εξηγούνται µε την κρυπτοµνησία
και την απώθηση διαφόρων ξεχασµένων πληροφοριών στο ασυνείδητο. Άλλες
περιπτώσεις αναµνήσεων περασµένων ζωών που δεν περιλαµβάνουν την υπνωτική
αναδροµή αναλυόµενες προσεκτικά αποδεικνύονται αναξιόπιστες. Αναξιόπιστο, µε
αµφίβολο υλικό, αποδεικνύεται και το φαινόµενο της διαµεσότητας.
Σε σχέση µε τη θεωρία της µετενσάρκωσης ή επαναγέννησης διατυπώνεται, εκτός των

άλλων, εναντίον της το λεγόµενο «δηµογραφικό επιχείρηµα»: πριν από έναν αιώνα ο
πληθυσµός του κόσµου ήταν αρκετά κάτω από τα δυο δισεκατοµµύρια, ενώ σήµερα είναι
έξη δισεκατοµµύρια. Από πού προήλθαν οι τόσες πολλές παραπανίσιες «άφθαρτες»
ψυχές;
Βασικό επίσης πρόβληµα για την επιβίωση µετά το θάνατο, σε οποιαδήποτε µορφή, είναι
το λεγόµενο πρόβληµα της παλινδρόµησης της ηλικίας, που διατύπωσε ο W. T. Stace:

Όταν πεθαίνει ένας γέρος άνθρωπος, τι είδος συνείδησης υποτίθεται ότι επιβιώνει; Η
συνείδησή του όπως ήταν πριν ακριβώς πεθάνει, η οποία µπορεί να έχει γίνει ηλίθια; Ή
µήπως η συνείδησή του όταν ήταν ένας ώριµος µεσήλικας; Ή µήπως το βρεφικό µυαλό
που είχε όταν ήταν µωρό; Η σηµασία αυτών των ερωτηµάτων δεν είναι ότι δεν ξέρουµε
τις απαντήσεις...αλλά ότι όλες οι δυνατές απαντήσεις είναι εξίσου ανόητες...Θα
επιστρέψει ο γέρος, που πεθαίνει ξαφνικά, σα µεσήλικας µετά το θάνατο; Και θα γίνει
ώριµο ξαφνικά το βρέφος που πεθάνει ξαφνικά πρόωρα;.
Παρόλες τις φαινοµενικά λογικές επιστηµονικές ενστάσεις των περισσότερων
επιστηµόνων εναντίον των ψυχικών και παραφυσικών φαινοµένων µια µικρή οµάδα
επιστηµόνων συνεχίζει να τα υποστηρίζει. Τελευταία ανακοινώθηκε από τον Βρετανό
ερευνητή Σαµ Πάρνια του Γενικού Νοσοκοµείου του Σαουθάµπτον της Αγγλίας ότι
καρδιοπαθείς που είχαν κηρυχθεί κλινικά νεκροί συνέχιζαν να έχουν συνειδητότητα,
ακόµα και όταν ο εγκέφαλός τους είχε σταµατήσει να λειτουργεί και εθεωρούντο κλινικά
νεκροί:

Οι έρευνες αποδείχθηκαν πολύ σηµαντικές καθώς υποδείχθηκε ότι µια οµάδα ανθρώπων
δίχως εγκεφαλική λειτουργία είχε κάνει σωστά δοµηµένες, ιδιαίτερα ζωντανές σκέψεις,
που χαρακτηρίζονταν από καλή λειτουργία της λογικής και της µνήµης, ενώ την ίδια ώρα
τα µηχανήµατα έδειχναν ότι ο εγκέφαλός τους δε λειτουργούσε. Αν και χρειάζονται
περισσότερες και µεγαλύτερης κλίµακας έρευνες, η πιθανότητα υπάρχει (Απογευµατινή
2/7/2001).
Είναι σίγουρο ότι αν ερωτάτο ο καθηγητής Βίκτωρ Στένγκερ γι’ αυτή την έρευνα, θα
αµφισβητούσε άµεσα τα ευρήµατά της και θα προέτρεπε σε µια εµβριθή επιστηµονική
ανάλυσή τους, που κατά την άποψή του θα αποδείκνυε την «κενότητά» τους, ή ακόµα
τους µυστικούς χρηµατοδότες της έρευνας...

Μυστικιστικές Εµπειρίες
Η αγάπη του Θεού, άφατη και τέλεια, ρέει µέσα σε µια καθαρή ψυχή όπως το φως ορµά
µέσα σε ένα διαφανές αντικείµενο (∆άντης)
Η πλήρης αποπροσαγωγή του αριστερού οπίσθιου ανώτερου βρεγµατικού λοβού του
εγκεφάλου προκαλεί την εξάλειψη της διχοτοµίας εαυτός - άλλοι την ίδια σχεδόν στιγµή
που η αποπροσαγωγή του δεξιού οπίσθιου ανώτερου βρεγµατικού λοβού παράγει µια
αίσθηση απόλυτης υπερβατικής πληρότητας
(Ευγένιος ντ’ Ακουίλι
και Άντριου Νιούµπεργκ)

Η επιστήµη µας υποδεικνύει σήµερα ότι οι µυστικιστικές εµπειρίες και οράµατα µπορούν

να περιγραφούν µε νευροφυσιολογικούς όρους, µε εκρήξεις νευρικής ενέργειας στα
εγκεφαλικά κυκλώµατα, µε άλλα συντονιζόµενα εγκεφαλικά κυκλώµατα και µε τη
κυκλοφορία ή την παρεµπόδισή της κυκλοφορίας του αίµατος στον προµετωπιαίο φλοιό
και σε διάφορους άλλους λοβούς του εγκεφάλου.
Ο καθηγητής ψυχιατρικής του Νοσοκοµείου του Πανεπιστηµίου της Πενσυλβανίας
Ευγένιος ντ’ Ακουίλι και ο συνάδελφός στο πρόγραµµα πυρηνικής ιατρικής του ίδιου
νοσοκοµείου Άντριου Νιούµπεργκ έκαναν µια διετή µελέτη σκανάροντας τους
εγκεφάλους ατόµων που ασχολούνται µε το Βουδιστικό διαλογισµό. Τα συµπεράσµατά
τους ήταν ότι οι αισθήσεις της ηρεµίας, ενότητας και υπερβατικότητας αντιστοιχούν σε
µια αυξηµένη δραστηριότητα στους µετωπικούς λοβούς του εγκεφάλου και σε µια
µειωµένη δραστηριότητα στους βρεγµατικούς λοβούς στο πάνω και πίσω µέρος του
εγκεφάλου.
Η άποψή τους είναι ότι ο εγκέφαλος εξοπλίζεται µε διάφορους τρόπους για να µας
βοηθήσει να επιβιώσουµε. Η θρησκεία προσφέρει την καθησύχαση ότι υπάρχει σκοπός
και ένα αιτιατό αποτέλεσµα στο διαφορετικά τροµακτικό κόσµο µας. Έτσι οι
θρησκευτικές και πνευµατικές εµπειρίες µας ευθυγραµµίζονται µε αυτό που προσπαθεί να
κάνει για µας ο εγκέφαλός µας, να µας βοηθήσουν δηλαδή να λειτουργήσουµε και να
βγάλουµε νόηµα από τη ζωή.
Η άποψη των παραπάνω επιστηµόνων είναι ότι οι θρησκευτικές τελετουργίες και
πρακτικές διεγείρουν τα δυο βασικά υποσυστήµατα των αυτόνοµων συστηµάτων. Ένα
από αυτά, το εργοτροπικό σύστηµα, είναι το νευρικό σύστηµα του σώµατος για µια
πιθανή µάχη ή διαφυγή. Σε στιγµές έντασης αυτό ανυψώνει το καρδιακό παλµό, τη πίεση
του αίµατος και τον ιδρώτα, επιταχύνει την έκλυση ορµονών στους µυς κ.λ.π.
Το άλλο σύστηµα, το τροφοτροπικό, µπορεί να κατανοηθεί σαν το σύστηµα της ηρεµίας.
Αυτό µειώνει τους παλµούς της καρδιάς, επιβραδύνει την εφίδρωση και ρυθµίζει τη
κυτταρική ανάπτυξη, τη πέψη, τη χαλάρωση και τον ύπνο.
Ορισµένες έτσι θρησκευτικές ασκήσεις µπορούν να διεγείρουν το σύστηµα ηρεµίας του
σώµατος ή το σύστηµα διαφυγής του, έτσι ώστε ν’ αρχίσει να συντονίζεται το αντίστοιχο
εγκεφαλικό κύκλωµα. Ανάλογα µε το είδος τώρα της τελετουργίας, ενεργοποιούνται
διαφορετικά µέρη του εγκεφάλου, τα οποία γίνονται αντιληπτά από το µυαλό σα µια
ανώτερη κατάσταση συνειδητότητας.
Σε καταστάσεις πολύ έντονης δραστηριότητας γύρω από ένα κύκλωµα, µπορεί να συµβεί
µια «υπερχείλιση», η οποία να ενεργοποιήσει το κοιµούµενο σύστηµα και να το
«ευθυγραµµίσει» συγχρόνως µε το άλλο. Αν και σπάνια, αυτή η δυαδική κατάσταση
µπορεί να οδηγήσει σε µια αίσθηση «τροµακτικής απελευθέρωσης ενέργειας» που µπορεί
να βιωθεί σα µια «ωκεάνεια µακαριότητα» ή απορρόφηση µέσα στο αντικείµενο του
στοχασµού.
Και σε ακραίες περιπτώσεις µπορεί να συµβεί µια «µέγιστη αποφόρτιση» και των δυο
συστηµάτων, προκαλώντας εγκεφαλικές δραστηριότητες που γίνονται αντιληπτές από το
νου σαν η «Απόλυτη Ενότητα Ύπαρξης», την οποία αυτοί περιγράφουν σαν τη
«κατάργηση όλων των διακριτών ορίων ανάµεσα στα όντα, µε την απουσία της ροής του

χρόνου και την εξάλειψη της διχοτοµίας εαυτός- άλλοι».
Οι ίδιοι επιστήµονες προτείνουν ότι ένας µυστικιστής στην κατάσταση της Απόλυτης
Ενότητας Ύπαρξης θα αισθανθεί είτε ένα θείο ον, όπως το Θεό, ή το κοσµικό κενό της
Νιρβάνα, ανάλογα µε το αν κυριάρχησε µια εργοτροπική ή τροφοτροπική εµπλοκή.
Το γεγονός τώρα ότι οι διάφορες µυστικιστικές εµπειρίες διαφέρουν µεταξύ τους
σηµαντικά από θρησκεία σε θρησκεία, αποτελεί, σύµφωνα µε τους περισσότερους
επιστήµονες, µια καθαρή ένδειξη ότι αυτές δεν αντιπροσωπεύουν καµιά αντικειµενική
πραγµατικότητα, αλλά ανάγονται ως επί το πλείστον σε µια ειδική µορφή ενδοσκόπησης
όπου τα υποκείµενα συγχέουν τις δικές τους, εσωτερικά παραγόµενες νοητικές
καταστάσεις (βλέπε παραισθήσεις), µε µια «εξωτερική πραγµατικότητα» που θεωρούν ότι
υπάρχει ανεξάρτητα από το νου τους.
Ο νευρολόγος ∆ρ. Μίκαελ Πέρσινγκερ του Πανεπιστηµίου Λωρέντιαν του Οντάριο
απέδειξε ότι µπορεί να δηµιουργήσει κάποιος τεχνητά µυστικιστικές και εξωσωµατικές
εµπειρίες και άλλα είδη ψυχικών εµπειριών διεγείροντας τους κροταφικούς λοβούς µε
κατάλληλα µαγνητικά πεδία. Είχε προηγουµένως ανακαλύψει ότι αυτές οι εµπειρίες
συνδέονται µε µεγάλες εκρήξεις ηλεκτρικής δραστηριότητας σε αυτές τις περιοχές. Το
υποκείµενο φοράει ένα κράνος ή µια συσκευή σαν τσιµπίδα πάνω στο κεφάλι του κι ένα
τεχνητά δηµιουργούµενο µαγνητικό πεδίο µιµείται τα κυµατικά πρότυπα των νευρώνων
στους κροταφικούς λοβούς του εγκεφάλου του.
Τα ναρκωτικά επίσης θεωρούνται ότι έχουν παίξει ένα σηµαντικό ρόλο στην ιστορία των
θρησκειών. Η τελετουργική χρήση του κρασιού και του λιβανωτού στη σύγχρονη
τελετουργία είναι πιθανά ένα κατάλοιπο µιας εποχής όπου τα ψυχολογικά αποτελέσµατα
αυτών των ουσιών έφερναν το λάτρη σε µια στενότερη επαφή µε τις υπερφυσικές
δυνάµεις. Σύγχρονες µελέτες των παραισθησιογόνων ναρκωτικών έχουν δείξει ότι αυτά,
κάτω από ορισµένες συνθήκες, απελευθερώνουν ή προκαλούν σε ορισµένους ανθρώπους
βαθιές µυστικιστικές και υπερβατικές εµπειρίες. Σύγχρονοι µελετητές που έχουν
συµµετάσχει σε τελετουργικές λατρείες µε τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, έχουν νιώσει
κατάπληξη για το βάθος αυτών των εµπειριών. Ο Ρ. Γκόρντον Γουάσον έχει προτείνει
µάλιστα ότι η ίδια η θρησκευτική παρόρµηση µπορεί να προέρχεται από την κατάπληξη
που ένιωσαν οι αρχέγονοι λαοί, όταν ψάχνοντας για τροφή ανακάλυψαν τυχαία
παραισθησιογόνα φυτά.

H Σύγχρονη Μυστικιστική Φυσική
Εάν ήµουν ένας ανατολικός µυστικιστής, το τελευταίο πράγµα που θα ήθελα στο κόσµο
θα ήταν ένας συµβιβασµός µε τη σύγχρονη επιστήµη, διότι το να προσδέσεις µια
θρησκευτική φιλοσοφία σε µια σύγχρονη επιστήµη είναι ένας σίγουρος δρόµος για την
αχρηστία της.
(Τζέρεµυ Μπερνστάιν, σωµατιδιακός φυσικός)

Οι νόµοι της ίδια της κβαντοµηχανικής δεν µπορούν να διατυπωθούν...χωρίς προσφυγή

στην ιδέα της συνείδησης (Eugene Wigner, νοµπελίστας φυσικός).
Κανένα στοιχειώδες κβαντικό φαινόµενο δεν είναι ένα φαινόµενο µέχρι να γίνει ένα
καταγεγραµµένο φαινόµενο...Με κάποια παράξενη έννοια αυτό είναι ένα συµµετοχικό
σύµπαν (Τζων Γουήλερ, φυσικός)
Μερικοί ισχυρίζονται ότι η κβαντική φυσική υποστηρίζει την µυστικιστική ιδέα ότι ο νους
δηµιουργεί τη πραγµατικότητα. Μια όµως αντικειµενική πραγµατικότητα, χωρίς ιδιαίτερο
ρόλο στη συνείδηση, ανθρώπινη ή κοσµική, είναι συνεπής µε όλες τις παρατηρήσεις.
(Βίκτωρ Στένγκερ, φυσικός)
Η αρχή για την εξωτερίκευση των ιδεών τους στο κοινό, µιας οµάδας σύγχρονων
φυσικών µυστικιστών, έγινε το 1975 µε τη δηµοσίευση του βιβλίου του Φρίτζοφ Κάπρα
Το Ταό της Φυσικής. Το παράδειγµά του ακολούθησαν στη συνέχεια η Μέριλιν
Φέργκυσον, ο Γκάρυ Ζούκοφ και άλλοι. Όλοι αυτοί οι φυσικοί βρίσκουν οµοιότητες και
αντιστοιχίες ανάµεσα στον Ανατολικό µυστικισµό της Ινδουιστικής και Βουδιστικής
φιλοσοφίας και τη σύγχρονη κβαντική φυσική και πιστεύουν ότι η κβαντοµηχανική παίζει
ένα σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία του νου και της συνείδησης.
Η κβαντοµηχανική αντιµετωπίζοντας από νωρίς το πρόβληµα της κυµατικής φύσης της
ύλης εισήγαγε την έννοια της κυµατικής συνάρτησης (µιας καθαρά µαθηµατικής
ποσότητας), το τετράγωνο της οποίας έδινε τη πιθανότητα να βρεθεί ένα σωµατίδιο σε
µια ιδιαίτερη θέση στο χώρο. Το γεγονός ότι τα σωµατίδια συµπεριφέρονται µερικές
φορές σαν κύµατα και τα κύµατα σα σωµατίδια ονοµάσθηκε δυϊσµός σωµατιδίου κύµατος. Παρόλο όµως που τα κύµατα και τα σωµατίδια δεν ήσαν για τους φυσικούς δύο
ξεχωριστές ουσίες, αλλά χαρακτηριστικά της ίδιας µοναδικής ουσίας (της ύλης), η
φαινοµενική διπλή φύση της παρότρυνε τους δυιστές να συσχετίσουν τα κύµατα µε το
νου.
Από την άλλη µεριά το εάν µια φυσική οντότητα ήταν ένα κύµα ή ένα σωµατίδιο φάνηκε
να εξαρτάται από το ποια ιδιότητά του µετρούσες. Αν µετρούσες τη θέση του,
συµπέραινες ότι ήταν ένα υλικό σώµα. Αν µετρούσες το µήκος κύµατός του,
συµπέραινες ότι ήταν κύµα, ή κάποιο είδος συνεχούς πεδίου. Επιπλέον µπορούσες να
φαντασθείς να αποφασίζεις ποια ποσότητα να µετρήσεις τη τελευταία στιγµή, αρκετά
µετά από την εκποµπή της οντότητας από τη πηγή της. Κατά τη διαδικασία της µέτρησης
εθεωρείτο ότι προκαλείτο, µε ένα άγνωστο µηχανισµό, η «κατάρρευση» της κυµατικής
συνάρτησης και η επιλογή µιας συγκεκριµένης πραγµατικότητας από τα προηγούµενα
ρευστά ενδεχόµενα (ερµηνεία της Κοπεγχάγης).
Φαινόταν έτσι σαν ο παρατηρητής να επηρεάζει τη µέτρηση, να συµµετέχει στη
διαδικασία της παρατήρησης, από το να είναι αποµονωµένος, «αντικειµενικός» και «έξω»
από αυτήν, απ’ όπου προέρχεται και ο αφορισµός του Νιλς Μπορ: «τίποτα δεν είναι
πραγµατικό µέχρι να παρατηρηθεί».
Μέσα σε όλα αυτά τα παράξενα γεγονότα της κβαντικής φυσικής, τα οποία µπορούσαν
εύκολα να παρερµηνευθούν όταν µεταφράζονταν στη καθηµερινή γλώσσα, ήταν
αναµενόµενο να αναζητήσουν να υποστηρίξουν τις απόψεις τους και οι µυστικιστές. Η
νέα γενεά των µυστικιστών επιστηµόνων υποστήριξε λοιπόν µε σθένος ότι η φύση του

σύµπαντος δεν είναι αντικειµενική, αλλά εξαρτάται από τη συνείδηση του παρατηρητή, η
οποία και βασικά προκαλεί τη κατάρρευση της κυµατικής συνάρτησης.
Μια δεύτερη ερµηνεία της κβαντοµηχανικής, που έχει τραβήξει επίσης τη προσοχή των
µυστικιστών, είναι η ερµηνεία των πολλαπλών κόσµων του Χουγκ Έβερετ. Ενώ στη
συµβατική ερµηνεία της Κοπεγχάγης η συσκευή της µέτρησης αντιµετωπιζόταν κλασσικά
σα να βρίσκεται έξω από το αναλυόµενο σύστηµα, η ερµηνεία του Έβερετ την
συµπεριέλαβε µέσα σε αυτό. Σε αυτή την ερµηνεία η κυµατική συνάρτηση του
σύµπαντος δεν καταρρέει µε µια µέτρηση, αλλά το σύµπαν διαιρείται σε παράλληλα
σύµπαντα στα οποία συµβαίνουν όλα τα δυνατά ενδεχόµενα. Σύµφωνα µε την άποψη
του Έβερετ όλα αυτά τα παράλληλα σύµπαντα είναι «εξίσου πραγµατικά».
Και σε ποιο από αυτά τα σύµπαντα τελικά κατοικούµε; Η απάντηση είναι εύκολη για τους
µυστικιστές φυσικούς: ο δρόµος της επιλογής γίνεται από την ίδια τη συνείδηση,
πραγµατοποιείται από τη δράση του ανθρώπινου νου.
Ο αντιφρονών φυσικός Βίκτωρ Σένγκερ παρατηρεί γι’ αυτό τον «κβαντικό πειρασµό»:

Και έτσι ο κβαντικός νους σώζει τους δυιστές από τη βλάβη που προκλήθηκε από τη
καταστροφή του ηλεκτροµαγνητικού αιθέρα (µετά την απόρριψή του από τον Αϊνστάιν).
Όπως όµως τόσες άλλες παρόµοιες προτάσεις, η θεωρία του κβαντικού νου δε θα
προχωρήσει πουθενά µέχρι να κάνει µια πρόβλεψη που να µπορεί να ελεγχθεί
πειραµατικά. Εν τω µεταξύ θα πρέπει να απορριφθεί σα µη οικονοµική, ιδιαίτερα εφόσον
έχουµε στα χέρια µας µια τέλεια οικονοµική και λογικά συνεπή θεωρία που συµφωνεί µε
όλα τα δεδοµένα και δε χρειαζόµαστε καµιά πρόσθετη συνιστώσα στο σύµπαν εκτός από
την ύλη.
Αλλά ας δούµε όµως µερικές από τις απόψεις των σύγχρονων µυστικιστών επιστηµόνων:
Ο νευροφυσιολόγος Σερ Τζων Έκλς έχει παρουσιάσει ένα δυιστικό µοντέλο στο οποίο ο
νους υπάρχει σα µια ξεχωριστή οντότητα από την ύλη και ξεκινά τη κατάρρευση της
κυµατικής συνάρτησης που απελευθερώνει νευροµεταβιβαστές στις νευρωνικές
συνάψεις.
Ο φυσικός Νικ Χέρµπερτ προτείνει «ένα είδος «κβαντικού ανιµισµού» στον οποίο το
µυαλό διαπερνά το κόσµο σε κάθε επίπεδο» µε τη συνείδηση «µια θεµελιώδη δύναµη σε
αναγκαία συνεργασία µε την ύλη για να επιφέρει τις λεπτοµέρειες της καθηµερινής µας
ζωής».
Ο φυσικός Euan Squires υποστηρίζει ότι η συνείδηση αλληλεπιδρά µε το κόσµο στο
προσδιορισµό των επιλογών ανάµεσα στους διαφορετικούς δρόµους µε τον ίδιο τρόπο
που ο θεατής της τηλεόρασης επιλέγει ποιο κανάλι να παρακολουθήσει.
Ο φυσικός επίσης Άµιτ Γκοσουάµι βλέπει ένα «αυτοσυνείδητο σύµπαν», µε τη
κβαντοµηχανική να υποστηρίζει τα παραφυσικά φαινόµενα:
...τα ψυχικά φαινόµενα, όπως η όραση εξ’ αποστάσεως και οι εξωσωµατικές εµπειρίες

είναι παραδείγµατα της µη τοπικής λειτουργίας της συνείδησης...η κβαντοµηχανική
υπερασπίζεται µια τέτοια θεωρία προσφέροντας µια κρίσιµη υποστήριξη για τη

περίπτωση της µη τοπικότητας της συνείδησης.
Η άποψη αυτή υποστηρίχθηκε και από τον Άρθουρ Κέσλερ ο οποίος σηµείωσε ότι «οι
φαινοµενικοί παραλογισµοί της κβαντικής φυσικής ...κάνουν τους φαινοµενικούς
παραλογισµούς της παραψυχολογίας κάπως λιγότερο παράλογους και πιο εύπεπτους».
Ο ∆ρ. Ντήπακ Τσόπρα από την άλλη µεριά έχει προωθήσει την ιδέα της λεγόµενης
«κβαντικής θεραπείας», της δυνατότητας δηλαδή θεραπείας όλων των ασθενειών µε τη
«δύναµη του νου». Η ασθένεια και η γήρανση θεωρούνται σα µια ψευδαίσθηση και
µπορούµε να επιτύχουµε τελικά αυτό που ονοµάζει ο Τσόπρα «αγέραστο σώµα και
αθάνατο πνεύµα» µε τη δύναµη µόνο της συνείδησής µας.
Η ψυχίατρος Πατρίτσια Νιούτον εξηγεί επίσης το τρόπο που υποστηρίζει η
κβαντοµηχανική την «ολιστική ιατρική»:

Οι παραδοσιακοί θεραπευτές µπορούν να αντλήσουν ενέργεια από εκείνο το άλλο
βασίλειο αρνητικής εντροπίας - εκείνη την υπερκβαντική ταχύτητα και συχνότητα
ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας και να τις φέρουν κάτω στο επίπεδό µας. ∆εν είναι µαγεία.
∆εν είναι ασυναρτησία. Θα δείτε την αυγή του 21ου αιώνα τη νέα ιατρική κβαντική
φυσική να χρησιµοποιεί πραγµατικά αυτές τις ενέργειες.
Στα βιβλία του Σκιές του Νου και Ο Νέος Αυτοκράτορας ο µαθηµατικός της
Οξφόρδης Ρότζερ Πένροουζ παρουσιάζει το επιχείρηµα ότι η ανθρώπινη συνείδηση δεν
µπορεί να προσοµοιωθεί από κανένα υπολογιστή. Πιστεύει ότι χρειάζεται µια νέα «µηυπολογιστική» φυσική για να ερµηνεύσει το φαινόµενο της συνείδησης. Η νέα αυτή
φυσική θα συνδυάζει τη φαινοµενική τυχαιότητα του κβαντικού κόσµου µε τη γενική
θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν (κβαντική βαρύτητα). Ο Πένροουζ στη συνέχεια
υποστήριξε µαζί µε τον αναισθησιολόγο Στιούαρτ Χάµεροφ ότι η συνείδηση θα µπορούσε
να πραγµατοποιηθεί µέσω διαδικασιών κβαντικής κατάρρευσης στους µικροσωληνίσκους
(πρωτεϊνικές δοµές στο κυτταρικό σκελετό του νευρώνα) των εγκεφαλικών κυττάρων.
Στο βιβλίο του µε το τίτλο Ο Νους του Θεού, ο φυσικός Πωλ Ντέιβις έχει
χρησιµοποιήσει τις ιδέες του Πένροουζ για να συζητήσει τη πιθανή σχέση ανάµεσα στα
µαθηµατικά και τις παραδοσιακές ιδέες των µυστικιστικών αληθειών.
Σε µια µελέτη του για τον «κβαντικό µυστικισµό», ή «κοµπογιαννιτισµό», όπως αλλιώς
τον ονοµάζει, ο φυσικός Βίκτωρ Στένγκερ υποστηρίζει ότι ένας απλός υπολογισµός
αποδεικνύει ότι οι κβαντικές αβεβαιότητες στο επίπεδο των εγκεφαλικών νευρώνων είναι
ασήµαντες κι εποµένως θα πρέπει οι νευρώνες να ακολουθούν τους νόµους της
κλασσικής φυσικής. ∆εν υπάρχει καµιά ένδειξη ότι η κβαντοµηχανική χρειάζεται τη
δράση της ανθρώπινης συνείδησης ή ακόµα ότι παίζει ένα ρόλο στις νοητικές διαδικασίες:

Βεβαίως η κβαντοµηχανική χρειάζεται για να καταλάβουµε τα άτοµα στον εγκέφαλο.
Αλλά χρειάζεται επίσης για να εξηγήσουµε τα άτοµα σε µια πέτρα και αυτό δεν
υποδηλώνει τίποτα βέβαια για τη συνείδηση της πέτρας. Ίσως οι κβαντικές διακυµάνσεις
να προκαλούν τυχαία λάθη που ο εγκέφαλος µπορεί να οργανώσει σε νέες λειτουργίες,
αλλά αυτός ο ρόλος δεν είναι ούτε αναγκαίος, ούτε υποχρεωτικός. Μπορεί το περιβάλλον
να παράγει τις απαιτούµενες διακυµάνσεις. Οι ικανότητες αυτο-οργάνωσης του µη

γραµµικού νευρωνικού δικτύου του εγκεφάλου, λειτουργούσες στο χείλος του χάους,
ίσως να µπορούν να κάνουν όλο το έργο της επιλογής του καλύτερου δρόµου ανάµεσα
σε όλες τις δυνατότητες χωρίς καµιά βοήθεια από τη κβαντοµηχανική.
Τελειώνουµε µε µια αγνωστικιστική πρόταση του Ντέιβιντ Τσάλµερς:

Όταν ερχόµαστε στο «δύσκολο πρόβληµα», νιώθω ότι χρειαζόµαστε κάτι που προχωρά
πέρα από τη φυσική θεωρία, γιατί κάθε τι σε αυτήν είναι συµβιβαστό µε την απουσία της
συνείδησης. Η αίσθησή µου είναι ότι θα πρέπει να πάρουµε τη συνείδηση αξιωµατικά,
σαν το χώρο και το χρόνο. Το πρόβληµα εµφανίζεται µε τη κατασκευή µιας θεωρίας που
θα τα συνδέσει όλα αυτά µαζί....Η επιστηµονική µελέτη της συνείδησης είναι προς το
παρόν σαν τη φυσική πριν τον ερχοµό του Νεύτωνα. Κανείς δεν ξέρει τι συµβαίνει
πραγµατικά.
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