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Pojetí trojjedinosti

O tom, nakolik složité a objemné jsou dříve zmiňované 
kategorie, svědčí přinejmenším skutečnost, že významný 
teoretický fyzik Richard Feynman hovoří ve čtvrté kapitole 
prvního dílu proslulého devítisvazkového cyklu Feynmano-
vy přednášky z fyziky o energii takto: „Musíme pochopit, 
že dnešní fyzika doposud neví, co je to energie27.“ Přitom 
však věda po řadu let zkoumá vlastnosti nejrůznějších dru-
hů energie a poměrně úspěšně je využívá v praxi.

Pokusy objasnit pojem energie můžeme v historii zazna-
menat mnohokrát, například dílo Evoluční princip122 podává 
následující výklad uvedeného termínu: „Energie představuje 
souhrnné informace o předmětu, jež zapříčiňují jeho formu, 
průběh i kvalitu. Registrujeme ji v podobě procedury vyza-
řování nebo pohlcování, která je typická pro danou skupinu 
objektů.“ Určitě se shodneme na tom, že jde o velmi složitý 
problém.

O nic lépe na tom nejsme ani s pojmem vědomí. Až do-
nedávna filozofie „chápe vědomí jako uvědomělé bytí, jako
vlastnost vysoce organizované hmoty, jako subjektivní ob-
raz objektivního světa, jako ideální v protikladu k reálnému 
a v jednotě s ním9.“ Věda příliš dlouho vědomí ignorovala, 
aby je mohla v současnosti přesně definovat, přičemž dluž-
no říct, že už na tom intenzivně pracuje. Příkladem budiž 
zmiňovaný Evoluční princip122, kde je chápáno jako „dyna-
mická forma energie, vnímaná a zpracovaná objektem svě-
ta, jež odpovídá vlastní podstatě i určení a existuje v rámci 
energetických kontur předmětu“.

Na konci minulého století spatřila světlo světa publikace 
významného anglického fyzika Rogera Penrose Shadows 
of the Mind: A Search for the Missing Science of Consci-
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ousness (Stíny rozumu: Hledání ztracené vědy o vědomí), 
v níž autor zkoumá vědomí z pohledu vědy. V knize, kte-
rá vzbudila velký zájem, argumentuje badatel ve prospěch 
skutečnosti, že v současném vědeckém modelu světa chybí 
podstatná součást, jež je nezbytná k „vyrovnanému včleně-
ní základních témat lidské mentality do vědeckého pojetí 
světa… Vědecký pohled, jenž ignoruje problematiku vědo-
mí, si nemůže dělat nároky na to, že je úplný. Jelikož vědo-
mí představuje část vesmíru, je každá fyzikální teorie, která 
mu nevyčlení odpovídající prostor, od základu neúplná… 
Ačkoliv dosud nemáme k dispozici fyzikální, biologickou 
ani matematickou teorii, která by byla schopna objasnit 
pojem vědomí potažmo rozumu, nemělo by nás to odradit  
od hledání takovéto teorie71“.

Dosud neexistuje ani přesná definice pojmu informace, 
ačkoliv byly o tomto fenoménu napsány stohy knih; jen 
tak mimochodem máme k dispozici stovky nejrůznějších 
formulací; někdy dokonce jeden výklad protiřečí jinému. 
Zakladatel kybernetiky Norbert Wiener se kupříkladu do-
mníval, že „informace je informace, nikoliv energie nebo 
hmota…“ nebo že „…informací označujeme obsah, který 
čerpáme z vnějšího světa během procesu adaptace, a uvede-
me tak naše myšlení do souladu s ním…“. Proslulý americ-
ký fyzik Leon Brillouin zase vykládá tento pojem následují-
cím způsobem: „Informace chápeme jako výsledek volby… 
zcela ignorujeme lidské hodnocení… Jinými slovy: infor-
maci definujeme jako něco odlišného od znalostí, které ne-
dokážeme kvantitativně měřit.“

A. V. Lukašev se zase domnívá, že „informace tvoří zá-
kladní stav čehokoliv na světě, který umožňuje identifiko-
vat jeho libovolnou část jako formu, proces, kvalitu nebo 
soubor jednoho z nekonečného počtu způsobů takové iden-
tifikace122“. 

Podle výkladů logiků Rudolfa Carnapa a Joshuy Bar-
-Hillela nebo akademika A. N. Kolmogorova se však pojem 
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informace nepojí ani s formou, ani s obsahem sdělení. Infor-
mace podle nich naopak představuje abstraktní veličinu, jež 
neexistuje ve fyzické realitě podobně jako imaginární číslo 
nebo geometrický bod bez lineárních souřadnic. Nakonec 
uvedeme i rozšířenou formulaci Ashbyho: „Informace před-
stavuje strukturní a smyslovou různorodost světa72.“

V současnosti navíc existuje dostatek publikací, jež jsou 
určeny širokému okruhu čtenářů. V těchto knihách autoři 
píší o vědomí, informacích, energii, nepodávají však vy-
světlení těchto závažných kategorií, a to ani v jejich vlast-
ním pojetí. Takový stav je podle našeho názoru nepřirozený 
a souhlasíme s těmi badateli, kteří se nebojí kritiky ani po-
mluv a svým čtenářům raději vysvětlují, co přesně chápou 
například pod pojmem vědomí, když popisují jeho fenomé-
ny, nebo pod pojmem energie, jestliže popisují určité ener-
getické interakce. Ať už bude takové vysvětlení nepřesné, 
či ne zcela správné, může alespoň čtenáře přimět k úvahám 
a hledání pravdy.

Abychom čtenáře neuváděli při četbě našich knih do roz-
paků a nenutili je prohrabávat se encyklopediemi, v nichž 
stejně chybí vysvětlení těch nejzásadnějších kategorií, roz-
hodli jsme se podat základní výklad daných termínů. Využi-
li jsme při tom jak nejnovější materiál, který byl zveřejněn  
ve vědeckých periodikách, tak i naše vlastní úvahy, aniž by-
chom učinili zásadní závěry a trvali na tom, že pouze my je-
diní máme pravdu.

Naši pozornost upoutala především kniha G. N. Bičeva 
Teorie trojjedinost i ve struktuře světa, v níž jsme našli nej-
důležitější pojmy: informace, energie, vědomí, prostor, čas 
a mnoho dalších; jejich místo v obecné soustavě znalostí  
o světě je definováno s pomocí tajného vesmírného zákona,
na jehož základě byla vytvořena biblická mytologie50. Uni-
verzum představuje filozofický termín, který označuje „svět
jako celek“9. Zalíbil se nám autorův přístup ke zpracování 
základních pojmů.
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Ve vědě začíná každé logické hledání určením základ-
ních postulátů a axiomů, které můžeme považovat za „vý-
chozí bod“ a o jejichž pravdivosti nikdo nepochybuje. Při 
hledání odpovědi na otázku chápání okolního světa je rov-
něž třeba mít na mysli takový počáteční „bod odpočítává-
ní“, od nějž se všechno začalo odvíjet.

Cokoliv, co člověk o světě ví, o čem má nějakou před-
stavu a v co věří, je založeno na informacích. Ty jsme přijí-
mali, přijímáme a přijímat budeme z okolního světa; právě 
proto lze oprávněně předpokládat, že informace představuje 
onen výchozí bod, prvotní rovinu, z níž vychází náš život, 
neboť jak vyplývá z Bible, „…na počátku bylo slovo…“, to 
znamená, že na začátku byla tedy informace.

S vědomím toho, že existuje jakýsi informační prostor, 
jenž se neustále plní vědomostmi, v němž jsou soustředě-
ny všechny údaje o našem světě a k němuž je každý z nás 
připojen, můžeme dospět k závěru, že v průběhu celého 
svého života přijímáme určitý informační proud. Tyto údaje 
rozpoznáváme, osvojujeme si je a třídíme ve svém vědo-
mí, jinými slovy řečeno, na základě získaných informací  
a jejich přehodnocování ve vlastním vnímání si každý z nás 
buduje svůj vnitřní svět. Ten pak není ničím jiným než od-
razem vnějšího reálného světa v našem vědomí; taková re-
flexe může být do určité míry zkreslená.

Podrobné studium tajného zákona univerza ukázalo, že 
informační prostor podal člověku vysvětlení tří vzájemně 
spojených základních principů našeho světa, které jsou de-
finovány nejdůležitějšími kategoriemi – energií, prostorem 
a časem. Informaci je tudíž nutno chápat a určovat jako 
energii v prostoru a v čase, to znamená, že:

1. Informace je energie, prostor a čas
Právě energie, prostor a čas v podobě tří klíčových a vzá-

jemně spojených kategorií tvoří jediný nedělitelný celek, jenž 
je základem všeho ve světě (obr. 3)50.
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Obr. 3. Informace jako energie v prostoru a čase

Jak prokázaly výzkumy G. N. Bičeva, informace nemůže 
vzniknout a existovat sama o sobě: jejím zdrojem jsou určité 
procesy nebo události. Z toho vyplývá, že musí existovat ješ-
tě jeden trojjediný energetický řetězec, jenž předchází tomu 
informačnímu, čili informace, událost a prostor.

Jejich rozdílný původ je nemožný, proto jsou spojeni  
do jednotného vztahu (obr. 4), jenž svědčí o tom, že informa-
ce, proces a událost rovněž představují jednu energetickou 
formu:

2. Formy energie jsou informace, proces a událost
Spojení prvního a druhého výše uvedeného řetězce vede 

k následující souvztažnosti:
3. Informace tvoří formy energie, prostor a čas
G. N. Bičev vycházel ze třetí souvztažnosti (obr. 5) a  

ve své práci pak zformuloval následující výklad pojmů50.
Informace představují formu energie událostí a procesů 

v prostoru a čase.
Proces zahrnuje formu energie událostí a informací v ur-

čitém prostoru k současnému okamžiku.
Událost označuje formu energie procesu a informací 

v určitém prostoru a určitém čase.
Čas je informace prostorové energie.
Prostor je informace energie času.
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Energie je charakterizována jako informace časoprostoru.
Správnost výše uvedených pojmů můžeme ověřit detail-

ním rozborem obrázku číslo 5.
Pozornost nepochybně upoutá jednoduchost uvedených 

formulací, samy pojmy lze však podle našeho názoru po-
chopit jen stěží. Jde o to, že tyto termíny jsou nejednoznač-
né a z tohoto důvodu je z fyzikálního pohledu nelze jedno-
duše interpretovat.

V souvislosti s tím jsme se pokusili zformulovat některé 
klíčové pojmy mnohem jednodušeji, nečiníme si však náro-
ky na absolutní přesnost a dokonalou úplnost definovaného
termínu.

Nejprve si připomeňme výroky badatelů, kteří (pod-
le našeho názoru) nejblíže ze všech dospěli k pochopení 
vesmírného vědomí. Významný fyzik David Bohm uvádí: 
„Jsme částí nedělitelné skutečnosti, jež sama o sobě dis-
ponuje schopnostmi formulovat ideje, které zaznamenává 
uvnitř sebe. Tento model připomíná indickou teorii ákáši 
čili teorii kosmického prostoru; tato substance se považuje 
za natolik citlivou, že registruje všechny události, k nimž 
ve vesmíru dochází… Analogicky s fyzikou můžeme tuto 
realitu označit za pole vědomí, jedná se o sjednocené pole, 
o uspořádanou a příznivou energii45…“

Obr. 4. Událost, proces  
a informace jako jednotná 

forma energie

Obr. 5. Formování informační 
energie
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Akademik Šipov zastává názor, že: „…výše než vakuum 
stojí prvotní pole, pole vědomí… Dokážeme-li si předsta-
vit, že existuje určitý fyzikální nositel, pak v roli fyzikální 
podstaty vystupuje pole vědomí, jednotné pole, jež zaujímá 
nejvyšší příčku v této hierarchii68.“

Nakonec uvádíme výrok Šrí Aurobinda: „Všechno ko-
lem nás představuje vědomí, neboť všechno je bytí nebo 
duch… Pokud by byl byť jen jediný bod vesmíru zbaven 
vědomí, potom by byl vědomí zbaven veškerý kosmos, 
protože bytí musí být jednotné. Vzorec Alberta Einsteina  
E = mc2 znamená nepochybně obrovský objev, neboť tvr-
dí, že hmota a energie jsou vzájemně zaměnitelné. Hmo-
ta představuje zhuštěnou energii. Teprve nyní se musíme 
experimentálně přesvědčit, že tato energie nebo síla tvoří 
vědomí a že hmota je také formou vědomí, stejně jako je  
i rozum formou vědomí74“.

Na základě nesčetných úvah a s ohledem na výroky výše 
uvedených vědců jsme zformulovali následující definici
vesmírného vědomí:

Vesmírné vědomí představuje vlnovou energetickou  
a informační substanci vesmírného rozměru, jež personifi-
kuje Stvořitele a disponuje neomezenými, nekonečně růz-
norodými možnostmi vlastního vývoje, uvědomuje si sebe 
sama a má neohraničené možnosti věčně tvořit veškeré 
jsoucno ve světě. Substance představuje prvopočátek, pod-
statu všech věcí a jevů9.

Zkusme nyní na okamžik věnovat pozornost pojmu 
informace a představit si, že se nacházíme v noci na ulici 
chvíli před začátkem bouřky. Kolem vás je hluboká tma, 
kterou najednou proťal blesk, a vy jste spatřili, že kolem 
vás stojí domy, stromy a cestička ubíhající do dáli, tedy 
nejrůznější předměty, které jsou ozářeny světlem, nositelé 
informací, jež vnímáme zrakem. Všechny tyto informace se 
přece nacházeli okolo nás i před výbojem blesku, ovšem 
v neprojevené formě. Nositele informací představují pr-
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votní torzní pole, „objevují se ve všech záhybech vesmíru  
a okamžitě ho celý naráz zahltí, neznají pojem šíření nebo 
rychlosti70“. Vzniká informační pole vesmíru, lidé s mimo-
smyslovými schopnostmi vnímání se mohou připojovat 
přímo k informačnímu poli a čerpat z něj nezbytné údaje. 
Absolutní většina jedinců ovšem vnímá pouze projevené 
informace; z těchto důvodů proto podáváme následující vý-
klad termínu informace.

Informace představuje nekonečně různorodé vlastnosti 
vesmírného vědomí (a jeho výtvorů), jež se ve světě pro-
jevují zvláštním (Božským) způsobem, například v podobě 
spektra. Spektrum je viditelný obraz75.

Jedná se například o geometrické (forma), barevné (bar-
va), dynamické (pohyb) a další vlastnosti materiálního svě-
ta, který nás obklopuje a je projevený díky světlu a odraže-
ný v lidském vědomí.

Takové pojetí informace neprotiřečí Wienerovu výroku, 
že „informace označuje obsah, který čerpáme z vnějšího 
světa“ a Ashbyho definici: „Informace představuje struktur-
ní a smyslovou různorodost světa.“

Energii chápeme následujícím způsobem: tvoří atribut 
vesmírného vědomí (a jeho výtvorů), ve světě se projevuje 
jako obecná kvantitativní míra každé z nekonečně různoro-
dých forem pohybu hmoty. Atribut představuje nezbytnou, 
podstatnou a neodmyslitelnou vlastnost předmětu9.

Z našeho pohledu hmota značí energii, která je zvláštním 
způsobem strukturovaná (například ve formě elementárních 
částic, atomů, molekul) a je pod vlivem informací.

Deník Izvestija ze dne 15. listopadu 2002 v rubrice No-
vinky otiskl drobnou poznámku pod titulem „Neviditelný 
kaon“, jež potvrzuje správnost uvedené definice hmoty.
Energie se může stát materií, stejně jako se hmota mění 
v energii. Američtí výzkumníci experimentálně zkoumali 
proces vzniku „podivných“ elementárních částic, kaonů, 
z „ničeho“. Badatelé provedli experiment v Jeffersonově 
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laboratoři, v místnosti nazvané Sál A. S pomocí svazku 
elektronů a tekutého vodíku se jim podařilo získat pozoru-
hodnou částici, kaon neboli k-mezon.

Z předběžných propočtů vyšlo najevo, že se kaony tvoří 
v důsledku vzájemného působení částic světla, fotonů. Při 
střetu fotonů však nevznikly pouze kaony, ale také části-
ce, známé jako hyperon Λ a hyperon Σ, se svou jedineč-
nou kvarkovou strukturou. Všechny vznikly z obrovského 
množství „virtuálních“ částic, jež neexistovaly, dokud jsme 
do nich „nenarazili“ svazkem energie, který vytvořil speci-
ální urychlovač.

Využitím energie proudu elektronů vědci získali obrov-
ské množství kaonů, které existovaly dostatečně dlouho, aby 
bylo možné prostudovat jejich vnitřní strukturu. „Vytvořili 
jsme kaon prakticky z ničeho, pouhým přidáním energetic-
kého náboje. Potom jsme změřili vlastnosti toho, k čemu 
jsme tímto způsobem dospěli,“ vysvětlují výzkumníci. Tak-
to se v laboratorních podmínkám podařilo badatelům získat 
hmotu z energie. Nastane doba, kdy se i věda naučí měnit 
energii v informaci a naopak.

Profesor R. P. Mejlanov, doktor fyzikálních a matema-
tických věd, v práci Energetické systémy člověka a součas-
né přírodní vědy píše: „Všechno je energie, každá forma 
hmoty, jak živé, tak i neživé. Duch a duchovnost tvoří také 
energii. …Zvlášť je potřeba zmínit, že energie a vědomí 
jsou synonyma, to znamená, že všechno nepředstavuje pou-
ze energii, ale také vědomí. Energie nemůže existovat bez 
vědomí a vědomí bez energie. V tomto kontextu představu-
je Bůh jak vědomí, tak i energii globálního rozsahu27.“

Profesor V. N. Volčenko, doktor technických věd, tvrdí, 
že „vědomí pojímáme jako vyšší formu rozvoje vědomos-
tí, tvůrčí informaci, která je schopná uvědomit si sebe sa-
ma44.“

„Prostor je naplněn neuvěřitelným množstvím energie, 
se kterou mohou manipulovat pouze informace, jež vytvá-
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řejí různé materiální proudy. Informace nemá hmotný cha-
rakter, ale představuje spouštěcí mechanizmus látkových 
projevů energie, ve své podstatě tvoří určitý program. Lidé 
však pravděpodobně nikdy nepoznají příčiny a motivy toho 
či jiného děje, pozorují totiž pouze následek vzájemného 
působení hmoty v přírodě63.“

Věnujme nyní pozornost tomu, jak je propletena uve-
dená trojice nejdůležitějších kategorií: vědomí, informace  
a energie. Také se vám zdá, že se velmi podobají a vytvářejí 
tím trojjedinost, Trojici?

Laureát Leninovy a Děmidovovy ceny, člen Ruské aka-
demie věd B. V. Raušenbach k tématu trojjedinosti uvádí: 
„Na důkaz toho, že je pojem Trojice logicky dokonalý, jsem 
zavedl vektor. Jak známo, vektor se skládá ze tří částí, které 
udávají tři základní směry. Tři vektory ve třech základních 
směrech a jeden vektor představují jedno a totéž, to je Tro-
jice. Proto může být Bůh jeden a současně trojí, což lze jed-
noznačně logicky vysvětlit73.“

Profesor V. N. Volčenko se domnívá, že „principem pra-
voslavné Trojice jsou neprojevené informace – absolutno, 
projevené – logos, a odražené – duch62“.

„Otec představuje neviditelný zdroj všeho jsoucna, člo-
věk jej vidí projeveného v synu, a v životě pociťuje, respek-
tive chápe prostřednictvím ducha111.“

Ředitel Centra fyzikálního vakua Gennadij Ivanovič 
Šipov, člen ruské Akademie přírodních věd, jenž se zabý-
vá výzkumem jemnohmotného světa, se vyslovil k tomu-
to tématu následujícím způsobem: „Bůh-Otec představuje 
nejvyšší hierarchii absolutního nic, jedná se o to, co nemá 
srovnání. To, čemu říkám vakuum ve vlastním slova smys-
lu, z čeho vzniká všechno projevené, to je Bůh-Syn. Je 
rovněž vakuem, které disponuje určitou strukturou, která 
je usouvztažněná s naším lidským vědomím. Existuje ještě 
třetí stav, to, čemu říkáme prvotní pole. Jedná se o nadvě-
domí čili prvotní informační pole, jde o třetí skupinu va-
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kua – mezi Bohem-Otcem a Bohem-Synem. Můžeme jej 
analyticky popsat, přitom je zajímavé, že lze čistě formálně 
ukázat, že rozdíl mezi nimi prakticky neexistuje, to zname-
ná, že každé z těchto skupenství může přecházet v jiné… 
Na vrcholu celé Trojice však stojí Bůh-Otec, Černý čtverec, 
absolutní nic, jež generuje Boha-Syna a Boha-Ducha68.“

Zdá se nám, že výše uvedené definice trojjedinosti (Tro-
jice) nezaslouženě ignorují vědomí.

Výše uvedený výklad otevírá autorům této knihy mož-
nosti nově interpretovat Trojici: Boha-Otce, Boha-Syna, 
Boha-Ducha svatého. Důkladná analýza známých vědec-
kých a náboženských pravd o podstatě Trojice nás jako au-
tory knihy přivedla na myšlenku principiální možnosti vy-
kládat Boha-Otce jako vesmírné vědomí, Boha-Syna jako 
energii a Boha-Ducha svatého jako informaci.

Shrňme si tedy výše uvedené skutečnosti: Velká Trojice 
se skládá z Boha-Otce čili vesmírného vědomí, Boha-Syna 
(fyzikální vakuum, z nějž všechno vzniká) neboli energie  
a Boha-Ducha svatého (prvotní torzní pole), tedy informace.


