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Většina z nás většinu času, kdy jsme vzhůru, zdraví, střízliví a nejsme du-
chovně osvíceni, zakouší normální jasné vědomí – víme, kde jsme, v jakém 
čase tam jsme, a hlavně kdo jsme. Psychiatři tomu říkají, že jsme orientováni 
místem, časem a osobou.

Ve změněném stavu je však kvalitativní zkušenost vědomí jiná. Vjemy se 
mění a člověk se často cítí dezorientovaný. Formálně se tomu říká delirium 
neboli obluzené vědomí.

Vědomí lze měnit záměrně či nechtěně a někdy jeho změny zažíváme 
i v normálním životě, např. ve spánku a při snění (viz str. 10). Mezi úmyslně 
vyvolané příčiny patří půst (viz str. 22), cvičení (viz str. 16), hyperventilace 
(viz str. 16), senzorická deprivace 
(naproti), stimulace světly a zvuky 
a požívání psychoaktivních drog 
(viz  str.  34–51). Mezi nechtěné 
příčiny patří trauma a deprivace 
(např. úrazy hlavy či mozku nebo 
hladovění) a choroby (např. ho-
rečnaté stavy či epilepsie). Co-
koliv z výše uvedeného může 
poznamenat naše obvyklé fungo-
vání a vyvolat halucinace či jiné 
psychiatrické symptomy.

STAVY VĚDOMÍ
úmyslné a neúmyslné

Vidina smrti, Gustav Doré, 1868.
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Magické houby od Alexe Greye. Moderní člověk 
se objevil na scéně teprve před 200 000 lety. 
Psilocybin (viz str. 46) zlepšuje ostrost vidění, 
a tím dává pojídačům hub evoluční výhodu. Možná 
že první hominidé právě díky zbystření smyslů po 
požití psychedelických hub vyrůstajících z kravského 
trusu rozvinuli externí i interní dialog potřebný 
k tomu, aby našli smysl nového a nevšedního proudu 
vědomí. Takto vzniklý jazyk jim pravděpodobně 
rovněž umožnil porozumět složitým konceptům 
a vnitřnímu vyjádření světa.

Nádrž senzorické deprivace na ilustraci Luka Howarda. 
Absence smyslových vjemů vyvolává v bdícím mozku 
změněný stav vědomí (např. u vězňů na samotce 
nebo poustevníků). V roce 1954 vymyslel americký 
neurovědec John Lilly zvukotěsnou nádrž bez přístupu 
světla, v níž se mohl člověk lehce vznášet ve slané 
vodě pokojové teploty. Účastníci experimentu, zbaveni 
hmatových, sluchových a zrakových vjemů, často 
vypovídali o neobyčejných zážitcích. Mozek namísto 
spánku sahá do zásobárny vzpomínek a představ 
a vyplňuje hluchá místa smrští smyslových prožitků 
a barevných vizí. Dobrovolníci také vypovídali 
o intenzivním prožitku hluboké relaxace s přetrvávajícími 
uzdravujícími, mystickými a spirituálními účinky. 
V deprivační nádrži lze zažít úlevu od úzkostných 
poruch, chronické bolesti, deprese a celé řady závislostí.
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MOZEK
neurony a sítě

Na mozek nahlížíme mnoha způsoby – jako na stroj, duši, a dokonce jako na 
potravu. Je hlavním výpočetním střediskem těla a reguluje mnoho složitých 
procesů, včetně mechanismu vyhodnocování samotného vědomí.

Z biologického hlediska je mozek sítí specializovaných buněk, jimž ří-
káme neurony. Téměř 90 miliard neuronů je propojeno dlouhými buněč-
nými výběžky zvanými axony, z nichž každý se může rozvětvovat do tisíců 
telodendronů a ty se pak napojují na receptivní dendrity dalších neuronů. 
Nervová sdělení se přenášejí po axonech coby elektrické akční potenci-
ály. Když doputují do synapse, kde se axonální zakončení jednoho neuronu 
potkává s dendritickým receptorem jiného neuronu, akční potenciál způ-
sobí uvolnění neurotransmi-
terů, tedy chemických látek, 
které překonají úzkou synap-
tickou štěrbinu a navážou se 
na receptory dendritu.

Některé neurotransmitery 
a receptory činnost neuronů 
utlumují a jiné ji podněcují. 
Vstupní podněty až ze 7 000 
dendritů se pak uvnitř kaž-
dého neuronu sdruží a neuron 
vyšle po svém axonu a jeho 
větvích nový akční potenciál. 
To vše pak ve výsledku ovlivní 
celkový psychický prožitek.
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Nahoře: Synapse. Přicházející akční potenciál uvolňuje 
neurotransmiter (NT) a ten buď aktivuje, nebo inhibuje 

další neuronový přenos.

Nahoře: Neurální síť. Každý neuron může mít až  
7 000 dendronů. V lidském mozku se nalézá zhruba 

100 bilionů synaptických spojení mezi neurony.

Nahoře: Dva propojené neurony. Neurony shromažďují informace prostřednictvím krátkých výběžků zvaných dendrity 
a podle nich přizpůsobují svou kadenci, jež se dále přenáší podél dlouhého axonu a jeho větví k dalším neuronům.

Nahoře: Ionotropní receptory otevírají kanály 
v buněčných membránách. Když se otevřou, zvýšená 

koncentrace iontů nastartuje buňku.

Nahoře: Metabotropní receptory jsou spřaženy 
s G-proteiny a způsobují, že efektory enzymů vyšlou  

tzv. druhé posly, které mění funkci buněk.
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NEUROTRANSMITERY
a hormony

Náš mozek využívá přes 100 neurotransmiterů. Mohou to být malé mo-
lekuly i velké bílkoviny. Nejběžnější z nich, glutamát, působí excitačně, 
kdežto například kyselina gama-aminomáselná (GABA) inhibičně. Depre-
santy, jako jsou alkohol (viz str. 30) nebo benzodiazepiny (viz str. 10), svým 
působením kyselinu GABA napodobují. Dopamin (dole) má ústřední důle-
žitost pro motorické činnosti a mechanismy potěšení a odměny. Serotonin, 
jenž obvykle vzniká ve střevě, reguluje spánek, paměť, chuť, učení a náladu. 
Noradrenalin moderuje spánkové charakteristiky, pozornost a ostražitost. 
Adrenalin uvolňovaný z nadledvin nám pomáhá být ostražitými a určuje 
způsoby reagování na strach (útok–útěk–zamrznutí). Histamin se podílí na 
lokálních imunitních reakcích včetně svědění a zánětu.

Hormony působí současně s neurotransmitery. Orgány v celém těle 
včetně srdce, štítné žlázy, ledvin, pohlavních žláz, jater a slinivky produ-
kují více než 100 těchto chemických messengerů („poslů“) endokrinního 
systému. Hormony mají dalekosáhlý regulační vliv na fyziologické funkce 
a zároveň ovlivňují mozek, především podvěsek mozkový neboli hypofýzu 
(naproti nahoře). Ten vylučuje hormony regulující vyměšování dalších hor-
monů v těle, které řídí náš celkový metabolismus a míru hladu, žízně, libida, 
stresu, radosti a růstu. To vše pak ovlivňuje stav naší mysli.
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SEROTONIN (5HT)   
C10H12N2O

Nahoře vlevo: Těla neuroendokrinních buněk (A) vytvářejí v hypothalamu hormon uvolňující kortikotropin (CRF) a ten 
následně putuje do pituitární žlázy (podvěsku mozkového) přes primární plexus (B). Buňky produkující hormony (C) vylučují 

adrenokortikotropní hormon (ACTH) a β-endorfin, jimiž regulují další endokrinní žlázy po celém těle.

Nahoře: Některé z mnoha způsobů, jimiž různé drogy ovlivňují mozek prostřednictvím neurotransmiterů (NT).
Naproti: Mezi dopaminergní dráhy patří mezolimbická dráha, která souvisí s vnímáním odměn, nutkavými tužbami 

(wanting), slastí (liking) a dalšími procesy.
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