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Energetika života ako 
inšpiracia 
Život je chemicke zariadenie, udržiavane tokmi              
energie. Ak je človek na ložku bez pohybu, 
energeticky vykon tela sa rovna vykonu stowattovej 
žiarovky. Keď pracujeme fyzicky, vykon 
sa zdvojnasobi; pri veľmi namahavych a zvačša 
kratkodobych činnostiach podavame vykon ešte 
vačši. Pri terajšom počte ľudi na Zemi ľudstvo 
už iba tym, že existuje, ohrieva vesmir každu 
sekundu tepelnou energiou 650 gigajoulov 
(dodajme, že dnešna technika robi energeticky 
vykon ľudstva dvadsaťpaťkrat vačšim). Staly 
pritok chemickej energie z potravy potrebujeme 
aj vtedy, keď nerobime celkom nič, a to na 
udržiavanie, reparovanie a obnovovanie štruktur 
a zariadeni, ktore do nas zabudovala biologicka 
evolucia za miliardy rokov. Naše telo tvori 50 
bilionov buniek. Každa bunka obsahuje miliony 
molekulárnych strojov – nanozariadeni s rozmermi 
nie vačšimi ako sto nanometrov. Tieto miniaturne 
stroje su vystavene ustavičnym porucham, 
„otriasaniu“ a „trhaniu“ neusporiadanym Brownovym 
pohybom a potrebuju stalu opravu a obnovu. 
(Nebol by to ale život, majster nad majstrov, aby 
aj toto nevyužil. Niektore molekularne stroje 
v bunke funguju na principe, ktory makrotechnika 
nepozna – usmerňuju Brownov pohyb a tak 
konaju pracu. Rozvijajuce sa nanotechnologie 
tento princip určite raz od života odkukaju.) 
Pozoruhodne je, že až 20 % energetickeho 
vykonu ľudskeho tela pokryva mozog, hoci ide 
len o 2 % telesnej hmotnosti – každemu v hlave 
neustale „svieti“ 20-wattova žiarovka. Aj vtedy 
keď nič nerobime, mame zavrete oči a okolo je 
uplne ticho. Ba aj keď spime, chemicka energia 
sa spotrebuva na udržanie stavov, ktore do 
mozgu zabudovala evolucia biologicka, ale aj 
kulturna – teda na udržanie aj tych nastaveni 
mozgu, ake sme dosiahli vychovou a vzdelanim. 
Čo ma na materialnej urovni podobu usporiadanych, 
komplexnych chemickych stavov 
a procesov, to sa na vyššej, mentalnej urovni 
prejavuje v podobe myšlienok, citov, vedomia sameho 
seba: mentalne procesy su tautologickým 

prekladom materialnych procesov. Bolo preto 
zahadou, prečo sa energeticka spotreba mozgu 
nezvyšuje, keď aktivne a sustredene duševnepracujeme. 
Jemnejšie metody merania zahadu 
rozriešili: ak mozog intenzivne pracuje v jednej 
svojej časti, zniži sa energeticky prikon i vykon 
v inych častiach. Mozog je totiž stale na maxime 
energetickeho vykonu, i vtedy, keď neprijima podnety 
z okolia. Mozog je ako auto, ktoreho motor 
stale beži na plne obratky hoci nema zaradenu 
rychlosť. Vykon je to impozantny: v prepočte na 
gram spotrebuje ľudsky mozog toľko chemickej 
energie ako srdcovy sval. Je to šestnasťkrat viac 
ako spotreba kostroveho svalu v pokoji, alebo toľko, 
koľko spotrebuju svaly noh pri maratonskom 
behu. Krv pretekajuca ľudskym mozgom – vyše 
pol litra za minutu – prinaša nielen zdroje energie, 
ale je aj chladiacou kvapalinou. Ak sa mozog 
energeticky „vypne“ čo len na jednu minutu, 
jeho štruktury sa začnu nezvratne rozpadavať 
a procesy zastavovať; rovnako na materialnej, 
ako na mentalnej urovni. Keď v bdelom stave 
neprijimame signaly z prostredia, energeticky 
vykon mozgu sa prejavuje na mentalnej urovni 
ako denny sen. Rozumejme pod tym nie iba 
fantazirovanie ako v spanku – pri bdelom snivani 
v podobe vymyslenych pribehov pre emocionalne 
uspokojenie – ale aj analyzu minulych činnosti 
a planovanie buducich, či premyšľanie o možnych 
i nemožnych alternativach minuleho, sučasneho, 
i buduceho konania. Pohybujeme sa životom ako 
namesačni povrazolezci, balansujuci na tenkom 
povraze existencie, priťahovani magickym 
splnom osobnych tužob a snov. 
Mozog je makroskopicky stroj zo 100 miliard 
neuronovych buniek a každu z nich tvoria 
miliony molekularnych strojov. Donedavna modny 
model mozgu ako počitača je pomyleny. Mozog 
je hyperkomplexna sieť miliard miniaturnych 
elektromotorov, ponorena do zložiteho roztoku 
chemikalii. To by mohla byť vhodnejšia metafora 
na charakterizovanie organu, cez ktory preživame 
svet, teda preciťujeme svoje bolesti a radosti, 
tužime a myslime. 
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