Hybrid [Artificial] Autobiography
Uvažování o ,,lidském těle“, které je těžké získat
— Aleš Čermák

Something is weird in the magical forest.
– Vimeo
Největším podezřelým jste vždycky vy sami!
I don’t really like the idea that there’s ‘the body’. I don’t know what ‘the body’ is: there’s this
body, my body, your body… there’s no ‘the body’ disenfranchised from its psyche and its
context. It doesn’t really exist.
– Chrysa Parkinson
Je to možné, proč se v takovém světě odehrává, a to je to, co je pro nás.
– @0iyE1, 05:51pm on 2019-May-27, (RNN)1

RNN (Recurrent Neural
Network) je neuronová
síť (NN) s architekturou
navrženou Andrejem
Karpathym. Výsledný model,
který NN používá, se učí
na jednotlivých písmenech
a samotným generováním
se snaží odhadnout, jaké
další možné písmeno může
následovat. Uvnitř tohoto
procesu se odehrává něco
nesporně magického –
NN se pohybuje vlastním
směrem a vytváří odkazy
bez reference k jakémukoliv
centrálnímu jádru. NN je
distribuovaný systém, který
funguje jako analogie mozku,
protože má schopnost se
učit, přemýšlet, vyvíjet a žít.
1

I will bury myself in my own imagination and let myself rot, eaten by all the thoughts that I once
ate. Until only an almost-nothing remains, an infra-thing that whispers between words and
speaks to You!
– L’aura di Cristallo
Samotná podstata hmoty znamená vystavení se druhému.
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Prolog
Představit si imitaci snu o životě.
Virtuální lidské tělo zleva doprava – shora dolů – každé tělo má svůj původ v dětství, tělo
dozrává a poté v průběhu času stárne a nakonec umírá.
[OBE & NDE]
Účastníci experimentu používají alternativní [VR] těla. Ta byla navržena tak, aby byla
sexuálně neutrální a obecně přitažlivá – tato těla připomínají postavy z filmu Avatar.
Revize života = prohlídka života.
Tunel vedoucí k bílému světlu – následuje pozorování virtuálního světa na externí
obrazovce.
Každý z účastníků experimentu prožil setkání na krásném ostrově společně se dvěma
společníky. Společně prozkoumávali ostrov a společně prováděli zadané úkoly a jejich
virtuální těla se v průběhu času měnila.
Šestnáct účastnic prožilo šest setkání a jejich virtuální těla se vyvíjela. Nejprve byla
dětská, dospívala,
pak zralá – nakonec těla zestárla a zemřela.
Někde v realitě se nacházela skupina šestnácti osob. Ti vyčkávali na návrat šestnácti
účastníků, kteří se zrovna nacházeli někde na ostrově.
Mechanismus ztvárnění vytváří silné iluze.
Ti, co zažili ostrov, oznámili změnu postoje k životu. 2

2
Čermák, Aleš: Return.Self.
New. Brno: Vysoké učení
technické v Brně, Fakulta
výtvarných umění 2019, s. 26.

Fragment první
O podivné intimitě
§1
Když svítí slunce a zároveň se spustí déšť, vídáme na obloze duhu. Obdobně jsou
i všechny ostatní rozmanité tvary, s nimiž se setkáváme, pouze výsledkem letmého
propojení řady faktorů. Žádný z nich ale nemá jakoukoliv hmotnou existenci.
Slovem tělo označujeme ono neustále se proměňující uskupení kostí, masa a krve, avšak
ve skutečnosti zde žádná taková entita jako tělo není. Klamný pocit hmotně existujícího
já – zdroje všeho utrpení. V každém jednotlivém póru těla se zjevují nekonečné oblasti –
prázdné prostory moudrosti – místa kreativity.
Když se podíváme na svoje tělo v porovnání s hlavou, vidíme, že tělo je velké a hlava je jen
jeho malou součástí. Zřejmě si řekneme, že velké tělo je důležitější než malá hlava. Ale ve
skutečnosti ta malá hlava vykonává všechnu práci velkého těla. Kdybychom neměli hlavu,
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nemohli bychom vidět očima, slyšet ušima a hovořit ústy. Bez malé hlavy to vypadá, jako
by velké tělo nemohlo nic dělat, ale s malou hlavou je velké tělo schopné existovat.
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§2
Umírám. Věřím tomu, že jsem mrtvý, protože napodobuji mrtvolu. Symptomy nemoci, to
jsou procesy, stavy a situace těla. Co je to symptom a jak ho poznáme? Moje RNN @0iyE1
v průběhu roku 2019 náhodně vygenerovala tuto odpověď:
Tímto způsobem se projevuje, v této podobě.
Z toho, že naše tělo a těla a těla se opět tvoří, , a.
Je to metoda.
Být tělem znamená nebýt úplně tělem. Tělo reprodukuje do světa šumy a praskání. Tělo
je forma života, která musí být znovu rekonstruována. Tělo přirozeně volá po jiném jazyce.
Se zavřenýma očima vidíme temnou modř, která zmizí, jakmile oči otevřeme. Tělo je
stejně cizí jako svět, a proto bychom měli přijmout jeho podivnost. Je důležité si uvědomit,
že již jsme jiní, cizí – mimozemští. Jen je potřeba se s tímto pocitem pečlivě provázat – být
si ho vědom a připojit se k němu. Osobně dávám přednost zavírání očí. To už není jen
společenská hra, je to ukryté někde hluboko ve mně. Pokud dostatečně dlouho a pozorně
sledujeme své tělo a necháme na něj samovolně působit rozličné vlivy, aniž bychom do
tohoto procesu působení nějak zasahovali, objeví se podivná citlivost. Podivná citlivost
překračující veškeré koncepty. Tělo je tedy skutečné, ale to, co si o něm myslíme, je fikce.
Jsme vzhůru v jednom světě, v těch ostatních však spíme. Cestou myšlení nelze pochopit
transcendentální mysl. Držme vědomí samotným vědomím, nikoliv pomocí intelektu.
Co jsme, když jsme ve stavu, který není možné popsat slovy? Naše tělesná totožnost je
velkou překážkou pro pochopení toho, co by tělo mohlo být, tak na ni zapomeňme! Jací
jsme byli, když tu nebyla žádná zkušenost těla? Bez těla nevíme, že jsme. O tělo by tedy
mělo být důkladně postaráno.
§3
Nyní, když usilovně napodobuji mrtvolu, si uvědomuji, jak moc se držím života. O tom,
že provádíme nějaký výkon, jsme přesvědčeni jen kvůli své tělesné totožnosti. Ve
skutečnosti však jsme jejím svědkem.

§4
Osvojili jsme si strategie, které přinášejí krátkodobé výhody a jež se dnes ukazují jako
z dlouhodobého hlediska ničivé. Mezitím však došlo k jejich hlubokému zakořenění do
civilizačních struktur, což velmi znesnadňuje možnost jejich změny. Jedná se o klasickou
ukázku vyhynutí kvůli ztrátě flexibility.
§5
Nový vynález otevírá nové možnosti a poskytuje novou flexibilitu. Vyčerpání této flexibility
znamená smrt. Flexibilita by měla být v souladu s flexibilitou dalších aktérů. Měla by
se vyznačovat dostatečně velkou diverzitou, aby vyhověla genetické rozmanitosti
vlastních členů a byla schopna zajistit flexibilitu a preadaptaci nezbytnou k překonávání
neočekávaných změn. Nyní i do budoucna budeme potřebovat ohromné množství
flexibility.
Zánik podle nutnosti – bezpráví podle řádu času.

4/8

Hybrid [Artificial] Autobiography
Uvažování o ,,lidském těle“, které je těžké získat
— Aleš Čermák

Nekonečná změna, která žije v nás a skrze nás tím, že nás probouzí k nelidskému, se
může jevit necitlivě, iracionálně, ale může nám pomoci čelit hlubinám toho, co s sebou
odpovědnost nese.
§6
Když upadneme do hlubokého spánku beze snů, ocitneme se v naprosté temnotě.
Nevíme, co se děje.
Noc, která pomalu přichází, spojuje živé s neživým.
Jedna dlouhá temná noc.
Mění živé v neživé.
§7
S vaší tělesnou konzistencí dozajista zemřete!
§8
Když mysl nepracuje, není tu ani svět. Když se obě ruce dotknou, objeví se smyslnost
těla – pocítíme teplo druhého, jeho tlak, chvění, nervozitu, jeho přítomnost a blízkost.
Blízkost jiného, která se v tu chvíli dostává na rovinu sebe sama. Pozdrav cizince hluboko
uvnitř. Jedním dotykem se probouzí nekonečno ostatních. Nekonečno jiných bytostí,
nekonečno odlišných prostorů, v různých časových rovinách. Alespoň před usnutím si
připomeňme, že nejsme tělo.

Místo: Nové Dillí , Indie
Datum: 20/08/2563
20. září 2563 jsem si ve spánku uvědomil, že sním, a rozhodl jsem se, že tou nejlepší věcí,
jakou mohu udělat, je vzlétnout k obloze. Zavěsil jsem se na proud vzduchu, s nímž jsem
vystoupal velmi vysoko do stratosféry. Pak jsem změnil směr proudu, abych se takto
zavěšený ve vzduchu mohl dívat na svět. Díval jsem se dolů a viděl zemi jako velkou kouli.
Pak jsem se proudu pustil a rozpřáhl ruce, abych vzduchem lépe klouzal. Zůstal jsem docela
vysoko na obloze, což stačilo k tomu, abych si uvědomil nesmírnost a krásu širého oceánu
tak, jak vypadá shora. Po krátkém čase jsem začal pomalu sestupovat níž a zjistil, že se
nacházím v úzké, ale rušné ulici v kolonii Majnu-ka-tilla v Novém Dillí. .
Místo a atmosféra ulice na mě působila velice klidně. Bylo časně ráno, tlumené světlo
a šum místa mi umožňoval nezvykle čistý výhled. Někde na pozadí vlastního zážitku jsem
vnímal pocit narůstající intenzity barev, emotivnosti a takovou zvláštní účast na velkolepé
zkušenosti. Mysl zbavená těla je nesmírně pružná a jakákoliv myšlenka se může okamžitě
uskutečnit. Snový stav je stejně skutečný jako bdělý. Bdělý stav vytvořil tento svět. Dokážete
říct, proč jste se probudili z hlubokého spánku? A proč se ve spánku objevil právě tento
sen? Bez probuzení tu není žádný svět. Bdělý stav je kopií snového stavu. Naše současná
rozprava se odehrává také ve snu. Jakmile vaše tělesná totožnost zmizí, spatříte sebe
sama prostupujícího celým prostorem. Co o sobě můžeme říct v hlubokém spánku? Bdění,
které vyvstává z hlubokého spánku, je nepatrné, a přesto je v něm spatřen rozsáhlý svět.
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Nedojde-li k probuzení, kdo zemřel? Když ten, kdo je vzhůru, usne, znamená to, že se samo
poznání stane nevědomostí? Když jste vzhůru, cítíte, že jste to vy, kdo tu nespí? Nevědomost
zvaná spánek podporuje všechno. Bdění je dětská nevědomost – co by se stalo, kdyby
nebylo spánku? Existují pravidelné intervaly, přechody z bdění do spánku a ze spánku do
bdělého stavu. Naše existence je tudíž dočasná.

V meziprostorech hovoří mnoho hlasů, což je něco jako kakofonie uvnitř příběhů, která
navzájem nějak působí. Příběhy jsou vetkané jeden do druhého, jeden ve druhém ukryty.
Nedotýkají se tyto příběhy už ze své podstaty vždy poznání, invaze, ať chtěného, či
nechtěného cizince, který je ukrytý hluboko uvnitř? Do sebe propletené příběhy.
Vdechování a vydechování.
Pojďme uvažovat o bdění a snění společně. Rozdíl mezi bděním a sněním je pouze v jejich
kontinuitě. Naše existence je nestálá kvůli střídajícím se stavům bdění a spánku. Cokoliv
je časově omezené, je přechodné, a není tudíž skutečné. Kdyby byly naše sny důsledně
spojité, takže by se do nich noc co noc vraceli stejní lidé a stejné okolnosti, tak bychom
museli velice váhat, co je bdění a co je sen. A tudíž mluvíme-li o bdělém stavu, musíme sem
zahrnout i stav snění.
§9
Když se dvě ruce dotýkají, jak jsou si blízko? Dotyk se pohybuje a ovlivňuje to, na co
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zrovna působí. Je to elektormagnetická interakce. To znamená, že se nejedná o žádný
skutečný kontakt. A proto si možná myslíme, že se vaše ruce dotýkají někoho druhého,
když je k sobě tisknete. Ale tak tomu není. Můžeme cítit teplo, hebký povrch pokožky
přímo v místě, kde se vaše prsty dotýkají někoho druhého. Ale to, co skutečně cítíte, je
elektromagnetické odpuzování mezi elektrony atomů, které vytváří vaše prsty, a někým
nebo něčím dalším. Svět je nesmírně rozlehlý a ten, kdo ho pozoruje, je menší než atom.
Prostřednictvím dotyku cítíme přicházet diferenciální rychlosti. Dotek není nikdy čistý
a nevinný. To, co popisují slova, není stále a trvalé. Proto je to podobné snu.
§10
Probuďte se do světa, kde není nikdo vzhůru. Možná je načase čelit nelidskému v nás.
§11
Jsme oblečením, které nosíme? Ne. Stejně tak nejsme ani tělem. Tělo je pouhá loutka
vyrobená z potravinové látky. K činnostem u každé živé bytosti dochází proto, aby
udržovaly její pocit bytí zaneprázdněný. Velkým omylem je právě ono ztotožňování se
s tělem, ale i to, že se pokládáme za muže a ženu. I považovat se za lidskou bytost je
chybné. Ve skutečnosti je naším tělem prostor – rozlehlý prostor je tělem univerzálního
projevu. Život se tvoří nevědomky. Je-li tělo skutečné, pak vše další je rovněž skutečné.
Naše domnělá forma nezůstává stejná. Nejsme ani žijícím, ani tím, kdo zemře.
Potřebujeme mít po ruce něco jiného než sebe sama, abychom poznali, že jsme? Jinými
slovy, pokud jsme skutečně sami, tak nevíme, že tu jsme. Existuje nějaký svět, když
nevíme, že jsme? Jakmile poznáme, že zpráva o naší existenci je nesmyslná, není tu
prostor pro žádné mentální výtvory. Pokud neexistuji, co může existovat? Jak se tento
stav nazývá?
Zavřete oči. Vidíte přítmí?
A viděli jste také tu temnou modř. Budete si to pamatovat? To temně modré světlo?
Mějte na paměti, že obavy zabíjejí náš intelekt.
Z miniaturního vědomí lze vytvořit pouze falešný, byť obrovský svět. Musíme zničit ten
podivný zvyk ztotožňovat se z tělem. A začít přemýšlet nad tím, co ve skutečnosti jsme,
a přestat omezovat své životy.
§12
Myšlení nikdy nebylo bezduchou nebo jedinečnou lidskou činností. Opravdová bytost není
věc, je to proces – dynamický proces. Nelze ho pochopit. Je to volně tekoucí život bez hrází.
Dozvěděli jsme si, že nejsme tělo, ale to že by se mělo stát naší přímou zkušeností. Není nic
špatného na tom, že pečujeme o své tělo třeba tím, že jím nejsme. Nejsme tělo, jsme jeho
znalcem. Protože neexistuje žádná forma a barva, nelze ani znalce zpozorovat. Tělo je naším
překrytím, nikoliv naší formou. Dokážete v rozlehlém prostoru vidět nějakou díru ve smyslu
přerušení? Byla doba, kdy jsme nevěděli o své existenci, pak se náhle objevil pocit bytí a spolu
s ním také svět. Jenomže ten je nemocnicí plnou nezdravých lidí. Odmítneme-li chybný lék,
nezakusíme jeho dopady. Co jsme, když jsme ve stavu, který není možné popsat slovy?
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Mysl dokáže přemýšlet pouze o nabytých dojmech. Jak se objevují myšlenky
o neznámém? Je snový svět naším výtvorem? Objevil se jen tak sám od sebe? Když
se probudíte ze spánku, pozorujete okolí a uvědomíte si, že jste vzhůru. Kvůli tělesné
totožnosti se nám všechno jeví jako skutečné. Pro beztělesného je to jen iluze. Protože se
cítíme být omezeni na tělo, máme volbu jít z jednoho místa na druhé. Ve skutečnosti však
není žádný pohyb možný. Nejsme omezeni na tělo, protože jsme všude. Příčina toho, že
jsme se objevili v těle, se vyjasnila. Stačilo pochopit, že tělo není mnou.
Můj nepatrný pocit bytí se stal vesmírem, stejně jako probuzení uvnitř snu dává vzniknout
celému rozlehlému snovému světu. Naše bdění lze přirovnat k vesmíru – buď k tomuto,
nebo k jeho snové kopii. Za všechny činnosti jsou zodpovědné mentální modifikace
neboli naše vzpomínky. Budoucnost ale úplně neskutečná není. Skutečné je to, co je
neočekávatelné a nepředvídatelné a také časově omezené.
Postskriptum
Samotná forma experimentování je vždy o kontaktu. Experiment je živá, dýchající
konfigurace světa. Prostor je velmi, velmi jemný a vaše vědomí je ještě jemnější.
Fungujeme v tomto světe založeném na našich představách, které nemají žádnou
existenci. Kromě myšlenek tu proto nic takového jako svět není. Musíme zničit ten
podivný zvyk ztotožňovat se z tělem a znovu uvažovat o těle, které je tak těžké získat.
O tělo by tedy mělo být důkladně postaráno!
Náš svět je pouze výtvorem našeho vědomí a ten zakusíme v okamžiku, kdy si
uvědomíme, že existujeme. Byl tu nějaký svět ještě před naším zrozením? Svět bez
nás? To si musíme zodpovědět na základě vlastní přímé zkušenosti. Jelikož dostatečně
nezkoumáme sama sebe, necháváme čekat svět. Sami jsme nástrojem vlastní činnosti,
neboť žádné jiné opravdu spolehlivé nástroje nemáme.
Protože je svět falešný, nezaslouží si žádnou zvláštní úctu. Ale přesto se ptám: Co
potřebujeme k tomu, abychom pohnuli falešným světem? Vstoupit do prázdnoty, otevřít se
možnostem a bloudit. Zakusit tuto živou dýchající neurčitost ne/bytí. Popřít existenci toho,
co si představujeme. Právě naše představy jsou tím, co je neskutečné. To, co je skutečné,
je opravdu nezávislé. Jelikož existence jedince závisí na existenci světa a je světem
ohraničená a vymezená, nemůže být skutečná. To, co považujeme za jedince, může být
něco zcela odlišného.
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