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Co my jen víme?! je kniha překvapujících vědomostí. Za pomoci dvanácti vědců
experimentátorů a teoretiků nás provede za zrcadlo kvantové fyziky, do světa, který je
zajímavější a živější víc, než si jen umíme představit. Po té nás zavede ještě dál, až ke krajním
hranicím znalostí, jež má dnešní věda o našem vědomí, vnímání, chemických procesech těla a
mozkové struktuře. Čím vším je tvořena myšlenka? Čím vším je tvořena skutečnost?
Především pak: jak může myšlenka ovlivňovat tvorbu skutečnosti?
Můžeme-li jako pozorovatelé ovlivňovat skutečnost, znamená to, že nejsme pouhou částí
Univerza, ale jeho aktivní součástí. Jsou-li tedy naše myšlenky něco více, než jen náhodné
aktivace neuronů, pak je i vědomí něčím větším, než jen anatomickým incidentem. Existuje
určitá vyšší síla… Je však doopravdy tam, někde venku? Kde je vlastně demarkační línie mezi
tam, venku a zde, uvnitř?
Takováto věda nepojímá pouze materiální svět, ale i ten duchovní.
V knize stejně jako ve filmu kromě vědců promlouvají rovněž filozofové a mystici, kteří
závěry vědců podporují vlastními teoriemi a zkušenostmi.
Kniha Co my jen víme?! shrnuje nejnovější vědecké poznatky svědčící o tom, že naše
skutečnost ovlivňují naše záměry a hmotě vládne mysl. Najdeme zde srozumitelně podanou
podstatu kvantové fyziky i souhrn nejnovějších poznatků z neurologie, výzkumu mozku,
vědomí a lidské psychiky. Přestože zatím zdaleka nevíme, co přesně vytváří naši realitu a jaký
je smysl naší existence, získáváme nové a nové důkazy toho, že vše je propojeno a že
rozhodující vliv na formování toho, co považujeme za realitu, má vědomí pozorovatele.
Rozhovory s vědci a mysliteli, fascinující experimenty, otázky k zamyšlení a podnětné úvahy
– to vše tvoří pestrou, avšak dostatečně jasnou směs informací odhalující alespoň částečně
tajemství našeho bytí.
Některé z myšlenek knihy:
 Skutečnost ovlivňují naše záměry
 Hmotě vládne mysl










Proč máme emoce, jak vznikají a k čemu slouží?
Každé ráno si vytvořte svůj vysněný den!
Váš život je určován vašimi rozhodnutími.
V životě nehledejte sami sebe.
Začněte sami sebe tvořit!
I když si to možná myslíte, nejste v životě ničím omezováni – jste génius!
Nový pohled na život a na vás v něm, proč jste tady a kdo jste.
Změnou svých myšlenek měníte svůj život.

Titul Co my jen víme!? nepřináší vyčerpávající, konečné odpovědi. Je knihou otázek, které
dovolují mysli, aby se rozvinula. Neukazuje cestu, kterou se dát, ale nekonečné množství
možností.
Myslíte si, že musíte jít každodenně do té samé práce, činit stejné úkony, přemýšlet
identickým způsobem, vnímat pořád stejně? Dobrá, zkuste však jen na chvíli zapřemýšlet a
objevíte nekonečné možnosti, jak změnit svou každodenní realitu.
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