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НЕСВЕСНО, МОЖДАНА ЛАТЕРАЛИЗАЦИЈА 
И   ПАРАПСИХОЛОГИЈА2

САЖЕТАК. У овом раду, покушали смо да покажемо да је немогуће  проучавати и
разумети језик парапсихологије без познавања проблематике „све-
сног” и „несвесног” процеса, проблематике мождане латерализације,
али и познавања дубинске, динамске психологије. Покушали смо да
разјаснимо различита схватања појма несвесног и да класификујемо
све  парапсихолошке појаве које могу да се истражују. Али право истра-
живање људске креативности и оних психичких и сазнајних способно-
сти људског ума које су данас недовољно објашњене, није никако мо-
гуће без сарадње психолошких наука, клиничке психологије, психопа-
тологије, биохемије, лингвистике и квантне физике.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: несвесно, мождана латерализација, парапсихологија.
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2 Ра: је Eримљен 15. окMоKра 2015, а Eрихваћен за оKјављивање на сасMанку Ре:акције ЗKорника

о:ржаном 25. :ецемKра 2015.
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У овом ра:у, Eокушаћемо :а оKјаснимо сва мо;ућа значења Eојма
„свесно;” и „несвесно;” Eроцеса и :а Eокажемо како нам Mа оKја-
шњења Eомажу у класификовању Eојава које називамо „EараEси-
холошким”, а чије Eроучавање омеMа уEраво не:овољно разуме-
вање и раз;раничење Eојмова. ИсMраживачи су склони :а се оE-
ре:ељују или за неуролошко, или за :инамско Eоимање (веома
важно;) Eојма „несвесно;”. Ло8ичка и он;олошка 8решка сас-
;оји се уSраво у овом лажном „ал;ерна;ивизму”, јер и јеFно и
Fру8о „несвесно” (и Fинамско- Sсихоанали;ичко и неуролош-
ко несвесно) SуноSравно Sос;оје и  јеFино ш;о је важно јес;е
Fа Mла8овремено раз8раничимо каFа  8оворимо о јеFном, а ка-
Fа о Fру8ом Sојму, или Sроцесу. 

Поимање Eојма свесно; и несвесно; Eроцеса ко: различиMих
мислилаца и философа о: :ревне исMочњачке Mеорије личносMи
„АKхи:аме” и Eојма несвесно; („анисаје”) ко;а MреKа освесMиMи,
Eојма „несвесно;” који се Eојављује у „Ве:ама”, Eреко Анакса8о-
ре, Пла;она, Арис;о;ела, хришћанских мислилаца  Василија
Велико8, Гри8орија Ниско8, Немесија, Исака Сирина, Јована
Лес;вичника, Максима ИсSовеFника, Sреко Бер8сона, Ничеа,
ШоSенхауера, Декар;а, СSинозе и Кан;а, Fо Жанеа, Шаркоа,
Ришеа, Тена, Хелмхолца, Вун;а и ФројFа, велики је изазов за не-
уроло;е, Eсихоло;е, EсихоEаMоло;е и EсихоMераEеуMе. Нема ;оMо-
во није:но; философа који се није Kавио Eојмом несвесно;, а са-
мим Mим и Eојмом свесMи , или „свесно;”. 

СвесM је Eроизво: наше; моз;а, Eсихичка функција моз;а.
ПреMEосMавка :а нема ин:иви:уалне свесMи (Eо;оMово нема
самосвесMи) Kез ра:а моз;а, ње;ових неурона и синаEси,
MрансмиMера, елекMричних EоMенцијала и ;ра:ијенаMа, сама Eо
сеKи, не значи ре:укционизам. Сазнања на Eо:ручју
неуроKиоло;ије свесMи :оKијена су захваљујући исMраживањима
Eоје:иних акMивносMи моз;а која се Eовезују са свешћу. То су
исMраживања неуроEаMолошких случајева, циклуса сEавање-
Kу:носM, механизама Eажње, визуелне EерцеEције и
EреEознавања Eре:меMа, вољних свесних ра:њи и слично. Мозак
је уKе:љиво најсложенији ор;ан у Eриро:и колико је :анас
Eознајемо, а са својих (око) сMо милијар:и неурона и
сEосоKношћу :а усEосMави укуEно :есеM милијар:и веза, Kрој
мо;ућих неуронских кола у њему већи је о: Kројке чесMица у
космосу. Нека:а се смаMрало :а су све функције моз;а
локализоване у неком  о:ређеном, сEецијализованом :елу
корMекса, међуMим, :анас се зна :а сви :елови наше; моз;а ра:е
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заје:но, и :а коор:инирањем својих акMивносMи Eроизво:е
сложене менMалне функције. ОKласMи ка за:њем :елу
цереKрално; корMекса у;лавном су за:ужене за оEажање – Mј. за
оKра:у Eо:аMака које :оKијају о: чула као шMо су слух и ви:.
ФронMални :елови моз;а више се Kаве реа;овањем на Mе Eо:аMке,
;овором и EокреMом. Ко;ниција (сазнање) оKухваMа све оно шMо
се :о;ађа у моз;у, Eочевши о: чулно; оEажања :о акције која ће
усле:иMи, и Eо:разумева Eроцесе  Eамћења, мишљења, учења и
;овора/језика. Мозак се сасMоји о: EеM ;лавних :елова: telence-
phalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon и myelencephalon.
Тelencephalon, ко;а чине :ве хемисфере, највећи је :ео љу:ско;
моз;а и он уEравља ње;овим најсложенијим функцијама. Свака
хемисфера се :ели на чеMири режња: фронMални, EаријеMални,
MемEорални и окциEиMални режањ. Мож:ана кора за:ужена је за
инMелекMуалне функције моз;а као шMо су мисаони Eроцеси,
Eамћење, учење и свесM. Али, у свакој нашој мисли исMовремено
учесMвују си;нали из различиMих :елова мож:ане коре и
осMалих :елова моз;а.

 Као шMо о:авно знамо, све корелације феноменолошких и
неуролошких сMања јесу само MиEске корелације, а никако је:ан
Eрема је:ан.  Део неуроло;а и Eсихоло;а и :аље Mра;а за јасним
корелацијама свесMи и неурона, а :ру;и :ео њих смаMра :а
овакве корелације ника:а неће Eронаћи. Око ово; EиMања :о
:анас Mраје велики изазов Mра;ања за сушMином свесно; Eроцеса.
Још је вла:ика Немесије у IV веку, као и неоEлаMоничари,
смаMрао :а је :уша немаMеријална.

О: Eсихонеурално; монизма, феноменализма и и:еализма
(све је мисао), или елиминаMивно; маMеријализма (мисао није
нишMа), или неуMрално; монизма (Mело и мисао су у мно;им ас-
EекMима и манифесMацијама је:ан енMиMеM), или ре:укMивно;
маMеријализма (мисао је Mелесна) и схваMања :а је мисао зKир
важних функција Mела, Eреко Eсихонеурално; :уализма (Mело и
мисао су независни), Eсихофизичко; Eаралелизма (Mело и мисао
су Eаралелни), или еEифеноменализма (Mело уMиче на мисао или
је Eрикрива), менMализма  (мисао уMиче на Mело и конMролише
;а), :ошло се, на крају, :о инMеракционизма (Mело и мисао су у
узајамном међу:ејсMву). Све су ово Kиле (и још увек јесу) расEра-
ве о Eриро:и свесно; и несвесно; Eроцеса.
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СВЕСНО И НЕСВЕСНО У ПСИХОБИОЛОШКОЈ 
ХИЈЕРАРХИЈИ ОБЛИКА УЧЕЊА

Појмови свесно; и несвесно; чесMо се мешају и са Eсихолошким
MиEовима учења који се налазе у хијерархијској лесMвици о: фи-
ло;енеMски најелеменMарније; оKлика учења какав је несвесни,
EарасимEаMички класични условни (Павловљев) рефлекс, Eреко
увођења у и;ру емоција кроз Mзв „емоMивно условљавање”  и
свесMи о емоцијама, заMим Eреко мо:еловања Eонашања EуMем
на;ра:е и казне у инсMруменMалном учењу, о:носно MиEу учења
рефлексних ра:њи „Eокушајем и Eо;решком” (ка:а оKично ;ово-
римо о Eо:свесMи). Пример за ово учење „Eокушајем и Eо;реш-
ком” јесMе вожња кола или Kило која :ру;а EроEраMна ра:ња која
не окуEира целу нашу свесносM исMовремено.

Сле:и :аље учење Eо мо:елу, о:носно Eонашање условљено
Eсихолошком и:енMификацијом у коме још увек EосMоји :ео не-
свесно; или Eо:свесно; Eроцеса. И, најза:, :олазимо :о Eојма
свесно; увиђања или ;ешMалMисMичко; „аха ефекMа” који јесMе у
EоMEуносMи свесна ко;ниMивна раван решења неко; за:аMка, ра-
зумевања или оMкрића. Али, све је Mо и :аље свесM сама за сеKе,
или свесM сама Eо сеKи. Највиши  ниво свесно; сMања налази се
изна: ове равни и он чини саморефлексију, о:носно „свесM о са-
мој сеKи”, или самосвесM. Главна Mешкоћа у разумевању Eојма
свесно; и несвесно; налази се у Mоме шMо се уEоMреKа речи свесM
о:носи час на свесM у ширем смислу речи, час на свесM у ужем
смислу речи. Дру;а Mешкоћа у разумевању свесно; и несвесно;
Eроцеса јесMе у Mоме шMо се свесно сMање чесMо Kрка са сMањем са-
мосвесMи као  свесMи  о сеKи, о:носно саморефлексији.

ЗаMим, у ко;ниMивној Eо:ели, EосMоји хијерархија о: нивоа
чулних оEажања, Eреко  краMкоMрајне, оEераMивне или ра:не ме-
морије, :о равни :у;оMрајне меморије или :у;оMрајно; Eамћења,
како наших личних искусMава Mако и свих знања која у живоMу
сMичемо.  Чулна раван Mраје неколико секун:и, краMкоMрајна ме-
морија у Eросеку о: 18 :о 20 секун:и (и за:ржава симулMано, у
Eросеку, око 7 информација), а Eосре:сMвом хиEокамEуса који
чини Eрави „хар: :иск” наше; моз;а, сви Eо:аци о:лазе у :у;о-
Mрајно Eамћење, о:акле се касније Eо EоMреKи акMивирају. Наш
мозак у је:иници времена оKрађује милионе информација, али у
„свесM” EроEушMа у Eросеку све;а чеMр:есеM си;нала.
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Наравно, још су :ревни зен-Kу:исMи знали :а се велики :ео
љу:ске EерцеEције о:вија на несвесном нивоу. МеђуMим, неуро-
лошко, ко;ниMивно и EерцеEMивно „несвесно” нису исMо шMо и
Eојам несвесно; у Eсихоанализи и у :уKинској Eсихоло;ији, Mе је
зKо; Mо;а чесMо :олазило Fо зMрке различи;их Sојмова свесно8
и несвесно8, чије су жр;ве Mили сви они који су оFMацивали,
као неSос;ојеће, или Sсихоанали;ичко, или неуролошко не-
свесно.

Покушаћемо са:а :а све врсMе Eојма „несвесно;” разврсMамо у
неколико мо;ућих каMе;орија и :а Eокажемо разлике међу њи-
ма.

У ло;ичком смислу речи, можемо :а кажемо :а EосMоје сле-
:ећи MиEови Eојма „несвесно;”, везани, наравно, за схваMање и
само; Eојма свесно;:

1) неуролошко „несвесно” које чини маMеријалну Kазу наше
мисли. То је уEраво ра: елекMичних имEулса свих неурона на-
ше; моз;а, ниво је:не Eраве „елекMране”. 

2) Из ово; Eрво; MиEа „несвесно;” ми изво:имо :ру;и MиE: Sер-
цеS;ивно и 8еш;ал;ис;ичко „несвесно” (везано за различи-
;е илузије које SроизвоFи наш мозак), као и ко8ни;ивни
Eојам „несвесно;” (који се Mиче :у;оMрајне меморије са ускла-
:ишMеним свим мо;ућим Eримљеним информацијама). 

3) Трећи, веома важан MиE Eојма „несвесно;” чини Sсихоанали-
;ичко, Fинамско, :уKинско „несвесно” које је схваћено као
рано MраумаMско и EоMиснуMо искусMво шMо касније у живоMу
излази кроз Eонашање у ви:у симEMома. Сваки EоMискивани
:ушевни :о;ађај сMиче независносM и самосMалносM, чинећи
неконMролисану и слоKо:но (комEлексно) :ејсMвујућу :ушев-
ну силу. У Mом случају, оно шMо (Eо закону о не;уKљењу енер-
;ије) EриMиска из несвесно; :ела наше; менMално; аEараMа,
омеMа свесни :ушевни живоM и излази наEоље кроз неуроMич-
ни или EсихоMични симEMом, кроз омашке, лаEсусе, кошмаре,
или о:ређене симKоле.

Сличан MиE овом :инамском Eојму „несвесно;” јесMе схваMање
несвесно; као ирационално8 чина (и у овом случају се увек ра:и
о некаквом EоMискивању), о:носно схваMање ово; Eроцеса као
сMаро;рчко; :ревно; Eојма „акразије”. 

Појам „SороFично8 несвесно8” који уEоMреKљава мађарски
EсихоаналиMичар Л. Сон:и чија скривена :инамика уMиче на чо-
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векову сMрукMуру личносMи, са:ржински је различиM, али ло;ич-
ки сличан овом MиEу  из Eоро:ице :инамско; „несвесно;”.

Још је:на врсMа „несвесно;”, о којој ;овори Си;мун: Фрој:, Eо-
везана је са Eо:елом :ушевно; живоMа на несвесни, Eре:свесни и
свесни :ео, Mј. на инсMанце, о:носно :елове љу:ске личносMи. То
је Eо:ела на: Оно (несвесне, а;ресивне и EримиMивне на;оне који
чине EринциE за:овољсMва), на Ја (свесне мисаоне Eроцесе, ра-
суђивање и закључивање, који чине EринциE реалносMи, са изу-
зеMком несвесних механизама о:Kране личносMи ) и на На:-Ја
(:елом свесни, :елом несвесни :ео у личносMи који Eре:сMавља
морални асEекM, савесM, норме и заKране, о:носно ро:иMеље, Mра-
:ицију и наше инMројекMоване вре:носMи. 

4) Још је:на врсMа „Несвесно;”, о коме ;овори аналиMичка Eсихо-
ло;ија Карла ГусMава Јун;а, јесMе (колек;ивно наF-инFивиFу-
ално „несвесно”) које се исEољава у ви:у :ревних „археMиEо-
ва”, урођених Eра-сцена и Eра-слика уEамћених у нашем
моз;у. Карл ГусMав Јун; је смаMрао :а EосMојање Eсихичке Kо-
лесMи не значи KиMи зароKљеник несвесно; Eроцеса, не;о  Kо-
лесно сMање значи уEраво из;уKиMи сваки конMакM са соEсMве-
ним несвесним. То значи  из;уKиMи све Eоруке и му:росMи
Eре:ака у нама он:а ка:а се суочавамо са Mешким живоMним
ени;мама, а  њихово  решавање нам омо;ућава  уEраво Eро-
шлосM и архајско наслеђе у нама. К. Г. Јун; у Mом смислу EосеK-
но инсисMира на археMиEу СоEсMва и ње;овим симKолима, на
археMиEу целине, :ушевно; скла:а и EоMEуносMи. Овај архе-
MиE Eре:сMавља исMинско сре:ишMе целокуEне, свесне и не-
свесне личносMи, а исEољава се кроз :ревне миMолошке и ре-
ли;иозне симKоле као шMо су ман:ала, уроKорос, чеMворосMво,
или Сунце.

МеђуMим, MреKа рећи :а о човековом СоEсMву и о EуMу саморе-
ализације на неки начин ;овори још Максим ИсEове:ник у VII ве-
ку, а о MиEу „колекMивно; несвесно;”, Eре Карл ГусMав Јун;а, ;ово-
ри још руски мислилац Николај Данилевски. Ово Eосле:ње
значење колекMивно; Eојма иесвесно; има и свој :ијахронијски
асEекM (више;енерацијско искусMво EренеMо кроз археMиE), али и
свој синхронијски асEекM (EовезаносM „инMерконекMованосM” на-
ших моз;ова у је:иници времена, нешMо слично ономе шMо су
свеMи оци о:увек звали „савез :уша”).

5) ПосMоји још је:ан Eојам  из Eоро:ице :инамско; „несвесно;”,
који уEоMреKљава француски EсихоаналиMичар Жак Лакан, а
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који означава несвесно искусMво које се исEољава кроз љуFс-
ки језик, оFносно 8овор.

6) ПосеKан, веома важан MиE „несвесно;” Eроцеса, EознаM о: :ав-
нина, чини значење несвесно;  као „измењено8 с;ања свес-
;и” – какво је сан, у коме се насMавља EрасMара еEоха чове-
чансMва :о које  ми свесно више не можемо :а :ођемо, како је
;оворио Фри:рих Ниче.

7) Најза:, Eојам „несвесно;” може KиMи схваћен у конMинууму са
Eојмом свесMи, оFносно као ше;ање наше8 моз8а кроз раз-
личи;е можFане ;аласе у је:ном или у :ру;ом Eравцу, Eо-
чевши о: ;ама Mаласа (око 40 херца) , Eреко KеMа (15 :о 30 хер-
ца), алфа (9 :о 14 херца), MеMа (4 :о 8 херца) :о :уKоких :елMа
Mаласа (1–3 херца). Ово значење Eојма несвесно; и свесно; као
различиMих сMања мож:аних Mаласа који се EоMенцијално
смењују, EознаMо је Kило још :ревним јо;инима. Они су знали
:а „свесно” и „несвесно” не чине EринциE „све или нишMа”,
не;о :а чине само је:ан конMинуум EовезаносMи различиMих
Mаласних фреквенција каракMерисMичних за мозак. За нас ће
ово Eосле:ње Mумачење Eојма свесно; и несвесно;, у :аљем
:ефинисању EараEсихолошких Eојава, KиMи најинMересанM-
није. 

СВЕСНО, НЕСВЕСНО И ФУНКЦИОНАЛНА ПОДЕЛА 
МОЗГА (SPLIT-BRAIN HYPOTHESIS)

Још је  француски  научник Лакс у XVII веку EримеMио :а
EацијенMи који осMану Kез ;овора Eоказују уMрнуће :есних
Mелесних ексMремиMеMа. ПоMом, о: неуроло;а Хју;лин;са који је
1864. EреMEосMавио :а :ве хемисфере љу:ско; моз;а имају
различиMе финкције, :о ексEерименаMа СEерија и Мајерса (R.
Sperry) (R. Myers), који су Eе:есеMих ;о:ина ексEерименMишући
са мачкама :ошли :о закључка :а Eри ошMећењу Mкива између
:ве хемисфере (corpus callosum) свака хемисфера Eочиње :а
функционише EосеKно као :а је цео мозак, мож:ана
лаMерализација EосMаје нај:инамичнија ;рана неуроло;ије и
ко;ниMивне Eсихоло;ије. Газани;а (M. Gazzaniga) и сара:ници
уочили су 1960. ;о:ине неоKичне сEоре:не ефекMе
лаMерализације, а руски Eсихоло; А. Д. Луња оMкрио је :а
музичар након :оживљено; мож:ано; у:ара који му је ошMеMио
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леву хемисферу моз;а, није више мо;ао :а заEисује ноMе, али је
комEоновао Kоље не;о раније. ИсMраживања мож:ане
лаMерализације Mа:а су насMављена муњевиMом Kрзином. 

МеђуMим, основно EиMање мож:ане лаMерализације ;ласило
је: каква свесM је каракMерисMична за :есну, а каква за леву
хемисферу моз;а?  Може се рећи :а је анали�ичнос� Eрва
осоKина свесMи наше леве хемисфре моз;а. То је осоKина свесMи
:а EосмаMра сваку сиMуацију у којој се нађемо, расMављајући је на
:елове и Mражећи у нашој Kази Eо:аMака (у :у;оMрајној меморији
и Eрошлим искусMвима) о:;овор или решење. Ово EреMраживање
Kазе Eо:аMака EосMојеће; знања о:вија се великом Kрзином.
Рационалнос� јесMе :ру;а осоKина свесMи наше леве хемисфере
моз;а, као и кри�ички с�ав.  ПознаMо је :а су сEосоKносMи ;овора,
ло;ичке анализе и ариMмеMике „локализовани” у левој
хемисфери, :ок су визуелносM, сEацијалне и музичке
сEосоKносMи, уEрошћено ;ле:ано, „локализоване” у :есној
Eоловини моз;а. МеђуMим, Eо;решно је уEрошћавање које Mвр:и
:а је лева хемисфера моз;а „свесна”, :ок је :есна „несвесна”,
Kу:ући :а и је:на и :ру;а Eоловина моз;а оKрађују информације
веома различиMих равни и :а су оне, у Eравом смислу речи, у Mом
ра:у, комEлеменMарне. Али, квалиMеM Mих оKра:а није исMи.
Целови�ос� :оживљаја и разумевања, холисMички Eо;ле: на
Eојаве јесMе најважнија осоKина свесMи :есне хемисфере моз;а.
Син�еза расEарчаних :елова Eоје:иначно; сазнања Eри:ружује
се овој Eрвој осоKини, о:носно сEосоKносM и склоносM
EосмаMрању свих феномена као је:инсMвених и међусоKно
Eовезаних, шMо је, како ћемо ви:еMи, најважнија осоKина
исMинско; сEознавања Eриро:е око нас. С1осо�нос� �а се о�мах
уочи оно ш�о ло<ичари зову „ис�и о�јек� у сваком мо<ућем све�у”,
о:носно :а се сваки феномен са;ле:а у свим мо;ућим
различиMим, наиз;ле: суEроMсMављеним Eо;ле:има и
свеMовима, јесMе :о:аMак ове сEосоKносMи наше; нај:уKље;
разумевања сMварносMи. 

ОД   НЕСВЕСНОГ  ПРОЦЕСА  КА  ЈЕЗИКУ  
ПАРАПСИХОЛОГИЈЕ

Сва исMраживања свесно; и несвесно; феномена, као и мож:ане
лаMерализације, Eриро:но нас во:е ка Eољу неисMражених ко;-



НЕСВЕСНО, МОЖДАНА ЛАТЕРАЛИЗАЦИЈА И ПАРАПСИХОЛОГИЈА

МИЛА С. АЛЕЧКОВИЋ НИКОЛИЋ 67

ниMивних љу:ских сEосоKносMи у инMеракцији са микро и макро
уMицајима Eриро:е око нас.

Још су се зен-MуFис;и, Арис;о;ел, Пла;он, Пло;ин, Плу;арх
и С;оици, занимали за Eсихолошке и умне Eојаве које ми :анас
оEисујемо као „EараEсихолошке феномене”.  Парацелзијус је
Kио EосMавио хиEоMезу о Mзв. „асMралној свеMлосMи”. У XVIII веку,
Француз Ан;он Месмер развио је учење о „живоMињском ма;не-
Mизму” у оквиру ко;а је Eроучавао везу космичких Mела и Mела на
земљи. У XIX веку у Француској , Жан Мар;ин Шарко усMановио
је учење о хиEнози (која :анас више не сEа:а у неоKјашњене, не;о
у EоMEуно оKјашњене неуролошке феномене). И Eсихоло; Шарл
Рише и Eесник Ге;е Mакође су се занимали за оваква исMражи-
вања. Алан КарFек вршио је исEиMивања у Eољу које је звао „сEи-
риMизам”, а Виљам Крукс, који је 1907. :оKио НоKелову на;ра:у
за хемију, у меMаEсихичком :омену („меMаEсихочко” је ње;ов
израз), ексEерименMално је исMраживао Eсихолошке енер;ије
љу:и. Џозеф Банкс Рајн исMраживао је ексMрасензорну EерцеE-
цију, а о: 1934. ;о:ине, за ова исMраживања Eрихваћен је назив:
1ара1сихолошка ис�раживања.  Велики срEски ;еније Никола Тес-
ла Mакође сEа:а у исMраживаче у овом Eољу, међуMим, EосеKно
охраKрење свим научницима заинMересованима за неоKјашњене
феномене :ала су :ва великана руске неурофизиоло;ије, који су
смело EрисMуEили EараEсихолошким исMраживањима: Иван Се-
ченов и ВлаFимир Бех;јерев.

Јасно је :а EараEсихолошка сMварносM заисMа јесMе сMварносM,
јер она не оEисује неEосMојеће Eојаве, већ оEисује оне Eојаве које
:о :анас нису оKјашњене научним законима (или нису EоMврђе-
не :овољним Kројем научних закона).  Јасно је и Mо :а само у:ру-
женосM и храKросM научно; исMраживања може :а EосMави Eраве
хиEоMезе у овом Eољу. Карл ПоSер оEисивао је „смелосM научне
хиEоMезе” као њену најважнију меMо:олошку о:лику, Eоре: „ем-
Eиријско; са:ржаја”, а физичар Нилс Бор имао је оKичај :а каже:
„Ако научна хиEоMеза није :овољно лу:а, не вре:и је ни исMра-
живаMи.”  Француски фуMурисMички Eисац Жил Верн јасан је :о-
каз :а све шMо замисли љу:ска машMа може је:но;а :ана :а Kу:е
исMражено и осMварено, ако је, Eосле машMе која је сMворила сли-
ку Kу:ућносMи, оно шMо је замишљено, EосMављено у :оKру науч-
ну хиEоMезу.

Проучавање и :ефинисање Eојма „несвесно;” Eроцеса изузеM-
но је важно :а Kи мо;ао :а се наEрави Eре;ле: феномена које зо-
вемо EараEсихолошким. ЗаMо ћемо, у о:носу на већ речено, Eоку-
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шаMи :а извршимо класификацију EараEсихолошких Eојава које
су :о са:а  исMраживане.

Наша класификација Eојава које називамо „EараEсихолош-
ким”, из;ле:ала Kи, у најје:носMавнијем оKлику, овако:

1) У Eрву ;руEу сврсMали Kисмо екс;расензорне SерцеSције – у
које сEа:ају: MелеEаMија, Eреко;ниција и EсихокинеMички фе-
номени.

2) У :ру;у ;руEу сврсMавамо измењена с;ања свес;и – која Eро-
учавамо у оквиру :инамике свесно; и несвесно; Eроцеса, а
најKољи Eример за ово јесу снови (или Eреко;ницијски сно-
ви). СMвараоци и креаMивне личносMи Eо Eравилу имају :оKар
конMакM са својим несвесним :елом личносMи и веома чесMо
сањају Mзв. „Eреко;ницијске снове”. Бу:ући :а се у сну, Eо
Eриро:и, најKоље  исEољава археMиE о коме Eише Карл ГусMав
Јун;, а :а :ревна Eра-слика археMиEа уки:а EросMор и време
као и сан (овај :ео Mеорије снова, назван „ра: сна” :оKро је
оEисао Си;мун: Фро:), сâм сан означава :ео наше; несвесно;
који је независан  у о:носу на EросMор и време, захваљујући
чему  можемо :а схваMимо ванEросMорносM и ванвремени-
MосM, о:носно исMовремено :ешавање независно о: у:аљенос-
Mи, Eа и сам Eојам синхроници;е;а.  Појам синхронициMеMа, у
својој равни, кванMна физика већ је увелико :оказала. Може се
рећи :а је акаузалносM и исMовременосM (синхронициMеM)
слична ;ешMалMисMичком EринциEу симулMаносMи свих сли-
ка на Mраци филма које  EројекMујемо о:ређеном Kрзином :а
Kи наш мозак с;ворио илузију „кре;ања и Sро;ицања”, а, за-
Eраво, све  Mе слике филма, као и слике наше;а живоMа, већ си-
мулMано и са:а, EосMоје Eре: нашим очима. На  начин ове ана-
ло;ије симулMано; EосMојања у са:ашњосMи, мо;ли Kисмо :а
наEравимо и мо:ел за разумевање  оно;а шMо зовемо „Eреко;-
ницијски снови”, у којима је оно шMо :оживљавамо као Kу:ућ-
носM, усле: неEроMицања времена, у сMвари, већ са:а Mу, Eре:
нашим очима. 

3) У Mрећу ;руEу сврсMали Kисмо ;зв. виFови;ос; и SреFвиђања
широко8 оMима (нече;а шMо :оживљавамо као „Kу:ућносM”)
за која су се занимали још анMички Грци, а EосеKно ПлаMон.

4) У чеMврMу ;руEу сврсMавамо Mројна искус;ва везана за Fо-
живљај клиничке смр;и (иако ове феномене у неуроло;ији
не смаMрамо у Eравом смислу речи EараEсихолошким фено-
менима).
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5) Најза:, у EеMу ;руEу сврсMаћемо Mиолошка и физичка ис;ра-
живања Sос;ојања, кре;ања и немо8ућнос;и 8уMи;ка Mио-
фо;онске ћелијске енер8ије, енер;ије ћелијско; кванMа (као
шMо је Mо Kио случај у Mзв. „ефекMу ДелEас”). ПознаMо је :а жива
ћелија љу:ско; ор;анизма Mоком сво; живоMа емиMује је:ну
:есеMину KиофоMонске енер;ије, а Eосле човекове Mелесне
смрMи и ћелијско; раз;рађивања, она ослоKађа из сеKе свих
:евеM :есеMина KиофоMонске енер;ије. чије је о:ржање EоMEу-
но извесно, али чији су EуMеви за нас :анас неEознаMи.

ХОЛИСТИЧКИ  ЈЕЗИК  ДЕСНЕ  ХЕМИСФЕРЕ  МОЗГА: 
ПРАВА  НАУКА  ЈЕ  УВЕК  „UNUS MUNDUS”

Оно најважније шMо можемо :а закључимо и шMо оEрав:ава и на-
меће нам као за:аMак  храKро исMраживање EараEсихолошке
сMварносMи кроз ра: у:ружених научних :исциEлина, јесу сле-
:ећа сазнања:

1) Науци је о:авно EознаMа чињеница :а се енер;ија ни;:е не ;у-
Kи, већ само Eрелази из је:но; оKлика у :ру;и.

2) Карл ;усMав Јун; се :ржао EринциEа  је:норо:носMи :уховне и
физичке енер;ије (Тумачење Приро�е и Психе), како ;о: :а их
схваMимо, а наука :анас, Eосле ин:еMерминизма АјншMајна и
ХајзенKер;а, као и Eосле оMкрића на Eољу кванMне физике, зна
:а љу:ска свесM није о;раничена на мозак, јер EосMоји мно;о
шире Eоље у коме је она у инMеракцији са сре:ином.

3) Таласи наше; моз;а слични су је:ној врсMи елекMома;неMних
Mаласа, а наши моз;ови су међу соKом Eовезани, „инMерконек-
Mовани” као и рачунари (који су Eрема анало;ији са љу:ским
моз;ом и наEрављени).

4) КванMна физика нам је :оказала :а су :о;ађаји који су о:воје-
ни у нашој свесMи, у сMвари међусоKно Eовезани :о;ађаји.

5) Науци је EознаMа чињеница :а закони физике не Eраве никак-
ву разлику између EрошлосMи и Kу:ућносMи, јер EроMицања
времена у овом смислу ни нема, о:носно Mзв. „сMрела време-
на” је:носMавно ни;:е не и:е. Иако је је:ино оно у шMа може-
мо :а Kу:емо си;урни иреверзи�илнос� о:ређених Eојава у
Eриро:и (о: времена велико; Eраска :о :анас), иEак не Eос-
Mоји није:на маMемаMичка формула која Kи, у EринциEу, за-
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Kранила саму реверзиKилносM неких Eојава које нама из;ле-
:ају као иреверзиKилне (на Eример: :а се EросуMо јаје враMи у
своју љуску).

6) Наш закључак је :а је немо;уће исMражиMи Kило који
Eриро:ни феномен ако научне :исциEлине не сарађују све
заје:но и ако научници (у Eрвом ре:у Eсихолози,
EсихоEаMолози и физичари) не исMражују онако како је К. Г.
Јун; исMраживао сарађујући са физичарем Волф;ан;ом
Паулијем, о:носно ако сваку Eојаву не EосмаMрају као „unus
mundus”. Пример EараEсихолошких феномена о овоме
најKоље све:очи.

ЗАКЉУЧАК Ако је Бо; сMворио свеM за се:ам :ана, човеку сMвараоцу и исMра-
живачу, у Mом сMварању, свакако EриEа:а осми :ан сMварања. Тај
:ан чини симKолику наше; смело; научно; оMкривања свих Eоја-
ва које :о :анас нисмо оKјаснили, али које неминовно EосMоје и
је:но; ће :ана KиMи EоMEуно оKјашњене.

Немо;уће је EроучаваMи Kило који Eара-Eсихолошки феномен
Kез Eознавања EроKлемаMике „свесно;” и „несвесно;” Eроцеса и
EроKлемаMике мож:ане лаMерализације. МеђуMим, о: изузеMно;
значаја је и Eознавање :уKинске, :инамске Eсихоло;ије. 

За Eраво исMраживање љу:ске креаMивносMи и свих оних Eси-
хичких и сазнајних сEосоKносMи љу:ско; ума које су неосEорне,
али :анас још увек не:овољно оKјашњене, нужна је сара:ња
веће; Kроја научних :исциEлина, а EосеKно Eсихолошких наука,
Kиохемије, лин;висMике и кванMне физике. ИсMраживање EараE-
сихолошких сEосоKносMи  :анас се налази у засMоју у о:носу на
EочеMни исMраживачки замах, зKо; вешMачке расEарчаносMи на-
учних :исциEлина и неосMварене исMинске сара:ње међу њима.
Само заје:ничким Eроучавањем „исMе Eојаве у свим мо;ућим
свеMовима”, како ;оворе ло;ичари, неоKјашњиве љу:ске сEосоK-
носMи EосMаће у Kлиској Kу:ућносMи јасне онако како је јасан и
сликовиM, луци:ан сан сMвараоцу који Mра;а за решењем, а
Kуђењем из сна, неEо;решиво схваMа :а ;а је Eронашао.
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SUMMARY INCONSCIOUS,  BRAIN  LATERALIZATION  AND  PARAPSYCHOLOGY

In this paper, we have tried to show that it is impossible to study
and understand the language of parapsychology without knowing
the problem of "conscious" and "unconscious"  process and issues of
brain lateralization. We tried to clarify the different concepts of the
notion of the unconscious and to classify all parapsychological
phenomena that can be explored. But the real survey of human crea-
tivity and those of physical and cognitive abilities of the human mind
which are not sufficiently explained today, can not be posible with-
out the cooperation of psychological sciences, clinical psychology,
psychopathology, biochemistry, linguistics and quantum physics. 
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