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Univerzálny súlad medzi srdcom, mysľou a telom: stav harmónie a celistvosti 
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Súhrn 
Práca je zameraná na interpretáciu problematiky tzv. koherencie a komplexnej koherencie, ktorá označuje 
stav celkového súladu a harmónie. Väčšina ľudí intuitívne rozpoznáva pocit prežívania harmonického stavu, 
ktorý možno charakterizovať ako prežívanie jednoty srdca, mysle a tela, ktoré v tomto stave percipujeme ako 
zjednotenie v pocite celistvosti. V odbornej literatúre sa objavujú práce, ktoré sa venujú tejto zložitej proble-
matike, pričom sa ukazuje, že srdce človeka môže disponovať aj výnimočnou funkčnou kapacitou „nervové-
ho“ centra, ktoré nielen zabezpečuje svoje klasické fyziologické funkcie, ale dokáže aj spracovávať napríklad 
emočne sýtené environmentálne podnety a priamo spolupracovať s mozgom. Môže tak prispievať zásadným 
spôsobom ku komplexnému vnímaniu organizmu a vysoko koordinovaným reguláciám, ku ktorým môžeme 
priradiť aj stav psychofyziologickej koherencie. V najkomplexnejšom chápaní je teda koherencia stavom 
vnútorného a vonkajšieho prepojenia a celkovej harmónie. Je priamo spojený so zvýšenou intuíciou, so zlep-
šením zdravotného stavu a kognitívnych funkcií. Koherencia sa vytvorí, keď sa generujú pozitívne, milujúce 
emocionálne stavy, čo má bezprostredné priaznivé efekty nielen v oblasti zdravia, ale aj pri vytváraní väzieb 
a interakcií medzi ľuďmi. 
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Úvod 
Problematika tzv. koherencie (súladu) a komplexnej ko-

herencie je netradičná, mimoriadne zaujímavá a rozsiahla. 
Pre základné pochopenie problematiky je na úvod potrebné 
vysvetliť základné teoretické východiská. Ťažiskom tejto 
problematiky sú poznatky o unikátnych interferenciách na 
úrovni celého organizmu, kde sa ukazuje ako mimoriadne 
citlivý indikátor a zásadný „funkčný“ uzol - srdce človeka, 
ktoré je integrálnou súčasťou komplexného vnímania orga-
nizmu. Ako ukazujú výsledky niektorých výskumov, srdce 
je okrem svojich klasických fyziologických funkcií schopné 
plniť aj funkciu dôležitého „neuronálneho centra“, ktoré 
disponuje nadštandardnými kapacitami spracovania kom-
plexných podnetov. V tejto súvislosti budeme preto v ďal-
šom texte označovať srdce ako „prvý mozog”, ktorý dostáva 
ako prvý signály z vonkajšieho aj vnútorného prostredia 
a ďalej ich vysiela do „druhého mozgu”, t.j. do skutočného  
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mozgu. Budeme hovoriť o koherencii ako o súlade medzi 
srdcom, mysľou a telom, ako o stave harmónie a celistvosti. 
Tento stav je podmienený hlbokou a úprimnou láskou 
a veľmi zásadne ovplyvniteľný napríklad v relaxácii ale-
bo modlitbe. Tento výklad je čiastočne založený na vý-
skume Heart Math Institute v Kalifornii (USA), ktorý spo-
lupracuje so Stanford University a čiastočne vychádza 
z prehľadového článku autora z tohto pracoviska (McCra-
ty): Coherence: bridging personal, social and global health, 
ktorý sme publikovali v časopise Activitas Nervosa Supe-
rior Rediviva (www.rediviva.sav.sk/53i3/85.pdf). 

 
Koherencia (súlad) 

Súlad znamená poriadok, štruktúru, harmóniu a rovnová-
hu. Väčšina ľudí intuitívne rozpoznáva pocit prežívania har-
monického stavu, ktorý možno charakterizovať ako prežíva-
nie jednoty svojho srdca, mysle a tela, ktoré v tomto stave 
percipujeme ako zjednotené v pocite celistvosti. Tento stav 
vnútorného a vonkajšieho prepojenia sa nazýva koherencia 
(súlad). Je priamo spojený so zvýšenou intuíciou, so zlepše-
ním zdravotného stavu a kognitívnych funkcií. Koherencia sa 
vytvorí, keď sa budú generovať pozitívne, milujúce emocio-
nálne stavy - úprimná vďačnosť, súcit a láskavosť. Tento stav 
môžeme dosiahnuť napríklad v modlitbe, keď modlitba vyža-
ruje hlbokú a úprimnú lásku. Teda, koherencia sa týka celist-
vosti a globálneho poriadku, kde celok je väčší ako súčet jeho 
jednotlivých častí. Časti sú deliteľné, ale celok je nedeliteľný. 
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Kroskoherencia (angl. crosscoherence) 
Vo fyziológii crosscoherence nastane, keď sa dva alebo 

viac telesných oscilujúcich systémov, ako je dýchanie a srd-
cový rytmus, stretáva a pracujú na rovnakej frekvencii. Na-
príklad v kontexte ľudských vzťahov, keď sa stretáva viac 
indivíduí v tom istom priestore, dôjde k vzájomnému ovplyv-
ňovaniu stavu emocionality. Jeden jedinec s pozitívnym 
vzťahom optimalizuje vzťahy celej skupiny. A naopak, je-
den jedinec s negatívnym vyžarovaním ovplyvní celú sku-
pinu. V tomto prípade ide o stavy inkoherencie, o porušenie 
súladu (v práci, v škole, v parlamente, ako aj v psychotera-
peutických súvislostiach). Koherencia je tiež jednota cíte-
nia, myslenia a konania. Inkoherencia nastáva, keď dôjde 
k ich nejednote, dysharmónii (napr. emočné prežívanie je 
dysharmonické so spôsobom myslenia a to je zase v nesúlade 
so správaním). Vo fyziológii sú v koherencii dýchanie, krv-
ný tlak a srdcový rytmus. Za patologických stavov (napr. 
stres) dochádza k nesúladu týchto faktorov, a teda k inkohe-
rencii. Zaujímavé je, že pozitívne emócie, ako je uznanie 
a súcit, na rozdiel od negatívnych emócií, ako je úzkosť, 
hnev a strach, sa odrážajú vo vzorci srdcového rytmu, ktorý 
je viac koherentný (obr. 1). Stav koherencie koreluje so 
všeobecným pocitom pohody a zlepšenia v oblasti kognitív-
nej, sociálnej a fyzickej výkonnosti. 

Obrázok 1. Vplyv emócií na srdcový rytmus. 
© Activitas nervosa superior rediviva, 2011 (prevzaté so súhlasom 
vydavateľa). 

 

Hlboká láska 
Spoločným menovateľom všetkých koherentných stavov 

je hlboká láska „vyžarujúca“ zo srdca a premietaná do moz-
gu. Existuje množstvo dôkazov, že emócie menia aktivitu 
fyziologických systémov v tele. Pozitívne emócie a postoje 
sú v tomto chápaní percipované aj na úrovni srdca a spro-

stredkovane poskytujú množstvo výhod, ktoré majú pozitív-
ny vplyv na fyziologické, psychologické a sociálne fungova-
nie (Fredricksona, 2002; Isen, 1999; Wichers et al., 2007). 

V ľavej časti grafu je zachytený srdcový rytmus pri rôz-
nych emočných stavoch (zostupne: sústredenie, hnev, rela-
xácia, pozitívne emočné prežívanie – uznanie), v pravej čas-
ti spektrálna analýza variability srdcovej frekvencie. Zvlášť 
evidentná je odozva a rozdiel v zmenách srdcového rytmu 
a srdcovej variability medzi hnevom (predstavuje stav psy-
chofyziologickej inkoherencie) a uznaním (predstavuje stav 
psychofyziologickej koherencie). 

 

Centrálna úloha srdca 
Srdce má výnimočnú dispozíciu, keď môže pôsobiť ako 

„globálny koordinátor“ celkovej súhry telesných funkcií 
a viaže a synchronizuje vitálny systém ako celok. Srdce je 
taktiež endokrinným orgánom, ktorý produkuje a vylučuje 
hormóny a neurotransmitery. Významný fyziológ Claude 
Bernard už roku 1855 objavil, že hormóny môžu byť pro-
dukované aj neendokrinnými bunkami a orgánmi. Hormóny 
sa prenášajú na cieľové bunky cestou krvnou (endokrinnou), 
cestou neuronálnych synáps (neuroendokrinnou) a cestou 
cez medzibunkové priestory (parakrinnou). Tieto signály 
a systémy sa prenášajú aferentnými dráhami do mozgu, kde 
ovplyvňujú talamus, hypotalamus, amygdalu a limbický sys-
tém. Týmto mechanizmom sa podieľajú na určovaní a mo-
dulácii emocionálnych zážitkov. Teda, dá sa povedať, že srdce 
ako prijímateľ prvotných signálov funguje ako „prvý mozog” 
a dodáva tieto signály a informácie do „druhého mozgu”. 

V tejto súvislosti existuje hypotéza, že telo (v zmysle 
somatickej existencie) je schopné prijímať, percipovať 
a spracovať taký druh informácie, ktorý sa k nemu dostáva 
v časovom predstihu ešte pred relevantnou udalosťou. Usu-
dzuje sa, že existuje funkčná kapacita, ktorá dokáže zabez-
pečiť reakciu už na pre-stimulus k budúcej relevantnej uda-
losti. Dominantná úloha sa v tejto schopnosti pripisuje srd-
cu, ktoré je schopné „intuitívne zachytiť“ informáciu ešte 
skôr, než je plnohodnotne spracovaná mozgom. S odkazom 
na McCratyho prácu citujeme výsledky štúdie, kde sa uká-
zalo, že tí účastníci experimentu, ktorí boli v stave pozitív-
neho emočného naladenia a celkovej harmónie (teda v stave 
koherencie), signifikantne lepšie reagovali v súlade so sig-
nálmi zo srdca. 

Neurokardiológ Andrew Armour navrhol koncepciu, 
podľa ktorej je v srdci rozsiahly samostatný nervový sys-
tém, ktorý je natoľko komplexný, že by sa mohol kvalifiko-
vať ako „srdce mozog“ (Armour, 1991). Jeho komplexné 
obvody mu umožňujú vnímať, zapamätať si, regulovať 
a rozhodovať o srdcovej kontrole nezávislej na centrálnom 
nervovom systéme (Armour a Kember, 2004, Armour, 
2003). 

V tejto súvislosti možno hovoriť o akomsi „intuitívnom 
srdci“, pričom intuitívna podstata tejto predstavy sa odráža 
aj v tradičných výrazových prostriedkoch ľudskej reči. Po-
známe napríklad výrazy ako „načúvať srdcom“ „dať do toho 
srdce“, „ty si moje srdiečko“, „hovoriť zo srdca“, „modliť 
sa srdcom“, „spievať celým svojím srdcom“, „mamička nosí 
dieťatko pod svojím srdcom”, „nemal srdce mu to povedať“ 
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a pod. Vyššie uvedené informácie spontánne a logicky vedú 
k úvahám, že srdce figuruje v stáročia formovanej ľudskej 
predstave, vnímaní a pozorovaní života ako orgán mimo-
riadnych schopností a postavenia. Tento, dá sa povedať tra-
dičný a hlboko zakorenený fenomén dedičstva ľudského 
poznania naznačuje, že srdce je v ľudskom poznaní viac ako 
len fyzické čerpadlo potrebné k udržaniu fyzickej stránky 
života. V odbornej literatúre sa dokonca objavujú dôkazy 
a interpretácie o tom, že energetické pole srdca (tzv. energe-
tické srdce) je „pripojené“ na pole informácií, ktoré nie je 
viazané klasickými limitmi času a priestoru. Taktiež sa ob-
javujú informácie, že mozog aj srdce majú schopnosť získa-
vať aj generovať odpoveď na pre-stimulus budúcich udalos-
tí, dokonca sa predpokladá, že srdce získava tento „intuitív-
ny“ druh informácií ešte skôr, ako mozog. Dôkladnejší pre-
hľad problematiky vychádza z prác Bohm a Hiley (1993) 
a McCraty et al. (2004). 

 

Zvýšenie koherencie 
Koherencia, teda celkový súlad, zvyšuje intuitívne po-

vedomie a vedie k posunom vo vnímaní a v pohľadoch na 
svet, na základe ktorých možno vykonávať viac inteligent-
ných rozhodnutí. Naopak, zrýchľujúce sa tempo zmien, 
stresu a sociálnej instability vo veľkej časti sveta sťažuje 
pre mnohých udržiavať osobné zdravie, zostať sústredenými 
a plniť svoje pozitívne zámery. Preto je dôležité naučiť sa 
rozpoznať a vedome posunúť prebiehajúce emocionálne 
podtexty (úsudok, negatívne projekcie, neistota, strach, zá-
visť a pod.), ktoré vedú k nesúladu, teda k inkoherencii. 

 

Rytmicita a úprimné pocity 
Rytmicita posilňuje pozitívne emočné prežívanie. Tieto 

fenomény sú známe napríklad v súvislosti s prežívaním in-
tenzívnej meditácie, ktorá je súčasťou ľudského bytia od 
nepamäti. Napríklad sa referuje o zisteniach, že rytmické 
modlenie sa ruženca navodí dýchací vzorec, ktorý indukuje 
koherentný srdcový rytmus. Taktiež u pobožných Židov ve-
dú rytmické modlitby celým telom k podobným zámerom 
a výsledkom. Podobné príklady sa dajú nájsť aj u budhistic-
kých mníchov a pri iných stavoch úprimnej emocionálnej 
meditácie. Základným predpokladom takéhoto pôsobenia je, 
že meditácia a modlenie indukujú intenzívne emocionálne 
prežívanie pravej a čistej lásky. V tejto súvislosti je dôležité 
podotknúť, že na stavy koherencie majú intenzívny vplyv 
medziľudské vzťahy. V prípade, že sú tieto vzťahy narušené 
(neuspokojivé či disharmonické), tak nie je možné vytvoriť 
optimálne regulácie, pričom pravdepodobnými dôsledkami 
bývajú psychosociálne dysfunkcie a nestabilita (Příbram 
a Bradley, 1998). Rovnako ako individuálny rozpor vedie 
k ochoreniu v rámci jednotlivca, skupinová inkoherencia 
vedie k sociálnym patologickým javom - násilie, zneužíva-
nie, terorizmus a podobne. 

 

Skupinová koherencia – energetická interakcia 
V stavoch, keď je jednotlivec v tzv. srdcovej koherencii, 

srdce produkuje koherentný elektromagnetický signál do 

okolitého prostredia, ktoré možno experimentálne merať 
nielen u zvierat ale aj u ľudí (McCraty, 2004), a to nielen 
v blízkosti, ale aj z väčšej vzdialenosti. Spomedzi všetkých 
orgánov srdce generuje najväčšie rytmické elektromagne-
tické pole, ktoré je približne 5000-krát silnejšie ako mozgo-
vé (Russek a Schwartz, 1996). Na základe týchto zistení 
možno hypotetizovať, že magnetické pole takejto intenzity 
umožňuje percipovať aj neočakávané a neobvyklé podnety, 
čím by sa dala vysvetliť napr. schopnosť „cítiť“ prítomnosť 
iných osôb a ich emocionálny stav, nezávisle od neverbál-
nych prejavov reči ich tela alebo iných faktorov (McCraty 
et al., 2004). Ľudia, ktorí dosiahli vysoký stav koherencie, 
boli schopní zlepšiť stav koherencie aj u ostatných ľudí vo 
svojej tesnej blízkosti.  

 

Vzájomná väzba (Bonding) 
Klasickým príkladom, kde možno uvažovať o stavoch 

intenzívnej harmónie a koherencie je láska medzi dvoma 
ľuďmi. Azda najhlbším a najintenzívnejším príkladom ta-
kého stavu je intenzívny vzťah a unikátna komunikácia me-
dzi matkou a dieťaťom v podmienkach bezpečnej vzťahovej 
väzby, ktorá je charakterizovaná intenzívnymi emočnými 
a sociálnymi interakciami medzi matkou a jej dieťaťom. 
Keď je matka v koherencii, predáva prostredníctvom svojej 
hlbokej lásky koherenciu zo svojho srdca do mozgu svojho 
dieťaťa. Azda najvýstižnejším opisom tejto teoretickej kon-
cepcie je opäť vyjadrenie starobylého a tradičného ľudského 
opisu „Matka si priloží svoje dieťa k srdcu.“ Ilustráciu tých-
to ťažko obsiahnuteľných a objektivizovateľných, avšak 
mimoriadne expresívnych procesov, nachádzame v kla-
sickom ale aj modernom umení. Napríklad obraz matky 
s dieťaťom od O. Gentileschiho (1563 – 1639, The Virgin 
with the Sleeping Christ Child, c. 1610) ilustruje dokonalú 
harmóniu a emočný súzvuk medzi matkou a dieťaťom. 
Matku zachytáva v stave úplnej oddanosti, ochrany a pod-
pory, poloha a výraz dieťaťa reflektuje prežívanie harmónie, 
pokoja a absolútnej dôvery.  

 

 
Obrázok 2. Dvojičky. 

Dojemný je príbeh dvojičiek z Massachusetts (obr. 2). 
Narodili sa 12 týždňov před plánovaným termínom s pôrod-
nou hmotnosťou 909 g. Brielle (žltá bodka) zomierala. 
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Zdravotná sestra Gayle Kasparian si spomenula na prax za-
užívanú v niektorých častiach Európy - na "dvojposteľ" 
dvojičiek. Položila teda dvojča Kyrie (červená bodka) do 
inkubátora k Brielle. Drobnými rúčkami si skúmali navzá-
jom tváričky. Po niekoľkých minutách došlo k zlepšeniu 
oxygenácie krvi u Brielle natoľko, že dosahovala najlepšie 
hodnoty od dňa svojho narodenia. Krátko potom ich mohli 
prepustiť zdravé a šťastné domov (podľa Daily Mail, 1996). 

 

Záver 
Prirodzený, v modernej ére ľudstva až enormný rozvoj 

vedy a poznania prináša poznatky a nové zistenia, pri kto-
rých sa často prelína moderná veda s tradične zachovanou 
kultúrou, poznaním a históriou človeka, čo spontánne nabá-
da k úvahám o odvekej prirodzenej tvorivosti človeka 
a mnohorozmernosti ľudskej existencie. Je zrejmé, že pri 
objasňovaní niektorých týchto dimenzií sme len na prahu 
ich poznávania alebo nám možnosti súčasnej vedy len na-
značujú ich kontúry. Je to výzva pre ďalší výskum.  

Na záver sa preto zámerne vyhneme teoretickým úva-
hám a tento príspevok zakončíme netradične, využijúc pí-
somne zachovanú starovekú múdrosť ľudstva. Ako paralelu 
k hypotézam uvedeným vyššie ponúkame na záver dva 
krátke biblické príbehy: 

Múdrosť Šalamúna. Šalamún poprosil Hospodina o chá-
pavé srdce, aby dokázal rozlišovať dobro od zla. Hospodi-
novi sa zapáčilo, že Šalamún nežiadal bohatstvo, ani smrť 

svojich nepriateľov, ani dlhý život, a povedal mu: “Dám Ti 
múdre a rozumné srdce, takže Ti nebude rovného v minu-
losti ani v budúcnosti.” 

Eliáš. Prorok Eliáš vystúpil na horu Hóreb, aby stretol 
Hospodina. Strhla sa víchrica, ale vo víchrici nebol Hospodin, 
prišlo zemetrasenie, ale v ňom nebol Hospodin, potom prišiel 
oheň, ale ani v ňom nebol Hospodin. A po ohni – tichý, jem-
ný hlas… 

Konštatovanie na záver - rámus v mozgu sa preruší ti-
chosťou zo srdca (revolúcia tichosti). 
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