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Czy mechanika kwantowa pomoże w
badaniach świadomości ?
"Aby zrozumieć, na czym polega świadomość czy wolna wola i jaki jest mechanizm ich powstawania,
trzeba porzucić klasyczną sokratejską koncepcję, zakładającą, że świadomość jest produktem mózgu.

Wywodzący się z tego pogląd, że mózg jest komputerem, a wzbudzenia neuronów - akson - synapsa akson są w istocie zerojedynkowymi bitami, niczego w istocie nie wyjaśnia" - tłumaczy dr Kozłowski.
Przełom w badaniach nad psychiką i świadomością może - jego zdaniem - przynieść dopiero
zastosowanie do ich opisu technik i metod mechaniki kwantowej.
"Zjawiska kwantowe występują nie tylko w telefonach komórkowych i w komputerach, ale również
w neuronach, dzięki którym tworzymy obraz rzeczywistości. Dawniej to tylko intuicyjnie
przeczuwano (prace Wolfganga Pauliego, Carla Gustawa Junga, Alfreda Whiteheada, Davida Bohma,
Włodzimierza Sedlaka), obecnie mamy na to coraz więcej dowodów".
Zdaniem wielu współczesnych fizyków zagadnienie świadomości związane jest ze strukturą
czasoprzestrzeni w skali Plancka - podkreśla Kozłowski. Wskazali na to po raz pierwszy w swych
pracach na początku lat 90. dwaj amerykańscy fizycy Roger Penrose i Stuart Hameroff.
"Rozumowali tak: jeżeli mamy zaakceptować kwantową teorię świadomości, to musimy wybrać scenę,
na której przebiegają procesy kwantowe. Tą sceną jest mózg czyli w ujęciu teorii kwantowej "pusta",
czterowymiarowa czasoprzestrzeń, która ma swoją wewnętrzną strukturę o niewyobrażalnie małej
skali rzędu 10 do minus 35 metra (długość Plancka). Na tych odległościach czasoprzestrzeń
przypomina "pianę", której komórki mają objętość 10 do minus 105 metra sześciennego (atom
przestrzennie prawie w stu procentach składa się z próżni kwantowej). Według współczesnej wiedzy
ta właśnie próżnia gwarantuje stabilność atomów (wykazał to w swych pracach fizyk amerykański,
Harold Puthoff). Jeżeli świadomość jest również umocowana w próżni kwantowej, to może ona
wpływać na własności materii" - wyjaśnia naukowiec.
W teorii Penrose′a-Hameroffa "nośnikami świadomości" są mikrotubule wchodzące w skład aksonów.
Mikrotubule stanowiące "szkielet" neuronów są zbudowane z cząstek białka - tubuliny. Rozmiary
mikrotubul kwalifikują je jako struktury atomowe, w których obowiązują prawa teorii kwantów
i efekty takie jak przykład efekt Casimira - mówi Kozłowski.
"Hendrik Casimir, duński fizyk pracujący w laboratoriach Philipsa, przedstawił w roku 1948
teoretyczne uzasadnienie, że na odległościach rzędu nanometrów, między nienaładowanymi
płaszczyznami występuje dodatkowa siła przyciągająca te płaszczyzny ku sobie ("ciśnienie próżni"),
wywołana przez różnice gęstości pola elektromagnetycznego między płaszczyznami i na zewnątrz
nich. Pierwsze doświadczenie przekonująco potwierdzające istnienie siły Casimira zostało wykonane
w roku 1997 przez Steve′a Lamoreaux z Uniwersytetu Waszyngtona w Seattle" - podkreśla Kozłowski.
Jakie to będzie miało konsekwencje w przypadku teorii kwantowej świadomości? Nie wiem odpowiada dr Kozłowski. Znaków zapytania jest wiele.
"Nie umiemy na przykład jeszcze przewidzieć, czy powiodą się próby skonstruowania kwantowego
modelu telepatii (o ile taka istnieje), czy kwantowej interpretacji granicznych stanów świadomości.
Wyjaśnienia wymaga też rola, jaką mogą odkrywać w świadomości chociażby takie procesy jak
splecenie stanów kwantowych (dwa fotony wyemitowane z jednego źródła wiedzą o sobie wszystko,
nawet jeżeli znajdują się w różnych galaktykach), czy dekoherencja tych stanów (przejście od
własności kwantowych stanu do własności klasycznych). Niemniej prawidłowa interpretacja tych
procesów pozwoli zrozumieć nam na nowo, czym tak naprawdę jest świadomość, jak ona powstaje,
jak rozwija się i kształtuje" - konkluduje naukowiec.
Tropów jest bardzo wiele i nikt nie wie dokąd nas zaprowadzą. Co się na przykład stanie - pyta
retorycznie dr Kozłowski - jeśli wyobrazimy sobie, że czasoprzestrzeń wewnątrz mikrotubul ma te
same własności jak czasoprzestrzeń wypełniająca cały Wszechświat?

"W czasoprzestrzeni zachodzą skomplikowane procesy kreacji i anihilacji cząstek. Przebieg tych
procesów jest inny w czasoprzestrzeni ograniczonej, na przykład przez przewodzące elektrycznie
struktury, i różni się od procesów przebiegających w pustej czasoprzestrzeni. W ostatecznym
rozrachunku obecność mikrotubul modyfikuje lokalnie czasoprzestrzeń. Ona "wie" o tym, że jesteśmy
i może na nas wpływać, zmieniając kwantowe stany w mikrotubulach. Czyż nie prowadzi to do
oszałamiających wniosków"? - pyta Kozłowski i przytacza jeden z nich.
Na przykład wszelkie zmiany struktury materii w naszej części czasoprzestrzeni dokonane przez
świadomość, bez opóźnienia w czasie, mogłyby - jak sądzi naukowiec - zostać odnotowane
w dowolnie odległej części czasoprzestrzeni, na przykład w innej galaktyce. Bajka, science-fiction,
czy niemożliwy do ogarnięcia kolejny paradoks, jaki naszemu rozumieniu świata serwuje fizyka
świadomości?
PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski
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Nowy biomateriał chroni przed
promieniowaniem?
Badacze z Northwestern University zsyntetyzowali nową formę melaniny.
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Robot pobiera medyczne próbki z nosów i ust
pacjentów
Lekarz może bez ryzyka infekcji sterować urządzeniem zdalnie.
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Wzrost temperatury wody zagraża liczebności
ryb
Ryby są wrażliwe na zmiany temperatury, zwłaszcza w trakcie rozmnażania się.
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Wagarowicze rzadziej głosują w wyborach
Absencja we wczesnych latach szkoły ma daleko idące konsekwencje.
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Plastik z Europy ląduje w azjatyckich wodach
Około 31 proc. plastiku eksportowanego z Europy do Azji w celu recyklingu ląduje w oceanie.
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Ciśnienie w żyłach szyjnych można zbadać
smartfonem
Ważny element badania klinicznego może zostać przeprowadzony zdalnie.
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OHAUS przedstawia najnowszy model w serii
wirówek Frontier 5000
FC5916 wnosi maksymalne bezpieczeństwo, wszechstronność i niezawodność do nowoczesnego
laboratorium.
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W Hiszpanii przeciwciała SARS-CoV-2 ma
tylko 5,2 % mieszkańców
Tak wynika z opublikowanego przez rząd Pedra Sancheza badania.
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