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Čo majú spoločné títo páni: 
Parmenides, Platón, Aristoteles, René 
Descartes, Max Planck, Merill Lynch, Nick 
Bostrom, Elon Musk, Sylvester James Ga-
tes, Neil de Grasse Tyson, Max Tegmark, ... 
je ich omnoho viac.

Na prvý pohľad naozaj nemajú toho veľa spo-
ločného. Niektorých z vyššie menovaných pá-
nov delia od seba storočia, iných dokonca ako 
Parmenides, Platón a Aristoteles delia od tých 
súčasných pánov tisícročia.. Napríklad René 
Descartes žil v 16.storočí, ostatní páni sú naši 
súčasníci.
Majú však naozaj aspoň dve výrazné veci spo-
ločné.
Prvá je tá, že každý jeden z nich bol alebo je vý-
znamný vedec, filozof, mysliteľ. Ľudovo pove-
dané, jednoducho boli a sú to brilantné mozgy.
Urobili veľké vedecké objavy a robia ich až do-
dnes. Všetkých však napadla istým spôsobom 
tá istá vec.
Samozrejme, každý z nich ju formuloval vo 

svojej dobe svojím jazykom, svojím spôsobom, 
kategóriami, ktoré poznali, ktoré mali k dispo-
zícii. Naši súčasní vedci používajú jazyk a obra-
zy, ktoré sú nám v dnešnej dobe bližšie, ktorým 
viac rozumieme. 
Druhá vec, o ktorej hovoríme, je ohromujúca až 
šokujúca, hlavne pre neveriacich ľudí.
Všetci totiž svojim spôsobom tvrdia, že žijeme 
pravdepodobne v nejakej virtuálnej realite, 
akomsi matrixe ešte jednoduchšie povedané v 
akejsi počítačovej simulácii - hre, v programe, 
ktorý vytvorila nejaká vyššia inteligencia, alebo 
vyššie inteligencie, alebo niekto z budúcnosti a 
pod.
Tretia vec, ktorú mali spoločnú, vlastne vyvie-
ra z tých predchádzajúcich dvoch. Vedome, či 
nevedome, chtiac, či nechtiac potvrdili alebo 
potvrdzujú pravdu Božieho slova, že všetko, čo 
je viditeľné, má svoj pôvod v neviditeľnom.
Hovoria odborne to, čo hovorí už veľmi dávno 
Božie slovo:

 „Vierou rozumieme, že sú veky ustrojené 

slovom Božím, áno i tomu, že nie z viditeľných 
vecí povstalo to, čo sa vidí.“                      Žid.11:3  
Svojou poctivou, hlbokou vedeckou prácou sa 
dopracovali k záveru, že podstatu tohto sveta 
tvorí niečo základnejšie, ako je hmota a ener-
gia. Je niečo pred hmotou a energiou, niečo, z 
čoho energia a hmota vychádza a vzniká. Vie-
me, že na počiatku všetkého a pred všetkým 
bolo Slovo – Logos – Informácia, a to slovo 
bolo u Boha a skrze Neho všetko povstalo. Dnes 
naši súčasní vedci dokonca tvrdia, že žijeme 
vo virtuálnom svete, v počítačovej simulácii. 
Ak je to tak, potom musel niekto tú simuláciu 
vytvoriť.Nevznikla sama od seba, ako ani dnes 
nevznikajú počítačové simulácie a hry samé od 
seba. O tom nepochybujú ani osobnosti a vedci, 
o ktorých budeme písať. O čom teda ? O tom, 
že je vysoká pravdepodobnosť, že naozaj žije-
me v počítačovej realite, a že ju niekto musel 
vytvoriť. Nie, že nepochybujú, ale sú o tom 
presvedčení. Oni hlásajú názor, že ju vytvorili 
nejaké inteligencie z budúcnosti?! Lebo nič iné 
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si nevedia predstaviť. Pripustiť však nábožen-
ský dôvod - t.zn. , že naozaj žijeme v realite, 
vytvorenej tým najúžasnejším programátorom 
- Creatorom a Jeho tvorivou agentúrou (tímom 
anjelov na čele s dielovedúcim - programovým 
riaditeľom, Božím Synom Ježišom Kristom a 
oddelením designu, inšpirácie a realizácie Du-
chom Božím).
Pozrieme sa na to, čo ich k tomu viedlo alebo 
vedie, aby vykričali verejne do celého sveta 
svoje presvedčenie. Títo páni vedci a významné 
osobnosti hovorili, že materiálny svet, ako ho 
my vnímame – prežívame, je ilúzia a zmyslo-
vým vnímaním človek nie je schopný poznať 
podstatu reality. Ba dokonca tvrdia, že niekto 
človeka riadi, programuje, rozhoduje za neho 
... Celkom to tak nie je, ale Biblia hovorí, že 
my sme tiež predtým, ako sme sa znovuzrodili, 
robili veci, ktoré sme nechceli alebo nedokázali 
robiť to, čo by sme chceli.
  „Lebo čo robím, neuznávam; lebo nerobím 
toho, čo chcem, ale činím to, čo nenávidím. 

 Ale ak činím to, čoho nechcem, súhlasím so 
zákonom, že je dobrý.
  A tak teraz už nerobím toho ja, ale hriech, 
ktorý prebýva vo mne.
  Lebo viem, že neprebýva vo mne, to jest v 
mojom tele, dobré. Lebo chcenie leží pri mne, ale 
robenia dobrého nenachádzam,
 lebo nečiním dobrého, ktoré chcem, ale to 
zlé, ktorého nechcem, to robím.
 Ale ak činím to, čoho nechcem, nerobím 
toho už viacej ja, ale to robí hriech, ktorý prebýva 
vo mne. “      Rim.7:15-20  

Ale Kristus nás oslobodil, vďaka Bohu !

 „Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tela 
tejto smrti?!
  Ďakujem Bohu skrze Ježiša Krista, našeho 
Pána! A tak tedy ja, ten istý, slúžim mysľou záko-
nu Božiemu a telom zákonu hriechu.“  
    Rim.7:24-25   
  „A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia 
tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia 

podľa tela, ale podľa Ducha.
 Lebo zákon Ducha života v Kristu Ježišovi 
ma oslobodil od zákona hriechu a smrti.“ 
    Rim.8:1-2  

Tušia to už aj mnohí ľudia. Úprimní, do hĺbok 
podstaty reality idúci vedci, filozofovia, mysli-
telia, skrátka hľadači pravdy to vždy vedeli.
Áno, dnes to už začína tušiť stále viac ľudí a už 
aj to kričia do sveta. Verím, že je to práca Boha, 
ktorý ich chce zobudiť a vytrhnúť z tej reality, 
ktorá im je vnucovaná istou inteligenciou, kto-
rou sú aj riadení, a ktorá sa s nimi škaredo za-
hráva. Potrebujú sa prebudiť zo svojho duchov-
ného spánku a uzrieť pravdu o sebe aj o svete.

 „Preto hovorí: Prebuď sa ty, kto spíš, a 
vstaň z mŕtvych, a bude ti svietiť Kristus.“
    Ef.5:14  

Stvoriteľ, veľký Programátor stvoril tento ves-
mír a život v ňom, aby sme mali účasť na Jeho 
nádhernom večnom živote. Aby sme Ho mohli 
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žiť už tu a teraz, potrebujeme sa zobudiť a po-
zrieť sa na realitu novým spôsobom.
Počujme však, na čo prišli tí páni, na čom sa 
zhodli, čo objavili o realite ...

René Descartes 
-zakladateľ racionalizmu, filozof a matematik 
už v  16. storočí tvrdil, spoliehať sa na zmysly 
znamená žiť v klame, ilúzii. To, čo nám spro-
stredkujú len zmysly, nie je skutočnosť - realita. 

Ak sa chce človek dopátrať k tomu, čo je sku-
točnosť, realita, musí ísť hlbšie. Niektorí ľudia 
prežijú celý život v klame – ilúzii - a nechápu, 
že dostali šancu, príležitosť uzrieť pravú realitu, 
šancu na život, večný život ... čo my kresťania 
už vieme. Teda dúfam, ...

Parmenides, Platón a Aristoteles
Už starovekí grécki myslitelia sa snažili pred 
viac ako 2000 rokmi dopátrať k tomu, čo je sku-

točnosť, realita, bytie.
Parmenides (540 pred Kr.-470 pred Kr.), za-
kladateľ eleatskej školy, považoval zmyslové 
poznávanie za neschopné dopátrať sa pravdy, 
objaviť skutočné bytie. Hovoril jasne o bytí, 
ktoré stojí v opozícii, v protiklade s nebytím. 
Akú veľkú vec, a to súvisí s  tým, čo hovoríme, 
povedal, keď vyriekol: „čo nie je, nemôže byť“. 
Povedal, že to, čo má začiatok a koniec, vlast-
ne nie je. Poznať sa dá podľa neho, len to, čo 

René Descartes Aristoteles Platón Parmenides
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je stále, čo sa nemení a také veci ako zmena, 
pohyb, vznik a zánik sú len povrchným zdaním, 
na ktoré nie je možné sa spoľahnúť.
Príčinou takého bytia musí byť nejaké skutočné 
bytie, ktoré sa nemení. Nám kresťanom to nie 
je neznáme. Ani starozákonnému ľudu ani no-
vozákonnému ľudu.
„Ja sa nemením“, hovorí Hospodin.

 „Lebo ja Hospodin sa nemením, preto ste 
vy, synovia Jakobovi, ešte nevyhynuli.“ 
    Mal.3:6  
  „Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.“  
    Žid.13:8  

Vidíš, Biblia hovorí, že Boh sa nemení a Ježiš 
Kristus je ten istý - teda sa nemení, lebo je Boh.

Toľko biblickou - archaickou rečou povedané. 
(Mimochodom nepoznám hodnovernejší, spo-
ľahlivejší, pravdivejší zdroj informácii, ako je 
Biblia).

A ešte na záver to priklincujem tým najsilnej-
ším menom, pod ktorým sa zjavil ten všemo-
húci Stvoriteľ veľkému pokornému Mojžišovi : 
JA SOM.
Toľko nám dáva o sebe vedieť.

On bol prvý zo starovekých filozofov, ktorí sa 
nesnažili vysvetliť skúsenostný svet z nejakých 
živlov. Odvrátil sa od živlov a začal skúmať by-
tie. Dá sa povedať, že položil základy odboru, 
ktorý sa volá Ontologia. (Náuka o bytí)
Veľmi si ho vážili aj jeho pokračovatelia Platón a 
Aristoteles, vlastne z neho vychádzali
a rozvíjali jeho objavy, myšlienky. Obidvaja 
zhodne verili, že existuje zdanlivé bytie doxa - 
zdanie, nepravé zmyslové bytie a On - skutočné 
bytie. Už starovekí Gréci boli neporovnateľne 
múdrejší ako dnešní ľudia, žiaľ ako aj mno-
hí kresťania, ktorí sú tak fixovaní len a len na 
naháňanie materiálnych pominuteľných veci, 
mamonu. Stávajú sa otrokmi matérie, miesto 
toho, aby ju múdro spravovali. A pritom kváka-
jú, že sú spasení, ale sú zaseknutí len v povrch-
nej pominuteľnej hmote a Toho, ktorý ju z lásky 
stvoril, udržiava, drží, nesie, organizuje, nie sú 
schopní nahmatať, dotknúť sa Ho, byť s Ním v 
kontakte a žiť s Ním v očakávaní zasľúbeného 
večného života v Jeho prítomnosti, vo večnom 
nádhernom svetle. 
Starovekí Gréci, myslitelia by ich vysmiali, ba 
až by opovrhli nimi. A anjeli, nádherné, Bohom 
stvorené bytosti, ktoré majú slúžiť tým, ktorí 

majú zdediť spasenie, sa len z počudovaním 
pozerajú na to, ako sa ľudia ženú za pominuteľ-
nými vecami.

 „A ktorému z anjelov povedal kedy: Seď po 
mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriate-
ľov za podnož tvojich nôh?
  Či nie sú všetci svätoslužobnými duchami, 
posielanými do služby pre tých, ktorí majú zdediť 
spasenie?“          Žid. 1:13-14   

My, nemôžeme povedať, že sme, lebo máme 
začiatok aj koniec, meníme sa permanentne 
a mnohokrát, veru nie slávne. Aj tento vesmír 
má svoj začiatok a aj koniec. To, čo má začiatok 
a koniec podľa týchto mysliteľov je len ilúzia, 
nepravé bytie.
Začalo to Veľkým treskom - Big Bangom, dnes 
to už vie skoro každý, aj malé dieťa. Keďže má 
začiatok, má aj koniec. Biblia to opäť veľmi jas-
ne hovorí a  jednoznačne ... a už veľmi dávno. 

Ešte aj veľký Einstein bol zástancom stacionár-
neho, stáleho večného vesmíru bez začiatku 
a konca. Nevedel prijať skutočnosť, že vesmír 
smeruje k svojmu zániku, musel však kapitu-
lovať.
Prvý, kto vedecky, nie nábožensky či filozoficky 
prišiel s myšlienkou, že vesmír mal začiatok, 
bol ruský vedec Alexander Friedman v roku 
1922, no v roku 1927, nezávisle od neho bel-
gický kňaz predložil návrh, že vesmír sa začal 
výbuchom prehistorického atómu, potom v 
roku 1927  Hubble experimentálne dokázal, že 
Lemaitreho teoria je pravdivá a Big Bang teória, 
mimochodom potvrdzujúca biblickú pravdu 
o  začiatku - o  stvorení, bola na svete. Zase je 
pravda v Biblii. Vedecky potvrdená, že vesmír, 
v ktorom žijeme mal počiatok, že nie je večný.

Parmenides na niečo prišiel, aj Platón, aj Aristo-
teles na niečo naozaj prišli, ale bolo to len akési 
tušenie veľkej múdrosti, ktorú naozaj precízne 
vypracovali. Preto mohli objaviť tie veľké múd-
rosti, lebo prahli po pravde, hľadali ju, preto im 
niečo bolo ukázané, poodkryté, ...hľadali niečo.

Už v antike tušili starovekí myslitelia, že reali-
ta je kdesi za ilúziou. To sme sa ešte nedostali 
k starovekým hinduistom, budhistom,....ktorí 
nazývali hmotný svet MÁJOU - ILÚZIOU.  

V dnešnej dobe nám súčasní vedci tvrdia niečo 
podobné.

Vesmír je počítačovou simuláciou - tvrdia 
to osobnosti aj vedci žijúci v dnešných 
dňoch. Je ich stále viac.
Netvrdia to nejakí diletanti, nejakí rojkovia, 
nadšenci sci-fi, nejakí blázni, ale tvrdia to se-
riózní svetovo uznávaní vedci, odborníci vo 
svojom obore.

Alexander Fridman

Georges Lemaitre

Albert Einstein
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ELON MUSK - inžinier, vynálezca , vizionár, 
úspešný podnikateľ, riaditeľ automobilky 
Tesla Motors , zakladateľ a majiteľ firmy 
Tesla SpaceX, pôsobiaca v aerokozmickom 
priemysle.
Práve prostredníctvom tejto firmy plánuje 
uskutočniť v roku 2022 misiu na Mars, s cieľom 
kolonizovať ho.
Elon Musk ide na vec úplne zostra. Verí, že exis-
tuje vysoká možnosť, že žijeme v počítačovej 
simulácii, že svet je vytvorený nejakou inteli-
genciou, či už budúcimi civilizáciami, alebo ...?
Podľa neho žijeme v tak dokonalej virtuálnej 
realite, že ju považujeme za náš skutočný svet. 
Namiesto headsetov však máme ľudské telá, 
ktoré nám umožňujú fungovať v tzv. pseudo-
realite.

Elon Musk hovorí, že šanca, že nežijeme v počí-
tačovej simulácii je jedna ku miliardám.
Dôkazom je vraj obrovská rýchlosť pokroku v 
oblasti informačných technológií a aj počíta-
čových hier. Svoje presvedčenie opiera o, podľa 
neho, najsilnejší argument, ktorý túto teóriu 
má potvrdzovať. „Pred 40 rokmi sme mali ping- 
pong - dva obdĺžniky a bodku.“ O 40 rokov 
neskôr máme fotorealistické 3D simulácie s 
miliónmi ľudí hrajúcimi simultánne a zlepšuje 
sa to každý rok. čoskoro budeme mať virtuálnu 
realitu.“
Nie sme ďaleko od toho, že hry budú nerozoz-
nateľné od reality, tvrdí Elon Musk. Povedal, 
že keby sa aj rýchlosť týchto inovácii spomalila 
tisícnásobne, stále by bol pokrok veľmi rýchly 
vzhľadom k dĺžke ľudského života. A z toho, 

že by to viedlo k hrám, ktoré by boli nerozo- 
znateľné od reality, a ktoré by mohli prebiehať, 
kdekoľvek, vyplýva pravdepodobnosť jedna ku 
miliardám, že žijeme v základnej skutočnosti.

To všetko odznelo začiatkom roku 2016 na Code 
Conference 2016 v Kalifornii. Naznačil aj scenár, 
ktorý podľa neho môže nastať pri súčasnom 
tempe vývoja umelej inteligencie. 
„Pokiaľ budeme predpokladať pokračujúci vý-
voj, potom sa všetky hry raz stanú
neodlíšiteľné od reality,“ povedal Musk. 
Naozaj niečo Musk tuší, ale pravdivý scenár o 
budúcnosti je opísaný v Biblii a ten sa naplní. 
Majme však otvorené oči, lebo vedecko-tech-
nologický pokrok, ktorý prebieha pred našimi 
očami, a ktorého súčasťou do istej miery sme 
a musíme byť, nám prezrádza a ukazuje to, ako 
sa napĺňajú proroctvá. Nemáme nič proti tech-
nológiám, naopak, radi ich vítame, používame, 
tešíme sa z nich, ale buďme obozretní, lebo 
veľmi ľahko môžu byť aj tie najlepšie technolo-
gické objavy a vymoženosti nástrojom v rukách 
zla. História je toho svedkom.

Merrill Lynch – divízia Bank of America
Analytici z Bank of America prišli s prekvapivo 
šialeným tvrdením – podľa nich existuje dvad-
sať až päťdesiatpercentná šanca, že svet, v kto-
rom žijeme, je virtuálnou realitou podobnou 
filmu Matrix (o ňom ešte budeme v budúcnosti 
písať). Teda, že všetko, čo zažívame, je len oby-
čajnou simuláciou.
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Správa, ktorú obdŕžali klienti banky taktiež po-
dotýka, že keby aj bol náš svet iba ilúziou,
nikdy sa o tom nedozvieme, varuje server The 
Independent.
Vo svojej správe sa Merrill Lynch z divízie Bank 
of America opiera o myšlienky popredných 
filozofov, vedcov a ďalších mysliteľov. Podľa 
neho je „možné, že s takýmto pokrokom umelej 
inteligencie, virtuálnej reality a výkonom počí-
tačov by sa mohli členovia budúcich civilizácii 
rozhodnúť spustiť simuláciu.“
Dobré postrehy, zaujímavé, ľuďom to už do-
chádza, že nejaké inteligencie sa s ľudstvom 
zahrávajú, vytvárajú nejaké reality, možno to aj 
prichádza z budúcnosti alebo možno aj z iných 
dimenzií, ale pozornosť by mali obrátiť k Biblii, 
lebo tam sú odpovede na tieto otázky.
Biblia hovorí o Najvyššej Inteligencii – Progra-
mátorovi - Super Intelekte, ktorý z lásky stvoril 
tento svet, ale aj o hackerovi – satanovi, ktorý 
prevzal kontrolu nad vesmírom a ľudskou civili-
záciou, lebo prvý prototyp človeka zvaný Adam 
pustil jeho programy do seba a do vesmíru 
a odvtedy software života nahradil software 
smrti a všetko padá. Odpovede sú v Biblii. Na-
ozaj sú tu inteligencie, ktoré chcú kontrolovať a 
riadiť život človeka, aj to robia ...
A naozaj to ľudia ani nedokážu sami od seba 
vidieť, ale môžu byť odpojení od tej simulácie, 
Ježiš Kristus to dokáže. A zapojí ich, ako aj nás 
zapojil, do nového programu ...
V správe sa ešte píše, že v apríli 2016 sa zhro-
maždili poprední vedci v Americkom múzeu 
prírodnej histórie, aby svoje dojmy dôkladne 
prediskutovali. Ich hlavným argumentom pre 
spomínané tvrdenie, že žijeme vo virtuálnej 
realite, je aj to, že už dávno sa blížime k fotore-
alistickým 3D simuláciám.

Nick Bostrom - oxfordský akademik a filo-
zof  hovorí: „Je značne pravdepodobné, že ži-

jete v počítačovej simulácii. To myslím doslova: 
pokiaľ je táto hypotéza správna, existujete vo 
virtuálnej realite simulovanej na počítači, kto-
rý postavila nejaká rozvinutá civilizácia. Aj váš 
mozog je len súčasťou tej simulácie.“

(K tomu niečo málo cítim potrebu dodať. Niečo 
ľudia tušia. Keď počujeme slovo počítač, tak 
si predstavíme nejaký stroj, nejaké technické 
zariadenie, niečo mimo nás. Lenže ľudia, ktorí 
sa zaoberajú kvantovými počítačmi, teda ich 
vývojom, vedia, že sa pripravujú dva druhy 
kvantových počítačov. Tie vychádzajúce z kla-
sickej počítačovej architektúry, hardwarovej a 
kvantové počítače na biologickej báze; ich pre-
pojenie s človekom bude prinášať šialené mož-
nosti; duchovný a fyzický svet už bude totálne 
prepojený; uvidíme, čo z toho sa zrealizuje, ešte 
počas nášho života, čo Boh dovolí; poznámka 
autora článku).

A ešte k tomu, že rozvinutá civilizácia. 
My kresťania vieme, že diabol disponuje infor-
máciami mimo času a priestoru, nie je obme-
dzený časom a priestorom, má vyššiu, oveľa 
vyššiu inteligenciu ako človek a naozaj vytvára 
simulácie, ktorými ovláda človeka i ľudstvo, 
brutálne, primitívne, vulgárne, ale i veľmi jem-
ne sofistikované koncepcie, simulácie, ktoré 
formou myšlienkových vírusov pašuje do mysle 
človeka, a tak ho ovláda. K tomu netreba ani 
počítač, existuje bezprostredný vplyv - cestou 
duchovných technológií,  netreba k tomu tech-
niku človekom vytvorenú.

Astrofyzik Neil DeGrasse Tyson – americ-
ký astrofyzik, popularizátor vedy, riaditeľ 
Haydenovho planetária a výskumník v 
Americkom prírodovednom múzeu

Označil možnosť, že žijeme v počítačovej simu-
lácii za veľmi vysokú.
Povedal to v roku 2016 v Americkom prírodo-
vednom múzeu na pamiatkovej rozprave ve-

novanej Isaacovi Asimovi, ktorá sa zaoberala 
otázkou, či je vesmír simuláciou. Prítomní ved-
ci, speakeri sa vyjadrili, čo je možné povedať k 
tejto otázke. V závislosti od toho, či chcete, aby 
skutočnosť bola reálna lebo nie, odpoveď od 
niektorých „panelistov“ môže byť užitočnejšia 
než odpovede ostatných.
Ukázalo sa, že ak sa pýtate vedcov, ktorých 
prácou je skúmať povahu reality, odpoveď je v 
skutočnosti: Je to možné!
Tyson povedal, že je to 50 : 50, že žijeme v počí-
tačovej simulácii !
Možno všetko, čo sa deje, je len simulácia be-
žiaca na počítači spustená múdrejšou vyššou 
inteligenciou (s podivným zmyslom pre hu-
mor).Tak tomu rozumejú oni...

Tyson poukazuje na to, že my ľudia sme vždy 
definovali sami seba ako najchytenejšie  živé 
bytosti, inteligentnejšie druhy ako šimpanzy, 
ktoré zdieľajú takmer 99% našej DNA. Môžeme 
vytvoriť symfónie a urobiť trigonometriu a as-
trofyziku - niektorí z nás....

Tyson používa myšlienkový experiment, aby si 
predstavil životnú formu, ktorá je oveľa inte-
ligentnejšia ako my, psy, šimpanzy alebo iné 
suchozemské cicavce.

Tyson

American Museum of Naatural History Isaac Asimov Memorial Debate
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zákonoch. Možno to nie je danosť, ale funkcia 
charakteru vesmíru, v ktorom žijeme. Keby som 
bol postavou v počítačovej hre, tak by som na-
koniec objavil, že pravidlá sú pevne dané a sú 
matematické,“ povedal Max Tegmark .  
„Vesmír presne odráža počítačový kód, v kto-
rom bol napísaný.“

Sylvester James Gates - americký teore-
tický fyzik, ktorý pracuje na supersymetrii, 
supergravitácii a superstrunovej teórii. V roku 
2017 odišiel z oddelenia fyziky na univerzite 
v Marylanskej vysokej škole pre počítačovú, 
matematickú a prírodnú vedu a teraz je profe-
sorom fyziky Ford na univerzite v Browne. Bol 
profesorom Regentskej univerzity v Marylande 
a slúžil na rade poradcov pre vedu a technoló-
giu bývalého prezidenta Baracka Obamu.

To, že sa dokazuje, že myšlienky teórie informá-
cií sa čoraz viac objavujú vo fyzike, potvrdil prá-
ve James Gates. „Vo svojom výskume som našiel 

túto veľmi zvláštnu vec,“ povedal James Gates, 
teoretický fyzik na Marylandskej univerzite. 
„Bol som vedený kódmi na opravu chýb – to 
sú tie kódy, vďaka ktorým prehliadače fungujú. 
Tak prečo boli v rovniciach, ktoré som študoval 
o kvarkoch a elektrónoch a supersymetrii? To 
ma priviedlo k pevnému presvedčeniu, že už 
nemôžem povedať, že ľudia ako Max sú blázni. „

Ďalej na adresu tejto hypotézy tento uznávaný 
vedec, teoretický fyzik a kapacita v oblasti su-
persymetrie, supergravitácie a superstrunovej 
teórie, profesor a poradca pre vedu a techno-
lógiu bývalého prezidenta Baracka Obamu, 
vyslovil prekrásne presvedčenie:

 „Ak je simulačná hypotéza platná, potom otvo-
ríme dvere do večného života a zmŕtvychvsta-
nia a do vecí , o ktorých sa formálne diskutovalo 
doteraz len v oblasti náboženstva,“ pripomenul 
Gates. „Dôvod je úplne jednoduchý: Ak my sme 
programy v počítači, potom ak budem mať po-
čítač, ktorý nie je poškodený, môžem program 
vždy znova spustiť.“ 
To je teda sila, vedec hovorí, že sme programy v 
spustenej simulácii, ktoré sa dajú znova opraviť 
a spustiť.

Čo na to Biblia - Naozaj existuje Veľký  
Architekt - programátor, ktorý spustil 
tento vesmír.

Musíme dodať, že to tušenie nie je ďaleko od 
pravdy, že žijeme v nejakom riadenom svete, 
podľa nejakého napísaného scenára, progra-
mu, že naozaj sa spúšťajú nejaké programy a 
existuje nejaký programátor.

„Ako by sme my vyzerali v ich očiach? Boli by 
sme pre nich bezvýznamné kvapky, blúdiaci 
idioti v ich prítomnosti,“ povedal Tyson.

Bez ohľadu nato, aká realita v skutočnosti je, je 
to celkom a veľmi dobre možné, vytvoriť simu-
láciu univerza - vesmíru.
„A ak je to tak, je pre mňa ľahké si predstaviť, 
že všetko v našom živote je vytvorené nejakými 
inými entitami pre ich zábavu,“ hovorí Tyson. 
„Hovorím, že v deň, keď sa dozvieme, že je to 
pravda, budem jediný v miestnosti, ktorý by 
povedal:“ Nie som prekvapený. „

Max Tegmark – švédsko - americký koz-
mológ, pôsobí ako profesor na Massachusetts 
Institute of Technology (MIT)  a je vedeckým 
riaditeľom Foundational Questions Institute. 
Na adresu toho, či žijeme vo virtuálne realite 
povedal:
„čím viac sa dozvedáme o vesmíre, tým viac 
sa ukazuje, že je založený na matematických 
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A aj my sme prekrásne, Bohom vytvorené prog-
ramy a celý náš život je Jeho úžasný program 
- plán.
Ako to už povedal nedávno zosnulý vynika-
júci vedec, nazývaný posledným žijúcim tita-
nom prírodných vied, spolupracovník Alberta  

Einsteina na Princetonskej univerzite, John 
Archibald Wheeler. Povedal, že hmota a 
energia sú len emergentné (odvodené) od 
čohosi podstatnejšieho, z čoho vznikajú a sú 
tým tvorené - od INFORMÁCIE. Hmota a ener-
gia - žiarenie sú len druhotné nosiče niečoho 
podstatnejšieho - informácie. 
Informácie tvoria program, súbory informácií 
prepojené v rozličných vzťahoch tvoria rozličné, 
jednoduché, ale i veľmi sofistikované progra-
my. Krása. To už hovoríme takmer o DNA, čo 
nás tvorí a nie je to nič iné ako súbor informácii, 
knižnica programov a pod.
Podľa Wheelera je vesmír informačný procesor, 
do ktoré sa zadávajú vstupné údaje, zákonitos-
ti, veličiny, vzťahy, ako čo má prebiehať.....a 
program beží. Naše zmysly to zaregistrujú, lebo 
toto fyzikálne prostredie sa s časom mení. Toto 
fyzikálne prostredie je však emergetné, odvo-
dené, vyviera zo základnejšej ingrediencie , z 
informácie. A keď ideme cez tie emergentné, 
odvodené veci, hmotu a energiu až k informácii 
– logu - slovu a hlavne k pôvodcovi tej infor-
mácie, k veľkému Programátorovi – Duchu -tak 
potom aj my vieme správnou informáciou a 
mocou z nej získanou – vierou meniť to fyzikál-
ne prostredie okolo nás. Novými zápismi, nie 
svojvoľnými, vymyslenými našim srdcom, ale 
spustením programu, ktorý Veľký Programátor 
- Duch naprogramoval, a ktorý je zapísaný vo 
veľkej príručke - manuáli programov a aplikácii 
v Božom slove.
A zapnutím - spustením programu cestou vie-

ry a vyznania sa začína meniť fyzikálna realita 
okolo nás.

Ako by som počul evanjelium Jána, ktoré vra-
ví, že na počiatku bolo slovo - LOGOS - žIVÉ -  
- žIJÚCE - OžIVUJÚCE - BYTIE A žIVOT TVORIA-
CA - PULZUJÚCA INFORMÁCIA - VEčNÝ DUCH, a 
že povstalo a trvá všetko skrze Neho, dokiaľ On 
nerozhodne inak.
Musíme sa pokoriť pred Božím slovom, ísť do 
hĺbky a mať odvahu Ho chápať súčasne a ak-
tuálne.
 „Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u 
Boha a to Slovo bol Bôh. 
 Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha.
 Všetko povstalo skrze neho, a bez neho ne-
povstalo ani jedno z toho, čo povstalo.“   Ján 1:1-3  

Lenže všetko prebieha a bude prebiehať nie 
podľa predpovedí a scenára Elona Muska, ale 
podľa scenára napísaného v Biblii - Božom 
slove. Tento scenár je nám zjavený napísaný. 
Nazývame tento scenár biblickou rečou - pro-
roctvo. Musíme mať odvahu myslieť moderne, 
súčasne, aktuálne, aby sme jednak rozumeli, čo 
sa okolo nás deje, ako to vyzerá so svetom okolo 
nás, v ktorom žijeme. Nesmieme sa však nechať 
pomýliť, zviesť vírusmi, programami, ktoré 
sa snaží vpašovať do nášho myslenia hacker - 
satan. Musíme zostať pri zdrojovom kóde, pri 
zdroji informácii a programov v Božom slove.
Boh riekol a stalo sa. On naprogramoval, spustil 
a opäť obnovuje, spúšťa aplikácie, programy 
svojím slovom. Aj teraz pracuje - pôsobí Jeho 
slovo, žije, koná. Presne to sa stane, ten prog-
ram sa spustí, ktorý On napísal. Napísal celý 
tvoj i môj život.
Počuj, čo vraví kráľ Dávid:

 „ Tvoje oči videly môj trup, a do tvojej knihy 
sú zapísané všetky moje údy jako aj dni, v kto-
rých boly utvorené, keď ešte nebolo ani jedného z 
nich.“    Žalm 139:16  

Hovorí to o sebe aj o tebe. žil 1040 až 970 pred 
Kr. to znamená pred 3000 rokmi. Aká veľká 
moderná súčasná, dnešnou vedou objavená 
pravda mu bola zjavená.
Duch Svätý mu zjavil, že ešte ani neexistoval 
vesmír, ani on, ani ty, ani ja, dobre počuješ, 
dokonca ešte ani vesmír neexistoval, ešte pred 
spustením programu s názvom vesmír a život 
v ňom. Bol v inej dimenzii napísaný jeho i tvoj 
život do knihy Programátora - Stvoriteľa. Všet-
ky jeho údy i celý život, všetky dni. Keď nebolo 

ešte ani jedného. Bol napísaný program s náz-
vom vesmír, bol napísaný program Dávid, a 
potom to bolo spustené, presne po poriadku a 
programy začali bežať a bežia dodnes.
No nie je to úžasné ???

A spúšťajú sa ďalšie programy v tvojom i mo-
jom živote. Sme súčasťou veľkej hry o večný 
život.

Boh spustil večný program, program večný 
život plný lásky. Mal si byť vždy milovaný a si 
milovaný. Si program navrhnutý, napísaný a 
spustený z lásky a pre lásku. Prišiel však dru-
horadý, žiarlivý program menom satan, ktorý 
„ hack-ol“ prekrásny nádherne fungujúci prog-
ram lásky a večného života. A prevzal nad ním 
kontrolu a snaží sa ho riadiť. Lenže Veľký Prog-
ramátor, ktorý program napísal a spustil ho, aj 
ho vie opraviť a už aj opravný program spustil, 
len ho musíš pustiť - nainštalovať do seba. Aby 
opravný Program - Duch Kristov - opravil teba 
- program. Aby opravil chybné zápisy. To je krá-
sa, to je sila. A spustí sa nový život. No nie toto 
hovorí Biblia a nie na toto prichádzajú svojím 
spôsobom vedecké kapacity dnešných dní?

Áno, ľudia začínajú tušiť, že niečo nie je v po-
riadku s ich životmi, len nevedia, čo s tým robiť, 
ako to riešiť. Oči sa im otvoria až vtedy, keď sa 
prebudia, dotkne sa ich vyžiarené svetlo z pi-
xelov nebeského projektora - plazmy a spustí 
v nich program - Program Ježiš Kristus a Jeho 
evanjelium, spustí sa v nich program Večný 
život.

Na to sme tu my, už vytrhnutí z diablovho prog-
ramu a preložení do Kráľovstva Božieho.
Určite sa vrátime k danej téme. Je nádherná, 
aktuálna, mocná, pre nás nie neznáma....len 
musíme mať otvorené oči, odvahu vidieť v Bib-
lii to, čo tam je, chápať to súčasne....

Zdroj:
FORBES FUTURE (HT TPS://WWW.FORBES.CZ/ TAG/FORBES-
FUTURE/)
https://www.businessinsider.com/neil-degrasse-tyson-
thinks-the-universe-might-be-a-simulation-2016-12
https://www.scientificamerican.com/article/are-we-living-
in-a-computer-simulation/
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