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14. RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA  
 
 
 
 
14.1.  RZECZYWISTOŚĆ  WIRTUALNA  W  NASZYM ŚWIECIE  [5] 
 
 Obserwując współczesny świat widzimy, że przez zgodne i nieustanne działanie wielu 
mediów udaje się stworzyć dla olbrzymiej większości społeczeństwa świat wirtualny 
kreowany i sterowany przez twórców kolejnych ideologii. Do bardzo wielu osób nie docierają 
informacje pomijane w mediach, a serio traktują upowszechniane przez media tak zwane 
„fakty medialne”, stanowiące margines rzeczywistości, a niekiedy nie są prawdziwe1. 
Manipulacje faktami często polegają na na tworzeniu "szumu medialnego", czyli skupianiu 
uwagi na sprawach marginalnych przy równoczesnym zachowaniu milczenia w sprawach 
bardzo istotnych dla społeczeństwa. Oczywiści zdarza się również tworzenie tak zwanych 
"faktów medialnych" polegających na kłamstwach lub pomówieniach.  
Możliwości wywierania istotnego wpływu na całe społeczeństwo znacznie poszerzyły się 
wraz z tworzeniem nowych technik przekazu informacji. Dotyczyło to zwłaszcza 
upowszechnienia prasy i powstania i rozwoju radia. Przykładem jest nacjonalizm hitlerowski 
oraz komunizm. Poważne sukcesy w zakresie propagowania nowych ideologii gwarantuje 

                                                 
1 Oto przykład pomijania zaistniałych faktów: Po tsunami w Zatoce Bengalskiej w roku 2004 środki przekazu 
nie zauważyły, że fala wysokości 12m zatrzymania się na progu Sanktuarium Maryjnego w Vailankanni, gdzie 
ponad 2 000 wiernych katolików uczestniczyło we Mszy św. Fala jednak popłynęła w głąb lądu poza 
Sanktuarium na odległość 500m, niszcząc wszystko dokoła i uśmiercając ponad 1000 mieszkańców. 
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monopol informacyjny, oraz izolacja od zewnętrznych źródeł informacji (rys. 14.1), co 
gwarantowała cenzura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 14.1. Odizolujmy odbiorcę od świata rzeczywistego, a wtedy stworzymy mu wirtualny 
świat medialny [2].          
 
 Znajomość mechanizmów tworzenia i wdrażania rzeczywistości wirtualnej może być 
ważnym elementem wiedzy i prognozowania przyszłości, a nawet samoobrony społeczeństwa 
przed indoktrynacją przez elitę sterującą mediami. Przedstawione fakty przywołujemy tylko 
w celu uświadomienia sobie skuteczności przekazu świata wirtualnego.  
   
 
 
13.2. CZYM JEST  RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA 
 

Obecnie najważniejszymi i najskuteczniejszymi mediami są telewizja oraz Internet. W 
obydwu przypadkach korzysta się z możliwości manipulowania nie tylko słowem ale i 
obrazem, a nawet możliwością tworzenia czegoś nie istniejącego w naszym świecie czyli 
rzeczywistości wirtualnej. Według Jaron Lanier – Matrix [2]: 

   
„Rzeczywistość wirtualna jest kreowana za pomocą techniki komputerowej 

w celu stworzenia efektu interaktywnego trójwymiarowego świata”. 
 

 Od czasów Jarona Laniera, za pomocą techniki komputerowej, potrafimy coraz 
doskonalej wytwarzać świat wirtualny w wersji filmowej. Już dzisiaj kreuje się 
trójwymiarową przestrzeń, przedmioty i zdarzenia nie istniejące w naturze stanowiące 
symulację świata rzeczywistego: materii, ruchu i uczestników zwanych awatarami2 (rys. 9.1). 
Technika i oprogramowanie umożliwiają tworzenie coraz doskonalszej rzeczywistości 
wirtualnej. Tworzy się wrażenie widzenia przestrzennego przez podawanie na każde oko 
obrazu tego samego obiektu, oglądanego z nieco innego punktu, podobnie jak to się dzieje w  
widzeniu obuocznym. Te dwa obrazy mózg wykorzystuje do wytworzenia obrazu 
przestrzennego i do oceny względnej odległości poszczególnych elementów oglądanego 
obiektu. Komputer z oprogramowaniem musi umożliwiać nie tylko tworzenie obrazu 
wirtualnego, ale również jego modyfikowanie synchronicznie i zgodnie z ruchami głowy, 

                                                 
• 2 Awatar - personifikacja jakiejś osoby/bóstwa/istoty wyższej/czegokolwiek w odmiennym 

świecie.  
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Awatar_%28rzeczywisto%C5%9B%C4%87_wirtualna%29
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sposobem przemieszczania się obserwatora, by w ten sposób stworzyć możliwość oglądania 
wycinka świata wirtualnego z różnych stron, podobnie jak to ma miejsce w świecie 
rzeczywistym. Prędkość zmian obrazu wirtualnego powinna odpowiadać prędkości zmian w 
świecie rzeczywistym.  
 Współpracę z obrazem wirtualnym umożliwia hełm wirtualny z stereoskopowym 
wyświetlaczem i kwadrofonicznym odtwarzaczem dźwięku (patrz rys. 9.2). Hełm 
odwzorowuje ruchy głowy, a synchronicznie z ruchami hełmu modyfikuje się oglądany obraz 
wirtualny i dźwięk.  
 

                 
Rys. 14.2. Przykłady awatarów 
 

Oczywiście zmiany w oglądanym obrazie wirtualnym zachodzić  mogą tylko w takim 
stopniu, w jakim pozwala na to oprogramowanie. Są one ograniczone prędkością 
przetwarzania komputerów. Już teraz istnieją możliwości techniczne tworzenia rzeczywistości 
wirtualnych dla gier komputerowych i filmów animowanych. Jesteśmy świadkami coraz 
szerszego wykorzystania techniki informatycznej w sztuce filmowej. 

Większe trudności stwarza przekazywanie wrażeń dotykowych i ruchowych. Chodzi o 
to, by osoba oglądająca obraz wirtualny mogła wykonywać czynności w obrazie wirtualnym, 
na przykład poruszać kierownicą pojazdu czy zerwać kwiat i równocześnie widzieć obraz 
swej ręki wykonującej oglądaną czynność i odczuwa dotyk obrazu wirtualnego, a nawet 
wysiłek mięśni. Urządzeniami, które stwarzają możliwości przekazywania wrażeń 
dotykowych są przetworniki piezoelektryczne zmieniające swe wymiary pod wpływem 
przyłożonego napięcia elektrycznego, i na odwrót, ich zginanie, zgniatanie, lub rozciąganie 
powoduje powstawanie w nich napięć elektrycznych. Czujniki wykonane z takich 
przetworników można wmontować w tak zwane rękawice wirtualne. Ruchy dłoni w takiej 
rękawicy zamieniają się w sygnały elektryczne.  Sygnały te są  przetwarzane na informacje, 
które przekazywane do programu komputerowego przenoszą ruch dłoni rzeczywistej na dłoń 
w obrazie wirtualnym. Przetworniki działają również w kierunku przeciwnym przenosząc 
symulowane siłowe oddziaływania wirtualne obiektu wirtualnego poprzez rękawicę na 
prawdziwą dłoń obserwatora. W ten sposób kreuje się  

Obecny stan techniki pozwala nie tylko budować wirtualną rękawicę, ale również 
wirtualny kombinezon. Znajduje on praktyczne zastosowanie w budowie symulatorów lotów 
(rys. 9.2) stosowanych do szkolenia pilotów i kosmonautów. Na rysunku tym widzimy scenę 
wirtualnego szkolenia skoczka spadochronowego [3]3.  

 

                                                 
3 Symulatory lotów były stosowane w polskim lotnictwie wojskowym jeszcze przed 

epoką komputerów. Były nimi filmy nagrane w czasie rzeczywistego lotu, na które przyszły 
lotnik musiał w właściwy sposób reagować. Szkolenie za pomocą symulatorów zmniejszało 
liczbę wypadków w lotach szkoleniowych.  
 

http://www.cyberr.pl/awatar/slides/40.php�
http://www.cyberr.pl/awatar/slides/35.php�
http://www.cyberr.pl/awatar/slides/57.php�
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Rys. 14.3. Wirtualny trening skoczka spadochronowego [3] 

 
Dotąd nie opanowano zastosowania efektów zapachowych i smakowych. Można sobie 

wyobrazić wprowadzenie efektów zapachowych w oparciu o pewną liczbą fiolek z 
odpowiednimi zapachami uwalnianymi przez program symulacji komputerowej, ale wydaje 
się niemożliwością wprowadzenie efektów smakowych. 

 
 
 
 
 
14.3. PRZYSZŁOŚĆ  RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ 

 
W naszych rozważaniach wykonajmy następujący eksperyment myślowy. Załóżmy, 

że medycyna osiągnie poziom pozwalający utrzymać wypreparowany mózg ludzki przy życiu 
i zachować jego pełną sprawność intelektualną. Wtedy odpowiednia aparatura medyczna 
może utrzymywać przy życiu żywy mózg osoby, której ciało zostało całkowicie zniszczone 
(np. w wypadku). Załóżmy również, że będzie znana funkcja wszystkich neuronów 
wychodzących z mózgu i będzie można połączyć je z komputerem  KE  za pośrednictwem 
przetworników neuronowo-cyfrowych zamieniających impulsy nerwowe wychodzące z 
mózgu, na elektryczne impulsy cyfrowe oraz przetworniki cyfrowo-neuronowe przenoszące 
informacje z zewnątrz do mózgu, jak to pokazano na rysunku 9.3. Zastanówmy się czy 
pozbawiony ciała wypreparowany i podtrzymywany przy życiu mózg ludzki E może „żyć” w 
świecie symulowanym przez odpowiednio oprogramowany komputer  KE i nie odczuwał 
braku  własnego ciała. 
 Jest oczywiste, że bezbłędna współpraca będzie trwała tak długo dopóki nie będzie 
wykraczała poza algorytmy oprogramowania komputera. Jednak Eluta może zechcieć 
wzbogacać swoją wiedzę o dowolne elementy. Będzie miała swobodę w tej dziedzinie tylko 
wtedy, gdy będzie mogła poddawać rzeczywistość wirtualną dowolnym eksperymentom, 
będzie mogła ją modyfikować. czy jest to możliwe? 
 Zauważmy, że komputer nie może sam dostosować swego programu do nie 
zaprogramowanych zmian. Tymczasem w świecie wirtualnym mózgu  E, podobnie jak w 
świecie rzeczywistym, często pojawiać się muszą sytuacje nowe nieprzewidywalne. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:VR-Helm.jpg�
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Tymczasem komputera nie można zaprogramować na nowe nie zaprogramowane sytuacje i to 
nie tylko ze względu na nieelastyczność oprogramowania i ograniczenia techniczne, ale 
przede wszystkim ze względu na to, że w spójnym matematycznym systemie formalnym 
jakim musi być program komputerowy, istnieją teoretycznego ograniczenia. W systemie 
spójnym obowiązują dwa twierdzenia Gödla [4, 6, 11]: 
I. W spójnym, formalnym matematycznym systemie istnieją arytmetyczne stwierdzenia 

G(P), których w tym systemie ani udowodnić ani obalić nie można.  
II. Istnienie choćby jednego twierdzenia G(P) dowodzi spójności systemu. 

 
Stwierdzenia  G(P) nie można uzyskać w za pomocą metod wnioskowania tego systemu. 
Mówiąc inaczej, spójności formalnego systemu nie można udowodnić przy pomocy reguł 
tego systemu. program komputerowy oparty na spójnym systemie formalnym sam nie może 
udowodnić, że jest spójny. Zatem G(P) musi pochodzić spoza sytemu, czyli nie może go 
stworzyć poddany badaniu program komputerowy.  A ponieważ człowiek potrafi takie zdanie 
stworzyć, jego mózg nie może być tylko nawet najdoskonalszym komputerem z 
oprogramowaniem opartym na najdoskonalszym systemie formalnym. 
 

Zgodnie z  twierdzeniem Kurta Gödla uzupełnionym przez John R. Lucas’a i Rogera 
Penrose’a: żaden algorytm komputerowy nie może zastąpić mózgu ludzkiego [4 str. 233-248]. 
Zatem partnerem osoby badanej, mózgu  E,  może być tylko człowiek - operator OE. 
Komputer KE spełnia tylko funkcję translatora pomiędzy osobami  E  i OE  oraz generatora 
świata wirtualnego dla  E, a jego oprogramowanie musi być ciągle kontrolowane i 
przystosowywane do aktualnych potrzeb przez operatora OE co symbolicznie przedstawia 
rysunek  14.4. Wynika stąd ważny wniosek: 
 

Za pomocą najlepiej oprogramowanego komputera nie da się stworzyć 
doskonałej rzeczywistości wirtualnej dla człowieka. 

 
Stąd współpracy Eluty z rzeczywistością wirtualną na miarę współpracy dwóch osób, nie da 
się zrealizować bez nieustannej interwencji operatora OE, co możemy napisać symbolicznie: 
 

    OE     ⇔    KE    ⇔    E. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 14.4. Zastosowanie przetworników neuronowo – cyfrowych do bezpośredniego 
połączenia mózgu z komputerem.  
 

Przetworniki 
neuron - cyfra 
cyfra - neuron  

 Mózg E 

Układ „zasilający”, 
utrzymujący życie 

mózgu, czyli zastępujący 
ciało 
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Operator OE będzie wiedział, że jego rozmówcą jest sam mózg  E.  Natomiast mózg  E  
połączony z komputerem będzie odczuwał i żył normalnie, w świecie wirtualnym tylko w 
czasie współpracy z operatorem. Współpraca ta musi być ciągła z zachowaniem wszystkich 
prawidłowości logicznych, przyrodniczych i psychologicznych. W czasie, gdy operator 
będzie chciał się „odłączyć”, musiałby chyba swego podopiecznego wprowadzić w 
hibernację. Bardzo trudno byłoby zachować ciągłość i spójność dzieląc funkcję operatora 
pomiędzy dwie osoby pracujące na zmianę. Inaczej mówiąc operator musiałby cały swój czas, 
życie i zdolności intelektualne oddać do dyspozycji mózgowi  E. Co oczywiście w praktyce 
nie jest możliwe. 

 
Pójdźmy krok dalej w naszej fantazji. Załóżmy, że dwoje młodych ludzi Eluta (E) i 

Wiktor (W) ulegli ciężkiemu wypadkowi, który przeżyły tylko ich mózgi, sztuka medyczna 
potrafi utrzymać je przy życiu, a informatycy potrafią stworzyć dla nich światy wirtualne (rys. 
14.4). Mamy więc dwa mózgi należące do dwojga młodych ludzi E i W utrzymywane w 
dwóch światach wirtualnych. Mózg E współpracuje z operatorem OE za pośrednictwem 
komputera KE, a mózg W za pośrednictwem komputera KW z operatorem OW. Wydaje się, że 
zarówno Eluta jak i Wiktor  dzięki współpracy z operatorem i pośrednictwu komputera mogą 
żyć w taki sposób, w jaki żyli przed wypadkiem co pokazano na  rysunku 14.5, a 
symbolicznie przedstawimy:  

  
  OE⇔KE⇔E   oraz   W⇔KW⇔OW. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Rys. 9.4. Współpraca dwóch operatorów rzeczywistości wirtualnej dla żyjących mózgów. 
 

 
Wyobraźmy sobie teraz, że operatorzy  OW i OE  ściśle ze sobą współpracują 

uzgadniając światy wirtualne mózgów E i W, co zapiszemy symbolicznie: 
 
  W⇔KW⇔OW    ⇔    OE⇔KE⇔E.  

 
Zapytajmy, czy operatorów  OW i OE oraz komputery KW i KE można zastąpić jednym 
komputerem K, który przejmie funkcje tworzenia wspólnej rzeczywistości wirtualnej i 
wymiany informacji dla  E i W, realizując w ten sposób relację (rys. 9.5): 
 

   W⇔K⇔E.  
 
W nowym modelu wymiany informacji między mózgami nie można wyeliminować 
pośrednictwa i współpracy komputera. Ludzkie żyjący mogą komunikować się ze światem 
wyłącznie za pośrednictwem zmysłów, więc podobnie w przypadku mózgów pozbawionych 

OW ⇔KW ⇔W 
 

E ⇔ KE⇔OE 
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ciała komputer musi w sposób ciągły dostarczać do obydwu mózgów synchronicznie ciągi 
informacji zawierające również zmiany wspólnej rzeczywistości wirtualnej. Na przykład, 
jeżeli wspólna przygoda obydwu mózgów polega na zdobywaniu szczytu, to obydwoje muszą 
otrzymywać obraz tej samej góry (wirtualnej) i to obraz rejestrowany z miejsca aktualnego 
przebywania każdego z nich i zmieniający się odpowiednio za każdym wykonanym krokiem. 
Mogą uzgodnić decyzję wyboru dalszej drogi i muszą mieć możliwość realizowania podjętej 
decyzji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 9.5. Życie dwóch mózgów w rzeczywistości wirtualnej.  
 
 Przyjmijmy dodatkowo, że oprogramowanie komputera K, przy bezawaryjnej pracy, 
pozwala modyfikować wspólny świat wirtualny dla E i W.  Czy Eluta i Wiktor będą mogli 
żyć podobnie jak żyli w świecie rzeczywistym? Do pewnego stopnia tak, ale będzie to życie 
podobne do życia Adama i Ewy w małym „raju”. Ich świat wirtualny jest kreowany przez 
komputer  K, a modyfikacja tego świata jest możliwa tylko w tym stopniu, w jakim 
umożliwia i przewiduje oprogramowanie. Nie będzie można do niego wprowadzać żadnych 
nowości nie uwzględnianych w oprogramowaniu, oraz nie będzie współpracy z innymi 
ludźmi i ich światami wirtualnymi lub ich światem rzeczywistym. Nie będzie możliwości 
wprowadzania nowych awatarów i sytuacji nie przewidzianych w programie K.  
 Zatem zadania komputera  K  nie mogą ograniczać się do pośredniczenia w 
przekazywaniu informacji miedzy mózgami. Człowiek jest istotą społeczną, stąd komputer K 
musiałby do generowanego świata wprowadzać nowości i awatary, które powinny 
przekazywać zarówno nowe myśli, i nowe elementy ich wspólnej rzeczywistości wirtualnej. 
Jednak ze względu na twierdzenie Gỏdla nie jest możliwe stworzenie takiego 
oprogramowania. Musi istnieć operator  OK.,  który zna  i wykorzystuje wszystkie informacje 
od innych ludzi i koryguje oprogramowanie i modyfikując świat wirtualny mózgów E i W 
(Rys. 9.5). 
 

         OK 
           
W     ⇔    K    ⇔    E.  
 

 

Eluta i Wiktor 
budują swój dom 

Komputer doskonały 
wytwarza obraz świata 
wirtualnego w mózgach. 

 

Obserwator 
doskonały 
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14.4. CZY MÓZG MOŻE BYĆ KOMPUTERWM 
 

Wspaniałe osiągnięcia nauk przyrodniczych już w okresie Oświecenia doprowadził 
wielu uczonych do przekonania, że rozumieją już wszystkie prawa rządzące światem i 
potrafią je przedstawić za pomocą równań matematycznych. Wystarczy tylko znajomość 
stanu obecnego, to znaczy położenia i prędkości wszystkich cząstek, a wtedy będzie można 
obliczyć co zdarzyło się w przeszłości i co nastąpi w przyszłości. Brakowało jedynie 
„maszyny”, która wykonałaby bardzo złożone i czasochłonne rachunki. Sukcesy nauki 
osiągnięte dzięki samoograniczeniu skłoniły wielu uczonych do przekonania, że w świecie nie 
ma niczego poza materią i nie ma zjawisk niepowtarzalnych. 
 Założenie materialności przeniesiono na inne nauki, biologię i anatomię, a ostatecznie 
na mózg ludzki. Wprawdzie wiedza o mechanizmach działania mózgu jest w początkującym 
stadium, ale gwałtowny rozwój techniki komputerowej i informatyki doprowadza wielu do 
przyjęcia założenia, że ludzki mózg jest maszyną, rodzajem komputera. A jeżeli jest maszyną, 
to nie ma wolnej woli.  
 
Dla współczesnych materialistów tezy o obiektywnym istnieniu tylko materii z mózgiem 

jako komputerem i brakiem wolnej woli stanowią rodzaj dogmatów. 
 

Zastanowimy się nad prawdziwością tych dogmatów. 
 

Prawdziwe cuda, czyli zjawiska niepowtarzalne i nieodtwarzalne, zdarzają się [12] i 
dowodzą, że poza materią istnieje inny świat, świat duchowy. Zresztą najnowsze osiągnięcia 
fizyki dowodzą, że widzialna materia to tylko ok. 6% tego co wszechświat stanowi, a 
doświadczenia związane z splątaniem kwantowym (rozdz. 5) stawiają pod znakiem zapytania 
samo obiektywne istnienie materii. Cały nasz wszechświat może być światem wirtualnym lub 
tylko skończonym zbiorem informacji. Taką hipotezę potwierdza również holograficzny 
model wszechświata. Czyli, że wszechświat materialny może nie istnieć. Zatem w świetle 
współczesnej wiedzy dogmat o nie istnieniu niczego poza materią można by zamienić na 
pytanie:  

 
Czy materia obiektywnie istnieje? 

 
Negatywną odpowiedż na pytanie: czy mózg ludzki może być komputerem daje 

matematyka, co wykazano w poprzednim paragrafie. Zatem w człowieku musi istnieć coś, co 
wykracza poza mózg rozumiany jako oprogramowany komputer. Można to coś nazwać 
intelektem, czyli władzą poznawczą człowieka. Tak określony  
 

intelekt nie może być materialnym mózgiem ludzkim. 
 
W jaki sposób materialiści ratują swój pogląd? Stanisław Krajewski [11] zebrał 

poglądy filozofów na skutki twierdzeń Gődla i wyróżnił trzy postawy: 
1. Maszyny podlegają ograniczeniom a umysł nie.  .  
2. Maszyny  i  umysł  podlegają  ograniczeniom.  
3. Mózg jest sprzeczną  maszyną.   
ad 1. W tym przypadku człowiek nie może być biologiczną maszyną, a jego mózg nie może 
być komputerem. 
ad. 2. W rzeczywistości mózg nie podlega ograniczeniom więc dlaczego znajduję zdanie 
Gődla. 
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ad. 3. Jednak człowiek myśli i postępuje logicznie. Niekiedy się myli, ale sam kontroluje i 
poprawia swoje pomyłki. Tymczasem system logiczny tego uczynić nie potrafi. Mało tego; 
system aksjomatyczny nie może być częściowo nielogiczny. Wprowadzenie do systemu 
logicznego tylko jednej sprzeczności pozwala dowieść prawdziwości dowolnego stwierdzenia 
dotyczącego obiektów tego systemu. Na przykład, jeżeli przyjmiemy, że 1=0, wtedy można 
pomnożyć obydwie strony tej fałszywej równości przez 9 otrzymując  9=0. Teraz dodajmy po 
obydwu stronach 6 i otrzymamy 15=6 ...  Chociaż jedno takie błędne założenie, w przypadku 
mózgu rozumianego jako komputer powodowałoby, że jego właściciel, człowiek byłby 
całkowicie nielogiczny, i w języku potocznym byłby nazywany wariatem.  
Przytoczmy jeszcze argument Bertranda Russella [4, 6]. Kiedy jeden z jego słuchaczy zażądał 
publicznego wykazania, że on jest papieżem jeżeli 2+2=5, Russell odpowiedział natychmiast. 
Jeżeli 2+2=5, to 4=5, po odjęciu 3 po obydwu stronach dostajemy 1=2. Skoro pan i papież to 
2 osoby, to prawdą jest, że pan i papież to jedna osoba!  
 
 
 

14.5. WIRTUALNY WSZECHŚWIAT 

  Mówiliśmy, że wszystkie informacje o świecie są odbierane za pośrednictwem 
zmysłów i przesyłane do mózgu. tam są przetwarzane i ostatecznie tworzą obraz świata i całą 
naszą wiedzę. Tworzone w mózgu decyzje o naszej współpracy z otoczeniem również 
powstają w mózgu i są przekazywane zmysłom jako polecenia wykonawcze również za 
pośrednictwem sygnałów elektrycznych przez neurony. Doszliśmy również do wniosku, że 
człowiek i jego mózg nie mogą być tylko maszyną biologiczną kierowaną przez mózg 
nazwany niekiedy  "mokrym komputerem". Twierdzenia Gödla dowodzi, że część naszego 
JA, którą nazwaliśmy intelektem musi wychodzić poza nasz "mokry komputer" i biologiczną 
maszynę.  

 Z drugiej strony potrafimy stworzyć świat wirtualny, przekazać go do mózgu, a wtedy 
ludzki umysł przyjmie go jako obiektywnie istniejący w taki sam sposób jak przyjmuje 
sygnały elektryczne od zmysłów i tworzy z nich obraz świata, przyjmując, że istnieje on 
obiektywnie. Doszliśmy do wniosku, że nie tylko wszechświat, ale również nasze ciało może 
istnieć tylko wirtualnie. Teraz, kiedy wiemy, że mózgiem rządzi intelekt możemy zapytać, 
czy również nasz mózg może istnieć tylko wirtualnie. W takim świecie istniałyby tylko 
niematerialne intelekty. Niematerialność intelektu możemy kojarzyć z duchami, więc 
istniałyby tylko duchy. Podobny pomysł wysunął George Berkeley już w XVII wieku w swej 
teorii idealizmu subiektywnego. Według tej hipotezy Świat składa się z idei i 
umysłów(duchów). Byt duchów miał polegać na tym, że spostrzegają idee, natomiast byt idei 
polegałby na tym, że są spostrzegane. Zakładał on,że "byty dane nam w doświadczeniu 
zewnętrznym są jedynie zespołami poszczególnych jakości zmysłowych, a wszystkie owe 
jakości są subiektywne. Berkeley argumentował to w ten sposób, iż np. jeśli mówię "książka 
istnieje", to nie znaczy to nic poza faktem, że mogę jej dotknąć, zobaczyć itp. Jeśli jednak ani 
ja, ani żaden inny umysł nie odbiera na jej temat żadnych wrażeń zmysłowych, to o książce 
tej nie można powiedzieć iż "istnieje". [9]". Wtedy jego pomysł spotkał się ze stanowczym 
sprzeciwem najpełniej wyrażonym w krytyce sformułowanej przez Imanuela Kanta w Krytyce 
czystego rozumu. Obecnie, kiedy znamy, kreujemy i potrafimy wyobrazić sobie świat 
wirtualny jego sprzeciw nie ma już podstaw merytorycznych. Nie ma więc powodów, by z 
góry odrzucić pogląd, który rozwiniemy w rozdziale następnym, że 

istnieją tyko nasze duchy w świecie wirtualnym. 
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