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• 7

Nikto vás nevaruje, že o chvíľu nastane zmena a všetko bude preč. Nijaké poplašné zariadenie, nijaký ná-
znak, že ste sa ocitli nad priepasťou. Možno preto sú tragédie také tragické. Nejde len o to, čo sa udeje, ale
ako sa to udeje: úder od chrbta, ktorý vás zasiahne z ničoho nič vo chvíli, ked to najmenej čakáte. Nemáte
čas ani len uskočiť a zareagovať.

• 107

Žijeme zo dňa na deň bez toho, aby sme si uvedomili, že sme súčasťou oveľa väčšej a podivnejšej reality,
než si vieme predstaviť.

• 123

Je strašné čo len pomyslieť, že každá myšlienka, ktorú si pomyslíme, a každá voľba, ktorú urobíme, nás
môže priviesť do celkom iného sveta.

• 134

(…) Ak sa svet skutočne štiepi zakaždým, keď niečo pozorujeme, znamená to, že existuje nepredstaviteľne
veľké, nekonečné množstvo vesmírov – multiverzum –, kde všetko, čo sa môže stať, sa aj stane.

• 136

My žijeme v stave dekoherencie, v jednej realite, pretože neprestajne pozorujeme svoje okolie, a tým udržu-
jeme kolaps našej vlastnej vlnovej funkcie.

• 144

Mnohosvetová interpretácia kvantovej mechaniky vychádzal z predpokladu, že všetky reality, ktoré sú
možné, existujú. Že všetko, čo má možnosť stať sa, sa aj stane. Že všetko, čo sa mohlo v našej minulosti
stať, sa aj stalo, ibaže v inom vesmíre.

• 164

Einstein

• Najkrajšia vec, ktorú môžeme zažiť, je tajomno.

• 199

Keď človek niečo zapisuje, sústreďuje na to všetku svoju pozornosť. Je takmer nemožné písať a myslieť pri
tom na niečo iné. Zapisovanie zabraňuje tomu, aby sa námmyšlienky rozptýlili a stratili sme zo zreteľa cieľ.



Blake Crouch: Temná hmota 2Blake Crouch: Temná hmota 2Blake Crouch: Temná hmota 2

• 247

(…) Ako znie definícia šialenstva? (…) Že človek opakovane robí to isté, pričom čaká odlišný výsledok.

• 308

Multiverzum existuje práve preto, lebo každé naše rozhodnutie vytvára rázcestie, ktoré vedie do paralel-
ného sveta.

• 352

(…) Sme viac než iba súhrn našich volieb a všetky cesty, ktoré sme si mohli vybrať, nejakým spôsobom
ovplyvňujú vnútornú logiku našej identity.

Stano Krajči, 6.–7. 1. 2018 h p://ics.upjs.sk/~krajci/sk10/vypisky/knihy/Crouch-TemnaHmota.pdfStano Krajči, 6.–7. 1. 2018 h p://ics.upjs.sk/~krajci/sk10/vypisky/knihy/Crouch-TemnaHmota.pdfStano Krajči, 6.–7. 1. 2018 h p://ics.upjs.sk/~krajci/sk10/vypisky/knihy/Crouch-TemnaHmota.pdf


