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ROZDZIAŁ 3.

Tajemnica pnia mózgu

Zdrowie to co�, dzi�ki czemu czujesz, �e w�a�nie teraz jest najlepsza pora roku.

— Franklin Pierce Adams, publicysta

NAWET JAKO MA
E DZIECI do�wiadczamy leczniczej
mocy pnia mózgu. Je�eli kiedykolwiek zdarzy�o Ci si� zadrapa	 kolano,
z pewno�ci� pami�tasz, jak goi�o si� ono ka�dego dnia do momentu,
w którym skaleczenie zanika�o ca�kowicie. Zjawisko to, cho	 bardzo
powszechne, jest swego rodzaju cudem.

Co ma jednak z tym wspólnego pie� mózgu? Otó� jest on czym�
w rodzaju niewidocznego dyrygenta wielkiej orkiestry symfonicznej, na
któr� sk�adaj� si� poszczególne uk�ady naszego organizmu. Nie potrze-
buj�c Twojej �wiadomej kontroli, wysy�a on sygna�y mówi�ce sercu, jak
szybko powinno bi	, stymuluj�ce bia�e krwinki do dzia�ania, urucha-
miaj�ce uk�ad trawienny czy koordynuj�ce wiele innych funkcji organi-
zmu, które s� niezb�dne do podtrzymania naszego zdrowia.

Rola pnia mózgu polega na utrzymywaniu równowagi. Cia�o ludz-
kie zosta�o zaprojektowane tak, aby utrzymywa	 sta�y poziom zdrowia.
Mo�na powiedzie	, �e ka�da choroba stanowi oznak� braku równowagi.
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Dlaczego jednak nasz organizm zawodzi? Czasami dzieje si� tak
z powodu intruzów, takich jak bakterie czy wirusy, którym nasz orga-
nizm nie jest w stanie si� przeciwstawi	. W obecnych czasach taki sce-
nariusz nie jest jednak szczególnie popularny, gdy� ludzko�	 nauczy�a
si� skutecznie chroni	 przed wieloma tego rodzaju intruzami.

Najwi�ksza cz��	 wspó�cze�nie spotykanych w nowoczesnym spo�e-
cze�stwie chorób jest wynikiem niew�a�ciwego stylu �ycia. W pewnym
sensie nasze codzienne decyzje s� sprzeczne z dzia�aniem pnia mózgu,
który nie jest w stanie wykonywa	 poprawnie swoich funkcji.

Wiele wieków temu Hipokrates powiedzia�: „Ka�dy z nas ma w so-
bie osobistego lekarza, wystarczy, �e b�dziemy pomaga	 mu w jego pracy”.
Wibracje fal mózgu s� jednym ze sposobów zezwolenia temu lekarzowi
na w�a�ciwe funkcjonowanie i umo�liwienie mu rozpocz�cia skutecznego,
dog��bnego leczenia.

Życie w czasach stresu

Prawdopodobnie zdarzy�o Ci si� s�ysze	 wiele nieprzyjemnych historii
o zdrowiu i higienie w dawnych czasach, kiedy to zarazy, g�ód i ubó-
stwo by�y na porz�dku dziennym. Gdy my�limy o tamtych czasach,
zwykle czujemy ulg�, �e takie problemy nale�� do przesz�o�ci, przy-
najmniej dla wi�kszo�ci mieszka�ców krajów rozwini�tych.

Mimo to wci�� borykamy si� z coraz to nowymi epidemiami, z któ-
rych jedna jest wynikiem tylko i wy��cznie naszego w�asnego wyboru.
Mam tu na my�li stres.

Stres wi��e si� z niemal�e ka�d� chorob� znan� wspó�czesnemu
spo�ecze�stwu, a d�uga lista tego rodzaju schorze� obejmuje m.in.: cho-
roby serca, nowotwory, nadci�nienie, astm�, tocze� rumieniowaty, ar-
tretyzm, fibromialgi� i wiele, wiele innych. Poza jednostkami chorobo-
wymi reakcja stresowa wywo�uje te� wiele szkodliwych nawyków, które
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s�u�� tymczasowemu roz�adowaniu napi�cia nerwowego, ale w d�u�-
szej perspektywie przyczyniaj� si� do dalszego zaburzania równowagi
organizmu. Mówi� tu o takich zachowaniach, jak przesadne objadanie
si�, palenie papierosów czy spo�ywanie nadmiernych ilo�ci alkoholu.

Dlaczego wi�c nie jeste�my w stanie pokona	 stresu, chocia� zwy-
ci��yli�my w walce z osp�, polio i innymi zabójczymi chorobami za-
ka�nymi? Aby odpowiedzie	 na to pytanie, nale�y zwróci	 uwag� na
fakt, �e na ogó� koncentrujemy si� na tym, w jaki sposób odnosimy si�
do �wiata, a nie na tym, jak �wiat zewn�trzny odnosi si� do nas. Kiedy
lekarz kontroluje zaka�enie za pomoc� antybiotyku, atakuje on tym
samym intruza, który dosta� si� do organizmu z zewn�trz. W przypad-
ku stresu musimy jednak najpierw zobaczy	 i zaakceptowa	 to, �e jego
przyczyn� jeste�my na ogó� my sami.

Oczywi�cie by�oby bardzo mi�o, gdyby stres da�o si� wyeliminowa	
za pomoc� tabletek, ale niestety, tak dobrze nie jest. Ma�o prawdopo-
dobne jest równie� to, �e w pewnej chwili uda si� nam rozwi�za	
wszystkie nasze problemy i zwyci�sko zako�czy	 wszystkie wyzwania.
Owszem, ka�dy z nas mo�e powiedzie	, �e w swoim �yciu spotyka stre-
suj�cych ludzi czy stresuj�ce sytuacje, ale stres tak naprawd� jest czym�,
co wytwarzamy we w�asnych umys�ach. Dlatego te� skuteczne kontro-
lowanie stresu wymaga nie zmiany otoczenia, lecz lepszego zrozumienia
samego siebie.

Oto przyk�ad. Wyobra� sobie dwóch m�odych m��czyzn zdaj�cych
egzaminy na studia. Obaj s� tak samo przygotowani i odpowiadaj� na
dok�adnie te same pytania, ale jeden z nich wchodzi do sali z szybko
bij�cym sercem i spoconymi d�o�mi, podczas gdy drugi przez ca�y czas
zachowuje spokój. Skoro sytuacja jest identyczna dla nich obu, to sk�d
bierze si� ta rozbie�no�	 w zachowaniu?

Ró�nica ta wynika z narracji, jak� ka�dy z tych dwóch ludzi opo-
wiada samemu sobie. Jeden z nich mo�e mówi	: „Zrobi�, co b�dzie
w mojej mocy. Wszystko b�dzie dobrze”, za� drugi b�dzie powtarza	:
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„Kiepsko radz� sobie z zamkni�tymi testami, a od tego jednego egza-
minu zale�y ca�a moja przysz�o�	”.

W obu przypadkach narracja ta jest wytworem kory przedczo�owej,
analizuj�cej i oceniaj�cej nasze otoczenie. W przypadku studenta ze-
stresowanego wysy�an� przez mózg wiadomo�ci� b�dzie ostrze�enie:
„Sytuacja niebezpieczna! W��czy	 alarm!”. Podwzgórze, organ nadzo-
ruj�cy dzia�anie pnia mózgu, odbiera t� wiadomo�	 i nast�pnie przeka-
zuje j� reszcie organizmu za pomoc� sygna�ów hormonalnych i bio-
elektrycznych. Aktywacji ulega wspó�czulny uk�ad nerwowy, znany te�
jako „reakcja walki lub ucieczki”, który os�abia trawienie, podnosi t�tno
i wp�ywa na kr��enie, w tym tak�e na dop�yw krwi do mózgu.

Jak na ironi�, w�a�nie ten student, któremu tak bardzo zale�a�o
na dobrym wyniku, nie zrobi� prawie nic, �eby zapewni	 sobie sukces.
Lekka reakcja stresowa mog�aby pomóc mu w rozwi�zywaniu testu, ale
w tym przypadku jego poziom stresu okaza� si� stanowczo za wysoki
i skutecznie zaburzy� wewn�trzn� równowag� organizmu.

Stres sam w sobie nie jest rzecz� z��. Pie� mózgu zawsze chce utrzy-
ma	 równowag� pomi�dzy wspó�czulnym uk�adem nerwowym wytwa-
rzaj�cym reakcj� stresow� a uk�adem przywspó�czulnym, który odpo-
wiada za trawienie i odpoczynek. Kiedy jednak równowaga ta zostanie
zachwiana, nasz organizm najcz��ciej zaczyna popada	 w chorob�.

Bezpo�redni� kontrol� mamy wy��cznie nad kor� przedczo�ow�,
a wi�c t� cz��ci� mózgu, która odpowiada za racjonalne my�lenie. Krótko
mówi�c, w dzisiejszych czasach ludzie my�l� za du�o. Racjonalna cz��	
mózgu ca�y czas wysy�a sygna�y trzymaj�ce nasz organizm w pogoto-
wiu i niepozwalaj�ce mu si� zregenerowa	. Ca�a sztuka polega za� na
wyciszeniu racjonalnej cz��ci umys�u i uzyskaniu kontroli nad wytwa-
rzanymi przez ni� tre�ciami, aby pie� mózgu mia� mo�liwo�	 wypra-
cowania równowagi.

Kiedy ju� zaczniesz 	wiczy	 wibracje fal mózgu, zwró	 uwag� na
narracje, które b�dziesz tworzy	 na swój temat. Pomy�l o tym, w jaki
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sposób stres przejawia si� w Twoim codziennym �yciu, i postaraj si�
odnale�	 jego przyczyny. By	 mo�e objawia si� on poprzez zjawiska
somatyczne, takie jak bóle g�owy, napi�cie mi��ni czy nawet objawy
chorobowe, a mo�e jego przejawy maj� charakter umys�owy i przybie-
raj� posta	 szkodliwych nawyków, jak np. obgryzanie paznokci, hu�-
tawki nastrojów czy nadmierne objadanie si�. Zastanów si�, jakie
Twoje wewn�trzne opowie�ci wi��� si� z tymi objawami. Mo�e s� to
opowie�ci o w�asnych l�kach, wadach innych ludzi, a mo�e o niedostatkach
otaczaj�cego Ci� �wiata. Kiedy przestaniesz sobie opowiada	 wci�� te
same, negatywne historie, b�dziesz w stanie odwa�nie stawi	 czo�a wy-
zwaniom rzucanym przez �ycie.

List miłosny do komórek

By	 mo�e nauczono Ci� wierzy	 w to, �e Twoja przysz�o�	 jest uzale�-
niona od Twoich genów. Jest to szczególnie deprymuj�ce, gdy dowia-
dujesz si�, �e Twoi rodzice lub dziadkowie cierpieli na jak�� chorob�
dziedziczn�. Mimo to nauki przyrodnicze pozwoli�y ostatnio na poja-
wienie si� nowego paradygmatu my�lenia. Niedawno biolodzy uznali
bowiem, �e geny to tylko jeden z czynników reguluj�cych zachowanie
komórek, a co za tym idzie, determinuj�cych stan zdrowia.

Jak si� okazuje, b�ona komórkowa mo�e by	 wa�niejsza dla zdrowia
ni� geny. Wyczuwa ona bowiem i reaguje na zmiany zachodz�ce w jej
�rodowisku. Innymi s�owy, stanowi ona co� w rodzaju mózgu ka�dej
z komórek, przyjmuj�c i interpretuj�c sygna�y wysy�ane przez organizm.
Kto jednak konkretnie wysy�a te sygna�y, steruj�c tym samym zacho-
waniem komórek? Czy jest to ten sam element, który steruje innymi
narz�dami wewn�trznymi i np. pilnuje, aby serce bi�o, za� p�uca nabiera�y
powietrza? Owszem. Tak�e w tym przypadku sterowaniem zajmuje si�
nasz mózg.
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Energia jest j�zykiem organizmu. Prawdopodobnie wiesz ju�, �e
mózg wysy�a do narz�dów i mi��ni sygna�y bioelektryczne za po�red-
nictwem w�ókien nerwowych. Czy kiedykolwiek zdarzy�o Ci si� jednak
zastanawia	, w jaki sposób mózg porozumiewa si� z komórkami?

Nie tak dawno temu biolodzy wierzyli, �e b�ona komórkowa nie ma
wi�kszego znaczenia i jej jedynym zadaniem jest przyjmowanie sub-
stancji od�ywczych oraz innych niezb�dnych zwi�zków chemicznych.
Niedawno jednak naukowcy zacz�li si� przygl�da	 bli�ej temu, w jaki
sposób b�ona reaguje na swoje otoczenie. Bruce Lipton, badacz zajmu-
j�cy si� dzia�aniem b�on komórkowych, twierdzi, �e komórka reaguje
na zmiany zachodz�ce w jej otoczeniu, interpretuj�c informacje nie tylko
chemiczne, ale te� energetyczne.

Nowe odkrycia dotycz�ce b�ony komórkowej pozwoli�y Liptonowi
oraz innym naukowcom popatrze	 z innej perspektywy na azjatyck�
koncepcj� energii ki, która wcze�niej by�a odrzucana jako nieracjonalna.
Jak si� okazuje, energia emitowana przez mózg, a �ci�lej mówi�c, przez
fale mózgu, mo�e by	 bardzo istotna dla ogólnego zdrowia komórek.

Zdrowie komórkowe ma kluczowe znaczenie dla zdrowia ca�ego or-
ganizmu, poniewa� komórki s� cegie�kami, z których sk�ada si� ca�e nasze
cia�o. Kiedy wi�c komórki nie s� zdrowe, cia�o zaczyna przypomina	
budynek zbudowany ze s�abych, krusz�cych si� cegie�.

Pami�taj, �e ka�da choroba zaczyna si� na poziomie komórkowym.
Przyk�adowo ka�da odmiana raka zaczyna si� od jednej zmutowanej
komórki. Zaburzenia pracy narz�dów równie� rozpoczynaj� si� na po-
ziomie komórek, za� zgodno�	 dzia�ania wszystkich komórek buduj�-
cych �ciany t�tnic odgrywa bardzo istotn� rol� w ochronie przed roz-
wojem chorób sercowo-naczyniowych.

Na szcz��cie leczenie równie� przebiega na poziomie komórkowym.
Twoje cia�o wykazuje bowiem niezwyk�� zdolno�	 do leczenia i roz-
woju, na czym opiera si� ca�a technika wibracji fal mózgu. Dzi�ki niej
mo�esz dowiedzie	 si�, jak przekazywa	 pozytywn�, lecznicz� energi�
ca�emu cia�u.
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Trening wibracji fal mózgu pomaga synchronizowa	 Twoje fale
mózgowe z naturaln� energi� lecznicz� zawart� w ka�dej komórce
Twojego cia�a. Mo�esz go rozpocz�	 od upewnienia si�, �e tre�	 Two-
ich my�li jest ca�kowicie pozytywna. Wiele bada� wykaza�o bowiem, �e
emocje i nastawienie odgrywaj� bardzo wa�n� rol� w tworzeniu d�u-
gofalowych skutków zdrowotnych. Pozytywne wzorce my�lenia sprzy-
jaj� wi�c dobremu zdrowiu. Co wi�cej, pomagaj� one zachowa	 zdrowy
przep�yw energii ki przez ca�e cia�o, pozwalaj�c na rozwini�cie poczucia
zdrowia i dobrego samopoczucia. Fizyka kwantowa mówi, �e wszystko,
co znajduje si� we wszech�wiecie, jest zbudowane z energii, za� wibracje
fal mózgu daj� Ci mo�liwo�	 wykorzystywania swojego pnia mózgu do
promieniowania pozytywn�, wspieraj�c� energi�, przenikaj�c� nie tylko
ca�e Twoje cia�o, ale i ca�e Twoje �ycie.

Zarządzanie energią to zarządzanie życiem

Wibracje fal mózgu to sposób zarz�dzania energi�, który w pewnym
sensie przypomina zarz�dzanie czasem czy pieni�dzmi. Kiedy czujesz
stres b�d� wypalenie, mo�esz zak�ada	, �e powodem tego stanu jest
nadmiar obowi�zków. Co prawda faktycznie mo�e tak by	, ale w przy-
padku wi�kszo�ci ludzi wypalenie wynika z niezdolno�ci do zarz�dza-
nia energi�, nie z nadmiaru pracy.

Badania wykaza�y, �e cia�o i umys� dzia�aj� w cyklach krótszych ni�
jeden dzie�, w których cia�o przechodzi ze stanu wysokiej energii do
stanu energii niskiej. W dolnej fazie cyklu trwaj�cego od 90 do 120 minut
poziom energii spada, a umys� przestaje si� koncentrowa	 (Schwartz).
Na ten niedobór energii ludzie zwykle reaguj� si�gni�ciem po dodat-
kow� fili�ank� kawy, zjedzeniem czego� s�odkiego czy te� prób� �wia-
domego prze�amania zm�czenia. Tego rodzaju zachowanie w d�u�szej
perspektywie prowadzi jednak wy��cznie do wypalenia i nieefektyw-
nych nawyków zawodowych. W rzeczywisto�ci ludzie potrzebuj�
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odnowienia energii, nie za� sztucznego zmuszania si� do pracy pomimo
wyczerpania.

Poza tym praca wykonywana przez wi�kszo�	 ludzi nie jest opty-
malna dla mózgu. W dzisiejszych czasach praca najcz��ciej wymaga
przetwarzania du�ej ilo�ci danych przez kor� przedczo�ow�, zw�aszcza
t� z lewej pó�kuli, odpowiedzialnej za my�lenie logiczne, symboliczne
i s�owne.

Wibracje fal mózgu mog� pe�ni	 funkcj� „�adowarki” pozwalaj�cej
przywróci	 energi� cia�a i umys�u. Za ka�dym razem, kiedy poczujesz
spadek energii albo gdy trafisz na blokad� niepozwalaj�c� Ci dzia�a	
twórczo, mo�esz wykorzysta	 t� metod� w celu poprawienia jako�ci �ycia.
Robi�c to, odrzucasz napi�cie, które pojawi�o si� w Twoim ciele. Co wi�cej,
wyciszaj�c my�l�c� racjonalnie cz��	 umys�u, pozwalasz doj�	 do g�osu pra-
wej pó�kuli, odpowiedzialnej za innowacyjne idee oraz my�lenie twórcze.

Wed�ug tradycyjnej medycyny azjatyckiej przez cia�o ludzkie prze-
biegaj� tzw. meridiany przekazuj�ce energi� �yciow�, znan� jako ki.
Ka�dy ból czy choroba jest, wed�ug tej teorii, wynikiem zablokowania
dop�ywu energii do bol�cego czy chorego miejsca. Akupunktura, której
skuteczno�	 potwierdzaj� liczne badania, ma na celu poprawienie
przep�ywu energii i dostrojenie go tak, aby zapewni	 pacjentowi opty-
malny poziom zdrowia. Wiele 	wicze� cia�a i umys�u, takich jak tai chi
b�d� joga, tak�e pomaga otworzy	 kana�y energetyczne. Podobnie wi-
bracje fal mózgu umo�liwiaj� pokonanie blokad zatrzymuj�cych energi�
w naszym ciele.

Nowa definicja zdrowia

Nasze obecne podej�cie do opieki zdrowotnej pozwoli�o zwi�kszy	
�redni� d�ugo�	 �ycia, ale nie zawsze jest to �ycie zdrowe. W Stanach
Zjednoczonych m��czy�ni maj� bardzo du�� szans� zapadni�cia na
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powa�n� chorob� przed uko�czeniem 67. roku �ycia, za� dla kobiet
wiek ten wynosi 71 lat (�wiatowa Organizacja Zdrowia). Oznacza to,
�e ostatni� dekad� �ycia ludzie najcz��ciej sp�dzaj� w bardzo z�ym
zdrowiu.

Jestem g��boko przekonany, �e tak nie powinno by	. Mój przyjaciel
Kwak-sik Min jest dobrym przyk�adem tego, jak, moim zdaniem, po-
winni�my �y	 wszyscy. Min, który przed przej�ciem na emerytur�
piastowa� urz�d ministra edukacji, by� okazem zdrowia a� do chwili,
w której rozsta� si� z tym �wiatem, do�ywszy 89 lat.

Pomimo swojego zaawansowanego wieku Min prowadzi� aktywny tryb
�ycia, na który sk�ada�y si� liczne wyst�pienia oraz regularne uprawia-
nie sportu. Jedn� z aktywno�ci, które by�y najwa�niejsze dla utrzymania
formy, by�o w jego przypadku codzienne chodzenie, które pozwoli�o
mu zachowa	 zdrow� sylwetk� i spr��ysty krok. Ten m�odzie�czy spo-
sób poruszania si� i m�odo�	 ducha sprawi�y, �e znajomi zacz�li go na-
zywa	 „wiecznie m�odym bratem”. W dniu �mierci rozegra� rano mecz
w tenisa, poszed� na lunch, a nast�pnie zdrzemn�� si� i spokojnie zmar�
we �nie.

Obecnie nadszed� czas, aby po��czy	 wiedz� Wschodu i Zachodu,
by móc zyska	 z �ycia jak najwi�cej. Naukowcy oceniaj�, �e dzi� ludzie
s� w stanie �y	 120 lat, ale niewielu z nas do�ywa w zdrowiu cho	by
dwóch trzecich tego czasu. Co prawda mamy wspania�� farmacj�
i technologi� medyczn�, ale aby cieszy	 si� pe�ni� �ycia, musimy te�
odkry	 nieco starej m�dro�ci, która pozwala nawi�za	 lepszy kontakt
z naszym w�asnym cia�em. Zachodnia medycyna ma wiele do zaofero-
wania, ale stare metody, oparte czasami na ca�ych wiekach ludzkiego
do�wiadczenia, nie powinny by	 z miejsca odrzucane.

Rozwa�aj�c definicj� zdrowia, powinni�my my�le	 o czym� wi�cej
ni� tylko o mechanicznej sprawno�ci naszego cia�a. Musimy zastanowi	 si�
nad jako�ci� naszej egzystencji i tre�ci� poszczególnych do�wiadcze�.
Technologiczne spo�ecze�stwo, w którym �yjemy, daje nam wiele �rodków
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umo�liwiaj�cych komfortowe �ycie, ale jednocze�nie separuje nas od
naszego wn�trza. Konieczne jest zatem przeprowadzenie oceny niewi-
dzialnego energetycznego elementu, który by� intuicyjnie rozumiany
przez wiele wcze�niejszych pokole� w ró�nych kulturach �wiata.

Ró�nica pomi�dzy panem Min a wi�kszo�ci� ludzi w jego wieku
polega nie na lepszej biologicznej sprawno�ci tego pierwszego, ale na
sile jego energetycznego ducha. Innymi s�owy, nauczy� si� on sprawnie
zarz�dza	 swoj� energi�.

Nasz wspó�czesny styl �ycia przypomina jo-jo nieustannie porusza-
j�ce si� w gór� i w dó�. Je�eli zdarza�o Ci si� cz�sto bawi	 t� zabawk�,
zapewne wiesz, �e po pewnym czasie �y�ka ulega rozci�gni�ciu, przez
co jo-jo przestaje si� porusza	 tak g�adko jak na pocz�tku. W takich
chwilach nale�y je od�o�y	, aby �y�ka mog�a wróci	 do stanu pocz�tko-
wego. Wibracje fal mózgu mo�na potraktowa	 jako sposób na zatrzy-
manie ci�g�ego ruchu my�li, co w rezultacie pozwala powróci	 umys�owi
do w�a�ciwego stanu.

Rozejm z pniem mózgu

Historia ludzko�ci jest histori� ci�g�ego poszerzania granic racjonalne-
go my�lenia. Dzi�ki naszej zdolno�ci do oceniania, analizowania i pla-
nowania uda�o nam si� uzyska	 kontrol� nad znaczn� cz��ci� ludzkiej
egzystencji. W pewien sposób skutecznie opanowali�my niekontrolo-
walne, nie do ko�ca poznane aspekty �ycia na ziemi. Zaburzy�o to jed-
nak równowag� zarówno w naszym �yciu, jak w ogólnie pojmowanym
�yciu na ca�ej planecie. Zaburzenia równowagi na skal� globaln� s�
coraz powszechniejsze i dok�adnie to samo dzieje si� z równowag�
w naszym �yciu.

Wspó�czesny styl �ycia niejako zmusza nas do walki z pniem mózgu,
wymagaj�c od nas t�umienia przedracjonalnych, pod�wiadomych impulsów



TAJEMNICA PNIA MÓZGU 69

w imi� obsesyjnego kierowania si� rozs�dkiem. Nasz system edukacyjny
premiuje osoby wykazuj�ce si� zdolno�ciami do dzia�a� analitycznych,
takich jak czytanie czy liczenie. Psychologowie zgadzaj� si� co do tego,
�e istnieje wiele form inteligencji, np. emocjonalna, interpersonalna czy
kreatywna, ale zwykle nie przyk�ada si� do nich takiej wagi jak do my-
�lenia racjonalnego. W procesie edukacji nie uczymy ca�ego mózgu, ale
rozwijamy i nagradzamy kor� przedczo�ow�, niemal�e ca�kowicie po-
mijaj�c wszystkie inne jego cz��ci. To samo dotyczy te� �ycia zawodo-
wego, gdy� osoby wykorzystuj�ce w pracy zdolno�ci poznawcze na ogó�
zarabiaj� wi�cej i ciesz� si� wi�kszym presti�em spo�ecznym.

Rzecz jasna inne partie mózgu pracuj� ca�y czas, ale my nie dowia-
dujemy si�, jak wykorzystywa	 pe�ni� ich mo�liwo�ci.

My�lenie racjonalne staje si� dla nas tak istotne, �e cz�sto oddala nas
od nas samych i sprzyja negatywnemu nastawieniu. Ci�g�e warto�cio-
wanie i ocenianie wszystkiego, z czym si� spotykamy, wprowadza orga-
nizm w stan zwi�kszonej czujno�ci i braku równowagi.
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Co prawda b�dzie to pewnym uproszczeniem, ale mózg mo�na po-
traktowa	 tak, jakby by� z�o�ony z trzech warstw. S� to: pie� mózgu,
steruj�cy zachowaniami odruchowymi i nie�wiadomymi, uk�ad lim-
biczny, odpowiadaj�cy za pami�	 i reakcje emocjonalne, oraz kora nowa,
odpowiadaj�ca za „wy�sze funkcje mózgu”, takie jak kontrola moto-
ryczna czy �wiadome my�lenie. Wszystkie te trzy „warstwy” wspó�dzia�aj�
ze sob�, przewodz�c nasze wewn�trzne, zewn�trzne, �wiadome i nie-
�wiadome do�wiadczenia.

Wibracje fal mózgu, podobnie jak inne formy edukacji mózgu, ró�-
ni� si� od typowych metod edukacyjnych tym, �e staraj� si� 	wiczy	
wszystkie trzy poziomy mózgu. Nasz obecny system edukacyjny skupia
si� wy��cznie na najbardziej zewn�trznym poziomie, podkre�laj�c wag�
racjonalnego my�lenia, j�zyka i zdolno�ci matematycznych. Moje kon-
takty z lud�mi doprowadzi�y mnie do wysnucia wniosku, �e na brak
szcz��cia i zdrowia narzekaj� przede wszystkim ci, którzy maj� g�owy
pe�ne danych rzeczowych, ale nie potrafi� zintegrowa	 „mózgu racjo-
nalnego” z mózgiem emocjonalnym i pod�wiadomym.

Wi�kszo�	 nauczycieli zdaje sobie spraw� z istnienia ró�nych ro-
dzajów inteligencji, ale mimo to nasze spo�ecze�stwo premiuje inteli-
gencj� wykorzystuj�c� kor� przedczo�ow�, zarz�dzaj�c� „funkcjami
wykonawczymi”, takimi jak podejmowanie decyzji czy my�lenie racjo-
nalne. Dobrym przyk�adem mog� by	 egzaminy wst�pne do liceów czy
testy maturalne, które skupiaj� si� wy��cznie na zdolno�ciach kontro-
lowanych przez kor� przedczo�ow�, takich jak czytanie, liczenie i kry-
tyczne my�lenie. Jest to do�	 dobry obraz tego, jak� wag� przywi�zujemy
do tych zdolno�ci.

Psycholog Matthew Kelly pisze o typie inteligencji, któr� nazwa�
„inteligencj� psychofizjologiczn�”. Jej zadaniem jest w�a�nie pomaganie nam
w powrocie do stanu naturalnej równowagi zapewniaj�cej organizmowi
zdrowie. Inteligencja ta rzadko jest uznawana przez innych, poniewa�
nie znajduje si� pod �wiadom� kontrol� naszego my�l�cego mózgu.
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Mimo to ten rodzaj inteligencji jest przez nas wykorzystywany ka�dego
dnia, gdy� codziennie nasz mózg wykonuje dzia�ania maj�ce na celu
utrzymanie naszego cia�a w dobrym zdrowiu.

Korzystaj�c z metod edukacji mózgu, takich jak np. wibracje fal
mózgu, staram si� odkry	 i rozwin�	 w�a�nie taki rodzaj inteligencji.
Nie oznacza to, �e inne jej rodzaje nie s� wa�ne, gdy� ka�da z umiej�t-
no�ci jest istotna i bardzo rozs�dn� rzecz� jest 	wiczenie mózgu tak,
aby wykorzysta� on wszystkie zdolno�ci w jak najwi�kszym stopniu.
Czy jednak mo�emy wierzy	 w to, �e kiedy� uda nam si� w pe�ni kon-
trolowa	 nasze nie�wiadome reakcje? Czy jeste�my w stanie rozwin�	
inteligencj� psychofizjologiczn� tak, jak rozwijamy zdolno�ci j�zykowe
lub matematyczne? Osobi�cie s�dz�, �e tak.

Przyk�adem tego rodzaju edukacji mo�e by	 medytacja, która jest
niczym innym jak 	wiczeniem spowalniania czy nawet zatrzymywania
chaotycznej gonitwy my�li i przechodzenia do stanu g��bokiego skupienia
i wysokiej �wiadomo�ci. Wiele najnowszych bada� wykaza�o, �e medytacja
ma zbawienny wp�yw na nasz mózg, gdy� pozwala mu odpocz�	 od dzia-
�a� umys�owych b�d�cych przyczyn� stresu. Samo my�lenie nie jest z�e, ale
czasami konieczne jest wyj�cie poza utarte sposoby analizowania my�li,
gdy� wymaga tego zdrowie nasze i osób �yj�cych w naszym otoczeniu.

W roku 2003 popularny magazyn „Psychology Today” przedstawi�
wyniki badania przeprowadzonego przez dr. Jona Kabata-Zinna z Uni-
wersytetu Massachusetts. Zinn mierzy� poziom fal mózgu u 41 pracow-
ników firmy technologicznej z Madison w Stanie Wisconsin. Wszyscy
ci ludzie mieli odpowiedzialn� i wysoce stresuj�c� prac�. Dwudziestu
pi�ciu z nich przesz�o trening medytacji, za� pozosta�ych szesnastu
pozostawiono w charakterze grupy kontrolnej. Po o�miu tygodniach
dzia�alno�	 fal mózgu osób medytuj�cych przenios�a si� z prawej pó�-
kuli do lewej. Zgodnie z tym, co taka zmiana mog�aby sugerowa	, me-
dytuj�cy zauwa�ali u siebie poczucie spokoju i ni�szy poziom stresu
ni� przed badaniem.
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Wynika z tego, �e wspomniani pracownicy rozwin�li swoj� inte-
ligencj� psychofizjologiczn�, czego najprawdopodobniej nie robili
w swoich poprzednich do�wiadczeniach edukacyjnych. Wydaje si� ca�-
kowicie rozs�dne, �e tego rodzaju dzia�ania powinny stanowi	 podsta-
w� naszych umiej�tno�ci �yciowych. Mimo to wielu ludzi twierdzi, �e
siedzenie w pozycji lotosu i opró�nianie umys�u z chaotycznych my�li
jest bardzo trudne. Nawet ci, którym udaje si� skutecznie medytowa	,
na ogó� porzucaj� t� praktyk� po krótkim czasie. Wierz� jednak, �e wi-
bracje fal mózgu umo�liwiaj� osi�gni�cie podobnych rezultatów, cho-
cia� s� o wiele prostsze do opanowania. Mo�na je te� nazwa	 medyta-
cj� ruchow�, gdy� za pomoc� rytmicznych, powtarzalnych ruchów
mo�liwe jest tymczasowe prze�amanie szkodliwych schematów my�lenia
i osi�gni�cie stanu spokoju. Dodatkowo Twoje cia�o zyskuje przy tym
wszystkie korzy�ci wynik�e z ruchu i wibracji.

Skąd się biorą cuda

Cuda nie s� rzecz� szczególnie rzadk�. Prawd� mówi�c, ju� fakt, �e
Twój organizm dzia�a, jest sam w sobie cudem. Kiedy mówi si�, �e co�
jest cudowne, dla mnie oznacza to, �e komu� uda�o si� odnale�	 i wy-
korzysta	 moc, która ca�y czas znajdowa�a si� w jego wn�trzu.

Pewna znana mi kobieta uszkodzi�a sobie ko�	 ogonow� i cierpia�a
na chroniczne bóle. By�a u wielu lekarzy, ale ci twierdzili, �e tego pro-
blemu nie da si� rozwi�za	. Postanowi�a wi�c uda	 si� do centrum
dahn jogi 	wiczy	 wibracje fal mózgu, aby dozna	 ulgi. By�a dentystk�,
wi�c do�	 sceptycznie odnosi�a si� do tej metody i w�tpi�a, �e pomo�e
si� jej ona pozby	 problemu. S�dzi�a, �e w najlepszym razie uda si� jej
nieco ograniczy	 ból. Ku jej zdumieniu po zaledwie trzech miesi�cach
	wicze� bóle ust�pi�y ca�kowicie.
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Nie pisz� tego, aby wzbudzi	 w Tobie podziw wzgl�dem wibracji fal
mózgu, gdy� jest to proste 	wiczenie wymagaj�ce niewielkiego wysi�ku.
Chc� po prostu pokaza	 Ci, jak wielka si�a drzemie w ludzkim organi-
zmie. Wierz�, �e wspomniana kobieta mog�a wyzdrowie	, gdy� pie�
mózgu doskonale wiedzia�, co nale�y zrobi	, aby przywróci	 równowag�
w organizmie, i kobieta musia�a jedynie przesta	 mu w tym przeszkadza	.
Organizm wyposa�ony jest w cudown� inteligencj�, która wymyka si�
naszemu poznaniu. Jest to inteligencja pnia mózgu, który zarz�dza
mechanizmami tak z�o�onymi, �e my�l�ca cz��	 mózgu nie jest w stanie
w pe�ni ich zrozumie	.

Dobrym przyk�adem przybli�aj�cym ide� opisywanych tu cudów
jest efekt placebo. Jak zapewne wiesz, polega on na tym, �e pacjenci
wydaj� si� zdrowie	 w chwili, gdy wierz� w skuteczno�	 terapii, chocia�
w rzeczywisto�ci nie wywo�uje ona �adnych istotnych zmian. Przyk�a-
dowo lekarz mo�e da	 pacjentowi tabletki niezawieraj�ce nic poza cukrem,
mówi�c jednocze�nie, �e jest to silne lekarstwo. Po za�yciu tych tabletek
pacjent mo�e poczu	 si� lepiej wy��cznie dlatego, �e wierzy w ich sku-
teczno�	. Odwrotno�ci� tego zjawiska jest efekt nocebo, polegaj�cy na wy-
st�powaniu skutków ubocznych wywo�anych wiar� w szkodliwo�	 terapii.

Wielu badaczy ignoruje efekt placebo, traktuj�c go jako prost� sztucz-
k� naszego umys�u. Mimo to nie da si� zaprzeczy	 temu, �e do pewne-
go stopnia odpowiada on za faktyczne leczenie. Nasze przekonania na-
prawd� mog� wywo�a	 zmiany fizjologiczne w naszym ciele. Badacze
Moerman i Jonas stworzyli termin „reakcja znacz�ca”, opisuj�cy fak-
tyczne zmiany zachodz�ce w organizmie podczas terapii placebo.

Dla mnie efekt ten oznacza, �e organizm, sterowany do pewnego
stopnia przez mózg, posiada niewykorzystan� zdolno�	 do samoleczenia.
Czasami wystarczy nauczy	 si� tego, jak mu nie przeszkadza	.




