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Streszczenie

W

drugiej poïowie lipca 2017 roku telewizja i internet huczaïy od informacji na temat zadziwiajÈcego odkrycia medycznego. W tamtym
czasie niewiele osób zdawaïo sobie sprawÚ, ĝe jest to tylko wierzchoïek góry lodowej. Zbyt wiele mówiïo siÚ wówczas o zagroĝeniach dla zdrowia, na które naleĝy zwracaÊ szczególnÈ uwagÚ. Oto dwa pierwsze przykïady
z brzegu: pracowanie dïuĝej niĝ 55 godzin tygodniowo moĝe byÊ szkodliwe
dla zdrowia, a ciÚĝarne kobiety coraz czÚĂciej cierpiÈ na niedobory jodu.
¿adna z tych dwóch informacji nie jest sensacyjna; bardziej przypominajÈ
one rady, które wiÚkszoĂÊ z nas nauczyïa siÚ skutecznie lekcewaĝyÊ. Odkrycie medyczne, o którym mowa, byïo inne. Dwudziestu czterech ekspertów
zajmujÈcych siÚ badaniem demencji typowej dla starszego wieku — jednego
z najwiÚkszych zagroĝeñ dla zdrowia na caïym Ăwiecie — zostaïo poproszonych o obliczenie ogólnego prawdopodobieñstwa zapobieĝenia wszystkim
rodzajom demencji, w tym choroby Alzheimera. Ich wnioski zostaïy opublikowane w prestiĝowym brytyjskim czasopiĂmie medycznym „The Lancet”;
wynikaïo z nich, ĝe jednej trzeciej przypadków demencji moĝna zapobiec.
Obecnie nie istnieje ĝadna terapia lecznicza, która leczyïaby demencjÚ albo
powstrzymywaïaby rozwiniÚcie siÚ tej choroby, dlatego informacja ta byïa dla
wielu osób zaskakujÈca.
Jaki jest klucz do sukcesu w zapobieganiu demencji? To zmiany w stylu
ĝycia, które powinny siÚ skupiaÊ na róĝnych aspektach w zaleĝnoĂci od wieku.
Eksperci wyróĝnili dziewiÚÊ konkretnych czynników, które sÈ odpowiedzialne
za okoïo 35 procent przypadków demencji: „Oto czynniki zmniejszajÈce ryzyko:
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zdobycie wyksztaïcenia (czyli kontynuowanie edukacji po ukoñczeniu piÚtnastego roku ĝycia); obniĝenie ciĂnienia krwi, jeĂli jest wysokie, a takĝe walka
z otyïoĂciÈ i leczenie cukrzycy; zapobieganie utracie sïuchu w wieku Ărednim
lub leczenie takiej utraty; niepalenie papierosów; aktywnoĂÊ fizyczna; ustrzeĝenie siÚ przed depresjÈ i izolacjÈ spoïecznÈ w starszym wieku”.
Jeden z elementów tej listy wywoïaï szczególne zdumienie: ksztaïcenie siÚ
co najmniej do piÚtnastego roku ĝycia. Jak to? Moĝna zmniejszyÊ prawdopodobieñstwo wystÈpienia niebezpiecznej choroby wieku starczego, dokonujÈc
okreĂlonych wyborów ĝyciowych jeszcze w okresie dojrzewania? Zdziwienie
wywoïaïa równieĝ informacja mówiÈca o tym, ĝe leczenie problemów ze sïuchem w Ărednim wieku moĝe zmniejszaÊ ryzyko demencji. To byïo coĂ nowego.
Po gïÚbszej analizie tych wniosków okazaïo siÚ, ĝe wskazujÈ one na nowy trend
w medycynie, który moĝe zapoczÈtkowywaÊ wielkÈ rewolucjÚ.
Medycyna zdoïaïa znaczÈco przesunÈÊ w czasie moment wystÈpienia wielu
róĝnych chorób i zaburzeñ stanowiÈcych zagroĝenie dla ĝycia, takich jak nadciĂnienie, choroba serca, nowotwór zïoĂliwy, cukrzyca, a nawet zaburzenia
umysïowe, na przykïad depresja i schizofrenia. Kiedy zauwaĝasz u siebie objawy przeziÚbienia, z irytacjÈ uĂwiadamiasz sobie, ĝe kilka dni wczeĂniej musiaïeĂ mieÊ kontakt z wirusem. Inkubacja trwa krótko i jest niezauwaĝalna.
Dopiero gdy widzisz objawy, zdajesz sobie sprawÚ z tego, ĝe zaatakowaï CiÚ
wirus. W przypadku chorób zwiÈzanych ze stylem ĝycia jest inaczej. Ich inkubacja równieĝ jest niezauwaĝalna, ale trwa bardzo dïugo — caïe lata, a nawet caïe dziesiÈtki lat. ¥rodowisko medyczne zaczyna przywiÈzywaÊ coraz
wiÚkszÈ wagÚ do tego prostego faktu. Obecnie uwaĝa siÚ, ĝe moĝe on mieÊ
wiÚkszy wpïyw na to, czy dana osoba zachoruje, czy bÚdzie zdrowa, niĝ jakikolwiek inny czynnik.
Lekarze, zamiast skupiaÊ siÚ na zaburzeniach zwiÈzanych ze stylem ĝycia
dopiero w momencie wystÈpienia pierwszych objawów albo doradzaÊ metody
zapobiegawcze tylko osobom naleĝÈcym do grupy najwiÚkszego ryzyka, zaczynajÈ kïaĂÊ nacisk na normalny, zdrowy styl ĝycia u osób dwadzieĂcia –
trzydzieĂci lat mïodszych. Powoli zmieniamy nasze podejĂcie do chorób, a ta
nowa wizja napawa nas optymizmem. Jeĝeli przez caïe ĝycie, poczÈwszy od
okresu dzieciñstwa, dbamy o swoje zdrowie, jesteĂmy w stanie uniknÈÊ wielu
zagroĝeñ, które czyhajÈ na nas w wieku Ărednim i starszym. Kluczem do sukcesu
jest podejmowanie dziaïañ, zanim pojawiÈ siÚ pierwsze objawy zagroĝenia.
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Zasady te sÈ znane pod pojÚciem medycyny przyrostowej — to wïaĂnie
jest ta góra lodowa, której wierzchoïek stanowi wspomniane odkrycie na temat demencji. Weěmy pozornie dziwny wniosek dotyczÈcy edukacji. Eksperci
szacujÈ, ĝe liczba zachorowañ na demencjÚ mogïaby siÚ zmniejszyÊ o 8 procent w skali globalnej, gdyby dzieci uczyïy siÚ do piÚtnastego roku ĝycia. Jest
to jedna z najwiÚkszych liczb spoĂród wszystkich punktów na liĂcie. Przyczyna
jest bardzo zïoĝona. Im bardziej jesteĂ wyksztaïcony, tym wiÚcej informacji
przechowuje Twój mózg i tym lepiej przypomina sobie posiadanÈ wiedzÚ.
To nagromadzenie wiedzy, które rozpoczyna siÚ juĝ w dzieciñstwie, prowadzi
do czegoĂ, co neurobiologowie nazywajÈ rezerwÈ poznawczÈ (jest to wspomaganie mózgu poprzez budowanie dodatkowych poïÈczeñ miÚdzy neuronami).
DziÚki temu moĝna zapobiec utracie pamiÚci, bÚdÈcej jednym z objawów choroby Alzheimera i innych postaci demencji, poniewaĝ osïabione albo ogarniÚte
chorobÈ Ăcieĝki sÈ zastÚpowane przez te dodatkowe (zagadnienie to omówimy bardziej szczegóïowo w czÚĂci poĂwiÚconej chorobie Alzheimera, którÈ
znajdziesz na koñcu tej ksiÈĝki).
Zgodnie z logikÈ medycznÈ trwaïe poïÈczenia pomiÚdzy neuronami zmieniajÈ myĂlenie u kaĝdego, poniewaĝ odgrywajÈ duĝÈ rolÚ w wielu chorobach
(a moĝe nawet w wiÚkszoĂci). Nagle siÚ okazuje, ĝe nie chodzi juĝ o pojedyncze czynniki, takie jak niepalenie papierosów, zrzucenie nadwagi, Êwiczenie
na siïowni i ïagodzenie stresu, lecz o konsekwentny styl ĝycia, polegajÈcy na
troszczeniu siÚ o wïasne zdrowie kaĝdego dnia. Niepalenie, zrzucenie nadwagi
i aktywnoĂÊ fizyczna oczywiĂcie przynoszÈ okreĂlone korzyĂci dla zdrowia.
Ale ogólne zdrowie i samopoczucie (w skali caïego ĝycia) to nie to samo co
zmniejszenie ryzyka wystÈpienia zaburzenia A lub B. Tutaj efekty moĝe daÊ
tylko holistyczne (caïoĂciowe) podejĂcie. Dobre zdrowie nie jest juĝ jedynie
sensownÈ alternatywÈ dla regularnej prewencji. To poïÈczenie góry lodowej,
dwustukilogramowego goryla i sïonia w pokoju. Dobre zdrowie to wielka nadzieja dla nas wszystkich. Kiedy spoïeczeñstwo stanie siÚ w peïni Ăwiadome
tego faktu, oblicze prewencji zmieni siÚ na zawsze. Aby jednak zrozumieÊ,
jak radykalne zmiany nas czekajÈ, musimy siÚ najpierw cofnÈÊ i zastanowiÊ
nad obecnÈ sytuacjÈ panujÈcÈ w opiece zdrowotnej, poniewaĝ tutaj zagroĝenia
wciÈĝ wygrywajÈ z nadziejÈ.
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Kryzys odpornoĂci
Odkrycia wspóïczesnej medycyny tak czÚsto trafiajÈ na nagïówki gazet i do
programów telewizyjnych, ĝe przestajemy zwracaÊ na nie uwagÚ. Nie potrafimy wybraÊ tych, które sÈ waĝne tu i teraz. Czasami moĝna odnieĂÊ wraĝenie, ĝe zagroĝeniem dla zdrowia jest samo ĝycie. Dlatego uproĂÊmy to nieco.
NajwiÚkszy problem, przed którym stoi obecnie ludzkoĂÊ, dotyczy czegoĂ,
co wiÚkszoĂÊ z nas bierze za pewnik: odpornoĂci. To wïaĂnie w tym miejscu
zdrowie zderza siÚ z chorobÈ. W medycynie odpornoĂÊ definiuje siÚ jako mechanizmy obronne organizmu w walce z intruzami, których naukowa nazwa
to patogeny (w jÚzyku potocznym mówimy na nie zarazki). SÈ to rozmaite
bakterie i wirusy, które istniejÈ tylko w jednym celu: nie po to, ĝebyĂmy siÚ
rozchorowali, lecz aby rozpowszechniaÊ swoje DNA. Ziemia, jako biosfera,
jest ogromnym terenem, na którym DNA nieustannie siÚ rozwija, i chociaĝ
wydaje nam siÚ, ĝe my, jako ludzie, jesteĂmy wyjÈtkowi, a nawet unikalni,
nasze DNA jest tylko jednÈ z milionów pul genów.
OdpornoĂÊ jest tym, co chroni nasze geny przed zagroĝeniami. Jak na razie
jej skutecznoĂÊ jest imponujÈco wysoka. Mimo tragicznych wydarzeñ w historii ludzkoĂci, które zalaïy nasze DNA jak tsunami — takich jak czarna
ospa w staroĝytnoĂci, dĝuma w Ăredniowieczu czy AIDS w czasach nowoĝytnych (a to zaledwie kilka przeraĝajÈcych przykïadów) — nasz ukïad odpornoĂciowy nigdy nie miaï do czynienia z tak silnym zagroĝeniem jak obecnie. Ospa, dĝuma i AIDS (a takĝe dowolny inny patogen) nie doprowadziïy
do wyginiÚcia gatunku Homo sapiens, poniewaĝ uratowaïy nas trzy czynniki:
1. ¿adna z tych chorób nie byïa tak zaraěliwa, ĝeby byïa w stanie
zaatakowaÊ kaĝdÈ osobÚ ĝyjÈcÈ na ziemi. Niektóre patogeny nie
potrafiïy przetrwaÊ na otwartym powietrzu; w innych przypadkach
skupiska ludzi byïy tak bardzo oddalone od siebie, ĝe zarazki nie byïy
w stanie pokonaÊ dzielÈcego ich dystansu.
2. Nasz ukïad odpornoĂciowy potrafi bardzo szybko improwizowaÊ,
tworzÈc nowe rodzaje reakcji genetycznych w procesie nazywanym
hipermutacjÈ. Ciaïo czïowieka opracowuje taktykÚ zwalczania
nieznanych patogenów, gdy tylko wniknÈ one do organizmu.
3. Najnowsze odkrycia wspóïczesnej medycyny przyniosïy leki i zabiegi
medyczne, które sÈ stosowane w sytuacjach, gdy ukïad odpornoĂciowy
nie potrafi sam zwalczyÊ choroby.
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Twoje zdrowie zaleĝy od tych trzech istotnych czynników, ale musisz
wiedzieÊ, ĝe majÈ one swój punkt szczytowy. Globalna rywalizacja miÚdzy
milionami nici DNA osiÈgnÚïa alarmujÈcy poziom. Nie moĝesz juĝ traktowaÊ
swojej odpornoĂci jako czegoĂ pewnego, bez wzglÚdu na to, w której czÚĂci
Ăwiata ĝyjesz. Nasz przeciÈĝony ukïad obrony przed chorobami staje siÚ coraz sïabszy. PrzyczynÈ sÈ liczne zagroĝenia, które wykraczajÈ poza przeraĝajÈcÈ wizjÚ nowej epidemii wywoïanej na przykïad przez wirusa Zika czy wirusa ptasiej grypy. O tych chorobach wiemy z gazet i internetu. Duĝo mniej siÚ
mówi o sytuacji opieki zdrowotnej, która jest napiÚta na wielu frontach.
Dlaczego wierzchoïek góry lodowej siÚ zbliĝa?
x Wspóïczesne metody podróĝowania znaczÈco zmniejszyïy dystans

miÚdzy luděmi, sprawiajÈc, ĝe nowe patogeny duĝo ïatwiej i szybciej
siÚ rozprzestrzeniajÈ i znajdujÈ nowych ĝywicieli.
x Wirusy i bakterie mutujÈ siÚ szybciej niĝ kiedykolwiek, poniewaĝ ich

ludzcy ĝywiciele rozmnaĝajÈ siÚ w niespotykanym wczeĂniej tempie,
co przekïada siÚ na szybki wzrost caïej populacji.
x Ludzie nie sÈ w stanie wymyĂlaÊ nowych leków w takim samym

tempie, w jakim rozwijajÈ siÚ potencjalnie niebezpieczne nici DNA,
które mutujÈ siÚ na mikroskopijnym poziomie bakterii i wirusów.
x Podczas gdy liczba zagroĝeñ roĂnie, systemy opieki zdrowotnej

borykajÈ siÚ z takimi problemami jak opieszaïoĂÊ, nierównoĂÊ
dochodów, przeraĝajÈco wysokie koszty i coraz bardziej
skomplikowana wiedza naukowa.
x Metody zapobiegawcze stosowane od piÚÊdziesiÚciu lat nie zdoïaïy

zminimalizowaÊ ryzyka wystÈpienia choroby serca, nadciĂnienia
(wysokiego ciĂnienia krwi), cukrzycy typu 2., depresji i stanów
lÚkowych, a takĝe najnowszej epidemii — otyïoĂci.
x W starzejÈcym siÚ spoïeczeñstwie ryzyko zachorowania na nowotwór

roĂnie, podobnie jak zagroĝenie demencjÈ (w tym przede wszystkim
chorobÈ Alzheimera).
x Wymagania starszych osób rosnÈ: ludzie chcÈ byÊ zdrowi i aktywni

dïugo po ukoñczeniu 65., a nawet 85. roku ĝycia.
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x Uzaleĝnienie spoïeczeñstwa od leków wywoïaïo mnóstwo problemów,

wïÈcznie z uzaleĝnieniem od opiatów; a nawet jeĂli pominiemy
powaĝne problemy, to i tak szacuje siÚ, ĝe przeciÚtny
siedemdziesiÚciolatek przyjmuje siedem róĝnych leków na receptÚ.
x Nowe szczepy „superzarazków”, takie jak MRSA, sÈ odporne

na antybiotyki i leki przeciwwirusowe.
Powyĝsza lista jest zbyt dïuga i niepokojÈca, ĝebyĂmy mogli jÈ zignorowaÊ.
Twoje zdrowie jest rezultatem dziaïania wielu róĝnych czynników i choÊ wizja
przekroczenia punktu przeïomowego przez caïy budzi lÚk, dla Ciebie najwaĝniejsze jest to, ĝebyĂ Ty go nie przekroczyï.
RozwiÈzaniem jest rozszerzenie definicji odpornoĂci, a nastÚpnie wykorzystanie wachlarza moĝliwoĂci w jednym celu: znaczÈcego zwiÚkszenia odpornoĂci. Ogólnie uwaĝa siÚ, ĝe odpornoĂÊ roĂnie wtedy, gdy tworzysz nowe
przeciwciaïa — na przykïad przed wirusem grypy atakujÈcym danej zimy —
a nie wtedy, gdy stosujesz dietÚ przeciwzapalnÈ. Okazuje siÚ jednak, ĝe niegroěne przewlekïe zapalenie — stan, który nie ma prawie ĝadnych widocznych, moĝliwych do wykrycia objawów — moĝe mieÊ zwiÈzek z coraz wiÚkszÈ liczbÈ zaburzeñ, w tym chorób serca i nowotworów. Z punktu widzenia
rozszerzonej definicji odpornoĂci walka ze stanem zapalnym ma kluczowe
znaczenie dla uzyskania caïkowitej odpornoĂci.

Caïkowita odpornoĂÊ i uzdrawiajÈce „ja”
Caïkowita odpornoĂÊ jest miarÈ podejĂcia holistycznego. Kluczowy jej aspekt
zostaï omówiony w naszej ksiÈĝce Supergeny, w której wprowadziliĂmy koncepcjÚ DNA jako czegoĂ dynamicznego, wciÈĝ zmieniajÈcego siÚ i bÚdÈcego
zbiorowym rezultatem wszystkich przeĝyÊ danej osoby. Gdyby DNA byïo
staïe, niezmienne i zamkniÚte, wzmocnienie odpornoĂci byïoby tylko poboĝnym ĝyczeniem. Taki poglÈd dominowaï niestety przez caïe dekady. Nowa
era rozpoczÚïa siÚ w momencie, gdy DNA zostaïo uwolnione dziÚki modelowi, który pokazaï, jak bardzo aktywnoĂÊ naszych genów jest uzaleĝniona od
tego, co siÚ dzieje wokóï nas. Nagle rywalizacja miÚdzy globalnymi szczepami
DNA staïa siÚ palÈcym problemem wymagajÈcym natychmiastowego rozwiÈzania.
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MieliĂmy przeczucie, ĝe caïkowita odpornoĂÊ wymaga czegoĂ wiÚcej. Co
z umysïem i jego wpïywem na zdrowie? Co z zachowaniem, nawykami i wpïywem najbliĝszej rodziny? Dlaczego mamy bardziej siÚ skupiaÊ na zarazkach
niĝ na innych popularnych przyczynach chorób (takich jak nowotwór), które
prawie nigdy nie sÈ zwiÈzane z atakiem mikroorganizmów? Aby móc potraktowaÊ caïe zagadnienie w sposób caïoĂciowy, konieczne byïo wyeliminowanie
granicy miÚdzy ciaïem a umysïem. Trzeba byïo wytÚĝyÊ wyobraěniÚ. Dlatego
stworzyliĂmy nowe pojÚcie: uzdrawiajÈce „ja”, które jest odzwierciedleniem
naszego holistycznego podejĂcia. LudzkoĂÊ dïugo oddzielaïa od siebie dwie
funkcje, od których zaleĝy nasze zdrowie: uzdrawianie i bycie uzdrawianym.
Obie sÈ peïnione przez inne postacie: uzdrowiciela (osobÚ z zewnÈtrz) i pacjenta, który jest od niego zaleĝny. ZewnÚtrznym uzdrowicielem niekoniecznie musi byÊ lekarz. Waĝne jest sïowo zewnÚtrzny, które podkreĂla to, ĝe
uzdrawianiem zajmuje siÚ ktoĂ inny niĝ Ty sam.
W odniesieniu do Twojego ciaïa ten tradycyjny podziaï ról nie jest realny.
OdpornoĂÊ skupia siÚ na „ja”. Doskonalenie Twoich reakcji odpornoĂciowych dzieñ po dniu nie naleĝy do zadañ lekarza. W wiÚkszoĂci przypadków
opieka zdrowotna wkracza do akcji dopiero wtedy, gdy pojawiajÈ siÚ objawy,
a wówczas reakcja odpornoĂciowa jest juĝ zbyt sïaba. PatrzÈc na tÚ sytuacjÚ
z szerszej perspektywy, moĝna stwierdziÊ, ĝe caïa reakcja uzdrawiania, której
gïównym aspektem jest odpornoĂÊ, jest zbyt sïaba. Zawsze istniaïa wyraěna
przepaĂÊ miÚdzy tym, co jest w stanie zrobiÊ medycyna, a tym, czego potrzebuje ciaïo, ĝeby ochroniÊ siÚ przed globalnÈ rywalizacjÈ DNA.
Wspóïpraca miÚdzy lekarzem a pacjentem nie sïuĝy temu, by odnieĂÊ
zwyciÚstwo w tej rywalizacji. UzdrawiajÈce „ja”, dziÚki temu, ĝe ïÈczy w sobie
uzdrowiciela i uzdrawianego, moĝe wyeliminowaÊ nadchodzÈce zagroĝenie.
(Waĝna uwaga: absolutnie nie radzimy Ci, abyĂ lekcewaĝyï zalecenia lekarza
lub unikaï wizyty lekarskiej, gdy potrzebny jest kontakt ze specjalistÈ). Jeĝeli
przyjmiesz proaktywne podejĂcie do wïasnej odpornoĂci, caïa sytuacja siÚ
zmieni. WróÊmy do listy zagroĝeñ, od której zaczÚliĂmy: niektóre pilne zmiany
sÈ moĝliwe do wprowadzenia; musisz tylko zrozumieÊ, co to znaczy zaadoptowaÊ uzdrawiajÈce „ja”.
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Zalety uzdrawiajÈcego „ja”
x Jest nieinwazyjne i niezaleĝne od terapii zewnÚtrznych.
x Utrzymuje naturalnÈ równowagÚ i wzmacnia ukïad odpornoĂciowy

dziÚki wïaĂciwym decyzjom dotyczÈcym stylu ĝycia.
x Wybory dotyczÈce stylu ĝycia mogÈ zapobiec wielu róĝnym

nowotworom; istnieje uzasadnione podejrzenie, ĝe zapobiegajÈ
równieĝ chorobie Alzheimera, a nawet cofajÈ objawy demencji.
x Pozytywne starzenie siÚ oznacza doĝycie póěnej staroĂci w dobrym

zdrowiu.
x Ludzie nie sÈ tak uzaleĝnieni od leków, poniewaĝ proces uzdrawiania

rozpoczyna siÚ jeszcze przed pojawieniem siÚ objawów. Zdecydowana
wiÚkszoĂÊ leków jest zapisywana na póěnych etapach rozwoju choroby,
do których nie dojdzie, jeĂli zareagujesz odpowiednio wczeĂnie.
Ta zasada dotyczy prawie kaĝdego problemu zdrowotnego
zwiÈzanego ze stylem ĝycia, w tym choroby serca i nowotworu
— zaburzeñ, które sÈ nieodïÈcznie zwiÈzane z terapiami lekowymi.
To sÈ praktyczne skutki przyjÚcia podwójnej roli uzdrawiajÈcego „ja”: uzdrowiciela i uzdrawianego. Nie moĝe siÚ to odbyÊ bez poszerzenia ĂwiadomoĂci.
Nie jesteĂ bowiem w stanie zmieniÊ czegoĂ, czego nie jesteĂ Ăwiadomy. NajwaĝniejszÈ rzeczÈ, z której wiÚkszoĂÊ ludzi nie zdaje sobie sprawy, jest sama
moĝliwoĂÊ samouzdrowienia. Popatrzmy, jak to siÚ ma do odpornoĂci.
Wszystkie ĝyjÈce istoty muszÈ chroniÊ swoje DNA przed zagroĝeniami
z zewnÈtrz. Wspóïczesna medycyna zna dwa rodzaje odpornoĂci: biernÈ i aktywnÈ. Bierna odpornoĂÊ, jak sugeruje sama nazwa, znajduje siÚ poza naszÈ
kontrolÈ i ma podïoĝe genetyczne. Kiedy jeszcze byïeĂ w ïonie swojej matki,
otrzymaïeĂ od niej przeciwciaïa, a gdy siÚ urodziïeĂ, dostaïeĂ inny zestaw
przeciwciaï z jej mleka. (IstniejÈ równieĝ medyczne sposoby na przekazanie
przeciwciaï przez jednÈ osobÚ drugiej osobie poprzez infuzjÚ krwi i osocza,
a nawet transfer limfocytów T, ale te metody sÈ rzadko stosowane i wiÈĝÈ siÚ
z wysokim ryzykiem).
Inny rodzaj odpornoĂci — odpornoĂÊ aktywna — walczy z organizmami
chorobowymi (patogenami) bezpoĂrednio na linii frontu. Wszystkie ĝywe
istoty powyĝej pewnego poziomu rozwoju (w tym roĂliny, grzyby i zwierzÚta
wielokomórkowe) majÈ wrodzonÈ, wewnÚtrznÈ odpornoĂÊ. Wrodzony ukïad
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odpornoĂciowy ma bardzo ogólne dziaïanie. Moĝe wykryÊ, ĝe dany patogen
atakuje gospodarza, a potem uwolniÊ substancje chemiczne, które go zwalczÈ.
U bardziej zaawansowanych organizmów zwierzÚcych (w tym ludzi) aktywna
odpornoĂÊ ewoluowaïa daleko poza ten etap. Mamy specjalne komórki odpornoĂciowe (na przykïad limfocyty T i limfocyty B), które posiadïy niemalĝe
cudownÈ zdolnoĂÊ reagowania na intruzów.
Kaĝdego dnia nasz ukïad odpornoĂciowy wielokrotnie identyfikuje róĝne
rodzaje zarazków wĂród tysiÈca moĝliwoĂci i przechodzi do dziaïania, aby je
chemicznie unieszkodliwiÊ. OkreĂlone biaïe krwinki pochïaniajÈ ich resztki,
które sÈ szybko wypïukiwane z organizmu. Nie da siÚ nie zauwaĝyÊ momentu, gdy ta precyzyjna sekwencja dziaïañ koñczy siÚ bïÚdem. Rezultatem
jest alergia — skutek omyïkowego uznania nieszkodliwej substancji (pyïku,
sierĂci kota, glutenu itd.) za wroga, co prowadzi do rozbudowanej, czÚsto
szkodliwej reakcji chemicznej. PrzyczynÈ tej reakcji obronnej sÈ zazwyczaj
bakterie, które sÈ wprowadzane do organizmu razem z nieszkodliwÈ substancjÈ.
Nawet pyïki majÈ swój mikrobiom! Bywa teĝ i tak, ĝe ukïad odpornoĂciowy
zostaje aktywowany po to, by zaatakowaÊ okreĂlone biaïka w organizmie, co
prowadzi do choroby autoagresyjnej, takiej jak reumatoidalne zapalenie stawów czy toczeñ.
To, czy zdoïamy utrzymaÊ siÚ przy ĝyciu, zaleĝy od zminimalizowania tego typu bïÚdów. Dlatego kaĝda choroba, którÈ Twoi przodkowie skutecznie
zwalczyli, jest przechowywana w postaci odziedziczonych przeciwciaï. Kiedy
sam pokonujesz nowÈ chorobÚ — na przykïad nowy szczep grypy — jest ona
dodawana do tego pojemnego banku pamiÚci. Chociaĝ funkcja aktywnej odpornoĂci zostaïa odkryta juĝ w 1921 roku przez angielskiego immunologa
Alexandra Glenny’ego, jej precyzyjne mechanizmy poznaliĂmy dopiero kilkadziesiÈt lat póěniej. Z biologicznego punktu widzenia jest to niewiarygodnie zïoĝone zagadnienie, ale istnieje co najmniej jedna zewnÚtrzna metoda
zwiÚkszania aktywnej odpornoĂci, która jest znana juĝ od ponad dwóch stuleci: szczepienia.
UczyliĂmy siÚ o tym w szkole: pod koniec XVIII wieku Edward Jenner,
angielski lekarz prowadzÈcy praktykÚ na terenach wiejskich, stworzyï pierwszÈ
szczepionkÚ, dziÚki której zostaï okrzykniÚty „ojcem immunologii”. Zaobserwowaï on inspirujÈcy fakt: prawie wszystkie mleczarki byïy odporne na
czarnÈ ospÚ — chorobÚ, która w tamtych czasach osiÈgnÚïa status epidemii
(francuski filozof Wolter szacowaï, ĝe 60 procent populacji zaraziïo siÚ ospÈ,
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a 20 procent umarïo na tÚ chorobÚ). Jenner wpadï na pomysï, aby pobraÊ
ropÚ od mleczarek, które zapadïy na duĝo ïagodniejszÈ chorobÚ, krowiankÚ,
i wstrzyknÈÊ jÈ swoim pacjentom, aby uzyskali takÈ samÈ odpornoĂÊ, jakÈ
miaïy mleczarki.
OdkïadajÈc na bok kontrowersje, jakie obecnie wywoïuje temat szczepieñ,
trzeba przyznaÊ, ĝe to, co zrobiï Jenner, pomogïo udowodniÊ, iĝ zwiÚkszenie aktywnej odpornoĂci jest moĝliwe. Nie trzeba czekaÊ, aĝ pomoĝe
nam ewolucja, mierzona w skali dziesiÈtek albo setek tysiÚcy lat. Standardowe
zalecenia dotyczÈce diety, aktywnoĂci fizycznej, wysypiania siÚ i utrzymania
wïaĂciwej wagi pomogÈ zwiÚkszyÊ odpornoĂÊ kaĝdemu czïowiekowi. Zalecenia te moĝna znaleěÊ na stronie internetowej Harwardzkiej Szkoïy Medycznej
(www.health.harvard.edu), wraz z dwiema dodatkowymi wskazówkami, jak unikaÊ infekcji: pamiÚtaÊ o czÚstym myciu rÈk i dbaÊ o to, by zjadane miÚso byïo
zawsze dopieczone.
Do kwestii wzmacniania samej reakcji odpornoĂciowej Harvard podchodzi
sceptycznie:
Na póïkach sklepowych moĝna znaleěÊ wiele produktów, które majÈ
zwiÚkszaÊ odpornoĂÊ albo jÈ wspomagaÊ. Z naukowego punktu widzenia
koncepcja zwiÚkszania odpornoĂci nie ma jednak wiÚkszego sensu. PrawdÚ
mówiÈc, zwiÚkszenie liczby komórek w organizmie (odpornoĂciowych
albo innych) wcale nie musi byÊ czymĂ dobrym. Przykïadowo sportowcy,
którzy stosujÈ metodÚ „dopingu krwiÈ” (polega ona na wpompowywaniu
krwi do organizmu, ĝeby zwiÚkszyÊ liczbÚ komórek krwi i wspomóc ich
dziaïanie), naraĝajÈ siÚ na ryzyko udaru.

Na stronie Harvard Health Publishing moĝna dalej przeczytaÊ: „Nie oznacza to jednak, ĝe wpïyw stylu ĝycia na ukïad odpornoĂciowy nie jest intrygujÈcy i nie powinien zostaÊ zbadany. Naukowcy badajÈ wpïyw stosowania diety,
aktywnoĂci fizycznej, stresu psychologicznego oraz innych czynników na reakcje
ukïadu odpornoĂciowego zarówno u zwierzÈt, jak i u ludzi. Dopóki nie zostanÈ sformuïowane ostateczne wnioski, warto stosowaÊ siÚ do ogólnych zasad
dotyczÈcych zdrowego ĝycia, aby wspomagaÊ swój ukïad odpornoĂciowy”.
GïównÈ przyczynÈ tego sceptycznego podejĂcia jest to, ĝe ukïad odpornoĂciowy czïowieka skïada siÚ z wielu rodzajów komórek, które peïniÈ rozmaite
funkcje. Mamy jednak mocne dowody na istnienie powiÈzania miÚdzy ciaïem
a umysïem. Wiele róĝnych stanów psychologicznych, od ĝaïoby po depresjÚ,
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obniĝa odpornoĂÊ czïowieka, sprawiajÈc, ĝe jest on bardziej podatny na choroby. Tego rodzaju spadek odpornoĂci jest czymĂ, czego nie da siÚ zobaczyÊ
pod mikroskopem, poniewaĝ nie ma on postaci fizycznych zmian w konkretnych komórkach. Nie ma zbyt wielu badañ, które bezpoĂrednio ïÈczyïyby
stres z — na przykïad — fizycznymi zmianami w ukïadzie odpornoĂciowym,
ale powiÈzanie miÚdzy silnym stresem a zwiÚkszonÈ podatnoĂciÈ na zachorowanie zostaïo solidnie udokumentowane i nie budzi ĝadnych wÈtpliwoĂci.
Jeĝeli rozszerzymy naszÈ definicjÚ odpornoĂci na wszystko, co pomaga nam
zachowaÊ dobre zdrowie, to otrzymamy jeszcze wiÚcej dowodów na to, ĝe
zaburzenia zwiÈzane ze stylem ĝycia, takie jak nadciĂnienie i choroby serca,
w wiÚkszym stopniu zagraĝajÈ osobom, które sÈ biedne, samotne, pogrÈĝone
w depresji albo pozbawione wsparcia socjalnego.
Wszystkie te odkrycia wskazujÈ na jedno i to samo: moĝemy osiÈgnÈÊ caïkowitÈ odpornoĂÊ, pod warunkiem ĝe nie ograniczymy swojego myĂlenia do
ukïadu odpornoĂciowego, który stanowi wyïÈcznie aspekt fizyczny. Równie
duĝÈ wagÚ naleĝy przywiÈzywaÊ do umysïu — wïaĂnie dlatego „ja” jest sïowem
kluczem w naszym pojÚciu uzdrawiajÈcego „ja”.

Tajemnica uzdrawiania
Sïowo jaěñ kojarzy siÚ z psychologiÈ i wielu z nas definiuje je jako niewidzialny byt, który posiadamy, ale który jest niezwiÈzany z naszym ciaïem. Jeĝeli
masz torbiel na jajniku albo wysokie ciĂnienie krwi, to te problemy sÈ zakorzenione fizycznie w Twoim ciele, a nie w jaěni. Ale czy rzeczywiĂcie tak jest?
To, jak postrzegasz siebie dzisiaj, ma ogromny wpïyw na to, jak Twoje ciaïo
bÚdzie wyglÈdaÊ jutro. Wyobraě sobie, ĝe do Twoich drzwi pukajÈ dwie nieznajome osoby. Obie majÈ dla Ciebie zaskakujÈce propozycje.
Pierwszy goĂÊ mówi: „Jestem lekarzem medycyny i prowadzÚ specjalistyczne badania nad procesem starzenia siÚ. Moim ĝyciowym celem jest wynalezienie tabletki, która wywoïa zmiany w genach odpowiedzialnych za ten
proces. MyĂlÚ, ĝe udaïo mi siÚ coĂ takiego stworzyÊ. Teraz potrzebujÚ ludzi,
którzy przetestowaliby dziaïanie tej tabletki na sobie”.
W tym momencie podnosi butelkÚ z maïymi niebieskimi tabletkami.
„Testy zaczynajÈ siÚ dzisiaj, a ja chciaïbym pana namówiÊ, ĝeby siÚ pan
zgïosiï na ochotnika”, mówi. „Stosujemy metodÚ Ălepej próby. BÚdzie pan
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przyjmowaï te tabletki dwa razy dziennie przez póï roku. Poïowa badanych
bÚdzie otrzymywaïa placebo. ProszÚ tylko pomyĂleÊ, co to moĝe oznaczaÊ: cofniÚcie procesu starzenia siÚ. Dlaczego mamy siÚ godziÊ z nieuchronnoĂciÈ starzenia siÚ, skoro zdoïaliĂmy zïamaÊ genetyczny kod, który wszystko zmieni?”.
MÚĝczyzna robi na Tobie wraĝenie. Ale stojÈca obok niego kobieta uĂmiecha siÚ niepewnie. Pytasz jÈ, czy przyszïa do Ciebie w tej samej sprawie.
„Nie, ale chcÚ panu pokazaÊ, jak cofnÈÊ wiek”, odpowiada. „Nie potrzeba
ĝadnych leków ani placebo. Pañski wiek zacznie siÚ cofaÊ mniej wiÚcej za piÚÊ
dni. Po tygodniu odczuje pan wiele pozytywnych zmian. Mój eksperyment
jest krótki, ale efekty sÈ gwarantowane”. WskazujÈc na pierwszego nieznajomego, kobieta wyjaĂnia: „Jego lek moĝe mieÊ powaĝne skutki uboczne. Jeĝeli
faktycznie dziaïa, musi go najpierw zatwierdziÊ Agencja do spraw ¿ywnoĂci
i Leków, a to jest proces, który kosztuje setki milionów dolarów i trwa kilka
lat”. Kobieta znów uĂmiecha siÚ nieĂmiaïo i dodaje: „OczywiĂcie wybór naleĝy do pana”.
Co byĂ wybraï? Chociaĝ caïa sytuacja jest czysto teoretyczna, mówi ona
o czymĂ, co istnieje naprawdÚ. Firmy farmaceutyczne nieustannie testujÈ nowe leki przeciwstarzeniowe, a najnowszym trendem jest wprowadzanie zmian
na poziomie DNA. Moĝe dojĂÊ do przeïomowych odkryÊ, które znaczÈco
zmieniÈ proces starzenia siÚ czïowieka, od dawna uwaĝany za „drogÚ jednokierunkowÈ prowadzÈcÈ do ubezwïasnowolnienia”, jak twierdzi profesor
Ellen Langer, psycholog z Harvardu i autorka wielu waĝnych eksperymentów.
Profesor Langer mogïaby byÊ tÈ drugÈ nieznajomÈ osobÈ u Twoich drzwi. Ma
ona spore osiÈgniÚcia w cofaniu objawów starzenia siÚ i zwiÚkszaniu dïugoĂci
ĝycia bez pomocy leków. Jej metody polegajÈ na tym, ĝe caïkowicie omija ona
ciaïo i od razu zabiera siÚ do umysïu.
Oto jej najsïynniejszy eksperyment. W 1981 roku oĂmiu mÚĝczyzn w wieku
siedemdziesiÚciu kilku lat, cieszÈcych siÚ dobrym zdrowiem, ale przejawiajÈcych oznaki starzenia siÚ, zostaïo zawiezionych autobusem do klasztoru w New
Hampshire. Kiedy weszli oni do budynku, który dla nich przygotowano, znaleěli siÚ w przeszïoĂci, a dokïadnie w roku 1959. Z gïoĂników sÈczyïa siÚ muzyka Perry’ego Comy. MÚĝczyěni ubrali siÚ w stroje, które nosili w tamtym
okresie. A potem spÚdzali czas na oglÈdaniu czarno-biaïej telewizji i czytaniu
gazet, które informowaïy na przykïad o przejÚciu wïadzy na Kubie przez Fidela Castro czy o wrogich zamiarach Nikity Chruszczowa, premiera ZwiÈzku
Radzieckiego. Obejrzeli równieĝ film Ottona Premingera Anatomia morderstwa,
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który powstaï w 1959 roku. W programach sportowych podziwiano dokonania bohaterów z przeszïoĂci, takich jak Mickey Mantle i Floyd Patterson.
GrupÚ kontrolnÈ, równieĝ skïadajÈcÈ siÚ z oĂmiu mÚĝczyzn, poproszono,
aby ĝyïa tak samo jak dotÈd, ale powracaïa wspomnieniami do przeszïoĂci.
MÚĝczyznom z kapsuïy czasu nakazano coĂ zupeïnie innego: aby zachowywali
siÚ dokïadnie tak, jakby byï rok 1959, a oni sami mieli 20 lat mniej. Zgodnie
z wszelkimi obowiÈzujÈcymi standardami medycznymi efekty udawanej podróĝy w czasie powinny byÊ zerowe. Ale Langer przeprowadziïa wczeĂniej
na Yale badania wĂród starszych mieszkañców domu spokojnej staroĂci.
Odkryïa, ĝe objawy starzenia siÚ, w tym szczególnie utrata pamiÚci, mogÈ zostaÊ cofniÚte dziÚki bardzo prostym pozytywnym dziaïaniom wspomagajÈcym. ZachÚcanie ludzi do przypominania sobie róĝnych rzeczy, na przykïad
poprzez wrÚczanie im nagród za dobre wyniki w specjalnie przygotowanych
testach, wystarczyïo, aby zaczÚli oni przywoïywaÊ wspomnienia, które zdaniem
wszystkich innych juĝ dawno zniknÚïy w otchïani niepamiÚci.
Ale nawet Langer nie spodziewaïa siÚ, ĝe jej eksperyment z kapsuïÈ czasu
przyniesie tak spektakularne rezultaty. Przed zamieszkaniem w tej kapsule
uczestnicy zostali poddani róĝnym badaniom sprawdzajÈcym wiek ich organizmów, takim jak analiza siïy uchwytu, zrÚcznoĂci, a takĝe wzroku i sïuchu.
Pod koniec piÈtego dnia eksperymentu uczestnicy, którzy caïkowicie zatonÚli
w Ăwiecie sprzed lat, wykazywali siÚ lepszÈ elastycznoĂciÈ, zwinnoĂciÈ, a nawet bardziej wyprostowanÈ sylwetkÈ. Zanotowano u nich poprawÚ w siedmiu
z oĂmiu badanych obszarów, w tym wzroku, co naprawdÚ zaskoczyïo badaczy.
W ocenie niezaleĝnych osób z zewnÈtrz mÚĝczyěni wyglÈdali na mïodszych.
Rezultaty byïy nieporównywalnie lepsze niĝ w grupie kontrolnej, chociaĝ
tutaj równieĝ zaobserwowano poprawÚ tych samych wskaěników dotyczÈcych
ciaïa i umysïu, bÚdÈcÈ skutkiem wspominania przeszïoĂci — przykïadowo 63
procent mieszkañców kapsuïy czasu osiÈgnÚïo wyĝszy wynik na teĂcie na inteligencjÚ, a w grupie kontrolnej odsetek ten wyniósï 44 procent.
„Liczy siÚ to, co naprawdÚ siÚ wydarzyïo”, wyjaĂnia Langer. „MÚĝczyěni,
którzy zmienili swoje podejĂcie, zmienili równieĝ swoje ciaïa”. TrzydzieĂci
szeĂÊ lat temu profesor Langer w swoich badaniach opieraïa siÚ w mniejszym
lub wiÚkszym stopniu na intuicji. W 2017 roku mamy juĝ do dyspozycji badania, które dowodzÈ, ĝe nowe doĂwiadczenia mogÈ zmieniÊ ekspresjÚ genów
i wyszkoliÊ mózg, aby tworzyï nowe Ăcieĝki, tak samo jak podczas uczenia siÚ
nowych rzeczy albo zmiany nastawienia (wiÚcej o tych przeïomowych badaniach przeczytasz w dalszych rozdziaïach).
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(W 2010 roku stacja BBC One wyprodukowaïa program o nazwie The
Young Ones, w którym szeĂciu podstarzaïych celebrytów zamieszkaïo razem
w pomieszczeniu urzÈdzonym w stylu z roku 1975. Podobnie jak w eksperymencie Langer, przeprowadzonym prawie 30 lat wczeĂniej, uczestnicy wydawali siÚ mïodnieÊ na oczach widzów. Jeden z uczestników, który na poczÈtku
programu ledwo byï w stanie siÚ schyliÊ, ĝeby zaïoĝyÊ buty, odzyskaï gibkoĂÊ
na parkiecie. Wszyscy uczestnicy zaczÚli wyglÈdaÊ coraz mïodziej, poczÈwszy
od sylwetki, a skoñczywszy na mimice).
Odwrócenie procesu starzenia siÚ jest ĂciĂle zwiÈzane z uzdrawianiem —
zawsze uwaĝano, ĝe i jedno, i drugie ma charakter czysto fizyczny i jest ograniczone do procesów zachodzÈcych w ciele niezaleĝnie od umysïu. Langer
byïa jednÈ z pierwszych osób, które zakwestionowaïy to zaïoĝenie. Rozwaĝania na temat tego, dlaczego ktoĂ, kto udaje, ĝe ĝyje w przeszïoĂci, zaczyna
tak szybko siÚ zmieniaÊ, sÈ fascynujÈce i owiane aurÈ tajemniczoĂci. Duĝo
waĝniejsze jest jednak to, ĝe opisane tutaj zmiany miaïy charakter caïoĂciowy.
Lekarze uczÈ siÚ, ĝeby leczyÊ jeden narzÈd, jednÈ tkankÚ albo jednÈ komórkÚ
naraz. Nie ma ĝadnego medycznego wytïumaczenia, dlaczego tak wiele funkcji organizmu poprawia siÚ w tym samym czasie, zwïaszcza ĝe sÈ one skutkiem zwykïego odgrywania scen. Wyniki badañ Langer majÈ siÚ nijak do
efektu placebo, który polega na oszukiwaniu pacjenta, ĝe przyjmuje skuteczny lek, mimo iĝ w rzeczywistoĂci zaĝywa on tabletkÚ niezawierajÈcÈ ĝadnej
substancji czynnej.
W eksperymencie polegajÈcym na podróĝy w czasie niczego nie obiecywano uczestnikom i nie rozbudzano w nich ĝadnych oczekiwañ. Jedynym
lekiem, jaki zastosowano, byïo nowe doĂwiadczenie, które wystarczyïo, ĝeby
podwaĝyÊ wszystkie teorie medyczne obowiÈzujÈce w tamtym czasie.
W jednym ze swoich wczeĂniejszych eksperymentów Langer podzieliïa
mieszkañców domu spokojnej staroĂci na dwie grupy. Wszystkim daïa kwiaty
doniczkowe i poprosiïa, ĝeby postawili je w swoich pokojach. Pierwszej grupie powiedziaïa, ĝe jej obowiÈzkiem jest pielÚgnowanie roĂliny, aby nie zwiÚdïa. Poza tym czïonkowie tej grupy mogli dokonywaÊ wyborów zwiÈzanych
z ich dziennym grafikiem. Drugiej grupie powiedziano, ĝe ich roĂlinami zajmÈ siÚ pracownicy oĂrodka. Osobom naleĝÈcym do tej grupy nie pozwolono
zmieniaÊ ich dziennego grafiku. Pod koniec osiemnastomiesiÚcznego eksperymentu w pierwszej grupie liczba uczestników, którzy wciÈĝ jeszcze ĝyli,
byïa dwa razy wiÚksza niĝ w drugiej.
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Po opublikowaniu wyników tego eksperymentu caïe Ărodowisko medyczne
doznaïo swoistego objawienia. KilkadziesiÈt lat póěniej wizja wykorzystywania nowych doĂwiadczeñ do uzdrawiania osób chorych i starzejÈcych siÚ jest
juĝ bardziej realna. Mieszkañcy domów spokojnej staroĂci dostajÈ zwierzÚta
pod opiekÚ. Osoby cierpiÈce na chorobÚ Alzheimera odczuwajÈ poprawÚ
zdrowia, gdy sïuchajÈ muzyki. Rudy i jego wspóïpracownicy stworzyli nawet
aplikacjÚ o nazwie SPARK Memories Radio, która umoĝliwia przeprowadzenie terapii muzykÈ na osobach dotkniÚtych chorobÈ Alzheimera. Wystarczy,
ĝe opiekun takiej osoby wpisze datÚ jej urodzin oraz kilka informacji na temat jej gustów muzycznych, a aplikacja zacznie odtwarzaÊ przeboje z okresu,
gdy chory miaï 13 – 25 lat, poniewaĝ to wïaĂnie wtedy tworzÈ siÚ najsilniejsze
powiÈzania miÚdzy muzykÈ a emocjami, które juĝ nigdy potem nie zanikajÈ.
Zespóï Rudy’ego otrzymaï mnóstwo e-maili od uĝytkowników aplikacji, którzy potwierdzali, ĝe osoby bÚdÈce we wczesnych fazach choroby Alzheimera
staïy siÚ spokojniejsze i mniej pobudzone, a pacjenci w póěnych fazach choroby, prowadzÈcy wegetatywny tryb ĝycia, nagle siÚ „budzili”. Pewna rodzina
opowiedziaïa historiÚ ojca z zaawansowanÈ chorobÈ Alzheimera, który od
miesiÚcy do nikogo siÚ nie odzywaï. Po wysïuchaniu piÚciu piosenek z okresu
swojej mïodoĂci mÚĝczyzna nagle usiadï na ïóĝku i zaczÈï opowiadaÊ historiÚ
o czerwonym pick-upie i swojej pierwszej dziewczynie, i to ze wszystkimi pikantnymi szczegóïami! Czïonkowie rodziny byli nieco zaĝenowani, ale jednoczeĂnie
szczÚĂliwi, ĝe znów go sïyszÈ, a jego gïos brzmi ĝywo i radoĂnie. Na YouTube
moĝna znaleěÊ filmiki z osobami cierpiÈcymi na chorobÚ Parkinsona, które
praktycznie nie sÈ w stanie chodziÊ bez pomocy pielÚgniarki, a na děwiÚk muzyki
nagle odzyskujÈ równowagÚ, a nawet zaczynajÈ tañczyÊ. To sÈ prawdziwe
dowody na uzdrawiajÈcÈ moc muzyki, albo, mówiÈc dokïadniej, na uzdrawiajÈcÈ moc naszych reakcji na miïe wspomnienia.
Krótko rzecz ujmujÈc, wkraczamy w zïotÈ erÚ zdrowia i uzdrawiania, której losy w duĝej mierze zaleĝÈ od tego, jak kaĝdy z nas bÚdzie wykorzystywaÊ
najpowszechniejsze, a jednoczeĂnie najpotÚĝniejsze narzÚdzia, jakie mamy do
dyspozycji: codzienne przeĝycia, proste wybory dotyczÈce stylu ĝycia oraz
techniki zwiÚkszajÈce ĂwiadomoĂÊ. Tak naprawdÚ koncepcja ta siÚga staroĝytnoĂci. Adi Shankara, Ăredniowieczny hinduski filozof, stwierdziï kiedyĂ,
ĝe ludzie siÚ starzejÈ i umierajÈ, bo widzÈ, jak inni siÚ starzejÈ i umierajÈ.
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Ciaïoumysï
TrzydzieĂci lat temu lekarze sceptycznie podchodzili do koncepcji poïÈczenia
ciaïa z umysïem. Traktowali jÈ podejrzliwie, poniewaĝ w przeciwieñstwie do
serca czy wirusa grypy umysï jest niewidoczny i niematerialny. Obecnie, dziÚki
dziesiÈtkom lat badañ nad tym, w jaki sposób mózg komunikuje siÚ z kaĝdÈ komórkÈ w organizmie, próba zidentyfikowania jakiegokolwiek procesu zachodzÈcego w ciele czïowieka, nieodbywajÈcego siÚ pod nadzorem umysïu, staïa siÚ
prawdziwym wyzwaniem. Mózg, który kiedyĂ byï wïadcÈ umysïu, zostaï zdetronizowany. „Umysï” jest rozproszony po caïym Twoim ciele. Komórka serca albo
wÈtroby nie myĂli w tradycyjnym rozumieniu tego sïowa — uĝywajÈc sïów i zdañ
— ale nieustannie wysyïa i odbiera zïoĝone chemiczne komunikaty. Twój krwiobieg wraz z oĂrodkowym ukïadem nerwowym tworzy superautostradÚ informacyjnÈ obejmujÈcÈ 50 bilionów komórek, które majÈ jeden wspólny cel: pozostaÊ przy ĝyciu, cieszyÊ siÚ zdrowiem i mieÊ doskonaïÈ formÚ. Niĝej wyjaĂniamy,
jak w rzeczywistoĂci wyglÈdajÈ drogi na tej informacyjnej autostradzie.
Kaĝdemu studentowi medycyny, zarówno dzisiaj, jak i kilkadziesiÈt lat temu,
narzÈdy przedstawione na ilustracji sÈ dobrze znane i stanowiÈ dla niego podstawÚ wiedzy medycznej. Za jakiĂ czas tekst dodany z boku bÚdzie takim samym
standardem. Wyksztaïcony lekarz bÚdzie musiaï wiedzieÊ wszystko o „sygnalizujÈcych Ăcieĝkach”, które prowadzÈ do mózgu i z powrotem. To wïaĂnie one
sprawiajÈ, ĝe Twoje ciaïo stanowi jednÈ caïoĂÊ. Gdyby kaĝda komórka nie otrzymywaïa nakazów, co ma robiÊ, oraz informacji o okoïo 50 bilionach innych
komórkach, a takĝe nie odgrywaïa duĝej roli w utrzymywaniu caïoĂciowej równowagi organizmu, czïowiek nie miaïby ciaïa — byïby tylko zbiorem niezaleĝnych,
oddzielnych komórek, takich jak te, które tworzÈ rafÚ koralowÈ albo meduzÚ.
DziesiÈtki lat badañ pomogïy potwierdziÊ, ĝe superautostrada informacyjna naprawdÚ istnieje. Najnowsze odkrycia pokazujÈ, jak wiele szkód wyrzÈdza
oddzielenie umysïu od ciaïa. W tej ksiÈĝce odrzucamy sztuczny podziaï miÚdzy ciaïem a umysïem. Prawidïowe okreĂlenie powinno brzmieÊ ciaïoumysï,
z sensownych, biologicznych przyczyn. Substancje chemiczne obecne w mózgu,
które znamy pod nazwÈ neuroprzekaěników (sÈ to waĝne czÈsteczki odpowiedzialne za prawidïowe funkcjonowanie mózgu), moĝna znaleěÊ wszÚdzie
indziej w organizmie, wïÈcznie z jelitami. To odkrycie, dokonane trzydzieĂci
lat temu, wstrzÈsnÚïo caïym Ărodowiskiem medycznym i posïuĝyïo jako paliwo
do eksplozji inteligencji.

Kup książkę

Poleć książkę

24

Streszczenie

Oryginalne ěródïo ilustracji dziÚki uprzejmoĂci Blake’a Gurfeina. Ilustracja: Digital Mapping Specialists.
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Nagle zrozumiano, ĝe ukïad odpornoĂciowy, fizycznie odrÚbny od mózgu,
jest czÚĂciÈ rozlegïej sieci komunikatów chemicznych przekazywanych po caïym
organizmie, które rywalizujÈ z komunikatami wysyïanymi przez mózg. Badacze
zaczÚli nazywaÊ ukïad odpornoĂciowy pïywajÈcym mózgiem. Obecnie nie ma
juĝ znaczenia to, ĝe poïÈczenie miÚdzy ciaïem a umysïem jest niewidzialne,
poniewaĝ na poziomie komórkowym jest inaczej. Mamy wystarczajÈco duĝo
naukowych dowodów, by przekonaÊ kaĝdego, ĝe nastrój, przekonania, oczekiwania, lÚki, wspomnienia, predyspozycje, nawyki i stare uwarunkowania —
wszystkie skoncentrowane w umyĂle — sÈ kluczowe dla naszego zdrowia.
W ten sposób dochodzimy do sedna. SpoĂród procesów, na które moĝna
wpïywaÊ za pomocÈ ĂwiadomoĂci, uzdrawianie jest najbardziej doniosïe.
Komórki juĝ teraz wykorzystujÈ wïasnÈ postaÊ chemicznej ĂwiadomoĂci.
Ukïad odpornoĂciowy reaguje przez caïy czas, nieustannie monitorujÈc samego siebie i czujnie wypatrujÈc róĝnego rodzaju intruzów oraz innych zagroĝeñ z zewnÈtrz. Ukïad odpornoĂciowy jest równie samowystarczajÈcy
i niezaleĝny jak bicie serca czy oddychanie. Ale odpornoĂÊ, bÚdÈca naszÈ
wrodzonÈ reakcjÈ (o czym uczy siÚ kaĝdy student medycyny), ma pewnÈ lukÚ.
Aby jÈ zidentyfikowaÊ, zrób na chwilÚ przerwÚ i weě gïÚboki oddech. Oto ta
luka w caïej swojej okazaïoĂci. Oddychanie jest automatycznÈ, mimowolnÈ
funkcjÈ, ale w kaĝdym momencie moĝemy wkroczyÊ i zamieniÊ jÈ w funkcjÚ
wïasnowolnÈ. To samo dotyczy prawie wszystkich innych funkcji organizmu.
Moĝesz Ăwiadomie wywoïaÊ reakcjÚ stresowÈ, idÈc do kina na horror. Moĝesz
zmieniÊ swój metabolizm, ÊwiczÈc albo przechodzÈc na dietÚ. A jeĂli zdecydujesz siÚ na intymne zbliĝenie z drugÈ osobÈ, wywoïasz istotne zmiany we
wszystkich powyĝszych obszarach (i nie tylko). Granica miÚdzy tym, co siÚ
dzieje automatycznie, a tym, co jest od nas zaleĝne, nie jest staïa. Nasze wybory
majÈ znaczenie, dlatego tak waĝne jest uzdrawiajÈce „ja”. Ciaïo wie, co robiÊ,
ĝeby przetrwaÊ; naszÈ rolÈ jest nauczyÊ je, jak osiÈgnÈÊ doskonaïÈ formÚ.
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