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Mózg stanowi mniej więcej 2% masy ciała człowieka (ok. 1,4 kg) i zużywa 20% ogólnego 
zapotrzebowania organizmu na energię – do 500 kilokalorii dziennie (20 watów mocy). 
Większość energii mózg wydatkuje na procesy zachodzące w organizmie, np. kierowanie 
mięśniami. Składa się z 5,8 miliona kilometrów dróg nerwowych. Jednym z jego głównych 
zadań jest przetwarzanie i magazynowanie nowej wiedzy, czyli uczenie się. 

Praca mózgu słabła, organizm stopniowo się wyłączał. Himalaista miał wrażenie, że leży 
we własnym, miłym i ciepłym łóżku. W końcu zrozumiał, że nie śni, tylko zamarza na śmierć. 
Obudziła się w nim wola przetrwania, jednak nie był w stanie przejąć kontroli nad 
wychłodzonym organizmem i powstać. Godzinami kołatała mu się w głowie jedna myśl: „Nie 
chcę umierać, mam rodzinę, która mnie potrzebuje”. Stopniowo doprowadziło to do 
wybudzenia ze stanu hibernacji komórek nerwowych w płacie skroniowym, magazynie 
pamięci, ale też źródle motywacji. Uporczywe przywoływanie obrazu rodziny aktywowało 
motywację do przeżycia.  Aktywność elektryczna neuronów przeniosła się na korę przedniej 
części zakrętu obręczy – region uznawany za siedzibę woli. W następstwie aktywował się 
płat czołowy – ośrodek rozumu umożliwiający koncentrację uwagi i myślenie analityczne, 
planowanie i rozwiązywanie problemów, a także kontrolowanie ruchów. Pobudził on 
reakcje w sterującym funkcjami podtrzymującymi życie pniu mózgu, które wymusiły na 
wyłączających się pod wpływem chłodu płucach i mięśniach pracę na najwyższych obrotach. 
Pień to najstarszy ewolucyjnie rejon mózgu, posiada zdolność do reaktywacji pozostałych 
obszarów, o ile ma wystarczającą ilość tlenu i nie obumarło zbyt wiele neuronów. Po 36 
godzinach leżenia w śniegu, w temperaturze osiągającej 75 stopni Celsjusza poniżej zera, 
Beck Weathers, z uszkodzonym wzrokiem i bez jednej rękawicy, podniósł się i nadludzkim 
wysiłkiem woli pokonał 300 metrów dzielące go od obozu. Ostatecznie stracił prawą rękę, 
palce lewej dłoni, częściowo stopy i nos, ale zdołał uratować się z hipotermii sam, bez 
dostawy ciepła z zewnątrz. Udało mu się to osiągnąć siłą własnego umysłu. Jest to przykład, 
w jaki sposób ludzki mózg przejmuje kontrolę w sytuacji wyjątkowej, umożliwiając 
pokonywanie własnych ograniczeń i przesuwając granice wytrzymałości organizmu. 

 

 
Fot. 1. Beck Weathers po ewakuacji z Mount Everest. 
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Węgierscy lekarze nie wierzyli własnym oczom, kiedy do szpitala wszedł robotnik, 
trzymający w lewej ręce swoją odciętą prawą rękę i zapytał czy da się ją przyszyć. Jak to 
możliwe, że po wypadku założył opatrunek i samodzielnie dotarł do odległego o 20 minut 
drogi szpitala? Przy tak poważnym obrażeniu mózg zalewają endokannabinoidy i opioidy 
o działaniu przypominającym narkotyki. W przypadku zagrożenia życia tłumią sygnały 
bólu nawet sześć razy mocniej i dwa razy dłużej niż heroina. Im ból jest intensywniejszy, 
tym silniejsze substancje odurzające wytwarza organizm. Pojawiające się dodatkowo 
w dużej ilości hormony stresu zwiększają sprawność zagrożonej osoby: rozszerzają się 
źrenice, przyspiesza akcja serca, mięśnie zaopatrywane są w zwiększoną ilość 
substancji odżywczych, spada metabolizm. Dzięki temu Tibor Aradi nie stracił 
przytomności i był w stanie prowadzić samochód, żeby dojechać do szpitala. 
 

 
Fot. 2. Tibor Aradi po udanej operacji. 

 
Jerome Groopman, onkolog z Akademii Medycznej Harvarda, zauważa: „Myśli i emocje 

nie są zjawiskiem metafizycznym. W rzeczywistości są mieszanką substancji chemicznych 
i wyładowań elektrycznych w mózgu, które dają się mierzyć”. W przeprowadzonych na 
szeroką skalę badaniach nad działaniem placebo pacjentom podawano substancję 
neutralną, bez wartości farmakologicznej, informując ich jednak, że to lek przeciwbólowy. 
Groopman odkrył, że organizmy połowy objętych eksperymentem osób zareagowały 
uwalnianiem do krwi produkowanych przez mózg lekopodobnych substancji hamujących 
odczuwanie bólu o sile działania porównywalnej nawet z 8 mililitrami morfiny. Co ciekawe, 
skuteczność działania placebo nie zmniejszyła się nawet po poinformowaniu o jego 
zastosowaniu objętych badaniem pacjentów. Groopman konkluduje: „Najsilniejszą bronią 
przeciwko chorobom jest nasza wola. Najistotniejszym narzędziem dla wyleczenia jest 
siła naszego mózgu”. Te słowa potwierdzają spostrzeżenia profesora Christofa 
Muellera-Buscha, ordynatora oddziału opieki paliatywnej berlińskiego szpitala, który 
zauważył, że pacjenci wierzący w skuteczność stosowanej terapii (niezależnie od jej 
rodzaju) łagodniej przechodzą choroby od tych, którzy są niezdecydowani i pogrążeni 
w wątpliwościach. 

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Manchesterze wykazały terapeutyczny 
efekt treningu autogennego u chorych cierpiących z powodu bólu. Michael Pfingsten, 
profesor psychologii na Uniwersytecie w Getyndze, twierdzi, że trening relaksacji 
skutkuje rzadszymi dolegliwościami bólowymi pleców. Bóle pleców mają podłoże nie 
tylko fizyczne, ale w równej mierze psychiczne. Reakcją na stres jest między innymi 
napięcie mięśni całego ciała, a szczególnie pleców. Im więcej stresu, tym większe 
napięcie. W skrajnych przypadkach dochodzi do stałego napięcia, co uniemożliwia 
odpowiednie ukrwienie i dostarczanie substancji odżywczych do mięśni. Proces ten 
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można odwrócić trenując mózg w redukowaniu stresu. Profesor Pfingsten zaleca 
medytację bądź jogę. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Maastricht 
potwierdziły zmniejszenie odczuwania bólu u osób stosujących te techniki. Z kolei na 
Uniwersytecie Georgii wykazano, że 15-minutowa medytacja praktykowana dwa razy 
dziennie długoterminowo obniżała ciśnienie krwi. Tak więc dodatkowym efektem 
medytowania i uprawiania jogi jest spowolnienie procesu starzenia się mózgu. 
Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Calgary w Kanadzie dowiodły, że 
powtarzanie sekwencji ruchów ukierunkowuje aktywność elektryczną w komórkach 
nerwowych. Co więcej, można w ten sposób pozostawić ślady we własnych genach, 
manipulując biologicznymi strukturami DNA, żeby starzały się wolniej. Telomery 
(końcówki chromosomów, które po każdym podziale stają sią krótsze, co świadczy 
o starzeniu się organizmu) osób uprawiających jogę okazały się wyraźnie dłuższe. 

Do niedawna dominowało przekonanie, że mózg dorosłego człowiek przestaje się 
rozwijać i z czasem przyjmuje utrwaloną, sztywną strukturę. Obecnie zmieniła się 
interpretacja przyczyn zaobserwowanego po 25. roku życia spadku sprawności myślenia. 
Aby zachować sprawność, mózg stale potrzebuje nowych wyzwań. Po 25. roku życia 
większość ludzi popada w codzienną rutynę zawodową, ograniczając się do nabytej 
wcześniej wiedzy. Takie „rozleniwienie kognitywne” przestaje promować tworzenie się 
nowych połączeń między neuronami, co hamuje rozwój mózgu. Proces ten jest zatem, 
w głównej mierze, uwarunkowany środowiskowo. Oczywiście, z wiekiem neuro-
plastyczność (zdolność do tworzenia nowych połączeń) mózgu spada, jednak zupełnie 
nie zanika. Współczesna nauka oferuje technologię, której stosowanie może wręcz 
odmłodzić sprawność procesów poznawczych. Na Uniwersytecie Kalifornijskim 
przeprowadzono badanie porównawcze przy użyciu testów kognitywnych. Okazało się, 
że grupa dwudziestolatków uzyskała wyraźnie gorsze wyniki od osób z przedziału 
wiekowego 60 – 85 lat, które przez miesiąc ćwiczyły z wykorzystaniem neurofeedbacku. 
Jest to system, który za pomocą elektrod mierzy aktywność mózgu i przekazuje 
informację zwrotną w postaci gry komputerowej, w której sukces uzależniony jest od 
osiągnięcia odpowiedniego stanu umysłowego (np. wysokość lewitującej kuli zależy od 
głębokości stanu relaksu). Dzięki grom tego typu możemy wyraźnie poprawić pamięć, 
koncentrację oraz zdolności myślenia analitycznego. Bardziej konwencjonalne 
metody także przynoszą korzystny efekt. Robert Katzman, neurolog z Akademii 
Medycznej im. Alberta Einsteina w Nowym Jorku, odkrył, że regularne tańczenie obniża 
ryzyko demencji nawet o 76 procent. Efekt ten wynika z zaangażowania różnych 
obszarów mózgu w proces tańca. Aktywowane są ośrodki słuchu, emocji, ruchu czy 
postrzegania przestrzennego. 

Na Uniwersytecie Harvarda przeprowadzono długoterminowe badanie zdrowych 
fizycznie i psychicznie studentów trzech roczników pod kątem zdrowia, zadowolenia oraz 
relacji międzyludzkich. W wieku 45 lat pesymiści nie byli już tak zdrowi, jak optymiści. 
Dolegliwości występowały u nich wcześniej i miały cięższą postać. W wieku 60 lat ich 
stan zdrowia był wyraźnie gorszy. Pozytywne nastawienie zmniejszało ryzyko zgonu 
o 45 procent niezależnie od przyczyny, a z powodu niewydolności serca nawet o 77 
procent. Optymiści mają sprawniejszy system immunologiczny i lepiej znoszą 
nowotwory, zaburzenia pracy nerek i układu krążenia. Wolfram Schueffel, specjalista 
medycyny psychosomatycznej, jest zdania, że możemy sami złagodzić przebieg 66 
procent chorób, a części z nich całkowicie zapobiec polegając na sile własnego umysłu. 
Procesy myślowe wpływają na pracę organów oraz mechanizmów naprawczych, które 
uważano za w pełni kontrolowane przez autonomiczny układ nerwowy. Kardiolog Dean 
Ornish zaleca swoim pacjentom wizualizację pracy narządów wewnętrznych. Badania 
tomograficzne potwierdziły, że chorym wykorzystującym wyłącznie technikę wizualizacji 
udawało się ponownie otwierać niedrożne tętnice. Dodatkowo trening mentalny Ornisha 
katalizuje produkcję nowych komórek, przestawiając serce w tryb samonaprawy. Cytolog, 
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Bruce Lipton, potwierdza, że zmieniając myśli, można faktycznie wywrzeć wpływ na to, 
w jaki sposób mózg będzie się komunikował z resztą organizmu. Badania wykazały, że 
pacjenci, którzy mocno wierzą w to, że wyzdrowieją, wytwarzają znacznie więcej komórek 
układu odpornościowego. Tylko w trybie relaksu organizm jest w stanie dokonywać 
samonaprawy. 

Pozytywny wpływ na organizm jest jak mięsień. Kiedy rezygnujemy z jego 
wykorzystania, polegając jedynie na farmakologii, wówczas zanika. Dalajlama zapytany 
o to, co w ludzkości zdziwiło go najbardziej, odpowiedział: „Człowiek, bo poświęca swoje 
zdrowie, żeby się wzbogacić, a potem poświęca zarobione pieniądze, żeby naprawić 
utracone zdrowie. Człowiek jest tak zaniepokojony o swoją przyszłość, że nie czerpie 
radości z teraźniejszości. W rezultacie nie żyje w teraźniejszości, ani w przyszłości. Żyje 
tak, jakby nigdy nie miał umrzeć. A potem umiera, nigdy w pełni nie żyjąc...”. 

Skany przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetów w Cambridge i Londynie 
ujawniły, że w mózgach pilotów samolotów zachodzą fizyczne zmiany. W prawej korze 
wzrokowej oraz w płacie ciemieniowym zauważono nie tylko więcej substancji białej, 
ale także, utworzony odmienny rodzaj sieci. Neurolodzy uważają to za przystosowanie 
do rozwiązywania trudnych zadań. Umożliwia to pilotom bardziej precyzyjne myślenie 
kognitywne – lepiej oceniają okoliczności, sprawniej filtrując bodźce istotne od 
nieistotnych. Dobrze rozwinięta kora przedczołowa pozwala zablokować impulsy 
negatywne (np. panikę) i uruchomić racjonalne procesy myślowe. Sytuacje 
ekstremalne wręcz dopingują mózg do bardziej wydajnej pracy, a neurony do tworzenia 
nowych połączeń. Oczywiście już na etapie rekrutacji wybiera się kandydatów na pilotów 
o odpowiednich predyspozycjach, jednak francuskie badania wykazały, że doświadczeni 
piloci są w stanie podjąć w tym samym czasie do 15 razy więcej decyzji niż młodzi. 
Pokazuje to skalę, do jakiego poziomu można wytrenować naturalnie posiadane 
predyspozycje.  

Psycholog, Hans Eberspaecher, przekonuje, że już samo wyobrażenie sobie 
konkretnego działania aktywuje te same obszary mózgu, co samo działanie. Naukowcy 
z Uniwersytetu Ohio poszli o krok dalej i sprawdzili czy da się trenować mięśnie wyłącznie 
za pomocą siły myśli. Zalecili uczestnikom badania, żeby przez 15 minut dziennie, 5 dni 
w tygodniu wyobrażali sobie siebie w trakcie aktywności fizycznej (np. ćwiczeń na 
siłowni). Ku powszechnemu zdumieniu odkryli, że już po 6 tygodniach takiego treningu 
wyobrażeniowego siła mięśni uczestników wzrosła średnio o 10,8%. 

Matthew Emmons, multimedalista olimpijski w strzelaniach karabinowych, uważa, że 
doskonały strzelec powinien mieć nieprzeciętną wyobraźnię i głęboki wgląd w siebie. 
Choć jego rady wynikają z osobistego doświadczenia, znajdują dobitne potwierdzenie 
w przytoczonych powyżej badaniach naukowych: 

 Weź kilka głębokich oddechów, żeby spowolnić akcję serca. Zdziwisz się, jak 
bardzo to pomaga. 

 Skup się na rzeczach, które masz pod kontrolą. 
 Bądź tu i teraz. Zła czy dobra, przeszłość przeminęła. Nie masz na nią wpływu. 
 Ciesz się sukcesem przez chwilę i dalej rób swoje. 
 Wyciągaj naukę z porażek i dalej rób swoje. 
 Od ciebie zależy przyszłość. 
 Ciesz się chwilą obecną, przyszłość nadejdzie tak czy owak. 
 Niech ten strzał będzie twoim najlepszym, naciesz się nim i powtórz go. 
 Wyobraź sobie, co chcesz zobaczyć. Zaprogramuj swój najlepszy strzał. Krótko 

i prosto. 
 Pamiętaj, że kochasz to, co robisz, niezależnie od rangi zawodów. 
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Fot. 3. Matthew Emmons. 

 
Już przeszło 2,5 tysiąca lat temu Budda radził: „Nie rozpamiętuj przeszłości. Nie marz 

o przyszłości. Skoncentruj umysł na chwili obecnej.” 
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