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Poprzez niezwykłą syntezę Wschodniej i Zachodniej myœli książki „Tajemnica
fal mózgowych” przedstawiają przystępny i łatwy w odbiorze program ćwiczeń,
pozwalający na rozwój zdrowia i osobistą transformację. Wartoœć tego programu
została potwierdzona przez wiele badań naukowych.
John Gruzelier,
adiunkt Goldsmithe, Uniwersytet Londyński
Książka ta zawiera wiele tematów, przemyœleń i praktycznych rozwiązań. Można ją
czytać i analizować na wielu różnych poziomach. Będzie ona szczególnie interesująca
dla wszystkich, którzy szukają nowych metod swojego rozwoju zdrowotnego,
emocjonalnego i duchowego.
dr Elkhonon Goldberg,
autor książki The Executive Brain: Frontal Lobes and the Civilized Mind

Uzdrawiająca moc wibracji
Drzemie w Tobie ogromny i niewykorzystany dotąd potencjał, dzięki któremu możesz
nadać swojemu życiu nowy sens i kierunek. Ta siła tylko czeka, aby się uaktywnić.
Wsłuchaj się w siebie i uwolnij wibracje fal mózgowych, które sprawią, że lepiej
poznasz samego siebie. Dzięki nim uzyskasz intensywniejszy kontakt ze œwiatem
zewnętrznym oraz nauczysz się bez wypowiadania choćby jednego słowa wywierać
wpływ na innych.
Zasada jest bardzo prosta: Twój mózg jest kluczem do Twojego szczęœcia i zdrowia,
dlatego też musisz zacząć go ćwiczyć tak, jak ćwiczysz swoje ciało. Dowiedz się,
jak trwale poprawić stan swojej kondycji fizycznej, emocjonalnej czy duchowej.
Poznaj mechanizmy działania mózgu oraz jego współdziałania z pozostałymi partiami
organizmu.
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ROZDZIAŁ 3.

Tajemnica pnia mózgu

Zdrowie to co, dziki czemu czujesz, e wanie teraz jest najlepsza pora roku.
— Franklin Pierce Adams, publicysta

N

dowiadczamy leczniczej
mocy pnia mózgu. Jeeli kiedykolwiek zdarzyo Ci si zadrapa kolano,
z pewnoci pamitasz, jak goio si ono kadego dnia do momentu,
w którym skaleczenie zanikao cakowicie. 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 skadaj si poszczególne ukady naszego organizmu. Nie potrzebujc Twojej wiadomej kontroli, wysya on sygnay mówice sercu, jak
szybko powinno bi , stymulujce biae krwinki do dziaania, uruchamiajce ukad trawienny czy koordynujce wiele innych funkcji organizmu, które s niezbdne do podtrzymania naszego zdrowia.
Rola pnia mózgu polega na utrzymywaniu równowagi. Ciao ludzkie zostao zaprojektowane tak, aby utrzymywa stay poziom zdrowia.
Mona powiedzie , e kada choroba stanowi oznak braku równowagi.
AWET JAKO MA E DZIECI
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Dlaczego jednak nasz organizm zawodzi? Czasami dzieje si tak
z powodu intruzów, takich jak bakterie czy wirusy, którym nasz organizm nie jest w stanie si przeciwstawi . W obecnych czasach taki scenariusz nie jest jednak szczególnie popularny, gdy ludzko nauczya
si skutecznie chroni przed wieloma tego rodzaju intruzami.
Najwiksza cz wspóczenie spotykanych w nowoczesnym spoeczestwie chorób jest wynikiem niewaciwego stylu ycia. W pewnym
sensie nasze codzienne decyzje s sprzeczne z dziaaniem pnia mózgu,
który nie jest w stanie wykonywa poprawnie swoich funkcji.
Wiele wieków temu Hipokrates powiedzia: „Kady z nas ma w sobie osobistego lekarza, wystarczy, e bdziemy pomaga mu w jego pracy”.
Wibracje fal mózgu s jednym ze sposobów zezwolenia temu lekarzowi
na waciwe funkcjonowanie i umoliwienie mu rozpoczcia skutecznego,
dogbnego leczenia.

Życie w czasach stresu
Prawdopodobnie zdarzyo Ci si sysze wiele nieprzyjemnych historii
o zdrowiu i higienie w dawnych czasach, kiedy to zarazy, gód i ubóstwo byy na porzdku dziennym. Gdy mylimy o tamtych czasach,
zwykle czujemy ulg, e takie problemy nale do przeszoci, przynajmniej dla wikszoci mieszkaców krajów rozwinitych.
Mimo to wci borykamy si z coraz to nowymi epidemiami, z których jedna jest wynikiem tylko i wycznie naszego wasnego wyboru.
Mam tu na myli stres.
Stres wie si z niemale kad chorob znan wspóczesnemu
spoeczestwu, a duga lista tego rodzaju schorze obejmuje m.in.: choroby serca, nowotwory, nadcinienie, astm, tocze rumieniowaty, artretyzm, fibromialgi i wiele, wiele innych. Poza jednostkami chorobowymi reakcja stresowa wywouje te wiele szkodliwych nawyków, które
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su tymczasowemu rozadowaniu napicia nerwowego, ale w duszej perspektywie przyczyniaj si do dalszego zaburzania równowagi
organizmu. Mówi tu o takich zachowaniach, jak przesadne objadanie
si, palenie papierosów czy spoywanie nadmiernych iloci alkoholu.
Dlaczego wic nie jestemy w stanie pokona stresu, chocia zwyciylimy w walce z osp, polio i innymi zabójczymi chorobami zakanymi? Aby odpowiedzie na to pytanie, naley zwróci uwag na
fakt, e na ogó koncentrujemy si na tym, w jaki sposób odnosimy si
do wiata, a nie na tym, jak wiat zewntrzny odnosi si do nas. Kiedy
lekarz kontroluje zakaenie za pomoc antybiotyku, atakuje on tym
samym intruza, który dosta si do organizmu z zewntrz. W przypadku stresu musimy jednak najpierw zobaczy i zaakceptowa to, e jego
przyczyn jestemy na ogó my sami.
Oczywicie byoby bardzo mio, gdyby stres dao si wyeliminowa
za pomoc tabletek, ale niestety, tak dobrze nie jest. Mao prawdopodobne jest równie to, e w pewnej chwili uda si nam rozwiza
wszystkie nasze problemy i zwycisko zakoczy wszystkie wyzwania.
Owszem, kady z nas moe powiedzie , e w swoim yciu spotyka stresujcych ludzi czy stresujce sytuacje, ale stres tak naprawd jest czym,
co wytwarzamy we wasnych umysach. Dlatego te skuteczne kontrolowanie stresu wymaga nie zmiany otoczenia, lecz lepszego zrozumienia
samego siebie.
Oto przykad. Wyobra sobie dwóch modych mczyzn zdajcych
egzaminy na studia. Obaj s tak samo przygotowani i odpowiadaj na
dokadnie te same pytania, ale jeden z nich wchodzi do sali z szybko
bijcym sercem i spoconymi domi, podczas gdy drugi przez cay czas
zachowuje spokój. Skoro sytuacja jest identyczna dla nich obu, to skd
bierze si ta rozbieno w zachowaniu?
Rónica ta wynika z narracji, jak kady z tych dwóch ludzi opowiada samemu sobie. Jeden z nich moe mówi : „Zrobi, co bdzie
w mojej mocy. Wszystko bdzie dobrze”, za drugi bdzie powtarza :
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„Kiepsko radz sobie z zamknitymi testami, a od tego jednego egzaminu zaley caa moja przyszo ”.
W obu przypadkach narracja ta jest wytworem kory przedczoowej,
analizujcej i oceniajcej nasze otoczenie. W przypadku studenta zestresowanego wysyan przez mózg wiadomoci bdzie ostrzeenie:
„Sytuacja niebezpieczna! Wczy alarm!”. Podwzgórze, organ nadzorujcy dziaanie pnia mózgu, odbiera t wiadomo i nastpnie przekazuje j reszcie organizmu za pomoc sygnaów hormonalnych i bioelektrycznych. Aktywacji ulega wspóczulny ukad nerwowy, znany te
jako „reakcja walki lub ucieczki”, który osabia trawienie, podnosi ttno
i wpywa na krenie, w tym take na dopyw krwi do mózgu.
Jak na ironi, wanie ten student, któremu tak bardzo zaleao
na dobrym wyniku, nie zrobi prawie nic, eby zapewni sobie sukces.
Lekka reakcja stresowa mogaby pomóc mu w rozwizywaniu testu, ale
w tym przypadku jego poziom stresu okaza si stanowczo za wysoki
i skutecznie zaburzy wewntrzn równowag organizmu.
Stres sam w sobie nie jest rzecz z. Pie mózgu zawsze chce utrzyma równowag pomidzy wspóczulnym ukadem nerwowym wytwarzajcym reakcj stresow a ukadem przywspóczulnym, który odpowiada za trawienie i odpoczynek. Kiedy jednak równowaga ta zostanie
zachwiana, nasz organizm najczciej zaczyna popada w chorob.
Bezporedni kontrol mamy wycznie nad kor przedczoow,
a wic t czci mózgu, która odpowiada za racjonalne mylenie. Krótko
mówic, w dzisiejszych czasach ludzie myl za duo. Racjonalna cz
mózgu cay czas wysya sygnay trzymajce nasz organizm w pogotowiu i niepozwalajce mu si zregenerowa . Caa sztuka polega za na
wyciszeniu racjonalnej czci umysu i uzyskaniu kontroli nad wytwarzanymi przez ni treciami, aby pie mózgu mia moliwo wypracowania równowagi.
Kiedy ju zaczniesz wiczy wibracje fal mózgu, zwró uwag na
narracje, które bdziesz tworzy na swój temat. Pomyl o tym, w jaki
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sposób stres przejawia si w Twoim codziennym yciu, i postaraj si
odnale jego przyczyny. By moe objawia si on poprzez zjawiska
somatyczne, takie jak bóle gowy, napicie mini czy nawet objawy
chorobowe, a moe jego przejawy maj charakter umysowy i przybieraj posta szkodliwych nawyków, jak np. obgryzanie paznokci, hutawki nastrojów czy nadmierne objadanie si. Zastanów si, jakie
Twoje wewntrzne opowieci wi si z tymi objawami. Moe s to
opowieci o wasnych lkach, wadach innych ludzi, a moe o niedostatkach
otaczajcego Ci wiata. Kiedy przestaniesz sobie opowiada wci te
same, negatywne historie, bdziesz w stanie odwanie stawi czoa wyzwaniom rzucanym przez ycie.

List miłosny do komórek
By moe nauczono Ci wierzy w to, e Twoja przyszo jest uzaleniona od Twoich genów. Jest to szczególnie deprymujce, gdy dowiadujesz si, e Twoi rodzice lub dziadkowie cierpieli na jak chorob
dziedziczn. Mimo to nauki przyrodnicze pozwoliy ostatnio na pojawienie si nowego paradygmatu mylenia. Niedawno biolodzy uznali
bowiem, e geny to tylko jeden z czynników regulujcych zachowanie
komórek, a co za tym idzie, determinujcych stan zdrowia.
Jak si okazuje, bona komórkowa moe by waniejsza dla zdrowia
ni geny. Wyczuwa ona bowiem i reaguje na zmiany zachodzce w jej
rodowisku. Innymi sowy, stanowi ona co w rodzaju mózgu kadej
z komórek, przyjmujc i interpretujc sygnay wysyane przez organizm.
Kto jednak konkretnie wysya te sygnay, sterujc tym samym zachowaniem komórek? Czy jest to ten sam element, który steruje innymi
narzdami wewntrznymi i np. pilnuje, aby serce bio, za puca nabieray
powietrza? Owszem. Take w tym przypadku sterowaniem zajmuje si
nasz mózg.
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Energia jest jzykiem organizmu. Prawdopodobnie wiesz ju, e
mózg wysya do narzdów i mini sygnay bioelektryczne za porednictwem wókien nerwowych. Czy kiedykolwiek zdarzyo Ci si jednak
zastanawia , w jaki sposób mózg porozumiewa si z komórkami?
Nie tak dawno temu biolodzy wierzyli, e bona komórkowa nie ma
wikszego znaczenia i jej jedynym zadaniem jest przyjmowanie substancji odywczych oraz innych niezbdnych zwizków chemicznych.
Niedawno jednak naukowcy zaczli si przyglda bliej temu, w jaki
sposób bona reaguje na swoje otoczenie. Bruce Lipton, badacz zajmujcy si dziaaniem bon komórkowych, twierdzi, e komórka reaguje
na zmiany zachodzce w jej otoczeniu, interpretujc informacje nie tylko
chemiczne, ale te energetyczne.
Nowe odkrycia dotyczce bony komórkowej pozwoliy Liptonowi
oraz innym naukowcom popatrze z innej perspektywy na azjatyck
koncepcj energii ki, która wczeniej bya odrzucana jako nieracjonalna.
Jak si okazuje, energia emitowana przez mózg, a cilej mówic, przez
fale mózgu, moe by bardzo istotna dla ogólnego zdrowia komórek.
Zdrowie komórkowe ma kluczowe znaczenie dla zdrowia caego organizmu, poniewa komórki s cegiekami, z których skada si cae nasze
ciao. Kiedy wic komórki nie s zdrowe, ciao zaczyna przypomina
budynek zbudowany ze sabych, kruszcych si cegie.
Pamitaj, e kada choroba zaczyna si na poziomie komórkowym.
Przykadowo kada odmiana raka zaczyna si od jednej zmutowanej
komórki. Zaburzenia pracy narzdów równie rozpoczynaj si na poziomie komórek, za zgodno dziaania wszystkich komórek budujcych ciany ttnic odgrywa bardzo istotn rol w ochronie przed rozwojem chorób sercowo-naczyniowych.
Na szczcie leczenie równie przebiega na poziomie komórkowym.
Twoje ciao wykazuje bowiem niezwyk zdolno do leczenia i rozwoju, na czym opiera si caa technika wibracji fal mózgu. Dziki niej
moesz dowiedzie si, jak przekazywa pozytywn, lecznicz energi
caemu ciau.
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Trening wibracji fal mózgu pomaga synchronizowa Twoje fale
mózgowe z naturaln energi lecznicz zawart w kadej komórce
Twojego ciaa. Moesz go rozpocz od upewnienia si, e tre Twoich myli jest cakowicie pozytywna. Wiele bada wykazao bowiem, e
emocje i nastawienie odgrywaj bardzo wan rol w tworzeniu dugofalowych skutków zdrowotnych. Pozytywne wzorce mylenia sprzyjaj wic dobremu zdrowiu. Co wicej, pomagaj one zachowa zdrowy
przepyw energii ki przez cae ciao, pozwalajc na rozwinicie poczucia
zdrowia i dobrego samopoczucia. Fizyka kwantowa mówi, e wszystko,
co znajduje si we wszechwiecie, jest zbudowane z energii, za wibracje
fal mózgu daj Ci moliwo wykorzystywania swojego pnia mózgu do
promieniowania pozytywn, wspierajc energi, przenikajc nie tylko
cae Twoje ciao, ale i cae Twoje ycie.

Zarządzanie energią to zarządzanie życiem
Wibracje fal mózgu to sposób zarzdzania energi, który w pewnym
sensie przypomina zarzdzanie czasem czy pienidzmi. Kiedy czujesz
stres bd wypalenie, moesz zakada , e powodem tego stanu jest
nadmiar obowizków. Co prawda faktycznie moe tak by , ale w przypadku wikszoci ludzi wypalenie wynika z niezdolnoci do zarzdzania energi, nie z nadmiaru pracy.
Badania wykazay, e ciao i umys dziaaj w cyklach krótszych ni
jeden dzie, w których ciao przechodzi ze stanu wysokiej energii do
stanu energii niskiej. W dolnej fazie cyklu trwajcego od 90 do 120 minut
poziom energii spada, a umys przestaje si koncentrowa (Schwartz).
Na ten niedobór energii ludzie zwykle reaguj signiciem po dodatkow filiank kawy, zjedzeniem czego sodkiego czy te prób wiadomego przeamania zmczenia. Tego rodzaju zachowanie w duszej
perspektywie prowadzi jednak wycznie do wypalenia i nieefektywnych nawyków zawodowych. W rzeczywistoci ludzie potrzebuj
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odnowienia energii, nie za sztucznego zmuszania si do pracy pomimo
wyczerpania.
Poza tym praca wykonywana przez wikszo ludzi nie jest optymalna dla mózgu. W dzisiejszych czasach praca najczciej wymaga
przetwarzania duej iloci danych przez kor przedczoow, zwaszcza
t z lewej pókuli, odpowiedzialnej za mylenie logiczne, symboliczne
i sowne.
Wibracje fal mózgu mog peni funkcj „adowarki” pozwalajcej
przywróci energi ciaa i umysu. Za kadym razem, kiedy poczujesz
spadek energii albo gdy trafisz na blokad niepozwalajc Ci dziaa
twórczo, moesz wykorzysta t metod w celu poprawienia jakoci ycia.
Robic to, odrzucasz napicie, które pojawio si w Twoim ciele. Co wicej,
wyciszajc mylc racjonalnie cz umysu, pozwalasz doj do gosu prawej pókuli, odpowiedzialnej za innowacyjne idee oraz mylenie twórcze.
Wedug tradycyjnej medycyny azjatyckiej przez ciao ludzkie przebiegaj tzw. meridiany przekazujce energi yciow, znan jako ki.
Kady ból czy choroba jest, wedug tej teorii, wynikiem zablokowania
dopywu energii do bolcego czy chorego miejsca. Akupunktura, której
skuteczno potwierdzaj liczne badania, ma na celu poprawienie
przepywu energii i dostrojenie go tak, aby zapewni pacjentowi optymalny poziom zdrowia. Wiele wicze ciaa i umysu, takich jak tai chi
bd joga, take pomaga otworzy kanay energetyczne. Podobnie wibracje fal mózgu umoliwiaj pokonanie blokad zatrzymujcych energi
w naszym ciele.

Nowa definicja zdrowia
Nasze obecne podejcie do opieki zdrowotnej pozwolio zwikszy
redni dugo ycia, ale nie zawsze jest to ycie zdrowe. W Stanach
Zjednoczonych mczyni maj bardzo du szans zapadnicia na
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powan chorob przed ukoczeniem 67. roku ycia, za dla kobiet
wiek ten wynosi 71 lat (wiatowa Organizacja Zdrowia). Oznacza to,
e ostatni dekad ycia ludzie najczciej spdzaj w bardzo zym
zdrowiu.
Jestem gboko przekonany, e tak nie powinno by . Mój przyjaciel
Kwak-sik Min jest dobrym przykadem tego, jak, moim zdaniem, powinnimy y wszyscy. Min, który przed przejciem na emerytur
piastowa urzd ministra edukacji, by okazem zdrowia a do chwili,
w której rozsta si z tym wiatem, doywszy 89 lat.
Pomimo swojego zaawansowanego wieku Min prowadzi aktywny tryb
ycia, na który skaday si liczne wystpienia oraz regularne uprawianie sportu. Jedn z aktywnoci, które byy najwaniejsze dla utrzymania
formy, byo w jego przypadku codzienne chodzenie, które pozwolio
mu zachowa zdrow sylwetk i sprysty krok. Ten modzieczy sposób poruszania si i modo ducha sprawiy, e znajomi zaczli go nazywa „wiecznie modym bratem”. W dniu mierci rozegra rano mecz
w tenisa, poszed na lunch, a nastpnie zdrzemn si i spokojnie zmar
we nie.
Obecnie nadszed czas, aby poczy wiedz Wschodu i Zachodu,
by móc zyska z ycia jak najwicej. Naukowcy oceniaj, e dzi ludzie
s w stanie y 120 lat, ale niewielu z nas doywa w zdrowiu cho by
dwóch trzecich tego czasu. Co prawda mamy wspania farmacj
i technologi medyczn, ale aby cieszy si peni ycia, musimy te
odkry nieco starej mdroci, która pozwala nawiza lepszy kontakt
z naszym wasnym ciaem. Zachodnia medycyna ma wiele do zaoferowania, ale stare metody, oparte czasami na caych wiekach ludzkiego
dowiadczenia, nie powinny by z miejsca odrzucane.
Rozwaajc definicj zdrowia, powinnimy myle o czym wicej
ni tylko o mechanicznej sprawnoci naszego ciaa. Musimy zastanowi si
nad jakoci naszej egzystencji i treci poszczególnych dowiadcze.
Technologiczne spoeczestwo, w którym yjemy, daje nam wiele rodków

68

TAJEMNICA FAL MÓZGOWYCH

umoliwiajcych komfortowe ycie, ale jednoczenie separuje nas od
naszego wntrza. Konieczne jest zatem przeprowadzenie oceny niewidzialnego energetycznego elementu, który by intuicyjnie rozumiany
przez wiele wczeniejszych pokole w rónych kulturach wiata.
Rónica pomidzy panem Min a wikszoci ludzi w jego wieku
polega nie na lepszej biologicznej sprawnoci tego pierwszego, ale na
sile jego energetycznego ducha. Innymi sowy, nauczy si on sprawnie
zarzdza swoj energi.
Nasz wspóczesny styl ycia przypomina jo-jo nieustannie poruszajce si w gór i w dó. Jeeli zdarzao Ci si czsto bawi t zabawk,
zapewne wiesz, e po pewnym czasie yka ulega rozcigniciu, przez
co jo-jo przestaje si porusza tak gadko jak na pocztku. W takich
chwilach naley je odoy , aby yka moga wróci do stanu pocztkowego. Wibracje fal mózgu mona potraktowa jako sposób na zatrzymanie cigego ruchu myli, co w rezultacie pozwala powróci umysowi
do waciwego stanu.

Rozejm z pniem mózgu
Historia ludzkoci jest histori cigego poszerzania granic racjonalnego mylenia. Dziki naszej zdolnoci do oceniania, analizowania i planowania udao nam si uzyska kontrol nad znaczn czci ludzkiej
egzystencji. W pewien sposób skutecznie opanowalimy niekontrolowalne, nie do koca poznane aspekty ycia na ziemi. Zaburzyo to jednak równowag zarówno w naszym yciu, jak w ogólnie pojmowanym
yciu na caej planecie. Zaburzenia równowagi na skal globaln s
coraz powszechniejsze i dokadnie to samo dzieje si z równowag
w naszym yciu.
Wspóczesny styl ycia niejako zmusza nas do walki z pniem mózgu,
wymagajc od nas tumienia przedracjonalnych, podwiadomych impulsów
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w imi obsesyjnego kierowania si rozsdkiem. Nasz system edukacyjny
premiuje osoby wykazujce si zdolnociami do dziaa 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 przykada si do nich takiej wagi jak do mylenia racjonalnego. W procesie edukacji nie uczymy caego mózgu, ale
rozwijamy i nagradzamy kor przedczoow, niemale cakowicie pomijajc wszystkie inne jego czci. To samo dotyczy te ycia zawodowego, gdy osoby wykorzystujce w pracy zdolnoci poznawcze na ogó
zarabiaj wicej i ciesz si wikszym prestiem spoecznym.
Rzecz jasna inne partie mózgu pracuj cay czas, ale my nie dowiadujemy si, jak wykorzystywa peni ich moliwoci.

Mylenie racjonalne staje si dla nas tak istotne, e czsto oddala nas
od nas samych i sprzyja negatywnemu nastawieniu. Cige wartociowanie i ocenianie wszystkiego, z czym si spotykamy, wprowadza organizm w stan zwikszonej czujnoci i braku równowagi.
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Co prawda bdzie to pewnym uproszczeniem, ale mózg mona potraktowa tak, jakby by zoony z trzech warstw. S to: pie mózgu,
sterujcy zachowaniami odruchowymi i niewiadomymi, ukad limbiczny, odpowiadajcy za pami i reakcje emocjonalne, oraz kora nowa,
odpowiadajca za „wysze funkcje mózgu”, takie jak kontrola motoryczna czy wiadome mylenie. Wszystkie te trzy „warstwy” wspódziaaj
ze sob, przewodzc nasze wewntrzne, zewntrzne, wiadome i niewiadome dowiadczenia.
Wibracje fal mózgu, podobnie jak inne formy edukacji mózgu, róni si od typowych metod edukacyjnych tym, e staraj si wiczy
wszystkie trzy poziomy mózgu. Nasz obecny system edukacyjny skupia
si wycznie na najbardziej zewntrznym poziomie, podkrelajc wag
racjonalnego mylenia, jzyka i zdolnoci matematycznych. Moje kontakty z ludmi doprowadziy mnie do wysnucia wniosku, e na brak
szczcia i zdrowia narzekaj przede wszystkim ci, którzy maj gowy
pene danych rzeczowych, ale nie potrafi zintegrowa „mózgu racjonalnego” z mózgiem emocjonalnym i podwiadomym.
Wikszo nauczycieli zdaje sobie spraw z istnienia rónych rodzajów inteligencji, ale mimo to nasze spoeczestwo premiuje inteligencj wykorzystujc kor przedczoow, zarzdzajc „funkcjami
wykonawczymi”, takimi jak podejmowanie decyzji czy mylenie racjonalne. Dobrym przykadem mog by egzaminy wstpne do liceów czy
testy maturalne, które skupiaj si wycznie na zdolnociach kontrolowanych przez kor przedczoow, takich jak czytanie, liczenie i krytyczne mylenie. Jest to do dobry obraz tego, jak wag przywizujemy
do tych zdolnoci.
Psycholog Matthew Kelly pisze o typie inteligencji, któr nazwa
„inteligencj psychofizjologiczn”. Jej zadaniem jest wanie pomaganie nam
w powrocie do stanu naturalnej równowagi zapewniajcej organizmowi
zdrowie. Inteligencja ta rzadko jest uznawana przez innych, poniewa
nie znajduje si pod wiadom kontrol naszego mylcego mózgu.
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Mimo to ten rodzaj inteligencji jest przez nas wykorzystywany kadego
dnia, gdy codziennie nasz mózg wykonuje dziaania majce na celu
utrzymanie naszego ciaa w dobrym zdrowiu.
Korzystajc z metod edukacji mózgu, takich jak np. wibracje fal
mózgu, staram si odkry i rozwin wanie taki rodzaj inteligencji.
Nie oznacza to, e inne jej rodzaje nie s wane, gdy kada z umiejtnoci jest istotna i bardzo rozsdn rzecz jest wiczenie mózgu tak,
aby wykorzysta on wszystkie zdolnoci w jak najwikszym stopniu.
Czy jednak moemy wierzy w to, e kiedy uda nam si w peni kontrolowa nasze niewiadome reakcje? Czy jestemy w stanie rozwin
inteligencj psychofizjologiczn tak, jak rozwijamy zdolnoci jzykowe
lub matematyczne? Osobicie sdz, e tak.
Przykadem tego rodzaju edukacji moe by medytacja, która jest
niczym innym jak wiczeniem spowalniania czy nawet zatrzymywania
chaotycznej gonitwy myli i przechodzenia do stanu gbokiego skupienia
i wysokiej wiadomoci. Wiele najnowszych bada wykazao, e medytacja
ma zbawienny wpyw na nasz mózg, gdy pozwala mu odpocz od dziaa umysowych bdcych przyczyn stresu. Samo mylenie nie jest ze, ale
czasami konieczne jest wyjcie poza utarte sposoby analizowania myli,
gdy wymaga tego zdrowie nasze i osób yjcych w naszym otoczeniu.
W roku 2003 popularny magazyn „Psychology Today” przedstawi
wyniki badania przeprowadzonego przez dr. Jona Kabata-Zinna z Uniwersytetu Massachusetts. Zinn mierzy poziom fal mózgu u 41 pracowników firmy technologicznej z Madison w Stanie Wisconsin. Wszyscy
ci ludzie mieli odpowiedzialn i wysoce stresujc prac. Dwudziestu
piciu z nich przeszo trening medytacji, za pozostaych szesnastu
pozostawiono w charakterze grupy kontrolnej. Po omiu tygodniach
dziaalno fal mózgu osób medytujcych przeniosa si z prawej pókuli do lewej. Zgodnie z tym, co taka zmiana mogaby sugerowa , medytujcy zauwaali u siebie poczucie spokoju i niszy poziom stresu
ni przed badaniem.

72

TAJEMNICA FAL MÓZGOWYCH

Wynika z tego, e wspomniani pracownicy rozwinli swoj inteligencj psychofizjologiczn, czego najprawdopodobniej nie robili
w swoich poprzednich dowiadczeniach edukacyjnych. Wydaje si cakowicie rozsdne, e tego rodzaju dziaania powinny stanowi podstaw naszych umiejtnoci yciowych. Mimo to wielu ludzi twierdzi, e
siedzenie w pozycji lotosu i oprónianie umysu z chaotycznych myli
jest bardzo trudne. Nawet ci, którym udaje si skutecznie medytowa ,
na ogó porzucaj t praktyk po krótkim czasie. Wierz jednak, e wibracje fal mózgu umoliwiaj osignicie podobnych rezultatów, chocia s o wiele prostsze do opanowania. Mona je te nazwa medytacj ruchow, gdy za pomoc rytmicznych, powtarzalnych ruchów
moliwe jest tymczasowe przeamanie szkodliwych schematów mylenia
i osignicie stanu spokoju. Dodatkowo Twoje ciao zyskuje przy tym
wszystkie korzyci wynike z ruchu i wibracji.

Skąd się biorą cuda
Cuda nie s rzecz szczególnie rzadk. Prawd mówic, ju fakt, e
Twój organizm dziaa, jest sam w sobie cudem. Kiedy mówi si, e co
jest cudowne, dla mnie oznacza to, e komu udao si odnale i wykorzysta moc, która cay czas znajdowaa si w jego wntrzu.
Pewna znana mi kobieta uszkodzia sobie ko ogonow i cierpiaa
na chroniczne bóle. Bya u wielu lekarzy, ale ci twierdzili, e tego problemu nie da si rozwiza . Postanowia wic uda si do centrum
dahn jogi wiczy wibracje fal mózgu, aby dozna ulgi. Bya dentystk,
wic do sceptycznie odnosia si do tej metody i wtpia, e pomoe
si jej ona pozby problemu. Sdzia, e w najlepszym razie uda si jej
nieco ograniczy ból. Ku jej zdumieniu po zaledwie trzech miesicach
wicze bóle ustpiy cakowicie.
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Nie pisz tego, aby wzbudzi w Tobie podziw wzgldem wibracji fal
mózgu, gdy jest to proste wiczenie wymagajce niewielkiego wysiku.
Chc po prostu pokaza Ci, jak wielka sia drzemie w ludzkim organizmie. Wierz, e wspomniana kobieta moga wyzdrowie , gdy pie
mózgu doskonale wiedzia, co naley zrobi , aby przywróci równowag
w organizmie, i kobieta musiaa jedynie przesta mu w tym przeszkadza .
Organizm wyposaony jest w cudown inteligencj, która wymyka si
naszemu poznaniu. Jest to inteligencja pnia mózgu, który zarzdza
mechanizmami tak zoonymi, e mylca cz mózgu nie jest w stanie
w peni ich zrozumie .
Dobrym przykadem przybliajcym 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 rzeczywistoci nie wywouje ona adnych istotnych zmian. Przykadowo lekarz moe da pacjentowi tabletki niezawierajce nic poza cukrem,
mówic jednoczenie, e jest to silne lekarstwo. Po zayciu tych tabletek
pacjent moe poczu si lepiej wycznie dlatego, e wierzy w ich skuteczno . Odwrotnoci tego zjawiska jest efekt nocebo, polegajcy na wystpowaniu skutków ubocznych wywoanych wiar w szkodliwo terapii.
Wielu badaczy ignoruje efekt placebo, traktujc go jako prost sztuczk naszego umysu. Mimo to nie da si zaprzeczy temu, e do pewnego stopnia odpowiada on za faktyczne leczenie. Nasze przekonania naprawd mog wywoa zmiany fizjologiczne w naszym ciele. Badacze
Moerman i Jonas stworzyli termin „reakcja znaczca”, opisujcy faktyczne zmiany zachodzce 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 .

