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Przed kolejną ucieczką
do ucieczki następnej
zawsze mi drzwi otwierasz
to żegnasz mnie
to czekasz
z ciepłą dłonią
na progu
naszej nowej miłości
to nic że znowu milczysz
nie przepraszasz nie wybaczasz
nie dziękujesz
tylko tak zwyczajnie
w oczy patrzysz
i ludzką dobrocią
moje drogi donikąd oświetlasz
nigdy nie pozwalając
uciec aż do piekła
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Niewolnicy własnych umysłów

czasami śmiejesz się ze mnie
do nieba słońce przypinasz
smażysz jajecznicę z jazzem
na drugie śniadanie
i wyobrażasz mi się całkiem inny
niż wczoraj

MAGDALENA GORGOL

Temat brzmi chwytliwie, zwraca
uwagę, zachęca przeciętnego, zmanipulowanego przez własny mózg konsumenta do przejrzenia zawartości.
Bynajmniej nie jest to moim zamiarem. Temat najtrafniej oddaje główny
sens tezy. Od pewnego czasu zastanawiam się nad pojęciem tożsamości,
poczuciem świadomości, które wydawałoby się, że towarzyszy nam w każdym momencie funkcjonowania. W jakim stopniu jesteśmy sobą, a na ile
stanowimy sumę przypadków, procesów chemicznych, zbiór komórek,
niedoskonały mechanizm? Niestety
będę tylko stawiać pytania i mam nadzieję – pobudzać ciekawość. Nie odkryję na kilku stronach tajemnicy nad
której rozwiązaniem pracują wielkie
umysły całego świata.
Wstaje rano i każdą kolejną czynnością udowadniam, że nie istnieje wolna wola. Wszystkie moje działania są
podporządkowane schematom, codziennym skryptom, zaprogramowanym przez nasz mózg. Myję zęby,
patrzę w lustro, drapię się po policzku,
stoję, oddycham, trawię śniadanie, utrzymuje odpowiednie napięcie mięśniowe w stawach dłoni i całej ręki
i myślę o tym czy samochód odpali
po mroźnej nocy. Świadome jest tylko
myślenie o samochodzie, a cała reszta
dzieje się bez udziału mojej świadomości. Podczas mycia zębów rzeczywistość ucieka mi, tak jak w każdej
innej, codziennej czynności. Kiedy
muszę zmierzyć się z nowym zadaniem – włączam korę mózgu. Wytężam umysł, a każdy rozbłysk w sieci
połączeń nerwowych kosztuje mnie
ogromną ilość energii. Kiedy już nauczę się np. wiązać buty, komputer
główny zarządzi, że od tej pory wyłącza tę umiejętność z listy świadomych
zadań do wykonania. Od tej pory zawiązywanie butów będzie się odbywało bez udziału kory, będę mogła
w tym czasie rozmawiać z koleżanką
z przedszkola i myśleć o misiu z wystawy.

Od dwudziestu siedmiu lat gromadzę umiejętności, które mózg bez mojej zgody wrzuca do worka „rutynowe
czynności”. Mój mózg jest oszczędny, wydajny, efektywny w swojej pracy. Kosztem jego życiodajnego działania jest brak rzeczywistości. Oczywiście jestem wdzięczna, że nie muszę cały dzień skupiać się na oddychaniu, mruganiu i opieraniu się sile grawitacji, ale właśnie popijam herbatę
z kubka, ponieważ decyzja o napiciu
się została podjęta zanim zdążyłam
zorientować się, że przełykam płyn.
Dzięki temu mogę silić się na elokwencję pisząc, i jednocześnie nie umrzeć z pragnienia. Moje pytanie
brzmi kto tu tak na prawdę rządzi?
Czy przypadkiem ten twór, mający
więcej połączeń niż gwiazd w galaktyce, nie pozostawia nam możliwości
dywagacji myślowych kosztem braku
kontroli nad rzeczywistością?
Swoją drogą jak bardzo jesteśmy ograniczeni tak niewiele wiedząc o integralnej części własnego ciała. Dajemy ponieść się emocjom, zabijamy
w afekcie, zakochujemy się i nienawidzimy i to wszystko dzieje się poprzez określoną pracę mózgu. Te procesy warunkuje biologia, instynkt samozachowawczy, potrzeba przetrwania i przedłużenia gatunku – żadne
z tych dążeń nie jest naszym wyborem. Pochodzą one z pnia mózgu i
starszych struktur mózgowych, które
działają bez naszej wiedzy. Strach pomyśleć ile z takich podświadomych
działań umysłu wykorzystywanych
jest w masowym przekazie i w mediach. Na ile pozostajemy świadomymi członkami społeczeństwa, a na ile
kukłami, przeciwko którym działa nawet własny mózg? Wydaje się, że posiadamy preferencje co do kolorów,
kształtów, zapachów, nie zastanawiamy się dlaczego akurat koszula w paski, a nie w paseczki, po prostu dokonujemy wyboru. Wszystko oceniamy
szybko, zanim zdążymy tę ocenę sensownie sobie uargumentować, robimy

to przez pryzmat dotychczasowych
doświadczeń. Być może Andrzej z naprzeciwka okazałby się najlepszym
przyjacielem, gdybym nie skreśliła
go przez mimikę podobną do mojego
prześladowcy z gimnazjum. Czy zdam
sobie z tego sprawę? O tym już zadecyduje wzgórze, które filtruje tylko
istotne informacje do kory, czyli do
świadomości. Dlatego nasz mózg wie
90% więcej niż my.
Najbardziej nasz mózg oszukuje nas
gdy się zakochujemy. Mam ten przykry zaszczyt oświadczyć, że miłość to
złożony proces chemiczny. To podstępnie zaplanowany zamach na nasza wolną wolę. Nie zauważę prawdziwego oblicza mężczyzny, z którym
jem kolację, ponieważ w tym samym
czasie zupa z endorfin i serotoniny zalewa mój mózg, odbierając mi zdrowy
rozsądek. W trakcie zakochiwania się
jesteśmy zdani na łaskę automatycznych procesów zachodzących w mózgu. Podświadomie upodabniam się
do partnera, a do kory nie dociera tak
istotna informacja czy opuszcza deskę
po skorzystaniu z toalety. Mózg zataja niekorzystne fakty, które zagrażają
możliwości przedłużenia gatunku.
Kiedy po pewnym czasie chemiczna
burza w mózgu ucichnie, podniesiona deska w toalecie stanie na drodze
szczęśliwemu pożyciu, a wtedy jedyną szansą dla powstałego związku jest
umiejętność dochodzenia do kompromisu i podsycania uczucia.
Każdy z nas ma swoje nawyki żywieniowe. To co jemy istotnie wpływa na nasze funkcjonowanie. Jesteśmy zmanipulowani białkiem, węglowodanami i tłuszczem. W 1979 roku
w San Francisco rozegrała się głośna
sprawa „White’a” inaczej zwana „Obroną ciasteczek Twinkies”. Mężczyzna z zarzutem podwójnego zabójstwa
z premedytacją w ostateczności dostał
wyrok nieumyślnego zabójstwa, za
które groziło mu maksymalnie siedem
lat więzienia, co w porównaniu do kary śmierci jest przyjemnym zakończe-

niem. Podczas procesu udowodniono,
że oskarżony był pod permanentnym
wpływem cukrów, stopniowo wywołujących zmiany w mózgu, które w ostateczności doprowadziły do stanu
depresyjnego i decyzji o naciśnięciu
spustu. Człowiek może w każdym
momencie przestać być sobą, wszystko zależy od tego czym karmi swój
mózg. Pytanie brzmi: czy rzeczywiście jestem wybuchowym człowiekiem? Może nie byłbym taki gdyby
nie wysoki poziom aminokwasów
w mojej diecie? A może „jestem flegmatyczny” należy zamienić w „spożywam zbyt wiele cukrów”? Nagle
powiedzenie, że jesteśmy tym co jemy
– nabiera głębszego znaczenia. I znowu pytam, gdzie nasza wolna wola i
samoświadomość?
Przez całe życie działamy z opóźnieniem, nie ma realnej teraźniejszości, bo wszystkie bodźce odbieramy
z milisekundowym opóźnieniem. Przecież nie ma w naszej czaszce dziury,
przez którą możemy oglądać świat jak
przez okno! Jesteśmy zdani na zmysły,
a zmysły filtruje mózg. To jak pracuje

warunkuje nasze postrzeganie świata.
Czasami dokonuje uogólnień. W przypadku wzroku, korzysta z zapamiętanych obrazów i sytuacji, dlatego łatwo
nabieramy się na iluzjonistyczne sztuczki lub piszemy na klawiaturze patrząc w monitor. Nie wiem ile z tego
co postrzegam na co dzień to rzeczywistość, a ile zapamiętany obraz, dla
ułatwienia puszczany z mózgowej
taśmy.
Nie chcę szerzyć schizofrenicznych
teorii o obcym tworze w czaszce, niewolnictwie jaźni i wszechobecnym
matriksie. Mimo, że wiem co nieco o
swoim podstępnym mózgu, to staram
się z nim dobrze żyć. Lepiej przyglądam się światu, nie idę przed siebie
po wczorajszych śladach, ciągle uczę
się nowych rzeczy, żeby nie utknąć.
Mogę walczyć z ustrojem, podatkami i
wykorzystywaniem zwierząt w cyrku,
ale z mózgiem musze się pogodzić.
Tysiące lat temu naszą ludzką cechą
stało się myślenie. Powstało koło, żarówki, drukarki 3D. Wydaje się, że im
więcej myślimy, tym bardziej ucieka
nam rzeczywistość.

POLSKI SKLEP „ZOFIA”
4007 KNIGHT STREET, VANCOUVER, V5N 3L9

tel. 604-874-3338

Filmy na kasetach wideo i DVD, kosmetyki, zio³a, kawa, słodycze
DUŻY WYBÓR PRODUKTÓW DELIKATESOWYCH

PACZKI DO WSZYSTKICH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
EKSPRESOWY PRZEKAZ PIENIĘDZY

Godziny otwarcia: środa i czwartek od 10.00 do 16.00, pi¹tek i sobota od 10.00 do 14.30

Barbara i Stelian Kulig zapraszają

