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WSTĘP  

Czym są myśli?  

Każda myśl jest nośnikiem energii kwantowej oraz sygnałów elektrochemicznych i 

elektromagnetycznych, które przepływają przez mózg i ciało poniżej świadomości 

nieświadomego umysłu. Samo rozmyślanie o kimś kogo się kocha, może spowodować 

pozytywne zmiany strukturalne w jądrze ogoniastym mózgu.1  

Myśli są fizycznym produktem myślenia, odczuwania i dokonywania wyborów2.       

Informacja po wejściu do mózgu przebywa pewną drogę. Podczas przetwarzania przechodzi 

przez różne struktury, po czym zasila bazę naszej wiedzy. Badania neuronaukowe potrafią 

określić niektóre z istotnych struktur, zaangażowanych w tę drogę, włączając w to wzgórze, 

które działa jak stacja nadawcza, ciało migdałowate, które jest jak biblioteka przechowująca 

percepcje emocjonalne, oraz korę zakrętu obręczy, która stanowi świadomą część 

klasyfikacyjną mózgu. Ta trasa aktywuje się, gdy nadchodząca informacja jest otrzymywana, 

oceniana i określana, a umysł decyduje, jak najwłaściwiej i najzdrowiej powinno zareagować 

ciało.3  Z tego wynika, że myśli mają istotny wpływ na to, jak zmienia się tkanka mózgowa i 

połączenia neuronowe, co z kolei wpływa na to, jak reagujemy na bodźce, jak pracujemy, 

uczymy się, kochamy, odpoczywamy,  jakie decyzje podejmujemy.  

  

  

JAKIE SĄ SKUTKI ODKRYCIA NEUROPLASTYCZNOŚCI MÓZGU?  

Jednym z kluczowych przełomów w nauce, zaobserwowanych dzięki technologii obrazowania 

mózgu, było odkrycie neuroplastyczności . Jest to zdolność tkanki nerwowej mózgu do 

budowania się, powstawania w odpowiedzi na bodziec, jakim jest stymulowanie umysłu. 

Neuroplastyczność razem z neurogenezą (narodzinami nowych neuronów) oraz fizyką 

kwantową dały naukowcom możliwość wyjaśnienia, jak mózg może się zmienić w reakcji na 

działanie umysłu.4  

 
1 F. Benedetti, E. Carlino, A. Pollo, How Placebos Change the Patient’s Brain, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3055515/, 25.01.2021.  
2 C. Leaf, Doskonałe ja, Ustroń: Szaron 2017, strona 48  
3 Tamże, strona 58  

4 I. Sadowska, Mózg a świadomość, http://wrobelvision.com/downloads/14_Mozg-a-swiadomosc.pdf, 

24.11.2020   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3055515/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3055515/
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Myślenie zmienia strukturę mózgu. Odkryto, że umysł nie jest tożsamy z mózgiem.  Umysł 

kontroluje mózg. Mózg nie kontroluje umysłu. Człowiek ma wpływ na to, jak pracuje jego 

mózg.  Natomiast sam mózg nie decyduje o sobie. Tkanka nerwowa mózgu, nie może zmieniać 

się pod wpływem samej siebie, jest ona podrzędna względem umysłu, myśli ludzkich. Myśląc, 

odczuwając i dokonując wyborów, aktualizujemy swoje doświadczenie, a to zostaje 

odzwierciedlone w zmianach strukturalnych i funkcjonalnych, zachodzących w mózgu. 5 

Dosłownie i w przenośni budujemy wspomnienia. Mózg reaguje na to, co robimy, zatem jeśli 

w wyniku komunikacji następuje zmiana behawioralna i intelektualna, to znaczy, że został on  

zmieniony przez umysł, a ta zmiana wyraża się w słowach i czynach.6  

Czytając te informacje, trudno było mi się z tym zgodzić. Jak umysł, który fizycznie nie istnieje, 

może wpływać na tkankę nerwową, decydować o niej? Przecież wszystkie procesy zachodzące 

w organizmie kontrolowane są przez mózg. Praca wszystkich narządów oraz biochemiczne 

procesy i reakcje mają początek w mózgu, fizycznej tkance. Zapoznając się jednak z prawami 

fizyki kwantowej, zrozumiałam, że jest to realne i zgodne z nauką.   

Zgodnie z tym, co napisałam wyżej, myśląc, odczuwając i podejmując  decyzje,  umysł ludzki 

przetwarza wiedzę i zmienia strukturę tkanki mózgowej. Zatem jeśli świadomie nastawiamy się 

na naszą zdolność do myślenia, odczuwania i podejmowania decyzji, skupiając się na myślach, 

wtedy możemy mieć wpływ na budowę i funkcje nadrzędnego organu naszego organizmu.  

Naturalnym wydaje się być wniosek, że  myślenie, odczuwanie i podejmowanie decyzji tak 

naprawdę tworzą materię.7 Uznałam to zdanie za prawdziwe -  fizyczne wspomnienia składają 

się z białek, których ekspresja następuje w genach, a te z kolei są włączane lub wyłączane przez 

myśli. To one rodzą owoce: słowa i czyny, które przypisane są każdemu z osobna, są 

konstrukcją  umysłu danej osoby. Zatem każdy umysł jest nie tylko wyjątkowy, ale również 

potężny, ponieważ ma moc tworzenia rzeczywistości (fizycznych myśli, zbudowanych z białek) 

z prawdopodobieństwa percepcji (sygnałów myślowych).8  

  

Nauka pokazuje, że gdy działamy w miłości, wtedy następuje intensywne „oduczanie się” 

negatywnych, toksycznych myśli.8 Możemy zatem jako ludzie oduczyć się strachu – nie jest on 

 
5 C. Leaf, Doskonałe ja, op. cit, strona 31  
6 Tamże   

7 C. Leaf, Myśl, Ucz się, Odnoś sukcesy, Ustroń: Szaron 2020, strona 87 
8 C. Leaf, Doskonałe ja, op. cit, strona 47  

8 Y. Guzmán ,N. C. Tronson , V. Jovasevic , K. Sato , A. L. Guedea ,H. Mizukami ,K.Nishimori ,J. Radulovic, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3758455/, 19.01.2021.   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guzm%26%23x000e1%3Bn%20YF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guzm%26%23x000e1%3Bn%20YF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tronson%20NC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tronson%20NC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tronson%20NC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tronson%20NC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tronson%20NC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tronson%20NC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tronson%20NC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tronson%20NC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jovasevic%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jovasevic%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jovasevic%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jovasevic%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jovasevic%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jovasevic%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jovasevic%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sato%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sato%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sato%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sato%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sato%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sato%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sato%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guedea%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guedea%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guedea%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guedea%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guedea%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guedea%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mizukami%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mizukami%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mizukami%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mizukami%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mizukami%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mizukami%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nishimori%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nishimori%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nishimori%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nishimori%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nishimori%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872596
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częścią naszego wrodzonego, naturalnego funkcjonowania. Ostatnie badania w dziedzinie 

neuronauki pokazują, że wśród związków chemicznych, które uwalnia mózg podczas działania, 

jest oksytocyna, która dosłownie wytapia negatywne, toksyczne myśli. Dzięki temu na ich 

miejsce mogą pojawić się nowe, nietoksyczne obwody. Ten związek chemiczny pojawia się 

również wtedy, gdy okazujemy zaufanie, zacieśniamy więzi i pomagamy innym, gdy matka 

rodzi dziecko i się nim opiekuje. Zatem działanie w domyślnej naturze miłości może dosłownie 

wymazać strach!9   

  

  

WYTŁUMACZENIE KWANTOWE   

Henry Stapp, fizyk kwantowy i matematyk, wyjaśnia:  

 Najbardziej radykalnym odejściem od fizyki klasycznej, którą „powołali do życia” twórcy 

mechaniki kwantowej, było wprowadzenie ludzkiej świadomości do dynamicznego i 

komputerowego systemu. Ta zmiana dokonała rewolucyjnego przełomu w klasycznym 

podejściu, ponieważ sukces fizyki klasycznej w ogromnej mierze polegał na wyeliminowaniu 

świadomości. Jednak potrzeba stworzenia spójnej racjonalnie i praktycznej użytkowo teorii 

zmusiła twórców mechaniki kwantowej do wprowadzenia do teorii nie tyle biernego 

obserwatora, narzuconego mechanice klasycznej „ad hoc” , razem z wiedzą, która biernie 

przepływa przez jego świadomość, ale, co zaskakujące, aktywną świadomość, która działa w 

przeciwnym kierunku i skutecznie wszczepia świadome zamiary w świat opisany fizycznie. 10  

Zgadzam się z założeniem Henyiego Stappa, że działania ludzkiego mózgu i zależności między 

nim a umysłem, nie da się wytłumaczyć wyłącznie na podstawie praw fizyki klasycznej. 

Potrzeba do tego zasad fizyki kwantowej.  Pomogło mi to zrozumieć mechanizmy i powiązania 

między światem fizycznym i tym co niewidzialne. Na przykład foton zaczyna istnieć miliard 

lat świetlnych stąd, a dotyka nas, nawet jeśli tego nie zauważamy. John Bell, fizyk znany ze 

swojego twierdzenia, sformułowanego w genewskim CERN w 1964 roku, twierdził, że 

pomiędzy wszystkimi cząsteczkami występuje nierozerwalne połączenie kwantowe. Bez 

względu na odległość fizyczną czy odległość w czasie wszystkie cząstki będące w relacji 

 
9 Tamże  
10 H. P. Stapp, https://www-physics.lbl.gov/~stapp/QID.pdf, 30.01.2021.  

https://www-physics.lbl.gov/~stapp/QID.pdf
https://www-physics.lbl.gov/~stapp/QID.pdf
https://www-physics.lbl.gov/~stapp/QID.pdf
https://www-physics.lbl.gov/~stapp/QID.pdf
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wpływają na siebie nawzajem: te relacje występują poza czasem i przestrzenią 11. Czyli to czego 

nie widać, zdecydowanie może mieć wpływ na to, co widać.  

Podczas gdy fizyka klasyczna zakładała, że wszelkie ludzkie działanie jest jedynie złożoną 

konsekwencją fizycznego procesu, to fizyka kwantowa uzupełnia teorię dynamiki Newtona o 

moc świadomości, możliwość wyboru. Przedstawia człowieka nie tylko jako skomplikowaną 

biologiczną maszynę działającą na zasadzie przyczyny i skutku, ale istotę, która od poziomu 

nie dających się zobaczyć kwantów energii, jakimi są myśli, ma wpływ na to, co robi i jak żyje.  

Wraz z uznaniem fizyki kwantowej, które miało miejsce w latach dwudziestych XX wieku, 

naukowcy zdali sobie sprawę, że celowe myślenie, odczuwanie i dokonywanie wyborów 

może zmienić sposób, w jaki materia zachowuje się w ludzkim ciele.12  

 Myślenie, odczuwanie i dokonywanie wyborów w odpowiedzi na życie, jest sygnałem 

kwantowym, który fizycznie porusza się poprzez substrat mózgu, wykorzystując go do 

przechowywania i wyrażania tego, co myślimy, poprzez to, co mówimy i robimy. Na przykład 

w mózgu znajduje się sfera  nazwana corpus striatum, która prawdopodobnie jest zaangażowana 

w pozytywne wzmocnienie. Ten stworzony do miłości system jest tak zaprojektowany, by 

reagował na spokój i dobre samopoczucie, wypełnione pewnością siebie i poczuciem własnej 

wartości. To pozytywne poczucie bezpieczeństwa i pewności aktywuje ciało prążkowane. Jeżeli 

nie czujemy się bezpiecznie, wtedy to miejsce nie zostaje aktywowane.13  

Niezwykłą informacją, którą odkryłam, czytając o funkcjach corpus striatum, jest odkrycie, że 

ciało prążkowane jest również sztucznie aktywowane przez kokainę i inne narkotyki – łącznie 

ze współczesną amerykańską dietą, która może być nawet bardziej uzależniająca od heroiny, 

kokainy, alkoholu, środków psychotropowych i papierosów!  Uzależniające substancje 

sprawiają, że człowiek przez chwilę czuje się dobrze, przez co ma ochotę na ponowne sięganie 

po nie. Jednak to kuszenie jest pragnieniem ukrycia bólu; nie wynika wyłącznie z tego, że dana 

substancja „przejęła kontrolę” nad mózgiem. A to rozumiem w ten sposób, że decyzja o 

pokonaniu uzależnienia jest najpotężniejszym i najbardziej efektywnym czynnikiem, za 

pomocą którego możemy pokonać zachowanie związane z uzależnieniem.14 15  

 
11 C. Sutton, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1751-8113/47/42/420301/pdf, 30.01.2021  
12 C. Leaf, Doskonałe ja, op. cit, strona 58  
13 Tamże, strona 58  
14 S. Satel, S. O. Lillienfield, Brainwashed: The Seductive Appeal of Mindless Neuroscience, Nowy Jork: Basic 

Books, 2013, strony: 49-72  
15 C. Leaf, Doskonałe ja, op. cit, strona 60  

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1751-8113/47/42/420301/pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1751-8113/47/42/420301/pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1751-8113/47/42/420301/pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1751-8113/47/42/420301/pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1751-8113/47/42/420301/pdf
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Szczególną uwagę zwróciłam na dowody naukowców, którzy wyraźnie podkreślają, że każda 

myśl zmienia chemię mózgu. Wpływa to na wszystkie 75–100 trylionów komórek w ciele, - 

wpływ jest natychmiastowy, dosłownie wykraczający poza czas i w prędkości kwantowej 

przestrzeń. Zatem słowa- doświadczenie toksycznego stresu może doprowadzić do choroby 

umysłowej, jeżeli jest on ciągle obecny i nie staramy się go pozbyć16- jak najbardziej uważam 

za prawdziwe. Im bardziej się czymś stresujemy, tym bardziej zwiększamy 

prawdopodobieństwo zachorowania.  

Badania mówią o tym, że utrzymujące się w  ciągu trzech tygodni niekontrolowane 

zaniepokojenie zamienia się w niepokój. Jeżeli trwamy w niepokoju – codziennie skupiając się 

na toksycznych myślach – wtedy w ciągu następnych dwudziestu jeden dni zmieni się on w 

obawę, a w końcu po sześciu tygodniach stanie się traumą.17 W czasie przejścia od niepokoju 

do traumy będziemy doświadczać rosnącego poczucia braku kontroli nad swoim myśleniem, 

odczuwaniem i dokonywaniem wyborów, przez co będziemy czuli się bardzo niepewnie, a  

wynikiem tego  będą objawy, takie jak: schizofrenia, demencja, uzależnienia, fobie. To są 

efekty ukrytych, nierozwiązanych objawów, a nie choroby. Są one zatem opisem swoistych 

doświadczeń. Należy pamiętać, iż im  więcej energii zużywamy na toksyczne myśli, tym 

bardziej one „rosną” i tym mocniej nas zniewalają. Ta reakcja może zrodzić (i 

najprawdopodobniej zrodzi) poważne skutki od problemów z nauką począwszy, przez objawy 

depresji, objawy uzależnienia od narkotyków, alkoholu aż po choroby fizyczne: chorobę 

degeneracyjną, demencję, problemy z krążeniem, problemy z systemem odpornościowym, 

migreny itp.  

 
16 Tamże  

17 C. Leaf, Myśl, Ucz się, Odnoś sukcesy, Ustroń: Szaron 2020, strona 87  
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Badania nad aspektem kontrolnym ludzkiego genomu, w 97 procentach, razem z 

epigenetycznymi badaniami dowodzą, że życie myślowe jest w stanie dokonać  zmian w 

naszym mózgu i ciele. Rozwijająca się epigenetyka (nauka zajmująca się badaniem zmian 

ekspresji genów, które nie są związane ze zmianami w sekwencji nukleotydów w DNA) 

pokazuje, że zdrowie umysłowe i fizyczne są w naszym zasięgu. Przeciwstawia się  i neguje 

dominujące, mechanistyczne przekonanie, że ludzie reagują na środowisko. Epigenetyka 

podkreśla naszą zdolność do reagowania na środowisko, w czym zawiera się wszystko, 

począwszy od tego, co myślimy, a skończywszy na tym, co ogólnie rozumiemy przez kontakt ze 

środowiskiem.19 Myśli i emocje, tak jak ekspozycja na słońce, ćwiczenia, jedzenie i wszystko, 

co dopuszczamy do swojego ciała, bezpośrednio wpływają na ekspresję DNA . Coraz większa 

liczba badań podkreśla, w jaki sposób te wzory metylacji i acetylacji zmieniają się w 

odpowiedzi na myślenie i życiowe wybory. Toksyczne myśli mogą zmienić ekspresję genów, 

tak jak niektóre diety i wystawienie się na substancje chemiczne i polutanty również mogą 

wywołać zmiany, które wpływają na nasze geny.20  

Na poziomie komórkowym plastyczność polega na wytworzeniu nowego połączenia pomiędzy 

dwoma neuronami mózgu, ale  muszą być  one jednocześnie aktywne. Po powstaniu takiego 

 
18 C. Leaf, Doskonałe ja, op. cit, strona 64  
19 J. J. Day, J. D. Sweatt, Epigenetic Mechanisms in Cognition 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3118503/, 30.01.2021.  
20 T. Tollefsbol, Handbook of Epigenetics: The New Molecular and Medical Genetics, Nowy Jork: Academic  

Press, 2011  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3118503/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3118503/


8  

  

połączenia (synapsy) zmienia się sieć neuronalna mózgu, co skutkuje tym, że pobudzenie jednej 

z tych komórek prowadzi automatycznie do pobudzenia drugiej – a więc odtworzenia 

poprzedniego wzorca aktywności (mózg „zapamiętał” poprzedni stan). Przykładem tej pamięci 

na poziomie sieci neuronalnej jest sytuacja, w której  kilkakrotnie podajemy psu kawałek mięsa 

w obecności dzwonka – co wywołuje odruchowe wydzielanie śliny – „nauczony” mózg będzie 

wywoływał jej wydzielanie na sam dźwięk – bez mięsa.21          (Procesy plastyczne zachodzą 

bowiem w wielu wymiarach, od zmian połączeń miedzy neuronami do wynikającej z nich 

zmian sieci neuronalnej.)  

Według dr. Caroline Leaf, sytuacja, w której zdrowe i świadome myślenie jest ciągle 

zniekształcane lub tłumione, powoduje powstanie nawyku i utrwalanie wzorów toksycznych  

reakcji.  Te  wzorce  wywołują  w  umyśle  nieporządek  oraz  neurologiczny  i  

neurodegeneratywny chaos w mózgu. Umysł i mózg przestają się prawidłowo komunikować, 

czego efektem są ograniczone strategie kognitywne i te związane z radzeniem sobie ze stresem. 

Toksyczne myślenie stanowi właściwie blokadę zdrowego i świadomego . Jeżeli człowiek nie 

będzie kontrolować negatywnych myśli, mogą one doprowadzić do objawów psychiatrycznych, 

takich jak depresja, niepokój, myśli samobójcze, OCD, zaburzenia odżywiania i epizody 

psychotyczne.22   

  

ZAKOŃCZENIE  

  

Na końcu chciałabym dodać, że dr. Caroline Leaf mówi: Moi pacjenci cierpiący na TBI w 

widoczny sposób poprawili swoją sprawność kognitywną, behawioralną, akademicką i 

intelektualną, gdy zastosowałam opracowane przez siebie techniki umysłowe. Za pomocą 

umysłu potrafili zmienić fizyczną strukturę swojego mózgu, co uwidoczniło się w zmianie ich 

zachowania23.  

W swojej książce wspomina również przypadek, w którym jej pacjentka, szesnastoletnia 

dziewczyna, uczestniczyła w poważnym wypadku samochodowym, przez co cierpiała na TBI. 

Była w dwutygodniowej śpiączce, okazało się, że umysłowo była na poziomie czwartej klasy 

 
21 I. Sadowska, Mózg a świadomość, http://wrobelvision.com/downloads/14_Mozg-a- 

swiadomosc.pdf, 24.11.2020  
22 C. Leaf, Doskonałe ja, op. cit, strona 89  
23 Tamże, strona 32  
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szkoły podstawowej. Mówi, że dzięki ciężkiej pracy, determinacji, żeby dogonić swoją grupę 

wiekową, z pomocą procesu, opartego na samoregulacji,  pracy z umysłem oraz 

pięciostopniowym uczeniu się, dziewczyna skończyła szkołę średnią ze swoją klasą i poszła na 

studia. W porównaniu z tym sprzed wypadku jej IQ wzrosło o dwadzieścia punktów, poprawiła 

również wszystkie swoje wyniki w nauce. Było to coś niezwykłego, ponieważ badania 

pokazują, że w przypadku osób cierpiących na TBI normalna jest sytuacja odwrotna. 

Negatywny trend został zamieniony w pozytywny dzięki świadomej pracy umysłu. Ale to nie 

koniec historii. Zdolności emocjonalne tej dziewczyny, a także zdolność samooceny i 

samokontroli również wzrosły, mimo że podczas sesji klinicznych nie zajmowano się nimi 

bezpośrednio. To oznacza, że zmiana umysłu wiąże się również ze zmianami intelektualnymi i 

emocjonalnymi.  

Każdy z nas ma inną formę poznania. Jej efektem są zmiany w mózgu – mózg odpowiada 

umysłowi. Teoria kwantowa pokazuje interakcję pomiędzy umysłem a mózgiem i określa ją za 

pomocą matematyki.  

Moje badania i argumenty zdecydowanie pokazały, że myśli wpływają na budowę tkanki 

mózgowej człowieka i podejmowane przez niego decyzje.  

Umysł (fizycznie nie istniejący) dowolnie zmienia mózg (fizyczną rzeczywistość).  

Wysoce rozwinięty układ dendrytów neuronu 

wykazującego 121 pączków, z których każdy 

może być miejscem kontaktowym z innymi 

dendrytami  

25  

  

                                                           
25 J. Trąbka Mózg a świadomość, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1983.  
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