
rocesy w nim zachodz!ce de-
"niuj! nasz! osobowo#$, za-
chowanie, upodobania, awersje  

i preferencje. Nie rozumiem, dlaczego 
mówi!c o sobie, staraj!c si% podkre-
#li$ swoj! uczciwo#$, w naszej kulturze 
ludzie dotykaj! si% w okolicach serca. 
Szczero#$, lojalno#$, prawdomówno#$ 
powinno si% raczej akcentowa$, wska-
zuj!c na organ odpowiedzialny za te 
zachowania. Przysi%gi i #lubowania po-
winno si% wi%c sk&ada$, dotykaj!c g&o-
wy, a nie jakiego# tam mi%#nia pompu-
j!cego krew. Wi%kszo#$ tradycyjnych 
zachowa', które ukszta&towa&y nasz! 
kultur%, ma swoje wielowiekowe ko-
rzenie, cz%sto wyrastaj!ce z niewiedzy. 
Nie proponuj% zmienia$ starych nawy-
ków; jedynie wskaza$ na wzruszaj!ce 
rytualne absurdy.

Ludzki mózg jest zbudowany z mi-
liardów neuronów. Komunikacja po-
mi%dzy neuronami ma miejsce dzi%ki 
zmianom elektrycznych lub chemicz-
nych potencja&ów membranowych, ge-
nerowanych dzi%ki polaryzacji i depo-
laryzacji styków pomi%dzy neuronami, 
zwanych synapsami. Bardzo uprasz-
czaj!c, mo(na zaobserwowa$, (e z czy-
sto anatomicznego punktu widzenia 
jeste#my zde"niowani poprzez nasze 
synapsy. Kombinacja milionów jedno-

cze#nie aktywnych neuronów odpo-
wiada za generowanie znacznego pola 
elektrycznego, którego zmiany &atwo 
wykrywa$ przy pomocy EEG. Kombi-
nacje zmian elektrycznej aktywno#ci 
mózgu uk&adaj! si% w dyskretne wzory, 
zwane falami mózgowymi. Mo(na roz-
ró(ni$ kilka typów fal mózgowych:

1.  Beta – emitowane, gdy czujemy si% 
podenerwowani, napi%ci lub czuje-
my l%k. Emitowane s! w zakresie od 
13 do 60 Hz.

2.  Alfa – obecne, kiedy jeste#my zre-
laksowani, ale #wiadomi otoczenia. 
Zakres: 7-13 Hz.

3.  )eta – przy zredukowanej #wiado-
mo#ci. Zakres: 4-7 Hz.

4.  Delta – g&%boki sen, brak #wiadomo-
#ci. Zakres od 0,1 do 4 Hz. 

Kontrolowane badania naukowe 
ponad wszelk! w!tpliwo#$ wykaza&y, 
(e muzyka ma znacz!cy wp&yw na za-
chowanie mózgu. Powsta&a nowa dzie-
dzina: terapia muzyczna, która wyko-
rzystuje muzyk% do leczenia pacjentów  
z depresj!, chronicznym bólem, dzieci 
z problemami z koncentracj!, a nawet 
chorych na nowotwory. Terapeuci mu-
zyczni uwa(aj!, (e zmiany fal mózgo-
wych, indukowane przez odpowiedni! 
muzyk%, wp&ywaj! na zmian% rytmu 
oddychania, spowolnienie pracy serca. 
Ma to oczywisty wp&yw na odczuwa-
nie chronicznego stresu, który wi!(e 
si% nie tylko z relaksem, ale te( bez- 
po#rednio ze zdrowiem. Zaobserwo-
wano równie(, (e muzyka jest w stanie 
obni(y$ ci#nienie krwi, napi%cie mi%-
sni, ba, nawet zwi%kszy$ odporno#$ 
immunologiczn!. G&%boka relaksacja 
generuje wzrost fal mózgowych typu 
alfa. Muzyka jest w stanie zwi%kszy$ 
poziom beta-endor"n, norepinefryn  
i dopamin. Innymi s&owy: muzyka jest 
super. 

Czekam cierpliwie na moment, kie-
dy w opisie technicznym domowych 
systemów do odtwarzania muzyki po-
jawi si% nowa kategoria: zdolno#$ do 
generowania fal alfa, i kiedy taki sprz%t 
doczeka si% "nansowania z Narodowe-
go Funduszu Zdrowia. 
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