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Rozdziaï 7.

Kontrolka
— efekt placebo
Weuïdg naukwoca z Uinerwtesytu Cmabrigde niewĝane,
w jaiekj kleojonĂci uïĝoone sÈ lietry w wryazie. Najawĝnjszeie,
ĝbey peirszwa i otsanita letria bïyy we waĂïciywm meijcsu. Rszeta
mĝoe byÊ dolnwoie poszamiena, a mmio to bdzÚeimy w stniae
bez porbelmu perzytczaÊ cïay tkest. Dzejie siÚ tak daltgeo, ĝe ldzuki
mzóg nie cztya kadeĝj poejdnczyej ltiery, elcz sïwoa jkao cïaĂoÊ.

M

ózg jest tak zaprojektowany, aby mógï tworzyÊ skróty myĂlowe,
które pomagajÈ mu lepiej zrozumieÊ rzeczywistoĂÊ i rozpoznawaÊ róĝne zagroĝenia JednÈ z technik, które stosuje, jest wypeïnianie
pustych miejsc — to wïaĂnie jej uĝyïeĂ, gdy czytaïeĂ powyĝszy tekst.
Jednak ta wyjÈtkowa zdolnoĂÊ moĝe równieĝ byÊ przyczynÈ problemów w postrzeganiu. Umysï ma skïonnoĂÊ do popeïniania bïÚdów —
a Ty moĝesz w ogóle nie zdawaÊ sobie z tego sprawy.
Film Kontrola umysïu z 2005 roku doskonale pokazuje, jak dziaïa
ludzki mózg. Jest to opowieĂÊ o socjopacie, który zostaï skazany na
karÚ Ămierci poprzez wstrzykniÚcie trucizny, jednak w ostatniej chwili
dostaje drugÈ szansÚ. Wystarczy, ĝe zgodzi siÚ zostaÊ obiektem badañ
(królikiem doĂwiadczalnym). Ma przetestowaÊ na sobie nowy lek, który
ma mu pomóc w odzyskaniu wewnÚtrznego spokoju. Morderca, którego
gra Ray Liotta, niechÚtnie zgadza siÚ na ten eksperyment.
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Od zera. OsiÈganie niemoĝliwego z Ho’oponopono
Po jakimĂ czasie faktycznie zaczyna siÚ wyciszaÊ i odczuwa wyrzuty sumienia za to, co zrobiï. WidaÊ, ĝe zachodzi w nim prawdziwa
przemiana. Ale widzowie wkrótce siÚ dowiadujÈ, ĝe wszystkie inne osoby, które zaĝywaïy ten eksperymentalny lek, umarïy. Mimo to gïówny
bohater wciÈĝ ĝyje. Dlaczego?
Nie chcÚ Ci zepsuÊ przyjemnoĂci oglÈdania tego filmu, wiÚc powiem
tylko, ĝe nasze oczekiwania wpïywajÈ na to, jakie rezultaty osiÈgamy.
Nie musisz Ăwiadomie formuïowaÊ swoich oczekiwañ. OkreĂlasz je
na podstawie swoich wczeĂniejszych doĂwiadczeñ, a takĝe tego, co
mówiÈ inni.
Przed katastrofÈ moĝe CiÚ uratowaÊ ho’oponopono.
Wedïug doktora Hew Lena nasza przeszïoĂÊ jest czÚĂciÈ naszego
programowania. To, czego oczekujemy od ĝycia i od innych ludzi,
wynika z tego, jakie wnioski wyciÈgnÚliĂmy ze swoich wczeĂniejszych
doĂwiadczeñ. Innymi sïowy: prawie nigdy nie dokonujemy caïkowicie rzetelnej oceny danej sytuacji. Patrzymy na niÈ przez swój wewnÚtrzny filtr.
Gïówny bohater filmu Kontrola umysïu miaï trudne dzieciñstwo.
Byï Ăwiadkiem przestÚpstw dokonywanych z pasji i nienawiĂci. NieĂwiadomie uznaï, ĝe jego ĝycie bÚdzie takie samo. To oczywiĂcie nie
musiaïa byÊ prawda, poniewaĝ jego losy wcale nie musiaïy siÚ potoczyÊ
w taki sposób. Jednak jego umysï doszedï do okreĂlonych wniosków,
a on podĂwiadomie kierowaï swoimi dziaïaniami tak, aby te wnioski
potwierdziÊ.
W dalszej czÚĂci filmu bohater spotyka kogoĂ, kto pomaga mu spojrzeÊ na samego siebie z innej perspektywy i wyciÈgnÈÊ zupeïnie inne
wnioski niĝ dotychczas. Wtedy zaczyna siÚ jego dramatyczna przemiana.
Dlaczego? Poniewaĝ jego nowe postrzeganie samego siebie caïkowicie
odmienia jego ĝycie — z okrutnego przestÚpcy zmienia siÚ w przykïadnego obywatela.
Ho’oponopono uczy nas, ĝe nasza przeszïoĂÊ siÚga duĝo dalej niĝ
to, co przeĝyliĂmy od dnia narodzin.
Doktor Hew Len twierdzi, ĝe nosimy w sobie dane od ameby
i wszystkich form ĝycia, jakie istniaïy na Ziemi od zarania dziejów.
Tych danych jest duĝo wiÚcej niĝ informacji, które otrzymaliĂmy
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w swoim obecnym ĝyciu. Nasz bagaĝ jest naprawdÚ ciÚĝki. SpakowaliĂmy siÚ na tÚ wycieczkÚ wiele milionów lat temu. Poniewaĝ wciÈĝ nie
rozpakowaliĂmy walizki, wszystko, co widzimy i czego doĂwiadczamy,
jest dalekie od tego, co rzeczywiĂcie dzieje siÚ w danym momencie.
Nawet w chwili, gdy czytasz te sïowa, Twój umysï filtruje je przez
gïÚboko zakorzenione programy. JeĂli ktoĂ nauczyï CiÚ byÊ sceptykiem, odebraïeĂ moje sïowa w okreĂlony sposób. Jeĝeli nauczono CiÚ
otwartoĂci na nowe pomysïy, zrozumiaïeĂ je zupeïnie inaczej. JeĂli lubisz
mnie i moje ksiÈĝki, to masz okreĂlone oczekiwania w stosunku do
mnie. Jeĝeli natomiast nie darzysz mnie szczególnÈ sympatiÈ, odbierzesz
treĂÊ tej ksiÈĝki w zupeïnie inny sposób.
Gdzie zatem jest ta ksiÈĝka?
JeĂli istnieje wiele sposobów na zrozumienie moich sïów — zaleĝnie od tego, jakie masz oczekiwania i jakie dane zebraïeĂ w swoim ĝyciu
— to gdzie jest rzeczywistoĂÊ tej ksiÈĝki?
Oto inna zagadka umysïowa, która pomoĝe Ci lepiej zrozumieÊ,
w jaki sposób funkcjonuje Twój mózg. Przeczytaj poniĝsze zdanie i policz, ile razy wystÚpuje w nim litera F:
FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS
OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH
THE EXPERIENCE OF YEARS.
Ten przykïad pomaga zrozumieÊ, ĝe nasze mózgi majÈ róĝne defekty.
(Wynik tego zadania to liczba szeĂÊ. ZauwaĝyïeĂ litery F w sïowach OF?).
A oto nastÚpna zagadka: ile zwierzÈt kaĝdego rodzaju wziÈï Mojĝesz
do arki?
JeĂli nie znaïeĂ jej wczeĂniej, to prawdopodobnie odpowiedziaïeĂ
„dwa”. Jednak ta odpowiedě nie jest prawidïowa. Mojĝesz nie zbudowaï arki. Zrobiï to Noe.
Wray Herbert w swojej ksiÈĝce On Second Thought opisuje eksperyment, który zostaï przeprowadzony wĂród studentów college’u. Podzielono ich na dwie grupy i poproszono o przeczytanie instrukcji.
Pierwsza grupa otrzymaïa tekst napisany znanÈ wszystkim czcionkÈ
Arial, która jest czytelna i zrozumiaïa. Druga grupa dostaïa takÈ samÈ
instrukcjÚ, napisanÈ dziwacznÈ, nieznanÈ czcionkÈ, przez którÈ tekst
wyglÈdaï, „jakby zostaï napisany rÚcznie japoñskim pÚdzlem”.
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Potem poproszono studentów, ĝeby wykonali polecenia z instrukcji.
Ci, którzy dostali ïatwiejszÈ wersjÚ tekstu, uznali, ĝe zadanie jest proste i zabrali siÚ do pracy. Druga grupa, która otrzymaïa tekst napisany
maïo czytelnÈ czcionkÈ, doszïa do wniosku, ĝe zadanie jest za trudne,
i w ogóle zrezygnowaïa z jego wykonania.
Herbert napisaï: „Ci, którzy zmagali siÚ z odczytaniem liter napisanych japoñskim pÚdzlem, nie mieli zamiaru podjÈÊ siÚ zadania. Samo
czytanie wystarczajÈco ich zmÚczyïo”.
Zauwaĝ, ĝe studenci nie byli Ăwiadomi tego, iĝ forma instrukcji wpïynÚïa na ich decyzjÚ. To siÚ dziaïo poza ich ĂwiadomoĂciÈ. Czcionka
zadecydowaïa o ich dalszym zachowaniu.
Twój mózg przez caïy czas dokonuje szybkich ocen. Stara siÚ byÊ
skuteczny i dba o Twoje bezpieczeñstwo — a w dodatku jest leniwy.
Jednak, jak pokazujÈ powyĝsze przykïady, stosowane przez niego skróty
myĂlowe mogÈ ograniczaÊ zdolnoĂÊ do postrzegania rzeczywistoĂci takÈ, jakÈ ona jest, a takĝe utrudniaÊ przeprowadzanie zmian. ByÊ moĝe
nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, ĝe wszystko, co CiÚ otacza, ma
na Ciebie jakiĂ wpïyw. To siÚ odbywa poza TwojÈ ĂwiadomoĂciÈ.
Ho’oponopono zachÚca CiÚ, ĝebyĂ usunÈï swój program z przeszïoĂci, poniewaĝ to on jest przyczynÈ bïÚdów Twojego umysïu. Doradza,
abyĂ zapomniaï o urazach z przeszïoĂci, dziÚki czemu odnajdziesz miïoĂÊ
i akceptacjÚ w chwili obecnej. Celem tej metody jest pomóc Ci oczyĂciÊ siÚ, tak abyĂ mógï w peïni Ăwiadomie doĂwiadczaÊ teraěniejszoĂci.
To trudne zadanie. Doktor Hew Len uwaĝa, ĝe nie jesteĂmy w stanie
zrobiÊ tego w ciÈgu swojego ĝycia. (Ja sÈdzÚ, ĝe jest pesymistÈ — ale to
tylko moje zdanie). Bez wzglÚdu na to, co robisz w danej chwili,
Twoim zadaniem jest siÚ oczyszczaÊ. Oczyszczaj siÚ z tej ksiÈĝki, ze
swojego ĝycia, ze swoich oczekiwañ — i wszystkiego, czego doĂwiadczasz, co nie jest cudem teraěniejszoĂci.
Film Kontrola umysïu pokazuje, ĝe kaĝdy dostaje to, czego oczekuje,
nawet jeĂli nie zdaje sobie sprawy ze swoich oczekiwañ. Ale to byï tylko
film.
A jak jest w prawdziwym ĝyciu?
Na swoim blogu napisaïem kiedyĂ, ĝe wierzÚ w magiÚ. KtoĂ w komentarzu wspomniaï o dawnych wojownikach, którzy nosili magiczne
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kamizelki, ĝeby chroniïy ich przed strzaïami lub kulami. W taki sposób on rozumiaï magiÚ.
Dla mnie takie myĂlenie jest dziwne.
Gdybym miaï iĂÊ na wojnÚ, zaïoĝyïbym wszystko, co mogïoby
mnie ochroniÊ, wïÈcznie z magicznÈ kamizelkÈ — i zrobiïbym to bez
wahania. Zaïoĝyïbym czapkÚ ze spaghetti i naszyjnik z króliczych bobków, gdybym tylko uwaĝaï, ĝe mogÈ mi pomóc.
Moim zdaniem niemÈdrze jest nie robiÊ rzeczy mogÈcych sprawiÊ,
ĝe poczujemy siÚ silniejsi. Metody, które zastosujemy, mogÈ byÊ bardzo
róĝne, od modlitwy, przez odprawianie rytuaïów, po noszenie szczególnych ozdób. Wszystko, co pomaga przeĝyÊ traumatyczne doĂwiadczenie udziaïu w wojnie, powinno byÊ spoïecznie akceptowane.
Zastanówmy siÚ nieco gïÚbiej nad komentarzem czytelnika mojego
bloga. Kiedy wiara w magiÚ staje siÚ problemem?
Czytaïem bardzo duĝo o placebo. Definicja tego sïowa to „specyfik
niemajÈcy wartoĂci farmakologicznej, obojÚtny dla organizmu, podawany pacjentom w celach psychoterapeutycznych”. Moje badania potwierdzajÈ, ĝe gdy czïowiek w coĂ wierzy, jego silne przekonanie zwiÚksza szansÚ na to, iĝ tak wïaĂnie siÚ stanie.
Pewni naukowcy przeprowadzili doĂÊ szokujÈcy eksperyment:
wmówili pacjentom cierpiÈcym na problemy z kolanami, ĝe zrobili im
operacjÚ kolana — dali im znieczulenie i zrobili kilka zastrzyków w kolano, ale nie byïa to prawdziwa operacja. Mimo to wszyscy pacjenci poczuli siÚ lepiej.
Caïkiem niedawno przeprowadzono inne ciekawe badania, które
wykazaïy, ĝe placebo dziaïa jeszcze lepiej wtedy, gdy pacjent wie, ĝe
nie jest to prawdziwy lek.
To nie jest nic nowego. Wiem, jak wielkÈ moc ma wiara, od kiedy
przeczytaïem arcydzieïo Claude’a Bristola Uwierz w siebie. Twoje
przekonania ksztaïtujÈ TwojÈ rzeczywistoĂÊ. JeĂli wierzysz, ĝe coĂ, co
dotyczy Ciebie lub Twojego Ăwiata, jest prawdziwe, to przyciÈgasz takie
sytuacje, które potwierdzajÈ te przekonania.
Ta zasada dotyczy równieĝ negatywnych przekonañ.
Nocebo to negatywne oczekiwanie, którego potwierdzenie nie sprawia nam wiÚkszych trudnoĂci. Innymi sïowy: jeĂli wierzysz, ĝe coĂ siÚ
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nie uda albo bÚdzie miaïo negatywny rezultat, to przyciÈgasz okolicznoĂci, które potwierdzÈ te oczekiwania1.
To prowadzi do interesujÈcego wniosku.
JeĂli Twoje przekonania tak mocno wpïywajÈ na TwojÈ rzeczywistoĂÊ, to w jakich sytuacjach dochodzi do konfliktu? Czy zaïoĝenie magicznej kamizelki przed pójĂciem na wojnÚ jest tylko oszukiwaniem
samego siebie? Czy wiara w pozytywny wynik naszych dziaïañ mimo
niesprzyjajÈcych okolicznoĂci jest urojeniem? Czy wiara w to, ĝe nasza
praca zakoñczy siÚ niepowodzeniem mimo tego, iĝ jesteĂmy na najlepszej drodze do sukcesu, jest bïÚdem z naszej strony?
Prawdopodobnie tak.
NakïadajÈc magicznÈ kamizelkÚ lub czarodziejski pierĂcieñ, oszukujesz sam siebie. Jednak to zïudzenie moĝe byÊ jednoczeĂnie przekonaniem, które pomoĝe Ci przetrwaÊ trudne chwile, a byÊ moĝe nawet da
Ci siïÚ, której potrzebujesz, ĝeby dalej funkcjonowaÊ.
A teraz spójrzmy na to z innej strony: jaka jest Twoja alternatywa?
IĂÊ na wojnÚ, nie majÈc zupeïnie ĝadnej ochrony? PrzejĂÊ przez ĝycie,
nie majÈc ĝadnej mocy?
Punktem wyjĂcia jest to, w co wierzysz. Tylko od Ciebie zaleĝy,
czy bÚdziesz wyznawaÊ pozytywne czy negatywne przekonania — moĝesz równieĝ uznaÊ, ĝe nie wierzysz w nic (wyróĝniïem sïowo nic, poniewaĝ nawet wiara w nic jest jakÈĂ wiarÈ).
Niektórzy wierzÈ w wielkiego boga o imieniu Nauka — wedïug
nich to ona decyduje o tym, co jest prawdziwe i rzeczywiste. Jednak
w nauce zawsze dochodzi siÚ do wniosków, które zaprzeczajÈ poprzednim wnioskom. A dzisiejsza nauka na temat placebo potwierdza, ĝe to,
w co wierzymy, jest waĝniejsze niĝ tak zwana rzeczywistoĂÊ, która nas
otacza.
JeĂli nauka jest czynnikiem decydujÈcym o naszej rzeczywistoĂci,
to dlaczego naukowcy tak czÚsto nie zgadzajÈ siÚ ze sobÈ? Dlaczego
czÚĂÊ z nich wierzy w percepcjÚ pozazmysïowÈ, a czÚĂÊ nie?
Ojej, a juĝ myĂlaïem, ĝe nauka da nam ostateczny werdykt.
Przestaïem czytaÊ popularne czasopisma naukowe, takie jak „Psy1

www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A2709–2002Apr29.
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chology Today”, poniewaĝ moĝna w nich znaleěÊ tylko informacje na
temat najnowszych badañ. Po jakimĂ czasie zaczÈïem zauwaĝaÊ, ĝe
wyniki nowych badañ zaprzeczajÈ wnioskom, które naukowcy wyciÈgnÚli ze swoich wczeĂniejszych badañ. I tak bez koñca.
A zatem co jest prawdziwe?
Od kiedy wydaïem ksiÈĝkÚ i program audio Przebudě siÚ, podkreĂlam, ĝe rzeczywistoĂÊ jest zïudzeniem. To nie jest przeïomowa koncepcja. Budda i inni (zwïaszcza nauczyciele praktyki Przebudzenia) mówiÈ
to samo. Gdy patrzysz na Ăwiat z czwartego etapu przebudzenia, widzisz iluzjÚ.
Jak powiedziaï kiedyĂ Einstein, „nasza rzeczywistoĂÊ jest zïudzeniem,
aczkolwiek bardzo przekonujÈcym”.
Masz peïnÈ swobodÚ w decydowaniu, czy zaïoĝysz magiczne amulety
i kamizelki, czy nie. Moĝesz wierzyÊ w magiÚ albo w rzeczywistoĂÊ.
Oba rozwiÈzania stanowiÈ odzwierciedlenie Twoich przekonañ. I oba,
w gruncie rzeczy, sÈ rzeczywistoĂciÈ.
W koñcu ta tak zwana rzeczywistoĂÊ to nic innego, jak obraz, który
zostaï uksztaïtowany pod wpïywem Twoich poglÈdów — a one z kolei
biorÈ siÚ z Twoich przekonañ.
Jeĝeli kiedykolwiek mnie widziaïeĂ — spotkaïeĂ mnie osobiĂcie,
sïyszaïeĂ, jak przemawiam, oglÈdaïeĂ moje zdjÚcia albo widziaïeĂ mnie
w telewizji lub kinie — wiesz, ĝe noszÚ pierĂcienie i koraliki. Niektóre
z nich sïuĝÈ do ksztaïtowania mojej marki, a inne majÈ w sobie prawdziwÈ, ezoterycznÈ moc. WierzÚ, ĝe mi pomagajÈ. Zawsze, gdy przemawiam publicznie, zakïadam pewien szczególny kamieñ szlachetny,
który zawiera fragment meteorytu Gibeon (jego wiek szacuje siÚ na
okoïo 4 miliardów lat, czyli wiÚcej niĝ ma planeta Ziemia). Jest piÚkny
i za kaĝdym razem, gdy go zakïadam, czujÚ promieniujÈcÈ energiÚ.
Moja ĝona, Nerissa, podarowaïa mi go dziesiÚÊ lat temu, dlatego ma
on dla mnie równieĝ wartoĂÊ sentymentalnÈ. (Moĝesz go zobaczyÊ na
moim zdjÚciu na okïadkach ksiÈĝek Zacznij przyciÈgaÊ pieniÈdze oraz
Instant manifestation).
Co w tym wszystkim jest najwaĝniejsze? Moja wiara w dziaïanie
tego amuletu.
A co w takim razie jest prawdziwe?
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Szczerze mówiÈc, wolÚ wierzyÊ w magiczny wszechĂwiat i obserwowaÊ, jak w moim ĝyciu wciÈĝ siÚ dziejÈ cuda niĝ drĝeÊ ze strachu
przed kaĝdÈ zmianÈ.
Obiema dïoñmi podpisujÚ siÚ pod starym sufickim powiedzeniem:
„Zaufaj Allahowi, ale najpierw przywiÈĝ swojego wielbïÈda”. NawiÈzujÈc do komentarza pod moim wpisem na blogu dotyczÈcym magicznego myĂlenia, te sïowa oznaczajÈ, ĝe powinniĂmy wierzyÊ w moc
magicznej kamizelki, ale jednoczeĂnie robiÊ wszystko, co w naszej
mocy, ĝeby osiÈgnÈÊ upragniony cel.
Na tym wïaĂnie polega wspóïtworzenie rzeczywistoĂci. Z jednej
strony mamy magiÚ, a z drugiej nasze dziaïania w realnym Ăwiecie. NajmÈdrzejszym rozwiÈzaniem jest poïÈczenie tych dwóch rzeczywistoĂci.
Jedynym prawdziwym niebezpieczeñstwem, jakie wiÈĝe siÚ ze
stosowaniem magii, jest poleganie wyïÈcznie na niej.
Shawn Achor w swojej ksiÈĝce The Happiness Advantage radzi, aby
zmieniÊ róĝowe okulary na takie, które sÈ tylko delikatnie zabarwione
na róĝowo. Mówi: „Okulary zabarwione na róĝowo nie sprawiajÈ, ĝe
powaĝne problemy znikajÈ z naszego pola widzenia, ale zmuszajÈ nas
do skupiania siÚ gïównie na pozytywach”.
Na koniec chciaïbym przytoczyÊ fragment ksiÈĝki Bruce’a Bartona
z 1927 roku, zatytuïowanej What Can a Man Believe?. O Bartonie
wspominaïem w 7 zaginionych tajemnicach sukcesu.
Wiara w biznes, wiara w kraj, wiara w siebie, wiara w innych ludzi
— to potÚga, która rzÈdzi Ăwiatem. Dlaczego nierozsÈdnym jest wierzyÊ,
ĝe ta moc, która jest duĝo silniejsza od kaĝdej innej, to zaledwie fragment
Wielkiej Mocy, która rzÈdzi wszechĂwiatem?
Krótko mówiÈc: gdybym miaï iĂÊ na wojnÚ, na pewno zaïoĝyïbym
magicznÈ kamizelkÚ — a jednoczeĂnie zrobiïbym wszystko, ĝeby
chroniÊ swoje ĝycie i zdrowie. ByÊ moĝe kamizelka ma cudowne wïaĂciwoĂci, a moĝe nie, ale moja wiara w niÈ ma na pewno ogromnÈ moc.
UjmÚ to jeszcze inaczej: placebo jest nieprawdziwe, ale jego efekt
juĝ tak.
Okaĝ wiarÚ, ale przywiÈĝ wielbïÈda.
Aha — i oczyszczaj siÚ!
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