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1. SMEGENYS KEIČIASI

Pagrindinė kūno funkcija – 
nešioti smegenis. 
thomas a. edisonas



Įsivaizduokite, kad atsisėdate į laiko mašiną ir pasiren-
kate laikotarpį 10 000 metų prieš Kristų. Aparatas su-
dūzgia ir jūs staiga nukeliaujate 12 000 metų į praeitį. 
Nerimaudamas išlipate iš mašinos ir apsidairote. Ne-

         toliese stovi grupelė kailiais apsikarsčiusių žmonių, su 
nuostaba spoksančių į jus. 

Ką pirmiausia apie juos pagalvotumėte? Tikriausiai, kad 
tai primityvūs urviniai žmonės, geriausiu atveju mokantys 
medžioti žvėris, bet negebantys suregzti bent kiek sudėtinges-
nės minties. Tokia išvada peršasi savaime, tačiau iš tiesų jie 
yra daugmaž tokie patys kaip ir jūs. Žinoma, šneka kita kalba 
ir turi sukaupę visai kitokios patirties, bet apskritai funkcio-
nuoja panašiai. Jų protiniai gabumai ir jausmai iš esmės nesi-
skiria nuo jūsiškių. Per 12 000 metų žmonės pasikeitė ne per 
daugiausia. 

Tačiau vos per 100 metų įvyko didžiuliai gyvenimo būdo 
pokyčiai, o palyginti su laikais prieš 12 000 metų, jie, aišku, 
tiesiog nesuvokiami. Mes gyvename apsupti materialinės ge-
rovės ir naudojamės technika, kurios senovės žmonės nega-
lėjo įsivaizduoti net didžiausiose fantazijose. Visai kitokia ir 
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socialinė struktūra. Tikėtina, kad per savaitę pamatome tiek 
naujų žmonių, kiek protėviai nesutikdavo per visą gyvenimą. 

Yra dar vienas esminis skirtumas: prieš 12 000 metų gyve-
nę žmonės gerokai daugiau judėjo. Tai būdinga ne tik jiems. 
Milijonus metų mūsų protėviai pasižymėjo daug didesniu nei 
šiandienis fiziniu aktyvumu. Priežastis paprasta: beveik visą 
savo istoriją žmonės turėjo judėti, kad apsirūpintų maistu ir 
išgyventų. Pasekmė – judėti pritaikytas ne tik mūsų kūnas, bet 
ir smegenys.

Šimtas metų gali nuskambėti kaip amžinybė, o ką jau kal-
bėti apie 12 000. Vis dėlto biologiniu požiūriu tai tik akimirka. 
Paprastai, kad įvyktų didesni rūšių pokyčiai, evoliucijai reikia 
daug daugiau laiko. Tai pasakytina ir apie žmones. Mūsų sme-
genyse nebuvo jokių rimtesnių pokyčių nei per 100, nei per 
12  000 metų. Dėl milžiniškų gyvenimo būdo permainų vis 
labiau tolstame nuo gyvenimo, kuriam esame pritaikyti, bet 
smegenys ligi šiol likusios savanose. Niekur nedingo ir svarba 
judėti. Nors, užuot medžioję, galime tiesiog internetu užsisa-
kyti maisto į namus, smegenys geriausiai veiks, jei mūsų gy-
vensena labiau primins protėvių laikus, o tam reikia judėti.

FIZINIS AKTYVUMAS IR TRENIRUOTĖS SUTEIKIA 
SMEGENIMS DAUGIAU EFEKTYVUMO

Bėgant metams susipažinau su tūkstančiais tyrimų. Jei 
reikėtų pasirinkti padariusį didžiausią įspūdį ir pakeitusį ne 
tik mano nuomonę apie mediciną bei sveikatą, bet ir požiūrį 
į gyvenimą apskritai, tai būtų beveik šimto į septintą dešim-
tį įžengusių žmonių smegenų tyrimai magnetinio rezonanso 
tomografu. Šis prietaisas smegenų tyrinėtojams  – tikrų tik-
riausias technikos stebuklas, įrankis, tikrąja to žodžio prasme 
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atvėręs duris į kitą pasaulį. Šiandien juo galima nekeliant jo-
kio pavojaus tiriamam asmeniui „pakelti dangtį“ ir realiu lai-
ku stebėti, kaip galvojant ar atliekant įvairias užduotis dirba 
smegenys.

To tyrimo tikslas buvo suprasti senėjimo poveikį smege-
nims. Jos irgi sensta visai kaip oda, širdis ar plaučiai. Tačiau 
kas iš tiesų tada vyksta? Ar tai neišvengiama ir nėra jokių ga-
limybių to pakeisti? O gal visgi įmanoma pristabdyti procesą? 
Gal tam reikia nuolatinio fizinio aktyvumo? Būtent šios min-
tys kilo mokslininkams atlikus bandymus su gyvūnais, nes pa-
aiškėjo, kad narvelyje įrengtame rate bėgančių pelių smegenys 
sensta lėčiau. 

Ieškant atsakymo, septintą dešimtį einantys tyrimo daly-
viai buvo burtais suskirstyti į dvi grupes. Vieni turėjo metus 
dukart per savaitę vaikščioti, o kiti susitikdavo taip pat dažnai, 
bet atlikdavo ramius, pulso nespartinančius pratimus. Bandy-
mo dalyvių smegenys buvo ištirtos magnetinio rezonanso to-
mografu prieš pradedant ėjimo ir ramių pratimų treniruotes ir 
po metų jas baigus. 

Greta šių tyrimų eksperimento dalyviai turėjo atlikti daug 
psichologinių testų, skirtų smegenų veiklai stebėti. Magnetinio 
rezonanso tomografas rodė, kaip aktyvuojamos įvairios sme-
genų dalys, taip pat buvo matoma sudėtingą tinklą primenanti 
sąveika tarp smilkininės, pakaušinės ir kaktinės skilties sričių.

Vis dėlto labiausiai pribloškiantis rezultatas buvo ne tyrimų 
rodmenys, o skirtumas. Per tuos metus ne tik pagerėjo vaikščio-
jusių dalyvių fizinė būklė, bet ir padidėjo smegenų efektyvu-
mas. Magnetinio rezonanso tomografas parodė sustiprėjusias 
skirtingų skilčių jungtis, pvz., tvirtesnes smilkininės skilties 
sąsajas ir su kaktine, ir su pakaušine skiltimi. Pagerėjo skir-
tingų smegenų dalių tarpusavio integracija. Paprastai kalbant, 
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tai reiškia efektyvesnį viso organo darbą. Fizinė veikla (ėjimas) 
teigiamai veikė smegenų jungtis. 

Palyginus į septintą dešimtį įžengusių žmonių rezultatus su 
jaunesnių tiriamųjų rezultatais peršasi tik viena išvada – dau-
giau  judančių dalyvių smegenys atrodo jaunesnės. Regis, per 
metus jos visai nepaseno ir net atrodė biologiškai atjaunėjusios. 
Geriausiai buvo matyti poveikis jungčiai tarp kaktinės ir smilki-
ninės skilties. Būtent ji yra viena smarkiausiai nuo senėjimo nu-
kenčiančių sričių. Pastebėtas efektas reiškia, kad buvo pristabdyta 
amžiaus įtaka vienai labiausiai jo veikiamų smegenų dalių. 

Reguliarus ėjimas lėmė matavimais pagrįstus tyrimų rezul-
tatų pokyčius, bet galbūt dar svarbiau, kad būta ir praktinių 
permainų. Psichologiniai testai parodė, kad pagerėjo vaikš-
čiojusių dalyvių vykdomoji kontrolė. Pastarasis terminas aprė-
pia gebėjimą imtis iniciatyvos, planuoti užduotis ir išlaikyti 
dėmesį. 

Šis atradimas reiškia, kad fiziškai aktyvių žmonių smege-
nys veikia efektyviau ir galima sulėtinti nuo amžiaus priklau-
sančius procesus, o galbūt net pasukti priešinga linkme, kad 
smegenys imtų jaunėti. 

Valandėlę pagalvokite apie tai, ką dabar perskaitėte. Įsigi-
linkite dar kartą. Jei tai nėra pakankamai stipri motyvacija im-
tis fizinės veiklos, tada nežinau, kas jos galėtų suteikti. Esate 
girdėję, kad bėgimas gerina fizinę būklę, o svorių kilnojimas 
didina raumenis, bet tikriausiai nežinojote, kad fizinis aktyvu-
mas ir treniruotės lemia ir smegenų pokyčius. Tie pokyčiai ne 
tik išmatuojami šiuolaikine medicinine technika, bet ir labai 
stipriai veikia mūsų protines funkcijas. Šioje knygoje juos ap-
žvelgsime, bet pirma susipažinkime su smegenų veikla ir kaip 
ją galima pagerinti. 
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VIDINĖ VISATA

Smegenys pasirodė gebančios keistis daug smarkiau, nei 
manėme anksčiau. Jos nėra „pažangus kompiuteris“, atliekantis 
iš anksto genetiškai užprogramuotas funkcijas ir pasmerktas 
tam tikrai raidai galvoje. Iš tiesų smegenys gerokai sudėtin-
gesnės. Smegenų ląstelių yra maždaug 100 milijardų. Kiek-
viena ląstelė gali prisijungti prie dešimčių tūkstančių kitų, 
todėl bendras jungčių skaičius smegenyse siekia mažiausiai 
100 000 milijardų. Tai tūkstantį kartų daugiau nei žvaigždžių 
Paukščių Take ar galaktikų visatoje. Pasakymas, kad galvoje 
turime vidinę visatą gali pasirodyti tuščia naujojo amžiaus fra-
zė, bet iš tiesų būtent taip ir yra. 

Senos smegenų ląstelės miršta, bet nuolat atsiranda naujų. 
Tarp ląstelių formuojasi sąsajos, o  nenaudojamos jungtys iš-
nyksta. Keičiantis smegenų „architektūriniams brėžiniams“, 
nuolat kinta ir sąsajų stiprumas. Smegenis galima laikyti nepa-
prastai sofistikuota ir nuolat kintančia ekosistema. Permainos 
vyksta ne tik vaikystėje ar mokantis naujų dalykų, o visą gyve-
nimą, juslėms kas kartą fiksuojant pojūčius ar kiekvieną sykį 
ką nors pagalvojus. Viskas palieka pėdsaką ir truputį keičia 
smegenis. Šiandien jūsų smegenys ne visai tokios pačios, ko-
kios buvo vakar. Tai niekada nenutrūkstantis darbinis procesas.

Lemia ne smegenų ląstelių ar jungčių skaičius
Yra manančių, kad gerą smegenų veiklą lemia smegenų 

ląstelių skaičius ir smegenų dydis, tačiau taip nėra. Geriau-
sias pavyzdys  – Albertas Einsteinas, kurio smegenys nebuvo 
nei didesnės, nei sunkesnės už vidutines. Jos svėrė 1230 gra-
mų, o vidutinis vyro smegenų svoris yra 1350 gramų (moterų 
smegenys sveria maždaug 100 gramų mažiau). Aš pats ilgai 

16 S M E G E N Y S  K E I Č I A S I



Juslėms kas kartą fiksuojant pojūčius 
ar kiekvieną sykį mums ką nors 
pagalvojus, smegenys truputį pasikeičia.

maniau, kad smegenų pajėgumą lemia jungčių tarp smegenų 
ląstelių skaičius, bet taip irgi nėra. Dvejų metų vaikai turi daug 
daugiau jungčių tarp smegenų ląstelių nei suaugusieji. Vaikui 
augant jungčių skaičius mažėja. Šis procesas vadinamas genė-
jimu. Teigiama, kad nuo dvejų metų iki paauglystės kiekvieną 
parą dingsta apie 20 milijardų jungčių. Smegenys išsivalo nuo 
nebenaudojamų jungčių, kad būtų vietos perduodančioms sig-
nalus. Šį reiškinį būtų galima apibendrinti taip: neurons that 
fire together wire together *.

Jei gerą smegenų funkcionalumą užtikrina ne smegenų 
ląstelių ar tarp jų egzistuojančių jungčių skaičius, tai kas? At-
sakymas yra toks: mums užsiimant įvairia veikla, tarkim, va-
žiuojant dviračiu, skaitant knygą ar planuojant, ką valgysime 
vakarienei, smegenys naudoja tam tikras programas, vadina-
mas funkciniais tinklais. Viena jų skirta plaukti, kita važiuoti 
dviračiu, trečia parašui suraityti. Visi mūsų veiksmai paremti 
šiomis programomis, o  jas sudaro tarpusavyje susijungusios 
smegenų ląstelės, kurios gali būti iš įvairių smegenų sričių. 
Kad programa veiktų kiek įmanoma geriau ir žmogus galėtų 
plaukti, važiuoti ar pasirašyti, reikia, kad įvairias smegenų sri-
tis sietų glaudžios jungtys. 

* Angl. Neurons that f ire together wire together – sąveikaujantys neuronai sudaro 
stipresnę jungtį (čia ir toliau  – vertėjo pastabos).
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Treniruotės lavina gebėjimus ir tobulina smegenų programas
Tarkim, panorote išmokti groti pianinu paprastą melodiją. 

Kad tai pavyktų, smegenyse turi bendradarbiauti daug įvairių 
sričių. Pradėkime nuo to, kad turite matyti klavišus. Regos 
nervu iš akių siunčiamas signalas į pakaušinėje skiltyje esančią 
pirminę regos žievę. Tuo pat metu motorinė smegenų žievė turi 
koordinuoti rankų ir pirštų judesius. Garsinė informacija apdo-
rojama klausos centre ir siunčiama toliau į kitas, vadinamąsias 
asociacines sritis smilkininėje ir momeninėje skiltyje. Netrukus 
informacija pasiekia kaktinę skiltį, kur vyksta gilesnis mąs-
tymas, tad jūs suvokiate, ką grojate, ir galite ištaisyti galimas 
klaidas. Viso to reikia norint sugroti vieną paprastą melodiją!

Visos šios regos ir klausos centruose, motorinėje smegenų žie-
vėje, momeninėje ir kaktinėje skiltyse esančios sritys yra smege-
nų programos dalys, reikalingos melodijai sugroti. Kuo daugiau 
žmogus treniruojasi, tuo geriau jam sekasi ir smegenų programa 
darosi vis veiksmingesnė. Pradėjus groti reikia didelių pastangų. 
Programa yra neefektyvi, prastai veikia ir reikalauja naudoti di-
deles atitinkamos smegenų srities dalis, todėl skambinant piani-
nu tenka įtempti protines jėgas ir maksimaliai susikaupti. 

Toliau mokantis darosi vis lengviau ir po ilgų treniruočių 
jau pavyksta pagroti melodiją galvojant apie ką kita. Grojimo 
programa smegenyse įgunda efektyviai perduoti informaciją, 
o  kartojamas signalas sustiprina jungtį  – sąveikaujantys neu-
ronai sudaro stipresnę jungtį. Kokia to pasekmė? Žmogui reikia 
vis mažiau protinių pastangų ir galiausiai jis jau gali groti tą 
melodiją visiškai nesusikaupęs. 

Grojimo programa naudoja įvairiose smegenų dalyse esan-
čias ląsteles, todėl sklandžiai jos veiklai reikia gerų jungčių tarp 
skirtingų smegenų dalių. Tai galima palyginti su kompiuteriu, 
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VAIKYSTĖJE VISI ESAME NEPAPRASTAI GABŪS KALBOMS

Vaikystėje tarp smegenų ląstelių išnykstančios jungtys 
palieka pasekmes visam likusiam gyvenimui. Švedijoje gimęs 
vaikas turi visas galimybes išmokti laisvai ir be jokio akcento 
kalbėti japoniškai. Tereikia, kad jis augtų japoniškai kalbančioje 
aplinkoje. O štai suaugus taip gerai išmokti japonų kalbą 
daugeliui tiesiog neįmanoma. Gali stengtis kiek nori, bet 
japonas visada girdės akcentą. 

Šnekamojoje kalboje yra garsų, kuriuos suaugusiam žmogui 
nepaprastai sunku atkartoti, nes tai padaryti nėra sąlygų. 
Galinčios tuos garsus apdoroti smegenų jungtys išnyksta dar 
vaikystėje – juk tų garsų mes niekada negirdime. Jungtims 
išnykus, užsidaro durys visam likusiam gyvenimui. Tai tiesa – 
būdami maži, visi pasižymime genialiais gabumais kalboms. 
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veikiančiu tik sujungus atskiras detales. Net jei pavieniai kom-
ponentai yra geri, netinkamai juos sujungus kompiuteris ne-
veiks taip, kaip turėtų. 

Štai kodėl gerai veikia ne tos smegenys, turinčios daug 
smegenų ląstelių ar sąsajų tarp jų, o  tos, kurių skirtingos da-
lys, tarkim, kaktinė ir momeninė skiltys, turi glaudžias jungtis, 
sudarančias sąlygas efektyvioms programoms. Kaip jau skaitėte 
skyriaus pradžioje, fizinė veikla gali pagerinti jungtis tarp įvai-
rių smegenų dalių. Būtent tai didžiąja dalimi lemia teigiamą 
judėjimo poveikį smegenims, apie kurį sužinosite šioje knygoje. 

Jungtys rodo, kaip gyvenate
Faktas, kad tarp įvairių smegenų dalių egzistuoja geresnės 

ar prastesnės jungtys, gali pasirodyti keistokas, tačiau tyrimai 
parodė, kad tai svarbi priežastis, kodėl skiriasi žmonių pro-
tiniai gebėjimai. Pastaruoju metu šioje srityje padaryta nepa-
prastai įdomių atradimų. 

Pažangūs šimtų individų smegenų tyrimai parodė, kad 
įvairių teigiamų savybių įgiję žmonės, pvz., geros atminties, 
gebantys susikaupti, turintys aukštąjį išsilavinimą ir nepikt-
naudžiaujantys alkoholiu bei tabaku, pasižymi glaudžiomis 
jungtimis tarp skirtingų smegenų dalių. Neigiamų savybių 
savininkams, tarkim, turintiems bėdų, susijusių su agresyvu-
mu, rūkantiems arba piktnaudžiaujantiems alkoholiu ar nar-
kotikais, būdingas priešingas modelis  – silpnos jungtys tarp 
smegenų dalių. 

Regis, daugelis teigiamų savybių palieka smegenyse tokį 
patį pėdsaką, o neigiamos visai priešingą. Vadinasi, egzistuo-
ja teigiama-neigiama ašis. Pagal gyvenimo būdą bet kuriam 
mūsų būtų galima priskirti tam tikrą vietą toje ašyje. Šį tyrimą 
atlikusių mokslininkų nuomone, pažvelgus į smegenų jungtis 
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Pažvelgus į smegenų jungtis  
galima apytiksliai pasakyti,  
kaip žmogus gyvena.

galima apytiksliai pasakyti, kaip žmogus gyvena. Jums įdomu, 
ar, be geros atminties, aukštojo išsilavinimo ir saikingo alko-
holio vartojimo, yra dar kas nors, kas padėtų pakilti teigiamo-
je-neigiamoje ašyje? Tikrai taip. Tai – gera fizinė forma.

Smerkiantis tyrimas?
Gal tokio pobūdžio tyrimai jums atrodo smerkiantys tu-

rinčius silpnybių ar aukštinantys sveikuolius? Juk vien kalbos 
apie teigiamą-neigiamą ašį rodo tam tikrą žmonių skirstymą. 
Visiškai jus suprantu, nors tuo pat metu manau, tai klaidinga 
tyrimo interpretacija. Juk jungtis smegenyse ir mūsų vietą tei-
giamoje-neigiamoje ašyje pirmiausia lemia ne įgimtos savybės, 
o gyvenimo būdas. Savo pasirinkimais galime keisti smegenų 
darbą daug smarkiau, nei kada nors manėme. Ne tik smege-
nys lemia, kaip galvojame ir elgiamės, – mūsų pačių mintys ir 
veiksmai gali pakeisti smegenis ir jų veikimą. Tai jūs valdote 
smegenis, o ne atvirkščiai. Būtent šiame kontekste reikia su-
prasti, kad norint pagerinti jungtis tarp skirtingų smegenų da-
lių galbūt svarbiausia reguliariai sportuoti, o gera fizinė forma 
gali kilstelėti individą teigiamoje-neigiamoje ašyje. 

SMEGENYS YRA PLASTIŠKOS –  
JOS KEIČIASI VISĄ GYVENIMĄ

„Gaila, kad nesimokiau groti, kol buvau mažas, o  dabar 
jau per vėlu...“ Tikriausiai daugeliui yra kilę panašių minčių. 
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Vaikystėje smegenys geba labai smarkiai keistis, todėl visko: 
tiek kalbų, tiek motorinių įgūdžių, mokosi nepaprastai greitai 
ir natūraliai. Kaip vaiko smegenys be pastebimų pastangų gali 
išmokti tiek daug ir taip greitai?

Vaikas turi greitai apsiprasti šiame pasaulyje. Tai pastebi-
ma ir smegenyse: ląstelės pasižymi nepaprastu gebėjimu ne 
tik kurti tarpusavio jungtis, bet ir jas naikinti (kitaip tariant, 
genėti) tokiu greičiu, koks vėliau gyvenime nebeįmanomas. 
Smegenų gebėjimas keistis mokslo kalba vadinamas plastišku-
mu. Gali būti, kad tai pati svarbiausia jų savybė. Nors vėliau 
plastiškumas niekada nebėra toks, kaip vaikystėje, jis niekur 
nedingsta ir išlieka būdingas net į devintą dešimtį įžengu-
siems suaugusiesiems. Kad būtų lengviau suprasti, kokios pa-
veikiamos ir kintančios yra smegenys, pažvelkime, kas nutiko 
42 metų amerikietei Michelle Mack. Neįtikėtinas jos likimas 
pakeitė supratimą, ką iš tiesų geba žmogaus smegenys.

Moteris, kuri neturėjo pusės smegenų
Michelle Mack gimė 1973 m. Virdžinijoje. Jau po poros sa-

vaičių tėvai pastebėjo, kad kažkas ne taip. Michelle negebėjo 
sutelkti žvilgsnio ir normaliai judėti, ypač sunku jai buvo val-
dyti dešinę ranką ir koją. Tėvai rodė dukterį įvairiems specia-
listams, šie tyrė mergaitės akis ir ieškojo cerebrinio paralyžiaus 
požymių, bet priežastis buvo kita. Nė vienas gydytojas negalė-
jo paaiškinti mažylės simptomų. Smegenų rentgeno nuotrauka 
irgi neatsakė į klausimus. Šiandien naudojama technika (kom-
piuterinė tomografija ir magnetinio rezonanso tomografas) 
8-ojo dešimtmečio pradžioje dar nebuvo tiek ištobulinta. 

Sulaukusi trejų Michelle vis dar nemokėjo vaikščioti ir 
beveik nekalbėjo. Tada gydytojas rekomendavo vėl ištir-
ti galvą, nes po pirmų tyrimų technika gerokai patobulėjo. 
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GYVENIMO BŪDAS FORMUOJA SMEGENIS

Kas svarbiau – prigimtis ar aplinka? Tai sena 
diskusija, neretai paremta kraštutiniais argumentais. 
Šiandien žinome, kad gyvenimo, savaime 
suprantama, nelemia tik prigimtis arba aplinka – 
esame abiejų šių veiksnių rezultatas. Taip pat žinome, 
kad prigimtis ir aplinka yra glaudžiai susipynusios ir 
aplinka veikia prigimtį (mūsų DNR) nesuvokiamai 
sudėtingais biologiniais mechanizmais. 

Štai keletas skaičių, aiškiai parodančių, kad 
smegenų raidą ir žmogaus bruožus lemia ne tik 
genomas (DNR). Žmogus turi 23 000 genų ir 100 
milijardų smegenų ląstelių bei 100 000 milijardų 
jungčių tarp ląstelių. 23 000 genų negali lemti visų 
100 000 milijardų jungčių. Smegenys tiesiog per 
sudėtingos, kad galėtų būti valdomos genetinės 
programos, galinčios iš anksto nuspręsti jų raidą 
gyvenime. 

Genai sukuria gaires, kaip smegenų ląstelės 
formuojasi, žūsta, jungiasi viena su kita ir nutraukia 
tas jungtis, o kaip tai vėliau vyksta, kokias savybes ir 
protinius gebėjimus išsiugdo žmogus, lemia jo patirtis 
ir aplinka, taip pat pasirinktas gyvenimo būdas. 

Fizinis aktyvumas, apie kurį rašoma knygoje, 
žinoma, nėra vienintelė veikianti smegenų raidą, 
tačiau tyrimai rodo, kad jos svarba nepaprastai didelė. 
Daug didesnė, nei daugelis mano.   
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1977  m.  atliktos kompiuterinės tomografijos rezultatai šoki-
ravo tiek mergaitės tėvus, tiek medikus: Michelle Mack netu-
rėjo, galima sakyti, viso kairiojo smegenų pusrutulio ir gyveno 
tik su dešiniuoju. Tikėtina, kad tai lėmė kažkokie veiksniai dar 
vaisiui vystantis. 

Gali būti, kad Michelle dar prieš gimimą ištiko insultas 
arba buvo blokuota kairioji miego arterija, todėl kairė augančių 
smegenų pusė gavo per mažai kraujo. Niekas negalėjo nurody-
ti tikslios priežasties, bet viena buvo aišku: Michelle trūksta 
daugiau nei 90 proc. kairiojo smegenų pusrutulio. 

Kairysis pusrutulis paprastai vadinamas analitine ir racio-
naliąja smegenų dalimi, atsakinga už matematinius ir kalbinius 
gabumus, o dešinysis lemia polinkį į menus ir kūrybingumą. 
Nors šiandien žinome, kad toks skirstymas supaprastintas, 
bet apskritai jis teisingas. Žinant kairiojo smegenų pusrutulio 
atsakomybės sritis, buvo galima paaiškinti daugelį mergaitės 
sutrikimų. Ji neišmoko kalbėti, nes neturėjo verbalinio smege-
nų pusrutulio. Kairysis pusrutulis atsakingas už dešinės kūno 
pusės judesius, o dešinysis – už kairės, todėl visai nenuostabu, 
kad jai buvo sunku judinti dešinę ranką ir koją. 

Vis dėlto įdomiausi ne pirmieji Michelle gyvenimo metai, 
o tai, kas nutiko vėliau: mergaitė sėkmingai išsiugdė anksčiau 
neturėtus gebėjimus ir padarė tai taip greitai, kaip gydytojai 
net nedrįso tikėtis. Ji išmoko vaikščioti, kalbėti, skaityti ir aps-
kritai vystėsi, galima sakyti, normaliai, tik kiek lėčiau nei dau-
gelis kitų. 

Šiandien Michelle gyvena daugeliu požiūrių įprastą gyveni-
mą ir ne visu etatu dirba bažnyčiai. Jos gebėjimas rinkti žodžius 
iš esmės normalus, nors už šią funkciją atsakingas tas smege-
nų pusrutulis, kurio ji neturi. Žinoma, dešinės rankos ir kojos 
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judesiai yra riboti, bet moteris lengvai vaikšto. Testai parodė, 
kad Michelle kyla tam tikrų abstraktaus mąstymo nesklandu-
mų, tačiau ji fenomenaliai prisimena detales ir turi dar vieną 
labai neįprastą gebėjimą: nurodžius atsitiktinai parinktą datą, 
gali iš karto pasakyti, kokia tada buvo savaitės diena. Tarkim, 
paklausus, kokia savaitės diena buvo 2010 m. kovo 18-oji, mote-
ris akimirksniu atsakytų, kad tai buvo ketvirtadienis. 

Dešinysis Michelle smegenų pusrutulis perėmė didelę dalį 
užduočių, už kurias paprastai atsakingas kairysis. Seniai ži-
noma, kad iš dalies tai įmanoma, bet mažai kas tikėjosi, jog 
galimi tokie didžiuliai smegenų struktūros pokyčiai, kompen-
suojantys pusės organo nebuvimą. Michelle smegenyse įvykęs 
persiskirstymas toks milžiniškas, kad atrodo, jog dešiniajame 
pusrutulyje pasidarė per ankšta. Moteriai kyla visuospatinės 
orientacijos, t. y. gebėjimo orientuotis erdvėje ir įvertinti ats-
tumą, problemų. Paprastai šis gebėjimas glūdi dešiniajame 
smegenų pusrutulyje, kurį ji turi, tačiau manoma, kad, šiam 
perėmus kairiajam pusrutuliui tenkančias užduotis, jame pa-
prasčiausiai nebeužteko vietos. 

Tikėtina, kad Michelle gebėjimas iš karto pasakyti nu-
rodytos datos savaitės dieną nėra atsitiktinis. Mūsų smegenų 
pusrutuliai veikia vienas kito atžvilgiu tarsi vadovaudamiesi 
savotišku Jantės įstatymu*. Vienas pusrutulis ne tik gali kom-
pensuoti tai, ko trūksta kitam, bet ir riboti jį, jei šis pernelyg 
stipriai vystosi kurioje nors srityje. Manoma, kad taip atsiranda 
pusiausvyra tarp mūsų protinių gebėjimų, todėl daugelis pasi-
žymime neblogais sugebėjimais įvairiose srityse, užuot buvę 
virtuozai tik kai kuriose ir niekam tikę kitose. Jei pusrutuliai 
negali komunikuoti tarpusavyje, pusiausvyros gali nelikti ir 

* Nerašyta taisyklė, kad niekas negali manyti, jog yra geresnis už kitus. 
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atsiranda sąlygos suklestėti tam tikroms savybėms (dažnai kitų 
savybių sąskaita).

Žmogiškasis „Google’as“
Manoma, kad būtent taip nutiko amerikiečiui Kimui Pe-

ekui  – Dustino Hoffmano sukurto personažo Raymondo 
Babbitto prototipui filme „Lietaus žmogus“. Peekas gimė turė-
damas corpus callosum – didžiosios smegenų jungties tarp kai-
riojo ir dešiniojo pusrutulių – traumą, lėmusią blogą ryšį tarp 
pusrutulių. Berniukas išmoko vaikščioti tik sulaukęs ketverių 
ir buvo laikoma, kad jo raida taip stipriai sutrikusi, kad gydy-
tojai rekomendavo jį perkelti į stacionarius slaugos namus. Vis 
dėlto, kaip ir Michelle, Kimas Peekas atsigavo ir ėmė vystytis 
taip, kaip niekas nesitikėjo. 

Būdamas penkerių berniukas išmoko skaityti ir visas per-
skaitytas knygas dėdavo į lentynas nugarėle žemyn. Tėvai 
stebėjosi, kaip greitai namai prisipildė apverstų knygų. Tada 
paaiškėjo dar vienas dalykas: Peekas gebėjo tiesiog neįtikėti-
nai įsiminti detales. Gali būti, kad geresnės tokio pobūdžio 
atminties nepastebėta tiriant jokį kitą žmogų. Berniukas galė-
jo vienu metu skaityti abu knygos puslapius – vieną kaire aki-
mi, o kitą dešine. Puslapį jis įveikdavo per dešimt sekundžių, 
o visą knygą per valandą. Labiausiai jam patikdavo lankytis 
bibliotekoje, kur per dieną jis perskaitydavo aštuonias knygas. 

Kimas atsiminė, galima sakyti, viską, ką buvo perskaitęs 
maždaug 12 000 knygų. Jo galvoje susikaupė neįtikėtini kie-
kiai svarbesnių ir ne tokių svarbių duomenų nuo Shakespe-
are’o iki Amerikos pašto kodų katalogo ir visų įmanomų 
detalių apie britų karališkuosius rūmus. Jei ką nors galima 
pavadinti žmogiškuoju „Google’o“ atitikmeniu, tai nebent 
Kimą Peeką. 
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Kaip ir Michelle Mack, jis galėjo iš karto pasakyti tik po 
kelių dešimtmečių ateisiančios arba prieš tiek pat laiko praėju-
sios datos savaitės dieną. Žmonės dažnai prieidavo prie Peeko, 
pasakydavo savo gimimo datą ir klausdavo, kokia tai savaitės 
diena. Jis ne tik iš karto teisingai atsakydavo, tarkim, „jūs gi-
mėte sekmadienį“, bet ir galėdavo pridurti: „80 metų jums sueis 
penktadienį.“ 

Kimo Peeko gebėjimai buvo tokie unikalūs, kad jis buvo 
vadinamas Kimputeriu ir Megasavantu. Vis dėlto anaiptol ne 
viskas gyvenime klojosi lengvai. Net ir turinčio unikalią at-
mintį Kimo IQ testo rezultatai buvo gerokai žemesni nei vi-
dutiniai. Paprašytas Peekas visada mielai aukodavo savo laiką 
smegenų tyrimams. Šis unikalus atvejis suteikė svarbių žinių 
apie atminties funkcionavimą. Šiandien manoma, kad neįtikė-
tiną šio žmogaus atmintį lėmė ryšio tarp smegenų pusrutulių 
nebuvimas, dėl ko pusrutuliai negalėjo palaikyti pusiausvyros. 

SMEGENŲ PROGRAMAS GALIMA PERRAŠYTI

Tarp Kimo Peeko ir Michelle Mack yra ir panašumų, ir 
skirtumų. Michelle bėda – ne ryšio tarp pusrutulių, o pusės 
smegenų nebuvimas. Vis dėlto labai tikėtina, kad vieno pusru-
tulio nebuvimas turėjo tokį patį poveikį, kaip neveikiantis ry-
šys tarp pusrutulių: kai kurie gebėjimai ėmė nekontroliuojamai 
stiprėti ir žmogus įgavo išskirtinių savybių. 

Gali būti, kad Kimas Peekas ir Michelle Mack tapo geriau-
siais plastiškumo – nuostabaus smegenų gebėjimo keistis – pa-
vyzdžiais. Daugiau neliko abejonių, kad smegenų struktūra ir 
veikimas pasižymi lankstumu. Ne tik Michelle Mack ir Kimo 
Peeko, bet ir mano ar jūsų. 

Kodėl tam skiriama tiek daug vietos knygoje apie fizinio 
aktyvumo ir treniruočių poveikį smegenims? Priežastis, nors 
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ją žino ne visi, paprasta: žmonės turi suprasti, kad smegenys 
gali keistis. Kitas klausimas, kas tuos pokyčius lemia? Štai tada 
metas pakalbėti ir apie fizinį aktyvumą bei treniruotes. 

„Labiau primena modeliną nei porcelianą“
Tiriant smegenų plastiškumą paaiškėjo ne tik tai, kad po-

veikiu smegenų pokyčiams (plastiškumui) nedaug kas prilygsta 
fiziniam aktyvumui, bet ir kad tam nereikia labai ilgų treni-
ruočių – plastiškumui paveikti užtenka 20–30 minučių. 

Vieną mechanizmų, bėgimą paverčiančių smegenų ge-
bėjimu keistis, sudaro GABA (gama amino sviesto rūgštis) 
vadinama medžiaga. GABA veikia kaip savotiškas smegenų 
stabdys, slopinantis smegenų aktyvumą ir besirūpinantis, kad 
niekas nesikeistų. Jei žmogus fiziškai aktyvus, jo GABA me-
džiaga ima veikti kitaip – smegenys neslopinamos, yra lanks-
tesnės ir lengviau persitvarko. Smegenis laikydami „labiau 
modelinu nei porcelianu“ turime omenyje, kad pakitęs GABA 
aktyvumas suminkština modeliną ir šį lengviau formuoti. Jei 
žmogus treniruojasi, jo smegenys dėl GABA tampa truputį 
panašesnės į vaiko.

Tikiuosi, dabar jau supratote, kaip smarkiai gali keistis 
smegenys ir kokia fizinio aktyvumo bei treniruočių svarba 
tam procesui. Fizinis aktyvumas ir treniruotės gali pakeis-
ti smegenų programas ir suteikti joms daugiau efektyvumo, 
o  tai atsiliepia labai įvairioms sritims. Atėjo metas artimiau 
su jomis susipažinti ir sužinoti, kokių tiksliau pasekmių mūsų 
protiniams gebėjimams turi treniruotės. Pradėkime nuo dažną 
šiandien varginančių rūpesčių: streso ir nerimo.
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