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SI KNYGA - apie revoliucini atradim^', kad zmogaus smegenys geba keistis. 
Joje rasite pasakojimq apie mokslininkus, gydytojus ir pacientus, pade-
jusius pagrindus stulbinancioms transformacijoms. Apsieidami be jokiq 
operacijn ar medikamentq, jie pasinaudojo iki siol nezinomu smegenii 
gebejimu keistis. Kai kurie is j i j yra pacientai, kurie, kaip buvo manyta, 
turejo neisgydomii smegenq veiklos sutrikimq. Kiti - konkreciii problem^ 
neturintys zmones, paprasciausiai norintys pagerinti savo smegenij funk
cionavimo ar islaikyti j i senatveje. Istisus keturis simtmecius tokia avan-
tiura buvo tiesiog ne[sivaizduojama, nes medicines ir mokslo srityje buvo 
nusistovej^s poziuris, kad smegenii anatomine sudetis nekintama. Siuo po-
iiuriu, praejus vaikystes etapui, smegenys ima vel keistis tik prasidejus 
ilgam jn nykimo procesui, o smegenij l^stelems tinkamai neissivyscius, 
jas pazeidus ar joms mirus, jq pakeisti neimanoma. Be to, smegenys jo-
kiais budais negali keisti savo strukturos ar atrasti naujn funkcionavimo 
budii, kai kuri nors jq dalis pazeista. Nekintanciq smegenii teorija skelbe, 
kad su smegenii ar psichiniais trukumais gim? ar smegenii traumas patyr? 
zmones vis^likusi gyvenim^bus riboti ar neigalus. Mokslininkams, kurie 
bande aiskintis, ar smegenys gali buti patobulintos ar issaugotos pasitel-
kus tam tikr^ veikl^, ar psichinius pratimus, buvo siuloma negaisti laiko. 
Isigalejo neurologinis nihilizmas - [sitikinimas, kad bet kokie bandymai 
iSspr^sti su smegenimis susijusias problemas neveiksmingi ir niekuo nepa-
gristi. Jis uzvalde visq, musn kultur^, stabdydamas ir poziurio i zmogaus 
prigimti apskritai raid^. Kadangi siuo poziuriu smegenys neturi gebejimo 
keistis, jose formuojama zmogiskoji prigimtis taip pat turi buti pastovi ir 
jos pakeisti ne[manoma .̂ 

Isitikinimas, kad smegenys negali keistis, turejo tris pagrindinius salti-
nius: pirma, pacientams, kuriq smegenys pazeistos, retai pavykdavo visiskai 

' Prof. Albino Bagdono pastabas skaitykite 364-366 psl. 
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pasveikti; antra, nebuvo galimybiii stebeti gyvu smegenq mikroskopiniii 
veiksmii; trecia, vyravo ideja - jos saknq galima ieskoti moderniojo mokslo 
istakose, - kad smegenys tai tarsi puiki masina. Ir nors masinos gali daryti 
daug nepaprastii dalykq, jos tikrai negali keistis ir augti. 

Ideja apie kintancias smegenis as susidomejau dirbdamas psichiatrijos 
tyrimii ir psichoanalizes srityse. Kai pacientams nepavykdavo pasiekti 
pazangos, kurios buvo tiketasi, tradicine medicina tai dazniausiai paais-
kindavo tuo, kad jq problemos suprogramuotos nekintanciose smegenyse. 
Programavimas buvo dar viena su masinomis susijusi metafora, kylanti is 
isitikinimo, kad smegenys yra tarsi kompiuterio deze, turinti nekintamas 
jungtis, kuriii kiekviena skirta konkreciai nuolatinei funkcijai atlikti. 

Pirm^kart^isgird^s, kad gali buti, jog zmogaus smegenys nera is anksto 
suprogramuotos, pajutau poreiki issamiau panagrineti si klausim^, kad pats 
galeciau pasverti irodymus. Sie tyrimai nuvede mane toll nuo konsultacijn 
kabineto. 

PRADEJAU KELiAUTi ir kelioniq mctu sutikau kelet^istabiiimokslininkq, eks-
pertii mokslii apie smegenis srityje, kuriems praejusio simtmecio septintojo 
desimtmefiio pabaigoje - astuntojo desimtmecio pradzioje pavyko pada-
ryti netiketii atradimq. Jie atskleide, kad smegenys savo struktur^ keicia 
mums atliekant kiekvien^ veiksm^, taip tobulindamos savo jungtis ir pri-
taikydamos jas konkrecioms uzduotims atlikti. Jei kuri nors smegenq dalis 
sutrinka, jos funkcijas kartais gali perimti kitos dalys. Masinos metafora, 
vaizduojanti smegenis kaip is specializuotq daliit sudaryt^organi^,, negalejo 
nuodugniai paaiskinti tq pokyciii, kuriuos aptiko §ie mokslininkai. Jie si^ 
fundamentally smegenq savyb? eme vadinti neuroplastiskumul 

Neuro reiskia neuronus - musq smegenis ir nervii sistemy sudarancias 
nervq Ic^steles. Plastiskas - kintamas, lankstus, galimas modifikuoti. Is pra-
dziq dauguma mokslininkq nedriso publikacijose vartoti zodzio „neurop-
lastiskumas", o kolegos smerke juos uz tokios fantastiskos idejos populia-
rinimy. Taciau jie nepasidave ir pamazu iveike doktriny apie nekintamas 
smegenis. Jie parode, kad zmones ne visada turi visy^gyvenimy kenteti del 
igimtii psichiniii trukumq, kad pazeistos smegenys gali persitvarkyti taip, 
kad sutrikus vienos j i i dalles veiklai jy gali perimti kitos, kad mirus sme-
genii lystelems jas galima pakeisti kitomis, kad daugelis jungciii ir netgi 
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pamatiniii refleksij, kuriuos mes manome esant is anksto suprogramuotus, 
tokie nera. Vienas siq mokslininkii netgi irode, kad mystymas, mokymasis 
ir veikimas gali padeti „ijungti" arba „isjungti" genus ir tokiu bOdu paveikti 
smegenq anatomijtĵ  bei elgesi ~ tai neabejotinai vienas istabiausiq XX am-
ziaus atradimq. 

Keliaudamas as sutikau vieny mokslininky, kuris is prigimties akliems 
i imonems padejo praregeti; kitq^ - kuris kurtiesiems padejo isgirsti. Man 
teko kalbetis su zmonemis, kurie, pries kelis desimtmecius isgyven? insul
ts, buvo paskelbti nepagydomais, taciau pasveikti jiems padejo neuroplas-
jtiSkumu paremtos gydymo programos. Sutikau ir zmoniq, turinciij moky-
piosi negaliii, kuriems pavyko pasveikti ir padidinti intelekto koeficienty'*. 
Man teko rasti irodymq, kad astuoniasdesimtmeciai gali pagerinti atminti 
ir funkcionuoti lygiai taip, kaip jie funkcionavo budami penkiasdesimt pen-
keriq. Maciau, kaip zmones savo minciq galia perprogramavo smegenis ir 
isugebejo issigydyti nepagydomomis laikytas manijas ir traumas. Man teko 
ikalbetis ir su Nobelio premijos laureatais, kurie pagristai argumentavo, kad 
Jdabar, kai jau zinome, jog smegenys linkusios keistis, turime is naujo per-
::galvoti dabartin? smegenii sampraty. 

IDEJA, KAD ZMOGAUS SMEGENYS del mystymo ir veiklos gali pakeisti struktury 
'r funkcijas, mano manymu, svarbiausias musq turimo smegenij paveikslo 
pasikeitiraas nuo tada, kai pirmi^ karty buvo pateiktas smegenii anatomijos 
eskizas ir atrastas pagrindinis smegenii komponentas - neuronas. Kaip ir 
visos revoliucijos, si tures be galo zymiii pasekmiii, ir as tikiuosi, kad si 
knyga pades pademonstruoti bent keletyis J4. Neuroplastiskumo revoliucija, 
be visii kitii dalykii, paveiks musii suvokimy apie tai, kaip meile, seksas, 
sielvartas, santykiai, mokymasis, priklausomybes, kultura, technologijos ir 
psichoterapija gali keisti smegenis. Ji daro itaky visiems humanitariniams ir 
socialiniams, taip pat gamtos mokslams (tiek, kick jie susij? su zmogaus pri
gimties tyrimais) ir visoms lavinimo sritims. Visos sios disciplinos privales 
susitaikyti su tuo, kad smegenys gali keistis, kad kiekvieno zmogaus sme
genii architektura yra skirtinga ir net to paties zmogaus smegenii struktura 
keiciasi gyvenimo tekmejel 

Nors zmonija iki siol buvo gerokai save nuvertinusi, zinia apie neuroplas-
tiskamq, nera visapusiskai gera: musii smegenys del jo yra ne tik sumanesnes 
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ir isradingesnes nei manyta, bet ir lengviau pazeidziamos isoriniq itakii. Neu-
roplastiskumas gali padeti pagrindus ne tik lankstesnei, bet ir rigidiskesnei 
elgsenai - sis fenomenas vadinamas plastiskumo paradoksu. Kad ir kaip iro-
niskai tai skambetq, kai kurie is labiausiai [sisenejusiii [prociii ir sutrikimq 
yra plastiskumo produktas. Vos tik smegenyse pasireiskia ir yra itvirtinamas 
tam tikras plastiskas pokytis, jis uzkerta kelij^ kitiems pokyciams. Tik tuo-
met, kai suvoksime tiek teigiamas, tiek ir neigiamas plastiskumo pasekmes, 
galesime suvokti zmogaus galimybiii ribas. 

Kadangi naujam daiktui pavadinti reikia naujo zodzio, as siuos naujo 
mokslo apie besikeiciancias smegenis sekejus vadinu neuroplastintojais. 

Toliau sioje knygoje rasite pasakojimus apie susitikimus su siais zmone
mis ir pacientais, kuriq gyvenimus neuroplastintojams pavyko pakeisti. 
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NUOLATOS KRINTANTI 
MOTERIS... 

K u r i ^ isgelbejo vyras, atrad^s ju t imi ! plastiskumo 

„ M a t y d a m i perkiinijos griausmus..." 

I S E J I M O K N Y G A 20:18 

CHERYL SCHILZ JAUCIASI TAIP, lyg j i nuolatos kristq. Kadangi taip jauciasi, 
j i ir krinta. 

Vos atsistojusi be jokios atramos j i atrodo taip, lyg stovetq ant bedugnes 
krasto pasiruosusi kristi. Pirmiausia ima svyruoti ir palinksta i sonygalva, 
tada, noredama islaikyti pusiausvyry, j i istiesia rankas i sails. Netrukus vi
sas kunas ima chaotiskai svyruoti pirmyn ir atgal ir j i ima atrodyti kaip ant 
itempto lyno pries pat prarasdamas pusiausvyrypaselusiai svyruojantis zmo-
gus. Skirtumas tik tas, kad placiai issketusi kojas j i tvirtai stovi ant zemes. 
Susidaro ispudis, kad j i ne tiek bijo nukristi pati, kiek bijo buti nustumta. 

- Jus panasi i zmogq ant besisupancio kabancio tilto, ~ sakau jai. 
- Taip, jauciuosi taip, lyg tuoj soksiu zemyn, nors to ir nenoriu. 
Pastebeĵ s atidziau matau, kad kai j i bando stoveti ramiai, ima triikcioti, 

lyg butq stumdoma parversti bandancios nematomos uzpuolikq gaujos. Tik 
si gauja is tiesq gy vena jos pacios galvoje ir parversti bando jau penkerius 
metus. Noredama kur nors nueiti, j i turi prisilaikyti sienos, taciau vis tiek 
svyruoja taip, lyg butq girta. 

Cheryl negali nusiraminti net tuomet, kai nukrinta ant grindii. 
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