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Случвало ли ви си е да отидете в кухнята и да не можете
да си спомните защо сте там? Да се сетите, че искате да се
обадите на майка си, но сте забравили телефона си в колата?
За тези неща отговаря вашият мозък: той ви обърква и ви
кара да вършите глупости, но същевременно ви помага да
станете по-добри и да се развивате. Човешкият мозък е спо-
собен на чудеса – да запаметява огромно количество цифри,
текстове, събития, да решава супер сложни задачи, лесно да
намира изход и от най-заплетената ситуация. Вие също мо-
жете, но все още не знаете как. Искате ли да разберете?

В книгата на доктор Даниел Гинзбург, специалист по
невронауки, треньор и консултант в областта на самоусъвър-
шенстването, ще намерите проверени ефективни методи и
полезни упражнения за всестранното развитие на мозъка. Те
ще ви помогнат да запомняте голямо количество информация,
да вземате нестандартни и правилни решения и осъзнато да
използвате интуицията си в различни житейски ситуации.

Искате ли да се научите да преодолявате отчаянието, гне-
ва, избухливостта, депресията и да постигнете повече успехи?
Тогава просто прочетете тази книга.
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ОТ АВТОРА.
НАУЧЕТЕ СЕ ДА МИСЛИТЕ

Главният мозък на човека е не просто най-слабо из-
ученият орган на тялото. И към днешна дата той представ-
лява пълна загадка.

Науката знае от какво е „направен мозъкът“. Науката
дори вече си е изяснила частично приблизителното разпо-
ложение на повечето активни зони, които отговарят за един
или друг процес. По-точно, тя е наясно къде основно са
съсредоточени нервните израстъци, които регулират отдел-
ните компоненти – поведението на човека, неговите дви-
жения, мисленето и речта му. Все още обаче са неуспешни
научните напъни отделните парченца от мозайката да бъдат
подредени в цялостна ясна картина.

Висящ е например следният елементарен въпрос: как
изобщо простата фактическа информация, постъпваща от
сетивата, се превръща в супер сложно образувание – в пси-
хика? Нищо от това, което знаем за устройството на нерв-
ните клетки, не може да обясни по какъв начин те не само
предават сигнала в двете посоки, но и „усвояват“ неговия
смисъл.

Или механизмите на компенсация например. Тези, които
мозъкът задейства при възстановяване на работата си след
травми. Дясното полукълбо може почти напълно да поеме
върху себе си функциите и на лявото, ако то е сериозно
увредено или е напълно извън строя. И обратно – лявото е
способно да компенсира повечето функции на дясното. Как
става това обаче, изобщо не е ясно, защото, ако не са трав-
мирани, самите органи на тялото не подават сигнали за по-
добни действия. Освен това от способността на мозъка да
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променя естественото предназначение на някои свои сек-
тори следва, че нито един от тях не е изначално създаден
да изпълнява една функция.

Мозъкът е система за съпоставяне на противоречиви
сигнали. Той се състои от различни части и всички те искат
различни неща. Амигдалата (обясненията на термините са
дадени в края на книга в краткия речник – бел. авт.) следи
дали се случва нещо опасно. Съседното ядро преценява
дали не се случва нещо хубаво. Хипоталамусът контролира
химическия състав на кръвта. Мозъчната кора се занимава
с нейните си работи – чете книга например, като при това
игнорира сигналите от субкортикалните центрове, ако са
слаби. Ако обаче в стаята влети пчела, амигдалата веднага
ще започне да изпраща нервни импулси с висока честота и
ще ме накара да оставя за малко книгата, за да разбера до-
колко е опасна пчелата и да реша какво да правя с нея.
Съседното ядро почти не пречи на работата ми, докато
няма силни дразнители. Но ако неочаквано се обади шефът
ми и ме извика на работа, ядрото ще подаде сигнал на
мозъчната кора, че това е много по-важно от книгата. Това
са хипотетични примери, разбира се, но те може да се изу-
чават на по-прости модели в томограф.

Мозъкът е нашият основен работен инструмент.
Всички наши успехи и неуспехи са свързани с това колко
ефективно умеем да го използваме. За да го правим по-
осъзнато, е полезно да сме наясно с основните принципи
на неговата работа и основните фактори, които º влияят.

Мозъкът е пластичен – това означава, че можем да
го променяме, като променяме своя опит, обучаваме се и
се придържаме към определени правила в живота.

Най-известният пример за невропластичност е исто-
рията за лондонските таксиметрови шофьори. За да станеш
лицензиран таксиметров шофьор в Лондон и да караш
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същото черно такси, в което се е возил Шерлок Холмс,
изигран вели-колепно от Бенедикт Къмбърбач, трябва да
знаеш наизуст всички 25 000 градски булеварди и улици в
радиус 10 километра от гара „Чаринг Крос“ с всичките им
особености на движение, основни забележителности, мага-
зини и хотели и да съставяш маршрути между тях без нави-
гация. Това не е лесно. Таксиметровите шофьори се учат в
продължение на години. От своя страна пък, лондонските
невробиолози с ентусиазъм изучават какво се случва през
това време с мозъка на шофьорите. Стана ясно, че ако се
сформират две групи от изпитвани хора – такива, които пла-
нират да станат таксиметрови шофьори, и такива, които
имат други планове за живота – и те бъдат поставени в
томограф, първоначално няма никакви невроанатомични
разлики между тях. След три години същите хора отново
били поканени в лабораторията и се изяснило, че групите
са вече три. Тези, които искали да станат таксиметрови шо-
фьори, тренирали средно по 34 часа седмично и в крайна
сметка успешно взели изпита. Тези, които също искали да
станат таксиметрови шофьори, но тренирали средно по 17
часа седмично, се провалили на изпита, разочаровали се и
си намерили друга работа. И третата група били хората, кои-
то не искали да станат таксиметрови шофьори и изобщо
не тренирали. При всичките анализирали хипокампа –
област в мозъка, свързана не само с паметта, но и с про-
странственото мислене. Резултатите показали, че при тези,
които не станали таксиметрови шофьори, хипокампът оста-
нал горе-долу същият като преди. В групата на успешно
взелите изпита обаче се наблюдавало видимо увеличаване
на обема на сивото вещество в задната третина на хипо-
кампа. Хипокампът като цяло не увеличил размера си, но
количеството на сивото вещество било нараснало. Най-
вероятно невроните са създали многобройни нови връзки

От автора. Научете се да мислите
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между себе си, защото мозъкът е трябвало да работи над
нови задачи. Това е характерно за всяко обучение. Ние
непрекъснато изграждаме нови невронни връзки в главата
си. Паметта и обучението са причината за израстването на
нови синапси. Ако можем да развиваме определени участъци
от мозъка и невронните връзки в тях, вероятно ще имаме
повече шансове да управляваме разума си, а не просто без-
волево да ги следваме.

Всеки може да придобие и да усъвършенства всякакъв
навик. Може чрез тренировки да се научи при нужда да
става изключително внимателен, решителен или бдителен
или пък да се отпуска, когато трябва. Може да се научи да
мисли по-ефективно и процесът на мислене ще се включва
автоматично, без да е необходима специална настройка.
Може да се научи да мисли нестандартно, творчески, дори
ако никога не го е правил. И може да превърне всичко това
в своя втора природа.

Хората, които казват: „Не, не мога да се променя“,
„Късно е да се променям“, „Ами такъв съм и нищо
не може да се направи“, дълбоко грешат. Вашият мозък
е създаден да се променя. За промените му трябва само
да създава нови невронни мрежи. Да създава такива мрежи
е неговата природа. Това е естеството на неговата дейност
и съществуване. Насочвайки този процес в необходимата
посока, вие помагате и на себе си, и на своя мозък. Той
започва да работи по-активно. Колкото повече задачи да-
вате на мозъка, толкова по-голяма е неговата електрическа
активност. В резултат се подобряват биохимичните реак-
ции, по-ефективно се регулира кръвоснабдяването на мо-
зъка, насищането му с кислород, което означава, че той
става по-здрав и дори се подмладява.

Мозъкът е главнокомандващият в тялото на човека,
който може да даде заповед на всеки друг орган не само
за активиране, но и за отказ, и органите безпрекословно
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му се подчиняват. Ние обаче изобщо не знаем от какво
има нужда този главнокомандващ.

Иска ми се в книгата да обясня какво представлява
мозъкът, да разкажа за тези удивителни и същевременно
доказани механизми, които са заложени и ежедневно дейст-
ват в главата на всеки човек.

Паметта се формира от опит. Точно затова децата още
от раждането са готови да се учат. Те идват на света с без-
крайно любопитство по отношение на това как и защо
действа околният свят. След залагането на основа по-голя-
мата част от ежедневната мозъчна дейност преминава в
автоматичен режим, защото мозъкът обработва информа-
цията в „подсъзнанието“ бързо и лесно, като оставя доста-
тъчно свободен мисловен капацитет за решаване на задачи,
които изискват повече внимание.

Човек започва да се учи много рано: още в утробата.
Последните няколко часа преди раждането мозъкът на
плода работи усилено, затвърждавайки спомени за гласа
на майката и други звуци на околния свят, в който му пред-
стои да се включи. Той извлича информация и от физи-
ческото състояние на майката. Така например наличието
на много хормони на стрес в нейния организъм програмира
мозъка на детето за развиване на по-голяма чувствител-
ност към стрес в бъдеще. То ще запомни, че светът е опа-
сен и трябва винаги да си в бойна готовност.

Основата на човешката дейност се състои в способ-
ността за мислене. Независимо дали тя е развита добре
или зле при всеки от нас, ние редовно изпитваме неудов-
летворение от постигнатите резултати. Вероятно това е ти-
пично свойство за всеки човек с нормално ниво на разви-
тие: какъвто и да е, той винаги иска да стане още по-добър.

Основната трудност, свързана с процеса на мислене, е
в преодоляването на безпорядъчната, стихийната посока
на движение на нашите мисли. Ние се опитваме да обхва-

От автора. Научете се да мислите
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нем с мисли едновременно много неща, да не кажем,
всичко – стремим се „да обхванем необятното“. Всяка
минута в нашето съзнание се преплитат съмнения и прежи-
вявания, логични фигури и творчески замисли, планове за
бъдещето и спомени от миналото. В тази въртележка от
препускащи мисли ни е също толкова трудно да се ориен-
тираме, колкото е трудно и на един цирков артист да жонг-
лира с многобройни разноцветни топки и обръчи. Можем
обаче да се научим да правим и едното, и другото.

В книгата се предлагат идеи и действия, които ще ви
позволят да въведете ред в „килера с мисли“, да ги „подре-
дите“ и ще ви предоставят възможност да правите всичко
спокойно, навреме и в определен ред. Като управлявате
емоциите, развивате паметта си и контролирате действията
си с помощта на силата на волята, вие ще промените не
само своя мозък, но и себе си.
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ПЪРВА ГЛАВА.
УСТРОЙСТВО НА МОЗЪКА.

ГЛАВНИЯТ МОЗЪК НА ЧОВЕКА

От какво се състои мозъкът?
Човешкият мозък се състои от дясно и ляво полу-

кълбо, това го знаят всички. Те са съединени помежду си
с мазолесто тяло – струпване на нервни влакна на аксони.

Преобладаващата част от масата на полукълбата е
съставена от бяло вещество. Често може да се срещне
мнението, че полукълбата са изцяло изградени от него и
че само отгоре са покрити със слой сиво вещество. Всъщ-
ност не е точно така. Вътре в полукълбата също има струп-
вания на клетки сиво вещество – неголеми, но видими без
микроскоп групички. Разликата между бялото и сивото
вещество е, че първото е образувано основно от аксони, а
второто – от дендрити на неврони.

Напомняме, че думата „неврон“ означава тип клетка.
В случая – нервна. А нервната клетка има (което я отличава
от повечето други клетки) два вида израстъци.

Първият вид са неразклонени израстъци, покрити с
обвивка от белтъка миелин, който им придава белия цвят.
Този вид израстъци предават сигнала от „своята“ клетка към
съседните клетки или техните израстъци и се наричат
аксони.

Другият вид са дендритите, получили това наиме-
нование заради множеството допълнителни двустранни
разклонения на ствола си. Те приличат на дървесна клонка,
нямат миелинова обвивка и са предназначени за предаване
на сигнали отвън към тялото на „своята“ клетка.



Даниел Гинзбург10

Всеки неврон може да има само един аксон – разпро-
странител на информация. И обратно – колкото искате
дендрити. Ето защо тъканите на мозъка се разделят
на бели и сиви в зависимост какъв вид израстъци
преобладават в техните клетки. Самите клетки пък
и тук, и там са еднакви.

Рис. 1. Главният мозък и другите важни
съставки на тайната
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