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Kapitola pátá

Mysl může léčit tělo

I když je svět plný utrpení, je také plný jeho překo-
návání.

Helen Keller

Součástí procesu mozkových změn jsou chemic-
ké látky vyprodukované myšlenkami. Mnohé z nich 
jsou známy jako neurotransmitery*.

Možná jste slyšeli o serotoninu a dopaminu, což 
jsou dva dobře známé neurotransmitery. Když o něčem 
přemýšlíme, jsou z „větve“ jednoho neuronu uvolněny 
neurotransmitery, které si následně razí cestu k „větvi“ 
jiného neuronu. Tím vznikne elektrický výboj a způ-
sobí něco jako „neuronový zážeh“. Když máme tytéž 
myšlenky opakovaně, stimuluje se další chemická lát-
ka (protein), která projde do jádra neuronu (nukleus), 
kde se nachází DNA. Následně aktivuje několik genů 
DNA, které vytvoří zmíněné proteiny, jež vyprodukují 
nové „větve“ neboli spoje mezi neurony. Opakováním 
myšlenky se tedy vytváří spojení mezi neurony. Právě 
tak se prostřednictvím myšlenek a zkušeností mění mo-
zek.
* Chemické látky, které přirozeně vznikají v nervové soustavě  
a slouží k přenášení vzruchů – pozn. překl.
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Jedná se o velmi rychlý proces. Geny jsou bě-
hem několika minut aktivovány a jednotlivé neurony 
mohou v krátkém čase získat tisíce nových „větví“. 
Velký význam má to, že geny jsou aktivovány stavem 
mysli během několika minut. Mysl zaujímá místo  
na poli genetiky a hraje klíčovou úlohu v mnoha, tak-
zvaně zázračných, uzdraveních. 

Mozek produkuje i další chemickou látku, zva-
nou neuropeptid. Existují různé druhy chemických 
látek. Ty pak reflektují různé stavy mysli, emoční roz-
položení a životní postoje. Vstupují do vzájemných 
vztahů s neurony tak, že se připojují k částem jejich 
povrchu, známým jako receptory. Receptory jsou 
v zásadě něco jako doky v přístavu. Představte si ně-
kolik kosmických lodí, které se nacházejí ve vesmírné 
stanici. Vesmírná stanice má několik doků, různých 
tvarů a velikostí, aby mohla pojmout různé typy ves-
mírných lodí.

Na povrchu neuronů je to podobné. Neurony 
obsahují tisíce receptorů, jež umožňují neuropepti-
dům různých tvarů, velikostí a elektromagnetických 
(či vibračních) vlastností „zaparkovat“.

Na celou věc se lze dívat také z pohledu dětské 
hračky sloužící jako učební pomůcka. Pamatujete si, 
jak vypadá barevný dětský stolek, v němž jsou otvory 
různého tvaru? Jsou v něm obvykle kruhové, trojúhel-
níkové, čtvercové a hvězdicové tvary děr. V případě 
neuronu by to rovněž mohly být receptory různých 
tvarů a velikostí. Dítě má k dispozici „špalíky“ kruho-
vého, trojúhelníkového, čtvercového a hvězdicového 
tvaru. Ty musí nasadit do odpovídajících děr. V přípa-
dě mozku představují tyto tvarované „špalíky“ právě 
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zmiňované neuropeptidy, a proto má každý neuro-
peptid vlastní specifické receptory. Jestliže je tentýž
neuropeptid v určité části mozku produkován znovu  
a znovu, pak neurony v dané oblasti rozvíjejí speciální 
receptory. Pokud je například stále znovu produkován 
endorfin (což je neuropeptid), neurony vyvinou extra 
receptory pro endorfin. Jestliže začínají, řekněme, se
stovkou receptorů, mohou jich postupně rozvinout 
třeba tisíc. Pokud se produkce endorfinu sníží, neu-
rony postupně dané receptory opouští. Takže lze říci, 
že mysl ovlivňuje množství spojení mezi mozkovými 
buňkami a aktivovanými geny a stejně tak mění jejich 
povrch.

Takto funguje závislost na chemických látkách  
a jejich tolerance. Jestliže člověk opakovaně užije che-
mickou látku – řekněme například drogu zvanou hero-
in – pak neurony vyvinou nové heroinové receptory. 
Brzy, jakmile si jich mozek vytvoří tisíce, potřebuje 
člověk stále více drogy k tomu, aby dosáhl stejného 
účinku jako na začátku jejího užívání.

Mnoho neuropeptidů se jen tak nepotuluje moz-
kem. Spousta z nich je uvolněna do krevního řečiště  
a cestuje tělem, kde hrají důležitou roli. V rámci silné-
ho spojení mezi myslí a tělem produkují naše myšlen-
ky a emoce neuropeptidy, které ovlivňují tělo. Mnoho 
neuropeptidů je v těle dokonce produkováno „navíc“  
a mohou se vydat na cestu k mozku. Například některé 
imunitní buňky vytvářejí neuropeptidy. Tímto způsobem 
tělo ovlivňuje mysl. Mysl ovlivňuje tělo – tělo ovlivňuje 
mysl! Je to vzájemné působení.

Neuropeptidy hrají významnou roli v orgánech, 
jako jsou játra, ledviny, slinivka, střeva, pohlavní or-
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gány a pokožka. Ovlivňují rovněž hladinu cukru v kr-
vi, krevní tlak, srdeční frekvenci, dýchání, tělesnou 
teplotu, endokrinní a imunitní systém, sexuální ná-
ruživost, a dokonce i chuť k jídlu. Myšlení má dopad  
na veškeré tělesné orgány a systémy. Nejenže tedy 
mysl ovlivňuje mozek, ale ovlivňuje rovněž tělo, a to 
až na buněčné úrovni.

Jak mysl ovlivňuje tělo

Doktor Joe Dispenza hovoří ve své excelentní 
knize Evolve Your Brain (Rozvíjej si mozek) o prav-
děpodobných buněčných změnách v rámci celého těla, 
k nimž dojde, když člověk změní způsob uvažování. Na 
příkladu člověka, který býval nedůtklivý, ale postup-
ně začal být vůči okolí shovívavý, popisuje Dispenza 
pravděpodobný účinek na buňky celého jeho těla.

Stejně jako si neurony určují, kolik budou mít 
receptorů, dělají totéž i buňky našich orgánů a celého 
těla. V případě, který popsal doktor Dispenza, zapla-
vují neuropeptidy spojené s nedůtklivostí buňky urči-
tého orgánu. Buňky si pro tyto neuropeptidy násled-
ně vytvářejí více receptorů. Když člověk změní své 
myšlení a začne být shovívavější, tok neuropeptidů 
nedůtklivosti se pozastaví a zvýší se tok neuropeptidů 
shovívavosti. Buňky poté sníží počet receptorů nedů-
tklivosti, protože jich už není zapotřebí, a místo nich 
vytvoří receptory shovívavosti. Takže když změníme 
způsob myšlení, změníme své tělo na úrovni buněk. 
Přemýšlejte o proudu neuropeptidů jako o barevném 
rybníčku a o krevním řečišti jako o řece. Jakmile tedy 
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změníte způsob myšlení, změníte barvu rybníčku, kte-
rý se vlévá do řeky. Proud řeky i skály jsou zbarveny 
vašimi rozmanitými myšlenkami. Nyní si představte, 
že skály jsou vlastně buňky. Uvažujte o nich spíše jako 
o velkých porézních kamenech. Když pošlete vodu   
z různobarevných rybníčků po proudu, buňky se adap-
tují na proměnlivé prostředí tím, že více či méně pro-
hloubí barvu určitého receptoru. Změňte barvu svých 
myšlenek, a změníte tělo na úrovni buněk!

Takže když změníte své uvažování od nedůtkli-
vosti ke shovívavosti, od uvolněnosti ke klidu či od jed-
né myšlenky k jiné – kupříkladu od myšlenek na jídlo 
k myšlenkám na strom – změníte spojení mezi neurony, 
váš mozek začne produkovat příslušné chemické látky 
a ovlivní buňky a systémy v celém vašem těle.

Někteří vědci se domnívají, že myšlenky slouží 
jen k tomu, aby zvyšovaly či snižovaly stres, a že pro-
to spojení mezi myslí a tělem je pouze vazbou mezi 
chemickými látkami stresu a buňkami. Chápu, jak se 
k podobnému závěru dostali, ale nesouhlasím s ním. 
Mysl a mozek nejsou v žádném smyslu černobílé. 
Naše myšlenky nejsou černobílé – buď hrozný stres, 
anebo naprostá pohoda, buď to, anebo ono. Mezi čer-
nou a bílou existuje mnoho různých odstínů. Můžete 
vytvářet nekonečné množství myšlenek a emocí. Mo-
zek a tělo produkují tisíce chemických látek a mnohé 
z nich neustále putují celým tělem. Když „přepnete“ 
z jednoho stavu mysli do jiného, i kdyby se jednalo 
jen o nepatrnou změnu uvažování, změníte tón smě-
sice barev, která odráží vaše myšlení. Jestliže inklinu-
jete k hudbě, můžete si své myšlenky představit třeba 
jako hudební tóny.
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V případě nedůtklivosti a shovívavosti, zmi-
ňovaném výše, je velmi nepravděpodobné, že by to 
celé byla záležitost jediného neuropeptidu. Pro jedno-
duchost jsem pouze popsal účinky jednotlivých neu-
ropeptidů. Každý stav mysli produkuje celou škálu 
pomyslných barev (či hudebních tónů). Jemný posun 
perspektivy vytváří jemný posun v tónině a z něho ná-
sledně vyplývá jemná změna v buňkách celého těla. 
Buňky celého těla tančí na tón, který udává mysl. Tak-
že když přemýšlíte o uzdravení z nemoci, jde o víc, 
než jen o snížení hladiny stresových látek, které zasa-
hují buňky v těle. Škála neuropeptidů korespondující 
s vašimi myšlenkami si razí cestu k mozku a putuje 
tělem. Zbarvuje je různými barvami či je ladí do růz-
ných hudebních tónů.

Spojení mezi myslí a DNA

Mysl neovlivňuje jenom geny DNA v neuro-
nech, nýbrž v celém těle. Když neuropeptidy zakotví 
v receptorech, jsou do buněk doručeny zprávy. Ty za-
sáhnou DNA a geny. Ty bývají pak buď „rozsvícené“ 
nebo „zhasnuté“, jsou buď „jasnější“, nebo „temněj-
ší“.

DNA zahrnuje okolo pětadvaceti tisíc genů. 
Představte si tyto geny jako žárovky (já si je předsta-
vuji jako žárovky na vánočním stromku, protože je 
v jednu chvíli zapojeno do hry mnoho různých genů). 
Když se gen rozsvítí, vyprodukuje protein. Protein je 
něco, z čeho jste sestaveni – je konstrukčním prvkem 
nových buněk tkání, kostí, šlach, krve či imunitního 
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systému. Můžete jej pokládat za enzym, který pomá-
há proměnám něčeho v něco jiného. Enzym zvaný 
pepsin například pomáhá měnit potraviny, které sníte,  
na malé kousíčky, které může vaše tělo dále využít. 
Produkuje také hormon, který donese zprávu jiné tě-
lesné buňce. Takže jakmile se geny „rozsvítí“, vytvoří 
vše, co tělo potřebuje.

Geny se aktivizují a vytvoří se proteiny, jež jsou 
užívány k tvorbě nových buněk, kůže, šlach, krve a 
kostí. Geny také produkují proteiny, které mají co do 
činění s imunitními reakcemi. Když se člověk poraní, 
jsou vyprodukovány jiné látky, které pomáhají tvorbě 
strupu kolem zranění. Některé geny produkují protei-
ny, které ovlivňují jiný relevantní systém v těle, takže 
celý organismus (vaše tělo) je nasměrován k uzdrave-
ní.

Vezměme si například popudlivého a nepřátel-
ského člověka. Jeho mozek bude produkovat příslušné 
neuropeptidy a ty budou zaplavovat tělo, nalézat cestu 
k buňkám jednotlivých orgánů a ke tkáním, s nimiž se 
mohou spojit, tedy k takovým, které mají stejný „ba-
revný“ či „zvukový“ receptor.

Léčba zranění má velmi úzký vztah k dušev-
nímu a emocionálnímu stavu člověka. Je známo,  
že nepřátelskost a stres ji zpomalují. Neuropeptidy 
popudlivosti a nepřátelskosti vstupují do kontaktu 
s buňkami a roznášejí zprávy k DNA. Pak se aktivují 
geny a vytvoří proteiny. Některé geny, jež jsou důleži-
té pro proces uzdravování, se aktivují pouze částečně 
(a někdy třeba vůbec ne) – jsou jako lustr, který svítí 
tlumeným světlem. Jiné geny jsou deaktivovány nebo 
jsou utlumeny (jedná se například o růstové hormony, 
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důležité v léčebném procesu). Popudlivost a nepřátel-
skost znamená, že proteiny nutné pro uzdravení ne-
budou vytvářeny v takových množstvích, v jakém by 
byly tvořeny při klidovém stavu mysli.

Když se vrátíme k jednomu z témat první ka-
pitoly, vědci ze Státní univerzity v Ohiu prokázali,  
že nepřátelské postoje ke světu výrazně mění zdravot-
ní stav jedince. Ve studii, která byla roku 2005 publi-
kována v Archives of General Psychiatry a jež se za-
bývala dvaačtyřiceti manželskými páry, ukázala, že ti, 
kdo vykazovali největší míru nepřátelství, se uzdravili 
jen z šedesáti procent ve srovnání s ostatními. 

Ve studii z roku 2005 bylo zjištěno, že stres sni-
žuje hladiny růstových hormonů u zranění. Růstové 
hormony (což jsou proteiny) jsou produkovány, když 
se „rozsvítí“ určité geny. Napomáhají uzdravení. Věd-
ci zjistili, že duševní a emocionální stres snižuje hla-
diny růstových hormonů v případě zranění. Proto se 
zranění hojí pomaleji, pokud je pacient ve stresu.

Když se vědci zaměřili na konkrétní geny, které 
jsou do procesu zahrnuty, zjistili, že více než stovka 
genů byla během stresu špatně řízena. Pokud bychom 
se vrátili k naší „žárovkové“ analogii, znamená to,  
že záře přibližně jedné stovky žárovek byla vlivem 
stresu utlumena a přes sedmdesát žárovek bylo seříze-
no tak, aby sviítily jasněji, než měly. Vědci došli k zá-
věru, že sto sedmdesát špatně řízených genů narušuje 
genetickou rovnováhu, až dojde ke smrti buněk, místo 
toho, aby způsobovalo jejich zrod a růst – a právě ty 
jsou k vyléčení zranění potřeba.

Když budete místo stresu pociťovat klid, čehož 
lze dosáhnout skrze pozitivní přístup k životu, nebo 
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když budete důvěřovat lékařskému týmu a tomu,  
že bude všechno fungovat tak, jak má, aktivizují se 
jiné geny, které urychlí vaše uzdravování. Na místě 
zranění bude působit více růstových hormonů a to 
urychlí celý ozdravný proces.

V jiné studii Státní univerzity v Ohiu, publiko-
vané v roce 2004 v časopisu Psychoneuroendocrino-
logy, vědci prokázali, že lidská podpora, která vede 
ke klidovému stavu mysli, urychluje léčbu. Na mysl 
reagují geny celého těla. Dawson Church ve své knize 
The Genie in Your Genes píše: „Teprve nyní začínáme 
chápat, že naše vědomí nepřetržitě ovlivňuje náš ge-
netický stav.“

Když si tedy vizualizujete proces uzdravování 
těla, jak se tomu budete učit v této knize později, vaše 
myšlenky ovlivní vaše geny a napomohou regenera-
ci poškozených či chorobou zasažených částí vašeho 
těla. A jak už jsem zmiňoval, i když se výše uvedené 
příklady týkají stresu, různé myšlenky produkují růz-
né pomyslné tóny. Nemusí jen zaujímat místo na škále 
mezi maximálním a nulovým stresem.

Neuropeptidy produkované různými tóny va-
šeho myšlení ovlivňují velké množství genů. V po-
sledním příkladě bylo ovlivněno sto sedmdesát genů. 
Vědci se dříve domnívali, že jeden gen má jednu funk-
ci – jinými slovy, jeden gen dělá jednu práci. Nyní 
však víme, že do různých funkcí je zapojena směsice 
genů. Jsme si proto jisti, že geny nejsou jen „černo-
bílé“. Přispívají k „různobarevnému“ způsobu práce. 
Kdyby měl každý gen barvu či zvuk, pak by různé 
stavy mysli vytvářely nekonečné škály barev či tónů. 
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Jedná se o oblast výzkumů, která v příštích několika 
letech přinese své ovoce.

„Trumfněte“ své geny

Moc vaší mysli je taková, že dokáže ovliv-
nit vaše geny. Nemusíte žít ve strachu z onemocně-
ní srdce či z rakoviny, ačkoliv jste měli tyto choroby 
v rodině. Změna v životních postojích a stylu dokáže 
trumfnout mnohé ze „špatných“ genů, které jste podle 
svého mínění zdědili.

Řekněme, že se někdo narodí v rodině, kde se 
vyskytovala onemocnění srdce, tedy s genetickou vý-
bavou, která může způsobit srdeční chorobu s prav-
děpodobností vyšší než průměrnou. To automaticky 
neznamená, že se u dotyčného jedince srdeční choro-
ba rozvine. Změna v životním postoji a stylu ovlivní 
nespočet genů v mozku a těle. To může „špatné“ geny 
utlumit.

Když se tedy vrátíme k výzkumu uvedenému 
v první kapitole, lze říci, že rozvíjení pozitivního 
přístupu k životu, skoncování s věčným stěžováním, 
nadšenější přijímání života a jiných lidí, zaměření se 
na věci, za něž jste vděčni, ba i rozvíjení vřelých vzta-
hů s lidmi, vám přináší výhody.

Vaše geny jsou rovněž ovlivňovány životním 
stylem. Zdravé stravování, zastavení přísunu toxinů  
a povzbuzujících prostředků a dostatečné vycvičení, to 
vše je pro vás pozitivní. Žít takovým životním stylem 
znamená získat opravdovou šanci, že „uspíte“ geny, 
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které by mohly vyvolat srdeční onemocnění nebo ra-
kovinu. Je to váš život, vaše volba.

Životní postoje, způsob stravování a životní styl 
ovlivňuje rodiny stejně jako genetika. Dobré na tom 
je, že máte možnost zvolit si svůj životní postoj, svůj 
způsob stravování i životní styl. Jestliže osoba s ge-
ny, které způsobují srdeční choroby, převezme životní 
styl těch rodinných příslušníků, u nichž se tyto nemo-
ci objevily, pak se její geny pravděpodobně aktivují 
podobně jako u zmíněných příbuzných. Takže se u ní 
rozvine srdeční choroba se stejnou pravděpodobností, 
jako tomu bylo u zmiňovaných členů rodiny. V mno-
ha případech k tomu dochází jen kvůli jejich způsobu 
stravování a životnímu stylu, nikoliv vinou genetic-
kých předpokladů. Genetika hraje ve většině případů 
mnohem menší úlohu, než si lidé dříve mysleli.

Existují samozřejmě určité výjimky. U někte-
rých lidé s geny vyvolávajícími srdeční choroby, kteří 
vedou nevhodný životní styl a špatně se stravují, se 
nikdy srdeční nemoci nerozvinou. U jiných lidí, kte-
ří nemají genetické dispozice pro tato onemocnění  
a žijí a stravují se zdravě, se tyto nemoci naopak někdy 
projeví. Avšak to, že můžete „trumfnout“ své geny, je 
pravda v nejširším smyslu.

Jestliže se tedy ve vaší rodině vyskytly problé-
my se srdcem nebo rakovina, přezkoumejte své život-
ní postoje, to, jak posuzujete jiné lidi, jak se cítíte, jak 
se stravujete, jestli se dostatečně hýbete a v jaké míře 
konzumujete alkohol či kouříte. Pak proveďte nutné 
pozitivní změny. Navštivte svého lékaře a získejte  
od něho důležité rady ohledně zdravého životního sty-
lu.


