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Czym jest świadomośd?

• Bardzo dużo mówi się o świadomości potocznie-
często jako o czymś wyjątkowym i mistycznym.

• „Towarzyszące zjawiskom psychicznym poczucie 
ich przeżywania”.

• Poczucie podmiotowości, jaźni (podmiot i 
przedmiot doświadczenia).

• Z punktu widzenia neuronauk- świadomośd jest 
mglistym pojęciem.

• Silnie związana z procesami uwagowymi, chod 
można coś spostrzec i sobie tego nie uświadomid 
(bodźce podrogowe). Badania nad percepcją 
wzrokową.



Podmiot i przedmiot doświadczenia

• Przyjmuje się, że nie istnieje doświadczenie „świadomości” 
samej w sobie- zawsze musimy byd świadomi czegoś.

• Czy aby na pewno? Skąd to wiemy? Bo tak tego doświadcza 
większośd ludzi? Od kiedy subiektywne doświadczenie jest 
dowodem naukowym? Przecież neuropsychologia i 
kognitywistyka pokazują, że jest to złudzenie (np. 
podejmowanie decyzji). Deflacyjne teorie dot. Jaźni.

• Osoby medytujące twierdzą, że doświadczają „świadomości 
samej w sobie”- odczucie czujności i jasności umysłu. 
Pojęcie „strumienia świadomości” (W. James)

• Doświadczenia te są powtarzalne, wspólne dla wielu ludzi. 
mogą trwad długie okresy czasu.



Czym jest świadomośd?

• Osoby medytujące są wytrenowanymi ekspertami 
w kontrolowaniu uwagi, która jest funkcją 
najsilniej związaną z zagadnieniem świadomości.

• Skoro więc budujemy definicję pojęcia 
„świadomośd” na podstawie subiektywnego 
doświadczenia, to dlaczego opieramy się na 
doświadczeniu laików, a nie ekspertów?

• Wniosek- definicja pojęcia „świadomośd” jest 
intuicyjna, potoczna, słabo znaturalizowana.



Jakie są więc możliwości?

1. Medytujący mają tylko takie złudzenie- w takim 
razie złudzeniem może byd doświadczenie 
podmiotowości (deflacyjne teorie świadomości-
złudzenia wytwarzanego przez mózg, projekcji 
językowej, konstrukt społecznego lub nawyku 
poznawczy.

2. Medytujący doświadczają „czystej świadomości” 
vs niemedytujący doświadczają świadomości 
dodatkowo zabarwionej fałszywym poczuciem 
podmiotowości (T. Metzinger i fenomalne Ja).

3. Obie grupy doświadczają „świadomości’, ale 
innego.



Niektóre modele jaźni

• Ja przedmiotowe i Ja podmiotowe (W. James), 

• Ja formalne (J. Searle), 

• Ja substancjalne i Ja fenomenalne (T. Metzinger), 

• Ja wirtualne, Ja fikcyjne, Ja ekologiczne, Ja 
interpersonalne i Ja konceptualne (U. Neisser), 

• Ja kontekstowe, Ja dialogowe, Ja moralne, Ja 
ucieleśnione (F. Varela, Q. Cassam),

• Ja neuronowe (R. Llinas, G. Northoff), 

• Ja synaptyczne (J. LeDoux), 

• proto-Ja, Ja rdzenne i Ja rozszerzone (A. Damaasio).

Poczbut R., Naturalizowanie jaźni, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria R. 22: 2013, Nr 2 (86), s. 379-380, 2013



Interdyscyplinarnośd badao 
nad świadomością

• W ujęciu Antonia Damasia badania nad 
świadomością powinna uwzględniad 
następujące perspektywy: 
a) pierwszoosobową perspektywę 
bezpośredniego świadka, 
b) perspektywę behawioralną, 
c) perspektywę neurobiologiczną 
d) perspektywę ewolucyjno-rozwojową, 
e) perspektywę filozoficzną.



W kierunku rozwiązania…

• Z tych powodów lepiej skupid się na wyjaśnieniu:
- W jakich warunkach powstają wrażenia 
świadome? 
- Jaka aktywnośd mózgu jest konieczna do 
powstania świadomego wrażenia?
- Jakiego rodzaju wrażenia wiążą się z różnymi 
modalnościami zmysłowymi? 
- Co odróżnia wrażenia świadome od 
nieświadomego przetwarzania informacji przez 
mózg? 



„Trudny problem świadomości”

• David Chalmers (1995).

• Problemy trudne: w jaki sposób i dlaczego w 
doświadczeniu pojawia się poczucie bycia 
świadomym? NKŚ świadomości.

• Problemy łatwe: rozróżnianie stanów 
świadomych i nieświadomych, wyjaśnianie 
mechanizmów stojących za skupianiem uwagi 
i przetwarzaniem informacji. Przykład-
badanie spostrzegania bodźców wzrokowych.



Podejścia do świadomości w neuronaukach

• Funkcjonalizm (funkcje umysłu, mechanizmy, 
modularna budowa umysłu).

• Redukcjonizm „Nie jesteś niczym więcej niż 
pakietem neuronów” (Crick, 1994)

• Neurofenomenologia- łączenie pierwszo i 
trzecioosobowej perspektywy.

• Misterianizm- nie wiadomo czym jest 
świadomośd i nie ma jak tego zbadad.

• (Emergentyzm- umysł „wyłania się” z mózgu, ale 
nie jest do niego redukowalny.)



Varela F.J., NEUROPHENOMENOLOGY A Methodological Remedy for the Hard Problem, 
Journal of Consciousness Studies, 3, No. 4, 1996, s. 330–349



Świadomośd
aspekt ilościowy a jakościowy

• Aspekt jakościowy, świadomośd (ang. awereness)
- świadomośd czegoś, treści świadomości,
- aspekt subiektywny,
- zaburzenia np. stan pomroczny czy majaczeniowy,
- synchronizacji grup neuronów w korze mózgowej 
(prawdopodobnie). 

• Aspekt ilościowy, przytomnośd (ang. wakefulness) 
- świadomośd jako stan,
- kontinuum śpiączka- czuwanie,
- układ siatkowaty (regulacja rytmu dobowego).





Podstawowe stany świadomości

• Czuwanie (w kontekście odmiennych stanów 
świadomości jest to pojęcie zbyt ogólne)

• Sen REM – marzenia senne.

• Sen nREM – sen głęboki.

• W religiach wschodu wyróżnia się często czwarty stan 
„czysta świadomośd”. I nie ma podstaw aby wątpid w 
występowanie tych doświadczeo. 

• A może fakt, że większośd ludzi tego nie doświadcza, 
oznacza, że to nie jest „prawdziwe”? Choroby 
psychiczne też długo ignorowano…



Odmienne stany świadomości (ASC)
definicja Arnolda M. Ludwiga

• Twórca pojęcia- psychiatra Arnold M. Ludwig (1996) 

„jakiekolwiek stany umysłu spowodowane przez różne 
fizjologiczne, psychologiczne lub farmakologiczne 
oddziaływania bądź czynniki, które mogą zostad 
uznane subiektywnie przez daną osobę (lub przez 
obiektywnego jej obserwatora) jako stanowiące 
wystarczające odchylenie w subiektywnym 
doświadczeniu bądź funkcjonowaniu psychologicznym 
od ustalonych ogólnych norm dla tej jednostki podczas 
trwania uważnej, czuwającej świadomości”

A.M. Ludwig, Altered states of consciousness, [w:] Ch. Tart, Altered States of Consciousness, New York 1969, s. 9–10.



Odmienne stany świadomości (ASC)
definicja Tarta

„Zmienionym stanem świadomości dla danej jednostki 
jest taki stan, w którym odczuwa ona wyraźnie 
jakościową zmianę struktury swego funkcjonowania 
psychicznego; to jest odczuwa ona nie tylko jakąś zmianę 
ilościową (większe lub mniejsze pobudzenie, więcej lub 
mniej wyobrażeo wzrokowych, lecz także, że pewna 
jakośd lub jakości jej procesów psychicznych są 
odmienne. Działają funkcje umysłowe, które zazwyczaj 
nie działają w ogóle, pojawiają się jakości percepcyjne, 
które nie mają żadnych normalnych odpowiedników”

Cyt. za: Zimbardo Ph.G., Ruch F.L., Psychologia i Życie, WN PWN, Warszawa 1994, s. 269



Problemy z definicją ASC

• ASC jako „każdy inny stan niż normalny”- czym 
zatem jest „normalny stan świadomości?”. 

• Czy chodzi o czuwanie? Przecież to jest wiele 
zupełnie odmiennych stanów! (działanie i 
czujnośd, błądzenie umysłu, FLOW).

• A może o „ten stan w którym jesteśmy 
najczęściej”? Czyli jaki? Różnice indywidualne, 
kulturowe, kwestia treningu (medytacja).

• Gdzie jest granica? Co ją wyznacza?

• Podobnie jak przy pojęciu „świadomośd”- wiemy 
niewiele.



Cechy charakterystyczne ASC
Arnold M. Ludwig 

a) zmiany w myśleniu;

b) zaburzenia w odczuciach upływu czasu;

c) zagubienie kontroli poczucia realności;

d) przeobrażenia w wyrażaniu emocji;

e) zmiana w odczuwaniu ciała;

f) zniekształcenia w spostrzeganiu;

g) zmiany w znaczeniu lub doniosłości (percepcji, doświadczeo, idei);

h) poczucie stanów nie do opisania ;

i) odczucie odmłodzenia;

j) nadsugestywnośd, wzrost podatności na sugestie oraz tendencji do 
osobistego interpretowania rożnych bodźcow zewnętrznych.

A.M. Ludwig, Altered states of consciousness, [w:] Ch. Tart, Altered States of Consciousness, New York 1969, s. 9–10



Czynniki wywołujące ASC

• Zaburzenia neurologiczne, (epilepsja, 
migreny), 

• Zakażenia układu nerwowego.

• Zaburzeniami psychiatryczne (schizofrenia, 
depresja, kliniczne stany dysocjacyjne).

• Działaniem niektórych leków (m.in. ketaminy) 
czy substancji psychoaktywnych (np. LSD).

• Doświadczenia spontaniczne.

• Wywołane- intencjonalne działanie.



ASC- adaptacja czy patologia?

• Patologia- jeżeli pojawiają się przy 
zaburzeniach neurologicznych, np. epilepsja.

• Z kolei relaksacja czy medytacja wręcz 
przeciwnie, niosą korzyści zdrowotne.

• Trans, OOBE, LD- kwestia dyskusyjna.

• Odmienne stany świadomości jako wynik 
działania adaptacyjnego, związanego z funkcją 
regeneracji organizmu (H. Benson). 



Neuronalne korelaty świadomości 
Koch C., Neurobiologia na tropie świadomości, Wydawnictwo UW, 2008

• Teoria jakościowa (C. Koch)- synchronizacja sieci 
neuronalnych (m.in. kory, wzgórza oraz jąder 
podstawnych), przedmurze (claustrum)- integracja 
multisensoryczna.

• Teoria ilościowa (S. Greenfield)- świadomośd pojawia 
się po przekroczeniu pewnej liczby pracujących 
jednocześnie (zsynchronizowanych) neuronów (fale 
gamma).



EEG i fMRI – porównanie

EEG fMRI

Co mierzy
Potencjały czynnościowe, 
Aktywnośd neuronów.

Wzrost przepływu krwi i 
zużycia tlenu

Obszar pomiaru Kora mózgu Cały mózg

Rozdzielczośd przestrzenna Niska (1cm) Wysoka (5mm)

Rozdzielczośd czasowa Wysoka (1 msek) Niska (5 sek)

Ograniczenia Jw. + trudna interpretacja
Jw.+ hałas i wysoki koszt 
badania



https://www.youtube.com/v/xj8fWbaKbh0

Połączenie EEG i MEG (pole magnetyczne)

https://www.youtube.com/v/xj8fWbaKbh0
https://www.youtube.com/v/xj8fWbaKbh0


Konektom

Default mode network connectivity. This image 
shows main regions of the default mode network 
(yellow) and connectivity between the regions color-
coded by structural traversing direction (xyz -> rgb).

Łącznośd pomiędzy obszarami 
mózgu i ich kierunek



Mózg w działaniu

• Podwzgórze donosi: potrzebna jest woda; 
• Układ czuciowy i smaku donoszą korze zmysłowej: wyschło w 

gardle i ustach; 
• Kora skroniowa interpretuje: trzeba się napid, czuję suchośd; 
• Kora czołowa tworzy nowy cel, który konkuruje o dostęp do 

kontroli działania z innymi, wykonywanymi zadaniami; 
• Hipokamp przywołuje wspomnienia najbliższego miejsca, w 

którym można zaspokoid pragnienie; 
• Kora ciemieniowa tworzy wyobrażenie; 
• Kora przedczołowa tworzy plan działania; 
• Kora czołowa wykonuje kolejne etapy planu, uruchamiając 

działania potrzebne by je wykonad; 
• Kora skroniowa interpretuje te wszystkie działania dostarczając 

uzasadnienia: szukam wody bo jestem spragniony. 

Duch W., wykład- „Neurokognitywna teoria świadomości”.
http://www.is.umk.pl/~duch/Wyklady/Kog1/16-swiadomosc.htm



Neurofenomenologia
przykład badania nad świadomością wzrokową

• Doświadczenie subiektywne połączone z 
badaniem EEG.

• Wciskanie przycisku kiedy pojawiał się kształt 
3D oraz raport werbalny

• Trzy rodzaje gotowości
- Stała gotowośd
- Częściowa gotowośd
- Brak gotowości

Thompson E., Lutz A., and Cosmelli ., Neurophenomenology: An Introduction for Neurophilosophers, Forthcoming in: Andy 
Brook and Kathleen Akins (eds.), Cognition and the Brain: The Philosophy and Neuroscience Movement. New York and 
Cambridge: Cambridge University Press, s. 38-43



Neurofenomenologia
przykład badania nad świadomością wzrokową

U osób w stanie ciągłej gotowości

• Krótszy czas reakcji (300ms).

• Podczas spostrzeżenia bodźca -stopieo gotowości 
dodatnio korelował z występowaniem 
częstotliwośd gamma (30-70hz).

• W fazie przygotowania- dodatnia korelacja 
częstotliwości gamma (w obszarach czołowych) u 
osób w stanie gotowości.



Termin „świadomośd”- wnioski

• „Świadomośd” to mgliste pojęcie, na które 
skłania się wiele zagadnieo.

• Pojęcie silnie uwarunkowane kulturowo, byd 
może w przyszłości zrezygnujemy z niego, tak jak 
z zrezygnowaliśmy z pojęcia „dusza”.

• Samo podejście neuronaukowe nie dostarczy nam 
odpowiedzi na to pytanie- potrzebne jest ujęcie 
interdyscyplinarne.



Po co badad ASC?

• Ciekawośd naturalnym motorem badao.

• Poszukiwanie neuronalnych korelatów świadomości.

• Badanie funkcji mózgu i umysłu (procesów 
poznawczych i uwagowych, emocjonalnych, integracji 
sensorycznej, itp.)

• Zebranie danych, których trudno/ nie da się zebrad w 
inny sposób (np. medytacja).

• Cele kliniczne (relaksacja, mindfulness).

• Neuroplastycznośd (trening medytacyjny).



Ograniczenia neuro- badao nad ASC

• Problemy metodologiczne 
- ograniczenia technologii, EEG i fMRI.
- rzadkośd występowania ASC, problemy z 
pomiarem (np. hałas fMRI)

• Brak jednolitego modelu ASC.

• Problemy z definicjami, słabe znaturalizowanie 
pojęd (szczególnie jeżeli chodzi o medytację).

• Trudności związane z weryfikacją raportów 
pierwszoosobowych i powiązania ich z danymi 
obiektywnymi.



Świadomośd i neuronauki- wnioski

• „Świadomośd” to mgliste pojęcie, na które składa się wiele 
zagadnieo.

• Daleko jesteśmy znaturalizowania tego pojęcia i odkrycia natury 
świadomości.

• Aspekt ilościowy i jakościowy.

• Podstawowe stany świadomości to czuwanie, sen REM i sen nREM.

• Istnieją różne koncepcje związane z istotą świadomości czy 
neuronalnymi korelatami świadomości.

• Najbardziej obiecujący jest paradygmat interdyscyplinarny.

• Należy skupid się na badaniach zjawisk towarzyszących 
świadomości, zamiast mnożeniu teorii dot. świadomości jako takiej.



Częśd 2- badania nad 
Odmiennymi Stanami Świadomości



Rewolucyjne badania nad medytacją?

• Medytacja jest najczęściej badanym ASC.

• Wiele osób wykazuje nadmierny entuzjazm, co 
chwila pojawiają się „rewolucyjne odkrycia”.

• Niestety, metaanalizy badao pokazują, ze 
trudno jest wyciągnąd jednoznaczne wnioski.

• Większośd kooczy się konkluzją „coś wiadomo, 
ale nie za wiele…”.

• Wynika to z kiepskiej metodologii tego typu 
badao.



Medytacja- problemy z metodologią

• W 2005 roku, Amerykaoskie Narodowe Centrum 
Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej 
opublikowało meta-analizę 813 badao 
dotyczących medytacji, uważności, jogi, Tai chi i 
Qiqong. 

• Stwierdzono, że większośd badao 
charakteryzowała się niską jakością 
metodologiczną i w przyszłości należy 
projektowad i prowadzid badania bardziej 
rygorystycznie.

M. B. Ospina (i in.), Meditation Practices for Health: State of the Research, 
University of Alberta Evidence-based Practice Center, 2007, s. 6



Medytacja- problemy metodologiczne

• Ograniczenia technologiczne (EEG, fMRI).

• Badanie medytacji jako czynności, a nie jako stanu 
(stan umysłu zmienia się błyskawicznie).

• Zwykle brak danych fenomenologicznych.

• Różnice pomiędzy rodzajami praktyk- ilościowe i 
jakościowe (np. obiekt koncentracji).

• Zmienna dynamika medytacyjnych stanów.

• Różnice indywidualne, prawdopodobne nakładanie 
się efektów.

• Wniosek: potrzebna neurofenomenologia, filozofia i 
współpraca z ekspertami od fenomenologii.



Medytacja a neuronauki i buddyzm

• Głównym partnerem w badaniach nad 
medytacją jest buddyzm.

• Konferencje „Mind and Life” (od 1990).

• F. Varela- enaktywizm i neurofenomenologia. 

• Badania M. Richarda, A. Lutza i R. Davisona.

• E. Thompson- „neuronauka konteplacyjna”.

• Pojawia się sporo przesadnego entuzjazmu, 
idea „buddyzmu naukowego”. 

• To jest właściwy kierunek!



Mindfulness a pojęcie „świadomośd”

Próba naturalizacji pojęcia „świadomości” w kontekście praktyki 
medytacyjnej.

Często podawana definicja mindfulness
„szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na 
bieżącą chwilę” (Jon Kabat-Zinn, 1990) 

1. Jak uwaga może byd świadoma? Religia w przebraniu!
2. Uwaga nieosądzająca- a czy istnieją osądzające emocje lub 

osądzająca pamięd? „Osądzanie” to oddzielny proces, chod 
„brak osądzania” w tym ujęciu rzeczywiście wynika z kontroli 
uwagi poprzez trening.

3. Uwaga skierowana na bieżącą chwilę- z tym już można się 
zgodzid.





Medytacja

• W szerokim rozumieniu- różne formy pracy z 
umysłem.

• W węższym rozumieniu- trening uwagi (m.in. 
skupienia, utrzymywanie, przełączania).

• „Złożona strategia regulacji uwagi i emocji np. w 
celu kultywowania emocjonalnej równowagi lub 
dobrostanu” (R. Davidson, 2008)

• Model A. Lutza:
- FA- Focussed Attention (trening skupienia),
- OM (otwarta uważnośd).



Fazy medytacja – Model A. Lutza

• FA (trening skupienia) śamatha,
- dwiczeniu intensywności i stabilności uwagi 
poprzez skupienie na obiekcie ,
- rozwijaniu stanu wyciszenia i uspokojenia.

• OM (swobodna uważnośd) vipaśyanā:
- utrzymywanie czujności, obecności, 
skupienia bez przedmiotu koncentracji,
- obserwowanie doświadczenia, treści umysłu 
bez modyfikowania ich.



Medytacja a EEG- metaanaliza

„Trudno jest wyciągnąd konkretne wnioski z tych 
badao inne niż fakt, że aktywnośd theta i alfa zdają 
się byd zmienione przez medytację (stan), co może 
zmieniad długotrwałą neuroelektryczny profil  
(cecha).

Krytyka- analiza wielu badao dot. różnych 
rodzajów medytacji.

Cahn B.R. , Polish J. „Meditation States and Traits: EEG, ERP, and Neuroimaging Studies”, 
Psychological Bulletin Vol. 132, No. 2, s. 180–211, 2006



Medytacja a Fale gamma
• Zsynchronizowane fale gamma o wysokiej amplitudzie 

(świadomośd percepcyjna, integracja modalności 
sensorycznych).

• Najprawdopodobniej odzwierciedlają zmianę jakości 
świadomości raportowanej przez badanych

• Podobne wyniki- Cahn B.R. (i in.), Occipital gamma activation
during Vipassana meditation, Cogn Process, 11(1): s. 39–56, 
2010

(a) Scalp distribution of gamma activity during 
meditation. (Left) Controls. (Right) Practitioners.

(b)Interaction between the subject and the state 
factors for this ratio

Lutz A. (i.in) Long-term meditators self-induce high-amplitude gamma synchrony during mental practice. PNAS, 2004



Medytacja a aktywnośd mózgu
metaanaliza

• Zwiększoną aktywnością obszarów mózgu 
związanych koncentracją i procesami 
uwagowymi.

• Grzbietowo- boczna kora przedczołowa 
(DLPFC), kora zakrętu obręczy, połączenie 
skroniowo- ciemieniowe (TPJ).

Cahn B.R. , Polish J. „Meditation States and Traits: EEG, ERP, and Neuroimaging Studies”, 
Psychological Bulletin Vol. 132, No. 2, s. 180–211, 2006



Medytacja jako umiejętnośd

• Badanie dotyczyło FA.

• Nauka umiejętności medytacji przyjmuje kształt 
odwróconego U.

• Średnio-zaawansowani medytujący wykazują 
największą aktywnośd obszarów związanych ze 
skupieniem uwagi.

• Najbardziej zaawansowani wykazują najmniejszą 
aktywnośd w tych obszarach

• Wniosek- im więcej treningu, tym utrzymywanie 
uwagi wymaga mniej wysiłku i zaangażowania



Neural correlates of attentional expertise in long-term meditation practitioners
J.A. Brefczynski-Lewis et. al, PNAS, 2007

To badanie pokazuje, jak ważne są metodologia 
i dobre projektowani badao!



Skoncentrowana uwaga -
neuronalne korelaty

1. Błądzenie umysłu
aktywnośd „sieci domyślnej” (przedni zakręt obręczy, 
przedklinek, obszary tylnego dolnego płata ciemieniowego).

2. Świadomośd rozproszenia

aktywnośd „sieci wydatnej” przednia wyspa i przedni zakręt 
obręczy.

3. Reorientacja świadomościa

Kora oczodołowo- przedczołowa, dolny płat ciemieniowy.

4. Równoważne skupienie

kora oczodołowo- przedczołowa.



Menon V., Sailence Network, Stanford Universityt School of Mediccine,originally published at: Brain Mapping: An Encyclopedic Reference,published by Elsevie



Uwagi dot. metodologii raz jeszcze…

• Przykładowo- jeżeli badamy FA i nie zbieramy 
raportów pierwszoosobowych, to nie wiemy w 
którym z tych czterech stanów jest osoba 
badana.

• Trafnośd (badanie mierzy to co ma mierzyd) 
takiego pomiaru, czyli jedno z podstawowych 
kryteriów badania naukowego jest niewielka.

• Wniosek- neurofenomenologia raz jeszcze.a



Medytacja a aktywnośd spoczynkowa 
mózgu

• Mniejsza „aktywnośd spoczynkowa mózgu”

• Łącznośd funkcjonalna pomiędzy obszarami 
sieci spoczynkowej

• Regulacja spontanicznej aktywności 
umysłowej

• Mniejszy wysiłek aby utrzymad koncentrację

• Przebywanie w chwili obecnej bez 
fantazjowania i błądzenia myślami



Meditation experience is associated with differences in
default mode network activity and connectivity
Judson A. Brewera et. al., PNAS, 2011



Medytacja a funkcje poznawcze
metaanaliza

• Metaanaliza 23 badao

• Procesy uwagowe (Utrzymywanie uwagi, 
Selektywnośd uwagi, Uwaga wykonawcza, 
Przerzutnośd uwagi).

• Pamięd (m.in. pamięd robocza)

• Funkcje wykonawcze.

Chiesa. A (i in.), Does mindfulness training improve cognitive abilities? A systematic review of
neuropsychological findings, Clinical Psychology Review 31, s. 449–464, 2011



Medytacja a funkcje poznawcze
metaanaliza

• Znaczne usprawnienie selektywności uwagi i 
funkcji wykonawczych  w początkowych 
stadiach (FA).

• Usprawnienie utrzymywania uwagi bez 
koncentracji w dalszych etapach (OM).

• Również zwiększenie pojemności pamięci 
roboczej. 



Medytacja a procesy uwagowe

• Praktykujących Vipassanę z tradycji Terawada, 
po trzymiesięcznym odosobnieniu. 

• Porównywane mrugnięcie uwagowe przed i po 
odosobnieniu wraz z grupą kontrolną, która 
praktykowała po 20 minut dziennie przez 7 
dnie przed badaniem.

• Zredukowanie mrugnięcia uwagowego.

• Subiektywnie- zanik habituacji (osłabiona 
reakcja, badania EEG, GSR, EMG).

Slagter H. A. (i in.) Mental Training Affects Distribution of Limited Brain Resources, PLoS Biology, Volume 5, 2007



Medytacja a emocje

• Lewe ciało migdałowate- przetwarzanie 
emocji.

• U początkujących medytujących uważnośd 
obniża aktywnośd lewego ciała 
migdałowatego.

• U zaawansowanych- dezaktywacja sieci 
domyślnej wraz ze zwiększeniem aktywności 
lewego ciała migdałowatego.

• Wnioski- odmienny mechanizmy związane z 
poznawczą kontrolą emocji. 



Impact of mindfulness on the neural responses to emotional pictures in experienced 
and beginner meditators, V. Taylor et. al., NeuroImage 2011



Medytacja- badania psychologiczne

• Meta analiza 39 badao (wyselekcjonowane z 
około 500) nad medytacją pod kątem jej 
wpływu na różne cechy psychologiczne.

• Badaniach dotyczących osób zdrowych.

• Wzięto pod uwagę: uwagę, inteligencję, 
samoocenę poziom uważności, autoregulację 
emocji, zmiany cech osobowości, głębokośd 
autorefleksji, poziom samorealizacji, stresu i. 



Medytacja- badania psychologiczne

• Badanie wykazało średnią korelację rzędu 
r=0.27 zmiennych zależnych z niezależną. 

• Oznacza to, w zależności od interpretacji, że 
medytacja ma słaby lub umiarkowany wpływ 
na wyżej wymienione cechy.

• Poszczególne czynniki różniły się poziomem 
korelacji.





Medytacja i neuronauki - wnioski

• Wyniki badao nad medytacją nie są jednoznaczne.

• Główne wnioski- medytacja to umiejętnośd 
kontrolowania uwagi (i poprzez to emocji):
- aktywnośd obszarów mózgu związanych z uwagą,
- redukcja błądzenia umysłem- sied spoczynkowa
- usprawnienie funkcji uwagowych, m.in. redukcja 
mrugnięcia uwagowego, zanik habituacji.

• Ciekawe wyniki dot. fal gamma, które wiąże się ze 
świadomością.

• Zastosowanie kliniczne oraz poprawa jakości 
funkcjonowania.



Stany dysocjacyjne

• Definicja kliniczna, ICD-10, F44

Częściowa lub całkowita utrata integracji 
pomiędzy wspomnieniami, świadomością 
tożsamości, doznao lub kontroli ruchów ciała.



Stany dysocjacyjne

• LD (Lucid Dreaming)- świadome śnienie

• OOBE (Out Of Body Experience)- wrażenie bycia poza 
ciałem. Przez wielu uważane za rodzaj świadomego snu.

• NDE (Near Death Experience)- doświadczenie występujące 
podczas śmierci klinicznej.  

• Paraliż senny- niemożnośd poruszania ciałem podczas 
zasypiania i budzenia się, halucynacje.

• Fałszywe przebudzenie- realistyczny sen o tym, że się 
przebudziło.

• Płynne przejście pomiędzy tymi stanami, oraz liczne, wspólne 
ich cechy sugerują podobne mechanizmy stojące za ich 
genezą.



Stany dysocjacyjne- źródła

• Zaburzenia neurologiczne, jak epilepsja, 
migreny.

• Zakażenia układu nerwowego.

• Zaburzeniami psychiatryczne jak schizofrenia, 
depresja, kliniczne stany dysocjacyjne.

• Działaniem niektórych leków (m.in. ketaminy) 
czy substancji psychoaktywnych.



Stany dysocjacyjne- model

• Nakładanie się snu REM i czuwania.

Machowald, Schenck,
Evolving concepts of human state dissociation,

Archives Italiennes de Biologie 139, s. 273, 2001



Świadome śnienie

• Stan w którym osoba podczas marzenia 
sennego zdaje sobie sprawę z tego, że śni.

• Spontanicznie lub za pomocą specjalnego 
treningu, który odbywa się podczas dnia, 
podczas zasypiania, w czasie przebudzenia w 
nocy.

• Istnieją nawet specjalne urządzenia (REM-
Dreamer) czy suplementy (Silene Capensis, 
galantmina)



Świadome śnienie a nauka

• Pierwsze badania potwierdzające istnienie LD-
Keith Hearne, 1975.

• Pierwsza publikacja- Stepgen LaBerge, 1980.

• Komunikacja ze śniącym za pomocą EOG 
(elektrookulogramu), sekwencja ruchów 
oczami L i P.



Voss U. (i in.), Lucid dreaming: a state of consciousness with 
features of both waking and non-lucid dreaming. SLEEP 2009

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19750924

Eye movement signals (EOG) and electromyographic activity 
(EMG) in waking with eyes closed (WEC), during lucid dreaming, 
and during REM sleep. EOG refers to 2 channels, one from each 
eye, as indicated by separate colors. Eyes are moved to the left 
(L), right (R), left (L), and back to a central position (C). Eye 
movements in lucid dreaming are systematic, repetitive, and 
more pronounced than in REM sleep. Low EMG tracings are 
found in lucid dreaming and REM sleep, highlighting the muscle 
relaxation common to both states. Mean EMG amplitude for 
lucid dreaming and REM sleep showed no systematic variability 
between the 2 states. Subject 1 gave 3 repetitive eye signals. 
Subjects 2 signalled 4 times and subject 3 three times 
repetitively.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19750924


Świadome śnienie – badania EEG

• Podwyższona aktywacja korowa (LaBerge i in., 1981).
• Uaktywnienie pamięci operacyjnej (płaty czołowe) jest 

niezbędne do pojawienia się LD (LaBerge, 1990).
• LD jest wynikiem aktywacji DLPFC (Hobson, 2000,2001)
• Świadome sny są wynikiem aktywacji lewego płata 

ciemieniowego (LaBerge 1993)- .lokalizacja ośrodka 
mowy, „to jest sen”.

• Wzrost aktywności β-1 (13-19Hz) w obszarach 
ciemieniowych (najwyższy w lewym płacie 
ciemieniowym) (Holzinger i in. 2006).

• Interakcja frontalno-ciemieniowa (↓β-1 w korze 
czołowej, ↑ w k. ciemieniowej) (Holzinger i in. 2006).

• Aktywacji prawej DLPFC, Voss (i in. 2009).



Świadome śnienie- badanie fMRI/EEG

• Grzbietowo-boczna kora przedczołowa (DLPFC) związana z 
uwagą, pamięcią operacyjną, planowaniem, organizacją, 
integracją sensoryczną.

• W połączeniu z aktywacją płata ciemieniowego może to 
byd związane z pamięcią operacyjną/ wykonawczą

• Większa aktywacja przedklinka (precuneus) który związany 
jest z samo-świadomością (świadomośd ja vs inni).

• Aktywnośd klinka (cuneus) oraz zakrętu wrzecionowatego 
wiązanych ze świadomością wizualną percepcji

„Neural Correlates of Dream Lucidity Obtained from Contrasting Lucid versus
Non-Lucid REM Sleep: A Combined EEG/fMRI Case Study”, 2012, „SLEEP” 



Wnioski z ww badania

• Świadome śnienie związane jest z pobudzeniem 
specyficznych obszarów korowych i charakteryzuje się 
odzyskaniem zdolności poznawczych wyższego rzędu. 
Pojawia się „dzienna” jasnośd umysłu i myślenie analityczne, 
związane jest z czołowymi i przedczołowymi regionami.

Activity related to lucid dreaming. Color coded clusters represent areas significantly activated during lucid 
epochs in REM sleep (pFDR < 0.005): left hemisphere (A), right hemisphere(B), midline view (C). 



stymulacja DLPFC za pomocą tDCS

• tDSC- przezczaszkowa stymulacja prądem 
stałym.

• Stymulacji DLPFC 1mA przez 10 minut, albo 
stymulacja fałszywa (jej brak).

• Sygnalizacja EOG i ocena snów przez 
niezależnych sędziów.

• 109 prób, jedna sygnalizacja EOG (brak 
treningu?).



stymulacja DLPFC za pomocą tDCS

• 10% snów z nocy, w których dokonywano 
stymulacji, oraz w 5% snów z nocy bez 
stymulacji obecne były motywy świadczące o 
podwyższonym poziomie świadomości we śnie 
(oceniali sędziowie).

• Wzrost tylko u osób z predyspozycjami.

• Wnioski- jest efekt, ale słaby.

• Krytyka- pominięto inne ważne obszary.



indukcja tACS

• tACS- przezczaszkowa stymulacja prądem zmiennym.

• 27 badanych, EEG, EOG i EMG. 

• tACS miała miejsce po 2 minutach od pojawienia się 
nieprzerwanego snu REM. 

• Stymulacji poddano obszary czołowo-ciemieniowe.

• Kwestionariusz skali LuCiD- 28 pytao w 8  kategoriach 
(m.in. kontrola, realizm, myśl, pamięd, emocje_ 
określających kryteria występowania świadomości 
we śnie

Voss, U. (i in.) Induction of self awareness in dreams through frontal low
current stimulation of gamma activity, Nature Neuroscience, 2014



Indukcja tACS

• Wyniki i wnioski: stymulacja prądem zmiennym o 
częstotliwości 25 i 40 Hz może prowadzid do pojawienia 
się „parametrów” świadomości we śnie.



OOBE (Out of Body Experience)

• Wrażenie bycie poza ciałem.

• Związane z wieloma zaburzeniami 
neurologicznym.

• Również dwiczone, podobnie jak LD (WILD).

• Prawdopodobnie- zaburzenie funkcjonowania 
połączenia skroniowo-ciemieniowego 
(temporo-parietal junction, TPJ). 



OOBE i TPJ

• TPJ integruje sygnały pochodzące z różnych 
ośrodków zmysłowych oraz odpowiada za 
wytworzeniem sposobu postrzegania własnego 
ciała w obrębie jego granic.

• Osoby, które miały uszkodzenia tego rejonu 
mózgu donosiły o doświadczeniach wrażenia 
przebywania poza ciałem.

• Podobieostwo pomiędzy wrażeniami czuciowo-
ruchowymi podczas paraliżu sennego i OOBE a 
wrażeniami odczuwanymi podczas stymulacji 
(TMS) okolic TPJ.



Zaburzenia integracji 
sensorycznej w laboratorium

• „Iluzja gumowej ręki”

• Ciągłe dotykanie gumowej ręki i tej 
prawdziwej połączone z obserwacją tylko 
gumowej ręki.

• Zmiany przypisywania miejsca stymulacji 
sensorycznej z prawdziwej ręki na rękę 
gumową.





Paraliż senny

• Ciało już lub jeszcze śpi, podczas gdy umysł jest 
obudzony.

• Atonia mięśni szkieletowych (poza oddechowymi i 
gałek ocznych).

• Zapobieganie przed wykonywaniem śnionych ruchów.

• Duchy, dusiołek, porwania przez UFO itp.

• Prawdopodobnie- hiperpolaryzacja motoneuronów, 
najprawdopodobniej na skutek działania hamujących 
neuroprzekaźników uwalnianych z okolic brzuszno-
przyśrodkowej części rdzenia przedłużonego.



John Henry Fuseli – koszmar
obrazy w różnych wersjach



Paraliż senny- badanie EEG

• Badanie u 59-letniego mężczyzny, u którego 
zdiagnozowano wcześniej narkolepsję

• Pacjent obudził się po czwartej drzemce, lecz 
okazało się, że jest w stanie paraliżu sennego. 

• Nie mógł poruszad rękoma ani nogami, jednak 
mógł rozmawiad, chociaż jego mowa była 
powolna i niewyraźna.

• Po wszystkim nie wiedział, czy to wydarzyło się 
naprawdę czy był to tylko sen.

Terzaghi M. (i.in.) Sleep paralysis in narcolepsy: more than just a motor dissociative phenomenon? 
Neurological sciences : official journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of 
Clinical Neurophysiology, 2012



Paraliż senny- badanie EEG

• Analiza EEG, wskazywała na sen REM tuż przed 
początkiem porażenia przysennego. 

• Podczas epizodu paraliżu pojawiły się jednak 
częstotliwości zbliżone do fal alfa poprzeplatane 
nieregularnie z niskonapięciową, szybką 
czynnością EEG.

• Wniosek- Pacjent był w stanie pomiędzy snem 
REM a czuwaniem.

• Badacze odwołują się do teorii dysocjacji stanów 
umysłu Mahowalda i Schencka wnioskując, że 
czuwanie, REM i nREM się nie wykluczają.



Stany dysocjacyjne- model

• Nakładanie się snu REM i czuwania.

Machowald, Schenck,
Evolving concepts of human state dissociation,

Archives Italiennes de Biologie 139, s. 273, 2001



Fałszywa pobudka

• Sen o tym, że się przebudziło.

• Fałszywe pobudki występują często w 
połączeniu z LD i paraliżem sennym.

• Wiele osób które trenuje LD i OOBE raportuje 
tego typu doświadczenia.



Fałszywa pobudka i EEG

• Przypadek z 1994 roku.

• Podczas doświadczenia z nocnym 
przerywaniem snu, osoba badana 
doświadczyła Fałszywego Przebudzenia.

Takeuchi T. (i in.), Laboratory-documented hallucination during sleep-onset REM period in a normal
subject, Perceptual and motor skills 79, s. 979-985, 1994



Fałszywa pobudka i EEG

• Zapis EEG z cechami charakterystycznymi dla 
snu REM jak i czuwania.

• Zwiększone pobudzenie fizjologiczne.

• Wniosek: stan pomiędzy snem REM i 
czuwaniem, podobnie jak w LD i w paraliżu 
sennym.



NDE (Near Death Experience)

• Śmierd kliniczna- zanik oznak życia (bicie serca, 
akcja oddechowa, krążenie krwi) z 
nieprzerwanym występowaniem aktywności 
mózgu

• Doświadczenia wizji, halucynacji- tunel, 
światło, spotkanie ze zmarłymi.

• Częste doświadczenie OOBE.



NDE u szczurów- EEG

• Badanie EEG u 9 szczurów po zatrzymaniu 
akcji serca.

• Wzrost mocy fal gamma1 (25–55 Hz) po 
zatrzymaniu akcji serca.

• Wniosek: Wysoki poziom przetwarzania 
informacji podczas śmierci klinicznej, żywe i 
świadome doświadczenia.

• Przyczyna występowania subiektywnych 
odczud podczas NDE.



NDE u ludzi- EEG

• Monitorowanie EEG u ciężko chorych pacjentów 
w stanie krytycznym, u których zdecydowano się 
odłączyd systemy podtrzymujące życie. 

• Wystąpienie sygnału o wysokiej częstotliwości w 
zakresie fal gamma. 

• Kaskada wyładowao sygnałów elektrycznych 
może wyzwolid obrazy i wspomnienia zachowane 
w pamięci, które nadają kształt wizjom 
towarzyszącym NDE.

• Przyczyna- niedotlenienie mózgu.



Stany dysocjacyjne - ograniczenia badao

• Ograniczenia technologiczne (EEG, fMRI).

• Rzadkośd ich występowania.

• Trudnośd w sygnalizowaniu ich występowania.

• Trudnośd badania (np. hałas fMRi).



Stany dysocjacyjne- wnioski

• Stany dysocjacyjne LD, OOBE, PS, FA to 
nakładanie się stanu snu REM i czuwania.

• LD- zwiększona aktywnośd obszarów 
czołowych związanych z pamięcią i funkcjami 
wykonawczymi oraz obszarów ciemieniowych.

• NDE- niedotlenienie mózgu, szybkie 
wyładowanie neuronów.



Trans hipnoczny- definicje potoczne

• Stan zwiększonej podatności na sugestie.

• Stan pośredni pomiędzy snem a jawą.

• Ukierunkowane wyobrażenia (fantazjowanie).

• Stan intensywnej lecz zawężonej koncentracji.

• Zrelaksowane skupienie i fantazjowanie.

• Ograniczenie funkcji świadomej umysłu i 
zwiększenie aktywności umysłu 
nieświadomego.



Trans hipnoczny- definicja

• Stan umysłu, w którym uwaga danej osoby 
jest mocno zogniskowana na określonych 
bodźcach, świadomośd bodźców 
pochodzących spoza obszaru zogniskowania 
uwagi jest znacznie ograniczona, oraz podczas 
którego krytyczny osąd danej osoby zostaje 
częściowo zawieszony

Benjamin J. S (i in.), : Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry, wydanie 11. 2015



Pojęcia związane z hipnozą

• Indukcja transu.

• Sugestywnośd.

• Głębokośd transu.

• Fenomeny hipnotyczne.



Hipnoza i EEG

• Wiele badao, dających sprzeczne wyniki, wiele 
z nich słabych metodologicznie.

• Większośd badao wskazuje na zwiększoną 
aktywnośd theta, która dodatnio koreluje z 
podwyższoną sugestywnością.

Benedittis, G.D, Neural mechanisms of hypnosis and meditation, Journal of Physiology – Paris, 2015



Hipnoza i aktywnośd mózgu

• Swego czasu wiązano ją z aktywnością prawej półkuli 
(romantyczne podejście dot. lateralizacji)

• Badania przeglądowe wskazują na zwiększoną 
aktywnośd kory czołowej, a szczególnie ACC (przednia 
częśd kory zakrętu obręczy)

• ACC- kontrola poznawcza, podejmowanie decyzji, 
monitorowanie konfliktu poznawczego.

• Utrzymywanie wyobrażeo i treści umysłu sprzecznych 
z rzeczywistością.

• Podobne zmiany występują w innych sytuacjach- np. 
Test Stroopa.

Benedittis, G.D, Neural mechanisms of hypnosis and meditation, Journal of Physiology – Paris, 2015
Halligman P.W., Oakley D.A., Hypnosis and cognitive neuroscience Bridging the gap, Cortex, 2012



Hipnoza- ograniczenia badao

• Porównanie do innych aktywności.

• Poziomy transu? Lekki, średni, głęboki i 
fenomeny.

• Neurofenomenologia.

• Rozróżnienie pomiędzy indukcja, a 
wywołaniem, zmiana w czasie?



Hipnoza- wnioski

• Mimo konkretnej definicji stanu transu 
hipnotycznego, brak jasnych wyników 
neuropsychogicznych i neurobiologicznych.

• Zwiększona aktywnośd kory czołowej (ACC).

• Zwiększoną aktywnośd theta.



Podsumowanie

• Definicja pojęcia „świadomości” i „odmiennych stanów 
świadomości” jest niejasna.

• Badania na gruncie neuronauk skupione są na badaniu funkcji 
związanych z świadomością.

• Badania odmiennych stanów świadomości jako częśd badao 
nad świadomością i innymi funkcjami mózgu i umysłu.

• Badania te dostarczają niejednoznaczne wyniki, jednak 
pewne wnioski są już wyciągane, całościowy obraz jest jednak 
dośd rozmyty. Metodologia tych badao jest kiepska.

• Odmienne stany świadomości jako zmiana działania funkcji 
poznawczych, wykonawczych, uwagowych i integracji 
sensorycznej.
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