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„NA PEWNO wszyscy znają takie nagłówki: Oto Twój zakochany mózg (rozmodlony mózg, 

zazdrosny mózg, szczęśliwy mózg…). Artykuł opatrzony takim tytułem zwykle ilustrują 

obrazy aktywności mózgu (potocznie — i raczej niepoprawnie — zwane skanami) — a to 

mózg medytującego buddyjskiego mnicha, a to narkomana na głodzie, ewentualnie studenta I roku usiłującego 

zdecydować, czy woli Colę, czy Pepsi. Dziennikarze — a także niektórzy neuronaukowcy — ubóstwiają odwoływać się 

do neurobiologicznych podstaw zachowania przy wyjaśnianiu prawie wszystkiego, od spekulacji finansowych 

Berniego Madoffa poprzez nasze niemal narkotyczne uzależnienie od iPhone’ów i seksualne wybryki polityków aż po 

niechęć prawicy do przyjęcia do wiadomości, że globalne ocieplenie jest faktem, a nie spiskiem jajogłowych. Ba — 

nawet kariera samoopalaczy była w ten sposób wyjaśniana”. (Fragment WSTĘPU) 

Warto wiedzieć, ile w tym wszystkim jest prawdziwej nauki, a ile medialnej sensacji i pseudonauki, a mało kto potrafi 

na takie pytania odpowiedzieć lepiej niż autorzy książki:  

SCOTT O. LILIENFELD jest profesorem psychologii na Emory University w Atlancie. Ma w dorobku ponad dwieście publikacji. W roku 

1998 został uhonorowany nagrodą David Shakow Early Career Award for Distinguished Contributions to Clinical Psychology przez 

Society for Clinical Psychology, oddział American Psychological Association (APA). Przez dwie kadencje pełnił funkcje prezesa 

Society for a Science of Clinical Psychology. Jest członkiem Association for Psychological Science i wydawcą „Scientific Review of 

Mental Health Practice”, a jego naukowe zainteresowania obejmują głównie badania nad zaburzeniami osobowości, 

problematykę diagnoz i klasyfikacji schorzeń w psychiatrii, pseudonaukowe teorie w psychologii i psychiatrii oraz nauczanie 

psychologii. W Polsce ukazała się dotąd jedna książka, której jest współautorem – 50 wielkich mitów psychologii popularnej. 

SALLY SATEL, profesor psychiatrii, wykładowca Yale University School of Medicine, członek (W.H. Brady Fellow) American 

Enterprise Institute, autorka kilkunastu książek (w tym How Political Correctness is Corrupting Medicine (2001) i Drug Treatment: 

The Case for Coercion (1999). Poza czasopismami naukowymi pisuje też dla „The New Republic”, „Wall Street Journal” i „The 

New York Times’a”. 

PISALI O KSIĄŻCE 

• Autorzy wykonali świetną robotę, tłumacząc, dlaczego warto zachować zdrowy rozsądek, czytając o nowych naukach o mózgu.  

Gary Marcus, Newyorker.com 

• Pranie mózgu to ważne i mądre uzupełnienie każdej „neurosceptycznej” biblioteczki. „The Scientist” 

• Ta książka to ważny głos w debacie nad tym, dlaczego w czasach, które niektórzy zwą „erą mózgu”, gubimy to, co najważniejsze – 

umysł! Peter D. Kramer, autor Wsłuchując się w Prozac i Against Depression 

• Mądra, kompetentna i wyważona krytyka uproszczeń, do jakich posuwają się współczesne neuronauki. „New York Times” 

• Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę ma sens w tych wszystkich neuromarketingach, neuroedukacjach i innych „neuroproduktach” – 

przeczytaj koniecznie. A przy okazji dowiesz się, o czym myśli martwy łosoś… „The National Reveue” 
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