
Ha beköszönt a kánikula, akkor jó, ha 
az ember kicsit utánaolvas, hogy mit jó 
ilyenkor tenni, mikor jó napozni, milyen 
kenceficék segíthetnek rajtunk stb. Meg jó, 
ha kellő mennyiségű cikk olvasata után ki 
tudjuk szűrni az „idealizált” nők számára 
írt hülyeségeket is. Megtudhatjuk egy, „a hét 
legérdekesebb információi” menün belül ta-
lálható irományból, hogy: ha a leg jobb for-
mánkat szeretnénk hozni a strandon, már 
egy héttel a nyaralás előtt érdemes elkezde-
nünk a felkészülést. A legújabb kozmetiku-
mok segítségével gyerekjáték lesz a szépülés. 
Mostanra már biztosan megalapoztuk a 
tökéletes bikiniformát, egy kis bronzos csil-
logás kell még, hogy az első napokban se vi-
rítsunk a strandon hófehéren.

„Ami a legfontosabb, hogy a csípőnkkel 
kezdjük a krémezést, majd haladjunk lefe-
lé a lábon. A lábfejnél és a kar belső olda-
lánál az önbarnítót egy kevés testápolóval 

érdemes keverni. Az arcra csak a mellkas 
és a keblek krémezése után kerüljön vékony 
rétegben az önbarnító. A nyak se maradjon 
ki!” – és persze a legtöbben futnak, hogy kö-
telességszerűen teljesítsék a parancsot, anél-
kül, hogy tudnák, biztonságos mesterséges 
barnító nem létezik, a reklámok félelemösz-
tönző hatását pedig nem szabad alábecsülni 
(különösen nem a kozmetika világában).

Minél nagyobb félelmet tudsz kelteni az 
emberekben, annál több cuccot tudsz eladni 
nekik. Tehát csak bátran, lányok! A félelem-
től, hogy a nap bőrrákot okoz, illetve hogy a 
sápadt bőr egészségtelennek tűnik, milliókat 
költötök bőrsötétítő termékekre, hogy egy kis 
színt vigyetek életetekbe. Ha napozni indul-
tok, akkor nem azért mentek, hogy lebarnul-
jatok, hanem hogy az eleve bekent bőrötök 
megcsillanhasson a napon. És az már csak 
mellékes, hogy a D-vitamin hiánya mell-, 
prosztata- és bélrákot okozhat...
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Bizonyíték az „eredendő tudás”
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Túlnyomóan napos idő várható: kevés fátyol-
felhővel, helyenként megnövekszik a gomolyfel-
hőzet. Elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak 
ki. Melegfront jellegű hatás okozhat vérnyomás-
ingadozást.
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Bebizonyosodott, hogy létezik „velünk szü-
letett tudás” – állítják a lausanne-i egye-
tem (EPFL) kutatói, akik az amerikai 

tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) 
arról közölnek tanulmányt, hogy az idegsejtek az 
ember korábbi tapasztalataitól független kapcso-
latokba is kerülhetnek egymással.

Már régen ismeretes, hogy az idegi kapcsola-
tokat a tapasztalat hozza létre, majd erősíti meg 
– ezt a jelenséget „szinaptikus képlékenység-
nek” nevezzük. Például ilyen módon őrződnek 
meg agyunkban az emlékképek. A lausanne-i 
egyetemen folyó Blue Brain Project elnevezésű 
tanulmányában részt vevő szakemberek szerint 
ez csak része az igazságnak. A Henry Markram 
vezetésével működő munkacsoport képes 
volt annak bizonyítására, hogy a neokortex (a 
homloklebeny legfejlettebb része) bizonyos 
idegsejtcsoportjai kapcsolatokat építenek ki 
egymással egy megváltoztathatatlan és viszony-
lag egyszerű szabályrendszer által vezérelve.

A nagyjából ötven sejtből álló sejtnyalá-
bokat a kutatók építőkövekként értelmezik, 
amelyek veleszületett alaptudást hordoznak 

magukban – például a fizikai világ bizonyos 
egyszerű jelenségeiről. A szerzett tudás – mint 
a memória – ezeket az „alaptudással” rendel-
kező építőköveket kapcsolják össze magasabb 
szinten. „Ez megmagyarázhatja, miért rendel-
kezünk mindannyian hasonló észleletekkel a 
fizikai világról, míg emlékezetünk saját tapasz-
talatainkon alapul” – magyarázta Markram.

A mikrokapcsolódásokat szabályozó me-
chanizmus lélegzetelállítóan egyszerű. Alapjá-
ban amikor két neuron kapcsolódik ugyanah-
hoz a közeli idegsejthez, az átlagosnál nagyobb 
lesz annak a valószínűsége, hogy egymással is 
kapcsolatot teremtenek. A kutatók ennek alap-
ján statisztikai modellt dolgoztak ki.
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