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Fałszywe wspomnienia mogą zmieniać życie
Badania prowadzone były przez międzynarodowy zespół naukowców pod kierunkiem Elke Geraerts
z Uniwersytetu St. Andrews w Szkocji. Naukowcy wykazali, że można badanym zasugerować
fałszywe wspomnienia dzieciństwa, które na dłuższy czas wpłyną na ich obecne zachowania.
Podczas serii eksperymentów naukowcy zasugerowali uczestnikom badań, że w dzieciństwie badani

mogli się rozchorować po zjedzeniu sałatki z jajkiem. Zaraz potem naukowcy proponowali badanym
różne typy kanapek, część z nich miała w środku sałatkę z jajek.
Cztery miesiące później uczestników badań zaproszono na rzekomo inne badania, podczas których
mieli oceniać różne produkty żywnościowe, w tym sałatkę z jajek. Pokazano im podobne kanapki, jak
cztery miesiące wcześniej. Kanapki były oceniane przez osoby, które uwierzyły, ze jajka zaszkodziły
im w dzieciństwie, przez tych, którzy nie "przypomnieli" sobie takich wydarzeń i przez osoby z grupy
kontrolnej.
Okazało się, że ci spośród badanych, którym wmówiono, że sałatka z jajek zaszkodziła im
w dzieciństwie, zachowywali się tak, jakby to było prawdą. Ocenili kanapki z jajkiem dużo niżej niż
reszta badanych i starali się ich nie jeść.
Jak podsumowują autorzy, "badania te jasno dowodzą, że fałszywe sugestie o wydarzeniach
z dzieciństwa mogą znacząco wpłynąć na zmianę późniejszych postaw i zachowań".
Dodają, że badania te każą na nowo spojrzeć na niektóre relacje z dzieciństwa dotyczące
traumatycznych wydarzeń - na ile są one kwestią wspomnień, a na ile sugestii. Praktyczne
zastosowanie eksperymenty te mogą znaleźć chociażby w leczeniu otyłości - można by zasugerować
pacjentom, żeby unikali pewnych potraw ze względu na ich złe działanie w przeszłości.
PAP/Onet
http://laboratoria.net/aktualnosci/5168.html
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Polub swoje ciało, a poczujesz się lepiej
Niezadowolenie ze swojego wyglądu zadeklarowało w 2017 roku 23 proc. ankietowanych przez
CBOS Polek i Polaków.

19-07-2019

Dla chorych na raka trzustki liczy się każdy

postęp w terapii
Postęp w leczeniu chorych na raka trzustki jest – w porównaniu z innymi nowotworami złośliwymi –
bardzo powolny.

19-07-2019

Alergia na białko mleka krowiego to poważna
choroba
Nieleczona odpowiednio wcześnie i właściwie, może utorować drogę innym poważnym schorzeniom.

17-07-2019

Pomaganie innym może działać jak prozac
Osoby, które przez kolejne dni mają zastanawiać się, w jaki sposób dziś komuś pomogły obserwują u
siebie pozytywne zmiany w podejściu do życia.

17-07-2019

Chiny wśród państw o największym spożyciu
soli
Chiny znajdują się pośród państw o największym spożyciu soli. Przeciętny Chińczyk zjada jej w ciągu

dnia dwa razy więcej niż powinien.

17-07-2019

Sztuczne pompy są już częściej wszczepiane
niż serca od dawców
W niektórych krajach, np. w Niemczech, sztuczne pompy są już częściej wszczepiane niż serca od
dawców.

15-07-2019

Komórki raka jajnika uzależnione od białka
Ran
Białko Ran, pełniące rolę transportera pomiędzy cytoplazmą a jądrem komórkowym, stanowi klucz
do spowolnienia rozwoju raka jajnika.

15-07-2019

Japońska herbata może niwelować zaburzenia
lękowe
Matcha pochodzi ze sproszkowanych młodych liści krzewu Camellia sinensis rosnącego w cieniu.
Obecnie matcha zyskuje coraz większą popularność na świecie.
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