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ROZDZIA! 6

Odmiany odpoczynku

Mie! wiar" to jak powierzy! siebie wodzie. Kiedy p#ywasz,  
nie próbujesz trzyma! si" wody, bo je$li zaczniesz to robi!, utoniesz. 

Zamiast tego relaksujesz si" i%po prostu unosisz. 
ALAN WATTS

Niezale!nie od tego, czy moje oczy s" otwarte, czy zamkni#-
te, jest tak samo ciemno i$czuj#, !e nadci"ga choroba mor-
ska. Znajduj# si# w$ zamkni#tym zbiorniku nape%nionym 
siarczanem magnezu (rodzajem soli) i$wod" w$temperaturze 
skóry (34°C). Wesz%am do zbiornika po otrzymaniu nie-
zb#dnych wskazówek i$testuj# ró!ne sposoby unoszenia si# na 
wodzie. Czy jest mi wygodniej z$poduszk" pod karkiem, czy 
bez? Czy jest mi ciep%o? Czy mog# oddycha&? W$zbiorniku 
jestem odci#ta od jakichkolwiek bod'ców optycznych. S%y-
sz# tylko szum krwi pulsuj"cej w$moich !y%ach, bicie mojego 
serca i$w%asny oddech. Jako !e temperatura wody oraz moje- 
go cia%a s" zbli!one, trudno jest si# po%apa&, w$którym miejscu 
ko(czy si# skóra, a$zaczyna woda. Zazwyczaj woda w$zbiorni-
ku jest na tyle g%#boka, !eby unosi& si# w$niej i$nie dotyka& 
po)ladkami dna. Obracaj"c si# na brzuch, chlapi# sobie nie-
chc"cy wod" do oczu. Szczypi" mnie okrutnie z$ powodu 
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ogromnego st#!enia soli. Jestem sfrustrowana i$zaczyna si# 
to odbija& na mojej wierze w$siebie. Jak to mo!liwe, !e sobie 
z$tym nie radz#, cho& mam przecie! wieloletnie przygotowa-
nie do nierobienia niczego? Tymczasem le!# tutaj, odci#ta 
od bod'ców, niespokojna i$poirytowana, nie mog"c si# do-
czeka&, kiedy wreszcie wyjd# na zewn"trz.

Mówi"c w$skrócie, siedzenie w$zbiorniku ma pokaza&, co 
robi mózg, kiedy jest pozostawiony sam sobie bez jakichkol-
wiek zewn#trznych bod'ców. Zamiast odpoczywa& poprzez 
po%"czenie si# z$naszymi zmys%ami, w$zbiorniku sprawdzamy 
efekty ograniczenia wszelkich wp%ywów z$otoczenia. Zbior-
nik wynaleziony zosta% w$1954 roku przez wszechstronnego 
badacza Johna C. Lilly’ego. By% lekarzem, który zdoby% wy-
kszta%cenie w$kierunku neurologii, psychoanalizy i$*lozo*i, 
a$z$czasem ws%awi% si# tak!e jako pisarz i$wynalazca. Lilly 
opublikowa% 19 ksi"!ek i$fascynowa%a go g%ównie komuni-
kacja mi#dzy gatunkami, zw%aszcza mi#dzy lud'mi a$del*-
nami oraz wielorybami. Podobno nawet podawa% LSD del-
*nom, z$którymi sp#dza% mnóstwo czasu. Zaprojektowa% te! 
specjalne pomieszczenie z$wod", w$którym del*ny i$ludzie 
mogliby przebywa& razem i$ porozumiewa& si# jak równy 
z$równym, tworz"c wspólny j#zyk. Lilly’ego nie interesowa%y 
jednak wy%"cznie pogaduszki z$ wodnymi ssakami. Wraz 
z$innymi badaczami rozwa!aj"cymi mo!liwo)& istnienia !ycia 
pozaziemskiego szuka% sposobów na nawi"zanie kontaktu 
radiowego z$ innymi mieszka(cami naszego Uk%adu S%o-
necznego. Grupa naukowców dzia%a%a pod nazw" +e Order 
of the Dolphin [Zakon Del*na].
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Badanie kliniczne z$2005 roku wykaza%o, !e zastosowanie 
komory deprywacyjnej wp%ywa na redukcj# poziomu stresu 
poprzez wyciszenie systemu nerwowego i$obni!enie ci)nie-
nia krwi, co z$kolei zmniejsza poziom stresu (chyba !e masz 
klaustrofobi#, ale o$ tym powiniene) prawdopodobnie wie-
dzie&, zanim dobrowolnie wejdziesz do ciemnego zbiorni-
ka). Wszystko to wp%ywa dobrze na system odporno)ciowy 
i$zdolno)& cia%a do regeneracji. Kiedy si# unosimy na wo-
dzie, nasz umys% nie musi pomaga& cia%u orientowa& si# 
w$ stosunku do otoczenia, za co zwyczajowo odpowiada 
uk%ad proprioceptywny. Wed%ug zwolenników unoszenia 
si# w$ zbiorniku, cz#stotliwo)& fal mózgowych obni!a si#, 
kiedy ograniczy si# bod'ce zewn#trzne.

Zbiornik deprywacji sensorycznej z$za%o!enia nie jest na-
rz#dziem s%u!"cym do walki ze stresem, ale raczej swego ro-
dzaju portalem do nie)wiadomo)ci. Niektórzy zg%aszali halu-
cynacje, podczas których przenosili si# do innego )wiata lub 
równoleg%ej rzeczywisto)ci. Sam Lilly twierdzi%, !e nawi"za% 
kontakt z$ istotami z$ innych wymiarów i$cywilizacji o$wiele 
bardziej zaawansowanych ni! nasza. Niektóre z$tych informa-
cji zwrotnych przywodzi%y na my)l ludzi o$wieloletnim do-
)wiadczeniu w$medytacji i$mog%y mie& zwi"zek ze zwi#kszon" 
cz#stotliwo)ci" fal theta, czyli fal mózgowych, które wyst#puj" 
w%a)nie podczas medytowania. Zapaleni zwolennicy zbiorni-
ków twierdz", !e s" one drog" na skróty do osi"gni#cia efek-
tów, które mog" przynosi& jedynie d%ugie lata medytacji.

Z$niepotwierdzonych 'róde% wiemy, co ludzie prze!ywaj" 
w$tych zbiornikach. Podczas gdy jedni czuj" si# bezpieczni 
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jak w$%onie matki, inni za%amuj" si# z$powodu braku bod'-
ców, jako !e brak dost#pu do smartfona wywo%uje u$nich 
raczej l#k separacyjny ni! spokój wewn#trzny. Moje w%asne 
do)wiad cze nia po pi#ciu wizytach w$zbiorniku pokazuj", !e 
niezmiennie nie potra*# si# rozlu'ni&, kiedy jestem w$)rodku. 
Nie cierpi# co prawda na klaustrofobi# (chyba !e w$niektó-
rych kontaktach mi#dzyludzkich), ale brakuje mi w$zbiorniku 
powietrza i$ ca%" sesj# sp#dzam z$ nosem przyci) ni#tym do 
otworu wentylacyjnego. Pomimo mojego rozczarowania w%as-
n" postaw" podczas pobytów w$zbiorniku po tych próbach za-
obserwowa%am u$siebie powtarzaj"cy si# schemat. Kilka minut 
po wyj)ciu ze zbiornika wpadam w$stan bliski )pi"czce. Kiedy 
jednak dojd# wreszcie do siebie, moje zmys%y s" wyostrzone 
i$zauwa!am wokó% wi#cej szczegó%ów. Nie mog# stwierdzi& 
z$ca%" pewno)ci", !e jest to rodzaj spó'nionej reakcji. Na-
suwa si# w$ka!dym razie wniosek, !e efekty unoszenia si# 
w$stanie ca%kowitej deprywacji sensorycznej s" czym) bardzo 
indywidualnym.

Zdrowie w"ka#dej kropelce
Po%"czenie wody i$odpoczynku jest zjawiskiem ponadczaso-
wym i$ nieznaj"cym granic. Ludzko)& od najdawniejszych 
czasów stosowa%a wod# pod ró!nymi postaciami do celów 
terapeutycznych. Tradycja zanurzania cia%a w$ zimnych lub 
ciep%ych 'ród%ach w$nadziei na uwolnienie go od ró!nych 
dolegliwo)ci i$chorób si#ga staro!ytno)ci. W$kulturze Zachodu 
najstarsze opisy k"pieli pochodz" z$antycznej Grecji. Skompli-
kowane rytua%y praktykowano równie! w$staro!ytnym Egipcie, 
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a$ró!ne formy rytualnego oczyszczania istnia%y w)ród rdzen-
nych Amerykanów, Babilo(czyków, staro!ytnych Greków 
i$Rzymian, którzy za pomoc" ciep%ej wody walczyli z$reuma-
tyzmem i$zapaleniem stawów. Kultura k"pieli rozkwita%a a! 
do czasów )redniowiecznych, w$których tradycja publicz-
nych %a'ni upad%a z$ powodu interwencji surowych w%adz 
ko)cielnych. Dzisiaj rytualne oczyszczanie przy udziale wo-
dy obecne jest w$ ceremoniach wszystkich pi#ciu najwi#k-
szych religii )wiata.

Istnieje równie! tradycja stosowania zimnej lub ciep%ej 
wody do celów terapeutycznych. Terapia zimn" wod" zy-
ska%a popularno)& w$XIX wieku, mi#dzy innymi za spraw" 
niemieckiego duchownego i$profesora Sebastiana Kneippa 
(1821–1897). By% zdania, !e lepiej jest zapobiega& choro-
bom ni! je leczy&, i$wynalaz% rodzaj terapii, do której zali-
cza%o si# chodzenie boso po zroszonej trawie lub )wie!ym 
)niegu, k"piele przemienne (w$ zimnej i$ ciep%ej wodzie) 
oraz sauna. K"piel w$zimnej wodzie powoduje, !e krew od-
p%ywa, oddalaj"c si# od powierzchni skóry i$wzmacniaj"c 
uk%ad odporno)ciowy. Drugorz#dnym i$ trwa%ym efektem 
jest ogrzanie, kiedy krew zaczyna ponownie kr"!y& i$po-
wraca do wszystkich tkanek oraz naczy( krwiono)nych. 
Od zimnej wody ro)nie ci)nienie krwi, puls zwalnia, a$mi#)-
nie napinaj" si#, poza tym mo!na j" równie! stosowa& do 
zmniejszenia obrz#ków i$stanów zapalnych.

W$gor"cej k"pieli natomiast naczynia krwiono)ne w$skó-
rze rozszerzaj" si# i$nap%ywa do nich krew. T#tno przyspiesza, 
a$ ilo)& wydzielanego kwasu !o%"dkowego maleje. Gor"ce 
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wody uwa!ane s" za korzystne dla osób cierpi"cych na reu-
matyzm, a$tak!e pomagaj" walczy& ze skurczami lub bólem 
mi#)ni. Ciep%a k"piel wp%ywa odpr#!aj"co i$rozlu'niaj"co na 
ca%e cia%o. Nasz organizm sk%ada si# w$oko%o 70 procentach 
z$wody, która odpowiada mi#dzy innymi za regulacj# tem-
peratury w$ciele oraz transport po!ywienia i$niepotrzebnych 
substancji. Jest ona naturalnym )rodowiskiem komórek, 
a$równowaga p%ynów w$ciele w$du!ym stopniu wp%ywa na 
to, jak si# czujemy. Kiedy woda napiera na cia%o, powstaje 
ci)nienie, jakby)my mieli na sobie wielk" opask# uciskow" 
(co) jak podkolanówki uciskowe do samolotu, tylko !e dla 
ca%ego cia%a). Mo!e to pozytywnie wp%ywa& na osoby cier-
pi"ce na obrz#ki i$zatrzymywanie wody w$organizmie. Ci)-
nienie hydrostatyczne pomaga te! podobno zwi#kszy& po-
ziom oksytocyny, która pobudza reakcj# opieki i$poczucia 
przynale!no)ci. 

O)rodki znane dawniej jako uzdrowiska lub %a'nie to miej-
sca, w$których woda stosowana by%a w$celu %agodzenia oraz 
leczenia dolegliwo)ci takich jak reumatyzm czy sko%atane 
nerwy. W$naszych czasach dzia%alno)& tych uzdrowisk roz-
kwit%a pod nazw" spa, która kojarzy si# z$luksusem i$relaksa-
cj". Pó% godziny autobusem od Oslo powsta% czteropi#trowy 
o)rodek spa, w$którym stonowane o)wietlenie, cicha muzyka 
i$zapachy zió% oraz olejków wprawiaj" ci# w$stan rozleniwie-
nia, i$który zosta% zaprojektowany z$my)l" o$relaksie i$obni!e-
niu poziomu stresu poprzez po%"czenie ró!nych sposobów 
zastosowania wody. Samo s%owo spa pochodzi od %aci(skich 
s%ów salus per aquam, które oznaczaj" „zdrowie poprzez wod#”.
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Ale nie musimy wcale mie& *zycznego kontaktu z$wod", 
!eby cieszy& si# jej koj"cym wp%ywem na uk%ad nerwowy. 
Dla niektórych optymaln" form" wypoczynku bywa le!enie 
na pla!y i$ws%uchiwanie si# w$fale, rytmicznie rozpryskuj"ce 
si# na brzegu, lub siedzenie i$patrzenie na morze. Wszelkie 
kontakty z$przyrod" plasuj" si# wysoko na li)cie sposobów 
na %agodzenie stresu. W$ Japonii tak zwane k"piele le)ne 
[shinrin-yoku] uwa!ane s" za form# leczenia. Polegaj" na za-
nurzeniu si# w$atmosfer# lasu i$pozwolenie wszystkim ko-
mórkom w$ciele na czerpanie z$niego energii i$bogactwa. Ale 
nie tylko woda, drzewa, ro)liny i$krajobrazy przynosz" uko-
jenie naszej duszy. Wszystkie gatunki, z$którymi dzielimy ten 
)wiat, rozumiej" lepiej od nas, kiedy potrzebny jest im wypo-
czynek. W$przeciwie(stwie do nas, nie staj" same sobie na 
przeszkodzie – a$po prostu wsuwaj" g%ow# pod skrzyd%o albo 
znajduj" sobie miejsce na nagrzanym od s%o(ca parapecie 
i$ucinaj" sobie drzemk#.

Najlepszy przyjaciel odpoczywaj$cego
Niezrównana zdolno)& kotów do eleganckiego leniucho-
wania ma pozytywny wp%yw na nas, ludzi. Mówi si#, !e koty, 
mrucz"c, emituj" drgania o$cz#stotliwo)ci, która doskona-
le wp%ywa na serce czy ci) nienie krwi – ich w%asne, a $tak!e 
wszystkich wokó%. Czy to mo!liwe, !e mrucz"ce koty równo-
wa!" poziom stresu na )wiecie w$ramach jakiego) globalnego 
spisku? Czy mo!e to t%umaczy& nag%y wysyp kocich kawiarni 
na ca%ym )wiecie? Trend zak%adania kawiarni z$kotami roz-
powszechni% si# znacz"co od czasów, kiedy pierwsza z$nich, 
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Cat Flower Garden, powsta%a na Tajwanie w$ 1998 roku. 
Mowa tutaj o$ca%kiem normalnej kawiarni, w$której go)cie 
pij", jedz" i$rozmawiaj". Po lokalu biegaj" poza tym futrza-
ste k%#bki energii, które bawi" si# lub wyleguj" ko%o klien-
tów. Wn#trza cz#sto charakteryzuj" si# tym, !e nie tylko 
ludzie maj" si# w$nich czu& komfortowo. Tu! pod su*tem 
s" pó%ki, z$ których koty mog" obserwowa& otoczenie, 
czyszcz"c sobie %apy, jak w$zamkni#tej ju! niestety kociej 
kawiarni w$Kopenhadze. Tam koty mia%y swoje w%as ne po-
mieszczenie, do którego mog%y si# uda&, kiedy mia%y do)& 
ludzkiego towarzystwa.

Ameryka(ska badaczka Lorraine Plourde zaintereso-
wa%a si# nag%ym boomem na kocie kawiarnie w$ Japonii, 
w$której pierwszy taki lokal powsta% w$2004 roku. Chcia%a 
si# dowiedzie&, co kieruje lud'mi odwiedzaj"cymi takie 
miejsca. Nowoczesne japo(skie spo%ecze(stwo, na którym 
skupiaj" si# jej badania, do)wiadczy%o w$ostatnich latach 
wielu nieszcz#)&, w$ tym trz#sienia ziemi, skutkuj"cego 
tragedi" w$Fukushimie. Zdaniem Plourde poszukiwanie 
ulgi i$potrzeba uzdrowienia wci"! s" niezwykle wa!ne dla 
miejscowej ludno)ci. Wed%ug jej obserwacji kocie kawiar-
nie zaliczaj" si# do rozrastaj"cego si# nieustannie przemys %u 
zwi"zanego z$samo uzdrawianiem, który mo!na uzna& za re-
akcj# i$sposób na walk# z$samotno)ci" oraz przygn#bieniem 
w$czasach kryzysu gospodarczego w$Japonii. W$sytuacji, 
kiedy kontakty mi#dzyludzkie sta%y si# towarem deficy- 
towym, towarzystwo sta%o si# dobrem, które mo!na promo-
wa& i$sprzedawa&. W$tym kontek)cie koty s" reklamowane 
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jako koj"cy towarzysze dla ludzi, którzy poszukuj" sposobu 
na wyciszenie i$relaks.

„Kot pomaga spojrze& na sprawy z$innej perspektywy, po-
zwala zrozumie& mi#dzy innymi, !e wiele rzeczy w$!yciu tak 
naprawd# nie ma znaczenia” – jak stwierdzi% jeden z$uczestni-
ków po zaj#ciach jogi w$ fundacji Good Mews w$ Atlancie 
w$USA. Podczas kursu koty przechadzaj" si# po sali mi#dzy 
matami do jogi i$ lud'mi stoj"cymi w$pozycji „psa z$g%ow" 
w$dó%”. Zaj#cia te, stworzone z$my)l" o$walce ze stresem, od-
bywaj" si# w$wielu stanach USA dzi#ki wspó%pracy mi#dzy 
o)rodkami pomocy dla bezdomnych zwierz"t a$instruktora-
mi jogi. Kocia joga sta%a si# wr#cz tak popularna, !e na zaj#-
ciach brakuje miejsc ju! na krótko po ich og%oszeniu. 
Uczestnicy przekazuj" datek, który w$ca%o)ci zostaje prze-
znaczony na zakup po!ywienia i$leków dla zwierz"t.

„Takie interakcje daj" kotom mo!liwo)& socjalizacji 
i$aklimatyzacji, co sprzyja przygotowaniom do adopcji” – 
stwierdzi%a rzeczniczka fundacji, odsy%aj"c ch#tnych do ka-
talogu, w$którym mo!na znale'& swojego idealnego towarzy-
sza. Koty dzi#ki swojej gi#tko)ci i$naturalnemu talentowi do 
wylegiwania si# s" perfekcyjnymi joginami. Jak jednak stwier-
dzi% inny z$uczestników, bywa, !e przeszkadzaj", gdy anektuj" 
maty do jogi, pij" z$butelek uczestników i$oddaj" si# piel#g-
nacji miejsc intymnych na oczach zgromadzonych. W$in-
ternecie mo!na znale'& te! studia jogi oferuj"ce zaj#cia 
w$towa rzystwie kóz albo królików, ale z$*lmików dost#p-
nych na ich stronach wynika, !e s" to sesje do)& chaotyczne, 
a$przecie! celem nadrz#dnym ma by& relaks. Podczas gdy 
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towarzystwo kotów redukuje stres i$czyni z$nas %agodniej-
sze i$bardziej wyrozumia%e wersje nas samych, sp#dzanie 
czasu z$ psami mo!e mie& doskona%y wp%yw na leczenie 
przygn#bienia i$apatii. Pies to przyjaciel, który wyci"gnie 
nas na dwór, zmusi do aktywno)ci i$b#dzie si# cieszy% za 
ka!dym razem, kiedy rzucimy mu patyk. Poza tym merda-
nie ogonem jest dobre na wszystkie bol"czki.

Na lotnisku w$Los Angeles wprowadzono program walki 
ze stresem, w$ ramach którego w%a)ciciele psów mog" na 
ochotnika przyprowadza& swoje czworonogi do terminalu, 
w$którym zestresowani pasa!erowie maj" mo!liwo)& podra-
pa& je za uchem i$uspokoi& swoje serce. P.U.P. to skrót od 
nazwy programu, Pets Unstressing Passangers [Zwierzaki 
dla odstresowania pasa!erów], a$ tak!e angielskie s%owo 
oznaczaj"ce szczeniaka. Inicjatywa ta zosta%a wdro!ona na 
ponad 50 lotniskach w$USA. Statystyki pokazuj", !e u$w%a)ci-
cieli kotów oraz psów znacznie rzadziej wyst#puj" choroby 
serca i$uk%adu kr"!enia. Zarówno koty, jak i$psy w%"czane s" 
do pracy z$uczniami przyt%oczonymi stresem egzaminacyj-
nym, a$w$o)rodkach spokojnej staro)ci, szpitalach czy wi#-
zieniach coraz powszechniejsza staje si# obecno)& psów 
terapeutycznych. Coraz cz#)ciej spotykamy w$ró!nych oko-
liczno)ciach wszelkie gatunki zwierz"t, których zadaniem 
jest pomoc w$zapanowaniu nad stresem osobom, które po-
trzebuj" wyciszenia. A$jak wiadomo, ka!da forma pomocy 
jest mile widziana.
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