Neuropsihologie - seminar 03
Discuție despre cât de mult din realitatea creată de către creier se bazează pe informații care vin din
exterior [mediu] și cât de mult se bazează pe informații ce vin din interior (așteptări și credințe pe care
omul le are deja).
•

Trăim într-o realitate creată de către creierul nostru.

•

Creierul se bazează pe ceea ce este util pentru supraviețuire în crearea realității percepute.

•

Creierul a învățat pe parcursul evoluției ce este util pentru supraviețuire.

•

Omul vede realitatea prin prisma experienței sale, prin prisma trecutului, prin prisma a ceea ce a
fost util pentru supraviețuire.

•

Creierul nu este interesat de reproducerea fidelă a realității ci de supraviețuire. Dacă creierul
trebuie să "mintă" (să distorsioneze) realitatea la nivel perceput pentru a asigura supraviețuirea
atunci o va face fără să ezite.

•

Creierul folosește CONTEXTUL în care se află lucrurile din mediu pentru a crea o percepție la
nivel subiectiv.

•

Percepția culorii este în totalitate o construcție psihică; nu există culoare în lumea reală. Doar
10% din ceea ce percepem vizual vine din exterior; restul 90% vine din structuri corticale.

•

Creierul impune culoare asupra percepției vizuale deoarece culoarea ajută la supraviețuire.

•

Percepția fețelor este foarte importantă din punct de vedere evoluționist de aceea percepem fețe
foarte repede și cât se poate de asemănător cu o față reală - chiar și atunci când nu există cu
adevărat o față.

•

Creierul completează informația lipsă (pe baza așteptărilor și credințelor sale) pentru a o
procesa rapid și a oferi o imagine coerentă - ceva cu sens.

•

Informația în sine este fără sens. Creierul prin percepția pe care o creează dă sens
informației.

•

Creierul dă sens pattern-urilor aleatorii pentru a percepe control asupra mediului (ceea ce oferă
omului sentimentul de siguranță).

•

Atunci când creierul primește informații contradictorii de la analizatori percepția va fi
distorsionată în favoarea simțului vizual; acesta este simțul dominant la oameni.

Discuție despre implicațiile faptului că percepem realitatea în funcție de așteptări și credințe și nu în
funcție de ceea ce este cu adevărat real.
Concluzie: Vezi ceea ce este util; vezi pe baza a ceea ce crezi --> să crezi = să vezi.

