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Widzenie i przetwarzanie obrazu zajmuje mózg w większym 
stopniu niż wszelkie inne znane funkcje, w tym język. 
Więcej neuronów w ludzkim mózgu odpowiada za widzenie 
niż za wszystkie inne wrażenia zmysłowe razem wzięte.

dr Leo Chalupa
neurobiolog
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