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Jednym z gøównych twierdze Teorii Pierwotnej jest to, e ludzie mog pami ta wiele
swoich do wiadcze z najwcze niejszych okresów ycia – nawet z narodzin i ycia pøodowego.
Kilkadziesi t lat temu, kiedy Janov ogøosiø to twierdzenie,12 wzbudzaøo ono bardzo silne
kontrowersje. Dzi jest szeroko akceptowane.345
Warto doprecyzowa , co rozumiemy przez „pami ”. Otó istniej dwie podstawowe formy
pami ci – jawna i ukryta. Jawna (inaczej deklaratywna), jest wedøug søów Erica Kandela
„ wiadom pami ci ludzi, miejsc, obiektów i zdarze , podczas gdy ukryta (proceduralna) jest
„caøkowicie nie wiadoma i manifestuje si w ludzkich zachowaniach i reakcjach.6
O ile wiadome wspomnienia mog formowa si najwcze niej po drugim roku ycia, to
wspomnienia wcze niejszych traumatycznych do wiadcze zapisuj si w postaci tzw. wdruków w
systemie fizjologicznym i neurologicznym. Jest to mo liwe dzi ki szczególnej plastyczno ci mózgu
niemowl cia. Daniel Siegel dowodzi, e „pami niejawna funkcjonuje ju w chwili narodzin, a
nawet jeszcze w okresie ycia pøodowego”7 i dodaje, e „niejawne formy zapami tywania trwale,
bo biochemicznie, wpisuj najwcze niejsze do wiadczenia we wzorce pobudzenia neuronalnego,
tak i staj si one cz ci naszej pami ci behawioralnej, emocjonalnej, proprioceptywnej,
ruchowej, a nawet komórkowej”.8
Arthur Janov twierdzi, e trauma, której nie mo emy sobie przypomnie w sposób
wiadomy, a zostaøa wdrukowana w organizm rozwijaj cego si niemowl cia, rodzi døugotrwaøe
nast pstwa w jego dalszym yciu. Potwierdza to swoimi badaniami naukowymi Fran Lang Porter:
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„O ile wci nie mamy jasno ci, czy niemowl ta mog pami ta bolesne do wiadczenia w sposób
narracyjny, to mamy twarde dowody, e pami bólu fizycznego i psychicznego zapisuje si w ich
organizmach na poziomie biologicznym, wprowadzaj c tam trwaøe zmiany strukturalne i
funkcjonalne”.9 Dopeøniaj to zarówno Cozzolino, jak i Propper: „zmiany te mog ksztaøtowa
temperament i postawy, a poprzez to okre la charakter zwi zków w caøym pó niejszym
yciu”.1011
Na podstawie swojej praktyki terapeutycznej Janov wysun ø hipotez , e „brak dostatecznej
ilo ci tlenu podczas porodu sprawia, i dziecko rozwija osobowo flegmatyczn , biern , niepewn
i wycofan ” i dodaje: „dla takiego czøowieka, który reaguje w sposób chroniczny na traum
niedotlenienia porodowego, ka da rzecz w yciu staje si problemem i nadmiernym ci arem,
utrwalaj c wdrukowan skøonno do øatwego poddawania si ”.12
Oczywi cie, obwody pami ci niejawnej i jawnej zazwyczaj wspóøpracuj ze sob , tworz c
uczucia i zachowania tak e wtedy, gdy dany czøowiek nie jest wiadom tej pierwszej. Potwierdzana
w praktyce hipoteza Janova powiada, e aby terapia byøa skuteczna, organizm pacjenta musi
wybudowa lub udro ni poø czenia neuronalne mi dzy wiadomo ci (kora), a fizjologicznymi
wdrukami (ukøad limbiczny i pie mózgu). Nawet je li dana osoba nie pami ta na przykøad
obrazów jakie mogøa postrzega podczas swojego porodu czy innej traumy, ci gle ma mo liwo
integrowa ze wiadomo ci swoje fizyczne i emocjonalne prze ycia z tego do wiadczenia.
Tworzenie si tych poø cze Janov nazywa procesem zdrowienia.
Aby poj reakcje niemowl cia lub maøego dziecka na traum , musimy zacz od kilku
podstawowych spraw. Pierwsza fundamentalna zasada to przyj cie perspektywy ewolucyjnej: nasze
zachowania ksztaøtuje absolutny imperatyw przetrwania, który rz dzi nami przynajmniej do wieku
prokreacyjnego, kiedy to mo emy przekaza nasze geny dalej.
U ludzi, przetrwanie niemowl ctwa i dzieci stwa jest szczególnie problematyczne, gdy
rodzimy si w stosunkowo najwcze niejszym stadium rozwoju ze wszystkich ssaków. Zagro eniem
s te du e wymiary gøówki niemowl cia, które musi przecisn si przez kanaø rodny. .
Nasza wzgl dna niedojrzaøo w chwili porodu oznacza, e jeste my najbardziej ze
wszystkich ssaków zdani na opiek rodziców. Ma to doskonaøe uzasadnienie ewolucyjne, skoro
mamy rozwin wrodzony repertuar zachowa relacyjnych (jak u miech si czy pøacz),
komunikuj cych rodzicom nasze stany i potrzeby dotyku, ciepøa, kontaktu i od ywiania.
Druga fundamentalna zasada polega na tym, e nasze najbardziej elementarne zachowania
s reakcjami na przyjemno i/lub ból. Upraszczaj c, ból jest zawsze sygnaøem jakiego
niebezpiecze stwa, którego nale y unika , podczas gdy przyjemno kojarzy si z zaspokojeniem
potrzeb. Ból i przyjemno to dwie bandy wyznaczaj ce tor przetrwania.
Po stronie pozytywnych do wiadcze mo emy zapisa na przykøad opieku cze i peøne
miøo ci zachowania rodziców wobec dziecka, nios ce mu przyjemno i umo liwiaj ce budowanie
trwaøych, oznaczaj cych bezpiecze stwo wi zi. Takie zachowania opiekunów umo liwiaj , by
wymieni cho kilka przykøadów, zdrowy rozwój mózgu, ustawiaj odpowiednie poziomy
hormonów na dalsze ycie, decyduj o skuteczno systemu odporno ciowego – søowem, s
warunkiem peønej realizacji potencjaøu genetycznego.
Jednak e kiedy dziecko nie zaznaje zaspokojenia potrzeb – kiedy odczuwa brak pokarmu,
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akceptacji, uwagi, przytulania, przemawiania do niego, bawienia si z nim, etc, emocjonalny i
fizjologiczny ból b dzie si w nim kumulowaø. Dziecko takie b dzie coraz gwaøtowniej
komunikowa rodzicom swoj rozpacz, al i gniew, a w ko cu zoboj tnieje i zamrozi si .
W takiej sytuacji, nerwowy ukøad sympatyczny jest stale pobudzany, co objawia si mi dzy
innymi napadami pøaczu, agresywno ci , niszczeniem rzeczy, gwaøtownym t tnem i nadprodukcj
hormonów stresu – co wszystko jest prób woøania o pomoc i sygnalizowania wøasnej niedoli.
Reakcje te nale do podstawowego systemu strategii przetrwania: walcz-uciekaj-zamró
si , wøa ciwego tak e gadom i ssakom, nie tylko nam, naczelnym. W obliczu niebezpiecze stwa
lub bólu, wst pn reakcj jest aktywacja ukøadu sympatycznego, co daje energii i siø do walki z
zagro eniem lub ucieczki.14
13

Im døu ej i w wi kszym zakresie ignorowane s potrzeby dziecka, tym wi kszy odczuwa
ono stres (emocjonalny i fizyczny), zam t i rozpacz. Uczucia te nawarstwiaj si wskutek
ignorowania go i sprawiania mu bólu. Poczucie bycia caøkiem samemu, na granicy wyczerpania i
nie ko cz cego si cierpienia, wymusza na nim ostatni z automatycznych reakcji obronnych: skoro
nie ma nadziei na popraw mojego losu i nie mog nigdzie uciec, to zamro si , by nie czu .
Oczywi cie wybory te przebiegaj na poziomie nie wiadomym – s wymuszone przez
beznadziejno sytuacji reakcj . Tak wi c, dziecko, nie mog c ju znie wi cej cierpie , rezygnuje
z walki o siebie. Nikt nie jest wstanie, nie mówi c ju o niemowl ciu czy maøym dziecku,
przetrwa nie ko cz cych si tortur. Jest to punkt, w którym nie ma ju siøy na walk , ani nadziei na
jej sens. Wtedy wø cza si „gadzia” cz
naszego mózgu. Gór bierze nerwowy ukøad
parasympatyczny, tøumi c reakcj walki i przerzucaj c system na stron pasywno ci, co pozwala
oszcz dzi resztki energii jako ostatni desk ratunku.
Janov twierdzi, e je li cierpienie sko czy si , kiedy dziecko jeszcze walczy, zapisze sobie
ono wzorzec, e walka jest kluczem do przetrwania. Staj c w przyszøo ci przed wyzwaniami ycia,
osoba taka b dzie reagowa w pierwszym rz dzie poprzez swój ukøad symaptyczny, a wi c przez
skok adrenaliny, napi cie mi ni, pobudzone kr enie i oddech, itd.
Z przeciwnej strony, w sytuacji kiedy rozpaczliwa walka dziecka o zaspokojenie potrzeb nie
doczekaøa si odzewu i nast piøa w nim reakcja kapitulacji i zamro enia, jego typow reakcj na
stres w przyszøo ci, b dzie aktywacja ukøadu parasympatycznego: redukcja wydatkowania energii
do minimum, pasywno , dysocjacja psychiczna od zagro enia, lub mo e boja liwo i
wycofywanie si .
Trzeci fundamentaln zasad jest wyuczenie si pierwotnego reagowania, b d to w sposób
aktywny b d pasywny, na ka dy sygnaø, jaki kojarzy si z traum . „W kategoriach ewolucyjnych
oznacza to, e kluczem dla døugofalowego przetrwania staøa si zdolno reagowania wedøug
zakodowanego przez mózg l ku przed urazem i reagowania wedøug tej pami ci”.15
Je li dzieci ce traumy skumulowaøy si w czasie w wystarczaj co powa ny øadunek lub je li
mamy do czynienia z jednym, mia d cym wydarzeniem – zazwyczaj mamy do czynienia z jak
po redni kombinacj tych rodzajów – to ból trwale wdrukowaø si w system nerwowy dziecka,
wø czaj c przede wszystkim prymitywny pie mózgowy, który strze e caøo ciowo wewn trznego
rodowiska reguluj c oddech, bicie serca i podstawowe funkcje, jak oddychanie.16 I, jak wykazuje
Teicher: „Kiedy møody mózg jest ksztaøtowany fizycznie przez traumatyczne do wiadczenia (…)
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ostry stres pozostawia niezatarty wdruk w jego strukturach i wzorcach funkcjonowania”.17 Skrajnie
rani ce prze ycia mog zmieni nawet budow genów, gdy „dzi ju wiemy, e trauma dzieci ca
jest w stanie zmieni ludzkie DNA i wpøywa na to, jak pracuj nasze geny”.18
Traumatyzowane dziecko uczy si kojarzy pewne bod ce z pewnymi rodzajami bólu i
reaguje podobnie jak psy Pawøowa lini ce si nie na zapach jedzenia, którego ju dawno nie byøo
(bodziec pierwotny), ale na d wi k dzwonka (bodziec wtórny), który kiedy towarzyszyø
podawaniu peønej miski. Ta forma klasycznego warunkowania, tak fundamentalna dla uczenia si ,
jest kluczowym elementem w powstawaniu nerwic.
Pawøow byø istotnie przekonany, e uwarunkowane reakcje mogøyby wyja ni zachowania osób
psychotycznych. Sugerowaø na przykøad, e ludzie wycofuj cy si z aktywno ci w wiecie, mog
kojarzy pøyn ce z niego bod ce z jakim mo liwym zranieniem lub zagro eniem.19
Janov utrzymuje, e jednym z centralnych aspektów nerwic (i psychoz) jest to, e dana osoba
uwi ziona zostaøa w uczuciach i reakcjach z przeszøo ci, które, nawet je li wtedy byøy konieczne
czy funkcjonalne, nie s adekwatne do chwili obecnej.
Na przykøad Anand i Scalzo donosz , e „ekspozycja noworodka na powtarzaj ce si
cierpienie mo e prowadzi do fenotypu charakteryzuj cego si podwy szonym l kiem, zmienion
wra liwo ci na ból, zaburzeniami stresowymi (PTSD) i/lub nadpobudliwo ci ruchow z
deficytami uwagi (ADHD), co z kolei mo e powodowa dalsze problemy, jak cho by zachowania
autodestrukcyjne.20
Wczesne, nie wiadome wspomnienia, wdrukowane w system nerwowy jednostki maj moc
pchn j w nerwic , a j sam na tory wykolejenia. Osoba taka jest „wi niem wøasnego bólu” w
dosøownym sensie.
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