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PEGGY: Prowadzisz wiele kursów edukacyjnych, a także własną praktykę terapeutyczną 
skoncentrowaną na leczeniu szoku. Czym jest wstrząs i jak się go nabawiamy?  
KARLTON: Wstrząs jest wzorcem zahamowania, przechowywanym w psychice i ciele po tym, jak 
dana osoba przeżyła jakieś cios lub traumę – coś, co wtłoczyło ją w stan klinicznego szoku. 
Ekstremalnym przykładem wstrząsu jest PTSD; to z tego powodu weterani wojenni mają 
retrospekcje. Ale na stan wstrząsu może wskazywać także to, że pani Kowalska stale zapomina, 
gdzie podziała klucze lub stale gubi portmonetkę. Wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu dotknięci 
wstrząsem. Nie spotkałem jeszcze duszy, która nie nosiłaby jakiejś dozy nieuleczonego wstrząsu. 
Dopóki zostanie on nie rozwiązany, mamy zablokowane lub zahamowane znaczne obszary psychiki 
i funkcjonowania w życiu.  

Najbardziej zaawansowane badania nad wstrząsem i jego psychologicznymi konsekwencjami 
zawdzięczamy pracom Williama Emersona. Żadna inna znana mi psychologiczna ani zorientowana 
na ciało terapia nie prezentuje tak głębokiego poziomu świadomości w rozumieniu wstrząsu, jak ta, 
jaką możemy znaleźć u najbardziej zaawansowanych w szkoleniu członków społeczności skupionej 
wokół Emersona.  

Próbując przyspieszyć własny proces zdrowienia podejmowałem kilka różnych form psychoterapii 
na przestrzeni dziesięciu lat. Uczęszczałem niemal na każdy dostępny zaawansowany kurs; kilka z 
nich miało w programie ćwiczenie technik terapeutycznych z klientami. Według moich 
doświadczeń, pod względem łączenia dokonań naukowych z procesami duchowymi, jakie wiążą się 
z życiem płodowym i porodem – a więc okresem kiedy zapisują się najwcześniejsze i najgłębsze 
wzorce dla ciała, mentalności i umysłu – najwięcej mi dały treningi Williama Emersona. Odkryłem, 
że mam naturalny dar czy talent do tej pracy, a moja prywatna praktyka powstała dzięki dobrym 
referencjom. Jestem całkowicie zanurzony w ducha pracy Emersona ale jednocześnie zaczynam 
otwierać się na pewne szczególne, interesujące mnie obszary oraz dodaję nowy materiał własny.  

William Emerson podkreśla różnice między traumą a wstrząsem. Stosuje także inny system 
leczenia dla traumy, a inny dla wstrząsu. Na czym polegają te różnice?  
Odróżnianie traumy od wstrząsu zarówno jeśli chodzi o diagnozę jak i leczenie, jest takie ważne 
dlatego, że wstzrąs nie poddaje się klasycznym technikom terapeutycznym. Jako stan ostrzejszy niż 
uraz lub trauma, wstrząs przechowywany jest w cele i w psychice w sposób bardziej uporczywy i 
często też a-logiczny. Samą traumę leczy się łatwiej, bo pod względem wzorców przechowywania 
w duszy i w organizmie jest ona bardziej linearna i logiczna, a przy tym reaguje pozytywnie na 
procesy katharsis i inne formy głębokich interwencji. Chodzi o to, że trauma zazwyczaj zamraża 



system człowieka w stanie wstrząsu. Wyszkolony facylitator1 potrafi odróżnić, gdzie w związku z 
tym czy innym dawnym doświadczeniem pacjent tkwi w szoku, a gdzie cierpi wskutek traumy i 
odpowiednio dobrać zestaw technik terapeutycznych. 

Jak te różnice przejawiają się w życiu ludzkim? 
W obszarze doświadczenia osobistego trauma jest zdecydowanie bardziej krótkotrwała. Bardziej 
przypomina podrażnienie lub lub poważną przeszkodę. W porównaniu z nią wstrząs jest szerszy 
tematycznie i naprawdę trwale nas unieruchamia, blokuje. 

Czy w ciągu lat pracy w tym obszarze miałeś wrażenie, że wzrasta na świecie liczba przeżyć 
wywołujących wstrząs– że ludzi mają trudniejsze przejścia, powiedzmy, przy własnych 
narodzinach lub bezwstrząsowym rodzeniu dzieci?  
Całe ludzkie położenie jest naznaczone wstrząsem: jest prawie niemożliwe przejść przez fazę 
zagnieżdżenia, życie płodowe i poród nie łapiąc wstrząsu po drodze. Bez wątpienia sprawy takie jak 
skutki przeludnienia czy napędzane przez nieświadomość akty agresji ciągle się nasilają, ale  trudno 
mi jest stwierdzić, czy istotnie doświadczenia wstrząsowe narastają.  

O wiele ważniejsze jest wiedzieć – z czego większość ludzi nie zdaje sobie sprawy – że na poziom 
wstrząsu jaki w sobie nosimy może mieć wpływ to, jak wiele mieliśmy zasobów i jak bardzo nie 
chronione były nasze ciała i dusze na początku życia. Dziecko w fazie płodowej jest jeszcze 
bardziej zależne i bezbronne niż niemowlę i narażone na wstrząs wskutek zdarzeń, które w 
późniejszym wieku wywołałyby tylko traumę, a w dorosłości były odnotowane zaledwie jako 
niekorzystne. Dziecko, które poczęło się w efekcie gwałtu, a potem dojrzewa w łonie uzależnionej 
od cracku nastolatki, która nie ma męża, od poczęcia znajduje się w stanie szoku – w całkiem innej 
sytuacji niż dziecko chciane, planowane i oczekiwane, którego matka jest w dobrej kondycji 
psychicznej, odżywia się właściwie i jest szczęśliwą żoną ojca dziecka, który ją wspiera. 

W fazie płodowej dzieci są bardziej wrażliwe na wstrząs, niż w wieku np. jednego miesiąca, ale 
może się okazać, że jedno ma większe zasoby niż drugie. Kiedy raz doznaliśmy wstrząsu, jesteśmy 
bardziej podatni na kolejne – zwłaszcza jeśli są one zbliżone „tematycznie” do pierwotnego – 
dopóki ów pierwszy nie zostanie rozwiązany. Obecnie mamy w zasięgu więcej możliwych  
interwencji położniczych niż kiedykolwiek: cesarskie cięcia, podawanie narkotyków, kleszcze itp. 
Wszystkie one wywołują u dziecka wstrząs, choć często są konieczne.  

Mimo to – pracując jako wolontariusz w miejskich szkołach podstawowych i średnich i porównując 
z dzisiejszymi dziećmi zdjęcia uczniów z początku XX wieku – mogę stwierdzić, że w tamtych 
pokoleniach poziom wstrząsu był przynajmniej tak wysoki, o ile nie wyższy, niż dzisiaj. 

Co ma zrobić nauczyciel widząc, że jakieś dziecko czy dzieci w jego klasie demonstrują 
zachowania wstrząsowe. Czym one są jak mógłby im zaradzić?  
Najważniejsze, co może zrobić nauczyciel, to rozumieć, przez co i kiedy wstrząs uaktywniany jest 
na nowo. Aktywizuje on przysadkowo-adrenergiczne obwody mózgu, które mogą zakłócać logiczne 
myślenie. Uaktywniony wstrząs „odpala” zachowania, które wydają się niemożliwe do opanowania 
lub zmiany, zwłaszcza gdy nauczyciel ma w klasie kilkoro odreagowujących jednocześnie dzieci. 
Kiedy dziecko przejawia zachowania wstrząsowe, nie ma ono szans wrócić pod perswazją do 
siebie, ani uważać na lekcji czy zachowywać się „normalnie” czyli zastosować się do wymogów 
nauczyciela. W szkołach na całym świecie nauczyciele notorycznie pokonują się sami poprzez 
próby egzekwowania czegoś, czego nie da się wyegzekwować – przynajmniej nie w danej chwili. 
To tak jakby próbować korzystać z komputera gdy jest uśpiony lub się zawiesił. Jeśli nauczyciel 
będzie w takich sytuacjach rozumiał, że ma do czynienia z szokiem, będzie miał dużo łatwiejsze 
życie. Są pewne pomocne chwyty, jakich może się nauczyć i potem stosować – przynajmniej tak 

1 Od angielskiego słowa to facilitate – ułatwiać. Facylitator to pewien typ psychoterapeuty wspomagający swoimi 
umiejętnościami, technikami i wiedzą procesy wewnętrzne klienta dążące w stronę jego uzdrowienia i integracji 
(przyp. tłum.).  



długo, jak długo sam nie „zalicza” wstrząsu, gdyż stany te są zaraźliwe.  

W jaki sposób wstrząs działa w rodzinie? Wyobrażam sobie, jak rodzice się nim zarażają, a 
potem przenoszą na dzieci, i tak w kółko. Czy to możliwe?  
Wstrząs w polu rodziny jest złożonym i fascynującym zjawiskiem. Szczególnie zaraźliwy jest w  
rodzinach, gdzie starsi członkowie dźwigają wstrząs z własnego dzieciństwa, pochodzący z 
uzależnień, wykorzystania, zranień emocjonalnych, obsesyjnej kontroli czy braku miłości. Zjazdy 
rodzinne, uroczystości i święta są zazwyczaj wylęgarnią stanów wstrząsu. Gdy jednak choć jedna 
osoba wie, co się dzieje, ma szansę wnieść jakąś energetyczną zmianę. Może zlokalizować i 
rozbroić te aktywacje i reaktywacje oraz sama uniknąć ich u siebie, stając się trzeźwym oparciem 
dla siebie i innych. Wstrząsu, podobnie jak traumy, doznają najczęściej dzieci od rodziców, a jeśli 
sami wpadają w swoje reaktywacje, to na pewno żadne dziecko się nie uchowa, nawet dorosłe. 

Jeśli widzę, że pewne rzeczy budzą we mnie wspomnienia wstrząsowych zdarzeń z przeszłości, 
a mimo to wciąż je powielam, to czy mam szansę otrząsnąć się z tego? Zobaczyć, co sobie tym 
robię?  
Jeśli wciąż robisz rzeczy, które reaktywują twój wstrząs, to zapewne znaczy, że twoja psychika 
chce, abyś pracowała z tą dziedziną, więc dlatego stawia ci ją przed oczy.  

Większość ludzi wymachuje rękami, wołając: „dlaczego to przydarza się zawsze mi?!” Aby połapać 
się w takiej sytuacji, musisz zbadać jej wszystkie odniesienia i konteksty. Im więcej świadomości 
rozwiniesz wokół tego, tym łatwiej i szybciej dostrzeżesz, że to nadciąga. Co ja robię i czym to 
jest? W jakich sytuacjach to mi się nagminnie zdarza? Co dzieje się wcześniej, zanim to się 
zaczyna? Jakie masz uczucia – realne doznania e-mocjonalne w ciele – przed, w czasie i po? W jaki 
miejscach ciała się  lokalizują? Możesz je sobie zapisywać w tzw. dzienniczku lub dzielić się z 
przyjaciółmi. Kiedy tworzysz sobie takie miejscowe mapy, możesz jaśniej dojrzeć swój krajobraz 
psychiczny lub topografię i żyć z większą świadomością. To jest dopiero początek. Kiedy masz 
mapę, możesz rozpracowywać swoje wzorce wstrząsu 

Wstrząs zawęża świadomość, to jego praca na rzecz przetrwania. Problem zaczyna się, gdy w „tu-i-
teraz” następują reaktywacje z „tam-i-wtedy”, bo nasza świadomość niepotrzebnie się ulatnia, a my 
kończymy jako przyczyna własnych problemów.  

Widzę, że między ludźmi są wielkie różnice jeśli chodzi o sposoby doświadczania zdarzeń  
wstrząsowych i pracę z nich skutkami, ale czy jest ogólna prawda co do osób, które wiedzą, że 
są w stanie szoku i starają się z tym pracować? 
Zdumiewające jest, że sama nauka rozpoznawania, kiedy, gdzie i jak fundujemy sobie wstrząs, jest 
najzdrowszą rzeczą jaką możemy dla siebie zrobić. Następny krok to szukanie, znajdowanie i 
korzystanie z sieci wsparcia – szczególnie w klimacie współodczuwania, włączając w to empatię 
dla samego siebie.  

W jaki sposób ktoś uwalnia wstrząs ze swego ciała, umysłu, inteligencji emocjonalnej?  
Cóż... tu nie ma krótkiego opisu. Mogę tylko powiedzieć, że praca ta musi przebiegać w 
bezpiecznym, empatycznym i wspierającym otoczeniu, w którym zainteresowane osoby mogą 
doświadczać małych fragmentów swojego stanu wstrząsu, tak by nie doznać przeciążenia i 
retraumatyzacji. Muszą wchodzić w regresje mierząc w stronę dawnych urazów, które wytworzyły 
stan szoku, ale też trzymać nad tym kontrolę. Kiedy odkryjesz, co spowodowało twój wstrząs oraz 
jak on wpływa na twoje uczucia i ciało, możesz zacząć – poprzez pełną empatii dla siebie, 
przytomną świadomość – stosować odpowiednie techniki, by podważyć zamki, które więżą go w 
twoim systemie psychofizycznym.  

Gdy wstrząs zostanie zluzowany, nagle zaskoczy cię, że zamiast go odtwarzać i reagować według 
nieświadomych schematów, udało ci się zachować pełną świadomość i podjąć właściwe decyzje, 
wynikające z wewnętrznego oddźwięku. To przebłysk nadchodzącego wyzwolenia: zdolności 
zmierzania tam, gdzie kieruje cię twój proces i cel życia, z rosnącą świadomością i paletą wyborów.  



Gdy nie rozwiązany wstrząs reaktywuje się w naszym codziennym życiu, często towarzyszą temu 
różne symptomy. Poniższe przykłady, odnoszące się do dwóch układów naszego autonomicznego 
systemu nerwowego – układu współczulnego (sympatycznego) i przywspółczulnego 
(parasympatycznego) – obrazują bazujące na nich dwa typy wstrząsu: pobudzeniowy i hamujący. 

 Częste, szybkie mruganie powiekami lub bardzo rzadkie i wolne mruganie powiekami;  
 Bardzo napięty, twardy układ mięśniowy lub układ mięśniowy zwiotczały, nadmiernie 

rozluźniony;  
 Rumiane, plamiaste zaczerwienienia lub ogólny koloryt skóry bądź skóra bardzo biała i 

blada;  
 Intensywny, nadmiernie skupiony i zwarty stan bycia lub stan bardzo przestrzenny, mglisty i 

rozrzedzony;  
 Szybkie i niewspółmiernie silne reagowanie na stres i bodźce lub wycofanie się do 

wewnątrz i niezdolność do zorganizowanego myślenia  

Pierwszym krokiem w stronę pokonania tych ograniczeń afektywnych jest nauka rozpoznawani ich 
w samym sobie. Taka samoświadomość w gruncie rzeczy zaczyna zmniejszać intensywność i 
częstotliwość reaktywacji wstrząsu. Wynotowanie sobie bodźców, jakie je wyzwalają, pomaga 
rozpoznać tzw. scenariusze szoku we własnym, codziennym życiu.  
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