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JAKO REDUKTOR STRESU 

 W numerze „Psychosomatic Medicine” z lipca/sierpnia 2005 ogłoszono, że ciepły, czuły 
kontakt partnerski niweluje skutki stresogennych zajęć. Grewin, Girdler, Amico i Light z Wydziału 
Psychiatrii na Uniwersytecie Karoliny Północnej oparli się na dwóch seriach badań, w których 
osoby będące w stabilnych związkach, dostawały od partnerów fizyczne przytulenie przed 
czekającym ich stresującym doświadczeniem (zapowiadano im, że czeka ich trudne występnie 
publiczne). Każdą z badanych grup i grupy kontrolne umieszczano oddzielnie, mierząc 
wszystkim ciśnienie krwi oraz poziom oksytocyny i kortyzolu.  
 Podczas zapowiedzianego wystąpienia, mówcy, którzy nie otrzymali ciepłego dotyku od 
swoich parterów, wykazywali dużo wyższe tętno i ciśnienie krwi, niż mówcy z par, które przed 
wystąpieniem mogły przez 20 sekund obejmować się i trzymać się za ręce.  
 Autorzy napisali: „Nasze odkrycia wskazują, że jeśli relacja jest wspierająca i silna, czas 
spędzany w bliskości z partnerem może mieć w okolicznościach stresu dobroczynny wpływ na 
ciśnienie krwi i chronić przed przyszłą chorobą serca,” i kończąc konkluzją: „Są to pierwsze 
odkrycia dowodzące u człowieka istnienia związku między siłą relacji partnerskiej, a poziomem 
oksytocyny, obserwowanego zarówno u kobiet, jak i mężczyzn.  
 Opracowanie to zakłada w domyśle, że oksytocyna jest jedynym czynnikiem jaki 
wyposaża małżeństwa w dobroczynny skutek kojenia stresu. Być może poziom oksytocyny 
wyjaśnia, dlaczego małżeństwa żyją dłużej, choć pamiętam, że gdzieś czytałem wywody 
twierdzące, że małżeństwa wcale nie żyją dłużej, a tylko sprawiają takie wrażenie! Statystyki 
mówią, że bycie rozwiedzionym, życie w pojedynkę lub żałoba, mogą uszkodzić zdrowie. Wysoki 
poziom oksytocyny może wpływać dodatnio na zdrowie na więcej nieznanych sposobów. Ale nie 
każdy dotyk i nie każde przytulenie. Czyniony dla formy, powierzchowny dotyk nie zwiększy 
poziomu tych pożądanych hormonów.  

JAKO GENERATOR STRESU 

W zdrowych związkach seks ubogaca się wraz z czasem i dzielonymi doświadczeniami. Z drugiej 
strony, nałogowy seks zanika wraz z rosnącą znajomością drugiej osoby, gdyż przestaje dawać 

ucieczkę od wczesnych, pogrzebanych uczuć. 
Charlotte D. Kasl, Ph.D.: Women, Sex, and Addiction (Kobiety, seks i uzależnienie) 

 Wyniki powyższych badań nad skutkami dotyku i przytulania byłyby dużo obszerniejsze, 
gdyby obejmowały też pary, których związek nie był „wspierający i silny” – by użyć słów ich 
autorów, którzy z założenia wyłączali wszystkie pary, jeśli ich relacja nie była odpowiednio 
„wspierająca i silna.” 
 Ci z nas, którzy przeszli terapię bólu pierwotnego i/lub inne głębokie, regresywne formy 
leczenia, wiedzą, jak traumatyczne wydarzenia z dzieciństwa, sięgające niemowlęctwa, porodu i 
nawet życia płodowego, określają to, kim się później stajemy w życiu, jak kształtują nasza 
osobowość i wpływają na niemożność zmienienia się o własnych siłach 



Gdyby takie „neurotyczne” osoby będące ze sobą w związkach zostały intencjonalnie 
włączone do powyższego opracowania, można by uzyskać mierzalne biochemicznie dane, 
ukazujące jakościową i ilościową różnicę w oddziaływaniu dotyku i przytualania – i mogłoby się 
okazać, że różnica ta jest funkcją stopnia stłumienia traumy u tych osób.  

Pary w rozmaity sposób przeżywają działanie dotyku i przytuleń. Zachowania te mogą 
prowadzić do całkiem różnych doświadczeń biochemicznych, zależnie od formy i ilości bólu 
stłumionego w dzieciństwie, jak i tego, ile dana para poświęciła czasu i starań na wnoszenie 
tych przeżyć do relacji.  

Wszystkie stłumione emocje towarzyszące takim wczesnym fizyczno-psychicznym 
zdarzeniom jak bicie, wykorzystywanie seksualne i trauma narodzin, mogą być wyzwalanie bez 
świadomości przez dotyk i obejmowanie, nawet jeśli czułość ta pochodzi od osób, które 
naprawdę kochamy i które kochają nas. Domyślam się, że w takich wypadkach poziom 
oksytocyny może równie dobrze się zmniejszać. Oznacza to, że są ludzie, którzy z pewnych 
przyczyn nie tylko nie mogą zaznać ukojenia w fizycznej bliskości, jakie jest udziałem innych 
„normalnych” osób, zdolnych do kojenia stresu sytuacyjnego w ten sposób, ale że te ich próby 
przynoszą im wręcz odwrotny efekt.  

Domyślam się istnienia mnóstwa osób mających tak wiele wypartego bólu związanego z 
dotykiem i przytulaniem, że doświadczanie go będzie zwiększać u nich poziom kortyzolu, a 
redukować poziom oksytocyny, czyli samo w sobie będzie przeżyciem stresogennym, 
wyzwalającym ogromnie pokłady stłumionych emocji z przeszłości.  

Chodzi tu o wyparty ból emocjonalny i uczenie się. Spróbuj pogłaskać bezdomnego psa, 
który był przez ludzi bity i kopany, a zwiększysz tym jego strach, gdyż spodziewa się on zawsze 
złego traktowania. Tak samo przytulanie, wyzwalające u jednych ludzi hormony „miłości” i 
„odprężenia,” u innych nie będzie miało pożądanego skutku, a nawet skutek odwrotny.  

W przypadku większość nowożeńców, seksualny miesiąc miodowy nie trwa w 
nieskończoność, a w przytłaczającej większości wypadków miejsce miłości w krótkim czasie 
zajmuje napięcie i ciągłe kłótnie. Jak to się dzieje, że głęboka, wzajemnie dzielona miłość 
zmienia małżonków z ludzi obcych sobie, a nawet wrogich? Terapeutka bólu pierwotnego Alice 
Rose wyjaśnia: „Mężczyźni czują się odpychani dlatego, że albo zaczynają odbierać swój 
związek klaustrofobicznie, albo dlatego, że ich żony przestają pragnąć seksu. Często to kobieta 
jest nieszczęśliwa w związku, narzekając, że mąż ma ważniejsze sprawy niż spędzanie z nią 
czasu.” (Bonds of Fire: Rekindling Sexual Rapture, p. 34). 

Niektórzy uciekają się do zdrad, by zdjąć napięcie od nieświadomych wspomnień 
wydobywane przez rosnąca bliskość „bycia razem” w związku. Przed ślubem oni mogli bowiem, 
w celu naprawy swoich obron, dochodzić do siebie po randce zostawiając obecność partnera, 
ale w małżeństwie z jego ciągłym fizycznym sąsiadowaniem zaczynają się dusić z przeładowania 
intymnością.  

Może to dziać się w różnym stopniu i na różne sposoby. Kiedy stłumiony ból jest 
minimalny, a obrony silne, para może doświadczać pogłębiającej się miłości i bliskości. Wiele 
osób jednak, które nie miały w dzieciństwie wystarczająco pozytywnej więzi z rodzicami, 
zaczyna sabotować swoje małżeństwo nie zdając sobie sprawy z tego. Stają się więc bardziej 
odległe i zamknięte w sobie, nie dzieląc się tym, co myślą i czują, czym w efekcie rujnują swój 
związek z partnerem oczekującym tylko normalnej bliskości.  

Zakładam, że pary z badań opublikowanych w Psychosomatic Medicine należały do tych 
„dobrych” małżeństw. Dobry związek to taki, w którym jedna lub obie strony noszą w sobie zbyt 
mało stłumionego cierpienia, by musieć go sabotować, albo mają silne obrony, trzymające 
ciemne cienie znad kołyski wystarczająco daleko od świadomości, by mogły jej zagrozić.  

Im bardziej niezliczone fizyczne i psychologiczne bodźce wyzwalające zderzają się z 
obronami współmałżonka, tym bardziej dane małżeństwo staje się ciężarem i/lub wieje nudą. W 
takich przypadkach próby zwiększenia bliskości wyciągają na wierzch uczucia i wspomnienia 
braków i nadużyć sprzed kilku dziesiątków lat. Każda ze stron chce, aby druga była tym dobrym 



rodzicem, jakiego wtedy im brakowało. Ta prawda leży u podstaw braku satysfakcji w obecnym 
związku. 

Poczucie odrzucenia w niezaspokojonym w dzieciństwie ojcu może zostać wyzwolone 
przez narodziny dziecka, gdyż od tej pory żona zwykle daje mniej czasu i uwagi mężowi. Dla 
niektórych mężczyzn relacja z żoną zmienia w trudną z chwilą, gdy staje się ona matką; widząc 
żonę jako matkę, zaczynają myśleć o niej jak o własnej matce. Nie znaczy to, że nie mogli oni 
myśleć w ten sposób jeszcze przez poczęciem dziecka, ale że narodziny wzmacniają stłumione 
uczucia do własnej matki, które przenoszą na żonę, gdyż trudniej im teraz je utrzymać w 
zablokowaniu.  

Trudno uwierzyć, ale najczęstszą przyczyną śmierci kobiet w ciąży, zwłaszcza wczesnej, 
jest zabójstwo przez męża (zob: Intimate Partner Homicide and Pregnancy). Breuer i Freud byli 
przekonani, że neurotycy cierpią wskutek retrospekcji wczesnych urazów, jednak cierpienie to 
staje się udziałem przede wszystkim kobiet, których partnerzy kompulsywnie odreagowują (act 
out) swoją traumę z dzieciństwa. Kiedy dobija się do świadomości męża coś ze wczesnej relacji 
z matką, jego dotychczasowe neurotyczne symptomy nasilają się w reakcji na napór 
stłumionego materiału zwiększony wskutek ciąży żony, porodu i pielęgnowania przez nią 
dziecka.  

Jest wiele przykładów. Powszechnie znanym jest przypadek Elvisa Presleya, który zmusił 
żonę w późnej ciąży do sądownej separacji. Tłumaczył, że potrzebuje czasu do namysłu. Dwa 
miesiące później przyszła na świat jego córka, Lisa Marie. 

W bardziej racjonalnym świecie, śmierć ojca lub matki współmałżonka, bądź śmierć 
któregoś z ich dzieci, zbliża daną parę do siebie, często jednak strata tego typu staje się 
potężnym wyzwalaczem dla nie uleczonych wspomnień wczesnej traumy. Normalnie 
spodziewamy się, że żal po takiej stracie skłania małżonków do szukania pociechy u siebie 
nawzajem, jednakże śmierć dziecka staje się podłożem rozpadu wielu związków, gdyż wyzwala 
wspomnienia bardzo wczesnych, stłumionych urazów. 

Wczesnodziecięce uczucia wykorzystania i/lub porzucenia mogą zalać związek także, gdy 
jedno ze współmałżonków uzna za beznadziejne swoje próby wprowadzenia pozytywnych 
zmian. Obojętność i nieznaczny poziom depresji eskalują wtedy od dąsów i rozdrażnienia do 
otwartej złości i wrogości. 
 Dr Alice Rose pisze, że potrzeba ucieczki przecz uczuciami „duszenia się” (trauma 
narodzin) w związku małżeńskim jest masowo odreagowywana w zdradach, porzuceniach i 
rozwodach. 
 W podobnym kierunki zmierza relacja seksualna w małżeństwie obarczonym wczesną 
traumą, prowadząc do zaniku emocjonalnej i fizycznej bliskości. Wzajemne oskarżenia okazują 
się raz jeszcze nieświadomymi wspomnieniami z dzieciństwa rzutowanymi na dorosły związek. 
Stłumiona pamięć zazwyczaj narasta powoli, wypływając nieraz już we wczesnej fazie, 
prowadząc pozornie niepojętych zachowań, jak flirty i zdrady w czasie miesiąca miodowego, 
powodowane nieświadomym napływem wspomnień wczesnej, stłumionej traumy, jaki wyzwala 
intymna bliskość seksualna poślubionych.  
 U osób o niskim poziomie zranień z dzieciństwa, miłość i seks w małżeństwie rozrastają 
się z upływem czasu. Jednak osobom z poważnymi nadużyciami w historii, intruzywne 
wspomnieniowe uczucia doskwierają nawet po orgazmie, a nieraz nie pozwalają osiągnąć 
szczytowania. Rozczarowaną stroną jest często mąż, który spodziewa się, że żona zaspokoi te 
jego potrzeby, których kiedyś nie zaspokoiła matka, lub w przypadkach kazirodztwa zaspokajała 
je nieadekwatnie. Żona jednak nigdy nie stanie się dla męża jego matką z dzieciństwa i może 
nie chcieć grać takiej współuzależnionej roli. Może też jednak nieświadomie obsadzać go w roli 
swojego ojca i starać się zmieniać w próbach odczyniania traumy i oprawczych cech tej postaci. 
Takie nieświadome wysiłki I cele są z góry skazane na klęskę. 

Dlaczego jednak to zwykle mężowie mają większe problemy z bliskością, niż żony? Alice 
Rose wyjaśnia, że to zwykle mężczyzna czyje się złapany w potrzask związku, gdyż 
nieświadomie wiąże on swój ból przeżyty w chwili narodzin z kobietami. Dzieje się tak również 



dlatego, że jego pierwsza intymna relacja (prenatalna, porodowa i niemowlęca), która okazała 
się dlań tak bolesna zarówno fizycznie jak emocjonalnie, była z kobietą, z matką. W 
konsekwencji, wszystkie następne bliskie związki z kobietami stają się pomostem dla tych 
dawnych uczuć – zwłaszcza związek z najbardziej pożądaną i podziwianą kobietą, na którą 
zaczyna on je projektować. Przecież w niemowlęctwie nie było nikogo innego równie 
upragnionego jak matka, zwłaszcza, gdy go krzywdziła i odrzucała! Najczęściej, więc o wyborze 
partnerki decyduje ta pierwsza relacja w jego życiu. 

Orgazm może redukować poziom naszych obron i dlatego ma potencjał zbliżania nas do 
wspomnień wczesnodziecięcego wykorzystania. Niestety, wiele osób z traumą, doświadcza po 
orgazmie amorficznego stanu depresji oraz potrzeby ucieczki od wszechogarniającego lęku i 
uczucia duszenia się. Normalne pragnienie, by po akcie seksualnym kojąco spoczywać w 
objęciach partnera może być przez niego odbierane jako inwazja: „Nie dajesz mi przestrzeni;” 
„Nie mogę swobodnie oddychać;” „Za mocno wczepiasz się we mnie;” „Muszę wstać i wyjść.” 
Łatwą i często stosowaną obroną przed tymi uczuciami jest ucieczka w sen. Osoby z traumą 
zwykle unikają przytulania się do siebie po akcie seksualnym, gdyż zagraża to ich obronom i tak 
już nadwątlonym przez przeżytą rozkosz i orgazm.  

Uwiedzeni synowie, zafiksowani w dzieciństwie przez matkę na niej samej, stają się 
zwykle gorliwymi zaspokajaczami kobiet, ale gdy obiekt ich miłości staje się żoną, a tym 
bardziej, gdy żona urodzi dziecko, związek zaczynają zakłócać nieświadome uczucia wczesnego, 
niezwykle intensywnego, kazirodczego związku z matką. Wtedy wykorzystani w dzieciństwie 
mężowie zaczynają postrzegać żony jako swoje matki, przez co stają się niechętnymi 
kochankami, a nawet doświadczają impotencji. Ten sam mechanizm może działać u kobiet 
wykorzystanych przez ojców, prowadząc do unikania współżycia w związku i/lub oziębłości. 

Często uczucie współpartnera: „muszę się stąd wydostać” jest odreagowywane na 
zewnątrz i osoba ta opuszcza związek. Ulga jest jednak tylko przejściowa. W nowym związku, 
wskutek początkowego zauroczenia i fascynacji seksem, symptomom wyzwalanym przez 
bliskość seksualną trzeba nieco czasu by wypłynęły. Jednak gdy tylko ekscytacja erotyczna 
opada, pogrzebane dawno temu uczucia zaczynają ponownie zagrażać, często kolejnemu już 
związkowi. Uzależnienie seksualne w małżeństwie często ma postać ciągu cudzołóstw – 
zachowań odreagowujących, które są jeszcze jedną formą pseudo-bliskości eskalującej w 
seryjne zdrady lub porzucenia partnerów.  
 Erotomania jest jak picie słonej wody dla ugaszenie pragnienia. Nie gasi go, a rozjątrza. 
Możesz te zachowania odreagowujące pić, pić i pić, a wciąż i coraz bardziej pragniesz, gdyż nie 
zaspokajają one twojej prawdziwej potrzeby. Ukrytą potrzebą w neurotycznym małżeństwie są 
dawne, stłumione uczucia i niezaspokojone deficyty każdego współmałżonka z początków życia. 
Potrzeby tej nie zaspokoi żaden związek ani akt seksualny; może ona być tylko wciąż na nowo 
odczuwana. Prawdziwą potrzebą jest potrzeba uleczenia – potrzeba głębokiego, uwalniającego 
emocje przeżycia wczesnych, zablokowanych urazów wykorzystania – powrotu do nich w terapii 
zorientowanej na doświadczenie, w pierwotnym kontekście i z pierwotną obsadą ról.  
 P.S. 

Pięcioletnia Morgan wyjaśnia, dlaczego wielu mężczyzn nigdy się nie żeni: „Dlatego, że 
boją się pocałować narzeczoną.” 


