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Rozdziaø drugi
Jak centralny ukøad nerwowy ulega
uszkodzeniu
Zadaniem centralnego ukøad nerwowego (CUN) jest przechowywanie (kontenerowanie)
pot nego materiaøu pogrzebanych urazów z dzieci stwa, by zapobiec samobójstwu, obø dowi lub
zabójstwom. CUN radzi sobie z tym zadaniem, pozwalaj c na powolne wypøywanie wypartego
materiaøu w nowych, wietnie zamaskowanych postaciach. Na przykøad, u jednego dziecka wyparta
w ciekøo za krzywdy, jakich doznaøo, mo e sta si skalpelem chirurga, w którym mózg konteneruje
j na przestrzeni ycia w wysoce konstruktywny sposób. U innego dziecka mo e ona sta si ostrzem
no a w ulicznych walkach gangów. U jeszcze innego – yletk do samookalecze . Tak czy owak,
støumiona w dzieci stwie w ciekøo staje si tn cym ostrzem profesjonalnej krytyki. W jakimkolwiek
zjawia si przebraniu, jej impulsy wypøywaj z tego samego miejsca – z rozpalonego do biaøo ci piekøa
nie wiadomego bólu – bólu, który przez mentalne mechanizmy obronne jest przeksztaøcany i
kanalizowany we wszystkie odcienie i faktury dorosøych zachowa . Jeste my zbiorem ywych masek
prymitywnego i pot nego dzieci cego ja.
Szukaj c pomocy psychoterapii gø binowej, prosimy terapeut o spenetrowanie i usuni cie
zewn trznego, ucywilizowanego ja, aby zranione i zainfekowane cz ci naszego istnienia mogøy
wynurzy si nagie, a przez to gotowe na uleczenie. Ró ni terapeuci pracuj na ró nych
gø boko ciach, z których ka da ma swoje metody i wymagania. Tylko nieliczni z nas próbuj
bezpo rednio uchwyci rozpalony do biaøego materiaø nie wiadomo ci. Zdecydowana wi kszo trzyma
si blisko powierzchni, pozwalaj c rekinom drzema w gø binach.
Terapia nap dzana jest przez to samo, co nap dza wszystkie ludzkie zachowania: przez
pragnienie doko czenia niedoko czonego w celu uzyskania tego, co potrzeba. Klienci, bardziej
bezpo rednio ni inni czøonkowie normalnego spoøecze stwa, poszukuj mo liwo ci odkrycia i
gøo nego wyra enia ich bólu – dawnych urazowych sytuacji, jakie go wywoøaøy i jakie daj si im we

znaki w dorosøym yciu. Uzdrowienie zaczyna nast powa , gdy pacjent ø czy si z nie wiadomym
materiaøem i przepøawia go na brzeg wiadomo ci przez rw c rzek swoich obron. Uprzednio
zamro one procesy topniej , wkraczaj w gøówny nurt zjawisk mentalnych i zostaj zintegrowane.
Trac przez to wøa ciwo wypaczania i zamulania naszych my li, uczu i zachowa , dziaøaj c z takich
miejsc w naszym wn trzu, których nie mo emy dostrzec. Przyjrzyjmy si zniszczeniom z dzieci stwa,
aby zobaczy , czym jest to, co staramy si leczy .
Zniszczone dziecko staje si dwiema dorosøymi osobami: Po pierwsze, wytwarza faøszywe,
zewn trzne ja, ‘osobowo ’ w jakiej do pewnego stopnia wszyscy zamieszkujemy. Dziecko konstruuje
j , aby trzyma swój ból z dala od siebie. To zewn trzne ja nie uwa a si za faøszywe, a mo e
powinienem powiedzie , e ka dy z nas uwa a to swoje ja za prawdziwe i b dzie, bez wzgl du na
obiektywn prawd , walczy o zachowanie wøasnego obrazu rzeczywisto ci jak szczur przyparty do
muru. W tym obszarze le y caøy kulturowy konsensus.
Druga osoba, to ukryte pod spodem poranione dziecko, wci sma ce si w prodi u udr k,
l ków, gniewu, nieufno ci i smutku. U czøowieka zniszczonego w dzieci stwie z biegiem czasu coraz
bardziej narasta chaotyczna nie wiadomo i równolegle coraz mniej siø ma jego ja, które musi j
kontenerowa . Dlatego staje si on kruchy, przestraszony, øatwy do sprowokowania oraz wy ty przez
nieskuteczno i yciowe sztormy. Jako osoby poranione, bø dnie rozumiemy wiat i reagujemy na
niewspóømiernie. Rz dz nami od wewn trz przepot ne siøy.
Wczujmy si w dziecko pozostawione bez dotyku w swojej koøysce. Pøacze ono i krzyczy o
uwag i przytulenie, a milknie, osuwa si w depresj i w ko cu umiera na przypadøo nazywan
marazmem.
Ka dy, kto zechce wcieli si na chwil w owo umieraj ce dziecko, b dzie mógø doceni siøy, z
którymi mam na co dzie do czynienia w mojej praktyce. Ci z nas, którzy zabieraj pacjentów w
podró wstecz, by mogli ponownie prze y swój pierwotny ból i uwolni si od niego, w
niewiarygodnym stopniu podlegaj uczuciom i terapeutycznej konieczno ci. wiat z gø bin naszych
umysøów bywa z pozoru dziwaczny. Zmagamy si z faøszywym ja klientów, umocowanym wokóø

rdzenia ich bólu, którego ani nie mog , ani nie chc czu .

Søuchaj c nakazu centralnego paradoksu terapii, terapeuta gø binowy pod a z pacjentami do
samego j dra ich chaotycznych miejsc. Ulga, jaka nadchodzi z chwil wydobycia ich traumy na
wierzch, jest jedynym mo liwym i ostatecznym ukojeniem. Skrótowo: poczuj to, a uwolnisz si od
tego. Zdumiewaj ce, e przytøaczaj ca wi kszo terapeutów i przytøaczaj ca wi kszo pacjentów
czyni wszystko, co mo liwe, by unikn tej prawdy. Psychoterapia, uciekaj c od jej rozumienia,
zamkn øa si , jak to okre lam, w paøacach po ytecznych teorii, by zabezpieczy osoby, które j
praktykuj , przed uczuciami, jakie mo e w nich poruszy pacjent w gø bokiej regresji.
Zostaøem wyksztaøcony na rezydenta psychiatrii wedøug klasycznych metod my lenia.
Spenetrowanie kunsztownych katedr psychodynamicznej teorii zaj øo mi wier wieku i ponad
trzydzie ci dwa tysi ce godzin prowadzenia terapii, zanim zdoøaøem wydoby na wierzch te proste
prawdy, którymi dzi si z wami dziel . Moje metody sprawdzaj si u tych, którzy s w stanie je
stosowa . Leczyøem gø binowo ponad tysi c pacjentów, w tym siedemset kobiet, wi c wiem, o czym
mówi .
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Rozdziaø trzeci:
Poziomy intensywno ci terapeutycznej
Terapeutyczna intensywno

: Poziom Pierwszy

Poziom Pierwszy psychoterapii nazywa si kolokwialnie terapi siedziano-gadan . Terapeuta i
pacjent rozmawiaj ze sob , zajmuj c pozycje siedz ce w wygodnie urz dzonym gabinecie. Taka
konfiguracja ciaø wspiera wiadom , obronn prezentacj ich wøasnych ja. Obaj s dla siebie uprzejmi
i racjonalni, wedøug norm zwyczajowych i spoøecznych. Efekt jest podobny, jak w przypadku powa nej
dyskusji na przyj ciu uwa nie obwarowanym konwencjami savoir vivre. Dystans od gø bokiego bólu
jest maksymalny u obu stron. Pacjent opowiada histori , opisuj c zdarzenia w zasadniczo logiczny,
linearny i dyskursywny sposób. Gdy dochodzi do rozmy la i przypominania sobie zdarze , dyskusja
wci pozostaje pod wiadom kontrol . Terapeuta oferuje uwa ne, obiektywne søuchanie i
wypowiada skupione na kliencie stwierdzenia odzwierciedlaj ce. Mo e te udziela lub nie udziela
rad. Pacjenci oczekuj wsparcia, klaryfikacji i utwierdzania w wa no ci oraz maj w ogromnej
wi kszo ci nadziej , e ich obrony nie b d zbyt gø boko podwa ane. Chc , aby ich warto ci,
przekonania i – mówi c krótko – caøa struktura osobowo ci pozostaøa w wi kszo ci nienaruszona.
Poziom pierwszy nie stwarza powa niejszego zagro enia dla ich racjonalnego obrazu siebie ani
sposobu funkcjonowania w yciu. Pacjent mo e oczekiwa pewnej ulgi od swych bie cych uczu i
zachowa , zazwyczaj na pewien, ograniczony czas. Jego centralny system nerwowy pozostaje
zasadniczo zamkni ty i nie nast puj adne gø bsze zmiany w osobistych procesach. Ten rodzaj terapii
prowadzony jest przez zdecydowan wi kszo specjalistów od zdrowia psychicznego, od psychiatrów
zaczynaj c, a ko cz c na pracownikach socjalnych. Jest to post powanie tradycyjne, bezpieczne i
prowadzi do minimalnych zmian.
S tylko dwa sposoby, jakimi dorosøy mo e zrani dziecko. Pierwszy ma miejsce zawsze wtedy,
gdy opiekun je porzuca – gdy zabiera swoj obecno , empati , dobry dotyk oraz psychiczne i
werbalne wsparcie. Dla dziecka jest to krzywda, jak argon profesjonalistów nazywa ‘utrat obiektu’.
Kiedy obiekt rodzicielski wycofuje si , dziecko powoli i nieubøagnie, zaczyna gøodowa psychicznie.
Usycha w nim drzewo ycia. Pozbawiona czuøej opieki rodziców dusza, skr ca si i karøowacieje niczym
nie podlewana, pozbawiona wiatøa ro lina.
Drugi sposób, w jaki doro li mog rani dzieci, polega na wtargni ciach w jego przestrze i
wiat poprzez werbalne i emocjonalne okrucie stwo, przemoc, bicie oraz seksualne molestowanie.
argon profesjonalistów nazywa to ‘intruzj obiektu’. Efekt jest tak samo opøakany – drzewo ycia
zostaje w dziecku poøamane, zatrute i zdeptane.
Wi kszo przypadków nadu y na dzieciach zawiera oba te elementy. Bicie na przykøad jest
nie tylko naruszeniem jego cielesno ci, ale te zastraszeniem, poni eniem i brakiem empatii. Trauma

wcale nie musi mie nagøej i dramatycznej postaci. Mo e kumulowa si , ciekaj c na dno duszy
drobnymi strumyczkami przez døugi okres.
Jednym z najbardziej niszczycielskich zachowa jest niezdolno rodziców do odpowiedniego
søuchania dzieci, bez utykania w ich psychice wøasnych my li, ocen i uczu . Takie post powanie
zakøóca rozwijaj ce si ja ci gøym zaprzeczaniem jego uczuciom, woli i wewn trznej rzeczywisto ci. Z
biegiem lat, ów brak empatii i nie ko cz ce si aplikowanie dziecku zasad, zakazów i przekona
mia d cych jego psychiczne procesy przez nie honorowanie ich, niszcz kompletnie wrodzone,
samoreguluj ce mechanizmy powstaj cego mózgu.
Brak empatii mo e zostawi w dziecku tak samo wiele bólu i upo ledzenia, co maltretowanie
fizyczne:
- Mamusiu, mamusiu, pani w szkole dzi byøa dla mnie niesprawiedliwa.
- Och, kochanie; pani przecie stara si jak najlepiej.
Powtarzaj ce si dziesi tki tysi cy razy przez lata dzieci stwa i dorastania zabranianie dziecku
posiadania wøasnych uczu i eksplorowania ich, powa nie upo ledza pr ne procesy buduj ce
møodego mózgu.
Kiedy dziecko poddane jest negatywnym wpøywom, jego drzewo ycia niszczeje w bardzo
prosty sposób. Dziecko stara si unikn cierpienia poprzez odø czanie nie tylko bólu fizycznego, ale i
caøych kawaøków swojego mentalnego procesu. My li, uczucia, potrzeby i zachowania, które mog
wywoøywa ból lub przypomina go w pó niejszym yciu, zostaj upchni te na niedost pnej partycji
mózgu (u ywaj c metafory komputerowej), a dziecko wiadomie i nie wiadomie zaczyna budowa
faøszywe ja, które zapewnia mu poczucie bezpiecze stwa i speønienie potrzeb. Zaznacza si pierwszy
raz bunt lub postawa wycofania i podlegøo ci. Wskutek ci gøego tøumienia prawdziwych, organicznych
potrzeb dziecka, jego nie wiadomo zapeønia si bólem i niezaspokojeniem potrzeb. Magazyn ten,
cho by nie wiem jak szczelnie byø ukrywany, daje o sobie zna na wiele subtelnych i mniej subtelnych
sposobów, przetr caj c caøe dorosøe ycie.

Terapeutyczna intensywno

: Poziom Drugi

Na poziomie drugim mamy do czynienia z terapi , któr niekiedy nazywa si ‘kozetkow ’.
Pacjent le y w wygodnie urz dzonym pomieszczeniu i z racji le cej na plecach pozycji zaczyna
doznawa pewnego uwolnienia od swojego wiadomego i obronnego, zewn trznego ja. Terapeuta
siedzi zazwyczaj w wygodnym fotelu. Jedyna wa na zmiana na tym poziomie idzie w kierunku
rozmontowania logiki, jaka funkcjonuje stale w warunkach dziennego czuwania (jawy) i zast pienia jej
przepøywem wolnych skojarze . Technik t rozwin ø Freud. Pozwalaj c my lom na swobodny bieg,
zamiast kontroli i manipulowania nimi, wkraczamy w wiat nielogicznych do wiadcze , co pozwala z
wi ksz øatwo ci i pøynno ci przedostawa si do wiadomo ci mniej lub bardziej ukrytemu
materiaøowi. Poø czenia tego materiaøu ze wiadomo ci dokonuj si swobodniej i po raz pierwszy
stajemy si odbiorcami informacji le cych w gø bszych warstwach naszego umysøu.
Rozmowa pacjenta staje si bardziej podporz dkowana imperatywowi ekspresji
nieprzepracowanego materiaøu, jaki w sobie nosimy. Ten pot ny materiaø, gdy dociera do
wiadomo ci, wci jednak przedstawiany jest w sposób linearny i narracyjny, a uczucia
przepuszczane s przez kanaø logicznej konwersacji. To powoduje, e psychoterapia z poziomu
drugiego nie jest w stanie zej gø biej i zetkn si z poziomem trzecim. Powoduje te znaczne
ograniczenia, je li chodzi o do wiadczanie przez pacjenta jego bólu. Z biegiem czasu, pacjentowi
udaje si jednak uzyska gø bsz penetracj wøasnej osobowo ci. Mo e on te podwa y swoje
podstawowe wyobra enia i wprowadzi narzucaj ce si z tego zmiany w yciu.
Na poziomie drugim wzrasta poziom otwarto ci i podatno ci na zranienie, jak te koniecznego
zaufania do terapeuty. Terapeuta fizycznie pozostaje w pozycji siedz cej, a w swoim logicznym umy le
– w profesjonalnym oddaleniu od bólu pacjenta. Jest kurtuazyjny, pomocny, a nawet do pewnego
stopnia intuitywny, niemniej jednak trwa w emocjonalnym odø czeniu i analitycznym
intelektualizowaniu. Imperatyw bezpo redniego ujawniania gø bszego materiaøu dziaøa nieustannie i
frustruj co. Dlatego takie terapie, jak psychoanaliza, znane s z tego, e trwaj wiele lat i nie daj
rozwi zania.
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: Poziom Trzeci

Na poziomie trzecim zaznacza si jeden z najwyra niejszych przeøomów we wspóøczesnej
psychoterapii. Po raz pierwszy uczucia i doznania z ciaøa wykorzystywane s do kierowania wolnych
skojarze w stron gø bokiego, nieu wiadomionego bólu. W miar rozwijania si godzinnej sesji,
uczucia i doznania z ciaøa staj si instrumentem do wzmacniania siøy i znaczenia wgl dów
napøywaj cych do wiadomo ci i do kotwiczenia ich.
Prosta i wielka prawda dziaøaj ca w terapii gø binowej jest odkrywana na caøym wiecie, ale
szczególnie w Ameryce Póønocnej. Brzmi ona nast puj co: je li poøo ymy pacjenta w wygodnej,
neutralnej pozycji – poziomo, na plecach, z r kami wzdøu ciaøa i nieskrzy owanymi nogami – i je li
poprosimy go, by skupiø si nie na my lach lecz na uczuciach b d doznaniach z ciaøa i wewn trznych
dyskomfortach, wra enia te, po krótkim czasie na przeorientowanie systemu ciaøo-umysø, zaczynaj
dziaøa jak magnes przyci gaj cy wyparte wspomnienia.
Najbardziej znan osob rozwijaj c obszar, który ja nazywam poziomem trzecim
psychoterapii o umiarkowanej intensywno ci, jest Eugene Gendlin z Uniwersytetu Chicago. Gendlin
pomógø rozwi za problem, z jakim wszyscy si stykamy w pracy na tej gø boko ci. Kiedy,
wykorzystuj c uczucia i doznania z ciaøa, otwieramy drzwi prowadz ce bezpo rednio do
nie wiadomo ci, w jej pøytszych warstwach spotykamy si z niezwykle øatwo wymykaj cym si ,
wykr tnym materiaøem. My li i wyobra enia przemykaj po pøyciznach niczym piskorze cigane przez
dziecko na brzegu pla y. Nawi zanie ø czno ci uczuciowej z tymi maøymi, trzepocz cymi si ‘rybkami’,
utrzymanie jej, a nast pnie wydobycie wgl dów na wierzch, jest zadaniem wymagaj cym wielkiej
zr czno ci. Z chwil , gdy tylko zaczynamy mówi lub my le o tych niewyra nych, szybko
zmieniaj cych si , wpadaj cych i ulatuj cych wgl dach, jakie w nas przebøyskuj , l dujemy z
powrotem w gøowie i gubimy uczucie.
Tre ci pracy terapeutycznej na poziomie trzecim jest ywe do wiadczanie siebie. Dlatego je li
zapytam pacjentk , która odczuwa zaci ni cie w gardle, aby zacz øa o tym mówi , energetyzuj ca
intensywno znika, czyni c wgl d intelektualnym i bezu ytecznym. Gendlin sugerowaø, e je li,
zamiast opowiada o uczuciu lub doznaniu, skupimy na nim uwag i pozwolimy napøyn z jego gø bi
pojedynczemu søowu lub krótkiej frazie, nawi zujemy ø czno z naszym nie wiadomym materiaøem.
Owo, zachodz ce w korze ale nie intelektualne, proste poø czenie mo e by nast pnie wzmocnione
przez wielokrotne powtarzanie frazy, caøy czas w ø czno ci z uczuciem. Ciaøo wyczuwa, czy
powtarzane søowo otwiera wøa ciwe poø czenie, czy nie i w tym punkcie mo emy za yczy sobie
dalszej zwi zøej informacji. Je li prowadzimy pacjenta uwa nie i nie pozwalamy mu zbytnio
intelektualizowa , do wiadcza on czego , co mo na nazwa podø czonym lub ugruntowanym
wgl dem. Ciaøo ma wtedy doznanie, jakby co w nim ulegøo przemieszczeniu.
Na przykøad, pacjentka z uczuciem ci ni cia w gardle mo e wydoby z siebie søowo ‘poøyka ’ i
wtedy prosimy j , by zacz øa je powtarza . Dziaøaj ce jak magnes uczucie lub doznanie z ciaøa mo e
w niej przyci gn poø czenie, na przykøad: „Nie mog poøkn wi cej poni e od szefa” Je li
terapeuta køadzie nacisk na intensywno tego uczucia i podø czenie do symptomu z ciaøa, zanim
przejdzie do intelektualnych koneksji, prowadzi pacjentk do przemiany wewn trznej. Taki
ugruntowany wgl d ma moc i cz sto rodzi prawdziw terapeutyczn przemian .
W podanym przykøadzie, uczucie ci ni cia w gardle mo e ust pi , przeksztaøci si w co
innego lub przemie ci si gdzie indziej. To z kolei mo e prowadzi do lepszego samookre lenia
pacjentki i postawienia granic szefowi. Dostanie on od niej zwroty na temat swojego post powania, co
mo e sprawi , e stanie si mniej trudny do przeøkni cia.
Proces ten jednak znów jest zbyt szybko przeksztaøcany we wgl d i przedwcze nie gubi si
uczucie lub doznanie z ciaøa (w naszym przykøadzie uczucie ci ni cia w gardle). Wartko , z jak na
poziomie trzecim prowadzimy t konwersj , sprawia, e terapia o takiej intensywno ci nie jest w
stanie zej na poziom czwarty.
Dopiero na poziomie czwartym odnajdziemy bezpo rednie, pierwotne do wiadczenie pacjentki
z wieku lat trzech, gdy wujek napeøniaø jej usta sperm , koduj c jej w ten sposób na caøe ycie
wzorzec poøykania upokorze doznawanych od agresywnych m czyzn. Za chwil rozwin nieco
szerzej do wiadczenia z poziomu czwartego. Wielu nowoczesnych terapeutów zakotwicza uzyskane
wgl dy w uczuciach i doznaniach z ciaøa. Przykøadami s tu prace: „Bioenergetyka” Aleksandra Lowena
oraz „Deep Preesure Massage” Idy Rolf.
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: Poziom Czwarty

Na czwartym poziomie intensywno ci terapeutycznej zachodzi do wiadczanie gø boko
wypartego materiaøu. Pojawiaj si imperatywy b d ce nowo ci dla psychiatrii – imperatywy, których
unikamy od pocz tków istnienia tej sztuki uzdrawiania i które s tak bardzo oczywiste, gdy odkrywamy
kawaøki z tego poziomu. Mamy tu do czynienia bezpo rednio z rozpalonym do biaøo ci, nie wiadomym
materiaøem. Z chwil , gdy wprawimy ten proces w ruch, jego siøy s tak pot ne, e musimy uzna ich
konieczno i to, co nam dyktuj .
Z chwil , gdy bracia Wright pierwszy raz wzbili si swoim prototypem samolotu w powietrze,
musieli robi to, czego powietrze si domagaøo. Wykonywali ruchy nie przypominaj ce w niczym tego,
jak ludzie poruszaj si na ziemi. Z chwil gdy drwal wkracza na osuwisko staczaj cych si pni, musi
robi to, czego one od niego wymagaj – wykonuje dziwny, egzotyczny taniec, który w sali
dansingowej byøby kompletnie nie na miejscu, ale tu jest dla niego absolutn konieczno ci , je li ma
uj z yciem.
Na czwartym poziomie intensywno ci terapeutycznej, gdy ju zøapali my rekina za ogon,
mo emy tylko nurkowa wgø b wraz z nim. Pogø biamy i intensyfikujemy uczucia i doznania z ciaøa do
takiego stopnia, a zabieraj nas one w podró , przez straszliwy ból, do krainy wczesnych,
pierwotnych do wiadcze .
Z gø bok , regresyjn psychoterapi poziomu czwartego wi
si trzy gøówne problemy:
1. W jaki sposób uruchamiamy zjazd w te gø biny?
2. W jaki sposób zawieramy tak pot ne do wiadczenia w strukturze ego, która pod wzgl dem
siøy i odporno ci ró ni si u poszczególnych osób?
3. Jak post pujemy wobec otwartego na o cie bólu dzieci stwa i niemowl cego centralnego
systemu nerwowego? Jakie s konieczno ci w leczeniu tych poranionych, chaotycznych miejsc
oraz konieczno ci samego ycia?

