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Jak broni si mózg: opór

Mózg nienawidzi bólu. Jedyna rzecz, jakiej nienawidzi jeszcze bardziej, to wiedza, sk d ten ból pochodzi.
Poniewa mózg nie znosi kontaktu z elementami naszych pierwotnych zranie , b dzie wi c robiø wszystko, by
utrzyma si jak najdalej od bezpo redniego do wiadczania tej wiedzy. Blokuje j , by go nie przytøoczyøa.
Mózg nie jest w stanie pami ta i prze ywa na nowo w jednej chwili owych setek tysi cy maøych i
wielkich napa ci, jakie prze yø i przed jakimi broni si przez caøe ycie. Stale czujna nie wiadomo wpu ci ci do
rodka wtedy i tylko wtedy, gdy uzna, e w ko cu chwyciøe za miecz swojej wewn trzno ci i ju go nie pu cisz.
Dopiero gdy uzna, e ju nic ci nie odwiedzie, zacznie odkrywa przed tob swój obszar. Dlatego
nie wiadomo testuje ci powa nym dyskomfortem. Je li mimo niego trwasz nieugi cie zwrócony ku niemu,
zasypie twój umysø zdumiewaj cymi, gorzko-søodkimi skarbami.
Zarówno dla dziecka jak i dorosøego, obrony i opór s czym ogromnie koniecznym. Jest to prawd
szczególnie w dzieci stwie, kiedy tak wielka jest nasza podatno na zranienie i kiedy nasz centralny system
nerwowy (zanim wielokrotnie dozna urazu) jest taki otwarty. Jednak e nawet mimo tego, e u osoby dorosøej
mózg jest o wiele bardziej zamkni ty, ma ona bardzo wyra n zdolno do do wiadczania i integrowania
traumatycznych informacji, zarówno obecnych, jak i dawnych.
Terapia gø bi wymaga wystawienia si na dawne i obecne prze ycia urazowe. Otwieraj c si na nie,
musisz by gotów na ból ich ponownego od ywania. Terapia ta wymaga dalej, e zanim osi gniesz gø boki
wgl d, musisz bólowi pozwoli wydatnie narasta . Musisz wej w paradoks – musisz obj swój najgø bszy ból,
aby móc si go pozby (jest to tzw. CENTRALNY PARADOKS TERAPII). Je li tego dokonasz, b dziesz mógø w
nagrod odkry gø bokie powi zania trwaj cych caøe ycie napi i dysfunkcji z ich przyczynami i do wiadczysz
znacz cej ulgi. Zyskasz te wielki wgl d we wszystkie aspekty twojego wewn trznego wiata, jak te w
manipulacyjne zachowania osób wokóø ciebie.
Stale czujna nie wiadomo wie, e chcesz si pozby swojego dyskomfortu. Nie wie tylko, czy jeste
gotów podj peøn trudów podró , jaka b dzie konieczna. Nie wie, czy sta ci na zapøacenie tej ceny.
Ka dy, kogo spotykam, chce ulgi od bólu. Jednak tylko jedna na trzy z osób trafiaj cych do mnie bez
wst pnego prze wietlenia psychologicznego gotowa jest walczy o owo uwolnienie mierz c w swoje gø bie z
odwag , energi i determinacj . Jedna na trzy gotowa jest wej w swój ból, by go uwolni . Jedna na trzy
gotowa jest po egna si z przekonaniem, e cierpi, gdy rani j inni ludzie i przyswoi zadziwiaj ce
wyobra enie, e zanim b dzie mogøa kogokolwiek obwini , musi najpierw wyruszy we wøasn podró . Dopiero
znacznie pó niej, po jej podj ciu i przebyciu sporej drogi, zjawia si gø boka klarowno wokóø tego, co kto i
komu robi. Wiedza ta, o sobie i innych, ta olbrzymia jasno , to produkt uboczny wyprawy wgø b siebie. Ci,
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którzy próbuj j zdoby przez jej odbyciem, ci ko si myl i czy skieruj wzrok na zewn trz czy do wewn trz,
nie b d mogli dostrzec prawdziwych przyczyn swojego bólu.
Przyjrzyjmy si teraz metodom, jakimi mózg broni si przed podj ciem wewn trznej podró y.
Powiedzieli my, e nie wiadomo nie chce ci wpu ci w swój obr b. Istotnie, u yje ona wszystkich siø i
ka dego mo liwego chwytu, by odwie ci na bok. rodki, jakie przeciw tobie zastosuje b d pot ne i cz sto
caøkiem niewidoczne. B dziesz si czuø jak w maøej øódce, z dala od brzegu, w miejscu gdzie wielka, na tysi ce
mil døuga rzeka wpada do morza, opró niaj c przepastne mroki nie wiadomego.
Z chwil decyzji, kiedy zaczynasz wiosøowa w stron jej uj cia, musisz zmaga si zarówno z jej
pr dem, jak i wiej c od brzegu wichur , znosz cymi ci z powrotem w otwarte morze. Podobne pr dowi rzeki i
wichurze, cho zwykle niewidoczne, obrony ludzkiego umysøu wywieraj na ciebie presj – s staø , subteln i
pot n siø oporu, jaki musisz pokonywa .
Jednym z celów tej ksi ki jest uczynienie widzialnymi tych siø nie wiadomo ci, wi c zaoferujemy ci
sposoby ich neutralizowania, by mógø posuwa si w gór rzeki, pod pr d, w stron ródøa twojego bólu.
Postaramy si u ywa jak najprostszego j zyka, aby nie zapl ta si w jeszcze jedn obron , jak jest
intelektualizowanie.

METODY UTRZYMYWANIA SI POZA WèASNYM UMYSèEM:

1. Metoda nie widzenia i nie wiedzenia

Caøy czas naszym my leniem, odczuwaniem i zachowaniami kieruje ukryta, nie wiadoma cz
naszego
umysøu i absolutnie nie chce ona, by my o tym wiedzieli. Dziaøa niewidzialnie i to jej si udaje – niemal nigdy nie
widzimy jej w akcji. Jest zwodnicza i popycha nas w kóøko.
Pewna kobieta wychodzi wcze niej z przyj cia. W warstwie wiadomej jest pewna, e wraca do domu,
bo zm czyøy j sztuczne rozmowy wokóø. W istocie jednak, o czym nie wie, chodziøo o m czyzn
przemawiaj cego w autorytarny sposób, wzbudzaj cego w niej negatywne odczucia, jakie powinna skierowa do
swego wøadczego ojca. To nie wiadome poø czenie oraz siøa, z jak wypycha j ono z przyj cia, s caøkiem
niewidoczne. Nie wiedz c, e ucieka, ani przed czym, kobieta ta jednak ucieka. Metoda nie widzenia i nie
wiedzenia nie pozwala jej na wewn trzny wzrost, chocia , w pewien sposób, zapewnia jej bezpiecze stwo.
Id c dalej zobaczymy, e metody nie widzenia i nie wiedzenia, przeplataj c si ze sob jak skr cone
zwoje, przenikaj wszystkie zjawiska psychiczne jakie badamy, od najpøytszych po najgø bsze poziomy umysøu.
- Nie mam poj cia, czemu caøy czas jestem taka krytyczna i poirytowana. Moje ycie jest caøkiem niezøe.
Jest teraz u nas mama Boba, ale tak bardzo si stara, e nie mog nic powiedzie , kiedy mnie zøo ci.
- Nie wiesz, dlaczego czujesz irytacj ?
- Nie caøkiem. Chciaøabym tylko, aby przestaøa si tak bardzo stara . Siedzi ju u nas dwa miesi ce. Ja j
naprawd lubi . Ona jest w porz dku.

2. Metoda kierowania uwagi gdzie indziej
Nie wiadomo ma do nas doj cie tylko wtedy, gdy mo e nas „wpu ci ” w badanie innych, zast pczych
rzeczy. Branie niewøa ciwych rzeczy za przyczyn naszego cierpienia jest cech caøej ludzko ci. Kobieta, która
wcze niej wyszøa z przyj cia, opowie nazajutrz kole ankom, jak bardzo dojrzaøa i b dzie si chwali
wzniesieniem si ponad poziom sztucznych rozmów przy stole. Jej uwaga zostaøa skierowana przez
nie wiadomo w zø stron . Kobieta ta wyszøa z rzeki rozeznania i ogl da drzewa rosn ce wzdøu brzegu.
M czyzna w moim gabinecie terapii pierwotnej zajmuje si poczuciem odrazy, jak odczuwa wobec
swego kolegi z firmy, który jest gejem. Opowiada mi rozwlekle o AIDS i innych chorobach przenoszonych przez
kontakty homoseksualne. Tak powa nie si tym zajmowaø, e staø si ekspertem i dziaøaczem w tej dziedzinie.
Co tydzie prowadzi wykøady w swojej spoøeczno ci, ucz c møodzie jak unika zara enia. Nie jest jednak w
stanie patrze na swe dzieci ce prze ycia zwi zane z niech ci do dotykania penisa starszego brata, który cz sto
mu go pokazywaø jako symbol m sko ci. Caøa jego uwaga jest bø dnie skierowana w tera niejszo ci przeciw
gejom, a uczenie metod unikania chorób przenoszonych drog seksualn przynosi mu spoøeczn aprobat .
wiadomo tego m czyzny ulegøa odwróceniu uwagi i zajmuje si innymi, nie zwi zanymi z
wykorzystaniem rzeczami. W ten sposób b dzie on d yø do faøszywych celów przez caøe ycie lub a odkryje i
do wiadczy tego pierwotnego poø czenia.
Metoda kierowania uwagi gdzie indziej niemal zawsze w druje razem z metod nie widzenia i nie
wiedzenia. Obrony wyst puj we wszystkich kombinacjach i nat eniach. Mo emy by kompletnie lepi na
pewne rzeczy i, o lepieni, d y z wielk energi w niewøa ciwych kierunkach.
- Cholerny szef, nienawidz go... Wøa ciwie, nienawidziøem ka dego szefa, jakiego miaøem.
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W dalszej cz ci ksi ki poznamy ró ne metody pomocne w dostrzeganiu naszych niewidzialnych obron.
W ko cu b dziemy mogli si z nimi rozprawi . Aby to nast piøo, musimy najpierw poprzygl da si sobie
nawzajem, aby byøy nam znane, gdy zaczniemy je rozpracowywa .

3. Urok zapominania

Matka b d ca w terapii, straciwszy panowanie nad swoimi emocjami, wrzeszczy na swoje dziecko, które
rozlaøo owsiank na stóø. Jej krzyk zakrywa jakie uczucie. Zapomniaøa, e je li poøo y si na chwil i pozwoli
sobie do wiadczy caøej tej zøo ci, czego si od nas nauczyøa, jej furia ulotni si nie uszkadzaj c dziecka.
M czyzna uczy si zapami tywa sny. Dostaø od nas instrukcje, by przed za ni ciem mówi sobie, e
chce ni sny. Przy øó ku ma sta stolik z lampk , zeszytem i oøówkiem. Po obudzeniu si rano lub w nocy, ma
ka dorazowo prze ledzi wstecz swój sen i zapisa ka dy fragment jaki uda mu si uchwyci .
W pierwszym tygodniu zapomina zastosowa si do otrzymanych wskazówek. W drugim tygodniu
przypomina sobie, e musi zapami ta sen, ale zapomina poøo y koøo siebie oøówka i zeszytu. W trzecim
tygodniu jest tak pewien, e zapami ta wa ny sen jaki mu si przy niø, i nie zapisuje go, a potem zapomina. W
czwartym wykonuje wszystkie zalecone czynno ci, ale zostawia w domu zeszyt ze snami. W pi tym wiezie zeszyt
na sesj , ale zapomina wysi
z autobusu na moim przystanku. Przez caøy ten okres uparcie twierdzi, e jego
zapominanie jest czysto przypadkowe. Jest pod silnym urokiem zapominania, nie wiadomej metody
zapobiegaj cej penetrowaniu swojego gø bokiego ja.
- Czy w tym tygodniu poøo yøe si cho raz by pracowa ze sob ?
- Wiesz, jak to jest… Tyle spraw mi si zwaliøo, e tydzie min ø nim si poøapaøem. No pewnie, e
bywaøem w ciekøy. cieramy si z Jean niemal bez przerwy.

4. Obrona „nie chc – nie mog ”
Przychodzi kobieta, która tydzie temu na ostatniej sesji prze yøa swój pierwszy regresyjny przeøom.
Oznajmia, e przez caøy tydzie pøakaøa i e nie chce ju wi cej ani øez, ani uczu . Nie chce chodzi do pracy z
zapuchni tymi oczami:
-

To czym chcesz zaj si dzisiaj?
Nie wiem. Nie chc tylko czu znowu adnego wi cej bólu.
Czy chcesz wyj wcze niej i spróbowa za tydzie ?
No, nie. Chc tu by , tylko nie znios ju adnego bólu w tym tygodniu.

M czyzna le y po ciemku i pøacze. Przypomina sobie mier przyjacióøki od dziecinnych zabaw gdy miaø sze
lat.
- Nie chc tego czu .
- Za bardzo boli?
- Tak… To byøa moja wina…
- Zabiøe j ?
- Nie, ale zawsze jako czuøem si tak, jakbym j zabiø.
- Czy mo e chciaøby spróbowa wej w to uczucie i poby w nim?
- Nie chc .
- Nie chcesz?
- Nie. Tam jest w rodku co zøego.
- W takim razie z czym chcesz pracowa ?
- My l , e ju lepiej spróbuj .
- Prosz , umie si w centrum tego dawnego poczucia z wieku sze ciu lat, e zrobiøe wtedy co , co
sprawiøo, e twoja maøa przyjacióøka umarøa. (Pacjent zaczyna pøaka ). Rozbierali my si do naga i dotykali my
si w te miejsca. To j zabiøo. Zawsze czuøem, e zabiøo j robienie tych zøych rzeczy.
- Chyba nie chciaøe tak si czu , prawda?
- Nie, nie chciaøem.
____________________
-

Prosz , umie si w tym uczuciu.
Nie mog .
My l , e mo esz. Wyobra sobie, e wsiadasz do windy, by zjecha na parking do swojego auta.
Prosz , nie chc tego robi .
Aby si uwolni , musisz ponownie prze y emocjonalnie ten gwaøt.
Przecie wci to na nowo i na nowo prze ywam. ni mi si niemal co noc.
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- Je li prze yjesz te uczucia z peøn wiadomo ci , w ramach terapii tutaj ze mn , nie b dzie to ju do
ciebie musiaøo powraca w snach.
- Nie chc jeszcze tego zrobi .
- Czy jest co innego, czym chciaøaby zaj si dzisiaj?
-Tak, chc porozmawia o mojej matce.

5. Obrona „nie wolno mi”
Jest to, jak zobaczymy, jedna strona zøowrogiej opozycji, o jakiej mówili my wcze niej, opisuj c uczucia
nadchodz ce parami:
- Czuj , e jest co , co dotyczy twojej matki i o czym nie chcesz mówi .
- To prawda.
- Trudno ci o niej rozmawia ?
- Tak.
- Czy jest pod tym jakie uczucie?
- Tak, po prostu nie chc o niej rozmawia .
- Prosz , zanurz si w to uczucie nie chcenia.
- My l , e tu nie chodzi o to, e nie chc , ale e mi nie wolno. Mam milcze . Nie wolno mi mówi o
zøych rzeczach, które robiøa.
Wykr caj c døonie po døugim milczeniu:
- Miaøa kochanka. Po prostu wiem, e nie powinnam o tym mówi .
- I taszczyøa t tajemnic przez tyle lat, sama?
- Tak.
- Wejd my w to uczucie nakazuj ce milcze . Poøó si , prosz , znajd si w tej maøej dziewczynce, któr
byøa i której nie wolno byøo mówi . I nic do mnie nie mów przez przynajmniej minut .
- Ja…
- Nie mów, tylko poøó si w uczuciu bycia maø dziewczynk ze straszn tajemnic .
- Tato by j zastrzeliø. Miaø niekontrolowane napady furii i caøy arsenaø w piwnicy.
- Tak wi c trzymaj c tajemnic , trzymaøa j przy yciu…
- Chyba tak…
- Jak to jest tak si czu ?
- miertelnie si baøam, caøy czas.

Obrona „nie wolno mi” zawiera niezmiernie pot ny problem wypowiedzenia lojalno ci. Wci spotykam
si s sytuacj , gdy podró pacjentów do ich prawdziwego ja utyka w punkcie nielojalno ci – na barierze
przekonania, e nie wolno im le mówi o rodzicach lub innych znacz cych postaciach z ich ycia, zarówno
obecnego jak i dawnego. Ta faøszywa lojalno zdaje si by tym silniejsza, im gø bsze kryje zranienia. Nigdy nie
do podkre lania, e wina jest czym caøkiem innym, ni ustanowienie gø bokiej wi zi wewn trznej z samym
sob .
Ilekro kto pracuje na materacu, wykrzykuj c rodzicowi jak bardzo go nienawidzi, ‘prze ywa si ’ przez
ogromnie wa ne, wewn trzne do wiadczenie formuj ce. Nie chodzi w tym o obwinienie rodzica i oskar enie go
za jego chore zachowania. Ró nica mi dzy obwinianiem, a ‘prze ywaniem si ’ ku wewn trznej wi zi, chocia
subtelna, jest absolutnie rozstrzygaj ca. Wiemy intelektem, e nasi rodzice sami byli zazwyczaj „produktami”
toksycznego wychowania, dlatego nie ma sensu ich wini . Musimy jednak omin to intelektualizowanie i
pozwoli sobie poczu i wyrazi caøe zranienie, jakie ich zachowania wniosøy w nasz wewn trzny wiat. Poczucie
dawnych, pierwotnych powi za jest zasadnicz spraw w zdrowieniu. Wina to caøkiem inny rozdziaø.
Z chwil , gdy uprzytomnimy sobie, e wyra anie uczu jest terapeutycznym uzewn trznieniem traumy, a
nie oskar aniem, zyskujemy swobod czucia i ekspresji emocji. Obrona „nie wolno mi” p ka i w ko cu dajemy
sobie prawo wypowiadania negatywnych rzeczy o naszych bliskich, poniewa tylko badamy wøasne uczucia.
Musimy jednak e pami ta , e obrona „nie wolno mi” jest w dalszym ci gu równie uczuciem, i dlatego
mo e nie znikn zanim nie wejdziemy w ni powtarzaj c wielokrotnie jej formuøk . Jak ka da intelektualna
wiedza, nie uwolni nas nagle samo poznanie ró nicy mi dzy obwinianiem a do wiadczaniem uczucia. Daje nam
jednak o , wokóø której mo emy skupi nasze techniki zorientowane na uwalnianie uczu .
Poczucie nielojalno ci jest jednym z najbardziej przewrotnych i subtelnych trików naszego umysøu
broni cego si przed wej ciem w swoje gø bsze ja. Jest pancern kurtyn utkan z gø bokiego l ku przed
wcze nie doznanym bólem. Przyjrzymy si jej dokøadniej, omawiaj c metod ekstremalnego terroru.
- Co twój ojciec robiø w piwnicy caøymi wieczorami?
- Nie mog ci powiedzie .
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-

Nie mo esz mi powiedzie ?
Nigdy nie wolno nam byøo nic mówi o rodzicach.
A teraz mo esz o tym mówi .
Nie. To mi nie mo e przej przez gardøo.
Ale, zdaje mi si , masz bardzo wiele uczu wokóø tego?
Tak.

6. Obrona w formie innych pokus
(a) intelektualne, kwieciste zachwyty

- Przez caøe ycie zabawiaøem innych. Jestem archetypem bøazna. Widzisz, ten archetyp jest…
- Jak to jest czu si zabawnym przez caøy czas?
- Có , uwielbiam by w centrum tøumu, Ojciec te opowiadaø mas kawaøów.
- Przesta o tym mówi , prosz . Poøó si i wyobra sobie t sytuacj . Gdzie w niej jeste ?
- W moim wøasnym klubie.
- Zamknij oczy, umie si w nim i zbuduj wyobra enie tego tak realne, jak tylko mo liwe… Teraz zagø b
si w uczucie, jakie masz opowiadaj c widowni kawaø. Nie mów nic do mnie, le wewn trz tego uczucia co
najmniej przez minut …
- Co mnie popycha do bycia zabawnym.
- Pozosta w tym, co ci popycha i pogø b to… Znajd søowo, fraz czy d wi k i pozwól mu si wydoby .
Nie opowiadaj historii i nie próbuj by logiczny…
- miej si ze mnie!
- Czy ta fraza dokøadnie oddaje to uczucie?
- Tak.
- Teraz, bardzo uwa nie, caøy czas utrzymuj c si w tym uczuciu, zacznij powtarza t fraz , raz po raz,
- miej si ze mnie… miej si ze mnie… miej si ze mnie… miej si ze mnie… miej si ze mnie…
miej si ze mnie. miej si ze mnie… (…) Nagle poczuøem wielki smutek.
- Pozosta w uczuciu smutku i dalej powtarzaj t fraz .
- miej si ze mnie… miej si ze mnie… miej si ze mnie… (pacjent zaczyna pøaka ) Kochaj mnie!
(teraz pøacze caøym ciaøem, øka). Chc , eby mnie kto kochaø…
- Uhmmm… Czy jeszcze chcesz rozmawia ze mn o archetypach?
- Nie. Ja chc tylko, aby mnie kto kochaø.
- Dokøadnie.
Kiedy powstrzymujemy ludzi od intelektualizowania i przytrzymujemy ich wewn trz ich uczucia,
otrzymuj oni o wiele lepsz szans na pogø bione na zawsze do wiadczanie siebie. Bez tego skupienia i
intensywno ci nie ma prawdziwej terapii.
- Ojciec nic nie mógø na to poradzi , no wiesz…
- Uwa asz, e nie mógø zaradzi temu, e ci biø?
- Dokøadnie. (pauza) Dowiedziono, e jak kto byø bity, to odbija to sobie na wøasnych dzieciach, e
przekazuje im t traum .
- Jak si czuøe kiedy ci biø?
- To nie ma teraz znaczenia. To dziaøo si tak dawno, a ja przeczytaøem wiele ksi ek na ten temat.
- Jak si wtedy czuøe jak ci biø?
- To niewa ne, ja to ju przepracowaøem. Napisaøem doktorat o przemocy w rodzinie.
- Jak si czuøe kiedy ci biø?
- Prosz ci , nie pytaj mnie o to.
- Jak si wtedy czuøe ?
- Tak strasznie si baøem, caøy czas… (pøacz c) Baøem si e mnie zabije…
(b) kwieciste, intelektualne pytania i przymus, by wiedzie
Zorientowana na uczucia terapia gø bi wymaga, aby my odwrócili normalne procesy dnia. Mam na my li,
e musimy zaufa , e je li b dziemy stawia najpierw na poczucie uczu , bez zadawania pyta , przeorientuje si
w nas o wiadomo -nie wiadomo i przyniesie odpowiedzi, jakich szukamy. W pewnym sensie musimy
nauczy si rzuca si z brzegu urwiska w przepa uczu , ale nie patrz c, to znaczy nie zadaj c pyta .
U wielu osób potrzeba wiedzenia co robi musi zosta pozornie zaspokojona, nim b d mogøy pozwoli
sobie na uczucia. Tego rodzaju zadawanie pyta w d eniu do intelektualnej wiedzy utrzymuje o wiadomo nie wiadomo zwrócon w stron intelektu, a odwrócon od podró y wewn trz siebie. Przymus, by wiedzie ,
wyrasta z gø bokiego przera enia i jest esencj wiadomej kontroli. Zadawanie pyta zanim pozwolimy sobie
czu to naczelna metoda umysøu, by utrzymywa si w terapii na Poziomie Pierwszym.
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- Nie wiem czemu zawsze dopada mnie to uczucie, gdy wchodz do domu matki.
- Prosz , pozosta tylko w tym uczuciu, bez zadawania pyta ‘dlaczego’?
- Ale to zdaje si nie mie sensu; dlaczego to musi si tak dzia ?
- Prosz , wejd tylko w to uczucie, wyobra sobie dom matki i to, jak wchodzisz do niej. Nie pytaj o
powody zanim poczujesz do gø bi; to zamyka ci w gøowie.
- Dobrze. Stoj przed jej drzwiami.
- Co czujesz?
- Czuj , e chc uciec.
- Pozwól temu uczuciu napøyn , pogø biaj je. Nie my l i nie pytaj.
- Bøagam, nie bij mnie znowu mamusiu… (pøacz c): Bøagam, nie bij mnie znowu mamusiu…
- Nadeszøa odpowied na swoje pytanie?
- Tak.
Gdy porzucamy kwieciste, intelektualne pytania i przymus, by wiedzie , czucie uczu pozwala nam
do wiadczy prawdy.
(c) przyjemno ci zaspokajania po

da

- Odkryøem, e gdy køad si , by pracowa z moimi uczuciami, ogarnia mnie przymus masturbacji.
- Czy masturbacja pomaga ci w terapeutycznej podró y?
- Nie s dz .
- Kiedy ci znów ogarnie ten przymus, pozosta w samym tym uczuciu, w dzy. Wyra aj napøywaj ce
d wi ki i søowa i b d przy tym, co ci si pojawi.
___________________
-

Widz , e zawsze wø cza mi si wtedy wilczy gøód.
Czy pozwalasz sobie poczu go w peøni bez otwierania lodówki?
Zapominam o tym.
No pewnie.

___________________
- Nie chc tego czu , chc tylko, eby mnie przytuliø.
- Zosta my najpierw chwil w tym pragnieniu i odøó my przytulenie na potem.
___________________
- Seks z on jest zawsze o wiele lepszy po køótni.
(d) Rozkosze i bezpiecze stwo ranienia innych
Jak e cz sto nasze negatywnie nastawienie wobec innych jest usiøowaniem wydobycia si z wøasnego
bólu. Prawda ta potwierdza si najbardziej w przypadku naszego krytycyzmu.
Zdolno krytyki wpisana jest w ycie od jego zarania. Ameba musi ocenia czy to, co zamierza
wchøon , oka e si truj ce czy od ywcze. Ten sam problem ma søo . Krytycyzm jest przemieszczon w gór
zdolno ci czynienia podstawowych os dów zwi zanych z wymogami ycia. Na werbalnym i symbolicznym
poziomie krytycyzm wci pomaga nam odró nia to, co jest na døu sz met szkodliwe, od tego, co wspomaga
nasz dobrostan i wzrost.
Niestety, na t podstawow i konieczn funkcj wi kszo z nas nakøada co ekstra: rozkosze i
bezpiecze stwo ranienia innych. U ywamy krytyki, by wynie si nad innych, zyska poczucie bezpiecze stwa
b d zredukowa l k. Ostatecznie jednak, spod l ku wyziera al i gniew z powodu zranie doznanych w
dzieci stwie.
-

Ten facet to straszny kutas. Zawsze musi zrobi co gøupiego.
Nie masz dla niego zbyt wiele szacunku?
To nie tak, ja go zwyczajnie nie lubi .
Czy mo esz pozosta wewn trz tego uczucia?
Wøa ciwie, to jako si boj tego typa. Przypomina mi ojca.

O ile øatwiej jest nienawidzi , ni wej

do wewn trz i spojrze w oczy swoim l kom.
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(e) bezpiecze stwo faøszywych przekona
- Ja naprawd wierz , e wszyscy faceci to skurwiele.
- Wszyscy faceci to skurwiele?
- Tak. Nienawidz ich.
- Zatop si na dno tej nienawi ci i powtarzaj fraz : „Nienawidz ich”, przynajmniej pi razy.
- Nienawidz ich… Nienawidz ich… Nienawidz ich… Nienawidz ich… Nienawidz ich… Nienawidz
ich… Nienawidz ich… To jest mój brat (zaczyna pøaka ). Nienawidz go za te wszystkie razy, kiedy wtykaø mi
palce w krocze jak byøam maøa.
- Wszyscy faceci to skurwiele?
- Mój brat byø skurwielem.
- Z pewno ci byø.
Ilekro tracimy kontakt z wøasnymi uczuciami, wchodzimy na obszar faøszywych przekona . Nazywa si
on „osobowo ci ”. Za jej pomoc manipulujemy naszym wiatem tak, by unika bólu.

7. Metoda wzniecania zam tu
Cz sto zdarza si , e w krajobrazie nie wiadomo ci miesza si ze sob wiele ró nych uczu , jakby do
jednego zbiornika spøywaøo si wiele rzek na raz. Te przeplataj ce si pr dy sprawiaj , e nasze wody staj si
m tne, muliste i niespokojne. Kiedy decydujemy si , nieraz po dziesi tkach lat zaprzeczania, wej wreszcie w
krain uczu , to zwykle zalewa nas wiele ró nych spraw jednocze nie. Wpadamy w zam t i u ywamy go jako
metody obrony.
Zam t mo na traktowa jak ka de inne uczucie. Gdy zanurzamy si w jego odm tach, gdy pozostaniemy
w ich centrum, to – wolno lecz pewnie, po wielu godzinach – zaczynamy odró nia poszczególne pr dy i
warstwy, które je tworz .
- Ilekro my l o mojej rodzinie, ogarnia mnie zupeøny zam t.
- Uøó si wewn trz tego zam tu, zostaw my li za sob , poczuj caøe jego bogactwo i zøo ono . Nasi kaj
tym przynajmniej przez póø minuty. Pozwól przyj dowolnej frazie, jaka b dzie chciaøa. Wydob d j i
wypowiedz. Nie próbuj by logiczna ani nie opowiadaj mi historii.
- Kocham ci Bobby…
- Bobby?
- To mój starszy brat, jedyna osoba w domu, której na mnie zale aøo. Opiekowaø si mn . Podczas gdy
wszystko inne byøo horrorem, Bobby byø obok i troszczyø si o mnie.
- Czy w tym uczuciu jest jaki zam t?
- Nie ma.

8. Bariera mieszno ci
Powierzchniowe ja oddane jest logice. Gdy nasze powierzchniowe ja patrzy na nasze gø bsze ja, styka
si z procesem, który jest nielogiczny. Gø bsze ja operuje wolnymi skojarzeniami, wi c jedne rzeczy prowadz do
innych w sposób, który niekiedy mo e wydawa si mieszny. Jednak e, jak opisali my to wcze niej, kiedy
nielogiczne procesy gø bszego ja mog , nie zakøócane, dobiec do ko ca, to zawsze przynosz doskonaøe
poczucie sensu.
Gdy nasze powierzchniowe ja patrzy na nasze nielogiczne, gø bsze ja, to pierwsze zaraz wysuwa dobrze
uzasadnione powody, dlaczego nale y zrezygnowa z gø bszej eksploracji. Mówi: „Nie ma sensu w to si
zagø bia , bo to mieszne”. To bardzo powszechna metoda. Ci gle na nowo søyszymy od pacjentów, e co jest
mieszne i dlatego nie warto w to wchodzi .
- Nie chc o tym mówi . Czuj si miesznie, jak narzekam na prezenty od matki.
- Czujesz si miesznie?
- No bo to jest mieszne. Kupiøa mi futro i czuj si miesznie, bo wcale nie jestem jej wdzi czna. Nie
sprawiøa mi rado ci, a to taki kosztowny prezent.
- Pozwól sobie wej w uczucie jakie masz, gdy my lisz o tym prezencie.
--- (po døu szej chwili) Nienawidz tego.
- Nienawidzisz tego.
- Zawsze staraøa si ze mnie zrobi karykatur jej samej.
- Wi c w istocie twoje uczucie nienawi ci do futra nie wygl da miesznie?
- My l , e nie wygl da.
- Ma powód.
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- Ma.
_______________
- Miaøam dzi sen, ale on wydaje mi si taki mieszny.
- O czym byø ten sen?
- Byøam na pustyni i patrzyøam na sopel zwisaj cy z drzewa.
- Skup si na tej scenie. Pozwól, by napøyn øy zwi zane z ni uczucia i zobacz, co si poka e.
--- (po døu szej chwili) Sopel jest strasznie zimny w porównaniu z upaøem dokoøa.
- Czy to ma dla ciebie jaki sens?
- No có , m zalewa mnie gor c miøo ci , a ja z jakiego powodu pozostaj wobec niego zimna.
- Czy jako metafora twojej sytuacji, to dalej jest mieszne?
- Nie, my l , e nie. To chyba najwi kszy mój problem.

9. Unikanie negatywnego obrazu siebie

aden sposób nie zamyka skuteczniej drogi do CENTRALNEGO PARADOKSU TERAPII, ni Unikanie
negatywnego obrazu siebie. Gdy trafiamy na taki rodzaj obrony, odstr czaj ca reakcja mo e by tak silna, e
caøkowicie zamknie nam drog do wøasnego wn trza. Unikanie negatywnego obrazu siebie tak silnie døawi

uzdrawiaj ce procesy, e caø ludzko izoluje przed wewn trzn eksploracj , od pocz tku jej istnienia.
Mimo to CENTRALNY PARADOKS TERAPII okazuje si prawd . Aby pokona swój wewn trzny zøowrogi
proces, musisz uzna i do wiadczy tego, e bez wzgl du na to, jak bardzo ów proces jest oprawczy i jak
negatywny si zdaje, to i tak wci jest on cz ci ciebie. Tylko i wyø cznie to wyzwoli ci spod wøadzy tych
trudnych uczu . To wøa nie w tym punkcie najcz ciej wycofujemy si z terapii stosuj cych siø pozytywnego
my lenia; afirmacje, kierowane wyobra enia lub przemalowywanie gø boko zakorzenionych negatywnych
przekona na swój temat, jedynie smacznie je przyprawiaj . Z chwil gdy stawiamy na te powierzchowne
zabiegi, zaczynamy bø dzi . Støumiony materiaø pozostaje støumiony. Nie ma wtedy rzeczywistej nadziei na
integracj i na zawsze zapl tujemy si w struktury swojego faøszywego ja. Oddzieleni od zdumiewaj cej
zdolno ci scalania si z HOLISTYCZNYM WGL DEM, nie mo emy poczu si komfortowo z najciemniejszymi
partiami naszego wewn trznego krajobrazu.
Kamieniem w gielnym mentalnych mechanizmów obronnych jest zaprzeczanie: fundament pod domek z
kart jakim jest nasze faøszywe lub pseudo-dorosøe ja. Zaprzeczanie staje na progu dziel cym w umy le to, co
prawdziwe i to, co faøszywe. Zamra a ono nasz pozornie negatywn lub mroczn cz
gø boko w
nie wiadomo ci, tak i wi kszo ludzi umiera nie do wiadczywszy nigdy cho by maøej porcji swego
prawdziwego, wewn trznego ja.
Nigdzie zaprzeczanie nie dziaøa tak pot nie, jak w przypadku unikania negatywnego obrazu siebie. Na
pocz tku ksi ki, jak pami tacie, powiedzieli my, e dziecko zamyka na dnie duszy caøy swój al, gniew i
w ciekøo na doznane krzywdy, a na ich miejscu formuje powierzchown , z gruntu manipulatywn cz
ja,
która powszechnie nazywa si osobowo ci . ci lej mówi c, dziecko uczy si , co mo e, a czego nie mo e mówi ,
co mo e, a czego nie mo e czu , co mo e, a czego nie mo e pami ta , co mo e, a czego nie mo e robi i co
mo e, a czego nie mo e my le , aby byøo akceptowane jako ludzka istota. Jego gø bsze, prawdziwe ja odr twia
si i osuwa w zapomnienie, a ja powierzchniowe wykwita w coraz bardziej zøo ony matrix racjonalizacji po to,
eby mogøo ono otrzyma to, co jest mu potrzebne do prze ycia i eby byøo bezpieczne i przyj te do ludzkiej
rodziny.
W ko cu, nasza osobowo staje si ogromnie zøo ona. Wznosi si ku niebu jak wie a Babel, oparta na
fundamentach nieprawdziwych przekona : „jestem tym a nie tamtym; jestem tamtym, a nie tym”. S one bujd ,
sprawiaj c , e szacunek do samego siebie zaczyna wynika nie z organicznego, immanentnie etycznego
rdzenia, lecz z tego, co M. Scott Peck nazywa ‘Wielkim Køamstwem’. Musimy dostrzec, e m czy ni i kobiety s
wszystkimi rzeczami. Nie ma pracy silnika bez ognia i spalin, cho by nie wiem jak cicho toczyøy si koøa.
Jak jednak mo emy czu si bezpiecznie i my le , e wszystko jest w porz dku, je li yjemy na górnych
pi trach wie y stoj cej na lotnym piasku? Musimy rozwija coraz pot niejszy system zaprzeczania i musimy
stale poszukiwa jego potwierdzenia w zewn trznym wiecie, przyø czaj c si w ten sposób do ‘Spoøeczno ci
Wielkiego Køamstwa’. U miechasz si i przytakujesz mi, ilekro wypowiadam moje racjonalizacje, a za chwil ja
b d si u miechaø i potwierdzaø ciebie, søuchaj c twoich. Tak døugo b dziemy uwa a , e jeste my w porz dku,
a odwa ymy si poøo y , gø boko zatopi si w sobie i zacz czu .
Uczucia s promieniami rentgenowskimi umysøu i cho mog zaczyna si od zam tu, to je li wejdziemy
w nie wystarczaj co gø boko, w ko cu oka e si , e nie køami . Ludzki mózg (Mózg-Peønia) jest w stanie
zintegrowa niemal ka d prawd ukryt w naszych gø biach. Najpierw jednak musi j odnale . Zaprzeczanie
gø bokim, pozornie paskudnym uczuciom nie pozwala Mózgowi-Peøni na wydobycie caøego integruj cego
potencjaøy i uzdrawiaj cych zdolno ci.
Podró do najgø bszych pokøadów wøasnego ja jest wej ciem w co , co z pocz tku wydaje si nie do
przyj cia. Musimy walczy , by na chwil zawiesi nasze spoøeczne s dy na temat dobra i zøa – podobnie jak
pøetwonurkowie zawieszaj cy na chwil swoje powierzchniowe oddychanie, by odkrywa tajemnice gø bin.
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Niestety, matrix spoøecznych os dów przyswoili my sobie zazwyczaj tak silnie, e mo e porazi nas panika, gdy
zaczniemy si z nich wypl tywa . Boimy si , e wszyscy nas odrzuc i umrzemy samotnie w agonii negatywnych
uczu .
W jaki sposób mo emy spojrze i pozwoli sobie poczu pozorn brzydot , z któr musimy ostatecznie
zla si w jedno , by obj w posiadanie t cz
siebie? Jak mo emy powtarza frazy pogø biaj ce
wewn trzne do wiadczenie, które skacz do oczu wszystkim dotychczas wchøoni tym naukom? Jak mo emy
wypowiada gøo no rzeczy, które zdaj si by poza wszelkimi rozs dnymi standardami samopomocy?
Musimy w tym celu najpierw zaufa temu, co czujemy. Musimy pozwoli , by prowadziøo nas to do
nast pnego i nast pnego ogniwa øa cucha odczuwania. Musimy zaufa CENTRALNEMU PARADOKSOWI
TERAPII, bo cho mo e to okaza si drog przez m k , wiedzie nas do domu – do prawd, które musz by
wydobyte, wyra one i zintegrowane.
Zaczynamy od maøych rzeczy. Nasze zaufanie do samych siebie i tej metody terapii ro nie i utrwala si
wraz z ka dym uczuciem ulgi, jaka nast puje po do wiadczeniu trudnej prawdy. Nasza wie a, osypuj c si ,
zaczyna powoli chwyta now równowag , a grunt pod jej fundamentami t eje.
W miar rozwijania si tych procesów przekonasz si , e obj cie w posiadanie tego, co tak negatywnie
odbierasz w sobie, za ka dym razem otwiera drzwi do jakiej kryjówki w gø biach umysøu. W tym miejscu,
bardziej ni w jakimkolwiek innym, CENTRALNY PARADOKS TERAPII wygl da z pocz tku na okropne
pogwaøcenie terapeutycznych procedur. Z czasem jednak okazuje si najja niejsz i najczystsz metod
eksploracji samego siebie.
- Pewnego dnia byøam taka zøa na moje dzieci.
- Taka zøa?
- Tak, cholernie si w ciekøam.
- Poøó si , wejd w t zøo i jak ju si w ni zanurzysz, poszukaj prostej frazy.
- Nienawidz ci Nie, nie mog tego powiedzie …
- Nie mo esz powiedzie czego?
- Po prostu, nie mog powiedzie nast pnej rzeczy, jaka jest za tym.
- Zaufaj swojemu umysøowi, on sobie poradzi z tym uczuciem.
- Nie mog w to wej … (pacjentka pøacze).
- Potraktujmy to ‘nie mog ’ tak, jak ka de inne uczucie. Znajd dost p do tego uczucia oporu, do tego
‘nie mog ’, a kiedy ju si z nim poø czysz, zacznij mówi „nie mog ’”, bardzo uwa nie, pi do dziesi ciu razy.
- Nie mog … Nie mog … Nie mog … Nie mog … Nie mog … Nie mog …
- NIENAWIDZ WAS, BACHORY JEBANE! – wybucha. - Faktycznie, uprzytamniam sobie, e czasem mam
ch je pozabija (patrzy na mnie przera ona).
- Kl knij przy materacu, we obur cz kij, wznie nad gøow i uderz tak mocno, jak tylko potrafisz,
krzycz c przy tym: ‘Zabij ci ’.
Døuga pauza; … pacjentka opornie uderza w mat , mówi c na poøy czuøym gøosem:
- Zabij ci .
- Chc , aby waliøa w materac i wrzeszczaøa „zabij ci !”
- ZABIJ CI … ZABIJ CI … ZABIJ CI … ZABIJ CI …(pacjentka teraz uderza z wi kszym wigorem).
Zauwa cie prosz , co si dzieje gdy pacjentka pokonuje opór przed zrobieniem czego , co napawa jej
„normalne ja” siln odraz . Zauwa cie, co dzieje si , gdy zdoøaøa zaufa , e to, z czym si zmaga, jest uczuciem i
niekoniecznie oznacza ostateczn prawd (cho mo e to by tak odbierane). Poniewa pacjentka utrzymuje si
w tym procesie, nie tylko znajduje on swoje rozwi zanie, ale te prowadzi j do nast pnego, jeszcze gø bszego
wgl du.
- Zabij ci … Zabij ci … Zabij ci … Zabij ci … Zabij ci … - wali w mat z caøych siø. – Bo e, to moja
matka! To ona tak na mnie zawsze wrzeszczaøa…
- Wrzeszcz i wal, nie przerywaj.
- Zabij ci … Zabij ci … Zabij ci … (tøucze materac w zupeønym szale). Zabij , zabij , zabij … … Nie
zabijaj mnie mamusiu… (szlochaj c) … Bøagam, nie zabijaj mnie mamusiu…
Tylko je li pacjentka z peøn moc do wiadcza w ciekøo ci na swoje dzieci, jej dawny ból mo e osi gn
intensywno zdoln skruszy mury broni ce j przed pami taniem faktów, e w dzieci stwie matka regularnie
zagra aøa jej yciu.
Gdy taka sekwencja si wøa ciwie dopeøni, i tylko wtedy gdy si wøa ciwie dopeøni, mog zacz
wynurza si nast pne cz ci góry lodowej, tak e caøa prawda staje si widzialna. Teraz, gdy to wszystko
zostaøo wydobyte, Umysø-Peønia mo e przyst pi do pracy. To, co wydawaøo si nam niemo liwe i szkodz conegatywne, okazuje si czym psychologicznie prostym, uzasadnionym i øatwym do wybaczenia sobie. W istocie,
w najbardziej znacz cym sensie nie ma tu dosøownie nic do wybaczania. Pacjentka zostaøa po prostu zøapana w
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bardzo logiczny øa cuch okoliczno ci emocjonalnych, które dawaøy zna o sobie jej wybuchami w ciekøo ci na
wøasne dzieci.
Wchodz c w te negatywne strony ja, odkrywamy na poziomie emocjonalnym, e ból nie wymaga
zewn trznego przebaczenia. Tak jak ka de inne uczucie, cigany wystarczaj co gø boko negatywny obraz siebie
zawsze otwiera drzwi do krainy holistycznego zrozumienia – pokazuje, e tu nie ma co wybacza . Gdy MózgPeønia ostatecznie si scala, wszystko, co kiedykolwiek my leli my lub robili my, nabiera doskonaøego sensu.
To nie oznacza uprawnienia do czynienia zøa. Chodzi tu o pogø biaj c si , organiczn wiedz , e w
warunkach, w jakich przyszøo nam y , nie mogli my by inni ani inaczej post powa . Do wiadczywszy tego
wgl du, zostajemy oczyszczeni i mo emy czyni coraz wi ksze post py w yciu immanentnie etycznym i wolnym
od poczucia winy.
Poziom Czwarty psychoterapii gø binowej przerywa nasz zale no od ludzi, którzy zarabiaj na ycie
rozpowszechnianiem sposobów akceptacji i przebaczania. Je li chodzi o cywilizacj , musi to wzbudza groz .
- Co teraz czujesz wobec swoich dzieci?
- Kocham je, cho nieraz tak si na nie w ciekam, e bym je pozabijaøa. W jaki sposób teraz to
rozumiem. Nie przera a mnie, gdy to mówi .
W m czy nie czekaj cym w poczekalni poradni szpitalnej na wynik wa nego badania, wzbiera
w ciekøo . Zaczyna wrzeszcze na piel gniark , a potem zrywa si i wybiega z budynku.
- Nie wiem, co we mnie wst piøo.
- Cofnij si z powrotem do tej poczekalni w szpitalu. Pozwól, by napøyn øo tamto uczucie i zosta w nim
przynajmniej przez póø minuty.
- Nie wiem sk d mógøbym mie guza. Nie jestem zøym czøowiekiem. (Mamy u kolejny raz kogo
próbuj cego utrzyma si nad uczuciem, jakie wydaje mu si niekorzystne dla zdrowia psychicznego). Je li
jednak utrzymamy si CENTRALENGO PARADOKSU TERAPII, spójrzmy, co si dzieje:
- Chciaøbym, aby pi do dziesi ciu razy z uwag powtórzyø søowa: „jestem zøy”.
- Nie chc tego mówi . Nie jestem zøym czøowiekiem.
- Zaufaj. Twój mózg wytrzyma rzeczy, które wydaj ci si okropne.
- Jestem zøy.
- Powtórz.
- Jestem zøy….
- Pi razy, prosz .
- To mieszne.
- Powiedz ten zwrot pi razy i mów to w ø czno ci z uczuciem.
- Jestem zøy… Jestem zøy… Jestem zøy… Jestem zøy… Jestem zøy… Mama zawsze mnie o wszystko
obwiniaøa.
- Powtórz jeszcze pi razy.
- Jestem zøy… Jestem zøy… Jestem zøy… Obwiniaøa mnie, jak ojciec odszedø od nas… Bo e, ja naprawd
czuj si zøy, winny. W jaki sposób czuj , e to byøa moja wina. Byøem taki bezradny kiedy odszedø. Jakbym
mógø temu zaradzi i jakby to byøa moja wina.
- Wró my do poczekalni w szpitalu i spotkajmy si znów z caø twoj zøo ci . Powiedziaøe : „Nie wiem
sk d mógøbym mie guza. Nie jestem zøym czøowiekiem”.
- Nie wiem sk d mogøem wyhodowa sobie guza. Nie jestem zøym czøowiekiem, ale si obwiniam… Bo e,
ten guz to moja wina; a trudno mi uwierzy . To takie samo uczucie, jak wtedy, gdy tata odszedø. Przeze mnie.
Czyli to moja wina, e jestem chory. Bo e, co za szambo do taszczenia!
- Dokøadnie.
Terapeuci zach caj cy do przerabiania spraw na pozytywne za pomoc pozytywnego my lenia, odwodz
ludzi od wej cia w sedno ich najwa niejszych problemów. Je li nie zach camy ich do prze ywania ka dego
negatywnego odczucia na swój temat jakie si w nich pojawia, pomagamy im budowa coraz wy szy domek z
kart. Nie przyjmuj c CENTRALNEGO PARADOKSU TERAPII, mówimy im, by nie ufali zdolno ciom Mózgu-Peøni i
wtr camy ich w jeszcze bardziej zøo on pl tanin zaprzecze . Jako terapeuci, przekazujemy w ten sposób
pacjentom, e w zakresie najgø bszej i najbardziej koniecznej pracy nie ufamy ani im, ani sobie. Wspieranie tego
wielkiego spoøecznego køamstwa, gdy jeste my postrzegani jako autorytety w sprawach zdrowia psychicznego,
mo e prowadzi tylko do niewysøowionej rozpaczy. Dla osób ufaj cym terapeutom jako najwy szej instancji je li
chodzi o prawd umysøu i duszy, taka postawa oznacza zasadnicz zdrad . Je li dzieje si to w jakiejkolwiek
terapii, mo e doprowadzi nawet do samobójstwa pacjenta, gdy przekonaø si on, e nawet terapeuta nie jest
w stanie upora si z negatywno ci , która w tak znacznym stopniu jest cz ci ka dego ludzkiego ycia.
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Kiedy samej terapii brak odwagi cofania si do najciemniejszych miejsc ycia, to istotnie nie ma si ju
dok d zwróci . Ilekro søysz o przypadku samobójstwa kogo , kto byø w terapii, zastanawiam si czy nie staøo
si to wøa nie z tego powodu. Je li terapeuci odwracaj si od tego, co jest dla pacjenta pozornie najtrudniejsze
do zniesienia, zamiast wøa nie prowadzi go w t stron , mo e nie zosta mu nic wi cej, jak odebra sobie ycie.
Otrzymaø bowiem przekaz, e istnieje granica tego, z czym mo na si mierzy i integrowa .
Zorientowana na uczucia terapia gø binowa, maj c za fundament CENTRALNY PARADOKS TERAPII,
nigdy nie stwarza ostatecznie pesymistycznej wizji egzystencji. To proces nie ko cz cego si post pu i st d daje
nam optymizm. W adnym z tych przera aj cych miejsc negatywnego obrazu siebie, CENTRALNY PARADOKS
TERAPII nie mo e nas zawie , o ile nasza struktura ego (a wi c siøa osobista) nie zostaøa zmia d ona do
szcz tu przez urazy z dzieci stwa. Wtedy mo emy mie zbyt maøo siø w funkcjonowaniu mózgu, by przejrze
siebie.
Warto w tym miejscu przeczyta jeszcze raz rozdziaø o przestrogach.
Nawet jednak w sytuacji tak gø bokiego zniszczenia przez traum , posuwaj c si powoli, mo emy z
upøywem czasu dokona znacz cych post pów w zakresie tego, ile wiedzy o sobie jeste my zdolni przyj . Mo e
to oznacza sytuacj , gdzie bardzo przydaje si ocena psychiatryczna, co dla danego pacjenta jest, a co nie jest
mo liwe. Pami tajmy jednak zawsze, e psychiatra nie jest synonimem ostatecznej m dro ci. Jak wszyscy
ludzie, psychiatrzy te maj swoje systemy przekona zapewniaj ce im poczucie bezpiecze stwa. Nigdy wi c nie
porzucaj swej najgø bszej intuicji, nawet je li – Bóg jeden wie – czasem mo e si ona myli . St d rozdziaø o
przestrogach na pocz tku ksi ki.
We wczesnych fazach terapii, a w istocie przez døugi czas po jej podj ciu, mo emy potrzebowa
wspóøczuj cej empatii towarzysz cego nam terapeuty, by nabra pewno ci, e jeste my w porz dku. Jeden z
moich terapeutów powtarzaø mi: „Jeste normalnym czøowiekiem, Paul, nie jakim potworem”. Kolejne przykøady
uka , e to, co w nas „negatywne”, jest drzwiami do prawdy, a nie bram piekieø.
- Zostawiøa mnie. Zabawne, ale wcale nie odczuwam gniewu.
- Powtórz kilka razy: „Nie gniewam si ”.
- Nie gniewam si … Nie gniewam si … Nie gniewam si … Nie gniewam si … Bo e, co za bzdura!
Nienawidz jej za to!
- Poøó si , zalegnij w gø biach tej nienawi ci i zacznij powtarza fraz : „Nienawidz ci ”, tak jakby
mówiø bezpo rednio do niej.
- Nienawidz ci … Nienawidz ci … Nienawidz ci … Nienawidz ci … Mógøbym ci zabi … Nie podoba
mi si , to. To jest przera aj ce.
- Zosta przy tym: „mógøbym ci zabi ”.
- Mógøbym ci zabi … Mógøbym ci zabi … Mógøbym ci zabi …
- Tu le y kij, chwy go obur cz, wznie nad gøow i uderz tak mocno, jak tylko potrafisz, wykrzykuj c
przy tym t fraz .
- Boj si to zrobi .
- Wydob d w ciekøo ze swego centrum. Wywal j na materac, u ywaj c mi ni karku, pleców, ramion
r k. Jak zapracuje tutaj i zostanie na materacu, nie b dziesz musiaø jej zwalcza poza tym miejscem.
(Pacjent uderza i krzyczy, a do wyczerpania siø)
-

Jak twoja w ciekøo ?
Jest znacznie mniejsza. Zdaøem sobie spraw , e caøe ycie byøem peøen gniewu.
Wi c nie caøa jest z powodu odej dziewczyny?
Nie, to wyci ga co znacznie gø bszego.
Zgadza si .
Ale naprawd mi jej brak. T sknie za ni .
Bardzo j pokochaøe .
Tak. Bardzo.

Za ka dym razem, gdy czemu zaprzeczasz, zwøaszcza je li to uczucie zaprzeczania jest gø bokie,
odwracaj to zaprzeczanie. Wkøadaj kostium pøetwonurka i zanurzaj si , z przyznaniem, w najbardziej negatywne
rzeczy, jakie mo esz o sobie wypowiedzie . Uzewn trzniaj je, raz po raz, tak døugo, a procesy HOLISTYCZNEGO
WGL DU odnajd w tobie prawdziw równowag mi dzy plusami i minusami twojego ja. W 99% przypadków
oka e si , e zaprzeczaj ce stwierdzenia stanowi obronn przykrywk na przepastnym, negatywnym
przekonaniu o sobie. To przekonanie z kolei kryje gø bsze poø czenia, jaki musimy odczu , aby si z niego
wyzwoli .
Poni sza sekwencja w terapii ukazuje problem zaprzeczania i tego, co usiøowali my støumi :
„Maø e stwo ojca i matki rozpadøo si gdy miaøem sze lat i wierzyøem, e to moja wina. Czuøem si tak
koszmarnie, e chciaøem umrze ”.
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„Mówiono mi, abym nie byø mieszny, gdy to nie moja wina. Ostatecznie støumiøem to przekonanie o
mojej odpowiedzialno ci za ich rozej cie si . Støumiøem te uczucie pragnienia mierci.”
„Po latach staøem si czøowiekiem, który czuø si odpowiedzialny za wszystko co tylko przybieraøo zøy
obrót. Gn biøo mnie silne poczucie winy i samobójcze my li. Staraøem si sobie radzi z tym, oddaj c si w
caøo ci chwalebnym zadaniom. A mimo to nie udawaøo mi si pozby przemo nego pragnienia mierci. Uczyøem
dzieciom w szkóøce niedzielnej, by wybaczaøy sobie wøasne pomyøki i niedoskonaøo ci. Wszyscy mi powtarzali e
jestem w porz dku facet, super go . A ja wci chciaøem si zabi . Teraz w ko cu zdecydowaøem si pracowa
nad tym w terapii”.
- Wedle tego, co powiedziaøe , zdajesz si nosi pot n nienawi do siebie.
- Nigdy dot d o tym nie pomy laøem.
- A jednak wci chcesz si zabi .
- Tak, to prawda.
- Poøó si na plecach i pi do dziesi ciu razy powtórz: „Nienawidz siebie”.
- Nie mog tego zrobi .
- Dlaczego?
- To wbrew mojemu przekonaniu, e nie powinienem wypowiada negatywnych rzeczy pod swoim
adresem. Uwa am, e jestem tu po to, by nauczy si kocha siebie. I nie wydaje mi si , bym uczyø si tego
powtarzaj c w kóøko: „nienawidz siebie”.
- Zaufaj, e je li pod ysz za tym uczuciem, wyzwoli ci ono z tej nienawi ci. Poøó si i sprawd , jak to
jest tam w rodku, gdy chcesz popeøni samobójstwo. Pozostaj c wewn trz tego uczucia, powtarzaj „nienawidz
siebie”, wolno i z uwag .
- Nienawidz siebie… Nienawidz siebie…
- Gøo niej.
- Nienawidz siebie…
- Gøo niej.
--- (krzycz c) NIENAWIDZ SIEBIE! … TO WSZYSTKO MOJA WINA!
- Co jest twoj win ?
- Tatu mnie opu ciø. Poszedø sobie na zawsze i to moja wina.
- Ty sprawiøe , e rodzice si zerwali ze sob ?
- Tak.
- Powiedz søowa: „To moja wina” przynajmniej pi razy i utrzymuj si w tym uczuciu.
- To moja wina… To moja wina… To moja wina… Nie opuszczaj mnie, tatusiu… Nie opuszczaj mnie…
(pacjent pøacze). - Prosz , bøagam ci … Nie opuszczaj mnie. Tatusiu… (Døuga cisza.)
- Czy to twoja wina?
- W istocie nie. Ale zawsze my laøem, e to moja wina.
- A jak twoja ch samobójstwa w tym momencie?
- Nie mam jej.
- Wi c je li pozwalasz sobie zej na dno twego okropnie negatywnego przekonania, e ich rozwód to
twoja wina, to nagle odkrywasz, e nie chcesz umiera …
- Zgadza si .
- Za ka dym razem, gdy zechcesz umrze , zejd z balustrady twego mostu, wsi d do auta, odchyl fotel
i wejd w sekwencj odczuwania a osi gniesz stan relaksacji. By mo e b dziesz musiaø to robi setki razy,
przed par lat, zanim klimaty samobójcze caøkiem ci opuszcz .
Kiedy spotykasz si z tym, co w tobie okropne, nie pozwól nikomu wmawia ci, e powiniene to støumi
lub zostawi . Podchod do tego z wiedz , e je li b dziesz na materacu pracowaø z tymi uczuciami, nie b dziesz
musiaø robi krzywdy ani sobie, ani innym.
Przy okazji wyra moje przekonanie, e wi kszo samobójstw w wieku dorosøym to w rzeczywisto ci
samobójstwa dzieci ce, których wykonanie zostaøo odroczone.
Jest wiele momentów w yciu, kiedy drobne, wiadome, pozytywne my li mog nas dostrzec za zasøon
trudnych lub napawaj cych l kiem sytuacji. Proste zdania w rodzaju: „Wiem, e mog przez to przebrn ” oraz
inne søowa otuchy mog okaza si tratw ratunkow . Nie próbuj jednak wmusza pozytywnego my lenia, jako
fundamentalnego procesu, w podstawowe struktury swojej osobowo ci. W ostatecznym rachunku, nigdy ono nie
dziaøa naprawd . A je li nawet sprawia takie pozory, to koszt støumienia, z caø przyszø sztywno ci
wewn trzn , jak poci ga, jest bardzo wysoki.
Pracuj c na materacu, bez wzgl du z jakimi uczuciami, musimy je wyrazi , i to wyrazi w sposób spójny,
okazuj c na zewn trz tak sam energi , z jak wi
si one wewn trz. Je li tego nie robimy, lub je li damy si
od tego odwie faøszywym, narzuconym pozytywom, zabijamy w sobie proces wøasnego ja i nigdy nie
zdrowiejemy naprawd .
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Podczas przemiany wiadomo ci z represyjnej, linearnej i os dzaj cej na wiadomo holistyczn i nie
os dzaj c b dziemy potrzebowa wsparcia innych, przyzwolenia i przywrócenia zaufania. Nic nie jest bardziej
przera aj ce, ni spotykanie wøasnego ja nie opatrzone glejtem spoøecznej aprobaty. Dlatego warto przypomnie
sobie Przestrog Trzeci z pocz tku bie cego rozdziaøu.
Im gø biej wchodzimy w swój umysø i im bardziej holistyczne s nasze wgl dy, tym mniej jeste my
os dzaj cy. Do wiadczaj c ogromnej, nie wiadomej zøo ono ci wszystkich wzorców, jakie rz dz naszym
zachowaniem, jak i zewn trznych siø, które je ksztaøtuj , stajemy si coraz mniej skøonni przypisywa dobrym
zabiegom zøe oceny. Stajemy si wewn trznie przebaczaj cy sobie i innym, co jest jedyn mo liw podstaw
ycia przepeønionego wspóøczuciem.
Ocenianie konieczne jest dla przetrwania gatunku. Musimy os dza ludzkie zachowania pod k tem tego,
czy s one destrukcyjne czy konstruktywne dla innych i dla spoøecze stwa w caøo ci. Na poziomie spoøecznym, w
rzeczywisto ci uzgodnionej, musimy wci przestrzega norm, by nie pogr y si w chaosie. Jednak w gø bi
umysøu wszystko zdaj si ksztaøtowa siøy, nad którymi nie mamy kontroli. Wynikøe z nich zachowania pochodz
z rejonu poøo onego daleko poza polem naszego widzenia, co sprawia, e øatwo umyka nam poj cie osobistej
odpowiedzialno ci za nie - odpowiedzialno ci rozumianej jako wiadomo , dlaczego co robimy lub czego nie
robimy.
WGL D HOLISTYCZNY o wieca nas idealnie. Idealne o wiecenie, nawet w maøych porcjach, rozwi zuje
poczucie winy. Zaczynamy widzie , e w ramach ograniczonych danych dost pnych naszej wiadomo ci zawsze
robili my to, co najlepszego byøo w naszej mocy.
M czyzna ufa komu w powa nym interesie. Ostrzegano go przed nim, ale ma on gø bokie poczucie, e
musi wej w ten ukøad. Traci caøy maj tek. Nie dowie si nigdy, e fryzura wspólnika wyzwalaøa w nim, na
gø bokim poziomie, dzieci ce skojarzenia z ojcem. B dzie obwiniaø siebie za zø ocen sytuacji i chøostaø si
psychicznie za kar . Gø boka terapia regresyjna, wyci gaj ca na wierzch wczesne koneksje z ojcem, mo e mu
pomóc zobaczy , e siøy stoj ce za jego decyzj biznesow byøy, po pierwsze, poza jego kontrol i, po drugie,
poza jego wiadomo ci . Jego poczucie winy zmaleje. Zmaleje te jego przymus krytykowania pozornie
dziwnych decyzji innych ludzi.

10. Metoda zmieniania postaci i w drówki symptomów
Jedn z najbardziej intryguj cych metod stosowanych przez nie wiadomo w celu zapobie enia naszej
wyprawie wgø b siebie, jest nie ko cz ce si przeskakiwanie mi dzy zjawiskami i procesami, z jakimi staramy si
poø czy . W królestwie nie wiadomo ci wszystko mo e zmienia si we wszystko. Uczucia przywdziewaj coraz
inne okrycia, maskuj c si zmienno ci barw i form i kryj c si za ró nymi fasadami. Prezentuj si , jakby byøy
figlarnymi elfami, które raz s duchami drzew, za chwile skaø, a za chwil strumieni. Reprezentuj c jedne rzeczy,
mog one nagle zacz reprezentowa inne i, jak powiedziaøem wy ej, wszystko mo e przechodzi we wszystko.
Nie trzeba jednak wpada w panik . Niewa ne, jak dziwaczny i zmienny wydaje si nasz wewn trzny proces;
znajdziemy magiczne rozwi zanie, by go wytropi , zrówna si z nim i wydoby na wierzch z miejsc gdzie si
kryje.
- Od tygodnia boli mnie oø dek.
- Poøó si . Cofnij si w ten ból i wsi knij w jego centrum. Pozwól mu si trawi , jakby byø chemicznym
roztworem. Nie my l i nie mów; tylko wsi knij i rozpu si w tym.
- W ostatni poniedziaøek szef wydarø si na mnie i zrugaø przy caøej zaøodze.
- Jak si wtedy poczuøe ?
- Byøem zøy jak cholera, ale nie mogøem nic powiedzie .
- I od tego czasu boli ci oø dek?
- Tak.
- Pozosta w tym fizycznym bólu.
- Chciaøbym mu si odwrzasn .
- Zosta w tym fizycznym bólu i wykrzykuj wszystko co potrzebujesz. Krzycz prosto z bol cego oø dka.
- Pierdol ci … Pierdol ci … Pierdol ci … Pierdol ci …
- Jak si czuje twój oø dek?
- Chyba troch lepiej, ale wci boli.
- Wró do wn trza, by wywali stamt d wi cej.
- Dupek… Dupek… Dupek… PIERDOLONY DUPEK!
- Jak oø dek?
- Ból min ø.
Zatamowany gniew i poni enie staøy si bólem oø dka. Uczucia zmieniøy form i ukryøy si w innym
miejscu.
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- Niech si zabije w tych swoich rajdach samochodowych, ycz mu. Straszy mnie i poni a przy ka dej
okazji… (pauza). W istocie, kocham go.
Miøo staje si gniewem. W ciekøo przechodzi w l k. L k mo e z powrotem sta si miøo ci . W
królestwie nie wiadomo ci, bez wzgl du z jakiego miejsca wystartujemy, procesy wci si zmieniaj , zmieniaj i
zmieniaj . Niemal nigdy nie ko czymy tam, gdzie zacz li my. Poniewa , zaczynaj c, nigdy nie widzimy ko ca
danej sekwencji, ludzie o jakich ju mówili my, nigdy nie b d umieli sami wej w przepøyw nie wiadomych
poø cze . Najpierw pojawiaj si uczucia, a dopiero potem, je li im zaufamy, przynosz nam zrozumienie swoich
przyczyn.
Jednym z cz stych zjawisk zmieniania si postaci uczu jest tzw. w drówka symptomów – nie ko cz ce
si przechodzenie jednej rzeczy w inn w reakcji na nasze próby torowania cie ek w coraz g stszy las.
-

Czuje ból w brzuchu.
Wejd w ten ból i zosta w nim.
On tak jakby przesun ø si wzwy ; jest w klatce piersiowej.
Wjed do klatki piersiowej i rozgo si w nim.
To dziwne, ale teraz jest w gardle.
Pozosta z nim w gardle.
Mdøo mi… Zbiera mi si na wymioty, ledwie mówi .
Pozosta w uczuciu mdøo ci i pozwól sobie na odgøosy wymiotowania.
Nic nie mog wyrzyga .
Twoja nie wiadomo zrobi wszystko, aby uniemo liwi ci wypowiedzenie bólu.
Tak. Chyba masz racj .

11. Metoda wywoøywania skrajnego przera enia.
Spo ród wszystkich barier mi dzy obszarem naszego wiadomego ja, a tym, czego potrzebujemy si o
sobie dowiedzie , najtrudniejszy do pokonania jest ekstremalny terror wewn trzny. Niewielu ludzi potrafi przyj
i wytrzyma jego spi trzenie. Wytrzymuje to i umie si w tym porusza tak e bardzo niewielu terapeutów.
Zdumiewaj ce jest, e je li pozostaniemy w naszym terrorze wewn trznym, je li odwa ymy si go
poczu , je li zaczniemy go „pi ” i pozwolimy, by nas zalaø, potwór z gø bin wynurzy si i ulotni, jak ka de inne
uczucie, z jakim decydujemy si zmierzy .
Przera enie to kurtyna przed gøównym aktem spektaklu. Je li zostanie w peøni odczuty, tajemnicze i
bolesne procesy ulatniaj si , za ka dym razem pozostawiaj c po sobie o ywczy wgl d z dzieci stwa. èatwo to
powiedzie , lecz wi kszo ci z nas strasznie trudno wykona .
Aby przekroczy t pøon c barier , ludzie zazwyczaj potrzebuj miesi cy i lat budowania zaufania do
siebie, terapeutów i swoich procesów. Tylko nieliczni osi gaj to po niewielu sesjach. Wielu jest takich, którzy
nigdy nie podejm tego „ryzyka”. Gotowo przekraczania wøasnych barier jest spraw gø bok , indywidualn i
osobist . Nikt nie powinien wkracza w swój skrajny terror bez uwa nego zapoznania si z przestrogami
zamieszczonymi na pocz tku ksi ki. Jak ka da obrona, metoda wywoøywania skrajnego przera enia mo e
stanowi konieczn tarcz przed prawdziw dezintegracj osobowo ci. Wi kszo ci moich pacjentów wystarcza
pewna zach ta i okazuje si , e wytrzymuj przej cie tej obrony. Kiedy docieraj do schowanego za ni wgl du,
odkrywaj zwykle, e ich bariera przera enia nie byøa warta zamieszania, jakie wnosiøa. Gdy przedzieramy si za
ten l k, docieraj c do gø bszych uczu z ich HOLISTYCZNYM WGL DEM, to do wiadczamy wielkiej ulgi na ciele i
umy le.
Ogólnie bior c, im wi ksza byøa wczesna trauma, tym silniejsza jest obrona za pomoc wewn trznego
terroru. Jest ona tak e tym silniejsza, im søabsza jest struktura ego (siøa osobista). Cz sto jednak nie ma tak
oczywistych zale no ci mi dzy tymi zjawiskami.
Nieraz bywa, e pacjent przynosi l k na sesj lub nabiera go w miar mówienia.
pauza).

Jest co w przyjacielu mojego m a, co przeszywa mnie l kiem.
Poøó si , prosz , i umie si w centrum tego uczucia.
Zaczynam si coraz bardziej ba .
Zosta w tym l ku.
Serce mi wali.
Niech wali.
Zaczynam si caøa poci .
Pozwól sobie si spoci . Niech twoje serce wali i pozostaje wewn trz tego terroru. (Bardzo døuga

- On mi przypomina wujka (pacjentka, nieco dzieci cym gøosem).
- Ile masz lat?
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-

Jedena cie.
I co si dzieje?
Uczy mnie gø bokich pocaøunków. Mówi, e najwy szy czas, bym umiaøa si caøowa .
Jak twoje przera enie?
Min øo.

Je li utrzymujemy si wewn trz l ku, otwiera on w nas platform zrozumienia, a sam ust puje. W mojej
praktyce nie ma wi kszej staøej reguøy, ni ust pienie terroru z chwil , gdy pacjent umie do powróci i pozosta
w nim, a ta obrona p knie i wyda z siebie wgl d.
Chroniczny l k od zawsze jest problemem w psychoterapii i, generalnie, psychoterapia sobie z nim nie
radzi. Jednak e w praktyce zorientowanej na regresj , chroniczny l k jest naszym sprzymierze cem. Jest jak
korytarz peøen drzwi, które otwieraj si na wczesnodzieci cy ból i na wszystkie sprawy jakie si z nim wi
w
pó niejszym yciu. Chroniczny l k jest jednym z najlepszych narz dzi, jakie mamy. Jest bram do naszego
gø bszego, prawdziwego ja i ostatecznie zawsze poddaje si naszym technikom, przynosz c ulg i wgl d.
- Przez ostatni tydzie miaøam straszne l ki.
- Poøó si i pozwól, by napøyn øy.
--- (pacjentka zaczyna dr e w sposób niekontrolowany). Jezu, co si ze mn dzieje?
- Caøa si trz siesz. To jeden ze sposobów, jakimi ciaøo wyra a uczucia.
- To strasznie nieprzyjemne.
- Pozwól sobie si trz , pozwól by ten dygot si nasilaø. ... Zobacz teraz czy pojawia si co , co
chciaøaby wydoby , wyrazi , wypowiedzie …
--- (pacjentka dygocze niemal konwulsyjne, pøacze): Nie… Nie… Nie…(pøacz przechodzi w krzyk): NIE…
NIE… NIE… NIE… Ojciec zabiera moje maøe siostry do piwnicy, gdzie zawsze nas molestuje. Søysz , jak pøacz .
Nic nie mog zrobi . Bo e mój, ja nie potrafi ich ochroni , on ma pistolet. Zawsze nam powtarza, e nas
pozabija, je li komukolwiek o tym pi niemy.
--- Co z l kiem, jaki nosisz od tygodnia?
- Odszedø, ale mam supeø w oø dku. Søabo mi.
- Czy chcesz wej w to uczucie?
- Nie. Starczy mi dzisiaj.
- W porz dku.
Wi kszo ludzi w terapii nie jest w stanie skontaktowa si z tak gø bokim poziomem traumy, ale te
sporo osób u mnie z tym wøa nie si kontaktuje. Jeszcze raz widzimy, e je li zdob dziemy si na odwag
wej cia w skrajne przera enie, rozwi zuje on swoje tajemnice, a jego miejsce zajmuje ulga i wgl d.
L ki mieszcz ce si w przedziale od umiarkowanych do ostrych, zanim przeksztaøc si we wgl d, s
niczym wiatr przed burz . W terapii przekonujemy si , e one, a nawet skrajny terror do wiadczany w peøni, nie
zabija. (Je li jednak wtedy, gdy narasta w tobie uczucie przera enia, twój terapeuta zaczyna mówi i tym
hamuje je przed osi gni ciem szczytu, to mo e znaczy , e masz nieodpowiedniego terapeut ). Zazwyczaj
trzeba kilku miesi cy praktykowania wchodzenia i pozostawania w l ku, zanim pacjenci zaczn odkrywa , co one
kryj . Niektórym trzeba lat. Z chwil gdy si przekonamy, e terror nas nie zabija, lecz prowadzi do niezwykøych
odkry – e wydobywa nie znany wcze niej materiaø i niesie ulg - owa z pocz tku przera aj ca metoda obrony
mentalnej (metoda wywoøywania skrajnego przera enia) staje si jeszcze jednym uczuciem, jeszcze jednymi
drzwiami do wøasnego, prawdziwego ja. Odt d czujemy, e ju nie musimy unika jej za wszelk cen .
Tu jednak znów trzeba powiedzie o pewnych uwarunkowaniach mentalnych. Na przykøad, w stanach
psychotycznych czy osobowo ci z pogranicza, wej cie w wewn trzny terror mo e doprowadzi do psychotycznej
dezintegracji. Przeczytaj ponownie Przestrog Drug .
Dla wi kszo ci pacjentów w terapii nie jest to jednak kwesti . Oczywi cie wa ne jest, by w okresie, gdy
pierwszy raz pokonujesz te przera aj ce obrony, towarzysz cy ci terapeuta byø dla ciebie osi galny jako
wsparcie.
Aby rozmontowa stosowane przez umysø obrony i aby odkry gø bokie, nieskazitelnie lecz ce procesy
psychiczne, przyjrzyjmy si teraz magii metod pokonywania tych zwodniczych barier.

DROGI PRZEKRACZANIA OBRONNYCH TRIKÓW MÓZGU

1. ‘Pozostawanie z’

W pierwszej cz ci ksi ki mogli my pozna pewn rzecz. Je li spoczniemy wewn trz uczucia na tak
døugo, a stanie si ono wystarczaj co intensywne i a minie wystarczaj co wiele czasu, uzyskujemy gruntown
reorientacj w pracy na linii wiadomo -nie wiadomo . Poprzez aktywne odwrócenie si od intelektualnych
czynno ci mózgowych (które s norm podczas czuwania) i oddanie si zmysøowemu do wiadczaniu uczu i
odczu z ciaøa, umysø kieruje si w stron gø boko wypartego materiaøu. Odczuwanie takie dziaøa jak magnes –
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ci ga dawne urazy w obr b naszej wiadomo ci w sposób do wiadczalny i z siø . Zjawisko ‘pozostawania z’ jest
osiowym i rozstrzygaj cym mechanizmem we wszystkich zorientowanych na uczucia terapiach regresywnych.
Jest naszym staøym towarzyszem, który tworzy i podpiera do wiadczenia psychoterapii gø binowej.
POZOSTAWANIE Z, i tylko POZOSTAWANIE Z, umieszczaj c nas ci gle wewn trz CENTRALNEGO PARADOKSU
TERAPII, pozwala na nowo do wiadczy dawnych zranie . To jedyna droga do wyzwolenia.
Terapeuta wywiera staøy, delikatny nacisk na, normalny w stanie czuwania, strumie intelektualnych
rozmów. Nie ustaje w tej pracy, a pacjent zanurzy si w swoj gø bi – w do wiadczenie – i pozna, e gadanie
jest obron . Obrona ta musi zosta zaprz ona do odnalezienia uczu wokóø których organizuje si nasza praca
terapeutyczna, lub musi p kn . (Przeczytaj ponownie w cz ci pierwszej fragment: Metoda artykuøowalnych i
nieartykuøowalnych d wi ków).
- Szwagier zawsze wchodzi do nas nie pukaj c, jakby byø u siebie. Nie lubi tych jego wtargni . M
miaø porozmawia z nim o tym, ale nie zrobiø tego. Wiem, e oni s mocno z yci, ale…
- Przenie si na ganek twojego domu. Wyobra sobie, e podnosisz wzrok i widzisz, jak wøa nie otwiera
sobie drzwi i wchodzi. Skup si na tym momencie. Utrzymuj t scen i pozwól napøywa uczuciom, jakie w tobie
budzi.
- Wiem, e on ma prawo by tutaj i…
- Nie opowiadaj historii. Nie racjonalizuj sytuacji. Pozosta na ganku twego domu i czuj swoje uczucia.
- Nie mam adnych uczu .
- Odtwórz obraz hallu i wchodz cego szwagra. Zanurz si w t scen . Patrz na niego a napøyn ci jakie
uczucia.
- Domy lam si , e to mnie denerwuje.
- Nie domy laj si . Zgadywanie to krok w proces my lenia, nast pny to negowanie wøasnych uczu .
Wracaj do hallu i patrz na wchodz cego szwagra a u wiadomisz sobie, co czujesz.
- Czuj zøo .
- Pozosta w niej i daj jej napøyn caøej. Zauwa w jakim miejscu ciaøa si skupia. Wczuj si w jej
jako i intensywno .
- Wypierdalaj z mojego domu.
- Powtórz t fraz pi do dziesi ciu razy.
- Wypierdalaj z mojego domu… Wypierdalaj z mojego domu… WYPIERDALAJ Z MOJEGO DOMU… (etc.)
- To mój brat. Podgl daø mnie. Miaø zwyczaj nagøego wchodzenia lub zakradania si do mojego pokoju,
kiedy si przebieraøam.
- Daj sobie czas na uprzytomnienie uczu , jakie wtedy miaøa i powiedz do brata jaki krótki zwrot.
--- (z w ciekøo ci ): Wypierdalaj z mojego pokoju!
- Powtarzaj t fraz raz po raz, a sko czysz.
Pacjentka wykrzykuje fraz kilka razy, coraz gøo niej. W ko cu cofa si wyczerpana.
-

Wró teraz do sytuacji ze szwagrem w hallu. Co czujesz?
Nie jestem specjalnie zøa jak o tym my l .
Co chciaøaby mu powiedzie ?
Michaø, prosz , dzwo i pukaj zanim wejdziesz do mojego domu, tak w razie gdybym nie byøa ubrana.
Jak si czujesz mówi c mu to?
Caøkiem swobodnie.
A twoja zøo na szwagra?
Przeszøa.

Ten przykøad pokazuje, e gdy terapeuta nie pozwoli na intelektualizowanie i b dzie kierowaø pacjenta
delikatnie w stron czucia i wej cia w do wiadczenie, jego wiadomo pomknie wawo wstecz po liniach
spójno ci obecnych uczu z uczuciami z dzieci stwa, za ka dym razem otwieraj c go na kolejne urazowe
zdarzenie z przeszøo ci.
Przyjrzyjmy si dokøadniej mechanizmom dziaøania mózgu, inicjuj cym owo nagøe przesuni cie w czasie,
biegn ce po liniach emocjonalnej spójno ci dzisiejszego uczucia z jego dawnym odpowiednikiem (wzorcem).

2. Magiczny wehikuø czasu
Przesuni cie konteksty w czasie jako nieskalana funkcja mózgu.
W ka dej terapii gø binowej przychodzi moment, kiedy – stosuj c nasz techniki tropienia uczu ,
‘pozostawania z’ nimi i znajdowania spójno ci – osi gamy zdumiewaj c nagrod . Nagle zostajemy cofni ci w
czasie, by odkry , prze y i zrozumie swoje wczesne do wiadczenia formuj ce. Cho trwa to tylko par chwil,
ponowne prze ywanie urazów jest niezwykle realne, a pøyn ce z niego zrozumienie – globalne. Wskutek tego
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jednego, ogromnie ywego i intensywnego do wiadczenia, nasza wiadomo ulega wzmocnieniu i przemianie.
Zawsze potem nast puje gø boka ulga, emocjonalna i fizyczna.
To nagøe cofniecie w czasie poprzez wspólny kontekst dwóch zdarze , które zawieraj to samo uczucie
lub doznanie w ciele, mo emy okre li (naukowo) jako przesuni cie kontekstu w czasie lub (metaforycznie) jako
MAGICZNY WEHIKUè CZASU. Ów magiczny, trwaj cy nieraz tylko par chwil proces przynosi najlepsze rezultaty,
gdy aktywuje si sam, spontanicznie. To znaczy, e je li maj c uczucie jakiego dyskomfortu, wejdziemy w nie,
pozwolimy mu si intensyfikowa , rozwija i wzbogaca a do szczytowej peøni, przeniesie nas ono w odlegø
przeszøo , a to, co byøo maøym, bezwøadnym okruchem informacji, o ywa nagle w do wiadczeniu.
Kiedy jednak pacjenci zaklinowuj si w uczuciu tak, e nigdzie ich ono nie przenosi, terapeuci
wystawieni s na pokus przej cia kontroli nad MAGICZNYM WEHIKUèEM CZASU. Takie dziaøania tylko czasami
mog przynie korzy , poprzez wzmocnienie intencji procesu terapeutycznego. Gdy terapeuta aktywnie
próbuje wykreowa przesuni cie kontekstu w czasie, cena jest bardzo wysoka. Pod kontrol jego aran acji,
pogrzebana pami lub zerwane poø czenie zawsze si gdzie gubi. Intensywno i potencjaø wzrostu, jaki ona
kryje, zostaje wypøukany z do wiadczenia proporcjonalnie do stopnia sterowania, aran owania poø cze przez
terapeut .
- Dzi byøam strasznie zøa na matk , jak skrytykowaøa ciasto, które upiekøam.
- Pozwól sobie przypomnie swoje wczesne relacje z matk i zobacz, czy to dzisiejsze uczucie
przypomina ci twoje uczucia do niej wtedy.
- Tak. Pami tam, e czuøam si tak zawsze gdy mnie krytykowaøa.
W tym przykøadzie terapeuta aktywnie tworzy intelektualne przesuni cie kontekstu w czasie, w wyniku
czego ulatuje potencjalna moc wzrostu zawarta w do wiadczeniu.
Spróbujmy ten przykøad jeszcze raz:

SAM !

-

Dzi byøam strasznie zøa na matk , gdy skrytykowaøa ciasto jakie upiekøam.
Prosz , pozosta z tym uczuciem zøo ci.
Nienawidz jej.
Prosz , powtórz t fraz kilka razy, utrzymuj c si w tym uczuciu.
Nienawidz jej… NIENAWIDZ JEJ… Stale mi to robiøa, przez caøe cholerne dzieci stwo.
Pozosta w tym uczuciu… Co chciaøaby jej powiedzie z tej przestrzeni twego dzieci stwa?
Daj mi spokój… (pøacz c). Daj mi wreszcie spokój... ZOSTAW MNIE SAM . ZOSTAW MNIE WRESZCIE

Tym razem terapeuta utrzymuje pewien nacisk, lecz odpuszcza sobie przyjemno aran owania
poø cze . Ilekro jako terapeuci próbujemy uzyska kontrol nad procesami pacjenta, odbieramy moc jego
podró y w gø b siebie. Terapeuci, którzy wnosz wiele søów i wyja nie zawsze oddalaj pacjenta od jego gø bi i
hamuj jego wzrost.
Taki sam efekt wywoøuj terapeuci, którzy – odwrotnie – naciskaj zbyt mocno, emocjonalnie lub
fizycznie. Pot guj tym stare obrony pacjenta i prowokuj w nim nowe. Okazuje si wtedy, e cho pacjent robi
wiele haøasu i fizycznej szarpaniny, nie prowadzi go to do prawdziwie gø bokiego do wiadczenia, wgl du i ulgi.
Kiedy terapeuta nalega, aby zrobiø jak prac z gø bi , zanim zaczniesz si na ni otwiera , twój pie mózgu
automatycznie si broni, wystawiaj c faøszywe ja, które posøusznie speønia polecenia. W terapii, wymuszone
manewry podaj ci wod zamiast zupy.
Dobre do wiadczenia terapeutyczne maj jako ra enia piorunem. Naszym zadaniem, jako osób
pomagaj cych, jest wstawianie pacjenta w centrum jego emocjonalnych sztormów. Zadaniem umysøu pacjenta
jest rozp tanie ra cej piorunem peøni Holistycznego Wgl du.
- Czuøam straszny smutek w zeszøym tygodniu, kiedy moja przyjacióøka odlatywaøa do Europy. Nie
mogøam uwierzy , e to mnie a tak rozwaliøo. Ona leciaøa tylko na wakacje, a ja byøa w kompletnej rozpaczy.
- Poczucie straty byøo tak ogromne?
- Pøakaøam na lotnisku jak bóbr.
- Przenie si na to lotnisko i znajd to uczucie. Wejd w nie i zosta w nim… Czy jest jaka prosta fraza,
søowo lub d wi k, chc cy si z ciebie wydoby ?
- Nie chc eby jechaøa.
- Powiedz te søowa, uwa nie ø cz c je z uczuciem, i zacznij je powtarza .
- Nie chc eby jechaøa… Nie chc eby jechaøa… Nie chc eby jechaøa… Nie chc eby jechaøa…
(gøos pacjentki staje si dziecinny).
- Utrzymuj si w tym.
- Nie chc eby jechaøa… Nie chc eby jechaøa… Nie chc eby jechaøa… (pacjentka zaczyna øka )…
Prosz , nie jed mamusiu, prosz , nie jed … (døuga pauza) Mamusia jest chora. Wyje d a do ‘samitorium’.
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- Do ‘samitorium’?
- Ma T.D.1 Nie zobacz jej bardzo, bardzo døugo.
Przypomn raz jeszcze najbardziej kluczowe instrukcje z tej ksi ki: Utrzymywanie pacjenta w
wystarczaj co intensywnym uczuciu przez wystarczaj co døugi czas jest niezb dne do uruchomienia
MAGICZNEGO WEHIKUèU CZASU i dla nast puj cego w rezultacie HOLSTYCNZEGO PRZEZYCIA urazu na nowo.
Dzi ki temu terapia zorientowana na uczucia ma moc oddziaøywania, jaka nie mo e si równa z innymi
terapiami.
Trzeba tu powiedzie jeszcze jedn , ogromnie wa n rzecz. W przypadkach traumy ekstremalnej
WEHIKUè CZASU mo e cofn pacjenta w dawne do wiadczenie, przewie go po nim i przywie z powrotem,
nie zostawiaj c w nim adnego ladu pami ciowego z odbytej podró y. Musiaøem wiele lat praktykowa terapi
gø binow , nim w peøni zdaøem sobie z tego spraw . W takich wypadkach terapeuta musi zawsze sprawdzi , czy
dana osoba powróciøa do tera niejszo ci bez luk w pami ci. (Przeczytaj ponownie, w cz ci pierwszej, rozdziaø V,
przykøad 5, Body Necessity Driving a Patient Toward Congruence – wymogi ciaøa kieruj ce pacjenta w stron
spójno ci).

3. Kamyki czasu

(lub odwrócone przesuni cie kontekstu w czasie)
MAGICZNY WEHIKUè CZASU peøni te wa n funkcje odwrotn , gdy pracuje on w obie strony. Nie tylko
przenosi nas wstecz, do przeszøo ci, ale te przenosi przeszøo do przodu, wnosi j w nasze ‘dzi ’. Owe tak
pomocne ‘podarunki’ z przeszøo ci dziaøaj zarazem jako jedne z najbardziej zwodniczych masek umysøu.
WEHIKUè CZASU, przynosz c nam taki dar, zmienia zarazem jego czasowy kontekst, chroni c go w ten sposób
przez rozpoznaniem.
Darami tymi s wypowiadane bezwiednie frazy z dzieci stwa oraz dawne uczucia, które morze
nie wiadomo ci wyrzuca na pla dorosøej konwersacji. Takie KAMYKI CZASU wkraczaj w przestrze
terapeutyczn z wielk moc , ale zawsze w przebraniu bie cych procesów. Je li odczytamy je w odniesieniu do
tera niejszo ci, mog nas kompletnie zwie z tropu. Kiedy jednak zobaczymy w nich podczepione pod obecny
proces reprezentacje dawnych uczu , zyskujemy wspaniaøy klucz do nie wiadomo ci. KAMYKI CZASU
(odwrócone przesuni cie kontekstu w czasie) pojawiaj si jako kluczowe frazy o ukrytym wielkim øadunku
emocjonalnym i o prostocie wøa ciwej dzieci ctwu.
Spójrzmy na przypadek kobiety opowiadaj cej o letnich wakacjach z przeszøo ci:
- Zawsze, jak my l o rodzinnym domku letniskowym, mam mieszne uczucie.
- Czy do wiadczasz co z tego uczucia teraz?
- Tak.
- Pozwól, by to uczucie napøyn øo i wezbraøo. Mo e ci pomóc zwizualizowanie sobie tamtego miejsca.
Nast puje pauza, w czasie której pacjentka pozwala uczuciu napøyn , nabra mocy i bogactwa. Szykuje
si do stopienia si z nim. I wtedy mówi:
- Nie mog tego zrobi .
To nasz KAMYK CZASU. Je li terapeuta tego nie wyczuje, zarówno on jak i pacjentka b d przekonani,
e søowa: „nie mog tego zrobi ”, znacz po prostu, e zaproponowana praca jest zbyt trudna. Bø d. Mamy tu
miejsce, w którym zachodzi przesuniecie kontekstu w czasie. Sprawia to wra enie, jakby kontekst byø
tera niejszym oporem. Spójrzmy, co dzieje si , gdy potraktujemy t fraz po prostu jak uczucie, a nie
podepniemy jej pod bie c sytuacj . Zauwa ymy wtedy kontekstualne przesuniecie w czasie, które przenosi
nas do dzieci stwa pacjentki.
- Zwizualizuj sobie ten domek letniskowy i pozwól wezbra uczuciom.
(Pauza, w czasie której pacjentka pozwala uczuciu rozwin si , wzmocni , a nast pnie próbuje zanurzy
si w nie).
- Nie mog tego zrobi .
- Prosz , poczuj dobrze t fraz , owo ‘nie mog tego zrobi ’, i powtórz j pi do dziesi ciu razy.
- Nie mog tego zrobi … Nie mog tego zrobi … Nie mog tego zrobi … (ciaøo pacjentki zmienia
pozycj ); Nie mog tego zrobi … Nie mog tego zrobi … (jej oczy rozszerzaj si ); Nie mog tego zrobi …
(oddech ulega przyspieszeniu); Nie mog tego zrobi … Nie mog tego zrobi … Nie mog tego zrobi … (jej gøos
zaczyna brzmie dzieci co… Przerywa i patrzy na mnie).
- Nie patrz na mnie. Pozosta z t fraz , z uczuciem i ze wszystkim, co si wyøania.
- Nie mog tego zrobi … Nie mog tego zrobi … Nie mog tego zrobi … Bo e! Nie wsadzaj mi…
(pacjentka zaczyna pøaka ).
1
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MAGICZNY WEHIKUè CZASU cofn ø j do domku letniskowego z dzieci stwa, do wieku o miu lat i do
kazirodczej zdrady jakiej wtedy do wiadczyøa. Wypowiadane na pocz tku søowa ‘nie mog tego zrobi ’ byøy
wyniesionym z przeszøo ci przez jej nie wiadomo KAMYKIEM CZASU, alarmuj cym i zarazem przestawiaj cym
zwrotnic uwagi na boczny, lepy tor. Widzimy tu jeszcze raz mózg w jego odwiecznym dylemacie:
równoczesnej ch ci poznania i ch ci ukrycia pierwotnych ródeø swego bólu. Jak zwykle w sytuacji takich
zmaga , umysø wyrzuca na wierzch cie , napomknienie, rodzaj aluzji i jednocze nie zasøon , w której je ukrywa.
Opór pacjentki przed ponownym do wiadczeniem emocjonalnym dawnego kazirodztwa ze strony wujka
okazaø si wystarczaj co spójny z jej oporem przed prac terapeutyczn , by fraza ‘nie mog tego zrobi ’ mogøa
si odø czy od dawnego koszmaru i pomkn naprzód w czasie, a do tera niejszo ci. Po drodze jednak
zmieniøa dawny kontekst na obecny, ukazuj c si jako KAMYK CZASU. Owo odwrócone przesuni cie kontekstu w
czasie, które sprawia, e dawne znaczenie zdaje si pasowa do bie cej sytuacji, jest jedn z najsubtelniejszych
obron zrozpaczonego umysøu przed emocjonalnym dopuszczaniem dawnych, urazowych do wiadcze .
Spójrzmy, co si dzieje, je li nie rozpoznamy wyøaniaj cego si w tera niejszo ci KAMYKA CZASU:
- Nie mog tego zrobi . (Kamyk Czasu)
- Pozwól sobie tylko troch . (niezrozumienie kontekstu)
- Nie mog tego zrobi . (znów Kamyk Czasu)
- Masz trudno z zaufaniem mi? (terapeuta ponownie nie chwyta kontekstu)
- Nie mog ufa nikomu. (nast puje ska enie strumienia terapeutycznego w reakcji pacjentki na
niezrozumienie kontekstu).
- Nie musisz si ba , tutaj jeste bezpieczna (podtrzymywanie niezrozumienia przez terapeut ).
- Wiem, e tu jestem bezpieczna. (pacjentka køamie w taki sam sposób, jaki wymuszaøa na niej sytuacja
kazirodztwa)
- To mo e znajdziemy inny problem do pracy dzisiaj. (terapeuta i pacjentka ostatecznie uchylaj si od
aluzji do pierwotnego znaczenia frazy ‘nie mog tego zrobi ’).
Nie wiadome obrony wygrywaj w ten sposób batali o ukrycie dawnego bólu. Nale y zaznaczy , e ‘nie
mog tego zrobi ’ jest stwierdzeniem zorientowanym na uczucie. Je li b dziemy traktowa obrony tak, jak
traktujemy uczucia, zaczniemy widzie , e wiele tego rodzaju stwierdze stanowi przesuni te w czasie i
kontek cie dawne uczucia, które nazywam KAMYKAMI CZASU.
Zaufaj øadunkowi emocjonalnemu zawartemu w oporze, id za nim, nie pozwól mu si wymkn , a wiele
razy b dziesz znajdowa przychodz ce do ciebie Kamyki Czasu i do wiadcza magicznego dziaøania przesuni cia
kontekstu w czasie, które zanurza ci w gø bi dawnych, traumatycznych prze y , uwalniaj c od nich w ten
sposób.
M czyzna mówi o swoim szefie:
-

On mnie nienawidzi. (Kamyk Czasu)
Czy my lisz, e to mo e by jaka twoja projekcja na niego? (intelektualne przysmaki terapeuty)
Nie, on mnie nienawidzi. (Kamyk Czasu)
Masz na to jaki rzeczywisty dowód? (niezrozumienie kontekstu; terapia wje d a na lepy tor)

Obok niezrozumienia, e ‘on mnie nienawidzi’ jest fraz przesuni t w czasie, terapeuta uporczywie
odwodzi pacjenta od uczu . Zamiast go w nich zatapia , wyci ga do na Poziom Pierwszy – lepych zauøków
intelektualizowania.
MAGICZNY WEHIKUè CZASU mo e zosta uruchomiony poprzez znalezienie uczucia ukrytego w
stwierdzeniu ‘on mnie nienawidzi’. Uczucie to, b d ce punktem spójno ci miedzy przeszøo ci i tera niejszo ci ,
poø czy dawn i obecn fraz , wywoøuj c chwilowe przesuni cie kontekstu, otwieraj ce HOLISTYCZNY WGL D.
Spójrzmy teraz na caøkiem inny przepøyw tej sesji, gdy terapeuta przyjmuje fraz ‘on mnie nienawidzi’
jako Kamyk Czasu – jako komentarz odnosz cy si zarówno do przeszøo ci jak i do chwili obecnej.
- On mnie nienawidzi. (Kamyk Czasu)
- Pozosta wewn trz tego uczucia. (szukanie potencjaøu Kamyka Czasu) Pozwól temu uczuciu narasta ,
powtarzaj c t fraz .
- On mnie nienawidzi… On mnie nienawidzi… On mnie nienawidzi…(Wehikuø czasu uruchamia si ) On
mnie nienawidzi… O kurcz , to jest mój brat. (dokonaøo si przesuni cie kontekstu wstecz) Nigdy nie przestawaø
zn ca si nade mn .
Zawsze, gdy w dorosøej rozmowie pada prosty zwrot, jaki mogøoby wypowiedzie dziecko (zwøaszcza,
je li towarzyszy mu uczucie niewspóømiernie silne do bie cej sytuacji), masz do czynienia z fraz przesuni t w
czasie do przodu. Zatop si w niej, powtarzaj j i b d gotów na podró do jej ródeø.
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4. Holistyczny wgl d
(nieskalana funkcja mózgu)
HOLISTYCZNY WGL D cechuje zró nicowanie pod wzgl dem jego jako ci i intensywno ci. Mo emy
wyró ni sze poziomów.
Poziom pierwszy holistycznego wgl du zaczyna si wraz z takim do wiadczaniem wewn trzno ci, jakie
przychodzi, gdy si køadziemy i koncentrujemy si na wewn trznej arenie naszego ycia. Zaczynamy wtedy czu
podøo e naszego bycia – miejsce, które na dalszych etapach b dziemy bada , wchodz c w zawarowane dot d
cz ci naszego najgø bszego ja. Na poziomie pierwszym, podobnie jak zanurzywszy r k w wodzie czujemy
bezpo rednio czym ona jest, uzyskujemy niewerbalne i nieintelektualne uprzytomnienie sobie naszego
wewn trznego rodowiska.
Holistyczny wgl d to pocz tek døugiej, koj cej ulgi, jak niesie zaprz gni cie naszego poharatanego,
powierzchniowego ja do badania swoich gø bszych procesów. Ulga ta staje si wyra niejsza, gdy pozwolimy
naszemu wiadomemu ja odczu w peøni sze ‘cz stotliwo ci’, na których mózg ‘nadaje’ informacje o swoim
bólu (specyficzne doznania z ciaøa, symptomy, etc.). A kiedy dokonujemy spójnych aktów ekspresji naszych
gø binowych do wiadcze , by w peøni stopi si z nimi, ulga jeszcze bardziej si pot guje.
Holistyczny wgl d zaczyna si w punkcie, w którym nasze gø bsze ja i nasze ja powierzchniowe po raz
pierwszy zawieraj przymierze. Wtedy, pierwsza dawka uczciwo ci zaczyna neutralizowa nasze przeniesione i
bø dnie skierowane, bezowocne zmagania w yciu.
Poziom pierwszy holistycznego wgl du jest wi c bezpo rednim, nie-linearnym i nie-symbolicznym
do wiadczeniem wewn trzno ci – odnowieniem przymierza mi dzy wiadom i nie wiadom cz ci naszego
jestestwa za pomoc technik spójno ci i eksternalizacji. Na tym poziomie nie ma jeszcze adnych specyficznych
wgl dów, adnych kluczowych søów, adnych wyobra e ani ponownego do wiadczania. Niemniej jednak,
pojawia si gø bokie i buduj ce poczucie, e co si w nas rozlu nia i scala. Poniewa wszystko na tym poziomie
zachodzi bez specyficznych wgl dów, a mimo to pogø bia nasz niespecyficzn wiadomo , mo emy traktowa
to jako PROCES TKANIA NASZEGO JA.
Poziom drugi holistycznego wgl du zaznacza si wkroczeniem w wiadomo specyficznej kwestii i
pewnych zwi zanych z ni znacze . Skupili my si wewn trznie na jakim dyskomforcie. Pozwalamy, by wypeøniø
nasz wiadomo . Zlewamy si z tym dyskomfortem w jedno i mo emy, ale nie musimy, znajdowa swoje
punkty spójno ci. Nagle uprzytamniamy sobie co nowego na swój temat. Stajemy si w peøni wiadomi jakiej
prawdy o naszej egzystencji.
Na przykøad, køótnia z kim wrzuca nas w uczucie dyskomfortu, objawiaj ce si uciskiem w klatce
piersiowej. Køadziemy si , skupiamy si na tym ucisku, stapiamy si z tym uczuciem i nagle, nieoczekiwanie,
zaczynamy powtarza : „prosz , nie krzywd mnie”. Powtarzamy t spójno pi do dziesi ciu razy, z uwag
ø cz c søowa z uczuciem. I nagle zdajemy sobie spraw , e zostali my skrzywdzeni o wiele bardziej ni
my leli my. Ogarnia nas poczucie, e w pewien sposób caøa nasza o ciaøo-umysø uksztaøtowaøa si wokóø
krzywdy.
To uprzytomnienie sobie ma okre lon form i zawiera wgl d. Jest jednak ograniczone do tera niejszo ci
i bie cego zdarzenia. Jest to wyznacznikiem poziomu drugiego holistycznego wgl du. Jest on nie-linearny;
przychodzi nagle, w maøych rozbøyskach wiadomo ci i ma charakter migawkowy. Dzieje si jednak na poziomie
trzewi i niesie wiedz niewerbaln , dlatego mo emy nazwa do wiadczeniem holistycznym. Jest ono holistyczne,
bo poczucie, e wiemy i jeste my, stale rozszerza si wraz z tym do wiadczeniem. W umy le odczuwane jest to
jako klarowno , a w ciele jako odpr enie. Wzmo enie wiedzy i fizyczna ulga s natychmiastowe i zjawiaj si
równocze nie. Z powodu tego, co odkryli my, mamy intryguj ce poczucie, e nagle jeste my czym wi cej, ni
byli my. Jako tej wiedzy rozszerza si w wielu kierunkach, na przykøad uprzytamniamy sobie, e ranimy innych
i sami jeste my podatni na zranienie. Przechodzimy od faøszywego poczucia mocy czy niezniszczalno ci, do
poczucia, e zawsze jeste my krusi i wystawieni na cios. A przy tym, dzi ki nowo nabytym umiej tno ciom,
mamy poczucie, e jeste my tak e naprawialni. Wcale nie musimy by sztywni i chowa si za murem; mo emy
y bardziej otwarci i nie by zniszczeni.
Powy szy rodzaj ekspansji wiadomo ci dokonuje si na poziomie drugim holistycznego wgl du. Polega
to tutaj na nagøym, nie-linearnym poszerzeniu wiadomo ci, które jest jednak ograniczone do jednego kawaøka i
wewn trzne wobec ycia danej osoby. Mentalnie jest do wiadczane jako wgl d, fizycznie jako relaks.
Poziom trzeci holistycznego wgl du to nagøa, nie-linearna i dotycz ca równie tylko tera niejszo ci
wiadomo , która niedostrzegalnie poszerza si , by obj sob ‘ja’ i wiat. Na przykøad, opisana wy ej
sekwencja emocjonalna na materacu dotycz ca konfliktu z szefem, przynosi nie tylko odkrycie, e zostali my
gø boko zranieni (poziom drugi), ale tak e, e szef jest czøowiekiem mocno zaburzonym i przez to rani cym dla
innych. Widzimy, jak jego dysfunkcja zakøóca jego otoczenie i wywoøuje ból w innych. Zaczynamy widzie , e
podobnie funkcjonuje wielu ludzi w pozycji wøadzy i wyczuwa ‘jako ci’ charakteryzuj ce negatywny autorytet.
Ukazuje si nam, jak to dziaøa i jak rani innych.
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Trzeci poziom holistycznego wgl du w sposób nagøy wzmacnia nasze rozumienie nie tylko w sprawach
dotycz cych naszego wn trza, ale ogarnia te wgl dem otaczaj cy wiat i jego dynamik . wiadomo tego
wgl du ogranicza si jednak tylko do tera niejszo ci.
Poziom czwarty holistycznego wgl du oznacza, e ogarnianie realiów rozci ga si nie tylko na
tera niejszo , lecz w druje w czasie wstecz. Nagle widzimy przebøyski i retrospekcje naszej egzystencji,
powracaj ce w przekroju lat oraz to, jak maj si one do naszych bie cych dyskomfortów. Zdajemy sobie
spraw , e uruchamiaj w nas one dawny lub pierwotny ból. Ponownie mamy do czynienia z nagøym runi ciem
wewn trznego muru, odgradzaj cego nas od gø bszego rozumienia. Chocia na tym poziomie jeszcze nie
do wiadczamy samego prze ywania na nowo dawnych urazowych zdarze , to jednak w chwili wgl du mamy
poczucie uwolnienia w ciele i umy le.
Poziom pi ty holistycznego wgl du oznacza uruchomienie MAGICZNEGO WEHIKUèU CZASU (nast puje
przesuni cie kontekstu w czasie). Nagle znajdujemy si w samym centrum danego urazowego do wiadczenia z
dzieci stwa. Bie ca wiadomo zanika, a my prze ywamy na nowo tamto doznanie z jego peøn , pierwotn
intensywno ci , jako rodzaj rzeczywistej halucynacji. Otwiera si w naszym umy le sie poø cze , niby ukrytych
dot d podziemnych korytarzy, prowadz cych od pierwotnego urazu do kolejnych znacz cych do wiadcze
znacz cych nam drog ycia. Prze ywamy nagøe ol nienie co do ró nych powodów wøasnej egzystencji z
uwzgl dnieniem wa nych zdarze na jej osi czasu.
Jest to niezwykøe i cudowne doznanie p kania barier w umy le. Mo e ono trwa zaledwie kilka sekund,
jednak zostawia po sobie najbardziej znacz c samowiedz z zakresu psychobiologii. Wiedza ta przekøada si na
trwaø , gø bok relaksacj i przemian ciaøa, a zwøaszcza na zniesienie jego struktur obronnych – zdj cie lub
poluzowanie tzw. zbroi. Umysø zaczyna ufa stanom otwarcia si i podatno ci na zranienie jako swoim gø bokim,
organicznym funkcjom. Z wn trza rozsznurowanego, organicznego rdzenia psychiki wypøywa przebaczenie
samemu sobie, jak i przebaczenie innym. Zewn trzne nauki zgromadzone przez caøe ycie oraz poczucie winy
zostaj zast pione nowym, nie os dzaj cym i na wskro etycznym nastawieniem. Nasz umysø zaczyna by w
peøni samodzielny, co oznacza, e aden czøowiek ani adna instytucja nie mo e ju nad nami panowa ani by
generatorem przebaczania. Poczucie niezwykøej zøo ono ci i drogocenno ci ycia automatycznie przynosi nam
gø bokie wspóøodczuwanie z innymi i prawdziwie moraln postaw .
Pi ty poziom holistycznej wiadomo ci jest ostatnim, jaki poprzedza wspaniaøe do wiadczenie nagøej
iluminacji – satori, które jest celem caøej praktyki Zen – i zawiera wiele ‘jako ci’ charakterystycznych dla
duchowego o wiecenia lub wtajemniczenia. Jest doznaniem nagøym, peønym i gruntownym. Rodzi olbrzymie
zrozumienie oraz ulg , które przeszywa na wskro nasze ciaøo i umysø. Nie jest jednak samym satori. Jest
ograniczony do pøaszczyzny psychobiologii oraz do zwi zków, poø cze i procesów natury wiata. To znaczy,
poziom ten nie jest jeszcze metafizyczny.
Poziom szósty holistycznego wgl du to nagøa iluminacja: o wiecenie lub satori. Poniewa jestem
przekonany, e mechanizmy zaanga owane w psychobiologiczny wgl d holistyczny, jak i w praktyk Zen
zorientowan na satori, opieraj si na podobnych procesach, pozwol sobie na krótki komentarz na temat tego
ostatecznego do wiadczenia.
Samo satori, tak jak je badaøem i do wiadczyøem, jest nagøym i gø bokim przebudzeniem wszystkich na
raz ró nych rodzajów wiadomo ci – ich wielk integracj . Przebudzenie psychobiologiczne (holistyczny wgl d)
organizuje si wokóø kruszenia lub rozpuszczania barier odgradzaj cych nas od wewn trznego do wiadczenia.
Osi gane jest na drodze kierowania uwagi na wewn trzne stany i symptomy ciaøa oraz znajdowania punktów
spójno ci, tak jak to opisaøem powy ej. Poniewa chodzi tu o mechanizmy umysøu i ciaøa (zapytania le ce w
wymiarze psychobiologicznym), praca w tym obszarze przyczynia si do wzrostu wiadomo ci w jego obr bie.
Samo satori jest prób przekroczenia podziaøów umysøu na du o szerszym planie – prób zøamania
ostatecznej podstawy symbolizacji, jaka przenika sposób patrzenia umysøu na wszystkie rzeczy. Tutaj stan
zapytywania jest szerszy, w istocie niesko czony; ogarnia struktur umysøu, struktur materii i relacje mi dzy
nimi. Zawiera równie pewien wgl d w Pierwsz Przyczyn wszech wiata. Nasze postrzeganie wszystkich rzeczy
zostaje podwa one w chwili, gdy o wiecenie (satori) demontuje, w jednym o lepiaj cym mgnieniu, wszystkie
symboliczne bariery mi dzy rozumem, a bytem samym w sobie.
Z tego powodu øamigøówki mózgu lub koany zen s tak bardzo enigmatyczne. Ich rozwi zywanie (na
przykøad koanu zen: „jaki jest d wi k klaskania jedn r k ?”) prowadz do zaøamania si ograniczaj cych nas
symbolizacyjnych funkcji mózgu i zaczynamy do wiadcza , e my i wszech wiat to jedno. Mnichom zen
osi gni cie stanu ostatecznego rozpuszczenia wewn trznych podziaøów w mózgu zabiera lata, a niekiedy
dziesi tki lat, skoncentrowanej praktyki medytacyjnej.
Intryguj ce, e kultywowanie tego, co nazywamy Czysto ci Intencji w podej ciu do holistycznego
wgl du, jest bardzo podobne do kultywowania Czysto ci Intencji w podej ciu do samego satori. I jeden, i drugi
cel wymaga takiego samego paradoksalnego procesu intensywno ci w opozycji do ‘puszczania’ wszystkiego.
Wymaga niezwykøej pokory, cierpliwo ci, braku oczekiwa i maksymalnego skupienia.
Na poziomie psychobiologii siø nap dow tego procesu jest ból. Metod jest torowanie poø cze miedzy
obecnymi do wiadczeniami, a do wiadczeniami pierwotnymi, za pomoc spójnych uczu . Ultra-wysoki poziom
zgodno ci mi dzy bie cym uczuciem, a dawnym, uruchamia psychobiologicznie nieska ony, nie-linearny proces

2

holistycznego wgl du. Wgl d holistyczny jest nagø , pora aj c ekspansj wiadomo ci w obr bie
psychobiologicznego pola docieka .
Siø nap dow wiod c ku do wiadczeniu satori jest døugotrwaøe, gø bokie niezadowolenie
egzystencjalne z naøo onymi na nie intensywnymi technikami medytacji oraz zagadkami, które nie maj
rozwi zania na poziomie symbolizacyjnych procesów mózgu.
Oba procesy ø czy nagøe, gø bokie poszerzenie wiadomo ci. Wgl d holistyczny w terapii pierwotnej
ograniczony jest jednak do obszaru psychologicznych i biologicznych docieka . Satori za burzy wszelkie
ograniczenia wiadomo ci i wydaje si by najgø bszym i najpeøniejszym z mo liwych stanem umysøu dla
ugruntowanej biochemicznie, ludzkiej wiadomo ci.
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