NOTKA TèUMACZA
Poni szy artykuø z Wikipedii o Terapii Pierwotnej opisuje okres do roku 1989, pó niejsze
lata jedynie sk po wzmiankuje. To niespeøna dwadzie cia lat od ukazania si w 1970 roku ksi ki
Pierwotny Krzyk, inicjuj cej ten kierunek . Poniewa artykuø operuje zwrotami w rodzaju „po
dziesi tkach lat”, mo e to by myl ce. Nale y bra pod uwag , e ostatnie wier wiecze dokonaøo
rewolucyjnych odkry naukowych z zakresu neurobiologii – powstaøa przecie nieznana wcze niej i
pr nie rozwijaj ca si gaø wiedzy zwana neuronauk . Opracowanie nowoczesnych technik
obrazowania – rezonansowych, jak fMRI czy za pomoc tomografii pozytronowej jak PET – daøo
bardzo szczegóøow wiedz na temat pracy mózgu. Naukowcy s w stanie bada go nie w
prosektorium, lecz za ycia, w czasie wykonywania konkretnych zada i funkcji. Zwi zana z tymi
odkryciami i z neuronauk jest równie bardzo møoda i pr nie rozwijaj ca si dziedzina:
traumatologia. Ta nowa wiedza w peøni potwierdza Teori Pierwotn Janova. Potwierdza te wyniki
bada nad ludzk pami ci i jej ró nymi formami ø cznie z tzw. pami ci ciaøa, pami ci stanu czy
pami ci ruchu. Potwierdza te søuszno Teorii Traumy Zdrady sformuøowan przez Jennifer
Freyd, profesor psychiatrii z Harvardu, która od kilkunastu lat prowadzi pionierskie badania nad
charakterem ludzkiej pami ci, zwøaszcza tej przechowywanej w ni szych strukturach mózgu i w
ciele.
Najnowsza wiedza na temat neurochemii pozwoliøa okre li prawidøowe dla optymalnego
funkcjonowania w yciu poziomy: neuroprzeka ników (z serotonin na czele), hormonów
warunkuj cych samopoczucie i zdrowie (z okstyocyn na czele), czy maj cego silny wpøyw na
pami hormonu stresu – kortyzolu. Z bada pacjentów prowadzonych w The Pirmal Institute
Janova wynika, e poziomy tych substancji w systemie nerwowym, u osób zaczynaj cych terapi
pierwotn wyra nie odbiegaj ce od optymalnych, normalizuj si po mniej wi cej roku tej terapii i
utrzymuj si takie po pi ciu latach od jej zako czenia. To ju nie s proste sygnaøy witalne
zmieniaj ce mniej lub bardziej po pojedynczej sesji, ale znacznie powa niejszy argument. I nawet
je li przyj , jak twierdz sceptyczne badania nad skuteczno ci terapii pierwotnej, e wynosi ona
„tylko” 40%, to chciaøbym yczy takiej efektywno ci innym szkoøom i kierunkom leczenia.
Zastanawia wi c mo e, dlaczego wobec takiej ewidencji Terapia pierwotna nie prze ywa
renesansu? Trafna wydaje mi si by tutaj odpowied samego Janova, e aby doceni i uzna wag
tych odkry naukowych dla psychoterapii, trzeba samemu by zdolnym do gø bokiego czucia.
Tymczasem naukowcy dziaøaj intelektem, tak samo wi kszo psychologów i psychoterapeutów.
To wiedza korowa, spekulatywna. M dro za jest domen czucia – nadaje j naszemu my leniu
podø czenie do gø bokiego odczuwania; to efekt zanurzenia w nim naszych zdolno ci
intelektualnych. Ale zaraz pojawia mi si pytanie, retoryczne, czy to zrozumie kto , kto wci jest
„odø czony” emocjonalnie od siebie i „dobrze” mu z tym?

Robert TULO Wa kiewicz

Primal therapy
Tøumaczenie z: Wikipedia, the free encyclopedia
Terapia pierwotna jest zorientowan na leczenie traumy psychoterapi stworzon przez
Arthura Janova, który dowodzi, e nerwice s powodowane støumionym bólem wczesnodzieci cych
urazów. Janov twierdzi, e ów wyparty ból mo e by , sekwencyjnie, w procesie terapeutycznym,
dopuszczony do przytomnej wiadomo ci i ust pi dzi ki prze ywaniu na nowo dawnych rani cych
zdarze , incydent po incydencie, i peønym wyra aniu cierpienia, jakie przyniosøy. Metoda ta
rozwin øa si jako sposób wydobywania støumionego Bólu Pierwotnego, które to poj cie jest w tym
systemie psychoterapeutycznym mocno podkre lane i oznacza ka de doznane ale nie prze yte i
wyparte ze wiadomo ci cierpienie oraz powodowane przez nie døugotrwaøe, ujemne nast pstwa
psychologiczne.
Janov krytycznie odnosi si to tzw. terapii gadanych i metod psychoterapeutów
behawioralno-poznawczych, gdy odwoøuj si one tylko do kory mózgowej i wy szych
racjonalizuj cych struktur, nie si gaj c wgø b centralnego systemu nerwowego, tam gdzie kryj si
zøo a dawnego bólu: do ukøadu limbicznego i pnia mózgu. Terapia Pierwotna pozwala na ponowne
do wiadczenie tego bólu – na prze ycie go w do wiadczeniu zamiast konceptualizowania w umy le
– co prowadzi do jego ust pienia i intergacji wewn trznej, do stania si prawdziwym sob .
Zamierzonym celem tej psychoterapii jest eliminacja lub zmniejszenie negatywnych skutków, jakie
trauma dzieci ca wywyiera na dorosøe ycie pacjentów.
W swoich pocz tkach, przez krótki okres wczesnych lat 1970-tych, po publikacji pierwszej
ksi ki Janova “Pierwotny krzyk”, Terapia Pierwotna cieszyøa si du ym uznaniem i wpøywem,
inspiruj c dziaøania i metody setek klinik na wiecie, jak te wielu ikon wiata artystycznego i popkultury. Jej powszechnie znanymi zwolennikami1 byli m.in. John Lennon, aktor James Earl Jones i
pianista Roger Williams. Pó niej jednak straciøa na popularno ci, cz siowo dlatego, e Janov nie
dokumentowaø wyników swojej terapii, którymi mógøby przekona o jej skuteczno ci rodowiska
naukowo zorientowanych psychologów i badaczy. On i jego wspóøpracownicy skupiali si na
propagowaniu i uczeniu samej praktycznej metody, co daøo pocz tek jej ró nym odnogom i
odmianom.
Dr Francine Janov
Dr Francine Janov

Zaøo enia
Janov Twierdzi, e nerwica jest skutkiem støumionego bólu zwi zanego z doznanymi
urazami, zazwyczaj z traum pochodz c z wczesnych okresów dzieci stwa. Wedøug niego,
jedynym sposobem na uleczenie neurotyka jest umo liwienie mu, w przestrzeni terapeutycznej,
skonfrontowania si z wøasnym wypartym cierpieniem. Janov utrzymuje, e konfrontowanie
pacjentów z ich dawn traum poprzez prze ywanie na nowo, z peøn ekspresj , tych wydarze i
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towarzysz cych im stanów, powoduje jej trwaøe ust pienie.
Wierzy on, e istnieje tylko jedna przyczyna chorób psychicznych, dysfunkcji i zaburze
(nie licz c defektów genetycznych) – wdrukowany ból. Dowodzi, e na to jednostkowe ródøo
nerwic jest tylko jedna kuracja: do wiadczenie dawnych urazów na nowo. Utrzymuje si , e Janov
zaczerpn ø t koncepcj od Sandora Ferenczi'ego (który u ywaø zwrotu “ból pierwotny”), oraz od
Wilhelma Reicha,2 i rozwin ø j .

Potrzeby
Janov jest przekonany, e du a cz
bólu pierwotnego bierze si z nie zaspokojenia potrzeb
dziecka we wczesnych okresach ycia. Opieraj c si na wsze niejszych psychologach, opisaø w
swoich ksi kach wøasne podej cie: “nasze pierwsze potrzeby s wyø cznie fizycznym pragnieniem
dobrego dotyku, bezpiecze stwa i komfortu. Pó niej doø czaj si do nich potrzeby emocjonalne
bycia kochanym, rozumianym i szanowanym je li chodzi o wøasne uczucia. Dopiero na ko cu
pojawiaj si potrzeby intelektualne: poznawania wiedzy i rozumienia.3
Potrzeba jest stanen totalnym istot ludzkich – rodz c si jeste my niemal wyø cznie
potrzeb .4 Janow twierdzi, e, ze wzgl du na bezradno noworodka, przetrwanie jest dla niego
kluczow spraw niemal w ka dej sekundzie ycia. Broni tezy, e je li podstawowa dla prze ycia
potrzeba nie jest zaspokajana przez zbyt døugi czas, rodzi to niezno ne cierpienie (søowa Ból
Pierwotny Janov pisaø du ymi literami, cho w pó niejszych publikacjach odszedø od tego). .

Ból
Wedøug teorii pierwotnej “Ból Pierwotny jest deprywacj lub zranieniem zagra aj cym
rozwojowi dziecka. Przestrogi rodziców niekoniecznie oznaczaj dla dziecka Ból Pierwotny, ale
upokarzaj ce søowa lub krzyk – tak... Ból Pierwotny gromadzi si w pøacz cym i wøo onym do
koøyski dziecko, by si w niej uspokoiøo. Okre la go nie tyle samo w sobie zranienie, ale jego
kontekst lub znaczenie dla nieskr powanego rozwoju malutkiego czøowieka.5
Janow okre la sam Ból jako ból, który nie boli, bo z chwil gdy dana osoba w niego
wchodzi, to ju nie cierpi, tylko prze ywa, czuje. Cierpi wcze niej, gdy ze wszystkich ciø stara si
ów Ból od siebie oddali , powstrzyma . Wi kszo cierpie pochodzi z blokowania uczu i ich
represji.6

wiadomo

i wyparcie

Wedøug Teorii Pierwotniej ludzka wiadomo nie jest prost przytomno ci czy nie-spaniem – jest
stanem caøego organizmu, razem z mózgiem, który wypracowuje sobie pøynne poø czenia mi dzy
swoimi ró nymi cz ciami.7 Trój-jedyny (ang.: triune) mózg, by u y okre lenia z prac Paula D.
MacLeana i zaadoptowa je do teorii pierwotnej, zawiera trzy poziomy wiadomo ci, wyró niane w
teorii pierwotnej. 8 9 10
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Poni sza tabela zestawia niektóre z podstawowych poj i terminów Janova (J), jakich u ywa on
zarówno w zakresie konwencjonalnych okre le ogólnych, jak i cisøych nazw naukowych:
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Pie mózgu

 Janov opisuje obrony jako czynniki tøumienia, które – pochøaniaj c energi czøowieka –
chroni go przed katastroficznym bólem niespeønionych niegdy potrzeb. W odniesieniu do
Bólu lub obrony, Janov u ywa søowa “linia” zamiast “poziom”. Np.: “Ból z pierwszej linii”,
co oznacza wczesn traum wdrukowan w pie mózgu, polegaj c na zranieniach natury
fizycznej (gøodzie, nie dotykaniu, zatruciom pøodu, anoksji czyli duszeniu si z
niedotlenienia, itp.) Albo: “obrona z poziomu trzeciego”, co oznacza intelektualne
konstrukty chroni ce jpacjenta przed uznaniem swojej wiktymizacji.
 O pniu mózgu Janov mówi te nieraz jako o mózgu gada – strukturze, któr ssaki maj
wspóønie z gadami i pøazami.
 Wdruki pierwszo-liniowe nast puj si przed rozwini ciem si u dziecka zdolno ci
intelektualnych, takich jak j zyk werbalny czy odró nianie siebie od otoczenia. Lokuj si
one na poziomie czystych dozna i reakcji wisceralnych (inaczej trzewiowych). Pie mózgu
jest zdolny procesowa najprymitywniejsze emocje, jak agresj i l k (poczucie zagro enia),
wi c dziecko odczuwa je od najwcze niejszych etapów ycia, ø cznie z faz prenataln .
Wedøug Janova, Bóle Pierwotne wdrukowuj si najpierw w najni sze struktury mózgu (mózg gada,
poziom pierwszy), pó niej dopiero w ukøad limbiczny (mózg ssaka, poziom drugi), a na ko cu
dochodz intelektualne obrony (zøudzenia, racjonalizacje, itp.) tworzone prze kor mózgow . Taka
kolejno wyst puje ze wzgl du na kolejno naszych etapów rozwoju neurologicznego – wczesna
trauma nie odci nie si w strukturach, które jeszcze si nie utworzyøy.
W terapii pierwotnej kolejno (sekwencja) jest odwrotna: “nie mo na zej gøebiej, nie zszedøszy
najpierw pøycej”.11 Cz ci przeci onych traum pacjentów, którym si ona “ulewa” w sposób
niekontrolowany, przepisywane s leki wspomagaj ce system blokad neuronalnych, dzieki czemu
nie s oni nagle “wrzucani” w swój pierwszo-liniowy Ból, gdy nie s jeszcze gotowi do prze ycia
go w peøni. Chemiczne wspomaganie obron pozwala im zanurza si najpierw w swoje cierpienia z
wy szych poziomów, wdrukowane pó niej, przez co zachowana jest sekwencyjno odwrotna do
pierwotnej.12

Pochodzenie nerwic
Teoria Pierwotna utrzymuje, e wi kszo ludzi w jakim stopniu cierpi na nerwic . Nerwica ta
zaczyna si na bardzo wczesnych etapach rozwojowych – zwøaszcza w tzw. okresach krytycznych
lub oknach rozwojowych, kiedy kluczowe dla nich potrzeby nie s zaspokajane.13 Generalnie jest to
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poród i pierwsze trzy lata ycia. Cho równolegle mog wyst powa pojedyncze wyizolowane
zdarzenia traumatyczne (np. operacja czy pobyt w szpitalu), jednak najcz ciej chodzi o regularne
zaniedbywanie i nadu ycia ze strony opiekunów.
Dlatego nerwica mo e powstawa w zwi zku z ci kim porodem lub nawet wcze niej, w zwi zku z
pierwszo-liniowymi wdrukami Bólów. Kolejne dodaj si do poprzednich, ukøadaj c si na sobie
warstwowo i prowadz c do kumulowania si Pierwotnego Bólu.14
Z biegiem dzieci stwa, wypracowujemy sobie si coraz wi cej obron, gdy nie zaspokojone w
okresach krytycznych najwcze niejsze potrzeby popychaj nas do prób ich zaspokajania w ró ne
symboliczne sposoby – to znaczy sposoby nieuchronnie nieskuteczne je li chodzi o nadrabianie
dawnych braków.

Format i przebieg
Caøo ciowa strategia terapii pierwotnej, w dzisiejszym ksztaøcie, ogromnie si zmieniøa w
porównaniu do jej pocz tkowego okresu. Kiedy zaczynaøa si od intensywnych trzech tygodni, w
oderwaniu od wiata, w ci gu których pacjent odbywaø pi tna cie nielimitowanych czasowo sesji z
jednym psychoterapeut . Nast pnie doø czaø do grupy, gdzie przez jeden lub dwa dni w tygodniu
pracowaø w obecno ci i wsparciu innych pacjentów oraz terapeutów. Ta forma trwaøa tak døugo, jak
døugo dana osoba jej potrzebowaøa – rozpi to czasowa terapii jest ró na u ró nych pacjentów.

Podø czanie czucia
Podø czanie czucia to, wedøug Janova, “ wiadome do wiadczenie wi ce tera niejszo z
przeszøo ci , a emocje z ich znaczeniem. Mo e równie oznacza podø czanie do wiadmoego
prze ywania stanów i dozna fizycznych, co cz sto dokonuje si w terapii w przypadku zdarze
traumatyzuj cych tak e fizycznie, jak przemoc fizyczna, wykorzytywanie seksualne i gwaøty,
wczesne intruzywne zabiegi medyczne czy bolesny poród.15 A connected feeling, according to
Janov, is a "conscious" experience that connects the present to the past and connects emotion to
meaning - there may also be a connection to sensations in the case of a physically traumatic
experience such as physical or sexual abuse or painful birth.[15]

Pierwociny (?)
Jako rzeczownik lub czasownik, søowo “primal” oznacza prze ywanie na nowo dawnych bolesnych
stanów i uczu . Wedøug Janova i Holdena,16 kompletne, dopeønione “pierwociny” zaznaczaj si w
zmianach poziomu oznak yciowych (jak t tno, temperatura ciaøa, ci nienie krwi), które, odbiegaj c
od normy przed sesj (stan pre-pierwocinowy – pre-primal), popychaj pacjenta w stron
do wiadczenia pierwotnych emocji, a nast pnie, po uwalniaj cym traum prze yciu, zbli aj si do
normy (stan post-pierwocinowy – post-primal). W stanie po-pierwocinowym, jak twierdzi Janov,
pacjent doznaje wewn trznych wgl dów i ol nie .
Opieraj c si na wøasnych wewn trznych badaniach, Janov i Holden (16) doszli downiosku, e prepierwocinowy skok w pomiarach witalnych wskazuje na to, i neurotyczne obrony pacjenta
“trzeszcz w szwach” pod naporem pierwotnego Bólu, który wøa nie przybiera poziom “ostrego
ataku l kowego” (opis konwencjonalny), a powrót do bardziej normalnych odczytów wskazuje na
pewien stopie uwolnienia si od niego.
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Janov odró nia w ten sposób prawidøowo przebyte pierwociny o odreagowywania czy
emocjonalnego katharsis, które jest wedøug niego pseudo-pierwocinami.17 Pierwociny mog by
traktowane jako “poø czenie si z uczuciami”, jednak rzeczywiste poø czeniue si pacjenta ze sfer
zablokowanych potraumatycznych emocji wymaga wielu miesi cy, a cz ciej lat, pracy. (15)
Nale y zauwa y , e odreagowanie czy katharsis, w rozumieniu posostaøych psychologów i
terapeutów, nie oznacza faøszywych lub nie podø czonych uczu . Na przykøad psychiatra Anthony
Storr twierdzi, e to wøa nie techniki terapii pierwotnej maj wiele wspólnego z
odreagowywaniem.18

Czas trwania
W ksi ce Pierwotny krzyk (wydanej w styczniu 1970), Janov pisze: “Kiedy kto przebrnie
w terapii osiem miesi cy, ogólnie ma si ju nie le... Wielu pacjentów ko czy w tym momencie, a
nawet wcze niej. Niektórzy jednak pozostaj w terapii przez dziesi czy jedena cie miesi cy;
wszystko zale y od tego, w jakim stanie zaczynali”.19 W wywiadzie dla Pittsburgh Press z kwietnia
1971 Janov ocenia na 11 miesi cy redni czas terapii grupowej po tzech tygodniach wst pnego
“intensywu”.20
W 1973 roku jedna ze wspóøpracuj cych z Janovem terapeutek stwierdziøa: „Potrzeba terapii
nie wyczerpuje si nigdy. Nikt bowiem, nigdy, nie b dzie w stanie absolutnie w peøni usun bólu
ze swojego ciaøa”. Wedøug jej doniesie , zdarzali si pacjenci uczestnicz cy w terapii pierwotnej a
przez dwa lata.21
Jedyne niezale ne badanie obj øo 32 pacjentów Instytutu Terapii Pierwotnej z lat 1975 i
1976 i przedstawiøo konkluzj : „Stwierdza si , e 40% pacjentów terapii pierwotnej osi gn øo
satysfakcjonuj cy rezultat w czasie od 15 do 25 miesi cy”.22
W ksi ce The New Primal Scream (wydanej w 1991 roku) Janov pisze, e po okresie od
dwunastu do osiemnastu miesi cy pacjenci staj si zdolni kontynuowa swoj terapi
samodzielnie, jedynie sporadycznie wspieraj c si profesjonalnymi sesjami.23
Odnosz c si do umiarkowanych osi gni Johna Lennona, zdaniem jego samego, Janov
zaznaczyø: „Terapia pierwotna zajmuje przynajmniej trzyna cie do pi tnastu miesi cy... Ja
pracowaøem z Johnem przez pi i po tym czasie on byø zmuszony odej ”.24
Wedøug Stanislava Grofa, wielu pacjentów latami trwaøo w terapii pierwotnej bez specjalnie
widocznych rezultatów, a niekiedy kliniczny stan niektórych si pogarszaø.25

Koszt
W ksi ce The Primal Scream (rozdziaø 8), Janov pisaø: Terapia pierwotna jest znacznie
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bardziej ekonomiczna od powszechnie stosowanych terapii wgl dowych – zarówno pod wzgl dem
finansów, jak i czasu. W porównaniu do psychoanalizy jest to jedna pi ta kosztów i czasu.
W 1971 roku trzytygodniowy “intensyw” (z 15 sesjami trwaj cymi od 2 do 4 godzin ka da)
kosztowaø 1650$ (8740 $ wedøug warto ci dolara z 2009 roku).26 W 1973 roku koszt sze ciu
miesi cy terapii grupowej zamykaø si w kwocie 6000 $ pøaconej z góry, co odpowiada 28991 $ w
roku 2009). W 1978 roku dwana cie miesi cy terapii pierwotnej oznaczaøo 6600 $ czyli 21700 $ w
przeliczeniu na rok 2009.27 28

Przestrogi Janova
Przez wiele lat we wszystkich swoich ksi kach Arthur Janov drukowaø przestrogi dla pacjentów,
zalecaj c im dokøadne sprawdzanie wierzytelno ci ka dego terapeuty, który twierdzi, e uko czyø
szkolenia The Primal Institute lub The Primal Foundation w Los Angeles, podpowiadaj c, e mo na
to zrobi poprzez kontakt si z tymi placówkami.29 Od chwili wydania swojej pierwszej ksi ki,
cz sto wspominaø o psychoterapeutach nie zwi zanych z jego praktyk i szkoleniami, nazywaj c
ich “imitacjami” lub “podróbkami” (29).

Doniesienia
Po dziesi cioleciach od ukazania si pierwszej ksi ki Janova Pierwotny Krzyk, w
literaturze fachowej i periodykach mo na znale kilka doniesie na temat Terapii Pierwotnej, jak i
kilku jej krytyków. Arthur Janov pisaø, e jest ona terapi empiryczn , opart na introspekcji
(wgl dzie w swoje wewn trzne do wiadczenia), i dodawaø:
"Cho w mojej ksi ce s zawarte naukowe odniesienia i cytaty, nie powinni my zapomina
e uczucia maj swoje immanentne uprawomocnienie: to z nich powstaje most prowadz cy
do prawdy. Mo emy bezustannie prze ciga si w cytowaniu prac naukowych, lecz prawda
le y w do wiadczeniach istot ludzkich. Nasze uczucia, emocje i stany mówi tak wiele, e
statystyka jako dowód traci sens.”30
Od pocz tku dziaøalno ci Janov prowadziø, na w sk skal , badania swoich pacjentów za
pomoc pomiarów EEG, temperatury ciaøa, ci nienia krwi oraz t tna.31 W 1971 roku artykuø w
Pittsburgh Press cytowaø badania University of California at Irvine na osobach poddanych terapii
pierwotnej, wykazuj ce spowolnienie u nich cz stotliwo ci fal mózgowych. Janov utrzymywaø, e
terapia pierwotna redukuje u niektórych pacjentów nie tylko cz stotliwo i amplitud fal Alfa, ale
te rdzenn temperatur ciaøa (nawet o trzy stopnie!), oraz ci nienie krwi (nawet o 30%).32 Dwóch
naukowców z Brain Research Institute (UCLA) swoimi badaniami potwierdziøo u pacjentów Janova
wyst powanie zmian w charakterystyce fal mózgowych. (21)
W 1993 roku Janov mówiø: „Ta terapia badana jest od ponad pi tnastu lat przez
15.
26
^ Kalkulator inflacji
16.
27
^ Does the Primal Scream Cure Neurosis? Arthur Janov Seeks to Validate His
Controversial Therapy, People, May 29, 1978
17.
28
^ In 1978 the cost for a year of Primal Therapy was 6600$.... Mind & society
fads
18.
29
^ a b Janov, A. The New Primal Scream, str. 386
19.
30
^ Janov, A., Primal Healing str. 15
20.
31
^ The SAGE handbook of counselling and psychotherapy, str. 300
21.
32
^ Controversies in psychotherapy and counselling, str. 25

niezale nych naukowców, a ich odkrycia s zgodne. Jest ona w stanie, w stosunkowo krótkim
czasie i z trwaøym efektem, zredukowa b d wyeliminowa mnóstwo fizycznych i psychicznych
dolegliwo ci.”33 Janov wyszczególnia dowody na to na stronach internetowych swojego Instytutu.34
W 2010 roku tak pisaø: „Teoria Pierwotna zalicza si do najostrzej badanych prywatnych
psychoterapii na wiecie.”35 Autorzy Prochaska i Norcross uwa aj jednak badania Janova za
“wysoce niesprawdzalne, krótkoterminowe i pozbawione porówna .”36

Sukcesy i niepowodzenia terapii pierwotnej u Tomasa Videgårda
We wczesnych ocenach wyników terapii pierwotnej (opublikowanych w formie ksi zki,
wydanej po angielsku tylko w Szwecji), Tomas Videgård37 przytacza wyniki bada grupy 32
pacjentów przechodz cych terapi w The Primal Institute w latach 1975 i 1976. Ocena ko cowa
tych pacjentów byøa nast puj ca: 4 osoby – bardzo dobrze; 9 – dobrze; 8 – rednio; 6 –
niezadowalaj co (w tym jedno samobójstwo); 5 osób niedost pnych dla powtórnego badania
(poczuciøy terapi przedwcze nie). Pacjenci, którzy nie przeszli caøego programu nie byli brani pod
uwag (zob. Powy ej – Czas trwania). Pacjenci tworz cy badan grup uczestniczyli w terapii
przez okres od 15 do 32 miesi cy.
Videgård przeszedø terapi pierwotn osobi cie; jego ewaluacja oparta byøa na wpisywanych
do kwestionariszy odpowiedziach pacjentów oraz testach projekcyjnych wymagaj cych
interpretacji osoby testuj cej, czyli samego Videgårda. W badaniu nie byøo grupy kontrolnej.
Opieraj c si na powy szym, Videgård stwierdziø, e “terapia w The Primal Institute wypada
nieco lepiej ni terapia w Tavistock Clinic i wyra nie lepiej ni w Menninger Foundation – te dwie
kliniki psychoterapeutyczne wybraø jako porównawcze odniesienie. Napisaø te , e „wyniki te s w
poøowie tak dobre, jak twierdzi Janov38 – e peøny sukces odnosi 40% osób w porównaniu do 98 –
100% uznawanych jako sukces przez Janova.39
 Zander E (June 1975). "Janov's primal scream therapy" (in German). Nervenarzt 46 (6): 328–31.
PMID 1196453.
 Shectman F (March 1977). "Conventional and contemporary approaches to psychotherapy. Freud
meets Skinner, Janov, and others". Am Psychol 32 (3): 197–204. DOI:10.1037/0003066X.32.3.197. PMID 848784.
 Davisson B (1978). "Primal therapy : yesterday and today." (in French). Santé Mentale au
Québec 3 (2): 111–17. PMID 17093674.
 Yassky AD (January 1979). "Critique on primal therapy". Am J Psychother 33 (1): 119–27.
PMID 464162.
 Ehebald U, Werthmann HV (1982). "Primal therapy—a clinically confirmed procedure?" (in
German). Z Psychosom Med Psychoanal 28 (4): 407–21. PMID 7180218.
 Dahl AA, Waal H (1983). "An outcome study of primal therapy". Psychother Psychosom 39 (3):
154–64. DOI:10.1159/000007926. PMID 6622628.
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Opinie krytyczne
Terapia pierwotna nie zyskaøa szerokiego uznania przez tzw. mainstreamow psychologi .40
41
Cz sto byøa krytykowana i odrzucana z powodu braku bada naukowych, które potwierdzaøyby
jej deklarowan skuteczno .42 43 44 45 46 47 48 49 Przez behawioralno-poznawczy dominuj cy w
psychologii kierunek terapia Janova generalnie jest uwa ana za najmniej wiarygodn form
leczenia (40), a w 2006 roku spotkaøa si z dyskredytacj ze strony APA Delphi poll (System
technik komunikacyjnych Ameryka skiego Towarzysta Psychologicznego).50
Terapia pierwotna byøa nieraz uznawana za pøytk , pochopn , uproszczon lub przej ciowo
modn .51 52 53 54 55 Krytykowano j równie z powodu nie zwracania szczególnej uwagi na zjawisko
przeniesienia.56 57 Niektórzy badacze sugerowali, e twierdzenie, i osoby dorosøe s w stanie
przyponie sobie wydarzenia a dzieci stwa, nie ma wystarczaj cego oparcia naukowego.58 Terapia
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^ a b c Ehebald U, Werthmann HV (1982). "[Primal therapy—a clinically confirmed
procedure?]" (in German). Z Psychosom Med Psychoanal 28 (4): 407–21. PMID 7180218.
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^ a b Starker S, Pankratz L (February 1996). "Soundness of treatment: a survey of
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pierwotna byøa te odrzucana jako twór dogmatyczny lub redukcjonistyczny.59 (52)
W ksi ce Porozmawiajmy o mnie (Let's Talk About Me) dr. Anthony Clare krytykuje terapi
pierwotn Janova z kilku powodów. Twierdzi, e Janov wsz dzie widzi potwierdzj ce wiadectwa:
“Wszystko brane jest przez niego za dowód søuszno ci Teorii Bólu Pierwotnego.” Clare uwa a, e
Janov nie ma adnych dowodów na to, i trauma z wieku dzieci cego staje si przyczyn nerwic,
sam zapomina jednak o “szalonych” wspomnieniach swoich wøasnych pacjentów. (52).
W 1982 roku periodyk Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychoanalyse
opublikowaø artykuø Ehebalda and Werthmanna, w którym autorzy pisz , e przegl daj c literatur
naukow nie znale li “ adnych informacji o wynikach terapeutycznych terapii pierwotnej, adnych
bada statystycznych ani adnych bada powtórzonych po pewnym czasie”. Konkluduj c, e
terapia pierwotna nie jest uprawomocnion metod , twierdz e wi kszo terapeutów w
Niemczech (RFN) uwa a, e jest ona w tpliwa je li chodzi o teori i niebezpieczna je li chodzi o
praktyk .(40)
Alice Miller swego czasu bardzo popieraøa terapi pierwotn . W ko cowych latach ycia
jednak napisaøa przesøanie do swoich czytelników, wyra aj ce jej pewne zastrze enia. W
komunikacie tym przestrzega, e terapia pierwotna mo e by niebezpieczna gdy prowadz j
nieodpowiednio przygotowani terapeuci. Stwierdza te , e metoda ta pokøada „zbyt du ufno ” w
katarktycznym rozøadowaniu i e ulga po nim jest niekiedy przej ciowa. Zachowuje te rezerw
wobec struktury wst pnej fazy trzytygodniowego intensywu, twierdz c e stwarza ona pole do
nadu y terapeutycznych ze strony bezwzgl dnych terapeutów. Przestrzega te przed mo liwo ci
„uzale nienia si ” o bólu.60
W 1996 roku Starker i Pankratz opublikowali w Psychological Reports swoje badanie grupy
300 losowo wybranych psychologów. Proszono ich o wyra enie swojej oceny na temat søuszno ci
ró nych metod stosowanych w leczeniu zaburze psychicznych. Terapia pierwotna znalazøa si w
grupie podej „najbardziej w tpliwych je li chodzi o søuszno .”(41)
Wydana w 1996 roku ksi ka “Zwariowane” terapie ("Crazy" Therapies)61 62 dyskutuje z
twierdzeniem Janova, e znalazø on jedyn skuteczn terapi dla nerwic: “W naukowej literaturze
psychologicznej od lat s przedstawioane dowody, e wyra anie zøo ci w formie agresywnych,
przmocowych zachowa nie tylko nie niweluje ich, ale zwi ksza prawdopodobie stwo ich
nawrotów.” (str. 128)
W ksi ce Obø kana terapia (Insane Therapy) socjolog Marybeth F. Ayella mówi, e: “To, co
Frank (1974:424-25) opisuje jako terapeutyczne kulty, bardzo przypomina to, co – jak my l –
pojawia si w terapii pierwotnej Janova”.63
Terapia pierwotna cytowana jest te w ksi ce: mier psychoterapii: od Freuda do obcych
abdukcji. Autor jest zdania, e adna szkoøa psychoterapii, ani terapia pierwotna, ani poznawczo
behawioralna, ani adna inna, nie posiada dowodów naukowych na swoj skuteczno , poza
efektem placebo.64
Timothy Moore w Gale Encyclopedia of Psychology pisze: “Wiadome jest, e terapia
pierwotna nie mo e obroni si na gruncie naukowo okre lonych zasad. Nie dziwi wi c, e jest
44.
59
^ Kirsch, Los Angeles Times, March 27, 1970
45.
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^ Alice Miller´s communication to her readers
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^ Skepdic entry about "Crazy Therapies"
47.
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^ Review of "Crazy" Therapies, 1997
48.
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^ Insane Therapy ISBN 1-56639-601-8 ,page 39
49.
64
^ Eisner, Donald A. (2000). The death of psychotherapy: from Freud to alien
abductions. New York: Praeger. pp. 51–2. ISBN 0-275-96413-2.

uwa ana za w tpliw co do podstaw teoretycznych”.65
Martin Gardner napisaø w The Skeptical Inquirer krytyczny artykuø p.t.: Terapia pierwotna –
uporczywa terapia New Age. Omawia w nim to, co jego zdaniem jest jest problematyczne w Teorii
Pierwotnej i zamieszcza protest czy apel przeciw publikowaniu ksi ki Janova p.t.: Biologia
miøo ci.66
W artykule W tpliwe zdrowie psychiczne ameryka ski Pa stwowy Instytut ds. Oszustw
Zdrowotnych (National Council Against Health Fraud – NCAHF) wymienia terapi pierwotn ,
po ród wielu innych metod.67

Historia
W roku 1967, Janov odbyø przeøomow sesj z Danny'm Wilsonem (pseudonim) –
pacjentem, który odzwierciedliø emocjonalnie scen ze spektaklu Teratu Absudru, w której aktor
Raphael Montañez Ortíz chodz cy po wybiegu w pampersach i ss cy niemowl c butelk ,
rozpaczliwie krzyczaø “Mama!!!” i zach caø publiczno do takich samych zachowa .68 [1.]. Danny
Wilson, opowiadaj c o swoich relacjach z matk w dzieci stwie, zach cany przez Janova by
zawoøaø “mama”, spontanicznie powtórzyø scen – padø na podøog , zwijaj c si z rozpaczliwego
cieprienia i krzycz c “mama!”, po czymwylaø z siebie mnóstwo bólu z powodu bycia nie kochanym
jako dziecko. Janov, który nagraø t sejs , odsøuchiwaø j wiele razy, ale jej doniosøo zrozumiaø
dopiero po latach.69 70
W 1968 roku Arthur Janow z pierwsz
Institute).71

on , Vivian, zaøo yli Instytut Pierwotny (The Primal

W 1970 roku, 1 stycznia, Ukazaøa si pierwsza ksi ka Janova Pierowtny Krzyk. W marcu
1970 na terapi prowadzon przez Arhtura i Vivian zgøosili si John Lennon i Yoko Ono. W tym
samym roku Janov zastrzegø w Urz dzie Patentowym USA nazw Primal jako znak towarowy i
naj ø prawników, do cigania s downego innych terapeutów, stosuj cych to okre lenie do ich metod
i pracy. International Primal Association i Primal Feeling Center zakwestionowaøy wyø czno
Janova to tej nazwy72 i w 1978 roku Departament Handlu USA (U.S. Department of Commerce)
uchyliø j .73 Janov's trademark. Obecnie nazwa Terapia Pierwotna (Primal Therapy) znajduje si na
li cie zgeneralizowanych znaków handlowych, co oznacza, e mo e u ywa jej ka dy dla
oznaczenia swoich produktów czy dziaøano ci.74
W 1971 roku dwaj psychoterapeuci dyplomowani w metodzie pierwotnej, Joseph Hart and
65
^ Primal Therapy section from the Gale Encyclopedia of Psychology, 2nd ed. Gale Group,
2001, author Timothy Moore
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^ "Primal Therapy: A Persistent New Age Therapy." in the Skeptical Inquirer, May 1, 2001.
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^ A New Paradigm for Psychology: Revolution in Psychotherapy, Arthur
Janov blog, August 2008
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^ Mind & society fads, pages 217-218
53.
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^ The Primal Institute began operation as an outpatient clinic in 1968. It was
co-founded by Dr. Arthur Janov and Vivian Janov. Theprimalinstitute website
54.
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55.
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^ IPA wins!, Newsletter of the International Primal Association.
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56.
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^ The trademark guide: a friendly handbook to protecting and profiting from
trademarks, page 142

Richard Corriere – inne ródøo podaje, e byli on tylko terapeutami75 w Primal Institute – odeszli od
Javowa i otworzyli Centrum Terapii Czucia (Center for Feeling Therapy). Hart twierdzi: "Gdy
odeszli my z Richardem od Janova, 40% pacjentów poszøo za nami (...) Odkryli my, e wi kszo z
nich udawaøa swoje prze ywanie na nowo pierwotnego bólu”.76 (Center for Feeling Therapy
wkrótce odeszøo od stosowania metody pierwotnej, id c w kierunku analizy snów. Z czasem
nabraøo cech sekty – przyp. Tøum.).
W 1973 roku zacz ø u ywa “symulatora porodwego” - winylowej tuby o døugo ci trzech
mertów i regulowanej sile nacisku. Pacjenci pokrywani byli lisk substancj maj c uøatwia
symulacj porodu. Byøy dosiesienia o zadrapaniach na ciele pacjentów po palcach “akuszerów”.77
W 1977 roku, Arthur Janov wytoczyø proces o odszkodowanie wysoko ci 7.1 miliona
dolarów (25 mln. $ wg warto ci z 2009)78 przeciw czasopismu Psychology Today za nazwanie
terapii pierwotnej "szalbierstwem".79
W 1982 roku s dy Niemieckie (RFN) w dwóch przypadkach orzekøy, e towarzystwo
ubezpieczeniowe nie musi zwraca kosztów terapii pierwotnej.80 81
Arthur Janov i jego druga ona France D. Janov ( lub w 1980) zacz li udziela terapii
pierwotnej w Pary u w ramach organizacji o nazwie Eurpejski Instystut Pierwotny (European
Primal Institute – EPI).82 Jak podaj UNADFI oraz Science et Vie, pacjenci musieli parafowa w
kontrakcie zapis zwalniaj cy Instytut z wszelkiej odpowiedzialno ci i obowi zywaøo to do nagøej
likwidacji paryskiego przedsi wzi cia w sierpniu 1985 roku. Wedøug tych ródeø niektórzy klienci
zostali porzuceni (abandonnés) bez doko czenia terapii. Janov napisaø im w li cie: “Nie mog
døu ej y posród ci gøego bólu i nieszcz cia; po 35 latach widywania cierpi cych pacjentów
nadszedø dla mnie czas na zacz cie wøasnego ycia”.83 84
W 1989 roku w Instytucie Pierwotnym Janova w zachodnim Los Angeles wybuchøy dwa
po ary. Wøadze, wyceniaj c straty na 475 tys dolarów (821 tys. na rok 2009), orzekøy, i byøy to
podpalenia.85 w tym samym roku Arthur ze swoj drug on , France, zaøo yli Centrum Pierwotne
Janova ( Janov Primal Center) w Venice,86 które pó niej zostaøo przeniesione do Santa Monica,
gdzie dziaøa do dzi .
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^ Mind & society fads, pages 219-220
63.
81
^ Primal therapy--a clinically confirmed procedure?
64.
82
^ In 1982 the Janov's relocated in Paris with the opening of the European
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Znani pacjenci
Aktor James Earl Jones ogøosiø, e terapia pierwotna wyleczyøa go z nikotynizmu i hemoroidów.
Pianista Roger Williams – e wyleczyøa go z chronicznie zimnych r k i dodawasø, e Arthur Janov
jest jednym z pi ciu najwybitniejszych ludzi w historii.[1]
Bert Hellinger odbyø z Janovem dziewi

miesi cy terapii pierwotnej.87 88

Przez krótki czas ucz szczaø te do Janova Steve Jobs, zaøo yciel Apple Inc.89 Jedno ze ródeø
podaje, e Jobs byø znudzony terpai pierwotn i wyra aø si o niej lekcewa co.90
Aktorka Dyan Cannon, po do wiadczeniach na terapii u Janova, urz dziøa specjalny “pokój
pierwotny” w swiom domu. Wyst piøa te z Janovem w programie Mike'a Douglas'a, opowiadaj c o
swoich doznaniach pierwotnych.91
Komik Adam Carolla ujawniø, e jego rodzice poznali si na terapii pierwotnej u Janova.

John Lennon
Terapi pierwotn podj li te w 1970 roku muzyk John Lennon i jego ona, Yoko Ono.
Kiedy egzemlarz wie o wydanej ksi k Pierowtny Krzyk trafiø na Tittenhurst Park (nie ma
jasno ci, kto byø nadawc ), Lennon byø pod wielkim wra eniem i za yczyø sobie zacz terapi
pierwotn w Tittenhurst.92 93 Arthur Janov z pierwsz on , Vivian Janov, udali si do Anglii w
marcu 1970, by przeprowadzi Johna i Yoko przez wst pny, trzytygodniowy okres intensywu – w
celibacie i izolacji od wiata – po czym rozpocz li z nimi wøa ciw prac pierwotn . Od kwietnia
terapia przeniosøa si do Los Angeles,94 i byøa kontynuowana przez cztery miesi ce.95
Wedøug kilku ródeø, Lennon zako czyø terapi po czterech miesi cach.96 Po latach Janov
mówiø: “Uci li proces terapeutyczny, gdy wøa ciwie dopiero si zawi zaø, naprawd w najci szym
momencie... Wøa nie dochodzili my do j dra... otworzyli my go i nie mieli my czasu doko czy ,
ani poskaøada na nowo”. Dokumentacja INS wydana przez FOIA potwierdza te søowa[24].
Inne ródøo uwa a, e Lennonowie zerwali terapi wskutek ci gøych sporów Yoko z
Janovem.97 John prosiø Arthura o wysøanie jakiego terapeuty pierwotnego do Meksyku, lecz
spoktaø sie z odmow .98 Strona internetowa zawiera fragmenty wywiadów z Lennonem, Janovem i
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89
^ Steve Jobs: the journey is the reward
72.
90
^ Accidental millionaire: the rise and fall of Steve Jobs at Apple Computer
73.
91
^ Dr. Janov examines neurosis treatment, Palm Beach Daily News, 27
stycznia 1974
74.
92
^ Come together: John Lennon in his time, page 136
75.
93
^ a b John Lennon's secret, page 182
76.
94
^ Come together: John Lennon in his time, page 137
77.
95
^ John Lennon: listen to this book, page 55
78.
96
^ Fresh off four months of primal-scream therapy with psychologist Arthur
Janov, Lennon let it rip on "Plastic Ono Band...", Chicago Tribune, Dec 4 2005
79.
97
^ "Lennon tells it like it was". Otago Daily Times. January 23, 2010.
Retrieved November 4, 2011. "Fresh from four months of primal therapy under Arthur
Janov"
80.
98
^ a b John Lennon's secret, page 185

jego pierwsz

on , Vivian, a tak e pisemne sprawozdanie Pauline Lennon z jednej z sesji Johna.

Lennon nie zgodziø si na bycie filmowanym przez Janova w czasie terapii, ucinaj c
søowami: “Z kogo ty chcesz zrobi gøupka?”99 100 Po terapii tak si o niej wyra aø: “Wci uwa am,
e terapia Janova jest wietna, bez dwóch zda , ale nie chc zdrobi sobie z niej jakiego kolejnego
Maharishi“ i dodawaø: “Po prostu, to ja znam siebie lepiej, to wszystko. Sam mog sobie lepiej
radzi . Te rzeczy jak pierwotny krzyk i tak dalej, wiesz, to bardzo dziaøa na ciebie, bo rozpoznajesz
w tym prawdziwego siebie. Dla mnie to byøo bardzo dobre. Ja wci jestem w procesie pierwotnym
o to wci we mnie dziaøa.101 Od tego czasu nie mam ju adnego poci gu do narkotyków,
Maharishi ani The Beatles. Jestem sob i wiem dlaczego”[20].
Wkrótce po terapii zainspirowany Lennon wydaø album John Lennon/Plastic Ono Band, a
Yoko równolegø pøyt : Yoko Ono/Plastic Ono Band – inspirowan jej wøasnymi do wiadczeniami.
Wytwórnia Apple obie produkcje wypu ciøa na rynek tego samego dnia. Album Lennona zawieraø
piosenki bezpo rednio mówi ce o jego prze yciach z terapii pierwotnej, take jak: "Remember", "I
Found Out", "Isolation", "God", "Mother", "My Mummy's Dead" i "Working Class Hero".
Brytyjska rock-grupa Tears for Fears inspiruje si bezpo rednio okryciami i literatur Janova.102 103
Zobacz te : Primal Scream (disambiguation).

Zobacz tak e:





Attachment theory (Teoria przywi zania)
Center for Feeling Therapy (centrum Terapii Czucia)
Pre- and perinatal psychology (psychologia prenatalna i perinatalna)
Primal integration (Integracja Pierwotna)
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