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Gdy ktoś jako dorosły jest „w”, zaznacza się to zwykle w jego schemacie topologicznym 
poprzez widoczną zgodność z określonymi fazami kształtowania się embrionu. 

R. D. Laing 

Definicja 

 Terapia somatotropiczna jest w swej istocie podejściem, które odkrywa i rozwiązuje 
dominujące schematy topologiczne odzwierciedlające traumę płodową, niemowlęcą, dziecięcą a 
także jeszcze późniejszą. Somatotropia to według słownika Webstera: „Zasada organizacji, według 
której zdarzenia przebyte przez podmiot wpływają na dalsze fazy jego egzystencji”. W chwili 
doznawania traumy system somatyczny (ciało) zapisuje ją w formie zarówno energetycznej, jak i 
fizycznej, a proces somatotropiczny tworzy z niej szeroką organizację somatycznych urazów 
przejawiającą się w polu energetycznym i fizycznym – wstrząs lub szok. Terapia somatotropiczna 
ma swoich „przodków” w dawnych, szamańskich praktykach uzdrawiania, jakie odnaleźć można w 
wielu tzw. prymitywnych kulturach. We współczesnych czasach jej rozwój biegnie torem od prac 
Freuda, z których powstała psychoanaliza, poprzez wkład Junga, Reicha, Assaggiolego, Fodora, 
Mott'a, Lake'a, Winnicotta i Janova aż do chwili i formy obecnej.  

Rozwój historyczny 

 Pod kątem pochodzenia osobowości, klasyczna psychoanaliza rozpatruje rozwój dziecka do 
około piątego czy szóstego roku życia. Jej podstawowym sposobem pracy jest interpretacja, stąd 
realność doświadczeń prenatalnych i prewerbalnych siłą rzeczy zostaje wyłączona poza kontekst 
terapeutyczny. Rozwój psychologii pre- i postnatalnej w ostatnim dwudziestoleciu otworzył nowy 



wymiar psychologicznej rzeczywistości, obejmujący ściśle okresy pre- i post-koncepcji 
(okołopoczęciowy), przez życie płodowe i poród, aż do okresu werbalnego. Rosnąca masa badań 
klinicznych zaczyna plasować te fazy na pierwszym miejscu pod względem wpływu na 
ukształtowanie charakteru i osobowości. 
 Trauma porodu Otto Rank'a została początkowo przyjęta przez Freuda, ale odrzucona przez 
jego kręgi psychoanalityczne jako potencjalne zagrożenie dla teorii „mistrza”. Jednym z pacjentów 
Rank'a był Fodor, który, zostawszy psychiatrą, skupił swoją uwagę kliniczną na formacyjnych 
doświadczeniach narodzin (Fodor, 1949). Mitologiczną i senną treść życia prenatalnego szeroko 
opisywał inny brytyjski psychiatra i pacjent Fodora, Francis Mott (Mott 1948; 1964).  
 Pod wpływem prac Motta pozostawał Frank Lake, jeden z pierwszych brytyjskich 
psychiatrów kładących nacisk na znaczenie życia w macicy (Lake, 1966; 1980). Inny brytyjski 
psychiatra, wywodzący się ze szkoły relacji z obiektem Donald Winnicott (1975), uznał znaczenie 
porodu i pracował ze swoimi pacjentami w kontekście tezy, że jego wpływy zapisują się w człowieku 
jako pamięć ciała. Założyciel międzynarodowego Stowarzyszenia Terapeutów Pierwotnych  
(International Primal Association) Bill Swartley, który zaszczepił ten rodzaj terapii na gruncie 
brytyjskim (Swartley & Maurice, 1978), uważał Winnicotta za jej prawdziwego ojca. Woinnicott był 
superwizorem inicjatora nurtu antypsychiatrii R. D. Lainga, który badał fundamentalne znaczenie 
pre- i postnatalnej psychologii dla powstawania struktury osobowości.  

Założyciele 

 Frank Lake i Stanislav Grof uzyskiwali dostęp do pre- i postnatalnego materiału swoich 
pacjentów za pomocą  LSD. Odkryli jednak, że podobny efekt można uzyskać stosując techniki, 
które Grof nazywał oddychaniem holotropicznym. Grof, który swoją pracę zaczynał w Czechach a 
kontynuował w USA, zajmował się obserwacją „królestwa biograficznego” – życiem od narodzin z 
wyłączeniem okresu płodowego – przedstawił niekompletny i nieadekwatny grunt przyczynowy 
najważniejszych zaburzeń psychologicznych umiejscawiając ich korzenie w miażdżącym nacisku 
doświadczanym przez dziecko w kanale rodnym. Mimo to, w swych pro-życiowych publikacjach 
Grof (1975, 1985) z wielką mocą i wglądem opisuje swoje badania nad skutkami tego, co określił 
jako prenatalne matryce porodu (birth perinatal matrices – BPMs) lub fazy procesu narodzin. Na 
bazie swych rozległych badań wykazuje, jak akademicka psychiatria, psychologia i psychoterapia, 
wyłączające z rozważań wpływy pre- i postnatalne, nie jest w stanie ująć całego spektrum ludzkich 
doświadczeń ani zadowalająco wyjaśnić ich korzeni. 
 Wglądy, jakie Mott nakreślił w swych pracach na temat pre- i postnatalnego znaczenia snów 
i mitów, zastosował w praktyce Frank Lake, twierdząc że: „terapia somatotropiczna otwiera dostęp 
do traumatycznych uczuć (afektów) powstałych i zapisanych w okresie płodowym”. Podzielił on fazę 
BPM-1 Grofa, w której dziecko zagnieżdża się w macicy) na kilka etapów i przepracowywał z 
pacjentami fizyczne, emocjonalne i psychologiczne stany ich rodziców, jakie wchłonęli od nich 
czasie od poczęcia do narodzin. To Lake wprowadził określenie: „syndrom toksycznego łożyska” 
(Lake, 1966, 1981).  
 Eksplorując ten rewolucyjny obszar prenatalny, Grof (1975) i Laing (1976, 1983) starali się go 
wprowadzić w obręb tradycyjnego nurtu psychologii i wiele razy przedstawiali swoje materiały i 
odkrycia środowiskom ortodoksyjnej (czy radykalnej) psychiatrii i psychoterapii. Wkład Grofa jest 
olbrzymi. Jego opis prenatalnych matryc porodu (BPM-ów) i relacji afektu do każdej z tych faz w 
późniejszym życiu, a też włączenie warstwy somatycznej do psychoterapii i otwarcie dla niej 
dziedzin archetypowej i transpersonalnej, stawia go w pozycji odkrywcy i propagatora o kluczowym 
znaczeniu.  
 Terapia somatotropiczna ewoluowała w ciągu dwudziestu lat praktyki i idących za nią badań 
w Europie i USA. Pod koniec lat 1970-tych ja i Frank Lake prowadziliśmy warsztaty i dzieliłem się z 



nim odkryciami naukowymi. W tym właśnie czasie zarysowały się początki mojego somatycznego 
podejścia do odkrywania pierwotnych urazów. Skupiając się na okresie od poczęcia i idąc dalej 
poprzez zagnieżdżenie (implantację) i życie płodowe aż do porodu, odkryłem sposoby znajdowania 
dostępu do najgłębszych i najwcześniejszych zranień psychologicznych. Stopniowo opracowałem 
dokładną metodologię pracy z niemowlętami i dziećmi, pozwalającą na otwieranie i 
rozładowywanie całego wachlarza takich traum. 
 Zaczęła wyłaniać się kartograficzna metoda czytania sygnałów w wyrazie twarzy i posturze i 
podążania za nimi do pre- i postnatalnej traumy. Używając tych fizycznych i posturalnych cech jako 
wskaźników źródeł zaburzenia, rozwinąłem narzędzia pozwalające na indukcję tych doświadczeń 
emocjonalnych w kontekście  terapeutycznym, a przez to sposoby rozładowywania ich 
przymusowej kontroli nad charakterem i zachowaniami pacjentów.  Zauważyłem, że w chwilach 
somatycznego otwarcia na terapii, ciało przybiera określone kształty. które rekapitulują1 rozwój 
embrionu. Spostrzeżenia te dają terapeucie możliwość precyzyjnego określenia, w jakich 
momentach życia płodowego doszło do zakłóceń. Odkryłem też, że proces porodu powtarza lub 
odtwarza urazy nagromadzone od poczęcia  poprzez zagnieżdżanie się i życie płodowe  i że  
rozwiązanie tych najwcześniejszych urazów zmniejsza też skutki traumy doświadczonej przy 
porodzie.  

Związki z innymi szkołami terapii 

 Terapia somatotropiczna podobna jest do terapii pierwotnej Janova, pierwotnej integracji 
Turtona, buddyjskiej w duchu psychoterapii rdzennego procesu, reichiańskiej pracy z oddechem, 
biosyntezy Assaggiolego, hipnotycznej regresji transowej, holistycznej terapii biegunowej (polarnej) 
i pracującej z ciałem terapii czaszkowo-krzyżowej. Od niektórych z tych podejść różni się rodzajem 
somatycznych i prenatalnych technik, jak też głębokością odstępu oraz możliwością stosowania 
wobec dzieci i niemowląt. Podobnie jak większość wymienionych wyżej, terapia somatotropiczna 
kładzie duży nacisk na integrację jako proces odkrywania i doświadczania na nowo nieświadomego 
materiału pierwotnego. Uznaje, że integracja nie zachodzi samoistnie ani automatycznie, lecz musi 
być starannie wplatana w indywidualną treść życia każdego klienta. 

Główne koncepcje 

 Jedną z głównych koncepcji terapii somatotropicznej jest pogląd, że to istnienie umysłu 
poprzedza rozwój systemu nerwowego (Duch poprzedza somę, a nie odwrotnie) – że istnieje 
poziom, na którym poczęty zarodek świadom swych zasadniczych stanów emocjonalnych 
towarzyszących poczęciu i że na poziomie energetycznym i komórkowym świadomość ta konotuje 
swoje zmagania o przetrwanie zagrożeń zagnieżdżania się, historię doświadczeń płodowych, 
szczegółowe traumy porodu itd. Perceptywność, świadomość i inteligencja prenatalna jest obecnie 
przedmiotem intensywnych badań, które stwierdzają, że procesy te zaczynają się u przychodzącego 
na świat człowieka o wiele wcześniej, niż dotąd myślano (Chamberlain, 1998). Z tej perspektywy 
widać, że wewnątrzmaciczne strategie obliczone na zapewnienie prenatalnego przetrwania i 
ochronę płodu przed pasmem obojętności i odrzucenia wkrótce po zagnieżdżeniu się w łożysku, 
rozwijają się następnie w aspekty konstrukcji naszego „ja”.  

 Strategie te i nauka przetrwania, z konieczności przyswajane w pośpiechu, mają potężny 
wpływ na poczucie własnej wartości i uprawnienia. Niewiedza matki o poczętej ciąży może zrodzić 
w dziecku trwałe wątpliwości wokół jego prawa do egzystencji. Jawne psychologiczne odrzucenie 

1 Powtarzają / odtwarzają w zwięzłej, skrótowej formie (przyp. tłum.). 



wytworzy podstawę przekonania o bezwartościowości, nieadekwatności, niemocy, itd. Może też 
być jednym z czynników powodujących poronienia. Przyjmowanie narkotyków medycznych jak leki 
psychotropowe, substancji toksycznych jak alkohol, nieokreślone lęki, depresja bądź zewnętrzne 
urazy doświadczane przez rodziców są w większości przypadków odbierane i wchłaniane przez 
płód. Nazywam to traumą partycypacyjną gdyż dziecko uczestniczy we wszystkich biologicznych i 
psychologicznych doświadczeniach matki i pośrednio też ojca. Syndrom toksycznego łożyska, o 
jakim mówi Frank Lake, odnosi się właśnie do niej. Marynujemy się w psychologicznym „cieniu” 
rodziców (np. ich zaprzeczonych lub wypartych aspekty nieświadomości).   
 Podstawowa warstwa osobowości i wbudowanych w nią systemów przekonań, jakie się nas 
potem trzymają w życiu, wynika z wielu czynników2 jak np. takie same nie rozwiązane  elementy z 
życia dziadków (np. to, co przeszło zapłodnione jajo, z którego powstała matka, aż do całkowitego 
uformowania się zygoty w jedenastym tygodniu ciąży babci), czy wydzielanie się bliźniaczego 
rodzeństwa zapisane w psychogenetycznych wspomnieniach przodków, bądź „bagaż własny” z 
okresu przed zapłodnieniem, sam jego moment, fenomenologia implantacji i cały prenatalny okres 
samonapędzającego się wzrostu  – wszystko to formuje trwały podkład afektywny i somatyczny 
naszej osobowości i charakteru.  
  Większość nieregularności w procesie narodzin zdaje się pochodzić  z nie rozwiązanych 
konfliktów z życia każdego z rodziców, z ich wzajemnej relacji, z ich relacji z ich rodzicami oraz z ich 
emocjonalnego i fizycznego stosunku do nienarodzonego dziecka. W grę może też wchodzić 
rekapitulacja własnej historii narodzin matki: może ona nieświadomie odtwarzać / powtarzać swoje 
własne prenatalne i porodowe traumy. Wymienione rodzaje zakłóceń mogą wyrażać się w takich 
symptomach, jak przedwczesna dojrzałość, poród w czepku, poród przedwczesny, poród 
przewlekły, komplikacje z pępowiną czy pozycja rodzenia. Każde z tych zakłóceń – plus także szereg 
możliwych interwencji medycznych, jak anestezja, cesarskie cięcie,  poród kleszczowy, poród 
prowokowany, inkubator – zostawia trwałe, dające się wyśledzić ślady charakterologiczne i 
behawioralne w systemie człowieka. Wszystkie one w dużym lub mniejszym stopniu poddają się 
terapeutycznej pracy regresyjnej i integracyjnej.  
 Trzy dalsze pojęcia istotne w tym modelu, to regresja, katharsis i integracja. Teraz je tylko 
zaznaczam, a rozwinę jako część przemiany w następnym rozdziale. Regresja oznacza cofanie się w 
czasie do nie odkrytych (nieświadomych, wypartych) wspomnień lub doświadczeń formacyjnych, 
zarówno pozytywnych jak i negatywnych i uwolnienie każdego nie rozwiązanego, zablokowanego 
lub trudnego afektu, jaki się z nimi wiąże. Katharsis to główny proces uwalniania, angażujący 
zwykle intensywne wyładowanie emocjonalne: płacz, szloch, wściekłość, lament, żałoba rozpacz 
itp. Im głębsze jest katharsis, tym większa szansa, że poruszy ono rdzenne aspekty psyche na 
poziomie przekształcającej energii duchowej. Poprzez „energie transformujące” rozumiemy 
podstawowe siły, jakie łączą nas z Wyższym Ja lub Bogiem – energie do których dostęp otwiera 
medytacja, modlitwa i inne duchowe praktyki.  
 W kontekście terapii somatotropicznej głęboko szanowane są indywidualne style 
dochodzenia do zdrowia i prezentujące je osoby. Do nich dostosowujemy uwalniające techniki 
katharsis jak i transformujące procesy, które wspierają się nawzajem i oddziałują na siebie. 
Niektóre osoby zdrowieją głównie przez katharsis, inne przez transformację, a jeszcze inne przez 
kombinację obu. Ostatecznie, gdy trauma zostaje uleczona, proces transformacji integruje się z 
psychiką i staje się osiągalny w sposób, jakiego wcześniej nie można było sobie nawet wyobrazić.  
 Integracja mówi, że pewne nieświadome afekty (zwane wtórnymi w porównaniu do 
procesów pierwotnych), jakie towarzyszyły traumatycznym lub ekstatycznym doświadczeniom i 
związały się z nimi, chcą się wydobyć i dać się poznać, aby jednostka mogła się uwolnić spod ich 
władzy. W terminologii somatotropicznej doświadczenia urazowe są procesami pierwotnymi, które 

2  W. Emerson: Somatotropic Therapy shadow aspects of parents. 



wywierają somatyczny wpływ. Doświadczenia te jednak generują też pewną liczbę procesów 
wtórnych, współwystępujących z traumą i będących jej ustalonymi parametrami. Te procesy 
wtórne są zdolne, poprzez siebie i same z siebie, wpływać na osobowość i rozwój danego człowieka 
nawet wtedy, gdy traumatyczne doświadczenia zostały już uwolnione (rozwiązane) poprzez 
katharsis. Przykładem może być potraumatyczna postura. Poprzez wnikliwe obserwacje dzieci 
podlegających urazowym zdarzeniom odkryliśmy, że pewne cechy figuralne wiążą się na ogół z 
doznanym skrzywdzeniem. Procesy te utrzymują się jako pamięć somatyczna, wspomnienia ciała – 
rezydują w jego kształtach i ruchach przez całe życie, dopóki nie zostaną rozwiązane wskutek 
odrębnych interwencji terapeutycznych, a fizycznie wmurowany fundament traumy – wyburzony.  .  
 Postura wywołuje coś, co nazywamy emocjami powstałymi w reakcji. Skrystalizowane 
niegdyś w ciele cechy posturalne wywołują ciągle na nowo takie same traumatyczne uczucia, jakie 
uwalnia katharsis. Możemy się bezpośrednio przekonać jak to działa, tylko z mniejszą siłą, gdy np. 
zaciśniemy pięść i będziemy ją tak trzymać przez dłuższy czas. Spowoduje to zapewne napływ uczuć 
agresywnych. Na tej zasadzie postura – jej wyciśnięte przez dawny uraz cechy (oraz inne procesy 
wtórne) – tworzy odnawiające się źródło traumatycznej i traumatyzującej energii, które nie zniknie 
dopóty, dopóki ta samoodnawialna energia nie zostanie uwolniona, a niosące ją procesy wtórne 
dopuszczone do świadomości i prze-wzorcowane w nowy sposób. Głębia z jaką pracuje terapia 
somatotropiczna zapewnia dostęp do tych destrukcyjnych, wtórnych wobec pierwotnego urazu 
procesów, nazywanych stanem wstrząsu (szoku), i  rozwiązuje go w sposób zgodny z podstawową 
naturą danej osoby i z energią Ducha lub Wyższego Ja.   
 Głębia, z jaką pracuje terapia somatotropiczna, zapewnia dostęp do destrukcyjnych 
procesów, wtórnych wobec urazu, nazywanych stanem wstrząsu (szoku) i usuwa go w sposób 
spójny lub zgodny z podstawową naturą danego człowieka i z energią Ducha lub Wyższego Ja. Gdy 
trauma i jej wtórne afekty ulegają rozwiązaniu, kruszeją też powoli dogmaty dawnego systemu 
przekonań, odpuszczając dysfunkcyjny wpływ na osobowość. Dostępne stają się nowe wybory i 
potężnie wzrasta świadomość. Ma to efekt wcześniej niewyobrażalny, gdyż wyzwalanie się z traumy 
wymaga bardzo systematycznego i całościowego podejścia obejmującego każdy z poziomów 
integracji. Kiedy takie rozwiązanie następuje, w sposób spontaniczny pojawia się prawdziwe Ja i 
równoczesny kontakt z wszystkimi warstwami psychiki, łączący obie półkule i wszystkie obszary 
mózgu. To przynosi lub przywraca zdolność do rozwinięcia pełni ludzkiego potencjału. Ostatecznym 
wynikiem jest kontakt z najgłębszą esencją własnego jestestwa, nietkniętą przez traumatyzujące 
krzywdy i uwarunkowania. 

Przyczyna cierpienia 

 Wykazaliśmy pośrednio, że brak świadomości rodzi cierpienie, co zgadza się z buddyjskim 
pojęciem ignorancji. Brak świadomości lub jasnej wiedzy ma dwa aspekty. Pierwszy to wyparcie, 
(stłumienie) lub zapomnienie (amnezja) – czyli stan, kiedy nie rozwiązany ból spoczywa w 
nieświadomości, z dala od rozpoznania. Aby mogło dojść do jego wyświetlenia, wyrażenia i 
uzdrowienia, odłączony i lub otorbiony materiał napiera na obszar świadomych doznań w postaci 
treści snów, symptomów, zaburzeń i kompulsywnych zachowań, a wszystkie te sygnały powodują 
cierpienie w tu-i-teraz.  
 Drugi aspekt odnosi się do historycznego pomijania znaczenia przytomności prenatalnej od 
czasu koncepcji poczynając. Tak długo, jak odmawiamy uznania, że człowiek posiada świadomość i 
percepcję od samych początków swojego fizycznego bytu, a nawet jeszcze wcześniej, nie potrafimy 
dokonywać rozróżnień chroniących powoływane do życia dziecko, tak jak je chronimy po 
narodzinach jako rodzice. Brak takiej świadomości nie pozwala nam również zobaczyć i uznać 
absorpcji psychologicznego „cienia” (w sensie jungowskim) rodziców i dziadków w życiu 
płodowym, ani też wielopokoleniowej „sztafety” przekazywania urazów prenatalnych, która 



utrwala w nas wzorce tej ślepoty i cierpienia. Przez to podlegamy zdającym się nie mieć końca 
powtórzeniom i mutacjom zachowań i zdarzeń, które są reaktywne, napędzane lękiem, uporczywe i 
agresywne.  
 Zauważając istnienie od początku relacyjnej i rozróżniającej przytomności u dzieci w macicy, 
możemy zacząć oddzielać nasze własne stany od stanów dzieci, których przyjścia na świat 
oczekujemy. Wiedza ta jest trampoliną do wielkich zmian w cyklu naszej ignorancji – zmian idących 
w stronę nowej świadomości. Możemy zacząć z miłością budować dynamikę relacji między  
mającymi się wcielić i/lub rosnącymi w łożysku dziećmi a rodzicami, co ułatwi następnie proces 
narodzin. W ramach tego paradygmatu matka i ojciec pogłębiają uczuciową relację między sobą 
nawzajem oraz między sobą a poczynanym potomstwem i biorą odpowiedzialność za ich 
optymalny rozwój maciczny. Robiąc to, uczą się też podważać związane z medycyną i zdrowiem i 
pogrążone w ignorancji  „niekwestionowane autorytety”, które traktują ciążę jak rodzaj choroby. 
Taka pozytywna ekologia, oparta na przytomnej trosce i miłości, może zająć miejsce oprawczych 
cyklów niewiedzy traktującej dzieci w łonie jak nic nie czujące, nie wiedzące i nic nie rozumiejące 
przedmioty. Może mieć wspaniały rozwojowy wpływ na  nas wszystkich i cały świat, z przełożeniem 
na nasze przetrwanie jako gatunku w ogromnie złożonej sieci zależności, jaka oplata naszą planetę.  

Proces przemiany 

 W miarę, jak odkrywamy nasze traumy, nałogowe wzorce zachowania i ich kompulsywne 
składowe zaczynają tracić na sile. Zmniejsza się ich zakres i moc dysfunkcji czy patologii, a życie 
nabiera harmonii i równowagi. Osobisty sukces i szczęście zdają się być bardziej realne, w zasięgu; 
relacje – płynąć gładziej; praca – iść łatwiej. Ale to są tylko powierzchowne i sztuczne zmiany, 
pochodne wobec czy rozbudowujące się wokół autentycznie głębokiej przemiany, polegającej na 
budowie więzi z wewnętrznym Wyższym Ja. W psychoanalizie progres terapeutyczny zawężony jest 
do relacji ego ze światem w wymiarze realistycznym i intelektualnym, któremu to ego zostaje 
poddane. W terapii somatotropicznej ego staje się podmiotem wewnętrznego rdzenia Bytu i 
poddaje się lub łączy z Wyższym Ja. Proces przemiany można podzielić na kilka głównych obszarów 
a wszystkie one są łatwo dostrzegalne w świetle wyżej opisanej centralnej koncepcji. Pierwsza rzecz 
– jednostka misi przejść szereg regresji terapeutycznych aby dotrzeć do swoich nie rozwiązanych 
urazów, skonfrontować się z ich zablokowanymi energiami i wyrazić uwalniające emocje.  
 Doświadczenia regresywne zazwyczaj układają się w ciągi lub wzorce tematyczne i ważne 
jest, by gromadzić je wokół wspólnego mianownika danego tematu. Na przykład, młoda kobieta 
odkrywa, że przy porodzie utknęła w kanale rodnym matki na dłuższy czas. W związku z tym 
odkrywa następnie szereg zdarzeń i relacji rekapitulujących: została w dzieciństwie zamknięta przez 
brata na sześć godzin w ciemnym WC; przemocą unieruchamiana przez sąsiada, który ją 
molestował i gwałcił; zatrzaśnięta w wieku jedenastu lat w samochodzie po wypadku drogowym, 
kiedy trzeba było odspawać drzwi; uwikłana jako nastolatka w beznadziejną relację miłosną, z 
której nie umiała się wyrwać. Z chwilą, gdy wszystkie te urazowe doświadczenia zostały przez nią 
odkryte, a uczucia uwolnione i wyrażone, zaczął się w niej dokonywać proces integracji w 
tematycznym wzorcu uwięzienia.  
 Procesy integracyjne grupują się zazwyczaj w pięciu głównych obszarach: relacji i więzi, 
decyzji i wnioskowania, systemów przekonań, działania i i przeciwdziałania oraz terapii 
somatotropicznej. Każdy z nich omawiam krótko poniżej.  

Relacje i więzi 

 W trakcie terapii badamy związki i i relacje znajdując podobieństwa między regresyjnymi 
doświadczeniami a dzisiejszymi wzorcami postrzegania innych i odnoszenia się do nich – schematy 



wiązania się z ludźmi na planie świata. Badamy ścieżki, jakimi te systemy są zasilane przez dawne, 
fundamentalne doświadczenia formacyjne. Na przykład w przypadku osoby wchodzącej w świat 
przez cesarskie cięcie, łatwo mogą powstawać silne uczucia wokół robienia rzeczy po swojemu i w 
swoim własnym czasie, gdy nikt nic nie narzuca, do niczego nie popycha ani nie pogania. Może być 
również ukryte oczekiwanie, że inni będą lub muszą pomagać jej w kończeniu prac i zadań.  

Decyzje i wnioskowanie 

 Dzięki bliższym obserwacjom niemowląt i dzieci mogliśmy ustalić, że w wielu około trzech 
lat lub nieco nawet wcześniej nie rozwiązane traumaty wnikają, spontanicznie i nieświadomie, w 
system lingwistyczny. Inaczej mówiąc, w okresie prewerbalnym urazy pozostają w formie rozlanych 
stanów emocjonalnych, a ich skutki nie mogą być interpretowane poznawczo. Stany te kodują się 
lub zapisują dopiero wraz z aktywacją  języka. W tym procesie kodowania pojawia się kilka rzeczy:  

1. Urazy i ich skutki mogą być interpretowane; 
2. Jakość opanowywania języka wpłynie na tę interpretację i złączy się z nią; 
3. Urazy głębiej zapadają w psychikę dziecka; 
4. Od chwili wejścia w obręb neurologii mowy, procesy poznawcze mogą aktywować 

traumatyczne wspomnienia w każdym okresie życia. 
 Na przykład, gdy dziecko ugrzęzło w trakcie porodu, gdy olbrzymi nacisk pchał je w 
zwężenie szyjki, to zareaguje ono według tego doświadczenia grzęznąc w stanie parcia i napięcia 
(hipertonia) lub rezygnacji i „sflaczenia” (hipotonia). Następnie, w fazie werbalnej, choć wciąż na 
poziomie nieświadomym, dziecko koduje sobie jeden z tych dwóch przekazów decyzyjnych: 
„Pokonam/zwalczę każdą presję” lub „poddam się każdemu naciskowi”. Tak wyartykułowana 
decyzja wrasta w system przekonań, stając się trwałą percepcją. 
 Na jakość lub styl delikatności bądź szorstkości tej percepcji będzie wpływać stopień 
złożoności i opanowania języka, jaki osiąga dane dziecko. Jeśli rozwój jego mowy jest skąpy i 
nielogiczny, interpretacje i decyzje będą sformatowane według podobnego klucza, podczas gdy jeśli 
jest to mowa bogata i zróżnicowana, decyzje i opisy również będą bogate i różnorodne. Rosnąc, 
dziecko z powyższego przykładu będzie na każdy nacisk reagować aktywacją takiego „wniosku”, jaki 
wyciągnęło z pierwotnego doświadczenia ugrzęźnięcia – czyli albo uległością i poddaniem, albo 
szorstkością i walką – i będzie to przekonanie zabarwione charakterem zdolności werbalnych z 
okresu uczenia się języka. 

Systemy przekonań 

 Być może najważniejszym z potraumatycznych procesów wtórnych są systemy przekonań. 
Aby to zrozumieć, trzeba ogarnąć, czym jest i co znaczy świadomość prenatalna. Przejawia się ona 
w formie Ducha i zdaje sobie sprawę z każdej i wszystkich zarazem okoliczności towarzyszących 
jego węzłowym doświadczeniom z wchodzenia w fizyczne życie. Świadomość prenatalna jest 
zarazem szczególnym rodzajem niewerbalnej przytomności zdarzeń okalających traumaty. Posiada 
naturę somatyczną oraz zdolność rejestrowania swoich prenatalnych doświadczeń i uczuć, jak np. 
oddziaływania pola energetycznego i emocjonalnego matki. Wokół tych doświadczeń kształtują się 
trwałe systemy przekonań.  
 Systemy przekonań można najlepiej opisać jako domenę poza-kognitywnych i nie dających 
się artykułować „wiedzeń” formujących się w okresie pre- i postnatalnym, szczególnie w chwilach 
stresu, zagrożenia i traumy – ale także ekstazy. Ucieleśniają one pierwotny, przedwerbalny zespół 
percepcji dotyczących charakteru życia, świata, otoczenia i samych rodziców. Ślady pamięciowe 
tych systemów przekonań są stale dostępne, a gdy zaczyna się kształtować mowa, ulegają 
zabarwieniu lub nasączeniu jej strukturą i adoptują dany model lingwistyczny do przeżytych 



doświadczeń. Ponieważ systemy przekonań kształtują najgłębsze warstwy umysłu, podłożem 
wszelkich percepcji i myśli. Ich wpływ na naszą psychikę jest jak nasączający ją mentalny roztwór - 
tynktura o ledwie dostrzegalnym zabarwieniu i niebywałej przenikliwości, nadająca wszystkiemu 
swój ton i koloryt. Systemy przekonań są niewerbalne i wszechobecne. Odkładają się i zaznaczają 
na poziomie komórkowym, tkankowym oraz organizacji posturalnej. Wpływają na nasze 
postrzeganie, więzi i stosunek do świata dużo silniej niż poznanie czy język. Widziałem to na 
przykładzie mojego pacjenta Petera, który próbował przełamać swoją blokadę wobec kobiet – 
rodzaj „intymnej bariery” jak to nazywał.  
 Po zdiagnozowaniu swoich posturalnych i tonicznych manifestacji traumy. Peter zaczął 
wchodzić w regresje poprzez wzmacnianie tych właśnie posturalnych i tonicznych wzorców. Szybko 
skontaktował się z doświadczeniem z przełomu piątego/szóstego miesiąca ciąży, kiedy brat matki, 
jego wujek, umierał na alkoholizm. Ogromnie przejęta matka Petera wysłała brata na leczenie w 
odległej placówce odwykowej, gdzie nikt go nie znał, ale było już za późno, gdyż jego wątroba 
przestała funkcjonować i wkrótce nastąpiła śmierć., Matka Petera wskutek żalu i żałoby wpadła na 
kilka miesięcy w depresję i rozważała nawet samobójstwo, choć nie podjęła czynnej próby. Gdy mój 
pacjent odkrył te wspomnienia, odkrył też pokłady potężnego gniewu i wściekłości na matkę za 
ukrywanie alkoholizmu jej brata, i za opuszczenie go w ostatnich dniach życia, ale przede wszystkim 
za „porzucenie” jego samego – za pozwolenie sobie na użalanie się nad samą sobą i na depresję 
(czyż bowiem nie był cudownym dzieciątkiem w jej łonie, które miało wkrótce wskoczyć na świat?).  
Kiedy wylał i wyraził swą złość na postawę oraz zawstydzenie matki chorobą alkoholową w 
rodzinie, poznał/odkrył, że on sam wcale się tym nie przejmował, i że to go wcale nie dotyczyło, a 
tylko nosił w sobie toksyczne pole energetyczne alkoholowego współuzależnienia matki, jakie 
wniknęło wtedy w jego system.  
 Systemy przekonań Petera aktywowały się także poprzez jego somatyczne cechy i – co jest 
częste – niewerbalne i niezrozumiałe silne stany uczuciowe. Szybko stał się zdolny wyobrazić je 
sobie i odkryć korespondujący z nimi język, który zaczął formować po dziewiętnastym miesiącu 
życia. Jego system przekonań mówiły, że nie jest nikim dobrym, że matka nie chce go mieć koło 
siebie, że inni mężczyźni są ważniejsi od niego i że matkom i kobietom nie można ufać. Jeśli chodzi 
o ostatnie przekonanie Petera, ciekawe jest to, że nigdy nie wybierał kobiet troszczących się i 
skłonnych do matkowania, gdyż jego system w postaci somatycznego roztworu (tynktury) zakładał, 
że „nie można im ufać”. W rezultacie w swoich związkach seksualnych z kobietami był stale 
spragniony czułego dotyku ale nie dotykany i nie pieszczony.  
 Inny jego system przekonań dotyczył kaca alkoholowego. Peter często miał prenatalne i 
niewerbalne stany uczuciowe odtwarzające jego „odbiór” kaców, jakie miewał brat matki. Stało z a 
tym przekonanie, że – tak jak wuj – musi mieć kaca, gdyż obaj doświadczyli odrzucenia przez tę 
samą osobę (kace Petera nie miały uprzedzeń kulturowych i były jego niepowtarzalnym doznaniem, 
w którym miał zimne stopy, zimny nos i bóle brzucha). Był totalnie zaskoczony tym, że trzymał w 
sobie takie przekonania i o ile na zewnątrz jego związki z kobietami i alkoholem zmieniły się pod 
wpływem prac w katharsis, to jego wewnętrzne związki z kobietami i alkoholem nie chciały ulec 
zmianie bez pracy nad podłożem pourazowych przekonań i wciąż rzutowały jako zawartość „cienia” 
na każdą jego heteroseksualną relację. Systemy przekonań mają nieopisaną destrukcyjną moc – 
moc, którą zazwyczaj należy wnieść w obszar świadomy, by mogła ulec zmianie.  

Działanie i przeciwdziałanie 

 Większość zachowań dysfunkcjonalnych zmienia się spontanicznie w rezultacie odkrycia i 
przemiany wzorca systemów przekonań, gdyż w najgłębszej warstwie odryglowana została 
pierwotna energia napędzające te zachowania i będąca ich podłożem. Niektóre dysfunkcje jednak 
nie ustępują, być może dlatego, że mają niezależne, odrębne powiązanie z ego lub służą jakiemuś 



innemu celowi spoza systemu przekonań. W takich przypadkach pytamy klientów, aby wyobrazili 
sobie i wymienili takie zachowania, które są  odwrotnością dysfunkcyjnych (przeciwdziałanie) oraz 
takie, które służą uzyskaniu tego, co jest rzeczywiście ważne, np. zaspokajaniu własnych potrzeb 
(działanie). Następnie zachowania te poddawane są procesowi adopcji oraz regularnej ewaluacji z 
udziałem wspierających zdrowienie, bliskich osób oraz terapeutów, tak aby mogły się solidnie 
zakorzenić.  

Terapia somatotropiczna 

 W czasie intensywnych doświadczeń każdego typu – pozytywnych, ekstatycznych czy 
traumatyzujących – ciało nakazuje sobie pewne tonizmy, pewne postury i pewne szczególne ruchy. 
Jeśli doświadczenie jest porażające, przeciążony system nerwowy nie jest w stanie przeprocesować 
narzuconych przez nie tonizmów, postur i ruchów więc spycha je na najgłębsze poziomy 
somatycznej pamięci, gdzie zalegają tak długo, aż psychika stanie się gotowa do skonfrontowania 
się z tymi doświadczeniami i zintegrowania ich. Owe tonizmy, postury i ruchy dają się łatwo 
zaobserwować i łatwo otwierają dostęp do siebie, za zgodą klienta.  
 Odkryłem te somatyczne zasady całkiem przypadkowo. W wieku szesnastu lat pracowałem 
w restauracji i, mając nocną zmianę, byłem sam i sprzątałem lokal po zamknięciu. Nagłe usłyszałem 
straszny huk na zewnątrz. Wybiegłszy zobaczyłem auto z maską roztrzaskaną na drzewie. 
Otworzyłem drzwi by sprawdzić czy mogę jakoś pomóc kierowcy. Kobieta miała twarz rozbitą o 
kierownicę, która wybiła jej kilka zębów, wbijając je w język. Była w szoku, ale co pewien czas 
odwracała głowę w lewo i lekko do góry, jednocześnie zbliżając ją do kierownicy. Za każdym razem 
okazywała przy tym ruchu przeżyty horror i ból. Co dwie lub trzy minuty powtarzała ten ruch, 
przedzielając go okresami ciszy i zastygnięcia, gdy pogrążała się w szoku. 
 Później, gdy leżała w szpitalu i opowiadała o tym wypadku, jej głowa i górna część ciała 
całkiem nieświadomie przybierała taką samą prezencję i ruchy, jak opisałem wyżej. W momentach 
przyjmowania tych postur i wykonywania ruchów była bardzo emocjonalna, odczuwając i okazując 
fizyczny i fizjologiczny ból zranień w wypadku. Po wyjściu ze szpitala te ruchy i postury stawały się 
coraz mniej jaskraw i bardziej subtelne, ale nie znikły zupełnie i śladowo weszły na stałe w jej 
prezencję i zachowanie. Od tamtej pory wielokrotnie obserwowałem to samo zjawisko u ludzi po 
różnych rodzajach urazów, od narciarskich i samochodowych, po seksualne gwałty i molestowanie 
w dzieciństwie, przemoc fizyczną, porzucenie czy trudny poród.  
 Psychika ludzka przechowuje nie tylko poznawczą pamięć traumatycznych zdarzeń, ale też 
towarzyszącą im pamięć somatyczną, objawiającą się tonicznymi, posturalnymi i ruchowymi 
wzorcami lub wpisaną w nie. Dzięki wnikliwym obserwacjom mogłem ustalić, że jeśli trauma jest 
pre- lub postnatalna, owe schematy tonizmu, postur i ruchów stanowią etykietkę ich zawartości – 
są rodzajem linku, w który wystarczy kliknąć, by otworzyły się strony z historią urazu i jego 
emocjonalnym ładunkiem. W przeciwieństwie do tego wczesnego mechanizmu, wspomnienia z 
okresu werbalnego nie są przechowywane we wzorcach somatycznych, ale w centralnym układzie 
nerwowym jako materiał poznawczy (nawet jeśli zostały wyparte). Wyjątkiem od tej rozdzielającej 
zasady są sytuacje, kiedy urazy z okresu werbalnego dlatego zapisują się w wymienionych 
procesach somatycznych, że powodują zarazem reaktywację lub symboliczną reprezentację 
wcześniejszych podobnych zranień – prenatalnych lub niemowlęcych.  
 Ciekawa może być uwaga, że samo katharsis, bez interwencji somatycznych czy 
somatotrpoicznej terapii bądź innych podejść zorientowanych na ciało, często zawodzi pod 
względem uwalniania urazów wdrukowanych w system fizyczny. Kiedy katharsis dopełnia się bez 
dołączenia technik somatycznych, potraumatyczne wzorce tonizmów, postur i ruchów utrzymują 
się nadal, a wskutek ich aktywacji przez bodźce wyzwalające wzbudzają na nowo głębię 
pierwotnego bólu i skojarzeń z jego przyczyną. Wskazuje to, że trauma to nie tylko pamięć systemu 



nerwowego, ale też pamięć ciała (pamięć stanu, kształtu, ruchu a także pamięć komórkowa, 
hormonalna i sygnałów witalnych, itd.). Aby uwolnić traumę kompletnie, trzeba pracować dając 
pierwszeństwo cielesnym wspomnieniom i procesom, bo jeśli te zostaną poddane terapii, to 
następuje i uzdrowienie somatyczne, i uzdrowienie emocjonalne w katharsis. Jeśli trauma 
uwalniana jest tylko emocjonalnie, bez odpowiedniej równoległej pracy z ciałem, to tylko jej część 
zostaje rozwiązana.  
 Skojarzone z pierwotnym urazem wzorce tonizmów, postur i ruchów rezydują w obrębie 
systemu fizyczno-energetycznego i określane są mianem wspomnień ciała, a związane z nimi post-
werbalne traumaty rezydują także w systemie nerwowym. Wzorce tonizmów, postur i ruchów 
okalają wszystkie zdarzenia, ale w przypadku zwykłych przeżyć, nie powodujących urazu, nie 
ulegają wdrukowaniu w formie wspomnień somatycznych ani bio-neuronalnych. Specjaliści od 
hipnozy twierdzą, że trauma lub silny stres wzbudza w nas stany transu, w których jesteśmy wysoce 
podatni na sugestię i nieświadomie wchłaniamy w siebie wszystko, co dzieje się w czasie i wokół 
urazowego doświadczenia. Wzorce związanych z traumą tonizmów postur i ruchów tworzą trzy 
główne elementy i zostają wdrukowane w czasie jej trwania. Żaden z nich nie będzie wdrukowany 
bez obecności silnego stresu lub urazu, lecz jeśli to już nastąpi, stają się one stosunkowo trwałymi 
aspektami naszego zachowania i prezencji.  
 Można obserwować bardzo jasno u noworodków, z których każdy ma po porodzie w jakiś 
sposób zdeformowaną główkę (zwłaszcza kształt czaszki), oraz przejawia pewne wzorce ruchów. 
Jest to całkiem normalne zjawisko, gdyż główka musi dostosować się kształtem do ciasnoty kanału 
rodnego. Jednak można zauważyć spore różnice w stopniu i czasie, w jakim te deformacje ustępują, 
co zależy np. od tego, ile czasu trwał poród lub jak bardzo był ciężki. Tymczasem lecząc u 
niemowląt traumę narodzin łatwo jest zauważyć, jak kształty ich główek wracają do naturalnego 
wyglądu gdy tylko urazy porodowe zostaną rozwiązane. Jednak ten proces normalizacji wydłuża się 
z wiekiem – im starsze niemowlę, tym mniejsza szansa, że jego główka odzyska „normalny” kształt, 
chyba że włączymy terapię czaszkowo-krzyżową. Dzieje się tak z powodu postępujących z wiekiem 
przywarć między tkanką a kośćmi, co powoduje trwały posturalny odcisk porodu. 
 Należy zaznaczyć, że postawy i ruchy wiążące się z urazem narodzin nie wiążą się z 
aktualnym stanem fizycznym, lecz pozostają w tej formie, którą nazywamy stanem reprezentacji. 
Stany takie są mini-reprezentacjami pierwotnych postur i ruchów, jakie wymuszała trauma. Na 
przykład, jeśli bark został wywichnięty do tyłu o dziesięć stopni w stosunku do normalnego 
położenia, to posturalna reprezentacja urazu może zaznaczać się w odchyleniu tylko o jeden 
stopień. Jednakże w chwilach takich zdarzeń w późniejszym życiu, które symbolicznie czy przez 
jakąś analogię lub podobieństwo przypominają dawną traumę, jej posturalny stan reprezentacji 
będzie zawierał wszystkie elekrtomyograficzne i neuronalne impulsy, jakie jej towarzyszyły i jakie ją 
zapisały (chyba, że są one o małej intensywności). 
 Kiedy pacjent ulega regresji do traumy, intensyfikują się jej stany reprezentacyjne, 
wzmacniając jej toniczne, posturalne i ruchowe sygnały. W większości przypadków, aby je rozwiązać 
potrzebna jest terapia somatotropiczna. Co więcej, pracując z niemowlętami i dziećmi, a także z 
dorosłymi mającymi trudność w dotarciu do dawnych urazów, przekonałem się że terapia 
somatotropiczna jest najłatwiejszym, najpewniejszym i najbardziej całościowym sposobem 
dostępu do nie uleczonych zranień. W najbardziej podstawowej formie podejście to angażuje 
potraumatyczne tonizmy, postury i ruchy, które razem ogromnie ułatwiają odkrywanie urazów i ich 
integrację somatyczną. Ponieważ to ciało przechowuje przedwerbalne wspomnienia, nawiązanie 
kontaktu z traumą na tym fizycznym poziomie powoduje pełne, głębokie i całościowe odkrycie oraz 
emocjonalne uwolnienie tej pamięci. Co więcej, zaangażowanie procesów somatycznych w terapie 
pozwala ciału spontanicznie zintegrować te przeszłe doświadczenia i znaleźć neutralny grunt, na 
którym może ono odnaleźć swój pierwotny, wolny od skutków traumy, tonizm, posturę i charakter 
poruszania się.  



 Przykładem może być siedmioletni Johnny, który miał typowo potraumatyczną posturę, np. 
prawe biodro wyżej, prawa nogę krótsza, prawe ramię niżej, a także wgłębienie po prawej stronie 
głowy wskazujące na syndrom czaszkowy zwany bocznym wgięciem rotacyjnym. To częsty wzorzec 
postury w przypadkach nie uleczonej traumy porodowej. Umieszczając Johnny'ego powoli i 
progresywnie w tej posturze oraz zwiększając zaangażowanie wzorców czaszkowych i tonicznych, 
udało się sprawić, że chłopiec dotarł do pamięci swojej traumy porodowej i jednocześnie rozwiązał 
jej emocjonalne i somatyczne podstawy. Gdy jego ciało powróciło do normalnego stanu, 
zainicjowane zostały procesy przewzorcowania, by dać mu optymalną bazę dla swobodnego i 
harmonijnego funkcjonowania.  
 Gdy człowiek zostaje całkowicie uwolnione od traumy somatycznej, zyskuje możność 
wchodzenia w głębsze stany medytacji uprzytomnienia i głębsze stany świadomości. Jednym z 
subtelnych i ubocznych efektów terapii somatotropicznej jest to, że klienci – poza tym, że lepiej 
funkcjonują w codziennym życiu – stają się zdolni wzrastać duchowo. Proces rozwoju duchowego 
nie może się bowiem dopełnić, jeśli dana osoba nie poradzi sobie z różnymi urazami z przeszłości i z 
odmianami swojego „cienia”; do takiego samego wniosku doszli zarówno Freud jak i Jung i to stało 
się fundamentem analizy jungowskiej.  

Praktyka terapeutyczna 

Rola terapeuty w pracy z dorosłymi 
 Facylitator działa poprzez wzbudzanie regresji przy użyciu technik werbalnych i 
somatycznych by odkryć pierwotną traumę. Konieczna jest znajomość różnych podejść do regresji i 
umiejętność ich prowadzenia w zaufanej kooperacji z klientami. Nie musi on zawsze pojmować, 
czego konkretnie doświadcza dany klient, ale na pewno musi pozwalać mu swobodnie informować, 
co się z nim, czy w nim, dzieje. Warunkiem wstępnym jest dla praktyka umiejętność i gotowość 
bycia otwartym na poziomie serca, a więc odpowiadania autentyczną empatią i współczuciem na 
ujawnianą treść. Tego nie da się udawać. Ów warunek wstępny nie ma nic wspólnego z techniką 
czy biegłością warsztatową; jest raczej stanem umysłu i serca. W miarę jak klient ujawnia i 
rozładowuje swoją traumę, to właśnie stan empatii terapeuty – jego współodczuwanie i rezonans 
emocjonalny – najwydatniej dynamizuje proces zdrowienia. Kiedy już urazowe doświadczenia oraz 
ich podźwięk zostają odkryte i uwolnione w katharsis, facylitator wchodzi w rolę psychoedukacyjną 
i pokazuje różne procedury integrowania się wewnętrznego, prowadząc klientów przez korzystanie 
z nich, wciąż we wspierający sposób. 

Rola terapeuty w pracy z niemowlętami i dziećmi 
 Terapeuta pełni trzy podstawowe funkcje: (1) odbierania rzeczywistości traumy od klientów, 
(2) otaczania współczuciem i miłością, oraz (3) ułatwiania emocjonalnej ekspresji traumy plus jej 
przekształcania i integracji. Z niemowlętami – działa jak ich adwokat/obrońca i jako środek 
artykulacji, do której same nie są zdolne. Będzie więc nadawał głos traumatycznym uczuciom 
dziecka, które mogą dotyczyć (lub nie dotyczyć) przede wszystkim traktowania przez personel 
medyczny, inwazyjnych zabiegów, porodu, matki, ojca i/lub rodzeństwa. 
 Zanim terapeuta zainicjuje jakąkolwiek technikę, uzyskuje zgodę rodziców na jej użycie, 
wyjaśniając im co i po co będzie robił i zachęcając, by pozwalali dziecku czuć i wyrażać wszystkie 
emocje, skądkolwiek one są. W tej roli terapeuta jest także mediatorem między dzieckiem, a jego 
uczuciami i odbiorem świata. Poprzez całościowe i szczegółowe rozumienie pre- i postnatalnych 
etapów oraz somatycznej topologii malutkiego człowieka, terapeuta szeroko rekonstruuje i 
odzwierciedla jego historii przyjścia na świat, od zapłodnienia poczynając. Zawiera i oddaje  
prenatalną biografię dziecka, a ugłaśniając i wokalizując (viocing) jego uczucia, nadaje im 
substancję i kaliber zrozumiałe dla rodziców. Proces ten ukazuje im przenikliwość świadomości 



dziecka i sam szacunek dla niego, jakiego nabierają, znacznie poprawia i pogłębia jakość ich relacji z 
nim. 
 W tym procesie rodzice mogą skontaktować się z własnym materiałem porodowym. Choć 
praca nad nim może dla nich mieć żywe znaczenie jeśli chodzi o jakość ich rodzicielstwa lub jakość 
asystowania dziecku przy uwalnianiu przez nie jego płodowej traumy uczestnictwa (dzieci często 
wchłaniają urazy swoich rodziców)a musi utrzymywać tu czytelne rozgraniczenie między 
materiałem dziecka, a materiałem rodziców oraz czasem, kiedy pracuje ono, a kiedy pracują oni. 
Jedno z nich, a najlepiej oboje, muszą być obecni na sesjach, gdyż to właśnie ich poziom miłości i 
empatii odpowiada za ostateczne uzdrowienie wzajemnych więzi. Jeśli chodzi o dzieci, to terapeuta  
jest na początku w roli przyjaciela czy rówieśnika. Dziecko zostaje wciągnięte, na poziomie swojego 
wieku, w zabawę oraz pełen miłości szacunek. Kiedy zostanie już nawiązany głęboki kontakt, role 
terapeuty zaczynają poruszać się między byciem przyjacielem, partnerem zabaw, rzecznikiem, 
obrońcą oraz dorosłym, zmieniając się w zależności od potrzeb i czasem nakładają się na siebie, 
zależnie od tego, która z wielu gier lub technik jest właśnie stosowana. Rodzice mają wymóg bycia 
na sesjach, bo to ich miłość, rezonans emocjonalny z dzieckiem i siła empatii najlepiej leczą jego 
traumy.  

Sekwencje w terapii somatotropicznej 

Faza 1 
 W pracy z dziećmi, pierwszym krokiem jest ustanowienie wzajemnego kontaktu między 
nimi a rodzicami. Wymóg ten jest w przypadku niemowląt jeszcze bardziej bezwzględny, niż w 
przypadku dzieci, bowiem jakość pola komunikacji między terapeutą, niemowlęciem lub dzieckiem 
i rodzicami jest sercem procesu leczenia. Zasadniczym i podstawowym założeniem jest to, że  
niemowlęta wszystko odczuwają i są zdolne do precyzyjnego komunikowania – co jest proste i 
oczywiste dla osób, które umieją dostrioć swój oddźwięk do propriocepcji (odczuć z ciała). Często 
uwolnienie bólu występuje równocześnie z dostrzeżeniem przez dziecko, że jest słyszane, widziane i 
odbierane uczuciami (kochane), być może po raz pierwszy w życiu. 
 Po ustanowieniu głębokiego kontaktu, terapeuta robi wstępną „inwenturę” czaszki, głowy 
wyrazu twarzy i kształtów ciała niemowlęcia, szukając postur i ruchów mogących ucieleśniać 
schemat porodu. W ten sposób wyłania się wpływ traumy. Ocenie podlega też komunikacja z 
rodzicami mogąca wskazać lub potwierdzić urazy uczestnictwa u dziecka. Przykładami traumy 
uczestnictwa mogą być wpływy na płód takich zdarzeń, jak przeprowadzki, śmierć kogoś bliskiego, 
kryzys finansowy, zranienia fizyczne, wypadki, wojny, konflikty małżeńskie, lęk lub wrogość wobec 
zapłodnienia, uciążliwość ciąży itd. Rodzice łączą się w wysiłku odkrywania takich doskwierających 
faktów i związanych z nimi uczuć oraz komunikowania ich terapeucie. Dyskutowany jest też ich 
potencjalny wpływ na niemowlę. 
 Następnie rodzice uzyskują pomoc w ustanawianiu absolutnie jasnych rozgraniczeń między 
materiałem, który jest ich własnymi uczuciami i reakcjami, a materiałem, który jest uczuciami i 
reakcjami dziecka. Po ogarnięciu tych rozgraniczeń, muszą one przez rodziców być wypowiedziane, 
w obecności i w stronę dziecka, które często reaguje na takie werbalizacje bardzo emocjonalnie – 
płaczem, krzykiem lub innymi zachowaniami, które ujawniają i uwalniają jego pamięć własnych 
traumatycznych doświadczeń jaki i urazów partycypacyjnych. Proces ten krystalizuje zwykle duże 
zmiany w zachowaniach niemowlęcia i jego relacji z rodzicami. 

Faza 2 
 Druga faza skupia się intensywnie na obserwacji kości oraz struktur tkankowych twarzy i 
głowy, które zostały naruszone prze parcie i ucisk w czasie porodu. W rzadkich przypadkach, gdy 
trauma narodzin nie występuje wcale, wizualne ślady porodu rozwiązują się samoistnie w ciągu 



kilku godzin lub dni. Jednak w większości przypadków mamy do czynienia z elementami urazów, 
jakie może zostawiać każdy z etapów rodzenia, widocznymi w prezencji główki i twarzy noworodka.  
Tu właśnie najbardziej konieczna jest dokładna znajomość pre- i post-natalnych etapów narodzin, 
wraz z ich podetapami, jak też wiedza o typach urazów z każdego etapu i charakterze związanych z 
nimi uczuć.  
 W drugiej fazie terapii somatotropicznej otwierany jest dostęp do traumy dziecięcej, w 
odróżnieniu od partycypacyjnej. Obok cech twarzowych, odbierane są też inne wizualne informacje 
i wymienione wyżej fizyczne wskaźniki, gdyż cały szkielet i muskulatura noszą strukturalne oznaki 
porodowej traumy. Urazy można zlokalizować badaniem dotykowym – za pomocą palpacji ciała 
(tzw. dotyk zbliżeniowy – near touch), co pozwala wyczuć zmiany w polu energetycznym w 
miejscach noszących ślady traumy. Po zlokalizowaniu miejsc wspomnień energetycznych, gdy ręce 
terapeuty łączą się z tymi śladami, dziecko zaczyna reagować oddźwiękiem, dając mu pozwolenie 
na dalszą pracę, nawet jeśli jest bolesna (a zwykle jest), albo jasno sygnalizując, że ma on się 
zatrzymać i przestać.  
 Kluczową zasadą pracy terapeutycznej jest to, że całą kontrolę nad tym, co się dzieje, 
sprawuje dziecko. Nie da się tego podkreślić za mocno ani powtarzać za często. Dziecko dostaje 
informację, że to ono decyduje o swoich procesach katharsis – o tym, czy je dopuszczać, czy nie i 
czy kontynuować, czy w dowolnej chwili przerwać. Dopiero gdy taki kontrakt jest ustanowiony, 
może zacząć się właściwa, konkretna praca. Dziecko przechodzi ataki lub fale uwalnianego bólu o 
pewnej intensywności, a w przerwach często samo kieruje rękę terapeuty do obszarów 
wymagających dalszej pracy i dopasowywania. Skóra na głowie, szyi lub innych miejscach ciała 
może przejściowo zmieniać kolor i/lub temperaturę, bądź też może puchnąć. Są to jasne znaki 
fizycznego wpływu traumy narodzin, przechowywane na poziomach energetycznym, komórkowym 
i tkankowym. 

Faza 3 
 Najgłębsze aspekty traumy są odkrywane w fazie trzeciej. Dokonuje tego proces zwany 
masażem porodowym – technika, koncentrująca się na czaszce i ramionach niemowlęcia. Aby móc 
wykonać taki masaż, terapeuta musi mieć kompletną i szczegółową wiedzę o podróży, jaką odbywa 
czaszka przez kości miednicy i miejscach ich szczególnego styku i ciasnoty z główką dziecka. Droga 
przez kanał rodny jest odtwarzana przez terapeutę w ręcznym masażu, symulującym dokładnie te 
same ruchy i uciski główki, a więc sam centralny poród, co otwiera jego najgłębsze urazy. Kontakt 
ten, teraz poprzez bezpośredni dotyk symulujący drogę narodzin, uwalnia wspomnienia i traumę 
zapisaną w ciele. Równolegle to tej techniki, stosowane są także inne, omówione wyżej podejścia. 
Istota tej pracy – masaż porodowy – rezonuje w jej trakcie z urazami, wydobywając wspomnienia 
klienta (dziecka lub osoby dorosłej) jako podstawowe, najpewniejsze i najbardziej precyzyjne  
narzędzie leczenia nie rozwiązanej traumy.  

Umiejętne postępowanie i technika 

 W chwilach odpoczynku dziecko może zwrócić się do matki po pierś, przytulenie, miłość i 
obecność. Pierwsze znaczące zmiany we wzorcach zachowania, postury, snu i relacji pokazują się 
dość szybko, nieraz nawet już po kilku sesjach. Czas potrzebny na leczenie zależy od liczby i stopnia 
prenatalnych urazów, rozmiarów traumy narodzin oraz tego, jak długo trwał poród. Stwierdzona w 
praktyce reguła, to czterokrotny czas porodu – tyle zazwyczaj muszą trwać sesje, by dopełnił się 
cały proces. Jeśli w grę wchodzi wyłącznie z trauma rodzenia, wystarcza na całość około dwunastu 
sesji. 
 Jednym z olbrzymich atutów leczenia traumy prenatalnej i narodzin u niemowląt jest to, że 
urazy zostają rozwiązane i zdjęte zanim zdążą skrystalizować się w dziedzinie neurolingwistycznej, 



w której ich uporczywość i wpływ stają się znacznie większe. Jeśli chodzi o dzieci i niemowlęta, to 
przed podjęciem praktyk terapeutycznych musi najpierw zostać ustanowiona głęboka komunikacja 
i wzajemny kontakt, Jeśli chodzi o same dzieci, wachlarz technik jest o wiele szerszy i złożony. 
Obejmuje zabawy prenatalne, koncepcyjne (wokół zapłodnienia), porodowe, piaskownicę, pracę z 
ciałem, terapię czaszkowo-krzyżową, art-terapię, kreowane wyobrażenia oraz regresję poprzez 
kontakt z procesami somatycznymi, co opisałem wyżej. (Winnicott nazywał to odtwarzanie na 
nowo elementów pre- i postnatalnej drogi „wężownicowaniem” – serpentation). Potrzebne do tego 
etapu pracy przygotowania i treningi należą do najbardziej wymagających i kompleksowych. Ten 
rodzaj pracy stosuje się z dziećmi, które weszły już lub wchodzą w stadium werbalne, aż do 
adolescencji.  
 W pracy z dorosłymi używa się najwięcej technik regresyjnych łącznie z kreowanymi 
wyobrażeniami, symulacjami porodowymi, regresją werbalną, pourazowymi posturami, tonizmem, 
do-energetyzowaniem i od-energetyzowaniem, masażami symulującymi poród, traumatycznymi 
ruchami itp. Praca odbywa się z reguły w grupie, gdyż grupa tworzy „naczynie” gromadzące energię  
uczestników, dynamizując i wzmacniając potencjał cofania się do pierwotnych zranień oraz pracy 
nad ich integracją. Wielki nacisk kładziony jest ponownie na potrzebę, a wręcz konieczność 
równoległego wsparcia terapeutycznego i oparcia w życiu, ponieważ klienci kontaktują się z tak 
potężną emocjonalnie zawartością wspomnień oraz tak wielkie siły alienujące działają w procesie 
otwierania i rozwiązywania traumatów, że aby to wszystko unieść i dopełnić, niezbędna im jest sieć 
wsparcia bliskich, kochających i wyszkolonych osób. Wchodzenie w głębokie regresje otwiera drzwi 
całkiem nowym wymiarom i rodzajom pracy terapeutycznej. Klienci mogą – i powinni – korzystać 
też z terapeuty indywidualnego, który w tym zakresie będzie dobrym specjalistą. Pod warunkiem, 
że jest on w stanie swobodnie dopuścić każdy poziom somatycznej i emocjonalnej ekspresyjności i 
dopasować się do niego, oraz pod warunkiem że będzie on żywo wyczulony na potrzebę 
kierowania uwagi na wewnętrzny świat doznań i somatyczną rzeczywistość jakiej, począwszy od 
pierwszej regresji przez kolejne,klienci doświadczają na nowo – głęboki i szybki progres jest 
możliwy i gwarantowany. 

Czy to działa? 

 Od 1964 do 1974 roku przeprowadziłem ponad osiem tysięcy godzin intensywnych i 
ciągłych sesji regresji z osobami dorosłymi. Obserwowałem w nich potężne zmiany, co otworzyło 
mnie na możliwość podjęcia podobnej pracy na dużo wcześniejszych etapach życia – pracy z 
dziećmi a nawet niemowlętami. Miałem nadzieję, że dzięki wczesnemu leczeniu będzie można 
zapobiec rozwojowi i utrwalaniu się symptomów w dorosłości, a sam proces leczenia będzie 
łatwiejszy i skuteczniejszy. W 1974 roku podjąłem pierwsze próby i zacząłem opracowywać i 
dopasowywać pierwsze podejścia do potrzeb i specyfiki dzieci i niemowląt w leczeniu urazów pre- i 
postnatalnych. Praca moja była stale weryfikowana pod kątem krótko – i długofalowych rezultatów. 
Aby określić skuteczność tego podejścia w leczeniu dzieci i niemowląt, proces ten był badany 
metodą pretest – posttest, przy pomocy zarówno obserwacji zmian w symptomach jak i 
standardowych kwestionariuszy. Dla celów porównawczych badano też grupę kontrolną, złożoną z 
dzieci i niemowląt zakwalifikowanych do leczenia pierwotnych urazów, które jednak takiego 
leczenia nie otrzymały. 

Rezultaty terapeutyczne u niemowląt i dzieci

 Jednym z głównych sukcesów eksperymentalnej pracy z niemowlętami i dziećmi był rozwój 
szerokiego pasma technik terapeutycznych. Były one potem z powodzeniem stosowane w leczeniu 



różnych wczesnych urazów od poczęcia i ciąży, po konflikty edypalne w wieku około pięciu lat3.  
 Praca z niemowlętami i dziećmi dowiodła poprzez praktykę, że nie tylko mogą one być 
leczone z wczesnych urazów, ale że mogą być leczone o wiele skuteczniej i ekonomiczniej niż 
dorośli (czas i efekt). Aby rozładować urazy porodowe, niemowlęta i dzieci potrzebują średnio 
dwunastu sesji, a efekty tej pracy sięgają głębiej i są szersze niż w analogicznym przypadku u 
dorosłych. W porównaniu z grupą kontrolną, w grupie poddanej leczeniu somatotropicznemu 
odnotowano znaczące zmiany w dziesięciu wymiarach: 
 1.   ustępowania widocznych objawów 
 2.   ustępowania objawów somatycznych  
 3.   zapobiegania potencjalnym symptomom (obserwowany od osiemnastu lat do dziś) 
 4.   stopnia dojrzałości emocjonalnej 
 5.   poziomu wzajemności i empatii 
 6.   stopnia i typu nie-agresywności (łagodności) 
 7.   stopnia samoświadomości i zdolności komunikacyjnych 
 8.   poziomu indywiduacji 
 9.   przejawów niepowtarzalności ludzkiego potencjału (pasja, talent, zdolności) 
           10.   łączności lub więzi z „Wyższym Ja” 

Kwintesencją skuteczności terapii regresywnej jest otwarcie się na Ducha 
oraz wyłonienie się wolicjonalnej łączności lub więzi z Wyższym Ja. 

- William R. Emerson 

 Konieczne jest kilka uwag na temat powyższych efektów terapii. Dzięki pracy z symptomami 
fizycznymi, jako efekt uboczny, można często obserwować odwroty lub remisje różnych schorzeń 
pediatrycznych. W większości przypadków rozpadały się wzorce chorób somatycznych; niekiedy  też 
na proces psychoterapeutyczny reagowały inne choroby (jak bronchit astma zapalenia skóry, 
zapalenie okrężnicy i inne). W dodatku u niemowląt bardzo podatne okazały się zaburzenia 
temperamentalne: „kapryśność”, częste i uporczywe płacze, trudności ze ssaniem piersi, nocne 
wędrówki, poirytowanie, wybuchy złości, nadpobudliwość ruchowa czy letargi. W paru 
przypadkach ustąpił autyzm i zaburzenie przywiązania. U dzieci poprawiały się znacznie opóźnienia 
rozwojowe, zdolność uczenia się i obciążenia emocjonalne. 
 Najpowszechniejsze wyniki jednak – i całkiem nieoczekiwane – miały związek ze zjawiskami 
transpersonalnymi lub przejawami duchowości. Leczone niemowlęta i dzieci były znacznie bardziej 
otwarte na Wyższą Jaźń, która odnosić się może do jakości zwanych przez Pearce'a (1980) 
„magicznymi”, a przez Armstronga (1985) „świetlistymi”. W dodatku pewna liczba niemowląt i 
dzieci po przebyciu leczenia miała doświadczenia transpersonalne, jak anielskie wizje, zjawiska 
medytacyjne, rozmowy z Bogiem, przeżycia strzeliste, oczyszczające itp., podczas gdy nie 

3 Autor wywodzi się z nurtu psychoanalitycznego i choć zszedł głębiej, z poziomu intelektualnego na odczuciowo-
doznaniowy, to najwyraźniej nie otrząsnął się z tragicznego w skutkach jeśli chodzi o leczenie Ofiar kazirodztwa i in. 
nadużyć seksualnych z dzieciństwa przekrętu teoretycznego Freuda, który ukuł (uknuł?) tzw. teorię dziecięcej 
seksualności. Teoria ta, skrzętnie podchwycona na następne stulecie przez większość klinicystów, skutecznie 
zamknęła dostęp do tej najbardziej gorszącej prawdy o (nie)ludzkich zachowaniach, a otworzyła drzwi negacji i 
pacyfikowaniu poszkodowanych kazirodczo osób za pomocą terapii i literatury opartej na tym psychoanalitycznym 
„dogmacie” (patrz: „Freud, psychoanaliza, kompleks Edypa”). Jeśli istotnie pracowano somatotropicznie w duchu 
tej teorii z dziećmi i osobami wykorzystanymi seksualnie, musiało to prowadzić do ich potężnych retraumatyzacji i 
utrwalenia w nich rozległego stanu wstrząsu. Każde narzędzie terapeutyczne może być ratunkiem lub gwoździem do 
trumny, zależnie od tego, kim jest osobiście, w co wierzy i co wie – co przepracował w sobie, a na co ma „próg” i 
reaguje obronnie – człowiek, który go używa. Nie wejdzie z klientem na szczyty Himalajów przewodnik, który zna je 
tylko ze zdjęć lub co gorsza uważa, że ich istnienie jest iluzją, np. dziecięcymi fantazjami edypalnymi (przyp. tłum.).  



odnotowano takich stanów u żadnego z dzieci w grupie kontrolnej. Odkrycie to ma tym większe 
znaczenie, że w łonie psychologii transpersonalnej ostatnio toczą się debaty wokół tego, czy 
zdolność do takich przeżyć może pojawić się zanim dana osoba przejdzie w terapii pełny rozwój 
osobisty. Czy nie. Dzięki temu wiemy, że może.  
 Inne nieoczekiwane odkrycie dotyczy potencjału ludzkiego. W trakcie lub po rozwiązaniu 
traumy następowała olbrzymia ekspresja indywidualnego ludzkiego potencjału, manifestacja 
żywych zainteresowań, pasji, talentów i zdolności. Proces terapii somatotropicznej zdawał się 
otwierać psychikę na jej głębiny, w których spoczywały te ziarna; zaczynały one kiełkować, gdy tylko 
zniknęły nie rozwiązane urazy, które je blokowały lub zamrażały. Teraz, mogły one rosnąć i 
dojrzewać, dochodząc do głosu i do świadomości. Dlatego dzieci z wyleczonymi urazami 
płodowymi i porodowymi łatwiej i częściej „odnajdywały się” w życiu, realizując swoje unikalne 
cechy – często nawet bez wsparcia i zachęty ze strony rodziców.  
 Na przykład pewien trzylatek po przejściu procesu uwalniania swych urazów, z miejsca 
zapłonął pasję do gry w piłkę. Sam z siebie, zdradzając entuzjazm i talent, bawił się piłkami i grał po 
dwie godziny dziennie. Jego rodzice byli wykładowcami akademickimi i nigdy nie uprawiali sportów 
ani nie interesowali się sportem, więc byli zdziwieni i samym zainteresowaniem dziecka i siłą jego 
pasji. Chłopiec wyrósł na wyjątkowego sportowca. Analogicznie, pewna trzylatka po uleczeniu 
traumy narodzin zaczęła przejawiać silną inklinację do szycia i tkactwa i już w wieku pięciu lat 
sprzedawała swoje gobeliny, a w wieku dziesięciu była już uznaną i dojrzałą artystką.  
 Lista takich wyjątkowych eksplozji talentów jest długa: płynnie czytająca czterolatka, 
trzylatek olejami malujący pejzaże, pięciolatek naprawiający sprzęt elektryczny bez żadnych nauk i 
pokazywania. Zajęcia te były własnym, niesugerowanym wyborem dzieci i cechował je wysoki 
stopień skupienia i uwagi; nie było w tym inicjatywy rodziców, zachęt czy nagradzania, które  
zawsze jest dla dzieci bezcenne. Co więcej, specjalizacji w wybranym obszarze zainteresowań 
towarzyszył szeroki całościowy rozwój w innych obszarach: dzieci dobrze się dopasowywały i były 
kompetentne w nauce i zdolnościach społecznych. 

Efekty terapeutyczne u dorosłych 

 W trakcie doskonalenia warsztatu pracy z niemowlętami dziećmi ukształtowały się typy 
interwencji, które pchnęły też naprzód i rozwinęły pracę z dorosłymi, pozwalając sięgać głębiej i 
celniej do regresyjnych treści i dając dostęp do tych informacji w sposób, jaki wcześniej nie był 
możliwy. Efekty u dorosłych okazały się podobne do efektów u dzieci i niemowląt, choć rzadko 
obejmowały pełne spektrum osobistego potencjału; realizował się on średnio w 50% w okresie 
pięciu lat od ukończenia terapii i w 70% po dziesięciu latach. Powody zapewne leżały w tym, że 
osobom dorosłym trudniej jest wprowadzać zmiany w życiu, które już uzyskało strukturę 
dopasowaną do ich wcześniejszych cech i możliwości – robić w nim przestrzeń dla nowego 
potencjału.  

Studium przypadku 

 Poniższy przypadek ukazuje, jak terapia somatotropiczna rozbraja traumę i ułatwia 
wypłynięcie ludzkiego potencjału. Trzydziestoletnia kobieta miała za sobą już aż dwanaście lat 
różnych psychoterapii, z których żadna nie posługiwała się regresją. Wywiad pokazał, że cierpiała na 
anoreksję pokarmową, klaustrofobię i depresję, miała bardzo niskie poczucie własnej wartości, 
zaliczyła pasmo związków z wysoce dysfunkcyjnymi mężczyznami i była sfrustrowana zawodowo. 
Frustracje związana z pracą pochodził z poczucia, że nigdy do niczego nie dojdzie – choć w istocie 
bardzo szybko pięła się w górę po korporacyjnej drabinie, o wiele szybciej, niż jej koledzy. Depresja 
krążyła wokół niezdolności zbudowania satysfakcjonującego związku partnerskiego z mężczyzną. 



Każdy facet, z jakim się wiązała, okazywał się mniej lub bardziej narcyzem, niedorajdą życiowym i 
słabeuszem oraz człowiekiem zależnym od innych i nieodpowiedzialnym. Pacjentka mówiła: 
„Kurczowo trzymam się nadziei, że gość okaże się odpowiedzialny, silny i niezależny. I wciąż okazuje 
się, że nie radzi sobie w pracy, nie dotrzymuje słowa, zdradza i oczekuje, że będę się nim stale 
opiekować i prowadzić za rękę. Szukam mężczyzny, a za każdym razem 'ląduję' z małym chłopcem”. 
 Jej pierwsze regresje przyniosły prenatalne wspomnienia dotyczące brata i zostały 
wydobyte z pamięci tkankowej przez traumatyczne postury oraz wzmacnianie tonizmu mięśni. 
Odkryła, że gdy była jeszcze w łonie matki, całą uwagę i czas rodziców skupił na sobie jej brat. Czuł 
się bardzo zagrożony jej obecnością i nie chciał by się narodziła. Ona zaś czuła się przez niego 
kompletnie odtrącana i zdominowana, a przez rodziców – pozbawiona miłości i uwagi. (Wiele 
dzieci jeszcze w łonie ma psychiczną więź z narodzonymi braćmi i siostrami. Ten przypadek jednak, 
jak i wiele innych, pokazuje, że poczęte dziecko potrzebuje miłości, troski i uwagi rodziców. 
Pokazuje też jak bardzo jest mu potrzebna ochrona przed skądinąd naturalnym narcyzmem 
rodzeństwa i że rodzice powinni planować dzieci i wychodzić im emocjonalnie naprzeciw, by 
potrzeby starszego rodzeństwa nie konkurowały z ciążą, na co wiele razy wskazywałem.).  
 Wspomnienia tej pacjentki były wybitnie intelektualne, czyli dalekie od uczuć, więc dopiero 
wprowadzanie w traumatyczne postury sprawiło, że mogła dotrzeć do żywego bólu, żalu i złości z 
powodu tak silnej deprywacji emocjonalnej, oraz przeżyć rdzenną nieufność wobec brata. Uczucia 
te utorowały drogę wglądowi, że jej stałe wybieranie małych chłopców w skórze mężczyzn było 
ciągiem powtarzających się rekapitulacji jej traumatyzująej relacji pierwotnej z bratem, który 
zgarniał wszystko dla siebie, nie zostawiając jej prawie nic. Równocześnie silni mężczyźni musieli 
budzić lęk, gdyż jako silni mogliby czerpać od niej wszystko, co by tylko chcieli.  
 Regresje porodowe pacjentki były facylitowane przez traumatyczne postury i przez masaż 
symulujący. Odkryła ona w ten sposób i przeżyła na nowo dawny terror, gdy lekarz parł i trzymał ją, 
próbując ratować matkę przez rozerwaniem. Skojarzyła następnie te uczucia z tym, jak się czuła w 
porównaniu do kolegów z pracy w korporacji. Stała się zdolna zauważyć w końcu i docenić swe  
szybkie postępy w awansowaniu oraz to, że koledzy byli jej życzliwi, a nawet ją wspierali. Dotarła 
też emocjonalnie do podłoża swojej depresji, którym było uczucie zaklinowania się przy porodzie 
na trzydzieści sześć godzin i niemożność progresu. Oto, co powiedziała: „Teraz widzę, że zawsze 
byłam w depresji, tylko nie miałam o tym pojęcia. Myślałam, że wszyscy tak się czują. Tamta 
bezsilność, beznadzieja i bezradność, doświadczana gdy się rodziłam, to były te same uczucia, jakie 
po latach zaniosłam do pracy w firmie i jakie wnosiłam do moich relacji z facetami”. Depresja 
pacjentki zaczęła się cofać, a jako dodatkowy bonus, odkryła ona, że jej uzależnienie pokarmowe, 
zwłaszcza w formie anoreksji, stanowiło rekapitulację emocjonalnego głodowania w łożysku. 
Podsumowała swoją drogę następująco: 
 Robiłam wszystko, przeszłam każdą możliwą do wyobrażenia terapię, ale wciąż trwałam w 
wewnętrznym zamknięciu. Dopiero na końcu trafiłam na leczenie regresywne u dra Emersona. 
Zastosował on techniki, które nazywa „czytaniem czaszki i postur somatycznych”. Następnie 
wprowadził mnie w różne pozycje, które wydawały mi się bardzo niezwykłe i bardzo niewygodne 
emocjonalnie. Wtedy zaczęły płynąć ze mnie uczucia i to był dramat – znalazłam się w żywym  
centrum doświadczania. Wielka intensywność, porażająca... ale jednocześnie czułam, że to jest ok, 
że właśnie tak w łonie matki odbierałam relację z bratem. Zgarnął całą jej uwagę, jakiej tak 
potrzebowałam i zostałam wygłodzona emocjonalnie niemal na śmierć. W ciągu kolejnych wielu 
sesji dopływały do mnie coraz inne wspomnienia i uczucia. Następnie odkryłam kilka innych postur, 
a dr Emerson popracował intensywnymi pociągnięciami rąk po mojej czaszce, co otworzyło 
zdumiewająco silne emocje, silniejsze niż kiedykolwiek przedtem: doznania porodowe. Byłam 
totalnie unieruchomiona, zakorkowana... tonęłam w kosmicznej bezradności. Tam dopiero była 
depresja... 
 Po wielu miesiącach nurkowania w mojej płodowej rozpaczy i depresji zaczęłam doznawać 



wewnętrznego ukojenia i ciszy. Niemal równocześnie zauważyłam, że zmieniła się moja zdolność do 
bliskości. Nigdy przedtem nie byłam w stanie poczuć przytulenia, gdy mnie ktoś przytulał, ani nigdy 
nie umiałam wejść w głęboki kontakt wzrokowy. Zaczęłam wyczuwać „małych chłopców” na 
kilometr i omijać ich na dwa. Zaczęłam umawiać się z mężczyznami, którzy mocno stoją na nogach i 
choć mnie to nadal czasem przeraża, jest ekscytujące. Zaczęłam mieć silne wyobrażenia siebie, a 
także marzenia, których nie miałam i ośmielałam się snuć. Widziałam siebie w wyobraźni robiącą 
rzeczy, które od dawna kocham i pragnę robić, ale nie przychodziło mi do głowy, że mogę. 
Przeważnie były to wyobrażenia koni – obrazy mojej stadniny i koni wyścigowych które hoduję. 
Stopniowo, pracując z moimi systemami przekonań, zmieniałam je, uświadamiając sobie, jak 
bardzo zawsze tęskniłam do posiadania i trenowania koni wyścigowych. Niedawno odeszłam z 
pracy w korporacji, okazyjnie tylko robię coś dla nich jako konsultant, i wzięłam się z powodzeniem 
za fascynującą karierę: Hodowla i trenowanie koni wyścigowych. Moje życie całkiem się zmieniło.  

Niebezpieczeństwa i pułapki 

 Klient musi mieć bezpieczny system terapeutycznego wsparcia, jak prowadzone równolegle 
sesje indywidualne i grupy wsparcia, gdzie może zawierać swój regresyjny proces w sposób 
honorujący jego tempo i obrony. Wchodząc w regresję, wchodzi w zmieniony stan świadomości, 
który przynosi mu materiał wymagający przefiltrowania, cokolwiek zawiera i z jakiejkolwiek 
głębokości pochodzi – ale nigdy nie większej niż ta, na jaką jest przygotowany. Nie można go nigdy  
wrzucać w to, czego nie chce lub na co nie jest gotów. Im większe klient ma poczucie kontroli nad 
swoim procesem, tym chętniej i sprawniej będzie go pogłębiał, gdyż wzmacnia to jego poczucie 
sprawczości, kontroli i bezpieczeństwa. Jest ono wplecione i zawarte w nim. Proces regresyjny musi 
więc być prowadzony z uszanowaniem indywidualnych granic, obron i możliwości klienta. Jeśli 
interwencje, jakie stosujemy, nie służą wzmacnianiu jego zaufania do siebie, jeśli nie honorują ich 
granic i woli, to zapewne wpakujemy się w pułapkę. Wtedy rodzą się wielkie problemy, jak: (1) 
klienci tracą  zdolność dostępu do głębszych wspomnień; (2) zaczynają wydobywać i prezentować 
jedynie materiał osłonowy, np. wspomnienia obronne (3) przestają zapamiętywać swoje 
doświadczenia regresywne (4) ich życie zaczyna trzeszczeć pod naporem wracającego materiału, 
który zalewa ich  sny i życie na jawie oraz mnoży symptomy, a to przekłada się ujemnie na pracę, 
koncentrację i wypoczynek. 
 Problemy te są bardziej prawdopodobne, gdy mamy u klientów do czynienia z syndromami 
klinicznymi, a przede wszystkim: osobowością z pogranicza oraz zaburzeniami psychotycznymi, 
histerycznymi i konwersyjnym. Specjalne procedury regresji są konieczne w przypadku osobowości 
wielorakiej, zaburzeń dysocjacyjnych i zaburzeń schizoidalnych, zwłaszcza schizoafektywnego typu.  
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