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Od chwili, kiedy uczucia zostaøy odci te od przytomnej wiadomo ci, jej przestrze
mo e wypeøni dowolny system przekona . Niewa ne jak nieziemski czy absurdalny,
zostanie on przyj ty, je li b dzie przydatny do symbolicznego zaspokajania pierwotnych
potrzeb. Jego trajektoria neuronalna startuje z gø bokich pokøadów pnia mózgu i
najstarszych ewolucyjnie cz ci ukøadu limbicznego – czyli z miejsc, gdzie przechowywane
s dewastuj ce wdruki. Napieraj c od doøu, ich energia przemieszcza si w gór , do
o rodków korowych i dalej do lewego przedniego zakr tu obr czy („kory orbifrontalnej OFBC”).
Prawy zakr t obr czy robi, co tylko mo e, by powstrzyma ten napór, lecz cz
energii wymyka si i przedostaje do ostatecznego celu – lewego obszaru prefrontalnego.
Poniewa dawna niezaspokojona potrzeba/emocja jest cz ciowo zablokowana, wøa ciwy
kontekst tego bólu nie mo e zosta zintegrowany. Efektem jest rozlegøe parcie tych uczu
na lew stron . Wtedy pojawiaj si dotycz ce ich wykoncypowane idee – np. „Bóg
zaopiekuje si mn i b dzie mnie chroniø; ale musz przebacza ”. Idee te s banda ami, w
jakie owijamy swój ból pierwotny i dostarczaj symbolicznego speønienia. Dlatego
prawdziwa istota naszej nie zaspokojonej potrzeby pozostaje nieznana. Jednak je li
odwiniemy banda e idei, ból natychmiast wypøywa na powierzchni . Symbolizm w lizguje
si zanim istota cierpienia stanie si

wiadoma. Funkcj symbolizmu jest obrona i dzi ki

niemu ból mo e by trzymany „gdzie daleko”. To sposób radzenia sobie z tajemnicz
wewn trzn rzeczywisto ci bez podejrzewania nawet, czym ona jest. Im gø bszy i
bole niejszy jest wdruk (bólu / niezaspokojonej potrzeby), tym bardziej abstrakcyjne i
pogmatwane s symboliczne idee i systemy przekona . Mog one by naprawd obø kane,
ale dawne uczucia takie nie s . Kiedy próbujesz powa y u kogo taki obronny system idei,
spotykasz si , jedna za drug , z kolejnymi obronnymi racjonalizacjami – a wszystkie po to,
by trzyma rzeczywisto

w zamkni ciu.

Badania zespoøu stworzonego z naukowców z ró nych uczelni, w tym Princetown i
Harvardu, dowiodøy, e wiara w placebo zmienia aktywno

neuronaln mózgu, a

szczególnie tych jego obwodów, które procesuj ból i zmniejszaj jego intensywno
(Wager i kol., 2004). Inny zespól udowodniø w swoich badaniach, e samo przekonanie o

otrzymywaniu leczenia wystarcza, aby pacjent poczuø si lepiej (Zubieta i kol., 2005). Je li
badanym podawano piguøki, które byøy oboj tne, ale mówiono im, e dostaj

rodki

znieczulaj ce, nast powaøy takie zmiany neurochemiczne w mózgu, jakie
obserwowaliby my po podaniu autentycznego narkotyku – znaczny wzrost poziomu
wydzielanych endorfin, substancji morfinopodobnych. Dlatego pacjenci w terapii
konwencjonalnej, poznawczo-wgl dowej, maj poczucie, e dokonuj post pów. Istotnie
czuj si lepiej, gdy dziaøa przej ciowy efekt neurobiologiczny wynikaj cy z przekonania.
Dlatego niemal ka da terapia dziaøa uzale niaj co. Oznacza tyle, ile pój cie do lekarza po
morfin . Cudown jest to, e zastrzyk odbywa si bez u ycia igøy. Uprzejme, peøne uwagi
spojrzenie terapeuty – i mózg z miejsca zostaje zalany strugami endorfin. Jasne e doktor
ma sprawi , e poczujesz si lepiej i oczywi cie tak si dzieje. My limy, e to skutek terapii,
a to tylko skutek, nietrwaøy jak ka dego narkotyku, przekonania o tym, czego terapia
dokonuje. Dla przeciwstawienia, terapia pierwotna oferuje ból, nie jako cel i wynik, ale jako
przej ciow konieczno , by naprawd wyzdrowie .
Placebo dziaøa na te same obszary mózgu, które procesuj ból. Wi kszo

tych

o rodków, które reaguj na ból, reaguje zarazem na zwykøe oczekiwanie bólu lub
oczekiwanie jego zmniejszenia (oczekiwanie, e terapia pomo e i przyniesie ulg ) – skutek
jest neurobiologiczny i realnie odczuwany, ale nietrwaøy (Meissner, et al., 2011). Innymi
søowy, to jak reagujemy na cierpienie, zale y w du ej mierze od tego, w co wierzymy na
jego temat. Czyli, terapia poznawczo-behawioralna, która zmienia spojrzenie na ból,
zmniejsza wra liwo

na jego odczuwanie. Pacjent mo e emocjonalnie zdøawi traum

dzieci stwa, przyjmuj c inn perspektyw poznawcz .
Reakcje na placebo to dobry przykøad zaprzeczania. Przez przyj cie cudzych idei
mo emy tak bardzo oddali si od siebie, e kompletnie zanegujemy fakt kra cowo
bolesnych do wiadcze . To jest wøa ciwo

nie tylko terapii kognitywnej; to pokazuje jak i

dlaczego tkwili my do tej pory w poznawczych iluzjach: neguj c noszone cierpienie,
mogli my jako funkcjonowa w yciu. Jednak zaprzeczanie bólowi nie oznacza wydobycia
si z niego. Jest wiara w przekonanie o uzdrowieniu i jest rzeczywiste uzdrowienie. Kiedy
kto odstawia narkotyki czy alkohol i przyjmuje nowe przekonania, jego mózg
przystosowuje si do nich tak, jakby nadal paø – tyle, e teraz pa substancje
wewn trznego wydzielania.
Wedøug bada instytutu Gallup'a na losowej próbie 1200 Amerykanów, jedna osoba
na cztery wierzy w duchy, jedna na sze

twierdzi, e komunikowaøa si z kim zmarøym i

jedna czwarta uwa a, e mo e komunikowa si telepatycznie (na odlegøo

za pomoc

mózgu). Co dziesi ta osoba twierdzi, e widziaøa ducha lub czuøa jego obecno . Co siódma
widziaøa UFO. Co czwarta wierzy w astrologi , a poøowa w postrzeganie nadzmysøowe. W
2005 Harris wykryø, e tylko jedna pi ta Amerykanów wierzy, i powstali my drog
ewolucji z ni szych gatunków, a poøowa uwa a, e teoria Darwina to bzdura. Dwie trzecie
populacji uwa a, e zostali my stworzeni przez Boga.
Liczba systemów przekona i ich rodzaje s niezliczone. W sytuacji, gdy czyje
przekonania nie s zakotwiczone w uczuciach, odrywaj si od jego osobowo ci i zaczynaj
kr y wokóø wszystkich mo liwych zøudze . Kiedy przedni zakr t obr czy jest odø czony
od innych aspektów pami ci, mo e bez granic szybowa w stratosfery iluzji. Dzieje si to
zwøaszcza u najbardziej inteligentnych ludzi, którzy jako uksztaøtowani przez swoj
dziedzin odkrywcy, gdy s odø czeni od swoich uczu , z øatwo ci wierz w – i tworz –
najbardziej irracjonalne filozofie, teorie, psychoterapie i teoretyczne podej cia, na które nie
ma ladu dowodów. Wyj cie z zawiasów wøasnych uczu powoduje, e mo liwa jest wiara
w ka dy absurd, który nie ma nic wspólnego z inteligencj ani logik . Dziaøaj ca normalnie,
tzn. w poø czeniu z reszt mózgu, lewa cz

kory wypracowuje zdolno ci krytyczne do

oceny søuszno ci przekona i testowania rzeczywisto ci. Ale gdy musi radzi sobie z
emocjonaln siø wypartych wspomnie napieraj cych z prawej póøkuli, zaprz ga te
zdolno ci od obrony przed nimi, trac c je przez to dla krytycznego patrzenia na wiat i
sprawdzania zbie no ci przekona z rzeczywisto ci .1
1

My l , e dokøadnie ten mechanizm odø czenia uczu i wspomnie dziaøaø u Freuda, który – odkrywszy i
opublikowawszy w 1896 roku prawd o nadu yciach seksualnych, jakich w dzieci stwie doznawali w
rodzinach wszyscy (18 osób) jego pacjenci z histeri , której byøy podøo em, w 1897 roku zaprzeczyø realno ci
kazirodztwa za pomoc tzw. teorii seksualno ci dzieci cej czy lub inaczej tzw. kompleksu Edypa. Poniewa
nie mógø zanegowa realno ci objawów u swoich pacjentów, zanegowaø ich prawdziw przyczyn ,
wymy laj c inny, „przem dry” powód. Wiadomo dzi , dzi ki pracom biografów Freuda, e byø on w
dzieci stwie molestowany przez nia k , wi c te wczesne traumatyczne do wiadczenia, które musiaø wyprze
i utrzyma w odø czeniu, nie pozwoliøy mu na uznanie wøasnych odkry , cho paradoksalnie to wøa nie one
pewnie pchn øy go nie wiadomie na psychologiczn cie k , dziaøaj c w intuicyjnej nadziei, e zostan
odkryte i zintegrowane.
Po drugie, uwa am, e tak samo byøo z teori Freuda mówi c , e wszyscy m czy ni nosz w sobie l k
przed kastracj (w dosøownym sensie) przez kobiet . Freud przeoczyø fakt, e klientami w jego psychoterapii,
którzy docierali metod wolnych skojarze do takiego l ku, byli wyø cznie ydzi, wi c ka dy z nich,
podobnie jak on sam, miaø wdrukowane nie wiadomo do wiadczenie obrzezania, czyli okaleczenia
genitalnego. A wi c traum seksualn . Broni cy si przed ni intelekt potrzebowaø uzna , e jest ona „norm ”
u wszystkich, i e si z tym po prostu rodzimy. (Jak drastyczne i koszmarne jest to prze ycie dla czøowieka,
który jest niemowl ciem, pokazuje kilka filmików na youtube).
Po trzecie, wedøug mnie, podobnie oderwana i bø dna jest teoria Freuda, e ka dy czøowiek nosi w sobie
instynkt mierci – czyli rodzimy si z nim i podlegamy mu przez caøe ycie. Bior c pod uwag , e pacjenci
Freuda byli Ofiarami kazirodztwa, to musieli w zwi zku z tym nosi zapisany gø boko stan: „wol umrze ,
ni doczeka by TO (molestowanie, gwaøt, tortury) znów mnie spotkaøo”. Byø to wi c ich, jak niemal
wszystkich ofiar, jedyny sposób odzyskania kontroli nad swymi przera aj cymi do wiadczeniami: my lenie o

Istnienie silnego zwi zku mi dzy traum , a niedostosowaniem funkcjonalnym
mózgu, potwierdza naukowiec z Universytetu Harvard, dr Martin Teicher: „Silny stres i zøe
traktowanie wywoøuj kaskad zdarze , które zmieniaj normalny rozwój mózgu” (Teicher i
kol., 2002), czego jednym z rezultatów jest „osøabiony rozwój przedniego zakr tu obr czy,
hipokampa i ciaøa migdaøowatego”, oraz ich wzajemnych poø cze . Gøówn konsekwencj
pozbawienia miøo ci we wczesnym yciu s braki w komunikacji mi dzy ni szymi
o rodkami mózgu, a obszarami wy szymi, kontroluj cymi. To przekøada si z jednej strony
na odø czenie gø bokich uczu , a z drugiej na tworzenie „ wiadomych”, oderwanych od
rzeczywisto ci, my li i przekona , które s ksztaøtowane przez te pierwsze, przy czym dana
osoba nigdy nie ma poj cia, co ni kieruje.
èatwo jest wytworzy sobie pl tanin konstruktów my lowych, które staj si dla nas
wi zieniem, a im bardziej zawiøy jest taki labirynt, tym lepiej (blokuje wyparte uczucia) –
st d tak atrakcyjne s terapie wgl dowe. Czøowiek staje si wtedy niewolnikiem wøasnych
przekona i bardzo ch tnie im ulega, gdy owo niewolnictwo jest kluczow obron . Je li
faszyzm zawita kiedy do Ameryki, to niew tpliwie z mandatu gøosów ludno ci, a nie moc
autokratycznego dekretu. Uciekaj c przed wøasnymi potraumatycznymi uczuciami,
w lizgujemy si w nie kwestionuj ce niczego, lepe posøusze stwo wobec lidera i wøadzy. I
b dziemy z tego zadowoleni, gdy zwolni nas to z my lenia z siebie i za siebie. B dziemy,
w zast pstwie, znajdowa wrogów zewn trznych i walczy z nimi, by obroni si przed
„zøem wiata”. Przypominaj mi si ludzie nurkuj cy w stalowych klatkach w wodach
peønych rekinów. Nie maj swobody ruchów, ale przynajmniej rekiny ich nie zjedz .
Stalowe klatki s ich obron i zarazem wi zieniem. Wi zienie chemiczne (w postaci narkoleków) jest tak samo mocne jak stalowa klatka: zostawia bardzo maøy zakres wybórów.
Przekonania s psychicznym ekwiwalentem støumienia – mo emy skierowa przepøyw w
inne kanaøy lub zbudowa system tam, ale to nie zmienia wulkanicznej aktywno ci.
Mo emy nakry wybuch czapk idei, ale wci

pozostanie niebezpiecze stwo nowej

eksplozji – czasem w formie owøadni cia, czasem w formie nagøego ol nienia: „znalazøem

mierci, pragnienie mierci, w tym my li i próby samobójcze. W razie ponownego zagro enia zawsze jest
przed nim ostateczna ucieczka. Jest to strategia, która przenosi Ofiary z z obszaru totalnej bezsilno ci i
bezradno ci w obszar reakcji sprawczych, czyli „walcz lub uciekaj” – klasycznej strategii przetrwania
wszystkich gatunków. Freud odkrywaø u pacjentów stany wskazuj ce na traum dzieci c , ale broni c si
przed u wiadomieniem sobie wøasnej, zaklejaø te odkrycia faøszuj cymi prawd etykietami swoich teorii:
produktami my lenia oderwanego uczu .
Na koniec my l , e ten intelektualny mechanizm obronny do dzi nie pozwala caøym rzeszom psychologów
psychoterapeutów oraz badaczy naukowych dostrzec absurdalnych bø dów teoretycznych „ojca psychologii”,
a co wi cej ka e im zaciekle ich broni i atakowa wiarygodno do wiadcze Ofiar. (przyp. tøum.).

Boga i narodziøem si na nowo”.
Pami tam, jak jeden z pacjentów wszedø w czasie sesji w sekwencj prze ywania
kazirodztwa. W jej apogeum, po ród potwornego bólu, nagle usiadø i wykrzykn ø: „Jestem
zbawiony!” gdy „zobaczyø” r k Boga wyci gaj c si z góry do niego, by Go uratowa .
Przed czym? Przed nim samym – przed jego uczuciami i wiadomo ci tych strasznych
do wiadcze . Zostaø uratowany przez wyobra enie, uratowany przed samym sob . W
proces narastaj cego prze ywania traumy jego wiadomo
zatamowa ból i unikn

wtr ciøa to wyobra enie, by

peønej wiadomo ci siebie. Miejsce agonalnego cierpienia, którego

narastania nie mógø wytrzyma , zaj øo wyobra enie. Wyrwaøo go ono z przeszøo ci nadu y
i wrzuciøo w tera niejszo
Je li chodzi o aktywno

ol nienia, a ta zadziaøaøa jak tarcza przeciw osobistej historii.
neuronaln nast piøo nagøe, gwaøtowne przerzucenie jej z prawej

póøkuli do lewej – przekierowanie skupienia uwagi z wn trza na zewn trz. Tego dokonaø
sam ból, a nie jaka forma siøy woli. Pacjent, zamiast powiedzie sobie: „jest we mnie
automatyczny rz dca, który nie pozwala mi poczu zbyt silnego bólu” uwierzyø, e nast piøa
boska interwencja, køad ca kres jego cierpieniu. Bóg staø si zamiennikiem serotoniny.

