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Razem z moim zespołem, byłem przed laty świadkiem czegoś, czego wcześniej nigdy nie 
widziałem. Nasz pacjent w ponownym przeżywaniu uwalniał coś, co było podobne do traumy 
porodowej i co okazało się jednak czymś całkiem innym. Pozwoliliśmy mu być w tym procesie 
około pół godziny, pok czym spytaliśmy go, czym to było. Nie był pewien. Później odkryliśmy, że 
w Anglii, lecząc się w z depresji terapią szokową, przeszedł był cykl dziesięciu  elektrowstrząsów. 
Uwalniał te przeżycia w taki sam sposób, jak robiła to inna pacjentka, także z Anglii – ofiara terapii 
szokowej (sfilmowaliśmy jej sesję). Ponieważ wyglądało to dla mnie na traumę elektrowstrząsów, 
włożyłem jej koniec ołówka między zęby. Jej plecy wygięły się w łuk i weszła w stan, który 
wyglądał jak atak epilepsji. Kiedy wróciła do siebie, wiedziała, czym on był i co w nim na nowo 
przeżywała.  
 Dla mnie jest jasne, że trauma, która w nas wchodzi, musi potem wyjść. Elektrowstrząsy są 
tym, czym każdy inny silny wstrząs, jakiego można doznać w życiu. Poraża nasz system i zasklepia 
w sobie duże jego części. Pacjent musi na nowo wejść w przeżycia z terapii szokowej (oczywiście 
bez elektrowstrząsów) w taki sam sposób jak ktoś, kto uwalnia uczucia z bycia świadkiem śmierci 
rodziców w wypadku drogowym. W obu przypadkach organizm ulega porażeniu i w obu odcięciu 
ulega fragment pamięci. Lekarze uznają elektrowstrząsy za pomocne, bo jeszcze głębiej ukrywają 
dawną pamięć, utrzymując daną osobę w nieświadomości. Ale, jak to nieraz powtarzam: „Nie da się 
wyzdrowieć nieświadomie. Wtedy nie różni się to od hipnozy.” 
 Autorzy jednego z ostatnich badań nad terapią elektrowstrząsową wykryli, że od 10 do 20 
procent osób z depresją, która nie ustąpiła wskutek konwencjonalnej psychoterapii, decyduje się na 
elektrowstrząsy. Decyduje się na nie również taki sam odsetek tych, na których nie podziałały 
trankwilizatory – a wiemy, że często nie likwidują one depresji. Lekarze dochodzą wtedy do 



wniosku, że jedyna droga to porazić mózg pacjenta prądem. Nikt tu nie pyta o przyczyny ani sens. 
Dlaczego wystąpiła depresja? I czym ona w ogóle jest? Nie rodzi się żadna myśl, że może potrzeba 
terapii idącej w głąb – wystarczająco głęboko, by sięgnąć korzeni ciężkiej, samobójczej depresji.  
 Podłoże takiej depresji zdaje się sięgać do wdruków z poziomu pierwszego1 – do traum 
prenatalnych lub porodowych, które osadzają tam wzorzec bezradności (bądź zagrożenia, bądź 
gniewu i wściekłości, etc.) oddziałując potem na system. Póki ów pierwotny wdruk nie zostanie 
objęty ponownym przeżyciem i uwolniony, skłonność do ciężkiej depresji zawsze będzie obecna. 
Chociaż pewną, okresową ulgę niesie samo omawianie uczuć z drugą osobą – terapeutą – sam 
wzorzec pozostaje nietknięty. Zdjęcie choćby części ciężaru i choćby tylko czasowo, to zawsze 
dobra rzecz. Jednak to zdecydowanie za mało. 
 To nie depresja jest oporna na psychoterapię; to psychoterapia jest oporna na depresję. 
Zdecydowana większość dzisiejszych podejść jest zbyt powierzchowna, by cokolwiek zasadniczo 
zmienić. Błąd nie leży po stronie pacjenta, ale metod. Bo kiedy istotnie wiemy, czym jest depresja i 
mamy właściwe narzędzia, okazuje się ona nieuleczalna. Terapia kognitywna (poznawcza) jedynie 
pogarsza stan rzeczy, gdyż pozostaje w obszarze intelektualnym, a nie emocjonalnym. Afirmowanie 
sobie „pozytywnych myśli” nie zmienia głęboko zalegających uczuć, które są glebą dla depresji, bo 
ich nie sięga. Depresja jest oporna nie dlatego, że jest tak ciężkim zaburzeniem, ale dlatego, że 
terapia konwencjonalna nie nadaje się do głębokiego penetrowania nieświadomości – nie dociera 
tam, gdzie leżą traumatyczne źródła. Wydaje się, że jedynym sposobem, w jaki konwencjonalni 
psychologowie traktują dziś te pierwotne wdruki, jest rażenie prądem.  
 Czy to nie dziwne, że gdy przegrywamy, zaczynamy razić mózg elektrycznością? Jednak 
lekarze od elektrowstrząsów nie widzą swojej przegranej: „oczywiście, że w terapii szokowej 
występuje utrata pamięci; ona ma występować”. Jesteśmy programowani na zapominanie.  Terapia 
pierwotna jest w pewnym sensie odwróconą terapią wstrząsową. Uwalniając traumę, przeżywamy 
na nowo dawny szok, ale w ten sposób możemy go zintegrować i zdjąć jego oddziaływanie. 
Stajemy się niebywale przytomni i świadomi tego, co się z nami działo. My nie porażamy wdruku; 
zbliżamy się do niego, by go powitać i wziąć w objęcia. Nie traktujemy go jako wrogą, obcą siłę, 
którą trzeba zabić; przyjmujemy ją i pozwalamy jej stać się częścią nas. Zanim to jednak nastąpi, 
sięgamy – aby jakoś ciągnąć z dnia na dzień – po środki zaradcze: pigułki, elektrowstrząsy, nie 
kończące się dyskusje w tzw. terapii gadanej, sztuczne podnoszenie sobie nastroju, intensywne 
biegi, dyscyplinę, przywoływanie się do porządku, etc. Wszystko bez trwalszego rezultatu. Przy 
tym słyszymy od terapeutów poznawczych: „sam widzisz – nie masz realnego powodu, byś tkwił w 
depresji; dzieciaki są zdrowe, żona cię kocha, jesteś zabezpieczony... bla, bla, bla... 
 Tymczasem siła napędowa to pradawny, pogrzebany wdruk. Doktor zza biurka nie widzi 
zdarzeń umiejscowionych w twoim życiu czterdzieści lat temu. Dlatego nie może wyciągnąć inne 

1  Ang. first line – poziom zlokalizowany w pniu mózgu, najstarszej ewolucyjnie i najwcześniej kształtującej się 

części systemu nerwowego człowieka. (przyp. tłum.)  



go wniosku niż taki, że potrzebujesz odciąć się od tego. Dla poznawczych technologów terapii 
wszystko sprowadza się do teraz, więc objawy wyglądają irracjonalne. Próbują oni wszystko 
uczynić racjonalnym, nie zauważając, że symptom ma korzenie w odległej przeszłości i że to z nich 
wyrastają konsekwencje – w danym wypadku depresja. To ich logiczne przedłużenie: dzisiejsza 
reakcja na specyficzne wydarzenia z przeszłości. Kiedy przeniesiemy się w nią, wszystko staje się 
doskonale racjonalne. To próby porzucania jej są irracjonalne. Nie zdołamy połapać się w niczym z 
zakresu zaburzeń bez odniesienia ich do przeszłości. Rozwiązanie nie polega na tym, by jakieś złe 
doświadczenia porazić prądem, ale by dopuścić do siebie dawne uwięzione uczucia, które 
potrzebują uwolnienia w ich ponownym przeżyciu.   
 Jakie są te uczucia? Często jest to bezradność i brak nadziei – kolebka większości depresji 
samobójczych. Uczucia te próbują wydostać się na wierzch i zostać uwolnione, lecz niestety 
prochy, a potem elektrowstrząsy, spychają je jeszcze głębiej. Przy tym jedyna rzecz, która może 
prowadzić do uzdrowienia, uważana jest za wroga – za coś czego należy unikać. Co za złośliwy 
paradoks... 
 Elektrowstrząsy, jak też samo życie i konwencjonalne formy terapii, zdają się opierać na 
fundamentalnym odłączeniu od limbicznych ośrodków odczuwania i zasklepieniu się w górnych, 
korowych obszarach. To rodzaj funkcjonalnej lobotomii. Mózg mówi: „nie zniosę więcej tych 
strasznych bodźców, więc się od nich odetnę.” Wraz z tym odcięciem się nadchodzą ukryte siły, 
które rewanżują się za to takiej osobie ustawicznym dyskomfortem. Ma ona uczucie, jakby niosła 
ciężki krzyż, którego nie może zrzucić. Jej ruchy stają się powolne i ociężałe, oddech sprawia 
trudność, a jakiekolwiek działanie zdaje się być nieludzkim wysiłkiem. Tłumienie uczuć wymaga 
tak wiele energii, że cały organizm ugina się od przeciążenia. Brakuje wolnych mocy na cokolwiek 
w życiu, nawet na jedzenie – wszystkie bowiem zaprzęgnięte są służbę tłumienia – w wewnętrzny 
system barykad przed nieznośnymi emocjami.  
 Dzisiejszy tok rozumowania w przypadku depresji zdaje się zakładać, że biorą się one „z 
powietrza”. Niektóre podręczniki kliniczne posługują się określeniem „depresja endogenna”, 
wskazując na jakiś „fantom”, który nas „dopada”.  Cóż, jeśli nie rozumiemy, czym jest wdruk i jak 
działa,  przywołujemy fantomy. Z perspektywy terapii pierwotnej musimy uznać, że depresja 
samobójcza jest czymś wytłumaczalnym i w pełni uleczalnym. Nie mamy powodu wiązać 
kogokolwiek do maszyny elektrowstrząsowej. Wystarczy sprawić, że zacznie on uwalniać 
najgłębiej zepchnięte wspomnienia i uczucia – że utoruje sobie ścieżkę dostępu. Mamy takie 
metody i dzięki temu leczenie jest bez porównania łatwiejsze, bezpieczniejsze i szybsze – a co 
najważniejsze, prowadzi do realnego wyjścia z depresji.  


