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 Niestety, większość współczesnych psychoterapii wzmacnia tylko rozdzielenie czyli 

barierę między głębokim pierwotnym wszechświatem odczuć i doświadczeń, a myślącą 

korą przedczołową. Uczucia, jakie stamtąd się wydostają, traktowane są przez większość 

terapeutów jako aberracje wymagające tłumienia, kontroli czy porządkowania przez nasze 

myślące ja – korę. Tymczasem wiadomo już, że jest inaczej. Wewnętrzny wszechświat 

doświadczeń i uczuć pierwotnych nie tylko realnie istnieje, ale jest też mierzalny (uczucia 

mogą być mierzone tak samo jak poziom ich stłumienia) i ma zasadniczy wpływ na nasze 

zdrowie. Nasze ciało ma głos, którym opowiada o tym, czego nie wie świadomość: o 

przebytej traumie. Ten głos to, na przykład, zawyżony poziom hormonu stresu, kortyzolu, 

lub obniżony – serotoniny, substancji chemicznej wydzielanej przez mózg i wytłumiającej 

jego zbędną aktywność; ciało ma pierwszeństwo i nie zważa na to, co wmawia nam kora. 

Jeśli jest rozdźwięk między tym, w co na swój temat wierzymy, a tym, co mówią 

fizjologiczne pomiary, powinniśmy nabrać podejrzeń. 

 Pewien pacjent zaczynając naszą terapię twierdził, że skłoniły go do niej argumenty 

intelektualne, gdyż zgadza się z jej filozofią. Krok po kroku odkrywaliśmy, że ma on kłopoty 

ze snem, jest nieustannie napięty i pobudzony i nie umie się odprężyć. Organizował swój 

każdy dzień tak, żeby zawsze mieć coś do zrobienia i dokąd pójść. Jego zygnały witalne był 

zawyżone – puls chronicznie powyżej 95, ciśnienie nie mniejsze niż 160/100. Stało się 

jasne, że nie trafił do nas z powodów filozoficznych. Jednak, jak każdy, za bardzo wstydził 

się przyznać, że jest neurotykiem i nie mógł znieść myśli, że jest „ciężkim przypadkiem”. 

Człowiek ten miał to, co nazywam nieszczelnymi barierami; jego system hamujący i 

tłumiący nie działał jak powinien. Jest tego wiele przyczyn, jak zobaczymy dalej. Jedną z 



nich jest trauma porodowa, która upośledza rozwój tłumiących zdolności kory 

przedczołowej. Nasz mężczyzna miał kłopoty z panowaniem nad swoimi impulsami, które 

wzbierały w czasie snu, budząc go i każąc przeżuwać w myślach stosy trywialnych rzeczy. 

Jego system barier był niedostosowany do potrzeb właściwego snu.

 Robiliśmy badania (ślepe) dotyczące wiązania impiraminy w płytkach krwi (we 
współpracy z Open University in Milton Keynes w Wielkiej Brytanii). Płytki krwi 
charakteryzują się wysokim stopniem podobieństwa biochemicznego do komórek 
nerwowych, włącznie z wychwytem neuroprzekaźników i umiejscowieniem wiązań. 
Doszliśmy do wniosku, że poprzez krew możemy mierzyć, zastępczo, produkcję serotoniny 
przez mózg. Impiramina pełni rolę antydepresanta – blokuje wychwyt serotoniny, wskutek 
czego więcej jej zostaje dla wspomagania stłumienia. To okazuje się ważne jeśli chodzi o 
normalizowanie się poziomu tej substancji po roku terapii pierwotnej. Nasze nieformalne 
badania przeprowadzanie na grupie pacjentów z Europy wykazują, że  osobowości 
maniakalne charakteryzują się niskim stopniem wiązania. Spodziewaliśmy się tego, gdyż 
ich czołowo-korowe mechanizmy kontroli nie działały właściwie. Wyciągnęliśmy wniosek, 
że wczesna trauma naraziła na szwank rozwój przedczołowej tkanki nerwowej.  
 W skład mózgu wchodzi lewa połać kory czołowej, która ma niesłychaną zdolność 
do oszukiwania się. Jeśli zrozumiemy jej rolę w ewolucji, będziemy wystrzegać się 
polegania na tej korze jeśli chodzi o trafność i właściwość naszych wewnętrznych 
doświadczeń. Możemy polegać na niej we zakresie postrzeżeń zewnętrznych, gdyż w tym 
celu zrodziła ją ewolucja, ale nie w zakresie wewnętrznego świata rozumienia samego 
siebie. Jeśli chcemy dowiedzieć się czegoś o naszym pierwotnym wszechświecie 
doświadczeń, musimy przerzucić się do prawej półkuli i prawej części kory czołowej. 
Możemy jej zaufać; jest ona magazynem prawdy. Niestety zmusza lewą część kory do 
tworzenia kłamstw i złudzeń – a szczególnie złudzeń co do samego siebie.  
 Badania mózgu pokazują, że jeśli we wczesnych okresach życia doświadczaliśmy 
braku miłości, mamy mniej kluczowych komórek obsługujących  procesy myślowe, 
zdolność koncentracji i uwagę oraz (po)łączenie naszych myśli z naszymi uczuciami (zob. 
np. Teicher i zesp., 2002). Kiedy zrozumiemy, że ukryte emocje napędzają większość 
naszych zachowań, docenimy, jak ważne jest byśmy mogli (po)łączyć uczucia i myślenie. 
Bez tego nie jesteśmy w stanie kontrolować nie tylko swoich zachowań ale i fizycznych 
symptomów, jakie wyrastają na gruncie odłączonych uczuć.  
 W konwencjonalnej terapii udaje się, poprzez różne wglądy i narko-leki, uzyskać 
okresową ulgę – stan emocjonalny jaki mielibyśmy trwale, gdybyśmy doświadczali miłości 
ze strony rodziców w początkach swojego życia. Zarówno terapia konwencjonalna jak i 



narko-leki dają nam przejściową ulgę wskutek wzmocnienia systemu obron blokującego 
pamięć dawnego cierpienia. Dlatego ulegam przekonaniu, że, poznawczo/wglądowa, 
behawioralna terapia jest trankwilizarotem wspomagającym wypieranie „szkodliwych” 
uczuć.  
 Uśmierzające ból braku miłości z wczesnych etapów życia działnie narko-leków 
pozwala nam wierzyć, że byliśmy kochani, a przynajmniej, że sobie dobrze radzimy. Miłość 
okazywana dziecku w jego wczesnych etapach rozwojowych ustawia w nim na dalsze życie 
optymalne poziomy wydzielania substancji chemicznych wytłumiających ból oraz dających 
dobre samopoczucie i energię. Brak wczesnej miłości sprawia, że tracimy te substancje i 
mamy chroniczny niedowład ich produkcji – że w efekcie czujemy się niekomfortowo we 
własnej skórze. Dodatkowo, cały wewnętrzny system biochemiczny może ulec zmianie 
wskutek urazowego porodu, co oznacza, że ciało będzie produkować mniej zasilających, 
aktywnych związków chemicznych, narażając zamieszkującego je człowieka na brak 
agresji, ospałość, pasywność i wycofywanie się. Wczesne doświadczenia wdrukowują się w 
nas neurochemicznie i matryca ta wpływa potem na całe dorosłe życie.  
 Pojęcie wdrukowania jest drzwiami do rozumienia nerwic i kluczem w naszej pracy 
terapeutycznej. Z chwilą, gdy dane doświadczenie zostanie neurochemicznie zapisane w 
organizmie nasze połączenia neuronalne są przez ten wdruk permanentnie atakowane, 
przypominając, że tkwi on w naszym systemie nerwowym do końca życia. Okazuje się 
jednak, że wdrukowanie można zmienić – usunąć lub zmodyfikować – poprzez przeżycie 
traumatycznego doświadczenia na nowo w ramach terapii pierwotnej. Cierpienie pierwotne 
można w pewnym stopniu usunąć lub zmniejszyć za pomocą narko-leków lub 
konwencjonalnej psychoterapii, jednak sam wdruk pozostaje nietknięty i ostatecznie 
pokonuje nas w taki lub inny sposób.  
 Wdruk jest wyryty w każdej komórce naszego ciała. Zakłóca funkcjonowanie 
organów i dereguluje właściwe ustawienia poziomów produkcji hormonów i 
neurotransmiterów, jak serotonina. Aby zmienić lub wymazać ten zapis, musimy cofnąć się, 
w doświadczaniu siebie, do tych chwil i zdarzeń, które go stworzyły i tam przeżyć je dziś na 
nowo; wtedy normalizuje się nasz system. Nie może tego dokonać żaden akt woli ani żadne 
intelektualne starania – normalizacją owocuje jedynie powrót w czasie i przeżycie na nowo 
dawnej traumy. Wtedy dokonuje się ona samoistnie.  Dlatego osoba depresyjna może 
przyjść na sesję z temperaturą 35.5C, a po przeżyciu na nowo wczesnego porażającego 
poczucia beznadziei wyjść znormalizowana, z temperaturą 36.3C.  Dzieje się tak, ponieważ 
wdrukowane – inaczej mówiąc zablokowane w organizmie – emocje zostają uwolnione i 
przestają być źródłem dewiacji. Zmienione odczyty to efekt (i wskaźnik) wdruku. Nasze 



ciało musi reagować na szkodliwe zdarzenia z wczesnych okresów. Nie obniża swojej 
temperatury dla kaprysu; jest ona częścią utrzymującego depresję zespołu reakcji 
organizmicznych w całym systemie. Jest fragmentem pamięci traumy. Owszem, możemy 
korygować te odczyty (ciśnienie krwi, puls itp.) za pomocą witamin lub technik z obszaru 
new-age, wierząc, że usuwamy zagadkowy etiologicznie np. syndrom chronicznego 
zmęczenia, ale aby zmienić całą kaskadę reakcji musimy wrócić do czasu pierwotnego 
zdarzenia.  
 Gdy kierujemy się na całego człowieka – kobietę lub mężczyznę – otrzymujemy inny 
zestaw reakcji niż ten, jaki mamy skupiając się na tym czy innym symptomie. Nie chcemy 
uleczyć danego objawu, chcemy uleczyć całą osobę. Wtedy często widzimy, że symptom 
sam zajął się sobą. Dlatego na przykład u pacjentów z nadciśnieniem w początkach terapii 
po roku obserwujemy odczyt w normie. Nie pracujemy bezpośrednio z symptomem, dla 
niego samego i często niewiele wiemy o jego szczegółach. Ale wiemy wiele o ludzkim 
cierpieniu, losach i czynnikach, które są podłożem symptomów. Naukowcy gromadzą coraz 
więcej informacji o coraz drobniejszych sprawach, potrafią drobiazgowo wyjaśnić 
mechanizm danej pojedynczej ludzkiej reakcji, co jest bardzo cenną wiedzą, ale wciąż nie 
wskazują źródła tych reakcji ani tym bardziej tego, jak można je usunąć. Za to świetnie 
opanowali tłumienie ich i kontrolę za pomocą narko-leków. 

 Tak samo jak konwencjonalna psychoterapia ignoruje organiczną dyspozycję mózgu, 
mamy odwrotny problem w obszarze medycyny, która problemy zdrowotne redukuje do 
biochemicznych funkcji mózgu, odsuwając wszelkie czynniki psychologiczne. Znakiem 
dzisiejszych czasów jest traktowanie bulimii jako skutku niskiego poziomu serotoniny w 
systemie nerwowym (czyli niedoboru hormonu wydzielanego przez mózg), a nie jako 
zaburzenia wyrastającego z wczesnej traumy, jak na przykład doznania gwałtu oralnego w 
niemowlęctwie (zaledwie jedna z możliwych przyczyn). Podawanie leków wychwytu 
zwrotnego serotoniny jest skutkiem myślenia sprowadzającego objawy traumy do 
funkcjonowania genetyki. 
 Przekonanie, że liczą się tylko czynniki fizyczne, jest widoczne w obszarze 
medycyny jako tzw. biofeedback – teorię zakładającą, że możemy leczyć zaburzenia 
psychiczne, takie jak np. napady paniki, za pomocą okresowego przekierowywania 
elektromagnetycznych fal mózgowych, osiąganego u pacjenta przez wizualizowanie stanu 
relaksacji, wprowadzające go w pasmo fal alfa, co niektórzy terapeuci uznają za 
równoznaczne ze stanem spokoju. Ale czy jest to wystarczające kryterium do określenia, 
czy leczenie było skuteczne, czy nie? 



 Biofeedback narzuca pacjentowi normalność – wciska mu ją z zewnątrz miast 
pozwolić jego systemowi na samoregulację będącą naturalnym procesem ewolucyjnym 
ułatwianym przez terapię. Poza tym, będzie to zawsze normalność, jaką wyobraża sobie 
terapeuta, a nie normalność wynikająca z naturalnych założeń wewnętrznych klienta. To tak, 
jakby wyjęcie z niego kawałka psychiki i naprawienie go biochemiczne było wszystkim i 
końcem wszystkiego. Wyobraź sobie, że jesteś podłączony do aparatu EEG i próbujesz 
poprzez wizualizowanie relaksu, takie jak w biofeedback, zmienić swoje fale mózgowe na 
tak zwane normalne. To czysta mistyfikacja, jeśli poważnie wierzymy, że odwrócimy tym 
skutki dzieciństwa z przemocowym ojcem i matką alkoholiczką. „Proces terapeutyczny” 
opiera się tu na fantazji – wyobrażaniu sobie stanu normalności, czyli wymyśleniu sobie 
zdrowia lub wmyśleniu się w nie. Osiągany stan jest iluzoryczny i oczywiście przejściowy. 
To coś co nie jest realne ani trwałe. 
 Imperatywem skutecznego leczenia jest branie pod uwagę całej psychologicznej 
historii pacjenta – historii, która może zawierać kazirodztwo, przemoc, porzucenie i 
zaniedbania, ze wszystkimi uczuciami, jakie dziecko musiało zablokować we wdrukach. Co 
więcej, skuteczne leczenie objęcie też pracą terapeutyczną najwcześniejszych okresów 
rozwojowych, fizycznych i fizjologicznych: życia płodowego i porodu. Musimy przebadać 
wszystkie okresy krytyczne (okna rozwojowe), od poczęcia do końca trzeciego roku życia, 
których znaczenie dla jakości dalszego życia i powstawania problemów nauka dopiero 
zaczyna odkrywać. Musimy traktować pacjenta jako całość i brać pod uwagę całą jego 
historię i wszystkie kolejne doświadczenia – każdy czynnik, fizjologiczny i psychologiczny. 
 Rozziew między uczuciami/doznaniami a ich fizjologiczną przeciwwagą nazywam 
„szczeliną Janova”. Uważam, że to w niej kryją się zapisy, jak długo żyjemy, jak wcześnie 
zaczynamy podupadać na zdrowiu, łapiąc choroby zarówno fizyczne, psychofizyczne, jak 
psychologiczne i psychiczne.  
 Jedyny progres w psychoterapii polega na stawaniu się ponownie całym – na scalaniu 
się, o-caleniu – co pozwala nam odzyskać potracone dawno temu cząstki własnego ja i 
przyłączyć uczucia, jakie musieliśmy zablokować od zarania życia. Powieść się może tylko 
terapia, która będzie oparta na założeniach empirycznych – na docieraniu do doświadczeń 
oraz znajomości rozwoju mózgu i ewolucji. Do tego, musi ona objąć cały system pacjenta i 
całość jego doświadczeń życiowych, z najwcześniejszymi na czele, a nie tylko jakąś jego 
część.  
 Symptomy są wyrazem wdrukowanej pamięci – zapisanymi w ciele, w stanach, w 
uczuciach, w zachowaniach i reakcjach wspomnieniami doświadczeń z najwcześniejszych 
okresów życia – wspomnieniami urazów zapisanymi neurochemicznie w naszym mózgu i 



całym systemie nerwowym. To wszystko składa się na pierwotny wszechświat pacjenta –
mikrokosmos monumentalnych emocji/wspomnień zapisanych w odległych i 
zaplombowanych częściach mózgu. Aby pacjent mógł wyzdrowieć, musi w bezpieczny 
sposób odzyskać dostęp do tej pamięci – musi objąć w posiadanie tę zakazaną i skażoną 
strefę, wnieść w nią przytomną świadomość i włączyć w siebie, czyli zintegrować. Gdy to 
się dokona, następuje też, jakby samoistnie, harmonizacja całego systemu – normalizują się 
poziomy kluczowych hormonów i funkcjonowanie wskakuje na zdrowy tor. Gdy wytworzą 
się połączenia między sferą odczuwająco-doznającą, a sferą myślącą pacjeta, jego 
postrzeżenia stają się celniejsze, bardziej zgodne z rzeczywistością i zaczyna on 
doświadczać pokoju i odprężenia, jakiego nigdy wcześniej nie zaznawał.  
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