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Chcę poruszyć długofalowe skutki urazów doświadczanych w łonie matki i 

powiedzieć, jak możemy się od nich uwolnić poprzez ponowne przeżywanie w 

terapii pierwotnej. Od razu zjawia się pytanie: jak w ogóle można dotrzeć do tak 

wczesnych przeżyć? Do tego, co czuliśmy jako płód gdy matka miała ataki paniki lub 

była w depresji, czy gdy upijała się, brała narkotyki (w tym leki), nie odżywiała się 

jak należało czy w inny sposób nie dawała nam właściwej fizycznej opieki? 

 Patrząc na ludzkie rozwojowe korzenie musimy zauważyć, że w początkowych 

fazach wzrastania w naszym mózgu pojawiają się kolejno różne grupy zwierząt: 

najpierw wąż, potem szympans, wreszcie człowiek. Każda nowo pojawiająca się i 

rosnąca struktura mózgu wchłania zachodzące w tym czasie doświadczenia, 

wdrukowuje je w siebie, a później te niskie poziomy systemu nerwowego 

„opowiadają” o nich wyższym: re-prezentują je. Dlatego mamy, jak w modelu koła, 

promieniujące „szprychy”, które biegną z tych prymitywnych struktur nerwowych, 

via układ limbiczny, aż na „obwód”, do kory i nowej kory, by informować górne 

struktury mózgu o tym, co dzieje się w dolnych – „zgłaszać” im swój stan. Nikt nie 

jest w stanie przepracować takich „zgłoszeń”, nim nie stworzymy niemożliwych 

gdzie indziej warunków. Jeśli więc w dorosłym życiu kogoś dopada bezradność, 

może on teraz, na sesji pierwotnej, wejść w doświadczanie tego stanu. Czuje, że „nie 



ma nic, co mogę zrobić, żeby się przebić”. Wtedy, wehikułem odczuwania, pacjent 

zaczyna cofać się w przeszłość aż do swoich początków, kiedy uczucie to powstało. 

Osią stanu: „nie mam szans żeby się przebić” jest uczucie bezradności. Kiedy pacjent 

trwa w takim stanie i zanurza się weń, to spomiędzy licznych przeszkód może zacząć 

wyłaniać się jego prototyp: będące urazem zdarzenie pierwotne, zapisane na 

poziomie pierwszym. Jedną z cech tego stanu jest potężna walencja emocjonalna, co 

może grozić przeciążeniem (przeładowaniem). Zanim więc dotrzemy do tego 

miejsca, podróżujemy wstecz najpierw przez młodość i dzieciństwo – przez kolejne, 

coraz wcześniejsze zdarzenia, które zapisały ów stan emocjonalny na poziomie 

drugim. Pacjent zaczyna na przykład: „nigdy nie mogę się do nich (rodziców) 

przebić; nie widzą mnie”. A więc startujemy od tego stanu w teraźniejszości i 

wchodzimy w obszar DMV (układu limbicznego). Tu zaczynamy odczuwać 

niemożność przebicia się do rodziców w dzieciństwie. Uczucie bezradności wsącza 

się i wzbiera: „Wszystko jest beznadziejne, a ja jestem bezradny”. Możemy utrzymać 

terapię na tym poziomie, albo też – z czasem – schodzić głębiej; dotarcie do 

prototypu i odczucie go stanowi ostatni przystanek na danej trasie. Uzdrowienie 

następuje dopiero, gdy obejmie wszystkie części zarówno naszej świadomości jak 

nieświadomości i połączy je. Im głębiej schodzimy, tym przeżywane uczucia i stany 

są potężniejsze. Musimy za wszelką cenę unikać przeciążenia. Dlatego cały proces 

zajmuje wiele czasu. 

 Z chwilą kiedy zostajemy zamknięci w jakimś uczuciu, kontrolę przejmuje 

mózg. Słucha on przekazu nadawanego przez prototyp, więc musimy powstrzymać 

jakiekolwiek odgórne starania dotarcia do swojej przeszłości. Cofamy się w czasie 

nie na własne życzenie i według z góry założonego pomysłu, ale odwrotnie – 

odkładamy „głowę” na bok i powierzamy się uczuciom. W terapii, pacjent musi 

najpierw długo „rozmawiać” z szympansem, który po miesiącach dostarcza ten 

przekaz wężowi. Tam, na „dnie”, rozmowa jest czysto neurologiczna i fizjologiczna. 

Dlatego nadaje ona tak silnego „kopa” naszym reakcjom, choć my nie wiemy czemu 

tak strasznie walimy pięściami. 

 Czujemy się bezradni dziś, w teraźniejszości, ale to nie jest uczucie normalne 

dla chwili obecnej, gdyż niesie potężną siłę płynącą z początków tego stanu 

emocjonalnego – z wdruku, z prototypu – gdy mogła to być kwestia życia lub 

śmierci. Reagujemy na obecne zdarzenia z wielką przesadą, ale przecież bezwiednie 

reagujemy przy tym na własną historię, która zapisała się w takich stanach. Kiedy 

przeżyjemy dane uczucie w pełni, odkryjemy też automatycznie jego sytuację 



macierzystą i możemy zostać uwolnieni od jej szkodliwych skutków nawet bez 

zrozumienia, czego konkretnie dotyczył ów pierwotny stan. 

 Chcę tu rozwiać wszelkie niejasności, gdyż jest to ważny punkt: każde 

wcześniejsze zdarzenie lub trauma jest rejestrowane – i metylizowane – więc 

zmienia ono sposób, w jaki pracują lub wyrażają się nasze geny. Wczesne 

doświadczenia urazowe wdrukowują się epigenetyczne. Następnie, w miarę jak 

rośniemy, każdy wczesny wdruk tworzy swoje reprezentacje informujące o nim na 

wyższych poziomach (systemu nerwowego). Wąż informuje o tym szympansa, zaś 

szympans mówi dorosłemu człowiekowi, ale każda ze struktur mówi i rozumie na 

swój własny sposób. Problem występuje, gdy wąż próbuje skomunikować się z 

ludzką neo-korą; nie mamy pojęcia, co próbuje nam opowiedzieć, wiemy tylko, że 

czujemy się paskudnie, w strasznym lęku i przerażeniu. Tak właśnie „brzmi” język 

węża; zmusza nas do ślizgania się i ruchu, ale jesteśmy przykuci do pierwotnego 

stanu, zamknięci w nim. Jeśli ten język węża ugrzęźnie wewnątrz, może wywołać 

atak epilepsji, migrenę, nadciśnienie, cokolwiek... Jest potężny, gdyż działa tu 

archaiczny mózg warunkujący przetrwanie. Normalnie, gdy następuje stłumienie, 

blokuje ono uczucia lub odczuwanie zmysłowe i tworzy wiele symptomów z depresją 

włącznie. Zachodzące na poziomie pierwszym wyparcie urazów płodowych prowadzi 

w późniejszym życiu do katastrofalnych chorób. 

 Każdy tworzący się poziom mózgu następnie dojrzewa. Teraz możemy być w 

pełni informowani o zdarzeniach z naszego wcześniejszego życia. Każda informacja 

jest zakodowana neurofizjologicznie jako rodzaj uczucia, więc podobne emocje 

wplatają się w podobne obwody nerwowe. 

 W wieku lat trzydziestu pacjent może przeżywać na nowo poczucie 

bezradności, które wydaje się brać znikąd, ale temperatura ciała spada mu do 

35,5oC. Gdy w takim momencie sprawdzamy skan mózgu, widzimy aktywność pnia 

i wiemy, że pacjent zanurzył się w przechowywanej tam traumie i dotyka urazów 

prewerbalnych. Stąd u niego spadek ciepłoty, któremu towarzyszy też spadek 

ciśnienia krwi. Widzimy tu objaw reakcji układu parasympatycznego – pacjent 

wchodzi w stan zamrożenia i oszczędza energię. Staje się niepewny i pełen wahania. 

Wycofuje się i wycofanie staje się w jego życiu motywem przewodnim, matrixem 

osobowości. A zaczęło się to zanim poznał słowa i mowę.  

 Skąd to wszystko wypływa? Na przykład matka w ciąży pali i pije. Dziecko nie 

może uniknąć zatruwania i w związku z tym ogarnia je bezradność. W ten sposób 

instaluje się w nim dyskietka (wzorzec) wpływająca na osobowość – dzisiejsza 



beznadzieja i bezradność zaczyna się jako dawne, nieuchronne przeczucie 

nadciągającej śmierci, które zostaje zapisane na całe życie. Nie pochodzi ono z kory. 

Spójrzmy dokładnie: pod każdym obecnym doświadczeniem zalegają te dawne, 

zagrażające uczucia i tylko siła systemu blokującego (gating system) trzyma je w 

ryzach. Z czasem napór rośnie, więc blokady nieco przeciekają. Gdy te odłamki 

bezradności i beznadziejności zbliżają się zanadto, zjawia się z odsieczą depresja. 

 Wehikuł uczuć nie wrzuci nas od razu zbyt głęboko. Nasz system wie, że to 

niebezpieczne. Ale automatycznie – na tyle, na ile pozwoli poziom bólu – cofnie nas 

przez dawne obrony do wcześniejszego okresu. Bieżąca bezradność wyciąga na 

wierzch, rezonując z nimi, niższe poziomy tego samego uczucia. Kiedy przeżywamy 

traumę na nowo, wszystkie nasze poziomy mózgu współpracują i tworzy się bardzo 

silny stan emocjonalny. Dzisiejsze uczucie wydobywa analogiczne uczucie zapisane 

w układzie limbicznym (DMV), a to z kolei „zasysa” z dołu jeszcze wcześniejszy ból, 

który też jest, razem i jednocześnie, przeżywany, a wszystko to dzieje się z o wiele 

większa mocą, gdyż każde zdarzenie dokłada swoją pierwotną walencję. Taki stan 

emocjonalny nasila się tak dalece, jak dalece system blokad pozwala na dostęp do 

dawnych wdruków i może zaprowadzić nas aż do pierwotnej bezradności powstałej 

na przykład z uwięzienia w łonie wskutek zaplątania się w pępowinę.  

 Teraz nadciąga najcięższy ból. Jeśli jesteś zaawansowany w terapii, to dasz 

radę go przeżyć i zintegrować, o ile terapia była prowadzona właściwie. Jeśli nie była 

(prowadzona poprawnie) lub jeśli stosowane były narko-leki, to silne uczucia, które 

wybuchając gwałtownie wdzierają się na najwyższy poziom, zmuszają nie 

przygotowaną korę do tworzenia symbolicznych wyobrażeń i przekonań, 

pozwalających przystosować się do tak wielkiego stresu. Idee te muszą być 

symboliczne, bo nastąpiło przeciążenie. Jeśli system nie jest przeładowany, uczucia 

mogą zostać przeżyte w pełni i zintegrowane: ból zostaje uwolniony, rozwiewa się. 

Jeśli więc terapia przebiega w sposób zgodny z logiką ewolucji, nie ma 

niebezpieczeństwa odsunięcia bólu przez korę w rejony symboliczne (co nie pozwala 

na integrację), a pacjent zdrowieje. Jeśli jednak proces jest przyspieszany, mamy 

duże niebezpieczeństwo przeładowania, które zawsze rodzi symptomy i często 

mentalny chaos, a nawet obłąkanie.  

 Obwodowość mózgu to ulica dwukierunkowa: treść pamięciowa niższych 

poziomów ma swoje wtórne reprezentacje wyższych, gdy jednocześnie otwarcie 

dostępu wyższych partii do uczuć pozwala im na opuszczenie się wgłąb, po łańcuchu 

bólu, aż na jego dno, w zdarzenia z początków rozwoju osobniczego. Mamy wtedy 



obwód zintegrowany, a nie przypadkowy, na chybił-trafił. Polegamy na rzetelności 

ewolucji – pozwalamy, by ona nas prowadziła. Jeśli zignorujemy sekwencyjność 

ewolucji, zgubimy trop, wypadniemy z toru. Właściwa droga prowadzi śladem 

kształtowania się naszego mózgu, z przystankami coraz wcześniejszych przeżyć, 

zapisanych w kolejnych, coraz niższych jego warstwach.  

 Pień mózgu nie zna mowy werbalnej. Dlatego jeśli w przeżywaniu na nowo 

najwcześniejszych urazów pojawiają się słowa, jest to znak, że mamy fałszywe 

doświadczenie. O tym, że doświadczenie jest prewerbalne świadczy choćby 

temperatura 35.5oC. Musimy więc podążać za przeżywaniem, za czuiem, bez 

używania słów. Jeśli próbujemy zachęcić pacjenta, by opowiedział nam o swoich 

uczuciach lub doświadczeniu, zwyczajnie „kładziemy” sesję. Dlaczego? Omawianie 

uczuć, a doświadczanie ich, to dwie całkiem inne sprawy – dwa całkiem różne 

obszary mózgu. Nie wolno nam prosić jednej struktury (tutaj: kory), by wykonała 

pracę drugiej (układu limbicznego, czy pnia). Możemy zdrowieć tylko w tych 

miejscach, w których doznaliśmy zranienia. Jeśli uraz powstał w okresie płodowym, 

to musimy przedostać się do tego okresu, czyli miejsca w strukturze mózgu, i to w 

sposób jaki opisałem – powoli, narastająco, coraz głębiej i głębiej. Możemy nawet 

nie wiedzieć, że chodzi o okres płodowy; reakcje z pierwszego poziomu są czysto 

fizjologiczne. Gdy uwalniamy coś tak odległego w czasie, coś zapisanego tak głęboko 

i zdawałoby się nieszkodliwego, nasze tętno ogromnie przyspiesza. To jeden z 

bezsłownych aspektów takiego doświadczenia. Jeśli więc przeżywamy na nowo uraz 

spowodowany bezdusznym krytycyzmem nauczycieli w szkole, a nasza reakcja jest 

niewspółmiernie silna – jesteśmy wrzuceni w nie dający się nazwać stan lękowy i 

tylko np. dygoczemy całym ciałem – to znaczy, że przebiliśmy się na najniższy, 

pierwszy poziom. Tutaj działa mechanizm rezonansu. Zostały uwolnione dawne 

doznania i stany: otwiera się zapisana w nich pamięć i widzimy, jak to się dzieje, że 

jakieś dzisiejsze banalne zdarzenie „odpala” całą wściekłość lub porażający terror z 

przeszłości. Pojmujemy też, co się dzieje, gdy ktoś traci nagle panowanie nad sobą. 

 W takich sytuacjach musimy powstrzymywać się od werbalnych wyjaśnień czy 

właściwego korze intelektualizowania, ponieważ ciało mówi całkiem innym 

językiem. Jeśli szalone tętno lub wysokie ciśnienie krwi normalizuje się po sesji, 

możemy przyjąć, że zanurzyliśmy się w pradawne źródło danego uczucia lub stanu i 

uwolniliśmy prototypiczny wdruk. Zauważyłem, że taki rodzaj przeżywania traumy 

na nowo, prowadzący do jej uwolnienia czy też wyparowania, uważany jest przez 

dużą część środowiska naukowego za niewystarczający – za anegdotyczny i 



niegodny specjalistycznej uwagi. Ostatnio jednak mamy aż nadmiar badań, które 

obalają ten punkt. Jednym z czołowych postaci jest tu K.J.S. Anand ( “Can Adverse 
Neonatal Experiences Alter Brain Development and Subsequent Behavior?” Czy 
niepomyślne doświadczenia prenatalne zmieniają rozwój mózgu i późniejsze, wynikające z 
tego zachowania? Biology of the Neonate, 2000<77>:69-82).  
 Anand z zespołem daje nam kompendium wiedzy oparte na naukowych 

badaniach tego tematu. Zaczyna on słowami: „Istnieje silne wskazanie na to, iż 

wdrukowane przy porodzie doświadczenia predysponują jednostki do pewnych 

wzorców zachowań, które, choć pozostają zamaskowane w dorosłym życiu, mogą się 

ujawniać w sytuacjach ekstremalnego stresu” (str, 70). Zdanie to brzmi jak 

dosłowny cytat z moich artykułów.... Podobieństwo wynika z tego, że obaj opisujemy 

te same procesy: naukowcy z punktu przeprowadzanych badań, ja z punktu moich 

obserwacji klinicznych.  

 Anand obserwuje następnie: „ W przypadku samobójstw popełnianych przy 

użyciu drastycznej przemocy (jak samospalenia, rzucanie się pod pociąg, 

powieszenia, zaduszenia, etc.) znaczące czynniki ryzyka są pochodzenia 

okołoporodowego – są to zdarzenia wywołujące u noworodka silny ból”. Szkodliwe 

czynniki, łącznie z porodem kleszczowym i innymi wokółporodowymi 

komplikacjami, a także bardzo wczesna trauma nadużyć, są silne skorelowane z 

próbami samobójczymi w wieku dorosłym. Podawane rodzącej matce środki 

uspokajające i znieczulające zwiększają prawdopodobieństwo narkomanii u dziecka 

w późniejszym wieku.  

 Także Karen Nyberg wykryła, że podatność dorosłych czy dorastających dzieci 

na narkomanię wynika między innymi z przyjmowania narkotyków przez matki w 

ciąży lub podawania im ich w czasie porodu. Całkiem ostatnio Sonja Entringer z 

zespołem dowiedli, że wewnątrzłożyskowy stres dziecka powoduje skrócenie 

telomerów w wieku młodzieńczym. (“Stress exposure in intrauterine life is 

associated with shorter telomere length in young adulthood.” Proc Natl Acad Sci 

USA, 108:33, E513-E518). Skrócenie telomerów u człowieka wiąże się z procesem 

przedwczesnego starzenia się oraz rozwojem raka. Krótko mówiąc, doświadczenia z 

macicy mają – co jako terapeuci pierwotni twierdzimy od kilkudziesięciu lat – 

trwałe skutki w całym dalszym życiu. Jeśli chcemy znać przyczyny takich zachowań i 

postaw, jak skłonności samobójcze lub narkomania, to po odpowiedź powinniśmy 

cofnąć się w zamierzchłą historię osobniczą. Anand wskazuje, że musimy badać u 

ludzi długofalowe skutki zmian w mózgu wywołane traumami płodowymi. Wiemy 



na przykład, że pewne rodzaje komórek, np. receptory MDMA, (narkotyku ekstazy) 

zostają trwale zmienione jeśli miało miejsce niedotlenienie mózgu dziecka w życiu 

płodowym i/lub przy porodzie. Wynika to stąd, że okres prenatalny i postnatalny 

charakteryzuje się szczególnie gwałtownym rozwojem i wzrostem systemu 

nerwowego.  

 Opisałem szeroko znaczenie tzw. okresów krytycznych (okien rozwojowych) – 

tych momentów naszej osobniczej ewolucji, w których następują nieodwracalne 

zmiany w systemie nerwowym i które później tak trudno nadrobić i nie udaje się to 

w pełni mimo największych starań. Przestałem uważać, że głównym okresem 

krytycznym jest dzieciństwo; uważam, że nieodwracalne zmiany, ważące na całym 

dalszym życiu, zachodzą po pierwsze w łonie matki, po wtóre przy porodzie, a 

dopiero potem we wczesnym niemowlęctwie – czyli okresie najbardziej 

dynamicznego wzrostu mózgu (urazy z późniejszego dzieciństwa wpadają w te 

wcześniej wyżłobione „koleiny”). To właśnie tu, w początkowym okresie życia, 

rozstrzyga się charakter obwodowości neuronalnej oraz stopień i jakość ekspresji 

genów, a zmiany te utrzymują się przez całe dalsze życie. Potwierdzają to liczne 

badania na zwierzętach, gdy młode rodzące się w bólach lub pozbawione po 

urodzeniu czułej matczynej opieki wykazują silną chęć do picia alkoholu i wyraźnie 

gorsze przystosowanie. Innymi słowy, pierwotny ból utrzymuje się w całym 

późniejszym życiu jako wdruk, prowadząc do wszelkiego rodzaju dysfunkcyjnych 

zachowań. Nie mam wątpliwości, że jakakolwiek terapia, jeśli ma odnieść skutek, 

musi zając się tymi wczesnymi „programami” – korzeniami późniejszych zaburzeń, 

z jakimi zgłasza się pacjent.  


