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New Yorker zamie ciø ostatnio wywiad z kim , kto w pocz tkach lat 1970 braø LSD.
Bohater artykuøu zastanawia si , co si staøo z dzisiejsz møodzie , która woli
wytøumiaj ce narkotyki typu Prozac, w przeciwie stwie do narkotyków otwieraj cych, jak
np. tzw. kwas (LSD). Twierdzi on, e dzisiejsze spoøecze stwo przestaøo podejmowa
ryzyko, kosztem szukania bezpiecze stwa. „W pocz tkach (lata siedemdziesi te)
pragn li my wolno ci” – mówi. „Teraz chcemy bezpiecze stwa.” Uwa a t zmian za znak
naszych czasów, który pokazuje, w jakim wiecie yjemy. Brzmi w jego søowach nostalgia
za „starymi dobrymi czasami na kwasie” i oczywi cie marginalizuje on zagro enia. Ja
natomiast wiem, e halucynogeny to jedne z najniebezpieczniejszych narkotyków. Co
takiego robi ?
Z grubsza bior c, LSD „wypøukuje” serotonin i inne substancje GABA
(synaptycznego wychwytu zwrotnego). Redukuje wi c z miejsca skuteczno neuro-barier,
czyli pozwala na zalewanie kory czoøowej przez wszelkie cierpienia poblokowane na
ni szych poziomach systemu nerwowego. Kwas gamma-amino-butyrowy (GABA) jest
blokerem hamuj cym uczucia bólów psychicznych. LSD przerywa jego dziaøanie i pozwala
nam czu swoje cierpienia, ale... bardzo szybko wkracza odsiecz. Poniewa zniesienie tych
blokad oznaczaøoby przeci enie systemu, owe specyficzne tre ci musz zosta
zablokowane lub odø czone; jednak ich silna energia przedostaje si do wy szych o rodków
mózgu. Wchøaniaj j one, nie maj c innego wyboru, ale uruchamiaj przeciw niej swoje
poznawcze systemy obronne. Mechanizm ten dotyczy tak dziaøania halucynogenów, jak i
naszego dziaøania w zwykøym yciu. Dlatego LSD zwiemy te psychotomimetykiem. Dana
osoba robi wi c to, co ka dy czøowiek przeci ony dawnym wdrukiem: upycha jego energi
w kontenerach dziwnych, rozbudowanych idei, jakie tworzy sobie w tym celu. Idee te s –
musz by – maksymalnie oddalone od ródøa pierwotnego bólu, gdy ich zadaniem jest
przedstawia go w sposób oderwany od „ja” i ukrywa jego prawdziwe ródøa. Temat
przewodni tych emocji – samo uczucie czucia – przebija si jednak wy ej i dlatego tre
halucynacji w pewien sposób odzwierciedla to, z czym usiøujemy sobie poradzi , nie wi c
tego z wøasn osob lub przenosz c si w inny wymiar. „Kto usiøuje mnie zabi (nadchodzi
mier ).” „Jaki potwór chce jej zrobi co strasznego (nie wiem co, ale to straszne).”
„Czuj totaln jedno z Kosmosem, Bogiem (ziemskie sprawy mnie nie dotycz .)”
Halucynacje te zjawiaj si nie tylko po narkotyku, ale mog wplata si w sny lub w
materiaø naszych konstrukcji poj ciowych. Kiedy kto halucynuje poznawczo, tre tych
halucynacji jest zawsze idiosynkratyczna dla danej osoby. Omamy te lub przekonania
ust puj na chwil po podaniu trankwilizatora lub innego blokera – co znów wskazuje na

zwi zek mi dzy nimi, a cierpieniem pierwotnym.
Kora czoøowa to nasza ostatnia linia obrony: je li dawny ból grozi jej zalaniem,
stajemy si psychotyczni aby nie zwariowa . Wchøoni cie w system przekona pot nej
energii bólu pierwotnego nim dopadn nas te uczucia, mo e doprowadzi serce do zawaøu.
To nie sam narkotyk wywoøuje halucynacje; to ból, któremu nie mo emy lub nie chcemy
przypisa osobistego kontekstu, popycha nasze wy sze struktury mózgu do tej egzotycznej
twórczo ci. Jest jaki kontekst, owszem, ale zwykle chodzi o bardzo wczesny wdruk, z
którym nie wi e si konkretna scena traumatyczna. Jego prewerbalna siøa zagra a yciu,
cho kora nie natrafia na adne wydarzenie, jakiego mogøaby si uchwyci .
Je li za pierwszym razem miaøe po LSD dobry „lot”, to dlatego, e twój system
barier byø do szczelny – le c jak pokrywa na garnku, przepu ciø tylko ladowe porcje
bólu. Ale gdy kolejne dawki narkotyku zdj øy t pokryw , przyszøy zøe, koszmarne „loty”.
Wizje te ksztaøtowaø terror i w ciekøo , wydostaj ce si z poziomu pnia mózgu. Mary
dzienne (na jawie) to tylko mary nocne (koszmary senne) w wietle søo ca. Czy na odwrót,
wszystko jedno. Koszmar jest koszmarem – tak w dzie , jak i w nocy. Fizjologia nie
zmienia si z zachodem søo ca. Je li ból wdziera si w nieopanowany sposób, to dlatego, e
przekonania, które mocuj si z emocjonalnymi wdrukami na zasadzie hu tawki, staj si
zbyt søabe, by je dalej tøumi . Wtedy nie wiesz, co si z tob dzieje.
Wrota neuronalne to nie „Wrota Percepcji” Huxsley'a. Wr cz przeciwnie. Blokuj
one specyficzne percepcje, dopuszczaj c tylko te o charakterze globalnym, wtedy mamy
„objawienia” bycia jednym z Kosmosem. Jednak w adnym momencie ycia nie jeste my
jedno ci – ani samemu ze sob , ani ze Wszech wiatem. Nasz umysø rozpadø si na kawaøki
i mo emy odzyska na nowo tylko kawaøki siebie. Mamy poczucie wyzwolenia z ciaøa czy
zjednoczenia z Kosmosem dlatego, e na chwil zostaøa zdj ta tøumi ca ból pokrywa. To tak
jakby terapia pierwotna w wielkim przyspieszeniu. Zamiast przebijania si do jednego
uczucia za ka dym razem i integrowania go, masz wszystko naraz, wywalone na wierzch, a
to dla systemu o wiele za wiele. Na dodatek brak ci wystarczaj cych do wiadcze z terapii,
by zrozumie , co si z tob dzieje. Badania sprzed kilkudziesi ciu lat pokazuj , e mózg
pod wpøywem LSD pracuje na znacznie wi kszej pr dko ci i zarazem znacznie mniejszej
amplitudzie, co jest charakterystyczne dla zaøamania si systemu neuronalnych obron. W
naszym o rodku monitorujemy pacjentów znajduj cych si na progu gø bokich,
pozawerbalnych uczu i widzimy jak ich obrony rosn wraz z neuronaln amplitud ; a
kiedy zaøamuj si one z chwil przekroczenia progu, zaøamuje si i amplituda.
Skutki okoøo dziesi ciokrotnego za ycia LSD ci gn si latami: trudno ci ze snem, z
koncentracj , potrzeba trankwilizatorów, zmienno nastrojów, psychozy – by wymieni
tylko kilka. Niebezpiecze stwo kuracji za pomoc narkotyków czy rebirthingu le y w tym,
e przedwcze nie, bez przygotowania i wiadomo ci, otwiera si nam pierwotny ból. W
dodatku w przypadkowej chronologii. Co z tego, e mo esz prze ywa uczucie „bycia
jedno ci z Kosmosem”, gdy twój wewn trzny kosmos tonie w cierpieniu i nie masz o nim
poj cia? Ci gle spotykam osoby, które braøy kwas, meskalin , paliøy marihuan czy
chodziøy na sesje rebirthingu. Przychodz do nas przytøoczone bólem i w stanie bycia poza
sob , w jakby cz ci siebie bujaøy przestworzach. Wi c kiedy jaki terapeuta boogiewoogie mówi ci, e taki stan to pozytywna reakcja na jego terapi , uwa aj... Uwa aj, gdy
jego przekonania zlewaj si z twoimi, inaczej wszytko przepadøo. Kiedy ci mówi, e

uzdrowienie le y w byciu jedno ci z Kosmosem, czego tak gor czkowo poszukujesz, obaj
halucynujecie.
Warunkiem sine qua non post pu w psychoterapii jest integracja. Sztuczne rodki jej
nie wywoøaj . Jest ona biologicznym prawem rozwoju, drog do samego siebie, której nie
da si omin
adnym fortelem ani skrótem. Zaprzecza prawu biologicznemu to gwaøci
prawa przyrody. Je li wszczepiamy naturze bajpasy, traci ona swoj lecznicz moc. Musimy
szanowa rytm ewolucji i nie próbowa przyspiesza swojego procesu; to zawsze nas
wywiedzie na manowce. Ludzki mózg to delikatny instrument, wi c musimy obchodzi si
z nim bardzo ostro nie.
Kiedy u ywa si LSD do leczenia depresji, polega to na zdj ciu z uczu tøumi cej je
czapy. Depresja jest – zawsze to powtarzam – represj przeniesion na wy szy poziom
systemu nerwowego. To podniesienie nic nie zmienia; dalej nie prze ywamy okre lonych
potraumatycznych uczu . S one z reguøy prewerbalne, a wi c nie ma mowy o øatwym
dost pie do nich.
Bohater artykuøu z New Yorkera (Marc Lewis) przeszedø z LSD na heroin . I nic
dziwnego. Skoro pierwszym narkotykiem pootwieraø sobie bariery blokuj ce dawny ból,
musiaø je z powrotem zamkn drugim, a có jest lepsze od pot nie u mierzaj cego
rodka? Gdyby poszedø na terapi pierwotn , nie musiaøby si ga po her . Prze yøby po
kolei, kawaøek po kawaøku, caøe swe uwi zione cierpienie i uwolniø je. LSD nie pokazuje
nam nic wi cej, ni jak to jest nie tøumi uczu przez chwil . I cho nie tøumienie jest dobr
rzecz , to osi ganie tego stanu w sposób sztuczny – zdecydowanie nie. rodki sztuczne
nigdy nie wywoøaj reakcji naturalnych. Jeste my za natur . Jeste my za harmoni
wewn trzn , a t mo e nam przywróci jedynie natura, która nas stworzyøa.

A co ze stosowaniem narkotyków w terapii pierwotnej?
(Posted: 06 May 2012 11:36 AM PDT)
Czasem jako terapeuci spieszymy si i kusi nas by za pomoc narkotyków przyspieszy
proces otwierania si klienta. To zawsze jest bardzo niebezpieczny pomysø, bo system
otwiera si sam, powoli w sobie tylko znanym tempie i wedøug biologicznego „rozkøadu
jazdy” danej osoby, a nie naszej rozpiski. Je li stosujemy substancje chemiczne wobec
niektórych pacjentów, to nie takie, aby wywróci do góry nogami ich indywidualny tok
ewolucyjny i przeskoczy pewne progi, ale przeciwnie – takie, aby spowolni ich proces
docierania do bólu pierwotnego, gdy maj søaby system zapór wewn trznych. S to
zazwyczaj o osoby, które wcze niej za ywaøy narkotyki (dotyczy to nie tylko LSD ale i
marihuany) i w sposób niekontrolowany i bez przygotowania otworzyøy sobie dost p do
potraumatycznych uczu . Nie mo esz ekstrapolowa swojego przypadku na pacjentów.
Potrzebujesz szerokiego wachlarza ich ró norodno ci do nauki stawiania wøa ciwych
diagnoz. Je li terapia prowadzona jest odpowiednio, pacjenci zazwyczaj docieraj na dno
swoich do wiadcze – jedni troch wolniej ni inni, je li maj silniejsze obrony lub ju s
pogr eni w ból emocjonalnym – ale zawsze robi to dokøadnie o swojej porze i w swoich
okoliczno ciach. Wszystko, co im wciskamy z zewn trz, w tym narkotyki, przekre la
powolne tempo ich post pu, które w sposób ewolucyjny prowadzi ich ci le do celu. Sedno

jest w tym, e ciaøo pacjenta wie o nim du o wi cej ni my i lepiej ni my. Musimy to
bezwzgl dnie szanowa . Powtarzam: konieczno wspomagania procesu narkotykami
zachodzi tylko wtedy, gdy tylko wtedy, gdy terapia prowadzona jest niewøa ciwie. Ból
bowiem osadzaø si w organizmie stopniowo przez lata, kamieniej c ci kimi warstwami i
nie da si go rozku w kilka tygodni czy w czasie weekendowego seminarium.
Pomysø podawania LSD pod superwizj jest mieszny. Bo co b dzie wiedziaø superwizor o
przebiegu takiej sesji? I co b dzie mógø zrobi , skoro b dzie ju po fakcie? I kto w ogóle
mo e przewidzie dziaøanie i skutek LSD? Gdy system zapór ulegnie sp kaniu, mo e si
okaza , e tak ju zostanie na zawsze. Chcesz to zaryzykowa ? Kto mo e okre li jak
bardzo przepuszczalne s bariery? Czy jeste gotów poradzi sobie z psychotyczn reakcj ?
Nasz mózg to bardzo cenna rzecz, nie mo na w nim miesza jak w garnku.
Problem polega na tym, e terapeuta cz sto nie wie, co robi, wi c o brak efektów
skøonny jest wini terapi . Decyduje wi c o zastosowaniu leków, my l c, e przyspiesz one
proces. Ale nie przyspiesz . Doprowadz pacjenta do zalania traum i pogr
go w
zøudzeniach. Odsyøam Was do bie cych bada , w których podawano pacjentom
halucynogeny. Kiedy iluzje pacjenta po LSD pokrywaj si z iluzjami terapeuty, wydaj si
czym normalnym, gdy tymczasem ten pierwszy naprawd odchodzi od zdrowych zmysøów.
Tymczasem lecz cy postrzega jego „jedno z kosmosem” jako stan po dany, a mo e to w
istocie by wska nik powa nego zaburzenia mentalnego. Mózg nie jest czym , przy czym
mo emy sobie majstrowa . Mamy ju wiele wiedzy naukowej wyja niaj cej, jak ten organ
pracuje i osoby prowadz ce terapi pierwotn musz rozumie najnowsz neuronauk .
Badaøem LSD przez døugi czas. Nie przynosi adnych zysków poza powa nymi
uszkodzeniami systemu zapór neuronalnych. Pro ciej mówi c, niszcz c obrony, pozwala
wypøyn wypartym uczuciom (Carhart i Harris z zespoøem, 2012, „Szczegóøowe spojrzenie
na to, gdzie i jak psychodeliki wypøywaj na ludzki mózg)1. Czy mo esz zagwarantowa , e
obrony te same si odbuduj ? Bo ja nie mog . Wi c je li chcesz by wiadkiem, jak narasta
psychoza, stosuj LSD. Kiedy zapory nie trzymaj i nast puje zalanie mózgu, rol tøumi c
uczucia musi przej kora i robi to produkuj c ró ne dziwaczne idee, które maj to sprawi .
Najlepszy sposób na poluzowanie ich w kim to wøa ciwie prowadzona terapia.
Spójrzcie: Nasze nerwice i støumienia nabudowuj si wedøug odwróconej trajektorii
ewolucyjnej. I aby je uleczy , musimy stosowa si do kolejno ci ewolucji, ewolucji
odwróconej, zamiast j pomija .
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Takim rodkiem miaøo by LSD, ale odkryto, e zalewa kor mózgow , zabieraj c nam
szans nawi zania ø czno ci z gø bi traumatycznych wspomnie . Dzi mamy nowy rodek,
oksytocyn , która zdaje si pomaga nam ufa ludziom i dzieli si z nimi. Nazywana jest
„natychmiastow miøo ci ” bo pozwala przez moment zachowywa si tak, jakby my byli
kochani – teraz i wtedy, w pocz tkach ycia. Przyjaciele zastanawiaj si , czy mo e nam
pomóc gø biej si otwiera i czu ? Owszem, mo e, ale tak jak z wszystkimi chwilowymi
remediami, efekty nie s trwaøe i omijaj kluczowy punkt: co dzieje si z pierwotnymi
wdrukami? Z wdrukiem bycia nie kochanym, który przenika i nas cza caøy nasz system?
aden narkotyk go nie usunie ani nie zmieni – i nie powinien. Nasza gø boko pogrzebana
pami staøa si cz ci naszej neurofizjologii, trwaøym zapisem i uwa am, e póki ów
wdruk pozostaje, nie mo emy poczu si autentycznie kochani, nawet gdy jeste my.
Podawan z zewn trz chemi mo na go chwilowo zawiesi lub omin , ale nic ponadto.
Nie ma magicznego sposobu na oszukanie neurofizjologii. Je li sp dzili my póø lub wi cej
ycia z matk -heter i ojcem-alkoholikiem, to wrzuciøo nas w stan permanentnego braku
miøo ci, zagro enia, porzucenia i zaniedbania i adna pastylka czy zastrzyk tego nie
odwróci. Je li byli my wykorzystywani tak, e trwale obni yø si nasz wyj ciowy poziom
oksytocyny, a przy nadu yciach nie mo e by inaczej, i powstaøy permanentne zmiany w
poziomach kortyzoli i ró nych innych hormonów, to szukanie magicznego rozwi zania na
zewn trz jest pogoni za zøudzeniami.
Wieku naøogowców znalazøo swoj magiczn piguøk , nazywa si heroina. Oto jak si to
dzieje: jakie dziecko yje w nieustannym bólu, gdy od dawna jest porzucone i co dzie
wykorzystywane. Ale kto podsuwa mu heroin i nagle czuje si normalnie – jest
odpr one, zrelaksowane, zdolne skupi si na zaj ciach – by mo e pierwszy raz w yciu.
Dlaczego? Znalazøo rodek, który je normalizuje. artuj ? Nie, bo staøy, istniej cy od dawna
ból spowodowaø fundamentalne zmiany w jego hormonach stresu, a szczególnie trwaøy
spadek poziomu serotoniny, powoduj c stan chronicznego cierpienia i dyskomfortu, nie
wskazuj c w aden sposób na przyczyny. Nie wie nawet, e to si nazywa ból. Ale gdy
bierze u mierzacz, który go tøumi, to czuje si „normalnie”. Na t chwil „normalnie”. Tak
samo jest z oksytocyn : po wzi ciu czujemy si kochani i kochamy – na t chwil . Ale ona
szybko mija i nie wolno nam naiwnie wierzy , e jakikolwiek narkotyk odmieni histori
naszego ycia i nas samych za zawsze. To si nazywa magiczne my lenie, i wsz dzie na
wiecie go peøno. Inni bior ekstazy, bo równie daje na chwil ów cudowny stan dost pu
do uczu i je li kogo takiego zapytasz, b dzie przysi gaø, e to mu pomaga, ale niestety

nie, wierzcie mi. Nie mo e, bo je li co nie wypøucze z nas odcisku zamierzchøej historii
ycia, nie zajdzie znacz ca zmiana. Owszem, mog zaj pewne zmiany w my leniu i
postawach, ale bez rozwi zania wczesnej historii – neurofizjologicznie wszystko w
czøowieku zostaje takie samo
Jest jeden sposób, w jaki mo emy sta si trwale zdolni do odczuwania miøo ci: musimy
najpierw odczu , jak bardzo byli my niekochani i krzywdzeni od pocz tku ycia, gdy to te
odø czone i zapomniane uczucia pchaj nas do zachowywania si w naøogowy sposób.
Czym wi c jest uzale nienie? Nieprzytomnymi próbami osi gni cia stanu emocjonalnego,
jaki mieliby my stale w naturalny sposób, gdyby my do wiadczali od pocz tków ycia
rodzicielskiej miøo ci: szacunku, troski, ochrony, wsparcia, uwagi itd. Narkotyki daj nam
ten stan, ale tylko na chwil , a ich skuteczno wyczerpuje si z czasem. Boli nas przeszøo
– nasza dawna historia i to ona sama nas wyzwala, je li si cofniemy by j odnale i
emocjonalnie spotka . Wtedy doznajemy trwaøego wyzwolenia.

