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Cudowna strona tzw. wdruków polega na tym, że są one fontanną prawdy, co znaczy, że 
możemy dokładnie ufać ich wierności, gdy pacjent uzyskuje dostęp i przeżywa na nowo swoje 
kazirodztwo. Możemy też wierzyć opowiadaniu symptomów, na przykład gdy widzimy utratę erekcji. 
Symptom taki opowiada nam prawdę pomimo naszych wysiłków woli, bowiem ani kobieta ani 
mężczyzna nie może zmusić się do orgazmu bez głębokiego dostępu do siebie. Niezdolność do erekcji u 
mężczyzny przekazuje informację o jego systemie. Zbyt często staramy się naprawić ów „problem” 
wbrew temu, że jest on zgodny z wewnętrzną prawdą pacjenta. Staramy się, za pomocą naszych nowo 
wynalezionych technik psychologicznych, na siłę wydrzeć symptom z jego rzeczywistości. 

O tym, że „wdruki” opowiadają prawdę, możemy przekonać się też za pomocą pomiarów. Jeśli 
w czasie sesji temperatura ciała pacjenta wzrasta lub opada o około trzy stopnie, wiemy, że doświadcza 
on na nowo i uwalnia jakąś ciężką traumę - albo z poziomu drugiego (system limbiczny), albo 
pierwszego (pień mózgu). Ale najpewniej z obu na raz. Odkryliśmy, że tego rodzaju urazowe 
wspomnienia są całkiem dostępne dzięki zastosowaniu odpowiednich technik. Bez nich jednak, 
wspomnienia te zdają się być niedostępne. Natura jest świetnym ochroniarzem - pamięć taka nie 
powinna być łatwo dostępna, gdyż niższe ośrodki mózgu zawiadują funkcjami życiowymi i 
adaptacyjnymi strategiami, których przeżytym urazom nie wolno naruszać. 

Mimo, że od urazowego zdarzenia mogło minąć mnóstwo czasu, trauma wciąż pozostaje w 
ciele, przepojona pełną siłą pierwotnego przeżycia. I wciąż sieje spustoszenia. Póki ciało jest jeszcze 
młode i silne, może w ogóle nie mieć symptomów, ale wraz z wiekiem i słabnięciem, będą się one 
przejawiać. 

Kiedy „wdruk” został odcięty zostało odcięte od przytomnej świadomości, nieustannie stanowi 
zagrożenie. Jest na pokładzie „obcym elementem”, z którym stale należy się liczyć, gdyż w 
nieoczekiwanej chwili może zalać świadomość, wysyłając potężny sygnał do katapultowania się. Obca 
inwazja, jaką jest na przykład wykorzystanie seksualne lub porzucenie przez rodzica, sprawia, że 
dziecko czuje się niechciane, niekochane, poniżone i zagrożone. Wskutek tego rodzaju wczesnych 
doświadczeń staje się ono chronicznie sterroryzowane i zrepresjonowane. Trauma ta powoduje 
następnie rozszczepienie „ja”. Wbija klin między prawdziwe, obolałe jestestwo dziecka, a jego 
nieprawdziwe, sztuczne „ja” - osobowość wytworzoną do prezentowania na zewnątrz. Z powodu tego 
rozszczepienia lub rozłączenia, tracimy władzę nad swoim ciałem. Nie możemy już zmusić go do 
wykonywania naszych rozkazów. W obszarze seksu oznacza to, że ciało pozostaje poza kontrolą woli i 
poza trajektorią swoich naturalnych reakcji. Wola mieści się na szczycie kory mózgowej i nie jest w 
stanie zejść niżej i nakazać penisowi reagować tak, jak powinien. Na przykład, nie może powstrzymać 
go od przedwczesnej ejakulacji. Wczesny uraz upośledził rozwój zawiadującej czynnościami kory 
orbitofrontalnej, która mogłaby spowolnić wytrysk.[1]

Rozłączenie oznacza utratę więzi z wieloma procesami, jakie są sterowane przez niższe 
struktury mózgu. Dlatego nie mamy sposobu na zahamowanie za pomocą woli migotania 
przedsionków, regulowanie ciśnienia krwi czy wymuszenie orgazmu. Żadna siła woli nic tu nie wskóra, 
gdyż usiłujemy ujarzmić siły, z którymi straciliśmy kontakt przed wieloma laty. Od tego czasu siły te 
wysyłają ciału własne rozkazy, w swym własnym, specyficznym i milczącym języku, przerzucając nasze 
zasoby z miejsca na miejsce i starając się wciąż ostrzec nas przed dawnym zagrożeniem. Na przykład 



poziom kortyzolu (hormonu stresu) może bardzo wzrosnąć, a my będziemy odczuwać jedynie 
nadciągającą zagładę, nie wiedząc, od czego miałaby ona nastąpić. „Zagładą” tą mogło być na przykład 
duszenie się podczas gwałtu oralnego przeżytego w niemowlęctwie czy wskutek braku tlenu w czasie 
porodu. Lub, co gorsza, nie będziemy odczuwać zgoła niczego. Jest to problem, którego istotę nazywam 
„rozpadliną Janova”. Im głębsza jest przepaść lub rozłączenie między wdrukowaniem „wdrukiem” a 
przytomną świadomością, tym bardziej jesteśmy podatni na różne choroby. Przepaść pomiędzy 
obszarem doznań emocjonalnych i zmysłowych, a korowo-myślowym uprzytomnianiem sobie ich jest 
precyzyjnym wskaźnikiem i, według mnie, miarą długowieczności. Ktoś może powiedzieć: „Przecież on 
dostał raka płuc, bo palił dwie paczki dziennie”. Ja bym powiedział, że palił z powodu zerwania 
połączenia między fizjologicznym doświadczeniem a jego przytomną świadomością (rozpadlina 
Janova). To owa przepaść naraziła na szwank jego system i zdrowie.  

Z powodu zerwania połączenia między sferą uczuć/doznań, a świadomego myślenia, penis czy 
pochwa posiada własny „umysł”: kieruje się potrzebą uwalniania zablokowanego napięcia i/lub 
opowiadania o traumie. Musimy więc doświadczać dawnych „wdruków” na nowo - musimy świadomie 
dotrzeć do powodujących rozłączenie czasów i miejsc, które mogą nie mieć nic wspólnego z seksem. 
Musimy poczuć owo rozłączenie, aby je w sobie złączyć.  

http://www.arthurjanov.com/

[1] Janov nawiązuje tu w skrócie do znanych i częstych symptomów wykorzystania seksualnego w dzieciństwie. 
Odłączając się w czasie molestowania od swojego ciała, ofiary często mają potem, w dorosłym życiu, problemy z 
seksem. Kobiety cierpią na tzw. oziębłość płciową, przyjmując za opiniami lekarzy, że nie wiadomo dlaczego, 
myślą, że pewnie urodziły się takie „wybrakowane”. Oziębłość płciowa może być całkowita = nie odczuwają żadnej 
rozkoszy genitalnej z seksu, częściowa = odczuwają rozkosz, ale nie mogą przeżyć orgazmu, lub wybiórcza = 
przeżywają orgazm tylko same z sobą, via masturbacja, lub tylko z niektórymi partnerami (na przykład z obcymi 
tak, a z mężem nie). Mogą też mieć problemy z lubrykacją (wydzielaniem śluzu). Reakcje te krążą wokół obron: 
„Nie zrobisz mi tego; nigdy nie sprawisz, że poczuję przyjemność. Nie mogę nigdy więcej dopuścić, by ciało mnie 
zdradziło „współpracując” z oprawcą”. U wykorzystanych w dzieciństwie mężczyzn mamy często do czynienia z 
tzw. impotencją lub przedwczesnym wytryskiem. Również: „Nie zrobisz mi tego. Nie podniecisz mnie. Albo, jeśli 
już nie mogę powstrzymać podniecenia, to niech to się już jak najszybciej skończy”. Symptomy te również mogą 
być całkowite, częściowe lub wybiórcze. Zwykle są to dawne, odłączone, lecz wciąż działające z miejsca nadużyć 
reakcje, które z jednej strony ostrzegają przed zagrożeniem, jakim była stymulacja w dzieciństwie, a z drugiej 
„opowiadają” o niej lub sygnalizują to wyparte doświadczenie. Trudności mogą obejmować też wszelkie inne 
rodzaje dotyku lub bliskości psychicznej, emocjonalnej. Sytuacja takiej osoby przypomina znany przypadek 
odnalezionego na odludziu człowieka, który ukrywał się przed wrogiem, choć od końca wojny minęło kilkadziesiąt 
lat. Dla niego ona wciąż trwała i długo nie chciał uwierzyć, że jest inaczej. (przyp. tłum.) 


