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W dawnych czasach używałem triku z telefonem. Prosiłem pacjentów, by zadzwonili – 
teraz, zaraz – do rodziców, i powiedzieli im wszystko o swoim dawnym bólu i o tym, czego 
od nich potrzebowali. (Aparat był ustawiony tak, że nie łączył). Po chwili słyszałem 
narzekania: „Nikogo nie ma w domu”. To oczywiście było podwójnie wiązanie. Wiadomo: 
nigdy nikogo nie było w domu, a kiedy byli, to i tak ich nie było. Jednak pokazywało 
pacjentom coś więcej. Oponowali: „To nie ma sensu. I tak mnie nigdy nie pokochają”. 
Odpowiadałem: „To nie ma znaczenia. Jedyne, co ma znaczenie, to abyś poczuł i wyraził tę 
potrzebę. W niej jest cały kosmos stłumionego bólu. Możesz używać lewej półkuli do 
racjonalizowania: <Nie potrzebuję tego lub ich>, ale twoja pierwotna potrzeba wciąż jest 
niezaspokojona”. To ona tak mocno napędza i kontroluje nasze zachowania.  

A więc jedną częścią mózgu racjonalizujemy, podczas gdy druga niesie straszne 
cierpienie. Nie ma znaczenia, czy rodzice mogą cię pokochać czy nie, bo nawet gdyby to 
nastąpiło, nie usunie czarnej dziury braku miłości w łonie i/lub w dzieciństwie – owej palącej 
mózg potrzeby, która mówi prawdę o naszym życiu i naszej historii. Nie chcemy jej więcej 
zagrzebywać, gdyż to w niej leży nasze wyzwolenie. Jednak oznacza ono kontakt z bólem. 
Dlaczego jest to konieczne? Ponieważ ból informuje o braku czegoś absolutnie 
podstawowego dla życia i przetrwania. Kłopot polega na tym, że stał się on wdrukiem na 
dalsze życie. Żyjemy więc w stanie ciągłego alertu, gnani i sterowani tą dawną potrzebą, 
choćbyśmy nie wiem jak bardzo starali się rozluźnić. Jeśli ból został skutecznie stłumiony 
zamienia się w chroniczne napięcie mięśniowe, które może prowadzić do wszelkiego rodzaju 
upośledzeń. Lub jeśli nie napięcie mięśniowe to chroniczny ból fizyczny.  

Jeśli nie przebijemy się do prawej, czującej półkuli, a stamtąd wgłąb do niższych 
struktur mózgu, nigdy nie dotrzemy do tej potrzeby. Jest ona zakryta nadaktywnością lewego 
zakrętu kory prefrontalnej. Musimy znaleźć sposób ominięcia zapór utworzonych z werbalno-
intelektualnych racjonalizacji i dotrzeć do naszej prawdziwej natury: czystego czucia, jakie 
jest naszym jądrem. Ludzie odlegli od niego nie potrafią cenić i szanować środowiska, 
zwierząt, natury i zazwyczaj też innych ludzi. Do tego musieliby najpierw odczuć to, co noszą 
w środku. Niełatwe zadanie. Co gorsza, jeśli już trafiają na terapie to wybierają takie, które 
tak samo jak oni omijają ich czującą naturę, zmykając w „bezpieczne” rejony intelektu. Oj, oj, 
oj... 
 To interesujące, co wiemy o lewej i prawej półkuli. Najnowsze badania pokazują, że 
osoby, które doznały uszkodzeń lewej półkuli stają się bardziej twórcze (New Scientist. Dec. 



18, 2010). To znaczy mają lepszy dostęp do prawej strony mózgu i uczuć. To przecież uczucia 
pozwalają nam ogarnąć całość – dostrzegać związki i zależności między faktami. Lewa 
półkula jest bardziej punktowa, wybiórcza i ujmuje każdy fakt jako odrębną całość samą w 
sobie. Uczucia zdają się być czymś o wiele bardziej globalnym i wnoszą mądrość – głębsze 
rozumienie faktów. Badanie powyższe wskazuje, że lewa półkula może tłamsić kreatywność i 
oczywiście emocje. Język jest czymś cudownym i okropnym zarazem. Im bardziej pracujesz 
intelektem, tym gorzej się masz, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Mimo to, gdzież bylibyśmy 
bez Einsteina? Z pewnością był twórczy. Jednak nigdy nie ogarnął teorii Heisenberga. 
Intelektualnie w obrębie nauk społecznych był martwy. Jak inaczej wyjaśnić generalny brak 


