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Integracja, która oznacza uwolnienie kluczowych wspomnień traumy, obejmuje 
niemal każdy system naszego organizmu, jak i obszar życia. Aby wiedzieć czy integracja 
nastąpiła, oraz w jakim stopniu i w jakich obszarach, robimy pomiary, np. mierzymy liczbę 
limfocytów zwalczających komórki rakowe i wirusy (natural killer cells), poziom serotoniny i 
funkcje fal mózgowych.  

Możecie zapytać: „Czy to coś zmienia, jeśli nie uwolnimy pewnych przeżyć z okresu 
płodowego?” Tak, ma to znaczenie, gdyż przeżycie dawnej traumy i objęcie jej 
świadomością wywołuje zmiany wielu parametrów fizjologicznych i behawioralnych. Ciągle 
widzimy, jak głęboko zakorzenione wzorce – migreny, nadciśnienie, kompulsywne 
zachowania odreagowujące (acting out) i wiele innych symptomów nieraz od wczesnego 
dzieciństwa i okresu płodowego – ustępują po dziesiątkach lat dzięki terapii pierwotnej. 
Odpowiedź jest więc jasna. Gdyby pacjent potrzebował czegoś więcej lub czegoś innego, 
niż uwalniającego przeżycia traumy na nowo, to wskutek takiej pracy poczułby się gorzej, 
a nie lepiej – po paru miesiącach lub paru latach. Nie utrzymałyby się też osiągnięte 
zmiany fizjologiczne (np, poziom kortyzolu, hormonu stresu wróciłby do tego sprzed 
terapii). Powtarzam do znudzenia: jedyny moment, w którym pacjent może dokonać 
przezwojenia mózgu i korekty wyjściowych poziomów neuroprzekaźników i hormonów, to 
ten, kiedy każdym włóknem swego jestestwa cofa się on do wczesnych zdarzeń w swojej 
historii – a historia ta obejmuje też jego życie płodowe.  



Ostatnie badania to potwierdzają. Naukowcy z Massachussetts Institute of 
Technology odkryli, że mózg ulega przezwojeniom tym łatwiej, im jest młodszy. W 
czasopiśmie Current Biology (Oct 14, 2010), wiodąca autorka Marina Bedny sugeruje, że 
im jesteśmy starsi, tym trudniej nam przezwajać swój mózg. Większość obwodów jest już 
dobrze utrwalona. A ja się zastanawiam, czy z tym nie jest łatwiej gdy cofamy się wstecz, 
przeżywając na nowo wczesne stany emocjonalne wdrukowane w system nerwowy... Bo 
jak inaczej wytłumaczyć niesamowity progres u zaawansowanych wiekiem pacjentów, 
którzy z powodzeniem uwalniają dawne wdruki? To sprzeciwia się dzisiejszym badaniom, 
wskazującym na wielkie trudności w przezwajaniu obwodów nerwowych w późniejszym 
życiu. 
 Chcę być dobrze zrozumiany: każda interwencja terapeutyczna po okresie 
krytycznym jest jedynie paliatywna. Ciepły i uważny lekarz czy psychoterapeuta może 
jedynie zamortyzować wpływ wewnętrznego bólu. Ciepło, choć konieczne i ważne, nie 
przeniknie wystarczająco głęboko, by zaatakować pierwotny wdruk. Pacjent oczywiście 
poczuje się lepiej, bo doznał uśmierzenia, co ciągle powtarzam. Analizowanie przeniesień 
ani zrozumienie wzorców postaw wobec postaci doktora nie doprowadzi do 
fundamentalnej przemiany, ani też żadna terapia wglądowa. Nie pozwala na to 
zatrzaśnięte okno dostępu do czucia. Stłumienie staje na drodze każdej głębokiej 
penetracji i utrzymuje nas na poziomie sztucznych osobowości.


