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Zbyt cz sto my limy o pami ci jak o czym , co mo emy pami ta ... werbalnie, tak jest. Ale
istnieje te kilka innych rodzajów pami ci i ka dy poziom wiadomo ci (czy nie wiadomo ci), w
tym tak e wyra any fizycznie, ma swój sposób pami tania. Pami ta nasz system emocjonalny,
daj c nam zna o tym, czego mo emy nie by „ wiadomi”, gdy co np. porusza nas do øez. W ten
sposób nosimy w pami ci zdarzenia na poziomie niewerbalnym i w zapisane w sposób niewerbalny.
Prócz tego, jest jeszcze jedna forma pami ci, najbardziej „prymitywna”, któr wyra a poziom
czysto instynktownych reakcji; mie ci si ona jeszcze ni ej, pod pami ci emocjonaln . Jej
przejawiem s zawøadni cia lub wtargni cia, a tak e napady apopleksji i co takiego zdarzyøo si u
mnie na terapii grupowej, gdy jeden z moich pacjentów, epileptyk, miaø zaraz mie atak. Wtedy
powiedziaøem mu, e mo e chodzi o poród i spytaøem, czy chciaøby w to wej . Zgodziø si i –
wszedøszy – przeksztaøciø zaczynaj cy si atak w prze ywanie trauamtycznego porodu, kiedy dusiø
si z niedotlenienia. Wiedziaøem, sk d pøynie jego symptom, inaczej nigdy nie odwa yøbym si
zasugerowa mu tego. Jednak tego rodzaju sugestie-interwencje tylko czasami s mo liwe.
S rodzaje pami ci, które nazywam pierwszoliniowymi, jak np. unikanie zamkni tych,
ciasnych miejsc stanowi cych „wyzwalacz” pami ci stanu pozbawienia lub niedoboru tlenu w
yciu pøodowym. Unikanie takich miejsc przez osoby maj ce tego rodzaju wdruk pozwala im
omija ich wspomnienia pierwotne, które wywoøaøyby atak paniki. To nie zamkni te, ciasne
pomieszczenie jest zagro eniem; zagro eniem jest wydostanie si pami ci, jakie to miejsce
prowokuje. Terapeutyczny akt pierwotny (a primal) mo e j podnie do poziomu jawnej
wiadomo ci, ale tak e gdy pami ta spoczywa w nie iwadomej gø bi, to wci jest pami ci . W
terapii pierwotnej d ymy do tego, by – z czasem i powoli – poø czy te nie wiadome poziomy,
poprzez ich przytomne do wiadczanie: wprowadzi niewerbaln czy prewerbaln pami stanu i
emocji – w obr b prze y wiadomych. Nigdy nie próbujemy „przetøumaczy ” tej w sposób
intelektualny lub søowny z j zyka nie wiadomego na wiadomy. Nie zach camy te pacjentów do
werbalnego przypominania sobie lub opisywania materiaøu, który jest prewerbalny, i staramy si
odwodzi ich od takich prób. Prowadzi one mog co najwy ej do pøytkiego odreagowania –
redukcji „ci nienia”, które nap dza proces terapeutyczny – co wcale nie pomaga i jest
oszukiwaniem pacjenta: prób zmienienia jego struktury pami ci. Cz sto robi to niestety terapeuci
trzymaj cy si poziomu intelektualnego... ka de do wiadczenie rozmieniaj na søowa, „wmuszaj c”
pami w tryb søowny.
Naszym pierwszym zadaniem na sesji jest zorientowanie si , z jakim typem pami ci mamy
wøa nie do czynienia. Trauma porodowa nigdy nie uwalnia si w sposób søowny, ani nawet poprzez
øzy – nie padaj adne søowa. Zach canie pacjenta do krzyku gdy prze ywa na nowo sytuacj , w
której pami ci nie zapisaø si krzyk ani nawej jego potrzeba, to jeszcze jedna droga do jaøowego
odreagowania – rozøadowania energii emocjonalnej lub instynktownej na nie odpowiadaj cym jej

poziomie jawnej wiadomo ci. Nie wolno nam myli poziomów: przenosi jednego systemu
pami ci na poziom innego systemu.
Tak si dzieje w przypadku ataku apopleksji, cho oczywi cie mo e on te pochodzi z
uszkodze mózgu, ale puntem orientacyjnym jest tu ukryty l k. Sprowadzamy pacjenta na poziom
poni ej jego jawnych symptomów, tam, gdzie mo e siedzie ukryty l k , ale ju nie jawny atak
epilepsji, i w ten sposób staje si jasne, z jakim systemem pami ci mamy do czynienia. W terapii
wgl dowo-poznawczej zbyt cz sto ekspresja werbalna wyø cza inne, gø bsze poziomy, wi c
poprawa jest tylko cz ciowa, bo odnie li my si tylko do cz ci pami ci. Dla jasno ci, w
przypadku epilepsji w gr mo e wchodzi kilka czynników, w przypadku l ku –mo e by jeden.
Gdy go redukujemy, pomagamy pacjentowi zej poni ej poziomów symptomatycznych. Nie jest to
ostateczne uleczenie, ale pomaga. Ostateczne uleczenie nast puje, gdy sprz gniemy neurologi i
fizjologi z kluczow pami ci pierwotn . Nie mo emy oczekiwa peønego uzdrowienia
pomin wszy jakikolwiek aspekt swojego organizmu. Mo emy stosowa piguøki do zablokowania
l ku, ale to nie b dzie leczenie. Musimy upewni si , z jakim systemem pami ci mamy do
czynienia wiedz c jak ró ne s ich rodzaje i jak trudno jest im si spotka . Je li je pomieszamy,
pacjent nie wydobrzeje. To nie jest jaki teoretyczny punkt widzenia, ale przede wszystkim

