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Transformacja uczuć poprzez rezonans 
Refleksje Arthura Janova nad ludzkim losem, blog. 01.06.09 

W jaki sposób przekształcamy smutek w depresję? Gniew we wściekły szał? Lęk w 

terror? Poprzez REZONANS. Im głębiej schodzimy w struktury naszego systemu nerwowego, 

spotykamy tam tym bardziej impulsywne, będące poza rozsądkiem i kontrolą, uczucia 

/emocje / doznania. Ma to słuszne uzasadnienie. Im niżej schodzimy, aż do pnia mózgu, 

wydobywają się stamtąd tym bardziej natychmiastowe, służące przetrwaniu, zwierzęce 

reakcje. Wściekłość i terror są tam po to, by umożliwiać błyskawiczne, ratujące życie, 

gwałtowne reakcje. Spoczywa tam również głęboka bezradność i brak nadziei (fundament 

ciężkiej depresji). Wszystkie uczucia i stany, jakie się tam znajdują, mogą być wywołane na 

bieżąco poprzez rezonans. Jestem przekonany, że każda z tych podstawowych emocji jest 

„trzymana” inną, specyficzną dla siebie częstotliwością. Częstotliwości te zapośredniczają 

takie uczucia, jak gniew czy wściekłość. Wściekłość i furia, jako komponent emocjonalny 

poziomu pierwszego1, wyzwalane są przez rezonowanie z częstotliwością aktualnie 

przeżywanych uczuć, co czyni je wielekroć silniejszymi i groźniejszymi. W chwili obecnej 

zazwyczaj nie ma nic, co mogłoby wzbudzać terror. Mimo to bywa, że wygłoszenie mowy lub 

odczytu wzbudza skrajną grozę. Dlaczego? Ponieważ jeśli czyjeś dzieciństwo nazanczone było 

brakiem miłości, porzuceniem i często nienawiścią ze strony rodziców, osoba taka ma 

osłabiony system obronny. Rezonans bez przeszkód sięga wtedy głębiej, bo system zapór w 

układzie nerwowym (gating system) nie jest dość szczelny. Wczesne urazy w dużym stopniu 

niszczą w nas zdolność wykształcenia systemu wystarczających blokad.  

Perspektywa publicznego wystąpienia budzi wtedy terror, który nie ma nic wspólnego 

z tym, co dzieje się obecnie. Ale to, z czym ono rezonuje, jest rzeczywiste i wiele mówi o 

1  Janow wyróżnia trzy poziomy życia psychicznego, tzw.first line, second line and third line, obsługiwane 
odpowienio przez trzy obszary Centralnego Układu Nerwowego: ewolucyjnie najstarszy pień mózgu (płazy), 
śródmózgowie / układ limbiczny, jaki mają wyższe zwierzęta, oraz system korowy / kresomózgowie, wykształcone u 
człowieka. U dzieci poziom pierwszy wykształca się w pierwszym roku życia, poziom drugi w drugim i trzecim, a poziom 
trzeci od czwartego. Tam też gromadzi się odpowiednio pamięć pierwszych doznań i zdarzeń (przyp. tłum.). Zob. też 
filmy szkoleniowe na stronach The Primal Center w Santa Monica 



zdarzeniach, które spoczęły na dnie naszego mózgu, w strukturach jakie dzielimy z płazami. 

Tam błyskawicznie szacujemy, czy zachodzi bezpośrednie zagrożenie życia? Często tak. 

Matka, która pali, pije lub się narkotyzuje. Tak samo matka prepsychotyczna, ze względu na 

jej wysoki poziom mobilizujących substancji chemicznych. Oznaki nadmiernego pobudzenia 

operują językiem ciała, mówiąc nam, jak poważny był wczesny uraz / dysfunkcja. Sprawdza 

się to zwłaszcza w przypadku osób psychotycznych. Leczyłem młodego mężczyznę 

urodzonego w bazie piechoty morskiej przez rozwodzącą się parę. Matka porzuciła go 

wkrótce i wychowywał go ojciec, niemal stale nieobecny, bo wysyłany z frontu na front. W 

życia tego człowieka chłopca trauma goniła traumę, co oznaczało brak miłości.  

Trudność jest w tym, że zwykle nie rozpoznajemy bodźca wywołującego rezonans i 

leczymy problem na powierzchni. Terapia poznawczo-wglądowa stara się przekonać 

pacjenta, że nie dzieje się nic, czego mógłby się bać. Oj, oj, oj. Tyle jest rzeczy, których trzeba 

się bać, gdybyśmy tylko mogli je dostrzec... Widać to na przykładzie terapii złości, którą 

próbuje się opanować na górnym, korowym poziomie osądów,gdy prawdziwa wściekłość 

spoczywa w głębi, uśpiona lecz gotowa wybuchać. Słowa są wobec niej jak tłumaczenie 

granatowi, by nie wybuchał mimo wyjęcia zawleczki. Musimy zrozumieć mechanizm 

rezonansu, gdyż on jest tym, co musimy leczyć. Musimy zająć się tym, czego nie widać: 

wdrukami spoczywającym w nas od dekad. Inaczej spowodują raka lub atak serca i będziemy 

się dziwić dlaczego? 

Jak możemy się upewnić co do skuteczności leczenia? Jeden sposób, to sygnały 

witalne. Mierzymy je u każdego pacjenta przed, w czasie i po każdej sesji. Gdy wkracza 

czynnik rezonansu, to im głębiej pacjent schodzi w pokłady mózgu, tym wyższe ma wyniki. 

Na poziomie pnia mózgu, gdzie rejestruje się większość urazów niemowlęcych i porodowych 

oraz trauma prenatalna, znajdujemy oznaki najdłuższych, najwolniejszych fal mózgowych. 

Przy uwalnianiu przeżycia z tego poziomu, pacjent ma ciśnienie ponad 200 na 110, a tętno 

spoczynkowe powyżej 100 razy na minutę. 

Przerażający wpływ tych wczesnych wdruków obserwujemy każdego dnia, niemal na 

każdej sesji. Jedna osoba przychodzi w poczuciu beznadziei i depresji, jej ciśnienie krwi jest 

bardzo niskie. Inna ma wielką złość i tętno znacznie powyżej normy. To tylko kawałek, a 

potem możemy dokładnie obserwować wkład, jaki wnosi w sesję każdy z poziomów 

świadomości. Bardzo rzadko, właściwie nigdy, nie zdarza się pacjent operujący na poziomie 

pnia mózgu bez rezonansu. Samo to wystarcza, by skierować terapię niekontrolowanej 

impulsywności we właściwą stronę.  

Większość osób przychodzących do lekarza z poważnym nadciśnieniem, dostaje z 

miejsca lek na jego obniżenie. Lekarze powinni stosować leki. Silne objawy trzeba opanować. 

W terapii pierwotnej docieramy tam, gdzie leżą przyczyny, gdyż prowadzimy terapię genezy: 

genotypu, a nie fenotypu. Fenotyp – powierzchowność i objawy – jest jedną ze ścieżek do 

genotypu. Jeśli stłumimy fenotyp farmacją, możemy być pewni, że pacjent nie wydobrzeje. 



Bardzo mało wiemy o szczegółach i niuansach chorób, ale dużo wiemy o ich genezie. Mówi 

nam ona wiele o statusie zapór (gates) – o ich nieszczelności lub całkowitej 

nieprzepuszczalności i oporze jaki stawiają penetracji. Gdy tylko pacjent przynosi ciało, od 

razu wysyła informacje. Jeśli płyną one z poziomu pierwszego, od razu wiemy dokąd 

zmierzać z klientem w terapii. Czy pomagać mu dotrzeć do wdruków, czy może wspomóc 

system zapór okresowym zastosowaniem trankwilizatorów.  

Świeża osoba o niskim ciśnieniu i niskiej temperaturze ciała zdradza nadmiar 

działania układu parasympatycznego. Możemy podwyższyć jej poziom energii substancjami 

pobudzającymi. Możemy musieć podać coś, co zwiększy produkcję hormonów stresu. 

Możemy też, poprzez terapię pierwotną, zaatakować nośnik tego wszystkiego, a nie 

poszczególne oznaki, jak ciśnienie krwi lub pracę serca. I na tym polega różnica między tym, 

co robi nasza terapia, a tym, co robią inne terapie. Mamy pełny przegląd. Znamy tę muzykę i 

często nie ma w niej żadnego liryzmu.  

Leczenie depresji 
Arthur Janov's bolg, odcinek zamieszczony 27 lutego 2013 10:13 AM PST 

Rezonans jest zjawiskiem, które musimy wziąć pod uwagę w terapii depresji. Wiele 

ostatnich badań wskazuje na to, że gdy dziecięca trauma (na przykład brak miłości) wydarza 

się bardzo wcześnie, to wzbudza ona pewne częstotliwość elektromagnetyczne w obwodach 

mózgu, które kodują w komórkach jej emocjonalną pamięć. Może się zdarzyć, że pewne 

uczucia nakładające się na ów wdruk będą miały taką samą częstotliwość rezonowania – np. 

gdy dotyczą porzucenia przez partnerkę, albo urodzenia dziecka. Wtedy to, co dzieje się 

obecnie, może swoją emocjonalną wibracją elektromagnetyczną wzbudzać pamięć wczesnego 

urazu i dlatego zalewają nas zablokowane dotąd potraumatyczne uczucia. Dziewczyna została 

porzucona przez chłopaka i ląduje w ciemnej, wszystko ogarniającej otchłani emocjonalnej – 

jeśli np. była porzucona przez rodziców w początkach życia i ma niezbyt mocny system obron 

neurochemicznych. Ciemna otchłań to obrazowe określenie depresji. Mierzymy ją nie 

metodami statystycznymi, lecz sygnałami witalnymi naszych pacjentów. Stosunkowo 

niegroźne wydarzenie wrzuca nas w tę czarną otchłań, bo jego jego neuronalna częstotliwość 

elektromagnetyczna koresponduje z częstotliwością dawnej traumy w pewnych obwodach, 

układach czy strukturach systemu nerwowego. Stąd np. są depresje poporodowe matek lub 

próby samobójcze odtrąconych kochanków.

  Jeśli nie rozumiemy i lub nie doceniamy siły pierwotnego wdruku, nie zrozumiemy 
skąd się bierze depresja i jak ją wyleczyć. Zostaje na  wtedy udzielanie rad, pochlebstwa i 
manipulowanie pacjentem na poziomie tzw. tu-i-teraz. Oraz wytłumianie go narkolekami. 
Jako terapeuci pierwotni wiemy o ścisłej korelacji między wysokim ciśnieniem krwi a 



depresją, tak samo jak wiemy, że łączy się ona z migrenowymi bólami głowy. Nasze ciało 
krzyczy „głosem” tych symptomów, ale możemy tylko siedzieć bezradnie i podawać dawkę 
za dawką, by je kontrolować. Ekstrahujemy symptomy z pacjenta zamiast widzieć w nich 
neurobiologiczną emanację jego historii. Kiedy jej nie rozumiemy lub się boimy z nią 
zmierzyć, bo zahacza o nasze wczesne i zapomniane porzucenie, jesteśmy ograniczeni do 
„terapii” ahistorycznej: „leczymy” symptomy, a nie ludzi. 


