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W latach 1995-97 Kaiser Preventive Medical Centre w San Diego, Kalifornia,
przeprowadziøo badanie ponad 17 000 osób pod k tem zdrowia i zachowa w wietle traumy
do wiadczonej w dzieci stwie – rodziców w wi zieniu, rozwodów, nadu y ze strony opiekunów,
itd. (Zob.: http://www.cdc.gov/ncipc/pub-res/pdf/childhood_stress.pdf). Ka dy badany uzyskiwaø
wynik w skali ACE (Adverse Childhood Experiences – Niepomy lne Do wiadczenia Okresu
Dzieci stwa), gdzie wynik zero oznaczaø brak urazów i rósø proporcjonalnie do tego, jak wiele
traumy zaznaøa w dzieci stwie dana osoba. Osoby z wynikiem na poziomie cztery sze ciokrotnie
cz ciej rozpoczynaøy kontakty seksualne przed 15 rokiem ycia, dwukrotnie cz ciej chorowaøy na
raka i rozedm oraz siedmiokrotnie cz ciej stawaøy si alkoholikami w porównaniu do generalnych
statystyk. Osoby z wynikiem sze

trzydziestokrotnie cz ciej próbowaøy popeøni samobójstwo.

Osoby z wynikiem zero nie miaøy lub prawie nie miaøy problemów ze szkoø i nauk ; te zaczynaøy
by powa ne od wyniku ACE na poziomie cztery i wi cej. Krótko mówi c, trauma dzieci stwa
wyrz dza szkody w dorosøym yciu, co zapewne dotyczy wi kszo ci ludzi.
Ale zaraz! Badanie to nie uwzgl dnia okresu pøodowego, gdzie pojawiaj si pierwsze
wdruki i przesuni cia funkcji. Im wcze niejsze s , czyli im gø biej zalegaj w mózgu takie
wspomnienia, tym trudniej naprawi szkody, jakie powoduj . Po prostu badanie to ignoruje
najbardziej rozstrzygaj cy okres naszego ycia je li chodzi o wzorce przyszøych zachowa jak i
symptomy. Na przykøad prawdopodobniejsze jest, e wøa nie w tym okresie tkwi zal ki
pó niejszego raka i na nie dopiero nakøadaj si pó niejsze urazy oczywistego rodzaju (jak rodzic w
wi zieniu), dodaj c si wcze niejszej do patologicznej mikstury.
Poniewa swój niesøychanie gwaøtowny rozwój mózg dziecka rozpoczyna jeszcze w øonie
matki, trauma z tego okresu ma najwi ksze znaczenie. A to oznacza, e ka de skuteczne leczenie

musi dotkn

tych urazów i zdj

ich wpøyw. Jeste my nie tylko biernymi ofiarami wczesnej

traumy, ale mo emy te aktywnie na ni zareagowa , odzyskuj c kontrol nad jej wpøywem i
pokonuj c j . Oznacza to jednak, e b dziemy ponownie wystawieni emocjonalnie na te dawne
prze ycia – e b dziemy musieli dopu ci i prze y ten ból wiadomie, zmniejszaj c w ten sposób
jego wpøyw. Oznacza to mozolne odrabianie poniesionych strat. Przeøamanie støumienia i
pozwolenie sobie na peøni czucia. To daje si zrobi . Jak – opisaøem w mojej ksi ce „Life before
Birth” ( ycie przed narodzinami). Robimy to w terapii pierwotnej i mierzymy wyniki. Jednym z
efektów jest obni enie poziomu kortyzolu, hormonu stresu. Gdy ust puje stres, powracaj funkcje
immunologiczne. Oznacza to, e po ponownym, peønym prze yciu dawnych urazów, podlegamy
znacznie mniejszym napi ciom. Skutek terapii daje si zmierzy . Ust puje na przykøad mi dzy
innymi nadpobudliwo

i niedobory w koncentracji uwagi, rodz ce problemy z nauk . Kiedy

my laøem, e je li chodzi i uczenie si , wa ne s czynniki ekonomiczne, ale o wiele mniej ni nam
si zdaje. Du o wi kszym obci eniem dla dziecka jest matka, która w ci y braøa narkotyki, piøa,
paliøa, lub byøa w depresji. Wspóøczesne badania potwierdzaj teori bólu pierwotnego, któr
propagujemy od czterdziestu lat.

Definicje niepomy lnych do wiadcze z dzieci stwa (ACE)
Wszystkie poni sze kategorie pojawiaøy si przed osiemnastym rokiem ycia:

Wykorzystanie
Wykorzystanie emocjonalne
Cz sto lub bardzo cz sto zdarza si , e rodzic lub inny dorosøy opiekun w domu przeklina, l y i
wy miewa dziecko lub w jaki inny sposób doøuje je psychicznie, co – cz styo lub bardzo cz sto
ma tak napastliw form , e boi si ono tak e mo liwego fizycznego ataku (bicia).
Wykorzystanie fizyczne
Czasem, cz sto lub bardzo cz sto zdarza si , e e rodzic lub inny dorosøy opiekun w domu bije
dziecko (r k , pi ci , przedmiotami) – popycha je, tarmosi, szczypie, daje klapsy, rzuca we
przedmiotami, kopie – nieraz w stopniu powoduj cym si ce, blizny i trwaøe uszkodzenia ciaøa.
Wykorzystanie seksualne
Czasem, cz sto lub bardzo cz sto zdarza si , e rodzic lub inna osoba z bliskiej czy dalszej rodziny,
osoba w roli opiekuna lub nauczaj ca, b d lub kto inny znany (a nawet nie znany) dziecku.
dotyka jego miejsc intymnych, obmacuje, masturbuje, pie ci w seksualny sposób, wywoøuje
orgazm, dokonuje penetracji – waginalnej, analnej oralnej – wymusza stosunek lub skøania je do
robienia jemu (lub komu trzeciemu) ró nych czynno ci seksualnych.

Zaniedbanie*
Zaniedbanie emocjonalne
Pytamy respondenta, czy w dzieci stwie jego rodzina dbaøa o to, by czuø si kochany, wa ny,
wyj tkowy i czy byøa dla niego schronieniem, ródøem oparcia i wzmocnieniem siøy. Czy byø
zostawiany samotnie lub oddawany innym ludziom czy instytucjom. Stopie zaniedbania
emocjonalnego okre la si skróconym kwestionariuszem Emotional Neglect subscale of the
Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) o rozpi to ci pomiaru od umiarkowanego do
ekstremalnego.
Zaniedbanie fizyczne
Pytamy respondenta, czy w dzieci stwie bywaø gøodny, czy picie lub inne problemy rodziców
rodziców ujemnie wpøywaøy na ich opiek , czy miaø potrzebn pomoc medyczn w chorobach,
czyste øó ko i ubrania, ciepøo, itp. Stopie zaniedbania fizycznego okre la si skróconym
kwestionariuszem Physical Neglect subscale of the Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) o
rozpi to ci skali od umiarkowanego do ekstremalnego.
*Dane te zbierano wyø cznie w drugiej turze bada ACE (N=8,667).

Dsyfunkcja domowa
Widoczna przemoc jednego rodzica wobec drugiego
Uzale nienia wa nych osób z rodziny
Choroby psychiczne wa nych osób z rodziny
Rozwód, separacja lub silne podziaøy w rodziny
Odsiadywanie wyroków przez wa ne osoby z rodziny

