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I znowu co . Bardzo chciaøbym móc skupia si tylko na pozytywach i tym, co
naprawd pomaga ludziom, ale ka dego dnia pojawiaj si artykuøy woøaj ce o prostuj c
reakcj . Ten jest fascynuj cy i kaptuje klientów; dotyczy wymazywania zøych wspomnie ,
co ma pozwala ludziom pozbywa si ich i wie

wøasne ycie. Brzmi wietnie, prawda?

W dodatku ma aprobat znanych i szanowanych naukowców. Co wi c jest nie tak?
Wøa ciwie ka da konkluzja, do jakiej dochodz autorzy, jest bø dna. (Chodzi o artykuø
Jonaha Lehrera „Piguøka zapomnienia” - The Forgetting Pill – zamieszczony w lutym 2012,
w Wired Magazine).
Zaczyna si od opisu do wiadczenia stra aka, Jeffa Mitchella, który byø wiadkiem
przera aj cego wypadku drogowego i nie mógø si strz sn

z siebie tego wspomnienia.

Rozmawiaø wi c o tym wiele razy z bratem i w efekcie poczuø si lepiej. Zacz ø analizowa
jak to podziaøaøo i ostatecznie napisaø o tym artykuø do Dziennika Medycznych Søu b
Ratunkowych (Journal of Emergency Medical Services). Zatytuøowaø go: Odczulanie ze
stresu krytycznych wydarze (Critical Incident Stress Debriefing - CISD). Byø przekonany,
e natkn ø si na zdumiewaj cy rodzaj nowej terapii: „Ludzie, którzy prze yli bolesne
zdarzenie, powinni móc szybko wyrazi zwi zane z nim uczucia, aby nie odcisn øo ono
swego pi tna w pami ci.” To znaczy, jego zdaniem, zanim ulegnie ona wyparciu. W
przeciwnym razie stajemy si podatni na PTSD – powstanie zespoøu stresu pourazowego.
Innymi søowy, støumienie wspomnie pozwala im trwa w mózgu i fizycznym organizmie
przez bardzo døugi czas, by mo e przez caøe ycie.

Nast pnie kontynuuje t my l: nie chodzi o traum , ale o to, e nie mo e ona by
zapomniana. Pami

zdaje si nie blakn

z czasem. To lekki ukøon w stron stanowiska

EST, e nie chodzi o to, co nam si przytrafia w yciu, ale o to, jak na to reagujemy. To
czysty solipsyzm: rzeczywisto

si nie liczy, bo wszystko zale y od gøowy. Solipsyzm ten

nagminnie w lizguje si w terapi poznawczo-behawioraln , która uwa a, e trzeba jedynie
zmieni swoje wyobra enia i przekonania. Produkuj pozytywne my li – i ju ... W ten
sposób badacze naukowi uznali, e terapeuta powinien zadawa dociekliwe pytania. I e,
zadaj c je, spowoduje wymazanie pami ci traumatycznego zdarzenia poprzez wyra enie go
– cierpi ca osoba ma je „przegada na wylot”.
Ale ojojoj... Naukowcy zaraz podaj , e wedøug ich bada taka metoda pogarsza stan
pacjentów. Dotykamy tu dylematu, e statystyka mo e prowadzi nas w ró nych kierunkach
i dowie , e w ko cowym efekcie takie odczulanie „nie toruje drogi zdrowieniu”. Nie
mo na go sobie „przygada ”. Tak wi c naukowcy argumentuj przeciw stosowaniu tej
metody – twierdz , e tzw. odczulanie ze stresu krytycznych wydarze (CISD) bø dnie
zakøada, i mo na pozby si traumy poprzez wypowiedzenie jej. Ale jednocze nie
podkre laj , e pami

to nie jest niezmienialny pakiet danych – e mo emy wymaza z niej

ró ne rzeczy dotycz ce naszej przeszøo ci. Twierdz , e sam akt pami tania zmienia
pami , gdy jest ona plastyczna, wi c nie mo na na niej polega . Jeff Mitchell twierdzi, e
to nie pomaga traumatycznym wspomnieniom. Gdzie wi c le y szkopuø? Czy to tylko
bø dna, nic nie warta teoria? Czy stan ludzi istotnie si pogarsza wskutek opowiadania ze
szczegóøami dawnych traumatycznych wspomnie ?
Naukowcy staraj si dowie , e próby przywoøania zdarzenia przez pami

zmienia

je tak, i staje si ono „najwi kszym køamstwem ze wszystkich”. Ale czy wiedz , o co
naprawd chodzi w terapii? Czy mamy omin

przeszøo ? Czy wiedz , e to samo w sobie

pogarsza nasz stan? Czy postawa „nie wywoøywania wilka z lasu” to najlepsze remedium?
A ju gdy ktokolwiek na poparcie swoich tez cytuje E. Loftus, to wedøug mnie prawdziwa
katastrofa. Od wielu lat naukowcy szermuj jej „badaniami” przeciw wypartym i
odzyskanym wspomnieniom kazirodztwa, a ona ochoczo dostosowuje si do ich ycze . I
ja, i wiele innych osób pracuj cych z wczesn traum , wykazuje jej kardynalne bø dy
metodologiczne i uporczywie tendencyjne, faøszywe zaøo enia, ale ani ona, ani naukowy
mainstream psychologiczny, nie s tym zainteresowani. Loftus twierdzi, e wi kszo , o ile
nie wszystkie odzyskane wspomnienia wykorzystania seksualnego w dzieci stwie s
sfabrykowane i niewiarygodne. Tymczasem caøa moja i nie tylko moja praktyka
psychoterapeutyczna dowodzi, e jest dokøadnie odwrotnie: e odzyskane wspomnienia
niemal zawsze s prawdziwe i wiarygodne, a uwalnianie ich w ponownym prze ywaniu

prowadzi do uleczenia. Pacjenci przechodz cy ten proces wykazuj takie same zmiany w
sygnaøach witalnych, na ka dej sesji. Tych oznak, które mierzymy, nie da si sfabrykowa ,
jak i specyficznych zmian fal elektromagnetycznych mózgu. Osoby uwalniaj ce na sesji
wspomnienia kazirodztwa øapi si na tym, e ich r ce automatycznie przyjmuj pozycje
wykr cone identycznie, jak wykr caø je rodzic-oprawca, a caøe ciaøo zachowuje si w
nieodparty sposób tak, jakby prze ywaøo dawny gwaøt na nowo.
Dzisiejsze podej cie gøównego nurtu nauki cofa nas do Ameryki lat czterdziestych
XX w., kiedy wedøug psychoanalizy pacjentowi, gdy mówi o swoim wykorzystaniu
seksualnym, nigdy nie nale y wierzy , gdy wciska on lekarzom swoje fantazje. Zalecenie
to od stu lat kumuluje si w potworne, masowe przest pstwo terapeutyczne przeciw ofiarom
kazirodztwa, które w gabinetach analityków musiaøy upchn

swoje wspomnienia jeszcze

gø biej, a w rezultacie jeszcze mocniej cierpie . Dokøadaø si do tego przekaz ojca-oprawcy,
gro bami wymuszaj cego milczenie na wykorzystywanej córeczce, oraz matki, która j
karaøa i obwiniaøa: „gdyby nie ubieraøa si / zachowywaøa tak uwodzicielsko, nigdy by do
tego nie doszøo”. Maøa, a potem dorosøa ofiara byøa t , której nie tylko nie wolno byøo
wierzy , ale która musiaøa d wiga pi tno nie swojego wstydu i poczucia winy. Loftus jest
wspóøsprawc tego globalnego przest pstwa i pod egaczem wspóøczesnej nagonki przeciw
ofiarom. Ale kiedy to pacjenci trac prawo do bycia wiarygodnym? Kiedy to
psychologowie bior na siebie rol ich s dziów?
Tak oczywi cie øatwo si dzieje, je li terapia prowadzona jest w konwencji
behawioralno-poznawczej, ale nie zdarza si nigdy, kiedy pacjent na sesji dociera do swoich
najgø bszych uczu . Ja przynajmniej nigdy si z tym nie spotkaøem.
Przepraszam, e odszedøem od tematu. Opowiadanie o traumie nie powinno by
dziaøaniem docelowym i ko cz cym, ale uczucia. Tylko e wøa nie dlatego ci lekarze w to
nie wierz . Zaprz gaj wóz do konia, nie maj c ku temu adnych naukowych wytycznych,
które doprowadziøby ich do zrozumienia. A to jest domen gø bokich pokøadów prawej
strony mózgu, z reguøy nie bior cych udziaøu w poznawczych dziaøaniach nauki, która,
punkt po punkcie jest domen lewej.
Odno nie pami ci: gø boko poni ej poziomu poznawczego (kora mózgowa) le y
pami

wøa ciwa i precyzyjna, która sama w sobie nigdy si nie zmienia (ukøad limbiczny i

pie mózgu). Pami

t zmienia dopiero intelektualne zaanga owanie neo-kory, której

zadaniem jest otorbianie wspomnie , zwøaszcza je li s zbyt bolesne. Pod tym wzgl dem
kora dziaøa znieczulaj co. Umacnia system zapór neuronalnych i to wøa nie ma robi . Jest
wielka ró nica mi dzy intelektualnym, korowym pami taniem, a wspomnieniami
neurofizjologicznymi – pami ci uczu , emocji, stanu, ruchu, propriocepcji i symptomu.

Naukowcy s rzecz jasna nastawieni na wiadome pøytko le ce wspomnienia, a nie na
gø bok pami . Problem polega na tym, e pierwsze bior za drug ..
Tymczasem wspomnienia zbudowane s z protein i je li zablokujesz produkcj
pewnych biaøek, zablokujesz wspomnienia. W jaki sposób? Je li przetniesz cie ki
neuronalne prowadz ce do ciaøa migdaøowatego i wychodz ce z niego, blokujesz
traumatyczn , generuj c l k pami . Tylko czy tego chcemy od terapii? Czy chcemy
wstrzykiwa substancje chemiczne blokuj ce produkcj kluczowych biaøek, by nie
konsolidowaøy si w tzw. zøe wspomnienia? Przecie mamy ju sposób na ich
unieszkodliwianie; to terapia pierwotna. Wracaj c do nich i prze ywaj c na nowo,
uwalniamy si spod ich ograniczaj cego wpøywu. Lecz nie przearan ujemy naszej historii,
nie wyeliminujemy jej. Pami

zdarze , jakie ona zawiera, musi zosta zachowana. Przecie

nie zapominamy zmarøej siostry dlatego, e jej mier jest bolesna. Przeciwnie,
zachowujemy j i piel gnujemy wøa nie dlatego.
My l , e przestawianie mózgu na inne tory – grzebanie w jego substancjach
chemicznych i szlakach nerwowych – to fatalny pomysø. Gdy zaburzamy naturalny proces,
to zawsze si na nas odbije. Potrzebujemy prze y

aøob , rozpacz, gniew i wyrazi

wszystkie nasze uczucia, a je li trafiamy do terapeuty, który zamierza nam „wyci ” nasz
histori , powinni my si zastanowi , w co wdepn li my. Czy musz przypomina
wszystkim o zabiegach lobotomii z lat czterdziestych i pi dziesi tych, tak cz sto
dokonywanej wtedy na pacjentach? Wycinali my kawaøek mózgu, kor prefrontaln , która
dla wspomnie stanowi przeka nikowy tor do wiadomo ci. Robili my z tych pacjentów
warzywa... Teraz robimy to za pomoc chemii. Dzi ki temu ostatecznie ustalamy, które
struktury nerwowe odpowiadaj za radzenie sobie z l kiem, w ciekøo ci , etc. Ale to nie
struktury s problemem, tylko czøowiek, który nosi je wszystkie w sobie.
Oto, co mówi søynny badacz mózgu Joseph LeDoux: „Kiedy terapia uzdrawia, to
dzieje si tak dlatego, e zmniejsza ona wpøyw negatywnych wspomnie . Terapia pozwala
ludziom przepisa na nowo ich wspomnienia w bezpiecznej przestrzeni”. Czuli wedøug
LeDoux to tylko kwestia przepisania wspomnie . Sorry, doktorze, ale jest dokøadnie na
odwrót. Nie chcemy przepisywa swojej pami ci. Nie chcemy zmienia wøasnej historii ani
jej znaczenia. Chcemy do wiadczy swojej pami ci w peøni, z caøym jej impetem, aby
wylaøa si z naszego systemu i przestaøa go zatruwa i rani . Nasza pami

jest realna i

musimy jej wierzy . Nie po-wspomina , ale od-pami ta – od-pami ta dokøadnie w taki
sposób, w jaki trauma odcisn øa si w gø biach naszego organizmu. Pami

zalega w nas

caøych, a nie w czubku mózgu. Jak my licie, dlaczego posiadamy zdolno

pami tania i

opøakiwania? Ewolucja wyposa yøa nas w rodki uzdrawiania. Czemu mieliby my im nie

ufa ? Czy by byøy niepewne? Zobaczmy, co mówi mój wspóøpracownik naukowy i
publicysta naukowy Bruce Wilson:
Jest bardzo wa ny powód, dlaczego „wyra anie uczu wkrótce po zdarzeniu, kiedy
pami

nie zd yøa si jeszcze odcisn ” nie dziaøa uwalniaj co. Ten sam bø d robili

analitycy starej daty i robi analitycy nowej daty. Pami
rozwin

uczu nigdy wtedy nie ma szansy

si w taki sam sposób, w jaki zostaøa zwini ta i nast pnie powraca do kory.
Bez rozumienia, w jaki sposób pracuj w nas uczucia i emocje, a przede wszystkim

bez poznania ich w sobie od rodka, poprzez do wiadczenie, trafiamy na pustyni poj
søu cych opisom – niektórym bardzo dziwacznym – zamiast do rzeki ywego prze ywania.
To prowadzi jedynie do rozmawiania o uczuciach, co nic nie daje pod wzgl dem przemiany,
albo do odreagowa , które nie tylko s nieterapeutyczne ale i niebezpieczne. Zapewne z
tego wøa nie powodu wi kszo

psychologów odrzuca podej cia bazuj ce na gø bokim

prze ywaniu, uznaj c je za retraumatyzuj ce. Istotnie, wywlekanie gø bokich uczu bez
jasnego zrozumienia, co si wtedy dzieje, to recepta na katastrof .
Elizabeth Loftus, Joseph LeDoux oraz wi kszo

trzymaj cych monopol tak

zwanych ekspertów, nie wie tak naprawd , czym jest pami

i czym s uczucia. Nie wiedz ,

bo nigdy tam nie byli, w rodku swoich do wiadcze , z peønym podø czeniem do
prze ywania. My l , e wiedz , ale tylko my l , a wiedza, ta empiryczna m dro , omija
ich i dlatego s najbardziej niebezpieczni. S jak owi „warzywniacy” od lobotomii,
okaleczaj cy ywe mózgi, o czym wspomniaøem wy ej. W tej gmatwaninie nie-czucia
dziaøaj jako psycho-chirurgdzy ze swoimi molekularnymi skalpelami: ablacja dla
wszystkiego, czego nie rozumiemy. A potem dziwi si jatrogennym skutkom.
Owszem, mo emy testowa coraz nowsze substancje chemiczne na szczurach i
ingerowa w okre lone struktury ich mózgów, ale czy stworzenia te wiod potem dobre
ycie? Przez te wszystkie lata wci

aplikujemy pacjentom „terapie” elektrowstrz sowe i

wszystko, co udaje si nam uzyska , to szczelniejsze oddzielenie uczu i wspomnie od
wiadomo ci. Produkujemy osoby bez emocji i bez historii osobistej. Czy o to nam chodzi?
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Czym w zasadzie zajmuje si terapeuta poznawczy? Wspiera lew póøkul mózgu
pacjenta poprzez pogr anie go w intelektualnych poj ciach. W terapii pierwotnej
pracujemy z odwrotnym, najwcze niejszym ewolucyjnie kra cem mózgu, redukuj c moc

traumatycznych wdruków, by nie zaburzaøy pracy systemu, w tym kory w tworzeniu poj

i

kierowaniu si nimi. Do dzi , ró ne opracowania naukowe zdoøaøy ju wykaza istotn rol
kory prefrontalnej w procesie tøumienia czy wypierania (Anderson, et al., 2009; Depue, et
al., 2007; Kikuchi, et al., 2009). W jednym z nich, (Anderson, et al., 2004), proszono badane
osoby, w warunkach komputerowego skanowania mózgu, by postaraøy si støumi jakie
niechciane wspomnienie. Daøo si wtedy zaobserwowa wyra n prac tøumi c kory
prefrontalnej skierowan na aktywno

hipokampa, co skutkuje ograniczeniem ø czno ci

pami ciowej z wybranym wspomnieniem. Krótko mówi c: støumienie – czyli system zapór
– zmniejsza dost p danej osoby do wøasnej historii.
Trankwilizatory to w istocie rodki znieczulaj ce ból, bowiem niektóre mog by
podawane, w wi kszych dawkach, dla celów anestezji do operacji chirurgicznych. Mo emy
tu znów zobaczy pokrewie stwo i zamienno

bólu fizycznego i bólu emocjonalnego. Je li

na przykøad kto miesi cami braø silne rodki przeciwbólowe z powodu wypadania dysku i
bierze je nadal po operacji jego usuni cia i zaleczeniu, to uwa amy go za czøowieka
uzale nionego. Tymczasem ta sama piguøka, która tamowaøa ból fizyczny, tamowaøa te
jego uczucia zwi zane z wczesn histori – z wdrukiem – wi c wci

jej potrzebuje, gdy

wdruk nie zostaø uleczony. Oryginalny „przeciwpsychotyczny” narkotyk, thorazyna, byøa
pierwotnie stosowana przez pewnego francuskiego chirurga, który zauwa yø, e pacjenci
operacyjni pod jej wpøywem s oboj tni lub ot piali na do wiadczany ból. Inny badacz
zebraø i opublikowaø dowody naukowe potwierdzaj ce teori , e wi kszo

leków

psychiatrycznych wytwarza pewien rodzaj anestezji obejmuj cej umysø, ducha i/lub emocje.
R. Gaunt poddawaø stresowi badane szczury (przywi zywaø je do blatu), po czym
jednej grupie podawaø trankwilizatory. Szczury te stawaøy si oboj tne emocjonalnie na ten
problem. Ale ich ciaøa – nie: odczyty poziomu hormonów stresu byøy jednakowe w obu
grupach. Powinni my o tym pami ta , si gaj c po tego rodzaju substancje, gdy
deterioracja i zu ycie ciaøa zachodzi w nas niezale nie od tego, czy jeste my tego wiadomi,
czy nie.
Niemal wszyscy jeste my wi niami wøasnego prototypu – dominuj cego trybu
funkcjonowania. Terapia poznawcza zakøada, e mamy a nadto du e zasoby wolnej woli.
Nie jestem taki pewien. Mo emy dokonywa wyborów tylko w obr bie swojego prototypu,
ale ten oferuje nam raczej w skie pasmo. Nasza wolna wola, cho nie na zbyt wiele,
pozwala nam jednak na co ; pozwala cofn

si i odkry , jak si to wszystko zacz øo. Gdy

si na to zdecydujemy i odwa ymy si wej

w pierwotne uczucia, w pierwotny ból, to

istotnie zwi ksza zakres naszych wolnych wyborów w yciu. Zwalnia to ukøad
parasympatyczny z blokowania, przez co poszerzamy wyobra ni i mo emy korzysta z

szerszej gamy sposobno ci. Ukøadowi sympatycznemu z kolei pozwala zluzowa si z
ci gøych walk i czujno ci, przez co nigdy nie mo emy si odpr y . Ostatecznie, przywraca
to nasz system do równowagi i homeostazy, dzi ki czemu przestajemy by wi niami leku
za lekiem, narkotyku za narkotykiem, kompulsji za kompulsj . U parasymaptycznego
m czyzny zrównowa enie systemu oznacza znormalizowanie chronicznie obni onego
poziomu testosteronu, co obserwujemy u tej grupy naszych pacjentów po mniej wi cej roku
terapii pierwotnej. Wyrównanie w gór testosteronu przekøada si na to, e s oni bardziej
asertywni i mniej depresyjni. Zrównowa ony system to brak potrzeby picia kilku kaw
dziennie lub za ywania kokainy. To tak e brak przymusu palenia tytoniu, co tak skraca
nasze zdrowie ycie. To prawdziwa wewn trzna wolno .
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