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Podane informacje zebraø i opracowaø psycholog William Emerson. Wiele z nich ma charakter
paradoksalny. Du o te zale y od tego, czy dana osoba: .
 doznaøa wstrz su wspóøczulnego (sympatycznego) czy przywspóøczulnego
(parasympatycznego)
 czy jest we wczesnym czy w pó nym stadium adrenergicznego zm czenia/wypalenia
 czy ma bezpo redni czy unikaj cy styl rekapitulacji (rekapitulowa znaczy powtarza w
zwi zøej formie)
Ka dy z wymienionych ni ej symptomów mo e powsta tak e wskutek jakiej innej przyczyny ni
wstrz s. Jednak objawy te cz sto wyst puj u osób, które doznaøy powa nej emocjonalnej traumy.
Poni szy wykaz – Indeks Stresu Adrenergicznego – jest opisowym narz dziem diagnostycznym:
biologiczn miar hormonów adrenergicznych, bardzo dokøadnie okre laj c poziom nie
uleczonego szoku.
.

U DOROSèYCH
.
Niektóre z cz sto wymienianych objaw ów nie uleczonego wstfrz su emocjonalnego u dorosøych
osób:
.

Symptomy fizyczne
 Brak zogniskowanego kontaktu wzrokowego; spojrzenie stuporowate
(osøupiaøe) lub zafiksowane na czym (poza stref zdarze )
 Sygnaøy wskazuj ce na bycie nieobecnym lub odlegøym (zaabsorbowanie)

























Deformacja szkieletu, ukøadu mi niowego lub cech czaszkowo-twarzowych
Usztywniona postura i/lub ruchy
Odr twiaøo ciaøa
Zimne, wilgotne r ce i stopy.
Znieruchomienie
Niepokój, zniecierpliwienie, nerwowo
Amnezja: niepami caøych okresów ycia, punktowe lub adne wspomnienia z
dzieci stwa
Hiper- lub hipotonia (nadmierne napi cie lub rozlu nienie muskulatury)
Napi cia lub dr enie, dygot
Utrata mowy; zmiany we wzorcach mowy
Mowa o przesadnie szybkim lub przesadnie spowolnionym toku
Omdlewanie lub zawroty gøowy w chwilach pobudzenia lub stresu
Zafiksowanie reni ( renice wyra nie powi kszone lub zmniejszone)
Sucho gaøek ocznych
Sucho w ustach
Zaci ni te szcz ki
Chroniczne napi cie mi niowe
Pøytki oddech i/lub trudno ci w oddychaniu
Cz ste westchnienia
Chroniczne zm czenie, wysoka m czliwo
Mizerny ogólny stan zdrowia (du a chorowito )
Szybki, cigaj cy si lub samoponaglaj cy styl zachowania
Skrajna dokøadno i uwa no w ruchach, fizyczna ostro no

.

Symptomy emocjonalne

















Hiperczujno , trwanie w alercie i gotowo ci
Chroniczne powtarzanie/odtwarzanie lyb lgni cie do stresowych sytuacji
Cz ste kryzysy
Nagøe zmiany afektu, nastroju lub zachowania
èatwe wpadanie w przestrach, reakcje „podskoczenia”
wietna specjalizacja w pomijaniu siebie i byciu usøu nym, dobrym dla innych
Obsesyjny perfekcjonizm
Pozornie wielka ufno (lub przekonanie o niej), gdy w gø bi kryje si wielki brak zaufania
Nadmierna ekspresyjno , histeryczno
Wymuszaj cy kontrolowanie l k, e znów/zaraz stanie si co zøego
Ci gøe wyrzucanie sobie i aøowanie: „gdybym wtedy nie zrobiø tego lub tamto zrobiø
inaczej, to...”
Reaktywno zamiast proaktywno ci
Ci gøe próby przewidzenia przyszøo ci i kierowania biegiem zdarze – trudno „pøyni cia z
fal ”
Nie wiadmomo swojej mocy sprawczej; ci gøe wpadanie w bezradno
Nie ufanie swojemu wen trznemu gøosowi przeczuciom i intuicjom; nie szukanie
odpowiedzi w sobie
Silna potrzeba (i próby) posiadania, zawøaszczania



















Silna obawa przed nieznanym
Potrzeba/przymus dominacji
Wieszanie si na innych
Wykorzystywanie innych do speøniania wøasnych potrzeb
Trudno w przyjmowaniu miøo ci; subtelne poczucie deprywacji i uprawnienia
ycie w gøowie (my lach); teoretyzowanie go, branie wszystkiego intelektualnie
Zamkni cie serca na klucz, l k przed otwarciem si i blisko ci
Przekonanie, e moje potrzeby nigdy nie b d zaspokojone
Nienasycenie emocjonalne: zawsze za maøo, „studnia bez dna”
Obsesyjne poszukiwanie bezpiecze stwa (tak e nie wiadomie)
Silna postawa obronna – cz sto razem z przewra liwieniem
Brak kontaktu z miejscem kreatywno ci w sobie; talenty i zdolno ci nie mog swobodnie
wypøywa i trzeba si zmusza si do u ywania. St d osøabienie pasji twórczej, zapaøu i
satysfakcji z efektów.
Wpadanie w fatalne zwi zki i zauroczenia – wi zanie si z pozycji ofiary, niedojrzaøo ci,
zranienia i wstrz su
Poczucie bycia kim udzkodzonym, zepsutym, ska onym
Poczucie braku przynale no ci i miejsca na wiecie
„Wszystko i tak sko czy si mierci ”
Uporczywa wytrwaøo , nieust pliwo (nawet w absolutnie beznadziejnych sprawach)

.

U DZIECI I NIEMOWL T
.
U niemowl t i maøych dzieci wstrz s objawia si cz stym pøaczem (pøacze u takich dzieci mog
trwa døu ej ni 45 minut na dob ) i niezdolno do snu w wymiarze czasowym odpwiednim do
wieku. S to tak e kolki, astma, rozstroje przewodu pokarmowego oraz inne dolegliwo ci, cho
mog one niekiedy mie inn przyczyn .
U dzieci starszych wstrz s mo e objawia si trudno ciami lub niezdolno ci w uczeniu si ,
zaburzeniami ADD i ADHD, autyzmem, skrajn nie miaøo ci , skrajn towarzysko ci , kradzie ami,
przemoc , cz stym uleganiem wypadkom i zranieniom... oraz wieloma innymi symptomami!
.

Symptomy fizyczne












Nie pøakanie wcale lub nadmierne pøakanie bez zrozumiaøej przyczyny,
Szcz tkowa afektywno , bardzo sk pa ekspresyjno emocjonalna
Silna tendencja do patrzenia wprost przed siebie przy byciu niesionym
Cz ste stany nieobecno ci, zdysocjowania, przebywania poza ciaøem
Brak zogniskowanego kontaktu wzrokowego; spojrzenie stuporowate (osøupiaøe) lub
zafiksowane na czym (poza stref zdarze )
Sygnaøy wskazuj ce na bycie nieobecnym lub odlegøym (zaabsorbowanie)
Chroniczne skrzywienie postury lub nieharmonijno ruchów
Znieksztaøcenia czaszki, ko ci twarzowych i muskulatury
Chroniczne powtarzanie/odtwarzanie lub lgni cie do stresowych sytuacji
Fizyczna wra liwo lub podra nienia w miejscach ciaøa, które doznaøy traumy
Cz ste kryzysy

 Opó nienia rozwojowe
 Przedwczesny, wyprzedzaj cy wiek rozwój (mo e te wynika ze sztucznego przyspieszania i
nacisku)
 Nagøa zmiana w sferze afektywnej lub behawioralnej
 Wysoka pøochliwo , gwaøtowny przestrach z byle powodu
 Od twiaøo ciaøa
 Chronicznie zimne, wilgotne r ce i stopy
 Stany znieruchomienia
 Niepokój, zniecierpliwienie, nerwowo
 Hiperczujno
 Amnezja (wyra ne luki w pami taniu zdarze )
 Hiper- lub hipotonia (nadmierne napi cie lub rozlu nienie muskulatury)
 Napi cia lub dr enie, dygot
 Omdlewanie lub zawroty gøowy w chwilach pobudzenia lub stresu
 Zafiksowanie reni ( renice wyra nie powi kszone lub zmniejszone)
 Sucho gaøek ocznych
 Sucho w ustach
 Zaci ni te szcz ki
 Chroniczne napi cie mi niowe
 Pøytki oddech i/lub trudno ci w oddychaniu
 Cz ste westchnienia
 Chroniczne zm czenie, m czliwo
 Mizerny ogólny stan zdrowia (du a chorowito )
 Alergie
 Szybki, cigaj cy si lub samoponaglaj cy styl zachowania
 Skrajna dokøadno w ruchach, fizyczna ostro no
 Hipersensytywno (nadwra liwo zmysøowa)
 Niezdolno do snu w wymiarze czasowym odpwiednim do wieku
 Kolki
 Astma
 Rozstroje przewodu pokarmowego
.

Symptomy emocjonalne










èatwe wpadanie we frustracj
Brak miaøo ci i pewno ci siebie w próbowaniu nowych rzeczy
Wpadanie w nieuzasanion (lub nieproporcjonaln do powodu) w ciekøo /zøo
Ndmierna ekspresyjno , histeryczno
Wymuszaj cy kontrolowanie l k, e znów/zaraz stanie si co zøego
Stany nieobecno ci, zdysocjowania, bycia poza ciaøem
Spó nione reakcje na zdarzenia i okoliczno ci; ubolewanie
Reaktywno zamiast proaktywno ci
Ci gøe próby przewidzenia przyszøo ci i kierowania biegiem zdarze – trudno „pøyni cia z
fal ”
 Nie wiadmomo swojej mocy sprawczej; ci gøe wpadanie w bezradno
 Brak wiary w siebie, niezdolno szukania rozwi za w sobie


























Silna potrzeba (i próby) posiadania, zawøaszczania
Silna obawa przed nieznanym
Potrzeba/przymus dominacji lub wieszana si na kim
Brak lub niedostateczne odczuwanie swoich potrzeb
Trudno ci w przyjmowaniu miøo ci i troski
Poczucie pozbawienia i niespeønienia
ycie w gøowie, traktowanie do wiadcze w sposób intelektualny, teoretyzuj co
Zamkni cie serca na klucz, l k przed otwarciem si i blisko ci
Trwanie w ci gøym pogotowiu, alercie i hiperczujno ci
Poczucie, e wøasne potrzeby nie b d zaspokojone
Nienasycenie emocjonalne: zawsze za maøo, „studnia bez dna”
Obsesyjne szukanie bezpiecze stwa (tak e nie wiadomie); silna postawa obronna
Wra enie bycia kim udzkodzonym, zepsutym, ska onym
Poczucie braku przynale no ci i miejsca na wiecie
„Wszystko i tak sko czy si mierci ”
Poczucie zagro enia wszystkim, przewra liwienie
Uporczywa wytrwaøo , nieust pliwo (nawet w absolutnie beznadziejnych sprawach)
wietna specjalizacja w pomijaniu siebie i byciu usøu nym, dobrym dla innych
Pozornie wielka ufno , gdy w gø bi kryje si wielki brak zaufania
Trudno ci w uczeniu si
Zaburzenia ADD i ADHD
Autyzm
Skrajna nie miaøo lub skrajna towarzysko
Kradzie e, przemoc i inne aspoøeczne lub socjopatyczne zachowania

Po przeczytaniu tych punktów mo esz chcie wykrzykn : „ale to s symptomy traumy!” Chodzi w
nich jednak o potraumatyczny, nie mijaj cy samoistnie, stan wstrz su. Nikt nie ma wszystkich
wymienionych objawów jednocze nie; ludzie w stanie szoku maj ich jednak przynajmniej kilka, a
zazwyczaj wiele. U niektórych mog one wyst powa w stopniu ekstremalnym, u innych
mniejszym lub umiarkowanym. Nale y podkre li , e punkty te nie s krytyk czy ocen osoby, a
tylko opisem jej stanu.
.
Nate y te pami ta , e o wiele øatwiej jest uleczy wczesne zranienia emocjonalne u dzieci i
niemowl t, zaraz po tym jak nast piøy, ni po wielu latach gdy jeste my ju doro li. Skrzywdzone
czy straumatyzowane dzieci, które maj mo no – w otoczeniu chroni cych i wspieraj cych osób i
w trwaøej relacji z nimi – uwolni emocje zwi zane z traumatyzuj cymi zdarzeniami, nie tylko
zabli niaj swoje rany, ale zmieniaj do wiadczenie ich uleczenia w olbrzymie korzy ci pod
wzgl dem rezyliencji (zdolno ci do odginania si czy powstawania po ciosach), siøy charakteru,
gø bi emocjonalnej, empatii oraz zdolno ci do blisko ci w intymnych relacjach z lud mi.

Terry Larimore MSW
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REKAPITULACJA
..

W jaki sposób ludzie odtwarzaj na zewn trz
wczesne zranienia emocjonalne..
..

.
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.
To, w jaki sposób ludzie przejawiaj swoje urazy emocjonalne i stan wstrz su, zale y od ich stylów
rekapitulacji. Rekapitulacja oznacza „powtarzanie w zwi zøej lub skrótowej formie”. Jest wiele
typów takiego powtarzania i wszystkie one s sposobami kreowania lzdarze lub wchodzenia w
sytuacje, jakie pozwol im zetkn si ze swymi nie uleczonymi potraumatycznymi stanami,
uczuciami, urazowymi do wiadczeniami, zablokowanymi energiami, itd., jednak e w sposób, który
nigdy ich nie rozwi zuje. Pierwsze sze stylów rekapitulacji wyodr bniø mój nauczyciel William R.
Emerson i wi cej informacji mo na uzyska przez jego biuro. Aby lepiej ukaza materiaø na temat
wstrz su, zamieszczam poni ej krótki opis poparty przykøadami najcz ciej spotykanych stylów
powtarzania. Jest ich wiele, a ka dy ma swoje warianty, wi c ogranicz si tylko do
najpopularniejszych.
Rekapitulacja wprost lub bezpo rednia – Styl ten odtwarza dynamik danej traumy i
potraumatycznego wstrz su w sposób bezpo redni, „dosøowny”. Kobieta, która miaøa
pij cego, despotycznego i przemocowego ojca i wychodzi za m za alkoholika
przejawiaj cego te same cechy, rekapituluje swój stan wstrz su po tamtej sytuacji z
przeszøo ci. Zazwyczaj nie wiadomie (lub ignoruj c ostrzegawcze sygnaøy) postanawia
lub liczy na to, e okieøzna b d odmieni swoje dawne bolesne do wiadczenia poprzez
odtworzenie dawnej sytuacji wraz z jej wzorcami i dynamik i poradzenie sobie z ni w
obecnych, „zast pczo” sprokurowanych okoliczno ciach.
.

Rekapitulacja unikaj ca – Osoba o takim stylu kreuje wydarzenia dokøadnie odwrotne
do dynamiki wczesnych do wiadcze . Dorastaj cy chøopak, którego rodzice mieli
obsesj na punkcie czysto ci oraz unikania wszelkiego ryzyka i zargo e , zaczyna –
celowo lub nie wiadomie – anga owa si w zaj cia, które pozwol mu na kontakt z
brudem, ryzykiem i zagro eniami (np. wspinaczka wysokogórska lub gra w rugby,
niekiedy oba takie zaj cia równolegle), Bezwiednie na to, e w ten sposób caøkowicie
ominie dynamik rani cych zakazów w dzieci stwie. Na nieszcz cie ludzie o
unikaj cym sytlu rekapitulacji maj skøonno do przeksztaøcania swych nie
rozwi zanych urazów w problemy fizyczne .
.
Rekapitulacja indentyfikacyjna – W ramach tego stylu dana osoba kreuje sytuacje, w
których b dzie mogøa wyst powa w roli osoby traumatyzuj cej innych ludzi (tzw.
indentyfikacja z opresorem). W tym przypadku mamy np. dziecko, które wyrósøszy w
skrajnie krytycznym i wymagaj cym domu, zaczyna w pó niejszym wieku przejawia
takie same zachowania wobec innych bliskich mu i dalszych ludzi, lub osob , która
doznawszy w dzieci stwie licznych nadu y seksualnych, zaczyna w wieku dojrzewania
molestowa møodsze dzieci i niekiedy mo e zosta pedofilem lub pedofilk .
.
Rekapitulacja regeneruj ca – Osoba o takim stylu b dzie podejmowa si w yciu ról i
zawodów „edukacyjnych”, „wspomagaj cych” czy „spoøecznych”, aby chroni b d
uøatwia innym ludziom unikni cia takich urazów, jakie sama gø boko odczuøa na sobie.
Tak wi c kto , kto miaø rodziców permanentnie øami cych jego granice, „wybiera” na
swoje zaj cie prowadzenie warsztatów asertywno ci dla nastolatków i kobiet, b d
organizuje zaj cia edukacyjne dla rodziców i wychowawców z naciskiem na nauk
respektowania granic.
.
Rekapitulacja twórcza – Osoba, która stosuje twórcze ozdworcowanie w rekapitulacji,
rozwija sposoby „opanowywania” rani cych siø sprawczych z dzieci stwa. Na przykøad
møody czøwiek, z którym dziadek „bawiø si ” sadystyczny sposób, wyrzucaj c malca
wysoko w gór , w powietrze i øapi c go spadaj cego nad ziemi , gdy ów zamieraø z
przera enia, gdy zostaje pilotem akrobatycznym lub ekstremalnym spadochroniarzem,
przeksztaøca dawne traumatyzuj ce do wiadczenia w wysoko kwalifikowane
umiej tno ci, dzi ki którym panuje teraz nad niebezpiecze stwem i które daj mu
przyjemno z satysfakcj , a nieraz te niezøe pieni dze.
.
Rekapitulacja konfrontacyjna – Osoby rekapituluj ce swoje urazy emocjonalne i stan
wstrz su w sposób konfrontacyjny próbuj podwa a , zwalcza , obala b d negowa
okoliczno ci, ludzi i sytuacje identyczne lub przypominaj ce okoliczno ci, ludzi i
sytuacje b d ce powodem ich urazów w dzieci stwie. Przypomina to styl
konfrontacyjny, tylko bez wiktymizowania czy traumatyzowania innych. Osoba
odtwtarzaj ca zwi le swój stan szoku, któr w dzieci stwie rodzice straszyli i
szanta owali emocjonalnie, mo e sta si szczególnie wyczulona na podobne
zachowania innych rodziców wobec swoich dzieci i z przesadn agresj konfrontowa
ich z ich czynami.
.
Prócz tego stylem, jaki dodaktowo wyodr bniøam, jest rekapitulacja adopcyjna.
Stosuj ce ten schemat powielania osoby b d „wrzuca ” innych w takie same
zachowania, jakich ofiar byøy w dzieci stwie, poprzez ochocze przyjmowanie (adopcj )
okre lonej pozycji lub roli ofiary. Na przykøad ci, których poród byø wywoøany sztucznie i

czuli, e s zmuszeni „by za wcze nie”, mog wpa w schemat, by zawsze „by „lub
„przychodzi ” przedwcze nie, aby zapobiega sytuacjom, które znów mogøyby ich do
czego zmusi . Osoba, która miaøa przemocowych i wykorzystuj cych rodziców,
zmuszaj cych j do potulno ci, ulegøo ci czy bezradno ci, mo e zaadoptowa ten
wtøoczony jej model zachowa do prowokowania agresywnych lub dominuj cych j
zachowa b d reakcji u innych ludzi. Na tej samej zasadzie jednostki, które we
wczesnym dzieci stwie cierpiaøy deprywacj w zaspokajaniu ich potrzeb, mog „wyzby
si ” ich do ko ca i przyj postaw „nic nie chc i nic mi si nie nale y”, przez któr
b d prowokowa ludzi do takiego wøa nie ich traktowania.
Ró ni ludzie u ywaj ró nych stylów rekapitulacji, a wi kszo z nich – ze wzgl du na zøo ono
wczesnych urazów – stosuje ich kilka, na zmian lub równolegle. Mo liwe jest te u ywanie dwóch i
wi cej stylów do rekapitulowania jedengo typu traumy lub wywoøanego ni wstrz su. Na przykøad
kobieta, która miaøa przemocowego, despotycznego ojca mo e wybra kompletnie pasywnego i
cichego m a (rekapitulacja unikaj ca), stosuj c jednocze nie styl identyfikacyjny wobec swoich
podwøadnych w pracy (depotyzm itp.), a do tego rekapitulowa swoj traum w sposób generuj cy
wspieraj c jak organizacj , która ratuje dzieci z nadu yciowych, patologicznych domów.
.
Nale y zawsze pami ta , e ludzie stosuj cy rekapitulacj – odtwarzaj cy i powielaj cy dawne rany
emocjonalne – bez wzgl du na to, jak okazuj si w tym „produktywni” czy „twórczy”, w dalszym
ci gu tkwi zatrza ni ci w energii swych wczesnych urazów, jeszcze bardziej je pogø biaj c lub
otorbiaj c. Dopiero odpowiednio dobrana psychoterapia mo e przynie im ulg od tych
chronicznych wzorców i pomóc osi gn wi ksz elastyczno we wszystlkich dziedzinach ycia.

Terry Larimore MSW
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 Co sprawia, e dane do wiadczenie staje si wstrz sem?
..O tym, czy dane do wiadczenie b dzie dla czøowieka urazem czy te wstrz sem decyduje
jego intensywno (psychofizyczny ogrom), jak te funkcjonalna trafno b d nietrafno
reakcji obronych. A wi c takie samo pfrze yciemo e dla jednych okaza si urazem, dla
innych wstrz sem. Im dziecko jest møodsze, tym bardziej prawdopodobne jest, e pod
wpøywem rani cego do wiadczenia dozna wstrz su. Niemal z definicji spowoduje stan
trauma z pierwszego trymestru ci y (pocz cie wskutek gwaøtu, próby aborcji, utrata
bli niaczego rodze stwa itp.). Wypadek samochodowy ci arnej kobiety z tym wi kszym
prawdopodobie stwem oka e si dla dziecka wstrz sem, im jest ono mniejsze; tak samo
gdy chodzi o noworodka, niemowl czy maøe dziecko itd.
Bardzo istotnym czynnikiem jest tak e to, czy ju wcze niej nasz organizm doznawaø
wstrz sów, czy nie. Je li tak, to wi ksze jest prawdopodobie stwo, e kolejne urazy b d
zapisywa si w formie szoku. We my na przykøad dwumiesi czne dziecko, które zostaje
porzucone i przekazane rodzinie zast pczej. Je li pocz øo si ono w atmosferze bycia
oczekiwanym i chcianym, a matka prowadziøa zdrowy tryb ycia i nie cierpiaøa na l ki czy
depresj i ci a przebiegaøa bez komplikacji, je li poród byø øatwy i zadbano, by natychmiast
po nim dziecko miaøo staøy kontakt z matk i mogøo rozwija wi z obojgiem rodziców, to
ich utrata i adopcja o wiele rzadziej przeksztaøci si w stan wstrz su, ni gdyby pocz cie byøo
konfliktowe, ci a niechciana, a poród ci ki, po którym zerwana lub nadszarpni ta zostaøa
opieku cza wi .

..
Traumy lub urazy s do wiadczane w sposób, jaki Stanislav Grof1 nazwaø koeksami (coexes)2
lub tematami (uøo onymi jak np. struny gitary). Traumatyczne do wiadczenia organizuj si
i grupuj wedøug pewnych wzorców podobie stwa, tak i na przykøad odrzucenie w szkole
przez rówie ników aktywizuje w dziecku poprzednie urazy odrzucenia, np. przez rodzica z
powodu „niewøa ciewj” pøci itp., a jeszcze przedtem np. bycia niechcianym jeszcze w
okresie pøodowym. Ten rezonans kolejnych urazów z wcze niejszymi sprawia, e traum
pogø bia caøa grupa wcze niej zgromadzonych prze y , aktywizowana przez ostatnie z nich.
Jednak e odrzucenie w szkole raczej nie uruchomi koeksu aøoby b d koeksu
wykorzystywania seksualnego – do wiadcze , które tworz oddzielnie przechowywane
grupy. Ka dy czøowiek ma swój indywidualny zestaw koeksów, uksztaøtowany zale nie od
przebiegu wcze niejszych okresów ycia. Ka dy z koeksów zaczyna rezonowa jak wøa nie
tr cona struna – na caøej døugo ci, a nie w miejscu tr cenia – ale jej wibracja nie wprawi w
rezonans strun o innych cz stotliwo ciach drga lub raczej (jak w muzyce gdzie powstaj
np. alikwoty) oddziaøywanie jej b dzie bardzo søabe, subtelne i zøo one.
..
Wstrz s jednak e nie dzieli si na grupy tematyczne: dotyka (a raczej szarpie) energetyczn
caøo organizmu. W tym przypadku uraz, a wøa ciwie szok, wzbudza caøe psychofizyczne
pole wstrz su, wi c naj wie szy wstrz s aktywizuje wszystkie poprzednie i na wszystkich
poziomach.
..
 Przykøady traumatycznych do wiadcze powoduj cych wstrz s o døugotrwaøych skutkach
Dr William Emerson wydaø wiele publikacji o døugofalowych emocjonalnych skutkach
traumy porodowej oraz ró nych sposobach jej rekapitulowania w toku pó niejszego ycia.
Dla zilustrowania, jak przejawiaj si urazy i wstrz sy i jak wpøywaj na funkcjonowanie,
podaj ni ej kilka przykøadów.
.
Urazów i wstrz sów mo emy do wiadcza na ka dym etapie rozwoju. Wiele osób zaznaje
ich w przeøomowych lub znacz cych momentach ycia, takich jak etap wchodzenia w
fizyczny wiat, gdy jajo opuszcza jajnik by zosta zapøodnione a sperma walczy o dost p do
niego i gdy po zapøodnieniu odbywa ono w drówk do macicy i zagnie d a si w niej, jak
moment odkrycia ci y przez matk , czy jak ró ne fazy porodu. Oto jak mog powstawa
okre lone urazy i wstrz sy w tym czasie.
..
Moment wcielania si (pre-pocz cia), gdy opuszcamy wiat ducha i zanurzamy si w
fizyczno , wiele osób odbiera jako ogromnie przykry. Je li nie poradzili my sobie z t
sytaucj , jedn z jej rekapitulacji mo e by silny opór przed wychodzeniem z domu lub
podejmowaniem nieznanych wyzwa . Inn mo e by poczucie wykluczenia lub wyø czenia z
otoczenia. Trauma na tym etapie niemal na pewno oznacza wstrz s, gdy nie mieli my
praze ni adnej obrony. Ludzie, którzy go doznali, na ogóø odsuwaj si od duchowo ci –
maj trudno ci z medytacj lub modlitw brak im poczucia wi zi z Siø Wy sz , wi to ci ,
Bogiem, etc. (lub ta relacja ma tylko wrogi charakter). Bardzo niewielu zranionych tym
1

2

Urodzony w Pradze autor pionierskich bada nad stosowaniem odmiennych stanów wiadomo ci do uzdrawiania
psychologicznego, wzrostu i wgl dów w siebie; wspóøtwórca psychologii transopersonalnej (przyp. tøum.)
Systemy koeksów (a COEX system), sokndensowanych do wiadcze (condensed experiences) js dynamicznymi
konstelacjami wspomnie z ró nych, zwøaszcza wczesnych momentów ycia - wspomnie maj cych jaki wspólny
mianownik, czyli silny øadunek emocjonalny o taki samym charakterze, silne fizyczne doznania o takiej samej
„jako ci” lub jaki inny wspólny dla wszystkich i ø cz cy je wyró nik (przyp. tøum.).

wstrz sem znajduje pó niej ucieczk czy schronienie w Opatrzno ci Bo ej i jest w stanie
korzysta z duchowo ci jako pociechy w bólu i utrapieniach wiata. Zamiast etgo cz ste jest
poczucie wi tego skazania na wygnanie lub wi tej bezdomno ci.
..
Je li na etapie zapøadnianego jaja mieli my bardzo trudn , traumatyczn w drówk przez
jajowód i do macicy (co mogøo by spowodowane cechami anatomicznymi, b d zatruciem
organizmu matki przez narkotyk b d odbywa si w silnym l ku matki przed niechcian
ci
i/lub wstr cie do partnera-ojca), rekapitulacja mo e mie posta chronicznego
ponaglania si w czynno ciach – „musz si pospieszy ” lub „musz ju i ”. Podobne
uczucie mo e pochodzi ze strony spermy ojca, gotowej do ejakulacji, która jednak byøa z
jakch powodów powstrzymywana.
..
Z chwil , gdy do szerszego u ytku weszøy sonogramy i ultrasonografia, staje si jasne, e
wiele ci jednorodnych zaczyna si jako pocz cia i ci e mnogie – 10% (a nie 7% jak jest
powszechnie podawane). Nie wiemy jeszcze dlaczego jedno mnogie pocz cie rozwija si
jako takie a do porodu, a innemu si nie udaje (rodze stwo umiera, a szcz tki zostaj
wchøoni te przez organizm matki). Scenariusze pøodowej utraty rodze stwa m g by
rozmaite. Niekiedy matce dokonuj cej aborcji udaøo si zabi jedno dziecko, a drugie,
którego istnienia si nie spodziewaøa, jako ocalaøo. W innych wypadkach przyczyna mo e
le e w silnej wi zi dusz, gdy jedno z rodze stwa postanawia odej z nast puju cych
przykøadowych powodów:
 Wpadøam tylko na chwil jeszcze ci zobaczy i ju mówi „do widzenia”.
 Nie ma tu dla nas obu do

miøo ci, troski, uwagi, miejsca, wi c lepiej jak odejd .

 Rozmy liøem si (z jakiegokolwiek powodu) i wracam, zrywam przymierze bycia tu
razem.
W niektórych przypadkach relacja mo e by antagonistyczna i gdy jedno dziecko umiera wskutek
np. zaduszenia spl tan p powin , drugie yje potem z uporczywym, silnym poczuciem winy za
„zabicie” lub spowodowanie mierci brata lub siostry, a gdy jedno dziecko samo decyduje si
„odej ” pozostaøe yje ze smutkiem i bólem z powodu opuszczenia. W pó niejszym yciu
przejwania si to w rekapitulacyjnej nieufno ci i trudno ciach w budowaniu bliskich relacji. Wiele
osób, które w øonie zostaøy „osierocone” przez rodze stwo, szuka przez caøe ycie „tej jednej
bratniej duszy” na to miejsce, co mo e prowadzi do szeregu rozczarowa w przyja niach i ci gu
„nieudanych” maø e stw.
..
Odkrycie pola wiadomo ci komórkowej otwiera nowe obszary terapeutyczne do pracy z
wydarzeniami z okresu pre-koncepcji, zapøodnienia i pocz tków ci y. U osób, które pracuj
terapeutycznie ze swoimi wspomnieniami komórkowymi, obserwowa mo na charakterystyczne
wzorce ruchowe. Bez wzgl du na wiek, ras , kulturowe pochodzenie, dotychczasowe
do wiadczenia w terapii czy znajomo „tematu”, osoby te prezentuj takie same rodzaje ruchów i
mówi o ich podobnych do wiadczeniach jakie je powoduj . Wi cej informacji na ten temat
zamieszczam na moich stronach w artykule „ wiadomo komórkowa”
http://www.terrylarimore.com/CellularPaper.pdf .
..
 Po czym mo esz pozna , czy do wiadczyøe traumy lub wstrz su?
Ludzie, którzy do wiadczyli emocjonalnego szoku maj wiele charakterystycznych objawów.

Ich lista podana jest na: http://www.terrylarimore.com/SignsOfShock.html
..
 Jaka jest ró nica mi dzy traum a wstrz sem?
Mo na zrobi sobie test (np. ASI – Adrenal Stress Index), który mierzy poziom bioaktywnych hormonów w ciele, co jest blisko zwi zane ze wstrz sem. S tak e inne
wska niki, jak szczególna blado lub poczerwienienie (zwøaszcza w obr bie twarzy),
wykraczanie znacznie poza przeci tne charakterystyki takie jak: mruganie powiek, t tno,
ci nienie krwi i inne sygnaøy witalne, a tak e brak w prezencji (najpr dzej wychwytywane
przez innych, najtrudniej uchwytne dla siebie samego).
Mo liwe jest namacalne stwierdzenie energii w ró nych ciaøach klienta – fizycznym,
kauzalnym (przyczynowym) superkauzalnym, eterycznym, itd. i odczytywanie z nich ró nych
urazów i wektorów wstrz su b d ich poøo enia. U osób o wysokim poziomie
emocjonalnego wstrz su cz sto obserwowaøam wyst powanie dwóch charakterystycznych
cech:
 Pierwsza – to silne zainteresowanie tych osób lub rezonans mentalny z tymi koncepcjami,
gdy tylko usøysz o emocjonalnej traumie i emocjonalnym szoku. S one, cz sto nie mog c
powiedzie dlaczego, intuicyjnie przyci gane do terapii pracuj cej ze wstrz sem.
 Druga – to przesuwanie si , odbudowywanie lub mutowanie uporczywych wzorców
wskutek dobrze przeprowadzonej, gø bokiej pracy emocjonalnej z urazem. Kiedy klient
zrobi mocn , gø binow prac , po której czuje ulg i przypøyw energii, lecz pó niej jego
progres si zatrzymuje lub cofa, to bardzo prawdopodobne, e wyleczyø sam traum , lecz
nie otrzymaø odpowiedniej pomocy do uporania si ze wstrz sem.
 Jak nale y leczy emocjonaln traum i emocjonalny szok?
Dobra wiadomo jest taka, e nie ka d traum emocjonaln lub wstrz s trzeba leczy .
Owszem, istniej kluczowe rany emocjonalne, które nale y przepracowa , ale nie z ka dym
pojedynczym do wiadczeniem trzeba mocowa si bezpo rednio. wiadomo , e bolesne
do wiadczenia przebyte w dowolnym wieku mog by rekapitulacjami wcze niejszych mo e
znacznie skróci czas zdrowienia. Nasza cielesno czy nasza nie wiadomo jest wysoce
wyspecjalizowana w chronieniu nas przed emocjonalnym bólem do wiadcze a do chwili,
gdy stajemy si gotowi zmierzy si z nim. Proces leczenia tych zranie przypomina
obieranie cebuli, warstwa po warstwie, po ród øez, i pozwala nam by maksymalnie
skutecznym, a jednocze nie zachowywa szacunek dla niepowtarzalno ci wewn trznej
cie ki zdrowienia u ka dej osoby.
Prawdziwym lekarstwem jest miøo , a nasze techniki terapeutyczne pozwalaj jedynie
dosta si do rodka, do miejsca gdzie ta miøo chce si wla . Tak wi c czy pracujemy z
oddechem, ruchem, sztuk , snami, zabaw w piasku, masa em lub innymi metodami, cel
zawsze jest jeden: dotrze do wn trza - do miejsc, które zostaøy zranione i wspiera
naturalne procesy lecz ce miøo ci w ka dy konieczny sposób.
Wobec dorosøych pracuj cych z traum emocjonaln stosuj wiele technik (zale nie od
zainteresowania i odd wi ku klienta) obejmuj cych oddech, ruch, wizualizacj prowadzon , sztuk ,
pisanie, intuicyjne obrazowanie, uwa no i prac ze snami. Bez wzgl du na to, JAK si tam
dostajemy, celem jest zanurzenie si wewn trz i wyra enie najgø bszej z mo liwych prawdy.
Jakiegokolwiek rodzaju zasoby klient wnosi ze sob , przyjmujemy ich pomoc i wsparcie; mog to
by : nie wiadomo , kochaj cy bliscy i przyjaciele, ró ne alter-ego i pod-osobowo ci, strzeg cy

anioøowie, wy sza ja , wi z Bogiem, zwierz ta totemiczne itp. Zawsze staram si wspiera i
zach ca klienta do kompletnej ekspresji uczu w sposób bezpieczny dla niego, dla mnie i dla
naszego bezpo redniego otoczenia. Zamro ona w szoku energia mo e si przeorganizowa tylko
wtedy gdy otwieraj si i wyra aj pierwotne uczucia. Uwolnienie ich wyzwala przemian – czasem
z du øatwo ci .
Kiedy klienci pracuj ze wstrz sem, staramy si stworzy sytuacj , która wspiera ich w eksploracji
wedøug zasady obierania cebuli – cofa si w czasie od najpó niejszych wstrz sów do coraz
wcze niejszych do wiadcze – i dla ka dego z nich znale terapeutycznie wøa ciwe rozwi zanie.
Mo e nim by np. wychowywanie siebie na nowo (reparenting), uprawomocnienie, wprowadzanie
zdrowych elementów obrony, przerwanie i przemiana wzorca fizjologii wstrz su, wzbogacanie
zasobów, przeprogramowanie dysfunkcyjnych przekona i wiele innych metod. Poniewa ludzie w
szoku emocjonalnym doznali bardzo gø bokich zranie wokóø zaufania, praca idzie powoli, by da
czas i miejsce na autentyczny kontakt z najbardziej straumatyzowanymi poziomami, co pozwala
rzeczywi cie ozdrowie .
..
Oczywi cie praca z niemowl tami i dzei mi wymaga caøkiem innego zestawu interwencji i technik
niewerbalnych (omówi je starannie przy nast pnej okazji, wi c b d cie w kontakcie). Tak, nawet
kilkudniowe dzieci mog by bardzo skutecznie leczone z urazó prenatalnych i porodowych. Je li
ludzie otrzymuj leczenie wcze nie, uwalniaj si w peøni z emocjonalnych wi zów, zyskuj c znacz
pewno i oparcie w sobie, staj c si twórczy i w dobrym kontakcie z e swoimi uczuciami i
potrzebami, Dzieci leczone w niemowl ctwie czy pierwszych latach ycia wyøamuj si z wielu
norm zwykøego rozwoju dzieci cego. Oczywiste jest, e to, co uwa amy za „normalny” rozwój
dziecka, pochodzi z obserwacji dzieci w du ym stopniu poranionych emocjonalnie, wi c jest
zrozumiaøe, e po skutecznej terapii wstrz su b d one wykracza poza „norm ”. Pod tym
wzgl dem nie ma wdzi czniejszej dziedziny ni terapia szoku!
..

Przyszøo

leczenia

..
Dziedzina leczenia wstrz su emocjonalnego – jak i uznanie go za odr bn kategori zranienia –
wci si rozwija. Pionierzy i ich wychowankowie pracuj na ogóø z osobami, które cho wykonaøy
wiele pracy nad swoj traum , nie w peøni wróciøy do siebie, gdy musz jeszcze uleczy pourazowy
wstrz s. Nast pne pokolenie klientów b dzie mogøo korzysta z terapeutów, którzy znaj si i na
traumie, i na szoku, wi c mog dostosowa post powanie odpowiednio do indywidualnych
potrzeb. Weryfikacja i udoskonalanie narz dzi i technik terapeutycznych dokonuje si ci gle i jest
mierzone post pami pacjentów, którzy jako ofiary traumy utkwili we wstrz sie. Poniewa jest to
obszar caøkiem nowy, wci jest niewielu specjalistów. Wi kszo z nas uczy si poprzez praktyk :
pracuje terapeutycznie ze sob nawzajem, klinicznie pod superwizj z klientami oraz bierze udziaø
w warsztatach organizowanych przez ró nych pionierów – stale maj c na uwadze, e proces pracy
ze wstrz sem ci gle definiuje krajobraz tej nowej dziedziny leczenia.

