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PRZEDMOWA

Moĝna ĝyÊ na dwa sposoby:
jakby cuda nie istniaïy i jakby wszystko byïo cudem.
WierzÚ w ten drugi sposób.
— Albert Einstein

Od tysiÚcy lat filozofowie, medycy, etycy, a dziĂ psycholodzy zadajÈ
sobie pytanie o Ducha. Naukowcy korzystajÈ z nowoczesnych urzÈdzeñ medycznych, rozkïadajÈ umysï na czynniki pierwsze, spierajÈ
siÚ… i nikt nikogo nie przekonaï do swoich racji. Jednak ludzie nie
majÈ wÈtpliwoĂci: czïowiek jest istotÈ duchowÈ, niezaleĝnie od tego,
czy jest wyznawcÈ jakiejĂ wiary, czy nie. Ludzie poszukujÈcy chcÈ
odnaleěÊ Ducha, potrzebujÈcy wzywajÈ Ducha na pomoc, wÈtpiÈcy
szukajÈ Ducha.
Nasza duchowa istota manifestuje siÚ w marzeniach, pragnieniach, uczuciach. Gdy tracimy kontakt z naszÈ duszÈ, ujawnia siÚ to
w problemach ciaïa. Kiedy czïowiek przestaje ĝyÊ wewnÚtrznÈ prawdÈ
i nie kontaktuje siÚ z wïasnym Centrum, wtedy pojawia siÚ symptom:
problem ze sobÈ, z innymi, dolegliwoĂci, choroby. Trzeba przyznaÊ,
ĝe to najbardziej skuteczny sygnaï, abyĂmy zauwaĝyli, ĝe droga, którÈ
idziemy, niebezpiecznie skrÚca donikÈd. Wtedy musi siÚ znaleěÊ czas
na zastanowienie, rozwaĝania, pytanie o sens ĝycia i nasze miejsce na
ziemi. To pojawiajÈce siÚ pytanie: „Dlaczego wïaĂnie ja?” sprawia,
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ĝe wchodzimy na ĂcieĝkÚ poszukiwañ. To indywidualna droga, na
której zobaczymy mechanizmy rzÈdzÈce naszym Ăwiatem, prowadzÈce
czÚsto na manowce, dostrzeĝemy przekonania powodujÈce, ĝe dostajemy wïaĂnie to, czego nie chcemy. Wszystko, co sprawia, ĝe jest nam
ěle, jest informacjÈ, ĝe oddaliliĂmy siÚ od wïasnego Centrum, od
wïasnej Duszy. Terapia ma na celu powrót do JA, do swojego Ducha.
Powrót do Centrum jest moĝliwy na kilka sposobów. Zdaniem
mojego nauczyciela Stephena Gilligana sposobem najskuteczniejszym i najszybszym jest sprowadzenie problemu na poziom ciaïa.
W pracy terapeutycznej korzystam z wielu metod, ale podstawÈ sÈ
dla mnie praca z ciaïem i techniki transowe.
TÚ ksiÈĝkÚ stworzyïo poszukiwanie mojej wewnÚtrznej prawdy.
To poszukiwanie odbywa siÚ poprzez procesy terapeutyczne. W tych
procesach odkrywane sÈ prawdy moich pacjentów. OtrzymujÚ od nich
nieocenione wartoĂci, które mnie wzbogacajÈ i sprawiajÈ, ĝe odnajdujÚ wïasnÈ PrawdÚ. DziÚkujÚ Wam.
Boĝena Figarska, nieĝyjÈca juĝ polska psychiatra, powiedziaïa,
ĝe emocje warunkujÈ jakoĂÊ ĝycia. Cokolwiek przeĝyïeĂ i odczuïeĂ,
pozostawia w Tobie trwaïy Ălad uczucia. Jeĝeli te emocje byïy pozytywne, dajÈ Ci siïÚ i tworzÈ wewnÚtrzne zasoby psychiczne, jeĝeli
zaĂ oceniasz je jako negatywne, potrafiÈ CiÚ zniszczyÊ, a w najlepszym razie pogorszyÊ jakoĂÊ Twojego ĝycia. W tej ksiÈĝce znajdziesz
przykïady problemów, które niosÈ ze sobÈ takie emocje. Opisani
w tekĂcie pacjenci i ich trudnoĂci ĝyciowe sÈ prawdziwe, jednak dane,
które pozwoliïyby ich zidentyfikowaÊ, sÈ fikcyjne. DziÚkujÚ im
wszystkim za zgodÚ na publikacjÚ, za pozwolenie podzielenia siÚ
z czytelnikami intymnÈ sferÈ swoich przeĝyÊ duchowych. Oni przeszli drogÚ zamiany negatywnych doĂwiadczeñ i zwiÈzanych z nimi
emocji na wewnÚtrzny duchowy kapitaï.
Alicja Grzesiak
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Czïowiek skïada siÚ z trzech ĂciĂle ze sobÈ zespolonych elementów.
SÈ nimi ciaïo (soma), dusza (psyché) i duch (pneuma). Postrzeganie
czïowieka tylko przez pryzmat ciaïa i duszy jest uproszczonÈ wersjÈ.
WspóïczeĂni lekarze i terapeuci coraz rzadziej dostrzegajÈ równowagÚ miÚdzy ciaïem a duszÈ. To, co widzialne i namacalne, silniej
do nich przemawia niĝ Mickiewiczowskie „czucie i wiara”. LeczÈ
tylko chore organy. RezygnujÈ z poznania duszy i ducha pacjenta.
GïÚbszy wymiar ludzkiej natury zostawiajÈ religii, teologii, ewentualnie psychologii lub psychiatrii. Lekarze starajÈ siÚ przynieĂÊ ulgÚ
w cierpieniu fizycznym, a przejawy ĝycia psychicznego, np. strach,
lÚk, cierpienie, traktujÈ jako przeszkodÚ lub coĂ zupeïnie zbÚdnego.
Wszelkie emocje towarzyszÈce chorobie uwaĝajÈ za „histeriÚ”.
Procesy uzdrawiania w wiÚkszoĂci zaleĝÈ od nas samych. W uniwersalnym wymiarze uzdrowienie nie polega na zwalczaniu choroby,
ale na przywróceniu harmonii ciaïa, umysïu i duszy. Alicja Grzesiak
swoim dziaïaniem obejmuje szerszy aspekt czïowieka i jego choroby.
Obejmuje ludzkÈ psychikÚ i wkracza, w stopniu, w jakim czuje siÚ
uprawniona, w obszar ducha. Uzdrawianie to nie tylko wiedza, ale
teĝ mÈdroĂÊ i sztuka. Autorka tej ksiÈĝki ïÈczy te trzy elementy.
Trzeba mieÊ artystycznÈ duszÚ, by byÊ dobrym terapeutÈ.
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WspóïczeĂni ludzie rozleniwili siÚ w dbaniu o siebie. SzukajÈ
„magicznych” tabletek polecanych w reklamach. Nie potrafiÈ medytowaÊ, dystansowaÊ siÚ od codziennoĂci. ZapominajÈ, ĝe medytacja,
refleksja, kontakt ze sztukÈ czy modlitwa pomagajÈ osiÈgnÈÊ poczucie peïni. Juĝ staroĝytni Grecy twierdzili, ĝe szczÚĂliwe ĝycie polega
m.in. na poznaniu samego siebie.
W swojej ksiÈĝce Alicja bardziej staje siÚ akuszerem zdrowia niĝ
zabójcÈ choroby. Aby terapia byïa jak najbardziej skuteczna, trzeba
zaczÈÊ dziaïaÊ jak najwczeĂniej, tzn. kiedy choroba zalÚga siÚ w umyĂle,
a nie dopiero wtedy, kiedy opanuje juĝ ciaïo. Autorka wyjÈtkowo celnie
poïÈczyïa wiedzÚ medycznÈ i psychologicznÈ z przenikliwoĂciÈ i wyjÈtkowÈ wraĝliwoĂciÈ. ¿aden czïowiek nie jest dla niej jedynie kolejnym przypadkiem terapeutycznym, ale wielowymiarowym bytem,
w którym to, co psychiczne, nierozerwalnie splata siÚ z fizycznoĂciÈ
i sferÈ ducha. Taka postawa jest dziĂ prawdziwÈ rzadkoĂciÈ.
MyĂlÚ, ĝe lektura tej ksiÈĝki oĝywi ducha czytelników oraz zainspiruje ich do medytacji, refleksji i odkrycia wewnÚtrznej siïy, która
w nich tkwi.
Lek. med. Beata Ziemkiewicz-Janota
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Emocje
Mechanizm istniejÈcy w ukïadzie limbicznym zamienia komunikacyjne sygnaïy chemiczne na odczucia. Nasz Ăwiadomy umysï doĂwiadcza ich jako emocji: odczytuje sygnaïy, które skïadajÈ siÚ na umysï
ciaïa (somatyczny), oraz generuje emocje.
Badania prof. Candace Pert wykazaïy, ĝe umysï nie jest skupiony
w gïowie, ale jest rozprowadzany przez molekuïy1 informacyjne po
caïym ciele. Emocje nie sÈ tylko reakcjÈ na sygnaïy ze Ărodowiska,
mogÈ takĝe powstaÊ w mózgu poprzez samoĂwiadomoĂÊ. Odpowiednie uĝycie ĂwiadomoĂci moĝe zapewniÊ uzdrowienie, a niewïaĂciwa
Ăwiadoma kontrola emocji jest w stanie przynieĂÊ zdrowemu chorobÚ.

Duchowy mózg
NajpiÚkniejsze i najgïÚbsze emocje, jakich moĝemy doĂwiadczyÊ,
pochodzÈ z doĂwiadczenia mistycznego.
Jest to moc caïej, prawdziwej nauki.
— Albert Einstein

Denyse O’Leary, wspóïautorka ksiÈĝki Duchowy mózg, mówi, ĝe
uduchownienie to czÚĂÊ ludzkich doznañ, a umysï to niematerialna
rzeczywistoĂÊ zamieszkujÈca mózg. Porównuje mózg do telewizora,
a umysï do sygnaïu telewizyjnego. „JeĂli w nas istnieje niematerialny
umysï, to istnieje on takĝe poza wszechĂwiatem”.
Ostatnie odkrycia fizyki i badañ nad komórkÈ tworzÈ nowe
zwiÈzki pomiÚdzy Ăwiatem Nauki i Ducha.
Nowoczesna nauka ustanowiïa kontrolÚ i dominacjÚ nad NaturÈ,
skutkiem czego jest zniszczenie Ărodowiska naturalnego, a takĝe
pogwaïcenie naturalnych praw czïowieka i przyrody. Kolejna kon-

1

CzÈsteczka, molekuïa — neutralna elektrycznie grupa dwóch lub wiÚcej

atomów utrzymywanych razem przez wiÈzanie chemiczne.
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sekwencja to zamiana duchowych wartoĂci na dobra materialne —
liczy siÚ iloĂÊ rzeczy.
Stanowimy jednoĂÊ, a ïÈczy nas — ludzi i przyrodÚ — wiÚě.
Komórka dziaïa, kiedy jej „mózg”, czyli bïona komórkowa, odpowiada na sygnaïy ze Ărodowiska. Bïona komórkowa istnieje dziÚki
sygnaïowi, z którym siÚ ïÈczy. To znaczy, ĝe kaĝde biaïko w naszym
ciele stanowi fizyczne/elektromagnetyczne dopeïnienie dla czegoĂ,
co pochodzi ze Ărodowiska.
JesteĂmy wiÚc czÚĂciÈ caïoĂci, zachowujÈc wïasnÈ niepowtarzalnoĂÊ. Jednak gdy np. potrzebujesz organu dawcy, istotna jest jak
najwiÚksza zgodnoĂÊ tkankowa. Transplantacja niesie ze sobÈ kolejne
pytania. Starsza kobieta, abstynentka, nagle po przeszczepie zmienia tryb ĝycia na hulaszczy i rozrywkowy i nie stroni od alkoholu.
Okazuje siÚ, ĝe takie wïaĂnie ĝycie prowadziï mïody czïowiek, który
podarowaï jej swój organ. Pewna kobieta po przeszczepie miaïa koszmary zwiÈzane z morderstwem i te wyraziste sny doprowadziïy do
zatrzymania mordercy, który zabiï jej dawcÚ. Jak to moĝliwe, ĝe
czÚĂÊ ciaïa jednej osoby, gdy zaczyna funkcjonowaÊ w organizmie
drugiej, sprawia, ĝe biorca staje siÚ kimĂ innym, w jakiĂ sposób staje
siÚ dawcÈ?
Profesor Bruce Lipton porównuje ciaïo do telewizora, ale Ty,
choÊ znajdujesz siÚ na ekranie, jesteĂ przesyïany z zewnÈtrz. Gdy
kolejnego dnia wïÈczasz telewizor, on nie reaguje. Telewizor umarï.
Ale Ty moĝesz pojawiÊ siÚ na drugim, nowym odbiorniku. Bo Ty
istniejesz dalej, tylko zepsuï siÚ telewizor. Lipton uwaĝa, ĝe kaĝdy
z nas jest duchem w materialnej formie.
Doktor Sam Parnia, kierownik badañ nad doĂwiadczeniami
bliskimi Ămierci, twierdzi: „Wiemy, jak pracujÈ komórki mózgowe,
ale nie mamy pojÚcia, jak z aktywnoĂci tych komórek powstajÈ myĂli,
uczucia i emocje, to, co czyni nas wyjÈtkowymi. Moĝe ludzki umysï
komunikuje siÚ z mózgiem, nie bÚdÈc jego wytworem? Dlaczego
jesteĂmy moralni, dlaczego potrafimy pohamowaÊ instynkty, czemu
45
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jesteĂmy altruistami? Dlaczego ludziom nieodïÈcznie towarzyszy poczucie dobra i zïa? Ludzie potrafiÈ siÚ zachowaÊ moralnie niezaleĝnie
od tego, czy wierzÈ, czy nie. JeĂli wyïÈczymy mózg i dowiedziemy,
ĝe w tym samym czasie wïÈcza siÚ umysï, udowodnimy, ĝe umysï jest
wytworem mózgu, jeĂli jednak po wyïÈczeniu mózgu umysï i ĂwiadomoĂÊ pracujÈ, udowodnimy, ĝe istnieje nieodkryty byt. DoĂwiadczenia prowadzone na wielkÈ skalÚ w europejskich i amerykañskich
szpitalach juĝ pokazaïy, ĝe we wczesnym okresie Ămierci umysï
i ĂwiadomoĂÊ nadal pracujÈ”. TajemnicÚ pogïÚbia fakt, ĝe ludzka
ĂwiadomoĂÊ wychodzi poza Ăwiat fizyczny. IstniejÈ bowiem dowody
na istnienie wyĝszych, duchowych poziomów ĂwiadomoĂci.
Maitreyabandhu z Londyñskiego Centrum Buddyzmu twierdzi:
„Istnieje stan umysïu ponad zwykïÈ ĂwiadomoĂÊ, nietrudno go
doĂwiadczyÊ”. Budda mówiï: „Na dole ludzkiego umysïu znajduje
siÚ mnóstwo negatywnej energii i jest to zwykïa ĂwiadomoĂÊ”. Nie
zdajemy sobie sprawy z istnienia innej ĂwiadomoĂci, na gïÚbszym
pokïadzie umysïu. Dotykamy jej i wyĝszych poziomów ĂwiadomoĂci
poprzez doĂwiadczenia estetyczne, obcowanie ze sztukÈ, sïuchanie
koncertów, oglÈdanie obrazów.
Potwierdza to dr John Rutter, kompozytor muzyki religijnej,
tïumaczÈc: „Muzyka ma w sobie tajemniczy rdzeñ, wykracza poza to,
co racjonalne, dlatego wspóïbrzmi z tajemnicami ĝycia”. Takĝe
w codziennym ĝyciu sÈ rzeczy, których nie sposób wyraziÊ sïowami,
nie moĝna ich zanalizowaÊ (np. miejsca o wyjÈtkowej energii). Rutter
opowiada o swoich odczuciach w katedrze w Ely (ĂwiÈtynia z XVII w.),
opisujÈc je jako coĂ wyjÈtkowego, wzbogacajÈcego, frapujÈcego i inspirujÈcego. To sprawia, ĝe ciÈgle tam wraca.
Profesor John Lennox, wykïadowca matematyki i filozofii nauki
na Uniwersytecie Oksfordzkim, mówi: „Umysï jest mózgiem, mózg
jest produktem bezmyĂlnego procesu — wierzÚ w to, ĝe umysï jest
dzieïem Stwórcy”.
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Z kolei dr Usama Hasan, naukowiec i imam, wyjaĂnia: „Ludzka
ĂwiadomoĂÊ jest niezwykle skomplikowana, ograniczajÈc jÈ do neuronów wysyïajÈcych impulsy, tracimy wiÚkszy obraz. Islam mówi, ĝe
wszystko jest czÚĂciÈ boskiego stworzenia”.
I jeszcze jedno stanowisko, prof. Stevena Pinkera, psychologa
poznawczego z Uniwersytetu Harvarda: „Wiara jest wpajana od
dziecka, dlatego ludzie wierzÈ przez caïe ĝycie, nie potrafiÈ siÚ od
niej uwolniÊ”.
Albo Bóg wymyĂliï ludzi, albo ludzie wymyĂlili Boga. Potwierdza to Andrew Newberg, profesor radiologii i psychiatrii, wedïug
którego mózg jest czÚĂciÈ nas samych, a umysï ma okreĂlone funkcje: daje ĂwiadomoĂÊ, uczucia, wiarÚ, myĂli. ¥wiadomoĂÊ to coĂ, co
znajduje siÚ poza naszym ciaïem. Mózg jej nie tworzy, lecz jÈ przewodzi. Mózg to maszyna do wierzenia, nie ma wyboru. Chcemy wierzyÊ, ĝe wiara do nas przyszïa, ale dowody wskazujÈ na coĂ odwrotnego.
Mózg próbuje nam pomóc, ustala coĂ, co nam pasuje — nazywamy
to PrawdÈ. Newberg uwaĝa, ĝe jesteĂmy naturalnie skalibrowani do
duchowych przeĝyÊ. Tak mówiÈ dowody.
Na caïym Ăwiecie istniejÈ róĝne religie, które inspirujÈ ludzi,
dodajÈ im otuchy. Jednak gïÚbokie róĝnice miÚdzy rozmaitymi wierzeniami wskazujÈ na to, ĝe religia opiera siÚ jedynie na kulturze
i tradycji. Tak uwaĝa Chris Frith, profesor neuropsychologii z University College London, który tïumaczy: „Wierzymy, bo inni teĝ wierzÈ,
dlatego kraje majÈ zwykle jedno wyznanie”.
Inne zdanie na temat religii mieli rosyjscy komuniĂci, dlatego
niszczyli jÈ przez 70 lat. Bóg przetrwaï, ZwiÈzek Radziecki nie. KomuniĂci chcieli ze wszystkich zrobiÊ ateistów, Rosja pokazaïa, ĝe nie jest
to moĝliwe.
Wydaje siÚ, ĝe mózg jest warunkiem istnienia naszego ĝycia. Jak
jednak moĝna wytïumaczyÊ przypadek studenta na Uniwersytecie
w Sheffield z IQ 126, który uzyskaï dyplom z matematyki z wyróĝnieniem i prowadzi normalne ĝycie, mimo ĝe jego czaszka jest wypeïniona gïównie pïynem mózgowo-rdzeniowym? Normalna tkanka
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mózgowa ma gruboĂÊ 4,5 cm, a u niego skan mózgu wykazaï warstwÚ
ok. 1 mm. Czy zatem istnieje zwiÈzek miÚdzy ludzkÈ inteligencjÈ
a duszÈ? Psychologowie zaznajomieni z fizykÈ kwantowÈ mówiÈ
o umyĂle nadĂwiadomym. Wedïug nich wïaĂnie tam jest dusza.

Rola serca
Rolin McCraty, dyrektor Institute of HearthMath, opowiada o 20-letnich badaniach dotyczÈcych interakcji miÚdzy sercem a mózgiem.
Sprawdzano, jak te dwa potÚĝne narzÈdy komunikujÈ siÚ ze sobÈ
oraz jaki to ma wpïyw na ĂwiadomoĂÊ i percepcjÚ. Odkryto, ĝe gdy
przeĝywamy pozytywne uczucia, takie jak miïoĂÊ, troska, wspóïczucie,
wtedy serce „wystukuje” zupeïnie odmiennÈ informacjÚ niĝ przy
uczuciach takich jak ĝal, gniew, poczucie winy. Serce generuje najpotÚĝniejsze pole magnetyczne wytwarzane w ciele. Wykresy widm
elektromagnetycznych pokazujÈ, ĝe informacje o emocjach sÈ zakodowane w polach. Gdy zmieniamy emocje, dokonuje siÚ zmiana
informacji zapisanych w tych magnetycznych polach. DziÚki falom
emitowanym przez serce mamy wpïyw na osoby z zewnÈtrz.
WewnÚtrznie wszyscy jesteĂmy gïÚboko poïÈczeni z innymi
luděmi oraz z planetÈ. To, co robimy indywidualnie, ma wiÚc wielkie
znaczenie dla innych ludzi i dla Ziemi.
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Poczucie winy
Kaĝdego moĝna pokonaÊ… ale nie wolno dopuĂciÊ do sytuacji,
w której czïowiek pokonuje sam siebie.
— Stephen King

Ile razy miaïeĂ poczucie winy? A moĝe nosisz je w sobie od lat? JesteĂ
winien, ĝe urodziïeĂ siÚ w nieodpowiednim czasie i miejscu, jesteĂ
winien, ĝe rodzice CiÚ nie kochali, bo byïeĂ „wybrakowany” i gorszy
od innych, jesteĂ winien, ĝe nie potrafisz stworzyÊ satysfakcjonujÈcego zwiÈzku — dïugo tak moĝna wymieniaÊ.
Jeĝeli uwaĝasz siÚ za winnego, to prokurator nazwaï Twoje przewinienia. Kto jest Twoim prokuratorem? Twoje wïasne sumienie.
Ono przedstawia zarzuty, które innym odpuszczasz, sobie jednak ich
nie tylko nie wybaczasz, ale jeszcze dokïadasz do nich kolejne winy.
Jeĝeli jest prokurator, to musi byÊ sÚdzia. Ludzki umysï ma zakodowane: wina podlega karze. WiÚc surowy sÚdzia nakïada karÚ: choroba,
brak miïoĂci, trudnoĂci z pracÈ, problemy finansowe… i wiele innych.
Spytasz: a gdzie adwokat? Adwokata nie ma. GdybyĂ uruchomiï w sobie adwokata, znalazïbyĂ okolicznoĂci ïagodzÈce „wystÚpku”,
a moĝe nawet okazaïoby siÚ, ĝe winy nie byïo.
Gdy pracujÚ z pacjentem z poczuciem winy, dochodzimy nie
tylko do zmian, które ta wina spowodowaïa i znaczÈco wpïynÚïa na
poziom jakoĂci ĝycia, ale równieĝ do fizycznych napiÚÊ w ciele,
w okreĂlonym miejscu, które podĂwiadomoĂÊ skojarzyïa ze zdarzeniem i z tÈ emocjÈ. Tego rodzaju napiÚcia potrafiÈ czïowieka trzymaÊ caïe lata.
Wreszcie przychodzi czas na wziÚcie odpowiedzialnoĂci za siebie.
Sprawdzasz, co CiÚ blokuje, szukasz rozwiÈzañ na wïasnÈ rÚkÚ, idziesz
na szkolenia z rozwoju osobistego lub na terapiÚ. Sprawdzasz, czy
Twoje zachowania sÈ oparte na jakimĂ wzorcu, który ciÈgle powtarzasz. Moĝe to kwestia partnerki, którÈ wybierasz, majÈc w podĂwiadomoĂci poczucie winy, ĝe jesteĂ jakiĂ (niewystarczajÈco dobry), wiÚc
wybór podszyty takÈ obawÈ wynika z kolejnego argumentu: „Nikt
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mÈdry/wartoĂciowy/uczciwy/atrakcyjny i cokolwiek jeszcze nie bÚdzie
mnie chciaï”.
WziÚcie odpowiedzialnoĂci za siebie jest poszukiwaniem schematu. Sprawdě i przeanalizuj swoje dotychczasowe zwiÈzki, przyjrzyj siÚ relacjom rodzinnym (np.: „Kaĝde spotkanie z matkÈ/ojcem
wywoïuje we mnie niepokój lub lÚk”). Poszukaj staïych elementów,
które sÈ w Tobie niezmienne, chociaĝ mogÈ dotyczyÊ róĝnych osób.
Ludzie czasem postrzegajÈ siebie i swoje zdolnoĂci w sposób,
który zamyka im drogÚ do sukcesu, inni stawiajÈ sobie ograniczenia
na tej drodze, jeszcze inni sÈ przekonani, ĝe podjÚcie nawet minimalnego ryzyka sprawi, ĝe zawali siÚ im Ăwiat. Zmiana Twojego sposobu myĂlenia, czyli zmiana schematu, jest wiÚc zadaniem pierwszoplanowym.
PodstawowÈ informacjÈ jest ta, ĝe Twój umysï nie zawsze
mówi Ci prawdÚ!
Na szczÚĂcie mamy wpïyw na to, co pojawia siÚ w naszej gïowie. Moĝemy siÚ nauczyÊ myĂlenia w sposób bardziej realistyczny,
otwarty i skuteczny. Twoim umysïem rzÈdzÈ przekonania na temat
Ăwiata i Ciebie samego, które mogïy powstaÊ w Twojej gïowie, gdy
miaïeĂ kilka lat. Moĝe partnerka czy „przyjaciel” ciÈgle mówiï o Twoich wadach i bïÚdach, które robisz, nie widzÈc sukcesów i zmian, które
w Tobie zaszïy? Moĝe jesteĂ szefem „nieprzemakalnym”, który nigdy
siÚ nie myli, zawsze ma racjÚ i mimo oczywistych dowodów, ĝe jego
metody nie dziaïajÈ, stoi w tym samym miejscu, czekajÈc, aĝ wszyscy
wartoĂciowi wspóïpracownicy odejdÈ, a on zostanie z przytakujÈcymi mu miernotami?
Czasem sïyszÚ: „Próbowaïem juĝ wszystkiego i nic siÚ nie da
zrobiÊ”. W swoim umyĂle taki ktoĂ uwaĝa, ĝe wykorzystaï wszystkie
moĝliwoĂci i nic nie dziaïa. Ale co to znaczy „wszystkie”?
OczywiĂcie nie mówimy tutaj o pewnych nieodwracalnych zdarzeniach w ĝyciu, jak np. ĂmierÊ. Na to nie mamy wpïywu, ale wpïyw
mamy juĝ na sposób, w jaki do tego podejdziemy. Czy uznamy, ĝe
dalsze ĝycie nie ma sensu i spÚdzimy je, patrzÈc w sufit, czy w cierpie166
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niu weěmiemy siÚ za jakieĂ zajÚcie (np. pomoc potrzebujÈcym), które
nam ten sens odbuduje.
Kolejne zdanie zamykajÈce drzwi to: „Nie dam rady”. Negatywne nastawienie skutecznie zniechÚca do podjÚcia dziaïania, aby
dokonaÊ zmiany. Sprawdě, jakie wymówki wykorzystujesz, i poczuj,
jak to krzesïo z wymówkami zaczyna CiÚ parzyÊ. Wtedy moĝesz siÚ
przesiÈĂÊ do pojazdu, którym bÚdziesz samodzielnie kierowaÊ.
Badania, które przeprowadzono na temat negatywnego myĂlenia, dowiodïy, ĝe dotyczy ono trzech aspektów: siebie samego, Ăwiata
i przyszïoĂci. „Jestem nieszczÚĂliwy i dotyka mnie zïy los”. „¥wiat
jest nieprzyjazny, przyszïoĂÊ jest beznadziejna i nic nie moĝe siÚ
zmieniÊ”.
Vadim Zeland, fizyk kwantowy, mówi, ĝe Ăwiat jest lustrem tego,
co masz we wïasnej gïowie. ZresztÈ mówiÚ o tym w róĝnej formie
caïy czas. Jeĝeli widzisz siebie jako bezdomnego na ulicy, masz duĝÈ
szansÚ, ĝe Twoja myĂl siÚ zmaterializuje. Tak samo jak myĂl, ĝe
kochasz swojÈ pracÚ, która przynosi Ci wysokie dochody.
Popatrz na siebie z pokorÈ. Pokora jest oznakÈ wielkoĂci. Jeĝeli
mówisz, ĝe jesteĂ beznadziejny, to sprawia, ĝe wzmacniasz siÚ w tym
przekonaniu i takim siÚ rzeczywiĂcie stajesz. To sprawia takĝe, ĝe
wyróĝniasz siÚ z tïumu ludzi, którzy lepiej lub gorzej, ale radzÈ sobie
z rzeczywistoĂciÈ. Nadajesz sobie waĝnoĂci poprzez podkreĂlanie swojej beznadziejnoĂci. Przestañ sÈdziÊ, ĝe Twoje problemy sÈ wyjÈtkowe,
a Twoje ograniczenia i przeszïoĂÊ majÈ nad TobÈ tak wielkÈ wïadzÚ.
Krótko mówiÈc: spojrzyj na siebie zupeïnie inaczej, zdobÈdě siÚ na
pokorÚ, która sprawi, ĝe uwierzysz, ĝe moĝesz lepiej ĝyÊ.
Dlaczego „pozytywne myĂlenie” nie zawsze dziaïa? Umysï Ăwiadomy generuje pozytywne myĂli. Umysï podĂwiadomy opiera siÚ na
instynkcie i doĂwiadczeniu. Jest umysïem automatycznym, dziaïa
nawykowo. Gdy nie ma wspólnych interesów umysïu Ăwiadomego
i podĂwiadomego, wygrywa program zapisany od lat w Twojej podĂwiadomoĂci.
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Chodzisz na randki, wreszcie wydaje Ci siÚ, ĝe spotkaïaĂ tego
jedynego, wymarzonego ksiÚcia na biaïym koniu. W domu rodzinnym rzÈdziï wiecznie pijany ojciec, nierzadko uĝywaï przemocy. Gdy
zakochana wprowadzasz siÚ do mieszkania ksiÚcia, okazuje siÚ, ĝe
on zaczyna rzÈdziÊ Twoim ĝyciem, mówiÊ Ci, co masz robiÊ, a czego
nie. Zamykasz siÚ w domu, odcinasz od bliskich, a gdy któregoĂ dnia
on CiÚ uderzy, wytïumaczysz, ĝe to Ty go sprowokowaïaĂ. KsiÈĝÚ
w eleganckim garniturze i drogim samochodzie w domu zachowuje
siÚ jak menel spod budki z piwem, a wieczorami naduĝywa alkoholu.
MogïaĂ afirmowaÊ, ĝe spotkasz ksiÚcia, moĝesz afirmowaÊ, ĝe
on siÚ zmieni, ale dopóki Ty nie zmienisz swoich przekonañ wyniesionych z domu, nie odzyskasz wolnoĂci.

Tiki nerwowe, wybuchy gniewu
i histerii
Wszystko podszyte jest dzieckiem.
— Witold Gombrowicz

Zosia
To mïoda kobieta, w której domu rodzinnym wystÚpowaïa przemoc
fizyczna i psychiczna. Nie byïo tam miïoĂci, byïa za to zimna matka
wiecznie krytykujÈca ZosiÚ i kïótnie rodziców.
Emocje: lÚk, nadmierna kontrola, wstyd, perfekcjonizm.
LÚk w postaci psychopatologicznej moĝe powodowaÊ fobie i ataki
paniki, czÚsto prowadzi do ucieczki bÈdě znieruchomienia. W wyniku
okreĂlonych wydarzeñ czïowiek uczy siÚ reagowaÊ na nie emocjÈ, np.
przeĝyty w dzieciñstwie tïok w windzie sprawia, ĝe wejĂcie do windy
nawet po latach powoduje lÚk.
Pragnienie kontroli — ludzie starajÈ siÚ kontrolowaÊ kaĝdy
aspekt swojego ĝycia i osób im bliskich, aby wyparte emocje nie miaïy
szans siÚ ujawniÊ.
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Wstyd przyczynia siÚ do odczuwania poczucia winy, wyrzutów
sumienia. Perfekcjonizm wynika z kolei z tego, ĝe ludzie tïumiÈcy
emocje starajÈ siÚ robiÊ wszystko „idealnie”, aby nie naraziÊ siÚ na
odrzucenie i krytykÚ. Wreszcie przejawami zïoĂci sÈ gniew i wrogoĂÊ oraz czasem patologiczna nienawiĂÊ. One pobudzajÈ do ataku
fizycznego lub/i sïownego.
LÚki Zosi:
x lÚk przed windÈ (wchodzenie na X piÚtro po schodach);
x lÚk w korku ulicznym;
x lÚk u dentysty.
PlanujÚ rozpoczÈÊ pracÚ od lÚku, jednak jak zawsze to pacjent wie
lepiej, co mu jest potrzebne i w jakiej kolejnoĂci. Idziemy w trochÚ
innÈ stronÚ.
***
A.G.: Rozluěnij siÚ. Na skali stresu od zera do dziesiÚciu, gdzie dziesiÚÊ jest wartoĂciÈ najwyĝszÈ, gdzie byĂ siÚ teraz umieĂciïa?
Zosia: Na osiem.
A.G.: Gdzie odczuwasz najwiÚksze napiÚcia, w jakiej czÚĂci ciaïa?
Zosia: W klatce piersiowej i rÚkach.
A.G.: Wyobraě sobie miejsce, gdzie przeĝywaïaĂ silne pozytywne
emocje. Moĝe to jakieĂ romantyczne miejsce, moĝe podczas wyjazdu
czy urlopu, moĝe w domu — chodzi o coĂ, gdzie byïaĂ silnie pozytywnie nakrÚcona.
WidzÚ uspokojenie na twarzy Zosi.
Teraz skup siÚ na klatce piersiowej, tam, gdzie odczuwaïaĂ napiÚcie. WyĂlij w to miejsce uwagÚ oraz oddech.
Po chwili.
Teraz doïÈcz wspóïczucie i akceptacjÚ. To miejsce w twoim ciele
potrzebuje uzdrowienia. Zostaïy tam trudne przeĝycia, wiÚc wspóïczuj uczuciu w tym miejscu, ĝe musiaïo siÚ ukrywaÊ. Oddychaj, nie
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ïÈcz siÚ z nim, obserwuj. Czy ci siÚ z czymĂ kojarzy? Z jakimĂ uczuciem? ScenÈ z ĝycia?
Zosia: PogïÚbia siÚ, czujÚ narastajÈcÈ panikÚ.
A.G.: JesteĂ bezpieczna, oddychaj ciÈgle w to uczucie, jesteĂ jego
obserwatorem. Nie jesteĂ tym uczuciem, tylko je obserwujesz z troskÈ,
jak maïe, pogubione dziecko, które nie moĝe sobie poradziÊ, a ty
akceptujesz je bez ĝadnych warunków. Trzymaj uwagÚ i oddychaj
do tego uczucia.
Zosia: Caïy czas mnie trzyma tak samo.
A.G.: Nie spiesz siÚ, daj mu czas na oswojenie siÚ z faktem, ĝe jest
dla ciebie waĝne, ĝe je przyjmujesz i pozwalasz mu istnieÊ. Oddychaj
z troskÈ i akceptacjÈ. Teraz daj mu wolnoĂÊ. Moĝesz otworzyÊ dla
niego serce i przyjÈÊ je z honorami, moĝesz pozwoliÊ mu ulecieÊ
gdzieĂ, gdzie bÚdzie chciaïo. Jest wolne i moĝe robiÊ co chce.
Zosia: Znika, czujÚ siÚ lekka. Odeszïo (uĂmiecha siÚ).
A.G.: Otwórz oczy.
Zosia: Jestem zupeïnie inna, juĝ nie pamiÚtam, kiedy zeszïo ze
mnie napiÚcie. CiÈgle miaïam wraĝenie, ĝe coĂ mnie ogranicza, ĝe nie
mogÚ iĂÊ dalej. Odczucie paraliĝujÈcego lÚku.
A.G.: Dobrze, wiÚc pójdziemy za tym lÚkiem i ograniczeniem.
WróÊ do stanu rozluěnienia i zamknij oczy. PomyĂl o ograniczeniu
lub o sytuacji, która ma zwiÈzek z ograniczeniem, sprawdě, która
czÚĂÊ twojego ciaïa zareaguje, i powiedz o tym gïoĂno.
Zosia: CzujÚ nogi… i rÚce… i gïowÚ.
A.G.: Gdzie masz najbardziej intensywne odczucie?
Zosia: Chyba w gïowie…
A.G.: Skup siÚ na nim, oddychaj. Poczuj wspóïczucie, ĝe ograniczenie musiaïo zablokowaÊ siÚ w twojej gïowie i ciele. Przyjmij je
z miïoĂciÈ, ty nie jesteĂ ograniczeniem. Ty jesteĂ wolna i dajesz tÚ
wolnoĂÊ swojemu ograniczeniu. Oddychaj.
Jak siÚ czujesz?
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Zosia: PojawiajÈ mi siÚ obrazy z dzieciñstwa. Nigdy nie byïo
wystarczajÈco dobrze, zawsze byïam krytykowana przez matkÚ, moje
studia teĝ nie byïy wïaĂciwe.
A.G.: Oddychaj ze wspóïczuciem. Daj ograniczeniu wolnoĂÊ, ma
prawo robiÊ co chce.
Zosia: Odeszïo. Ale mi lekko. To niesamowite, ĝe mogÚ siÚ
tak czuÊ!
A.G.: Super. Sprawdě nogi i rÚce, czy tam czujesz napiÚcia.
Zosia: Nie. Jest w porzÈdku.
A.G.: Popatrz teraz na siebie poprzez pryzmat Ăwiata symbolicznego. CzuïaĂ napiÚcie w nogach. Czy mogïaĂ iĂÊ tam, gdzie
chciaïaĂ? CzuïaĂ tam opór. Czasem takie ograniczenia „wkïadajÈ”
nam osoby waĝne, najczÚĂciej rodzice, czasem wkïadamy je sobie sami.
Dalej popatrz na rÚce. Czy mogïaĂ robiÊ to, co chciaïaĂ? Przecieĝ
rÚce wykonujÈ okreĂlone zadania. Jeĝeli sÈ to zadania, których nie
chcemy robiÊ, pojawia siÚ sprzeciw, wreszcie napiÚcie. Ono moĝe tam
tkwiÊ nawet caïe ĝycie. Po latach napiÚÊ w tym miejscu ta zablokowana emocja moĝe przyczyniÊ siÚ do stanu zapalnego i w konsekwencji
do choroby. Wreszcie mamy gïowÚ. Tam powstajÈ idee, plany na
ĝycie, cele, marzenia. Dlatego gïowÚ odczuwaïaĂ najsilniej i uwolnienie ograniczenia w gïowie sprawiïo, ĝe zeszïa caïa reszta.
***
Gdy po roku zadzwoniïam do Zosi, aby uzyskaÊ zgodÚ na publikacjÚ
sesji, okazaïo siÚ, ĝe ta jedyna sesja przyniosïa nieprawdopodobne
zmiany na lepsze.

Coaching generatywny
Nie postrzegamy Ăwiata, jakim on jest, tylko takim, jakimi my
jesteĂmy, a problemy sÈ od tego, aby osiÈgnÈÊ cel.
— Stephen Gilligan
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ĝycia. Nie wchodzimy w plany boskie, bo i tak nie wiemy, co jest
za zasïonÈ.
PamiÚtasz, ĝe jesteĂ boskÈ istotÈ z ogromnÈ mocÈ? Zïo zawsze
jest sïabe, a najmocniejszym uczuciem na Ăwiecie jest miïoĂÊ. Ty jÈ
masz. Poczuj wspóïczucie dla biednej, sïabej istoty, która jest pozbawiona miïoĂci.
Beata: Tak, zrobiïo mi siÚ go ĝal i on odchodzi, wiem, ĝe nie ma
go juĝ za murem.
A.G.: Jak siÚ czujesz?
Beata: Dobrze… Bardzo dobrze, jestem spokojna.
A.G.: Otwórz oczy.
Beata opowiada o siostrze i swojej rodzinie.
A.G.: Zamknij oczy i wróÊ do sytuacji w samochodzie. Co
odczuwasz?
Sprawdzam, czy to, co zrobiïam wczeĂniej, nadal dziaïa.
Beata: Spokój.
A.G.: Teraz to ty masz moc i panujesz nad swoim ĝyciem. WczeĂniej nad tobÈ panowaïy jakieĂ niezidentyfikowane siïy. Ale to siÚ
skoñczyïo. PamiÚtaj, aby w chwili sïaboĂci wróciÊ do swojej boskiej
istoty, masz teĝ siostrÚ do pomocy.
***
BeatÚ nawiedzaïy jeszcze natrÚtne myĂli. Najbardziej pomogïy jej Êwiczenia z treningu uwaĝnoĂci (zob. podrozdziaï „Trening uwaĝnoĂci”
w rozdziale 7.), których nauczyïa siÚ na sesji. To pozwala jej na normalne ĝycie i pracÚ. Przestaïa takĝe korzystaÊ z leków, po których
bardzo ěle siÚ czuïa.

NeuroplastycznoĂÊ mózgu
Najnowsze badania nad mózgiem mówiÈ o jego plastycznoĂci. PlastycznoĂÊ mózgu sprawia, ĝe nawet nieuleczalne do tej pory choroby
psychiczne mogÈ zostaÊ wyleczone. Mózg moĝe siÚ zmieniaÊ pod
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wzglÚdem fizycznym, biochemicznym i funkcjonalnym. Tak jak
w wyniku przeĝyÊ psychicznych i traum dochodzi do zmian w mózgu,
tak w wyniku jego neuroplastycznoĂci moĝna go wyleczyÊ z pamiÚci
tych przeĝyÊ.
Przez ostatnie 400 lat traktowano mózg jak zbudowanÈ z czÚĂci maszynÚ — gdy któryĂ z elementów ulegï uszkodzeniu, nic siÚ nie dawaïo
zrobiÊ. Maszyny sÈ znakomite, ale nie majÈ wpïywu na wïasne dziaïanie. Zmiana paradygmatu sprawiïa, ĝe to, co byïo niemoĝliwe, nagle
staje siÚ moĝliwe. Na przykïad natrÚtne myĂli lub zachowania kompulsywne. Jeĝeli ciÈgle siÚ tak myĂli lub robi, to zachowanie siÚ wzmacnia.
Jeĝeli pacjent nauczy siÚ rozpoznawaÊ zbliĝajÈcy siÚ atak choroby, moĝe
zajÈÊ umysï czymĂ innym. SkutecznÈ metodÈ jest znalezienie siÚ w pozycji obserwatora i patrzenie na siebie podczas zachowania kompulsywnego. SamoĂwiadomoĂÊ pozwala na zdiagnozowanie, ĝe obsesyjna myĂl
jest zwiÈzana z atakiem OCD2. Trzeba nazwaÊ pojawiajÈcy siÚ sygnaï.
OCD sprawia, ĝe zaczyna siÚ myĂleÊ: „Jestem peïna lÚku i czujÚ potrzebÚ x. ZdajÚ sobie sprawÚ, ĝe ta potrzeba jest spowodowana nieprawidïowym funkcjonowaniem mózgu, teraz zajmujÚ siÚ czymĂ innym”.
Gdy mózg jest uĝywany w sposób konstruktywny, wzmacniajÈ siÚ
zdrowe poïÈczenia. Regularne powtarzanie sobie sïów opisujÈcych swój
stan przyczynia siÚ do zmiany mózgu. Teraz, gdy pojawia siÚ natrÚtna
myĂl, pacjent nie wpada w panikÚ, tylko mówi: „Wiem, co to jest, to
OCD”, jest spokojny. Nie naleĝy wierzyÊ we wszystko, co siÚ myĂli.
Od zawsze we wszystkich kulturach zauwaĝano, ĝe ludzie sÈ nie
tylko istotami fizycznymi, ale teĝ duchowymi. Wspóïczesne próby wyjaĂnienia ĂwiadomoĂci nawiÈzujÈ do tej tezy. DuchowoĂci szukajÈ przedstawiciele róĝnych nauk. Mózg, umysï, ĂwiadomoĂÊ, uczucia, emocje —
te elementy majÈ prowadziÊ do wyjaĂnienia duchowoĂci czïowieka. Czy
jest moĝliwe naukowe poruszanie siÚ na gruncie ducha?

2

OCD — skrót od ang. obsessive-compulsive disorder (zaburzenia obsesyjno-kompulsywne).
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Tego zadania podjÚïa siÚ wspomniana juĝ prof. Candace Pert.
Przez lata prowadziïa badania nad biomolekularnymi podstawami
ludzkich emocji, badaïa zwiÈzek pomiÚdzy myĂlami a stanem
organizmu.
Pert dociekaïa, w jaki sposób duch, umysï i emocje sÈ poïÈczone
z ciaïem fizycznym w jeden inteligentny ukïad. Jej eksperymenty
pokazaïy, ĝe neuropeptydy3 i ich receptory4 stanowiÈ rzeczywiste fundamenty ĂwiadomoĂci, a manifestujÈc siÚ poprzez emocje, przekonania i oczekiwania, wpïywajÈ na odbiór i doĂwiadczanie Ăwiata
przez ludzi.
DoĂwiadczenia Pert udowodniïy istnienie biochemicznych podstaw ĂwiadomoĂci, co potwierdziïo wiedzÚ i praktykÚ filozofów
Wschodu, szamanów, nauczycieli duchowych, praktyków medycyny
alternatywnej. Ciaïo i umysï sÈ jednoĂciÈ, a nie maszynÈ skïadajÈcÈ
siÚ z poszczególnych czÚĂci i Ărubek.
Doktor Deepak Chopra zauwaĝa, ĝe badania Pert pokazaïy, jak
ĂwiadomoĂÊ moĝe przeksztaïciÊ materiÚ i stworzyÊ nowe ciaïo. Udowodniïy teĝ, ĝe umysï jest nielokalny, o czym pisaïam wczeĂniej.
Naukowe podejĂcie biochemiczne ujawniïo, jak dziaïa sieÊ ïÈczÈca
wszystkie ukïady i narzÈdy w naszym ciele (Ărodkiem przekazu sÈ
molekuïy emocji). ZobaczyliĂmy „mobilny mózg” poruszajÈcy siÚ
w caïym organizmie, nie tylko w gïowie. To biochemiczna sieÊ informacyjna, zawsze w ruchu, zawsze dynamiczna, jednoczeĂnie odbierajÈca informacje ze Ărodowiska i inteligentnie sterujÈca tym, co nazywamy ĝyciem.

3

Peptydy o funkcji mediatorów, syntetyzowane zarówno w neuronach,
jak i w innych komórkach organizmu. ZwiÈzki o znacznie wiÚkszej czÈsteczce
niĝ klasyczne neurotransmitery.
4
Wyspecjalizowane komórki lub narzÈdy zmysïowe odbierajÈce informacje
z otoczenia. Receptor to w ogólnym znaczeniu struktura majÈca zdolnoĂÊ do:
1) specyficznego rozpoznania stymulacji o naturze fizykochemicznej; 2) wywoïania bezpoĂrednio bÈdě za poĂrednictwem innych struktur reakcji na stymulacjÚ.
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Rewolucyjne podejĂcie badaczki stawia zachodniÈ medycynÚ
przed pytaniem o naukowÈ prawdÚ dotyczÈcÈ dotychczasowego podejĂcia do zdrowia i choroby.
Pert tïumaczy zasadÚ dziaïania sieci psychosomatycznej: komórki,
wydzielajÈc neuropeptydy, bez przerwy wysyïajÈ innym komórkom
informacje. Komórki, które tÚ informacjÚ odebraïy, reagujÈ, dokonujÈc zmian fizjologicznych. Kolejno te zmiany generujÈ informacjÚ
zwrotnÈ do komórek wydzielajÈcych peptydy i „mówiÈ”, o ile wiÚcej
lub mniej peptydów majÈ doprodukowaÊ. Tym samym neuropeptydy
i receptory porozumiewajÈ siÚ jako molekuïy przenoszÈce informacje.
W taki sposób ciaïo (które moĝemy porównaÊ do pïynÈcej ĝaglówki)
prze naprzód przez seriÚ dynamicznych pÚtli sprzÚĝenia zwrotnego.
Ukïad jest zdrowy, gdy pÚtle dziaïajÈ bez zakïóceñ. To homeostaza,
o której mówiï sïynny lekarz fizjolog Walter B. Cannon prawie 100 lat
temu. To on jako pierwszy traktowaï organizm jak zamkniÚty obwód
obiegu informacji.
Przepïyw zwiÈzków chemicznych ma swoje ěródïo jednoczeĂnie
w wielu miejscach — w ukïadzie odpornoĂciowym, nerwowym, endokrynologicznym, ĝoïÈdkowo-jelitowym. Te miejsca tworzÈ punkty
wymiany informacyjnej zachodzÈcej na poziomie komórkowym.
Informacje wykraczajÈ poza czas i przestrzeñ, materiÚ i energiÚ, nie mogÈ zatem naleĝeÊ do Ăwiata fizycznego, ale naleĝÈ do sfery,
której doĂwiadczamy pod postaciÈ emocji, umysïu, ducha. Pert nazywa
to infosferÈ, ale moĝna mówiÊ o inteligencji, mÈdroĂci ciaïa lub Bogu.
Najprostszym dowodem jest zauwaĝenie, ĝe przepïyw peptydów
zmienia reakcje fizjologiczne, w wyniku których pojawia siÚ uczucie,
np. chemiczne uwolnienie endorfin powoduje odczucie ulgi w bólu
lub euforii u biegacza.
W nowym Ăwietle widaÊ, ĝe neuropeptydy i ich receptory sÈ
biologicznymi zwiÈzkami emocji. Emocje sÈ informacyjnÈ treĂciÈ
wymienianÈ przez sieÊ psychosomatycznÈ. W tym procesie uczestniczÈ wszystkie ukïady, narzÈdy i komórki. Tym samym emocje, tak
jak informacje, podróĝujÈ miÚdzy dwiema sferami umysïu i ciaïa:
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jako peptydy i ich receptory w sferze fizycznej, a jako uczucia, których doĂwiadczamy i które nazywamy emocjami, w sferze niematerialnej.
Informacje to ten brakujÈcy element ïÈczÈcy umysï i ciaïo. Informacje dotykajÈ i ciaïa, i umysïu, jednak nie naleĝÈ ani do jednego,
ani do drugiego.
Teoria informacyjna pokazuje powiÈzania, wspóïpracÚ, wzajemnÈ
zaleĝnoĂÊ, synergiÚ, czyli wiÚě, zastÚpujÈc dotychczasowe podejĂcie
siïy i reakcji.
Bonnie Bainbridge-Cohen pracuje technikÈ centrowania ukïadu
umysï – ciaïo. To podejĂcie zakorzenia w ciele fizycznym pierwiastki:
psychiczny, emocjonalny i duchowy. Terapeutka uwaĝa, ĝe trauma
i stres stanowiÈ formy przeïadowania informacyjnego. Wtedy impulsy
odrzucone przez mózg trafiajÈ do róĝnych obszarów ciaïa, gdzie sÈ
przechowywane w autonomicznych i somatycznych tkankach.
Wreszcie nie naleĝy ominÈÊ terapii czaszkowo-krzyĝowej, która
polega na zrównowaĝeniu przepïywu pïynu mózgowo-rdzeniowego
poprzez ïagodne manipulowanie czaszkÈ. Twórca tej terapii, John
Upledger, mówi o „cystach somatyczno-emocjonalnych” — przetrzymywanych w ciele ogniskach zablokowanych emocji powodujÈcych zïe samopoczucie lub choroby. Gdy zablokowane emocje zostanÈ
uwolnione, terapeuci dosïownie widzÈ ruch energii w ciele.
Jeĝeli podczas terapii (medycznej lub psychologicznej) pacjent
ma moĝliwoĂÊ spojrzenia z wielu punktów widzenia na siebie, swoje
emocje, znajdzie zwiÈzek miÚdzy myĂlami i przekonaniami a tym,
co siÚ z nim dzieje, poszerzy siÚ jego samoĂwiadomoĂÊ i zrozumienie siebie. To skraca czas leczenia, bo jego inteligentny organizm
poprzez przyswojenie wiedzy przeksztaïca emocje i wywoïuje szereg
zmian, które przynoszÈ poprawÚ zdrowia.
Moĝna pójĂÊ jeszcze dalej, rozwaĝajÈc, ĝe samo ciaïo moĝe byÊ
metaforÈ, sposobem odnoszenia siÚ do wspólnego nam doĂwiadczenia.
Moĝe to nie my mamy ĂwiadomoĂÊ, ale to ĂwiadomoĂÊ ma nas?
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Jak widzimy samych siebie i Ăwiat z perspektywy przyjÚcia odpowiedzialnoĂci? Nasze ĝycie wyglÈda zupeïnie inaczej, gdy zachorujemy i chcemy je oddaÊ w obce rÚce. Oddajemy nie maszynÚ zaleĝnÈ
od impulsów elektrycznych, oddajemy siebie, bÚdÈc inteligentnym
systemem porozumiewajÈcych siÚ miÚdzy sobÈ wszystkich ukïadów
i komórek. To zupeïnie inne odczucie integralnoĂci, obejmujÈce ciaïo
i umysï, inteligencjÚ i emocje, a nawet duszÚ. W tym wszystkim jest
potencjaï dokonywania zmian.
Gdy ciaïo ma mÈdroĂÊ, ponosimy za nie odpowiedzialnoĂÊ.
Mamy wpïyw na tworzenie zdrowia.

Nowotwór krwi, depresja, nadwaga
To wybór, a nie przypadek, decyduje o twoim przeznaczeniu.
Sam musisz zdecydowaÊ, ile jesteĂ wart,
jakÈ odgrywasz rolÚ w Ăwiecie i w jaki sposób nadajesz mu sens.
— Regina Brett

Ewa
To mïoda kobieta, w której domu rodzinnym panowaï wszystkowiedzÈcy ojciec. Kilka lat temu Ewa siÚ rozwiodïa, wychowuje samotnie
kilkuletniÈ córkÚ. Ojciec nie akceptuje rozwodu, z byïym mÚĝem Ewa
ma dobre relacje.
Emocje: ĝal, poczucie winy, wstyd.
***
Ewa: Straciïam rodzinÚ.
A.G.: CoĂ staïo siÚ twojej córce?
Ewa: Nie, mÈĝ zaĝÈdaï rozwodu.
A.G.: To straciïaĂ mÚĝa, nie rodzinÚ.
Ewa: A po rozwodzie zdiagnozowano u mnie raka. Nawet siÚ
ucieszyïam, ĝe juĝ wiadomo, bo caïy czas chodziïam z przekonaniem,
ĝe on siÚ pojawi.
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***
Po póï roku od tego spotkania problem z brakiem kontroli nad trzymaniem moczu u Kostka pojawiaï siÚ jedynie w okresach duĝego
stresu. Moim zdaniem u mÚĝczyzny istnieje jeszcze jakaĂ nie do koñca
przepracowana emocja. Jednak on uwaĝa, ĝe dobrze sobie radzi, i to
jest najwaĝniejsze.

Fobia dotyczÈca widoku krwi
oraz wkïucia do ĝyïy
Jedyna wolnoĂÊ to zwyciÚstwo nad samym sobÈ.
— Fiodor Dostojewski

Mika
To mïoda kobieta, studentka medycyny, która przyszïa z powodu
fobii na zastrzyki i krew — mdleje na ich widok. Ze wzglÚdu na rozpoczynajÈce siÚ praktyki w szpitalu szuka szybkiego rozwiÈzania
problemu.
Fobia to silny lÚk o róĝnych symptomach. Praca jest szybka,
wymaga jednej lub dwóch sesji terapeutycznych.
***
A.G.: Opowiedz mi zdarzenie, które pamiÚtasz i które wiÈĝe siÚ
z krwiÈ.
Mika: Miaïam chyba osiem lat, byïam z tatÈ nad jeziorem.
Wchodziïam do ïódki, poĂlizgnÚïam siÚ, spadïam na kolana w wodzie
i gdy siÚ podniosïam, caïa noga byïa zalana krwiÈ. Zdaje siÚ byïo tam
jakieĂ szkïo, na które upadïam.
A.G.: Jak siÚ czuïaĂ?
Mika: Zrobiïo mi siÚ sïabo na ten widok, tata siÚ mnÈ zaraz
zajÈï.
A.G.: Co czujesz teraz, gdy widzisz zakrwawionego pacjenta?
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Mika: Ostatnio podczas praktyki zemdlaïam. Natychmiast zrobiïo mi siÚ sïabo i juĝ nic nie pamiÚtaïam.
A.G.: Rozluěnij siÚ… WróÊ do sytuacji, kiedy jesteĂ w wodzie,
poczuj te emocje, przypomnij sobie, jak to byïo wtedy, gdy byïaĂ
dzieckiem. Powiedz, jak bÚdziesz gotowa.
Mika: Jestem gotowa.
A.G.: JesteĂ w momencie, kiedy podchodzisz do ïódki, stoisz
bezpiecznie na dwóch nogach w wodzie. Patrzysz na wodÚ, a na niej
pokazuje siÚ czerwona kropla. Tata opowiada ci ĝart, sam gïoĂno siÚ
Ămieje, ty teĝ. Trzyma w rÚce butelkÚ z sokiem pomidorowym.
Butelka lekko siÚ przechyliïa i kilka kropli soku wpada do wody.
Patrzysz na tÚ czerwonÈ plamÚ. Jak siÚ czujesz?
Mika: (trochÚ niepewnie) Dobrze.
A.G.: Wchodzisz do ïódki, podnosisz nogÚ, jesteĂ jednÈ nogÈ
w ïódce. Teraz tata podaje ci rÚkÚ i wchodzisz drugÈ nogÈ do ïódki,
jesteĂ juĝ w Ărodku. SpoglÈdasz na wodÚ koïo ïódki, czerwona plama
ciÈgle siÚ na niej utrzymuje. Woda lekko obija siÚ o burtÚ. Jak siÚ
czujesz?
Mika: Dobrze, spokojnie.
***
Zmiana zapamiÚtanej sytuacji sprawiïa, ĝe Mika nie czuje juĝ emocji
na widok krwi, pojawiajÈ siÚ nowe odczucia, które sÈ obojÚtne i nie
wywoïujÈ paniki.
***
A.G.: Opisz mi sytuacjÚ, kiedy widziaïaĂ strzykawkÚ w rÚku, moĝe
gdzieĂ w przychodni lekarskiej, i jÈ dobrze zapamiÚtaïaĂ.
Mika: Byïam dzieckiem i w przychodni pobierano mi krew.
Zrobiïo mi siÚ sïabo i zemdlaïam. Od tej pory zawsze tak byïo.
A.G.: Postaraj siÚ skojarzyÊ, czego siÚ wystraszyïaĂ: krwi? Igïy?
¿yïy?
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Mika: Z krwiÈ juĝ sobie radzÚ, teraz chodzi o igïÚ i ĝyïÚ, która
pod opaskÈ staje siÚ taka wyraěna i duĝa.
A.G.: Rozluěnij siÚ. Wejdě w tÚ sytuacjÚ, gdy jesteĂ w przychodni.
Gotowa?
Mika: Tak.
A.G.: JesteĂ w kinie. Siedzisz w fotelu i jesteĂ jedynym widzem.
Na ekranie leci film, akurat jest scena w szpitalu, gdy pobiera siÚ od
pacjenta krew, ta krew uratuje ĝycie komuĂ innemu. Widzisz, jak
pielÚgniarka przygotowuje pacjenta, on siedzi na specjalnym krzeĂle,
rÚkÚ ma na oparciu krzesïa. Siedzi z podwiniÚtym rÚkawem koszuli,
a pielÚgniarka trzyma w rÚku opaskÚ i rÚkÈ szuka ĝyïy. Gdy jÈ znajduje, bierze jednorazowe opakowanie strzykawki. Jak siÚ czujesz?
Mika: ½le, patrzÚ ze strachem na tÚ igïÚ.
A.G.: Okej, widzisz, ĝe film dobiega koñca i na ekranie pojawiajÈ siÚ napisy. Otwórz oczy.
Szukam kolejnego sposobu, bo Mika wchodzi natychmiast w emocje,
gdy widzi strzykawkÚ.
Zamknij ponownie oczy. JesteĂ w szpitalu na SOR-rze (chodzi mi
o szpitalny oddziaï ratunkowy, gdzie Mika ma wïaĂnie praktyki), jest
duĝo personelu, przywoĝÈ pacjenta, widaÊ jakieĂ rany. Podchodzi do
niego kobieta i kïadzie mu na piersi czerwonÈ róĝÚ. PielÚgniarka przygotowuje go do badania. Patrzysz na tego czïowieka ze wspóïczuciem, jÚczy.
PielÚgniarka na zlecenie lekarza szykuje Ărodek przeciwbólowy. WyciÈga
jednorazowe opakowanie ze strzykawkÈ. Widzisz, jak je otwiera, wyjmuje
igïÚ, wciÈga w niÈ lek. Sïyszysz sïowa, děwiÚki, sïyszysz wïasne myĂli.
Teraz wyjdě z tego obrazu i stañ obok.
Spokojnie (widzÚ pewnÈ konsternacjÚ w zachowaniu Miki), obraz
zostaje, a ty wychodzisz, jesteĂ obok i obserwujesz. Teraz odepchnij ten
obraz, zobacz, jak siÚ zmniejsza, zmniejsza, zmniejsza, zanikajÈ szczegóïy,
widzisz tylko tïo, póěniej kolor i wszystko jest coraz mniejsze, wreszcie jest
wielkoĂci ïebka od zapaïki. Gdy masz ten ïebek, zrób jego eksplozjÚ w sïoñcu, zobacz, jak rozbïyskuje jak petarda i powoli znika. Jak siÚ czujesz?
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Mika: Dobrze. Na poczÈtku przy tym pacjencie byïo ěle, gdy
zobaczyïam igïÚ, poczuïam lÚk, ale póěniej zajÚïam siÚ tym obrazem.
Najtrudniej byïo z niego wyjĂÊ. Ale gdy siÚ udaïo, odepchniÚcie byïo
juĝ proste.
***
Zdecydowaïam, ĝe dodatkowo zrobiÚ trans, aby wzmocniÊ to, co byïo
wczeĂniej. Wykorzystaïam metafory z igïÈ w roli gïównej, gdzie
skojarzenia umysïu biegnÈ w zupeïnie innym kierunku.
***
Siedzisz w miÚkkim, wygodnym fotelu, czujesz, jak twoje stopy opierajÈ siÚ na twardej podïodze. RÚce leĝÈ na drewnianych oparciach.
Przez twojÈ gïowÚ przelatujÈ róĝne myĂli… Czasem którÈĂ zatrzymasz, czasem pozwalasz im po prostu pïynÈÊ, bÚdÈc skupionÈ na
odczuciach ciaïa.
PojawiajÈ siÚ wspomnienia z letnich ciepïych, cudownych wakacji, które spÚdzaïaĂ z bliskimi. PrzeszïoĂÊ to po prostu przyszïoĂÊ,
która wïaĂnie przechodzi przez teraěniejszoĂÊ. Gdy odczuwasz ciepïo
piasku na plaĝy i sïoñce, które delikatnie pieĂci twojÈ skórÚ, wiesz,
ĝe nastÚpuje gïÚbsze rozluěnienie. Kaĝdy twój miÚsieñ i kaĝde ĂciÚgno,
a nawet kaĝda komórka twojego ciaïa odprÚĝa siÚ coraz bardziej
i bardziej. Kiedy zaczniesz rozluěniaÊ siÚ jeszcze bardziej, odczujesz coĂ bardzo waĝnego, co dzieje siÚ tu i teraz. Takĝe kaĝdym nastÚpnym razem, gdy spotkasz czïowieka w szpitalu czy przychodni,
a nawet na ulicy, poczujesz gïÚboki spokój i skoncentrujesz siÚ na
tym, co najwaĝniejsze.
Stop, cofnij siÚ i poczuj tym razem coĂ zupeïnie innego, to uczucie pojawi siÚ jeden jedyny raz i nigdy wiÚcej. Teraz czujesz, jak stare
doznania siÚ oddalajÈ i przechodzÈc przez ucho igielne, zaczynasz
szukaÊ igïy w stogu siana oraz nowych pomysïów, aby tañcowaïa
igïa z nitkÈ.
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I gdy patrzysz na bliskich robiÈcych z igïy widïy, czujesz coraz
bardziej ogarniajÈcy ciÚ spokój, jakby twoje uczucia wyszïy dopiero
spod igïy. Sïyszysz przesuwajÈcÈ siÚ cichutko igïÚ po pïycie gramofonowej i masz ĂwiadomoĂÊ twórczej roli igïy, czy to w uszyciu kreacji,
czy zszyciu rany u pacjenta.
I w tym gïÚbokim przekonaniu o waĝnej roli igïy w codziennym
ĝyciu, gdy miÚkko przechodzi przez tkaninÚ czy skórÚ, naprawiajÈc
szkody i kreujÈc nowe zachowania, w swoim wïasnym tempie powracasz do tu i teraz.
***
Po roku od sesji Mika nie ma problemów w pracy: ani z widokiem
krwi, ani ze strzykawkÈ.
Fobia powstaje najczÚĂciej w wyniku zdarzenia, które odbieramy
jako traumatyczne lub bardzo nieprzyjemne. Powstaje Ălad w mózgu
(ale takĝe moĝna znaleěÊ to uczucie w ciele), gdzie zapamiÚtana jest
emocja z tego zdarzenia. Kaĝde kolejne wydarzenie, w którym umysï
rozpozna emocjÚ i uzna, ĝe to ta sama co kiedyĂ, potÚguje doznanie
i fobia przybiera coraz wiÚksze rozmiary.
Praca z likwidacjÈ fobii polega na zmianie zapamiÚtanej emocji
i zastÈpieniu jej zdarzeniem niezagraĝajÈcym, a przy okazji zabawnym
czy Ămiesznym. Wtedy nasz umysï nie wchodzi na ĂcieĝkÚ potÚgowania doznañ lÚkowych, tylko traktuje zajĂcie jako bezpieczne, lekkie
czy komiczne.
Gdy uĝywamy technik transowych przy peïnym rozluěnieniu
ciaïa, umysï uwierzy w nowÈ wersjÚ zdarzenia, pod warunkiem ĝe
uĝyjemy wszystkich zmysïów i zdarzenie dla umysïu bÚdzie realne.
Od tej pory nie bÚdzie negatywnych reakcji na widok, jak w przykïadzie powyĝej, krwi czy strzykawki (lub pajÈka, ĝaby czy czegokolwiek,
co powoduje fobiÚ). Trzeba odïÈczyÊ pacjenta od tej zagraĝajÈcej emocji i wprowadziÊ nowÈ — bezpiecznÈ, groteskowÈ czy absurdalnÈ.
Mika w kinie nie daïa siÚ odïÈczyÊ od emocji, szukaïam wiÚc
kolejnego sposobu. Generalnie wersja kina jest bardzo skuteczna.
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Gdy pacjent jest spokojny, wtedy moĝna go wprowadziÊ w obraz
i staje siÚ uczestnikiem sceny, która rozgrywa siÚ na ekranie. Gdy na
MikÚ bycie w kinie nie podziaïaïo, zmieniïam kino na sam obraz.
Mika dobrze zareagowaïa na bycie w obrazie, wyjĂcie z niego i odepchniÚcie. Dopiero wtedy jej umysï odïÈczyï emocjÚ od strzykawki.

LÚki dotyczÈce relacji,
pesymizm i katastrofizm
Pewien indiañski chïopiec zapytaï kiedyĂ dziadka: — Co sÈdzisz
o sytuacji na Ăwiecie?
Dziadek odpowiedziaï: — CzujÚ siÚ tak, jakby w moim sercu toczyïy
walkÚ dwa wilki. Jeden jest peïen zïoĂci i nienawiĂci. Drugiego
przepeïnia miïoĂÊ, przebaczenie i pokój.
— Który zwyciÚĝy? — chciaï wiedzieÊ chïopiec.
— Ten, którego karmiÚ — odrzekï na to dziadek.
— z internetu

Marlena
Kobieta ma ponad 20 lat. Jako dziecko mieszkaïa z babciÈ, nie
z rodzicami, ĝyje z przekonaniem: „Kaĝdy facet mnie skrzywdzi”.
Emocje: lÚki, poczucie winy, ĝal.
Zaczynamy od lÚków.
***
A.G.: Rozluěnij siÚ… Na skali stresu od zera do dziesiÚciu, gdzie
dziesiÚÊ jest wartoĂciÈ najwyĝszÈ, gdzie teraz jesteĂ?
Marlena: Osiem.
A.G.: Gdzie najmocniej odczuwasz napiÚcie?
Marlena: W nogach… i rÚkach.
***
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ZAKOCZENIE

Jedynym trwaïym fundamentem miïoĂci
jest bezpoĂrednie doĂwiadczenie ducha.
— dr Deepak Chopra

Zdaniem Deepaka Chopry przeznaczeniem ĝycia i jego duchowym
celem jest peïne doĂwiadczenie miïoĂci, kiedy sam stajesz siÚ miïoĂciÈ. BolesnÈ pustkÚ wywoïanÈ jej brakiem moĝna zapeïniÊ tylko
przez nauczenie siÚ na nowo, jak kochaÊ i byÊ kochanym. Moĝesz
odkïadaÊ tÚ naukÚ na póěniej, moĝesz rozpaczaÊ, ĝe miïoĂÊ nie istnieje — to wszystko jest nietrwaïe. Trwaïa jest jedynie droga. Chopra
mówi: „Gdy zaczniesz postrzegaÊ siebie jako ducha, bÚdziesz nie
tylko czuÊ miïoĂÊ — sam staniesz siÚ miïoĂciÈ”.
UrodziïeĂ siÚ, aby istnieÊ, ĝyÊ, doĂwiadczaÊ. Droga, jakÈ zdecydujesz siÚ iĂÊ, aby to poczuÊ, jest Twoim wyborem, przynajmniej
mam takÈ nadziejÚ. Wiedza, którÈ zdobywasz, uïatwia Ci podejmowanie decyzji, prowadzi w kierunku samorozwoju i samopoznania.
WierzÚ, ĝe Twój skafander, który dostaïeĂ na czas istnienia,
czyli Twoje ciaïo, bÚdzie Ci dobrze sïuĝyÊ, bo wïaĂciwie o niego zadbasz. WiÚc nie traktuj ĝycia Ămiertelnie powaĝnie, puĂÊ do niego oko
i z ciekawoĂciÈ dziecka przyjmuj wszystko, co Ci siÚ przydarza.
Alicja Grzesiak
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