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Głęboka psychobiologia psychoterapii:
w stronę psychologii kwantowej leczenia

opartego na relacji ciałoumysł.
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Głęboką psychobiologię psychoterapii można zdefiniować jako
zgłębianie doświadczenia relacji ciałoumysł, komunikacji i
leczenia, na wszystkich poziomach, od kulturowego i
psychospołecznego do komórkowogenetycznomolekularnego i
kwantowego. Jest to wysoce zintegrowane podejście, które
znacząco poszerza tradycyjne obszary psychologii
fenomenologicznej, analitycznej i poznawczobehawioralnej,
włączając nowe, ciągle aktualizowane w ramach badań z zakresu
biologii, fizyki i matematyki, odkrycia do zagadnień twórczości,
świadomości i kondycji człowieka. Stara się ona przełamać
kartezjański dualizm pomiędzy umysłem a ciałem, poprzez
zgłębianie następujących pytań: Jak możliwe jest, że myśli,
emocje, wyobrażenia i doświadczenia osobiste wpływają na
zdrowie fizyczne i vice versa? Wiemy przykładowo, że nasze geny
podlegają ekspresji w zachowaniu, ale do jakiego stopnia możemy
prowadzić „dialog psychobiologiczny” z naszymi genami, aby
modulować to, jak informacja przenoszona przez nie jest
wyrażana w procesach samostwarzania oraz fizycznego
zdrowienia? Jak inicjujemy naszą codzienną pracę polegającą na
syntezowaniu organicznej struktury naszego mózgu, w celu
optymalizacji relacji z samymi sobą oraz z sąsiadami w harmonii z
ewolucyjnymi procesami informacyjnymi świadomości i
kosmosu?
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Perspektywa i definicja

Głęboką psychobiologię psychoterapii można zdefiniować jako zgłębianie doświadczenia
relacji ciałoumysł, komunikacji i leczenia, na wszystkich poziomach, od kulturowego i
psychospołecznego do komórkowogenetycznomolekularnego i kwantowego. Jest to
wysoce zintegrowane podejście, które znacząco poszerza tradycyjne obszary psychologii
fenomenologicznej, analitycznej i poznawczobehawioralnej, włączając nowe, ciągle
aktualizowane w ramach badań z zakresu biologii, fizyki i matematyki, odkrycia do
zagadnień twórczości, świadomości i kondycji człowieka. Stara się ona przełamać
kartezjański dualizm pomiędzy umysłem a ciałem, poprzez zgłębianie następujących pytań:
Jak możliwe jest, że myśli, emocje, wyobrażenia i doświadczenia osobiste wpływają na
zdrowie fizyczne i vice versa? Wiemy przykładowo, że nasze geny podlegają ekspresji w
zachowaniu, ale do jakiego stopnia możemy prowadzić „dialog psychobiologiczny” z
naszymi genami, aby modulować to, jak informacja przenoszona przez nie jest wyrażana w
procesach samostwarzania oraz fizycznego zdrowienia? Jak inicjujemy naszą codzienną
pracę polegającą na syntezowaniu organicznej struktury naszego mózgu, w celu
optymalizacji relacji z samymi sobą oraz z sąsiadami w harmonii z ewolucyjnymi procesami
informacyjnymi świadomości i kosmosu?

Historia

Historię Głębokiej Psychobiologii Psychoterapii zapoczątkowały dociekania autora nad
implikacjami wczesnych badań w latach 1960 i 1970 dokumentujących, w jaki sposób
psychologiczne doświadczenie nowości i wzbogacenia środowiska zostaje wkodowane w
nowe wspomnienia i nawyki w organicznej strukturze mózgu na poziomie molekularnym
(Rossi, 1972/1985/2000). To doprowadziło do sformowania hipotezy snubiałka: „Śnienie
jest procesem wzrostu psychofizjologicznego, wykorzystującego syntezę i modyfikację
struktury białek w mózgu, co jest organiczną podstawą nowych ścieżek rozwojowych
osobowości”.

W ramach takiego ujęcia istotą psychoterapii staje się proces wywoływania „twórczych
momentów” kodowanych w nowych białkach i sieciach neuronalnych w mózgu. Czym jest
jednak twórczy moment? Takie momenty są doświadczane prze pracowników naukowych
jako ekscytujące „przeczucia” oraz jako inspiracja przez ludzi sztuki. Takie kreatywne
momenty pojawiają się, kiedy nawykowy wzorzec skojarzeniowy zostaje przerwany. To
może być spontaniczna przerwa albo chwila odprężenia w procesie skojarzeniowym. Może
to być również szok psychologiczny, przytłaczające doświadczenie sensoryczne lub
emocjonalne, jakiś rodzaj psychodelicznego środka, zatrucie lub deprywacja sensoryczna.
Joga, Zen, doświadczenia duchowe i medytacyjne również mogą zakłócić nawykowe
skojarzenia i wprowadzić chwilową pustkę w świadomości. W tym ułamku sekundy, kiedy
nawykowe treści świadomości zostają zakłócone, pojawia się szansa na zaistnienie czystej
świadomości oraz doświadczenia nowej i podwyższonej świadomości. Taki ułamek sekundy
może być doświadczany jako mistyczny stan, satori, doświadczenie szczytowe, czy też
odmienny stan świadomości. Może być to również doświadczane jako moment fascynacji –
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czy zakochania – kiedy to luka w świadomości zostaje nagle wypełniona nowymi treściami,
które powstały w pół autonomiczny sposób w ramach głębokiej psychobiologii naszego
istnienia.

Z tej perspektywy, nowe treści pojawiające się w twórczych momentach są podstawowymi
jednostkami oryginalnych myśli i wglądu, jak i również transformacji świadomości.
Doświadczanie twórczych momentów jest fenomenologicznym korelatem zmiany
krytycznej w strukturze molekularnej białek w mózgu, powiązanej z tworzeniem nowych
skupisk komórkowych, pamięci i umiejętności. Transformacje molekularne w mózgu w
odpowiedzi na szok psychologiczny, pobudzenie i doświadczenie nowości jest postrzegane
przez autora jako głęboki psychobiologiczny fundament psychopatologii, jak również jako
edukacyjne, konstruktywne i syntetyczne podejście do leczenia i psychoterapii, które swoje
korzenie ma we wczesnych pracach, takich pionierów jak James Braid w Szkocji, Pierre Janet
we Francji, Maurice Bucke w Kanadzie, Carl Jung w Szwajcarii, Rolando Assagioli we
Włoszech oraz Milton Erickson w Ameryce. James Braid, jeden z ojców hipnozy,
przykładowo przypisywał efekty leczące indukcji transu „psychofizjologii fascynacji”, którą
dzisiaj postrzegamy jako wyjątkowy rodzaj stanu psychobiologicznego pobudzenia i
skupionej uwagi. Maurice Bucke opisywał najwyższy stan pobudzenia psychobiologicznego
jako „świadomość kosmiczną”. Przyczyn chorób psychicznych upatrywał w załamaniu się
naturalnego procesu ewoluującej świadomości. Czerpiąc z prac badacza religijnego
Rudolpha Otto, Carl Jung opisał stany podwyższonej świadomości w momentach
przełomów twórczych u duchowych innowatorów, artystów i naukowców jako
doświadczenie „numinosum” (przytłaczające doświadczenie fascynacji tajemniczością oraz
ogromem życia i wszechświata).

Jedne z najbardziej intrygujących i innowacyjnych podejść do hipnozy i psychoterapii,
opartych o szok psychologiczny , pobudzenie emocjonalne i twórcze momenty, zostały
zapoczątkowane przez późnego Miltona Ericksona i opisane w następujący sposób:
„Indukcja i podtrzymanie transu służy dostarczeniu specjalnego stanu psychologicznego, w
którym pacjent może reasocjować i reorganizować swoje wewnętrzne złożoności
psychologiczne oraz wykorzystywać swój własny potencjał w sposób zgodny ze swoim
życiem doświadczalnym… terapia zachodzi przy pomocy wewnętrznej resyntezy zachowań
pacjenta osiągniętej przez niego samego. Prawdą jest, że sugestia dyrektywna może
prowadzić do zmian w zachowaniu pacjenta i skutkować zniesieniem symptomów,
przynajmniej tymczasowo. Takie „zdrowienie” jest, jednakże, jedynie odpowiedzią na
sugestię i nie pociąga za sobą tej reasocjacji i reorganizacji idei, poglądów i wspomnień,
która jest tak istotna dla prawdziwego wyleczenia. To właśnie z takiego doświadczenia
reasocjacji i reorganizacji własnego doświadczalnego życia pacjenta wynika wyleczenie, a
nie z manifestacji czy zachowań będących odpowiedzią [na sugestię hipnotyczną],
mogących w najlepszym razie zadowolić obserwatora [i hipnotyzerów scenicznych]
(Erickson, 1948)”.
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Obecny status

Fundamentalne pytanie głębokiej psychobiologii psychoterapii jest następujące: „Jak
zintegrować wiele poziomów komunikacji ciałoumysł i zdrowienia od psychospołecznego
po komórkowogenetyczny?”. Czy możemy to zrobić, używając koncepcji „informacji” i
„transformacji informacji”? Czy istnieje możliwość powołania nowej gałęzi nauki zajmującej
się „transdukcją informacji”, która zgłębiałaby, w jaki sposób informacja doświadczana, jako
zachowania kognitywne człowieka (myśli, słowa, obrazy, emocje, znaczenia itd.), ulega
transformacji w inne formy informacji wyrażane w formie fizycznej struktury naszych
genów oraz białek i vice versa? Głównym zadaniem nowej nauki transdukcji informacji jest
wyznaczenie ścieżek, którymi ludzkie doświadczenie poznawcze i emocjonalne moduluje
biologiczne procesy zdrowia, choroby oraz dynamiki zdrowienia opartego na relacji ciało
umysł.

Ciekawy krok w stronę stworzenia tej nowej dziedziny nauki transdukcji informacji został
zapoczątkowany przez biologa Thomasa Stoniera (1990). Wizualne podsumowanie jego
pomysłów zostało zilustrowane przez autora (Rossi, 1986/1993) na rycinie pierwszej. Z
najszerszej perspektywy procesy informacyjne ewolucji fizycznego wszechświata, jak i
systemów żyjących są obecnie opisywane jako „otrzymywanie” itów z bitów” (getting its
from bits Wilczek,1999). Czyli, jak „ity” (zwykle fizyczne, molekularne i biologiczne
struktury wszechświata) wyewoluowały z „bitów” (informacji binarnych) pochodzących z
kwantowego fluksonu wielkiego wybuchu.

Rycina 1a: Ewolucja transdukcji informacji od wielkiego wybuchu do świadomości i
psychologicznego Ja. Zauważmy naturalny profil falowy na poziomie kwantowym (tj. fal
świetlnych), który najwyraźniej zapoczątkował wzrost podobnych do Ja, fraktalnych
dynamik procesów życiowych zilustrowanych później w innych obszarach czasowych
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rycin piątej, szóstej, siódmej i ósmej.

Rycina1b:

Rycina2: Heurystyka Przełomu w psychoterapii.
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Francuski matematyk Henri Pöincare, twórca dynamiki nielinearnej (obecnie nazywanej
„teorią chaosu” czy „teorią adaptacyjnej złożoności”), po raz pierwszy opisał
czterostopniowy proces twórczy około 100 lat temu, w tym samym czasie kiedy Zygmunt
Freud i Carl Jung zapoczątkowywali psychodynamikę. Ten czterostopniowy proces twórczy
został zilustrowany na wewnętrznym okręgu, na rycinie drugiej. Środkowy okrąg ryciny
drugiej ilustruje Heurystykę Przełomu jako model psychoterapii (Rossi, 1972/1985/2000),
która pozostaje w relacji z cyklem kreatywnym Pöincare’a. Zewnętrzny okrąg przedstawia
skondensowany monomit dynamiki kulturowej bohatera Josepha Campbella, który również
pozostaje w relacji z czterostopniowym paradygmatem. Zewnętrzne etykiety ryciny drugiej
ukazują, w jaki sposób identyfikacja socjopolityczna podąża tym samym czterostopniowym
paradygmatem. Skupmy się teraz na dynamice komunikacji opartej na relacji ciałoumysł
(nazwanej również „transdukcją informacji”) w tym czterostopniowym procesie twórczym,
przedstawionym w obecnej teorii głębokiej psychobiologii psychoterapii.

Teoria

Rycina trzecia ilustruje zarys czterostopniowej, złożonej dziedziny komunikacji oraz leczenia
opartego na relacji ciałoumysł, będącego w relacji z twórczym cyklem przedstawionym na
rycinie drugiej. Omówmy teraz te cztery etapy, które są fundamentalne dla zrozumienia
tego, co dzieje się pomiędzy pacjentem a terapeutą na najgłębszych poziomach „komunikacji
umysłgen” (Rossi, 1972/1985/2000, 1986/1993, 1996).

Etap pierwszy: transdukcja informacji pomiędzy umysłem a mózgiem

System limbicznopodwzgórzowoprzysadkowy jest obecnie identyfikowany jako główny
transduktor informacji pomiędzy mózgiem a ciałem. Komórki wewnątrz podwzgórza
przenoszą (transdukcja informacji z jednej formy w drugą) głównie elektrochemiczne
impulsy neuronalne mózgu, kodujące fenomenologiczne doświadczenie „umysłu” i emocji,
w hormonalne „molekuły transportera” systemu dokrewnego. Następnie molekuły
transportera przemieszczają się w krwioobiegu w cybernetycznej pętli transdukcji
informacji, co zostało przedstawione na rycinie trzeciej, gdzie wypunktowane są cztery
główne etapy interesujące dla psychoterapii.

Złożona pętla komunikacji opartej na relacji ciałoumysł, zilustrowana na rycinie trzeciej,
moduluje działanie neuronów i komórek ciała na wszystkich poziomach, od podstawowych
ścieżek odczuwania i percepcji w mózgu, po międzykomórkową dynamikę transkrypcji i
translacji genu. Zakładamy, że transportery molekularne (nazywane również „substancjami
informacyjnymi”) systemów dokrewnego, autonomicznego i immunologicznego
zapośredniczają zjawiska stresu, emocji, pamięci, uczenia się, osobowości, oraz zachowania i
objawy (Rossi, 1986/1993, 1996). Ta pętla komunikacyjna jest dwukierunkową ulicą, przy
pomocy której (1) umysł może modulować fizjologię mózgu i ciała oraz (2) biologia może
modulować umysł, emocje, procesy uczenia się i zachowanie.
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Rycina 3: Pętla komunikacji ciałoumysł
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Etap drugi: Geny wczesnej odpowiedzi komórkowej w twórczej adaptacji

W poprzednim pokoleniu wierzono, że geny były po prostu jednostkami fizycznego
dziedziczenia, przekazywanego z pokolenia na pokolenie w procesie reprodukcji seksualnej.
Dziś wiemy, że geny mają również drugą główną funkcję: duża część genów, nazywanych
czasami „genami wczesnej odpowiedzi komórkowej” (również „genami głównej
odpowiedzi” albo „trzeciorzędowymi transporterami”) są cały czas aktywne w procesie
reagowania na molekuły hormonalnego transportera, sygnalizujące potrzebę wystąpienia
twórczej adaptacji do ważnych zmian w środowisku. Wszystko, począwszy od nowości,
szoku, niespodzianki, dotyku, stymulacji seksualnej, zachowań macierzyńskich oraz stresu
psychospołecznego po temperaturę, jedzenie, traumę fizyczną, kończąc na substancjach
toksycznych w środowisku, może być zasygnalizowane genom przez molekuły transportera
hormonalnego wysyłanego z systemu limbicznopodwzgórzowoprzysadkowego
(Merchant, 1965).

Geny wczesnej odpowiedzi komórkowej (IEGs) są nowo odkrytymi mediatorami pomiędzy
naturą, a wychowaniem. Zachowują się one jak transduktory informacji, pozwalając
sygnałom ze środowiska zewnętrznego na regulowanie genów w wewnętrznej macierzy
jądra życia samego w sobie. Wielu badaczy obecnie jest zdania, że wspomnienia, razem z
nowymi doświadczeniami są kodowane w ośrodkowym układzie nerwowym poprzez
zmiany w strukturze oraz formowanie nowych białek wewnątrz synaps pomiędzy
neuronami (Eriksson i in., 1998). Geny wczesnej odpowiedzi działają, jak czynniki
transkrypcji, regulując „geny gospodarujące”, które wytwarzają wewnątrz neuronu białka,
które kodują nowe wspomnienia i nawyki (Tölle i in., 1995). Obecnie odkryto ponad 100
genów wczesnej odpowiedzi. Podczas gdy wciąż wiele ich funkcji pozostaje nieodkrytych,
badacze z dziedziny neuronauki zgłębiają powiązane ze sobą funkcje biologiczne i
psychologiczne w których, jak już wiadomo, geny wczesnej odpowiedzi komórkowej takie
jak cFos i cJun odgrywają znaczącą rolę, jak zilustrowano na rycinie czwartej. Większość
pobudzających bodźców psychospołecznych może uruchomić geny wczesnej odpowiedzi
komórkowej w odstępie minut, a ich główne efekty możemy obserwować w odstępie około
20 minut do godziny lub dwóch. Bardziej szczegółowa dyskusja na ten temat, wraz z
pełnym zbiorem cytowań powiązanych z ryciną czwartą, została opublikowana wcześniej
(Rossi, 1972/1985/2000).

Etap trzeci: Synteza białka w pamięci, stresie i leczeniu

Trzeci etap w pętli komunikacyjnej umysłgen to proces translacji genu, prowadzący do
produkcji nowych białek na rycinie trzeciej. Czas potrzebny do wytworzenia nowych białek
w odpowiedzi na pobudzenie psychologiczne i stres fizyczny, jak zilustrowano z prawej
strony ryciny trzeciej, dostarcza ważnego bodźca w dynamice informacyjnej nowego ujęcia
psychoterapii. Domena czasu psychologicznego w minutach i godzinach, jak pokazano na
rycinie trzeciej, wiąże podstawowy cykl spoczynkuaktywności w ludzkim zachowaniu z
procesami komunikacji ciałoumysł. Kontrastuje to widocznie z bardziej aktualną
ewolucyjną formą błyskawicznej komunikacji ciałoumysł, zapośredniczonej przez
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ośrodkowy układ nerwowy, zachodzącej w ułamkach sekund, co jest znacznie krótsze, niż
zwykły fenomenologiczny odstęp czasu potrzebny na proces świadomości.

Rycina 4: centralna rola genów wczesnej odpowiedzi komórkowej (IEGs) w głębokiej
psychobiologii psychoterapii.
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Szczegółowe badania nad genetycznymi, neurodokrewnymi i psychospołecznymi
poziomami sugerują, że 90120 minutowy rytm ultradobowy (Lloyd i Rossi, 1992, 2008),
pierwotnie opisany przez Kleitmana jako podstawowy cykl spoczynkuaktywności, jest
istotniejszym „cyklem roboczym życia” niż cykl okołodobowy (rytm 24 godzinny).
Ultradobowy, w tym kontekście, oznacza każdy rytm szybszy niż 24 godzinny cykl
okołodobowy. W tym rozdziale zajmiemy się tylko głównymi 90120 minutowymi cyklami
na poziomach genetycznym, dokrewnym i poznawczobehawioralnym, podczas snu, śnienia
oraz kreatywnych stanów czuwania, mających istotne konsekwencje dla psychoterapii.

Etap czwarty: Molekuły transportera i pamięć zależna od stanu

Etap czwarty, opisany na rycinie trzeciej, wskazuje, jak molekuły transportera (takie jak
hormony, neurotransmitery, czynniki wzrostu itd.), które mają swój początek w procesie
przetwarzania większych „macierzystych molekuł”, w fazie trzeciej, mogą być
przechowywane w komórkach mózgu i ciała jako swego rodzaju „pamięć molekularna”. Te
molekularne transportery uwalniane są do krwioobiegu, gdzie mogą ukończyć złożoną
cybernetyczną pętlę transdukcji informacji, w momencie przejścia przez „barierę krew
mózg”, w celu modulowania sieci neuronalnych w mózgu oraz doświadczenia
psychologicznego, co ilustruje grupa liter od A do L, na górze ryciny trzeciej. Takie
zlokalizowane sieci neuronalne mózgu modulowane są przez złożone pole molekuł
transportera, mogące wpłynąć na system limbicznopodwzgórzowoprzysadkowy, jak
również niektóre rejony kory mózgowej. To wszystko składa się na nowy model ukazujący,
w jaki sposób hormony seksualne, hormony stresu, cytokiny układu immunologicznego
(molekuły transportera jakL IL1 i IL2) oraz czynniki wzrostu w ciele mogą modulować
umysł i emocje i vice versa.

Jeśli przyznamy, że komunikacja wewnątrz sieci neuronalnych w mózgu jest modulowana
przez zmiany w sile poszczególnych połączeń synaptycznych, możemy wówczas
powiedzieć, że znaczenie można znaleźć na złożonym dynamicznym polu molekuł
transportera, które nieustanie obmywają i kontekstualizują informację z sieci neuronalnych
we wciąż zmieniające się wzory. To niesamowite uczucie dowiedzieć się, na przykład, że
większość hormonów seksualnych i stresu, które zostały odpowiednio przetestowane,
wywierają zależne od stanu efekty na nasza psychikę i emocje, jak również na pamięć i
uczenie się.

Niedawne badania wskazują, że większość form uczenia się (Pawłowowska, Skinnerowska,
wdrukowania, sensytyzacji itd.), jak obecnie wiadomo, wykorzystuje te transportery
molekularne z ciała, które mogą dotrzeć do mózgu w celu modulacji sieci neuronalnych
kodujących umysł, pomięć, procesy uczenia się i zachowania. O ile te klasyczne formy
uczenia się używają molekuł transportera, o tyle posiadają one ipso facto „komponent
zależny od stanu” (Rossi, 1986/1993, 1996).

Metodologia

Metodologia głębokiej psychobiologii psychoterapii rozszerza tradycyjne badania
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psychologiczne, włączając w nie wszystkie nowe paradygmaty neuronaukowe. Obecnie
trwające badania nad pamięcią zależną od stanu, uczeniem się i zachowaniem są tego
dobrym przykładem. Kiedy osobom badanym zadaje się zadanie związane z pamięcią i
uczeniem się, podczas gdy pozostają pod wpływem hormonów stresu, takich jak hormon
adrenokortykotropowy (ACTH), epinefryna lub hormony seksu (a nawet substancje
psychoaktywne, naśladujące te naturalne hormonalne molekuły transportera) można
zaobserwować różny stopień amnezji, kiedy hormon stresu czy podany środek zostaje
wydalony z organizmu. Oznacza to, że kiedy wspomnienie zostaje zakodowane w
warunkach podwyższonego pobudzenia emocjonalnego, nowości, seksu, stresu czy traumy,
ma ono tendencje do bycia zależnym od stanu lub związanym ze stanem tych konkretnych
psychobiologicznych warunków. Pamięć i uczenie się są zależne od stanu występującego w
oryginalnych psychobiologicznych warunkach, w których zostały zakodowane po raz
pierwszy. Takie zależne od stanu wspomnienie zostaje zdysocjowane lub „zagubione” po
powrocie do stanu równowagi, kiedy hormony stresu i seksu zostają wydalone w procesie
metabolizmu i powracają do normalnych poziomów. Reaktywacja stresu czy seks w innym
kontekście ma jednakże tendencję do przywracania oryginalnych warunków kodowania, co
za tym idzie różnego stopnia emocji i wspomnień związanych z traumą. Stanowi to
psychobiologiczną podstawę wielu patologii związanych z wczesnymi seksualnymi i
stresującymi wydarzeniami życiowymi ujawnianymi w procesie psychoanalizy. Pokazuje to,
jak zależne od stanu pamięć, uczenie się i zachowanie (SDMLB – statedependent memory,
learning and behavior) integruje kartezjańską dychotomię pomiędzy umysłem a ciałem.

Z psychoterapeutycznego punktu widzenia najbardziej interesujące w tych eksperymentach
jest to, że umożliwiają one studiowanie parametrów „odwracalnej amnezji”, będącej
istotnym kryterium w próbie zrozumienia fenomenologii psychoanalizy i hipnozy
terapeutycznej (Rossi, 1986/1993, 1996). Większość eksperymentów prowadzonych nad
zależnymi od stanu pamięcią i uczeniem się pokazuje, że ta „odwracalna amnezja” jest tylko
częściowa. To znaczy, że zwykle są jakieś wspomnienia i elementy wyuczone dostępne
nawet w warunkach dysocjacji (po tym jak hormony stresu powracają do swoich
normalnych poziomów), a w związku z tym większość literatury dotyczącej hipnozy
stwierdza, że amnezja hipnotyczna jest zwykle delikatna i częściowa w swoich charakterze.
Pełna, całkowicie odwracalna amnezja występuje raczej rzadko w eksperymentach
dotyczących pamięci i uczenia się zgodnych ze stanem, jak również w psychoanalizie i
hipnozie terapeutycznej. W literaturze historycznej na temat hipnozy i psychoanalizy ten
sam, częściowy i delikatny, charakter odwracalnej amnezji może być odpowiedzialny za
wiele niejasnych i paradoksalnych właściwości pamięci pozostających źródłem
utrzymujących się kontrowersji podważających wiarygodność różnych teorii psychologii
głębi. Od najwcześniejszych dni psychoanalizy zauważano, że nagły lęk, szok, trauma i stres
mogą wywołać „stany hipnoidalne”, w jakiś sposób powiązane z amnezją oraz ze
zdysocjowanym i neurotycznym zachowaniem. Obecnie wiemy, że mogą one wzbudzić
dynamiczne procesy komunikacji umysłgen oraz zależne od stanu wspomnienia, procesu
uczeniowe i zachowania (Rossi i Cheek, 1988).
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Psychoimmunologia i połączenie ciałoumysł

Najbardziej wyczerpującą demonstrację tego, jak stres psychospołeczny może modulować
transkrypcję genów przedstawiła grupa badawcza Ronalda Glasera (1990, 1993) na Ohio
State Medical School. Dzięki jego badaniom możemy prześledzić efekty, jakie stres
psychologiczny (doświadczany przez studentów medycyny podczas egzaminów
akademickich) wywierał na transkrypcję receptora genu interleukiny2 oraz produkcję
interleukiny2. Badacze ci zidentyfikowali ścieżkę transdukcji informacji przedstawioną na
rycinie trzeciej od (1) hormonów systemu limbicznopodwzgórzowoprzysadkowego
(główne transportery), które stymulują (2) receptory komórki do zainicjowania (3) kaskady
drugorzędnych transporterów (cAMP), pośredniczących w transkrypcji genu, która
prowadzi do produkcji transporterów kwasu rybonukleinowego (genetyczno „kod” mRNA)
oraz syntezy nowych białek, a następnie do formowania się (4) innych molekuł
transporterów hormonalnych, które przedostają się z powrotem do mózgu, aby modulować
umysł, pamięć, emocje i zachowanie w zależny od stanu sposób.

Głównym wyzwaniem, dla podstawowych działań w obszarze zorientowanej psychobiologicznie
psychoterapii, jest zbadanie, w jaki sposób pozytywna psychoterapeutyczna interwencja
zaprojektowana w celu redukcji stresu psychospołecznego może prowadzić do uruchomienia
transkrypcji receptora genu interleukiny2 oraz jego translacji w białko interleukiny2 działające jak
molekuła transportera w systemie immunologicznym. Takie badania stałyby się nowym
paradygmatem leczenia opartego na relacji ciałoumysł. Mają one tym bardziej ogromne
znaczenie dla ogólnej teorii komunikacji i leczenia opartego na relacji ciałoumysł, kiedy
zdamy sobie sprawę, że inni badacze z dziedziny medycyny (Rosenberg i Barry, 1992)
odkryli, że interleukina2 jest molekułą transportera systemu immunologicznego,
sygnalizującą białym krwinkom (cytotoksymnym komórkom T) potrzebę zaatakowania
patogenów i komórek rakowych. Jak widać, Rosenberg używając tradycyjnego modelu
medycznego prowadzenia badań, zidentyfikował te same fundamenty komunikacji ciało
umysł na poziomie ekspresji genu, co nowa dziedzina psychoimmunologii reprezentowana
przez Glasera. Wydaje się, że w przyszłości to właśnie zostanie uznane za nowe kryterium
ewaluacji wszelkich form leczenia opartego na relacji ciałoumysł – biofeedbacku, terapii
ciałem, masaży, medytacji, wizualizacji, aktywnego wyobrażania, hipnozy, modlitwy,
rytuału oraz wszystkich innych. Nieważne, z jaką holistyczną metodą leczenia opartego na
relacji ciałoumysł mamy do czynienia, zawsze możemy sprawdzić czy naprawdę
uruchamia ona komunikację ciałoumysł i proces zdrowienia, poprzez pobranie próbki krwi,
w celu sprawdzenia czy zaistniała lecząca transkrypcja genów. Możemy tego dokonać przy
pomocy bardzo prostych i wiarygodnych testów sprawdzających czy geny wczesnej
odpowiedzi komórkowej oraz mRNA zostały uruchomione, aby nowe białka i hormony
mogły być zsyntetyzowane w służbie wzrostu, leczenia i nowego fenomenologicznego
doświadczenia świadomości (Rossi, 1972/1985/2000).
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Zastosowania

Gdy rozmieścimy w czasie 90120 minutowe ultradobowe cykle komunikacji ciałoumysł z
ryciny 3, otrzymamy wykresy zmieniających się ultradobowych rytmów aktywności i
spoczynku na poziomach: genetycznym, dokrewnym i poznawczobehawioralnym, co
ilustruje dolna część ryciny piątej. Ta koordynacja różnych systemów tradycyjnej
psychobiologii, poprzez ich parametry czasowe, została nazwana „Hipotezą Unifikacji w
Chronobiologii” (Lloyd i Rossi, 1992). Takie nowe pojmowanie chronobiologii na poziomach
od molekularnogenetycznego do poznawczobehawioralnego może służyć jako nowa
podstawa empiryczna dla zrozumienia dynamiki komunikacji ciałoumysł oraz leczenia w
psychoterapii.

Dolna część ryciny piątej streszcza w uproszczony sposób zmieniające się 90120 minutowe
ultradobowe rytmy stanów snu i czuwania, mające swoją podstawę w ekspresji genu.
Wznoszące się wierzchołki snu REM charakteryzującego nocne sny, występujące co 90120
minut, zostały przedstawione razem ze zmiennymi ultradobowymi rytmami aktywności,
adaptacji i odpoczynku w czasie dnia. Rycina 5, ponadto, ilustruje, jak wiele molekuł
hormonalnych transporterów, systemu dokrewnego, takich jak hormon wzrostu, hormon
aktywacyjny i związany ze stresem kortyzol oraz hormon seksualny testosteron ma również
typowe okresy szczytowe w różnych porach 24 godzinnego cyklu. Z uwagi na to, że
nielinearny, chronobiologiczny wyrzut wielu z tych hormonów wydaje się wywierać
gruntowne, zależne od stanu efekty na pamięć, uczenie się, emocje i zachowanie przez okres
dnia, ważnym wydaje się rozważenie ich znaczenia dla psychoterapii.

Interesującym przykładem teoretycznych oraz praktycznych konsekwencji takich
chronobiologicznych relacji pomiędzy hormonami a zachowaniem jest tak zwany efekt
„ludzkiego budzika”. Udało się wykazać, że ludzie, którzy są w stanie budzić się rano,
doświadczają podwyższonego wyrzutu kortyzolu i adrenokortykotrofin do krwioobiegu, w
określonym czasie, tuż przed zadzwonieniem budzika (Born i in. 1999). Jak wskazuje jednak
rycina 5, tuż przed wybudzeniem rano, ma miejsce normalny wzrost kortyzolu. Wskazuje to,
że świadoma intencja zbudzenia się o konkretnej godzinie jest w stanie wykorzystać zwykle
nieświadomy cyradialny rytm hormonalny, w celu kontrolowania planowanego
zachowania, zbudzenia się w określonym czasie. Od dawna już wiemy, że procesy
zachodzące w ciele mogą modulować świadome doświadczenie i zachowanie. Efekt
ludzkiego budzika jasno wspiera proces odwrotny – świadoma intencja może modulować
zwykle nieświadomy hormonalny cyradialny rytm molekuł transportera w ciele. To
dokładnie ta zwrotna relacja między umysłem a ciałem stanowi głęboką psychobiologiczną
podstawę transdukcji informacji, komunikacji ciałoumysł i leczenia w psychoterapii.
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Rycina 5. Naturalny 90120 minutowy piramidowy profil fali podstawowego cyklu
spoczynku i aktywności świadomości, snu i śnienia. Zauważmy, że ten profil również
odzwierciedla cztery stopnie procesu twórczego w codziennym życiu oraz głęboką
psychobiologię psychoterapii na wszystkich poziomach od umysłu do genu (genomika) i
zwijania białka (proteomika). Niższy wykres łączy zmienne 90120 minutowe rytmy
czuwającej świadomości, snu i śnienia w trakcie 24 godzinnego dnia. Górna część
diagramu ilustruje czterostopniowy twórczy proces w psychoterapii jako wykorzystanie
jednego z naturalnych 90120 minutowych, podstawowych cyklów spoczynku i
aktywności, doświadczanych w trakcie trwania dziennego cyklu cyradialnego,
przedstawionego na dolnym diagramie.
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Górna część ryciny 5 ilustruje przypuszczenie, że naturalną jednostką psychobiologicznie
zorientowanej psychoterapii może być wykorzystanie jednego naturalnego, 90120
minutowego, ultradobowego cyklu aktywności i spoczynku. Badania dokumentują, w jaki
sposób po ultradobowych punktach szczytowych sekrecji kortyzolu, prowadzącej do
psychofizjologicznych stanów wzbudzenia, co każde 90120 minut w przybliżeniu, przez
cały dzień (które nazwano „Ultradobowymi przyrostami wykonania” na rycinie 5) zwykle
następują po 20 minutach ultradobowe punkty szczytowe dla betaendorfin, które prowadzą
do odpoczynku i relaksacji, czyli „Ultradobowej reakcji leczącej” (Rossi i Nimmons, 1991).
Wydaje się, jakby natura wbudowała naturalny, ale elastyczny i wysoce adaptacyjny
ultradobowy rytm aktywności, spoczynku i leczenia, „roboczy cykl życia” wspominany
powyżej, zachodzący, co każde 90120 minut.

Czym właściwie jest „praca” wykonywana podczas każdego 90120 minutowego cyklu
ultradobowego. Przypuszczalnie podstawę takiej pracy stanowi formowanie się nowych
białek potrzebnych do wytworzenia twórczej reakcji w odpowiedzi na zmieniające się
warunki środowiska, stres i leczenie. Podstawową konsekwencją głębokich
psychobiologicznych procesów, związanych z formowaniem nowych białek i procesem
leczenia w psychoterapii, jest założenie, że to co tradycyjnie nazywano „poradnictwem”, czy
„sugestią terapeutyczną” może być w gruncie rzeczy uzyskiwaniem dostępu do,
aktywowaniem i wykorzystywaniem ultradobowych i cyradialnych procesów, które reagują
na psychologiczne wskazówki. W ramach takiego poglądu, klasyczne zjawisko hipnozy
może zostać zdefiniowane jako ekstremalne manifestacje oraz/lub perseweracje zależnych
od czasu procesów psychologicznych, czułych na psychospołeczne wskazówki (Rossi, 1996).
To, co biologowie nazywają „aktywacją ultradobowych i cyradialnych rytmów na
wszystkich poziomach od poznawczobehawioralnego aż po komórkowogenetyczny,
poprzez bodziec fizyczny lub psychospołeczny”, może stanowić głęboką psychobiologiczną
podstawę tego, co psychoterapeuci określają „sugestią wzmacniającą kreatywność i leczenie
w oparciu o relację ciało umysł”. W te sposób przechodzimy do sformułowania nowych
matematycznych modeli hipnozy terapeutycznej i psychoterapii (Rossi, 1972/1985/2000,
1996).

Rycina piąta nakreśla zarys czterech etapów procesu twórczego, doświadczanego zwykle, co
każde półtorej czy dwie godziny w życiu codziennym (Rossi i Nimmons, 1991). W trakcie
dnia, zwłaszcza podczas niskiej fazy rytmu ultradobowego, wszyscy mamy wybór odnośnie
tego jak postępować w ramach naszych naturalnych faz świadomości, kreatywności,
poziomu wykonania i zdrowienia. Możemy zauważyć wołanie natury nakłaniające nas do
wzięcia uzdrawiającej przerwy w celu doświadczenia tego, co nazywam „ultradobową
reakcją leczniczą”. To jest często najlepszy czas na praktykę naturalnych form autohipnozy,
medytacji, głębokiej autorefleksji oraz holistycznego leczenia. Jeżeli jednak decydujemy się
ignorować wołania natury odnośnie odpoczynku i regeneracji, kiedy nadchodzi na nie czas,
popadniemy w „ultradobowy syndrom stresu”, w którym stajemy się podatni na
doświadczanie rozwoju objawów psychosomatycznych oraz typowych procesów
freudowskiej psychopatologii życia codziennego. Tabela pierwsza wskazuje, w jaki sposób
rozpoznawać różnice pomiędzy ultradobową reakcją leczniczą, a ultradobową reakcją
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stresową w życiu codziennym, zarówno u klientów jak i w nas samych.

Tabela 1: ultradobowa reakcja lecznicza oraz ultradobowy syndrom stresu w formie, w
jakiej doświadczane są w życiu codziennym.
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Studium przypadku

Przykłady tego, w jaki sposób można w praktycznej psychoterapii wykorzystać model
czterostopniowego procesu twórczego zostały już opisane ze szczegółami (Rossi,
1972/1985/2000, 1985/1993, 1996, 1996). W ramach dyskutowanego tutaj studium
przypadku, proponuję wysoce spekulatywny zarys tego, w jaki sposób można doświadczyć
czterech stopni procesu transdukcji informacji na linii ciałoumysł oraz zdrowienia
zilustrowanych na rycinach 2, 3, i 5 w ramach czterech stopni „głębokiej psychobiologii
psychoterapii”. Będziemy prawdopodobnie potrzebować tysięcy badań w celu
sprecyzowania, w naukowo akceptowalny sposób, co jest faktem, a co błędem w
rozumowaniu wynikającym z takiego ujmowania komunikacji na linii ciałoumysł oraz
procesu zdrowienia.

Etap pierwszy: Inicjacja

Trzydziestoletnia kobieta, przeżywająca okres przejść emocjonalnych i napięcia stresowego,
zaczęła nagle doświadczać dziwnego i niekomfortowego doznania gorąca w pochwie.
Wywiad medyczny wskazywał, że była ona w trakcie epizodu opryszczki waginalnej po raz
pierwszy w życiu. Twierdziła, że nie nawiązywała nowych kontaktów seksualnych od
ponad trzech lat, a jej obecny partner był wierny. Pacjentka czuje się emocjonalnie
przytłoczona przez objaw, który w sposób numinotyczny i całkiem naturalny, skupia jej
świadomość do wewnątrz. Rozpoznając to, terapeuta wprowadza ją na „objawową drogę do
oświecenia” (Rossi, 1996), przedstawiając jej skalowanie objawu „na skali od jeden do dziesięciu,
gdzie 10 to najgorszy sposób, w jaki doświadczałaś tego gorąca, pięć to średnie natężenie, jak silne jest
to doznanie gorąca w twojej pochwie w tym momencie?” Pacjentka odpowiedziała, że gorąco jest
„obecnie na poziomie siedem”, a następnie skrzyżowała nogi z wyrazem zniesmaczenia na
twarzy. Terapeuta zapytał ją: „Czy ma Pani na tyle odwagi, aby w pełni i naprawdę doświadczyć
szczerze tego, co teraz Pani czuje tak, aby przyjąć w pełni to, do czego to prowadzi w następnej
kolejności?” To pozornie proste lecz numinotyczne pytanie skupia jej uwagę na objawach
ujętych jako sygnały płynące z relacji ciałoumysł, które w którymś momencie ulegną
transdukcji w leczenie i emocjonalne wglądy, co będziemy mogli wkrótce zaobserwować.

Etap drugi: Inkubacja i wzbudzenie

Pacjentka odpowiedziała, opisując swoje wrażenie, że objawy dotyczące opryszczki są
źródłem gorąca, które odczuwa i że wydaje się ono pogarszać od momentu, w którym
skupiła się na nim z wzrastającą fascynacją. Terapeuta wspiera ten rozwój powoli i cicho,
szepcząc niedokończone zdanie, „zastanawiam się, czy może Pani pozwolić temu nadal trwać aż
do…?” Jej oczy zamknęły się w momencie w którym najprawdopodobniej skupiła uwagę do
wewnątrz. Jej ciało napięło się i zaczęła się przechylać powoli do przodu, przez następne
dwadzieścia minut, w czasie których z pewnym wahaniem zaangażowała się w „aktywną
wizualizację”, w ramach której wyszeptała następującą serię widocznie spontanicznych
transformacji objawowych (to znaczy transdukcji informacji na linii ciałoumysł) oraz
wolnych skojarzeń przerywanych wieloma pauzami. „Teraz gorąco przesuwa się nieco do
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mojego lewego pośladka… teraz gorąco przemieszcza się wszędzie przez moje ciało… jest takie jak
paląca alergia… głowa mnie boli… odczuwam to, jak początek łuszczycy na głowie… czuje, że
powinnam o tym wszystkim powiedzieć mojej matce, tak jak robiłam, kiedy byłam dzieckiem… moje
prawe ramie piecze… Dlaczego moja prawa strona drży?... Dlaczego zaczynam płakać?... Dlaczego
wciąż staram się zasłużyć na akceptację mojej matki, mimo tego, że nigdy jej od niej nie dostałam?
Zamiast tego cały czas mnie tylko karała… rozpala mnie to wszechogarniające gorąco!”

Z psychobiologicznego punktu widzenia gorąco, którego doświadcza pacjentka wskazuje, że
przechodzi ona przez raczej intensywny stan pobudzenia układu sympatycznego w trakcie,
kiedy doświadcza tego, co tradycyjnie było nazywane „emocjonalnym katharsis czy
kryzysem”. To jest stan „wzbudzenia” zilustrowany jako drugi etap na rycinach 2, 3 i 5
powyżej. Molekuły hormonalnego transportera stresowego osi limbicznopodwzgórzowo
przysadkowoadrenergicznej zostają uwolnione do krwiobiegu, którym docierają do
komórek w mózgu i ciele, gdzie aktywują receptory oraz inicjują kaskady transporterów
drugiego rzędu, sygnalizujących aktywację genów wczesnej odpowiedzi (IEGs). Te geny
wczesnej odpowiedzi uruchamiają pewne geny docelowe, w celu wysłania matryc mRNA,
fabryk białek komórkowych – miejsc gdzie wytwarzane są białka związane ze stresem i
zdrowieniem. Wiele białek i hormonów stresu wytworzonych w tym czasie, to te same
białka i hormony, które były uwalniane podczas poprzedzających autentycznych traum
życiowych. Były one wtedy odpowiedzialne za kodowanie wspomnień w formie zależnej od
stanu. Ten nowy wyrzut hormonów stresu w sytuacji psychoterapii, reaktywował jej
oryginalny traumatyczny stan na tyle intensywnie, by wzbudzić zagubione, zależne od
stanu, wspomnienia razem ze łzami i potencjałem zaistnienia twórczego momentu wraz z
nową perspektywą na jej życie.

Etap trzeci: Iluminacja i wgląd

Przez kilka napiętych minut pacjentka powtarzała: „Pali! Pali! Wiem… wiem muszę zostawić
[jej obecnego chłopaka]. Zawsze wiedziałam, że to tylko tymczasowe, naprawdę, ale teraz naprawdę
muszę odejść… on mnie każe, nawet kiedy o tym nie wie… moje lewe kolano nieprzyjemnie drga…
możesz to powstrzymać?... oh, jestem tym wszystkim zmęczona… odejdę… czuję się senna… czuję
ciepło… teraz tylko ciepło… naprawdę muszę odejść [od chłopaka]”. Ciało pacjentki opadło, a ona
pozostała w ciszy przez następne trzy, cztery minuty, w czasie których jej twarz stawała się
stopniowo spokojna, gładka i zrelaksowana.

Teraz miejsce ma głębokie psychobiologiczne przejście, zaznaczone przez dwa przecięcia
linii tuż po wystąpieniu szczytowego momentu kryzysowego, na górnym diagramie ryciny
piątej. W tym momencie nikt tak naprawdę nie wie co dzieje się w tym okresie osobistej
wewnętrznej pracy kreatywnej, podczas twórczego, poznawczoemocjonalnego przełomu
(zostało to wyrażone powyżej, kiedy pacjentka zdaje sobie sprawę, że musi odejść od
chłopaka). Autor zaproponował „neuropeptydową hipotezę świadomości i katarzis” mającą
służyć opisaniu procesów zachodzących podczas trwania takich kreatywnych momentów. Z
psychobiologicznej perspektywy, fazy wzbudzenia i relaksacji w wewnętrznej pracy są
zapośredniczone przez uwolnienie molekuł transportera, takich jak ACTH i Bendorfiny.



Małopolski Instytut Genomiki Psychospołecznej i Badań nad Świadomością (www.hipnozakliniczna.pl oraz www.jandyba.pl)

21

Rossi

Bardziej aktualne badania sugerują, że geny wczesnej odpowiedzi komórkowej takie jak c
fos i cjun aktywowane są w komórkach mózgowych podczas doświadczania emocjonalnego
bólu oraz pobudzenia zachodzącego podczas kryzysu przejścia pomiędzy fazą stresu, a
uwolnieniem hormonów związanych z rozluźnieniem (Lydic, 1998). Wzbudzenie takie może
prowadzić do syntezy nowych białek łączących połączenia synaptyczne, składające się na
sieć neuronalną. Takie mogą być komórkowomolekularne podstawy nowych
psychologicznych wglądów oraz leczenia, jak pokazano w fazie trzeciej na rycinach 2, 3 oraz
5.

Etap czwarty: weryfikacja i reintegracja

Terapeuta spogląda na zegarek i z delikatnym poczuciem troski zauważa, że do końca sesji
zostało zaledwie dziesięć minut. Oczyszcza więc gardło i pyta szeptem, „tak, czy wciąż idzie
dobrze?” Po chwili pacjentka przesuwa stopy, kiwa głową na „tak”, przyjmuje zwyczajną
pozycję siedzącą, chwilę mruga i w końcu otwiera oczy tak, jakby wybudziła się z transu.
Wtedy terapeuta pyta: „I ciekaw jestem, jaka liczba opisuje na jakim poziomie komfortu znajdujesz
się teraz?” Do pewnego stopnia zdziwiona pacjentka przyznaje, że jej objawy są teraz na
poziomie „jeden, może dwa, a może nawet zero”, który jest bardzo blisko całkowitego komfortu.
Dalej wyjaśnia, że nie czuje już uczucia gorąca w okolicach waginy, a raczej poczucie ciepła,
a może lekkiego nacisku, czy jakiegoś rodzaju wiedzy? Z psychobiologicznego punktu
widzenia przeszła ona przez stan pobudzenia i katarsis występujące na etapie drugim,
etapie oraz wgląd emocjonalny etapu trzeciego, do stanu komfortu i przywspółczulnej
relaksacji na etapie czwartym. Jest to typowo odczuwany stan, kiedy ma on poczucie, że
„praca została dobrze wykonana”.

Terapeuta pyta, czy pacjentka wie co ma teraz zrobić, na co ona skinieniem głowy daje znać,
że tak. Kilka razy wspomina, o tym jak doświadczyła poczucia ulgi wiedząc, że teraz może
sama podjąć decyzje z poczuciem pewności dotyczącym ważnych aspektów jej życia.
Zostawi swojego chłopaka, a nieco później powie o tym innym. Na kolejnej sesji, po upływie
tygodnia, stwierdza, że dobrze pokierowała rozstaniem. Opryszczka i uczucie pieczenia
zniknęły. Obecnie możemy jedynie przypuszczać, w jaki sposób zmiany w molekułach
transportera jej systemu odpornościowego i hormonalnego wpłynęły na psychobiologiczny
stan jej waginalnej błony śluzowej, w sposób, który spowodował, że jej objawy oraz wirus
przeszły w stan remisji. Rok później wciąż pozostawała wolna od objawów, a wszelkie
dowody wskazywały, że jej życie uległo zmianie, dzięki tej jednej sesji psychoterapeutycznej.

Aktualizacja 2008

Falowa natura świadomości i procesu białkowego: w stronę kwantowej świadomości

Od czasu, kiedy ponad dziesięć lat temu opublikowano ten artykuł po raz pierwszy, jego
integracyjnym ideom poświęcono wiele badań. Przykładowo Balch (i in. 2008), zilustrował
na rycinie szóstej naturalny piramidalny profil falowy procesów białkowych w jednostkach
czasowych wyrażonych w milisekundach. Jest on spójny z podobnym piramidalnym
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profilem falowym podstawowego cyklu spoczynku i aktywności w świadomości, śnie i
śnieniu, oryginalnie sformułowanym i opublikowanym ponad dwadzieścia temu, który
został przedstawiony na rycinie piątej (Rossi, 1986/1993; Rossi i Nimmons, 1991).

Rycina 6. Profil naturalnej dynamiki ścieżek zapobiegających zawijaniu i agregacji
powiązany z białkami opiekuńczymi i współopiekuńczymi (czerwona strzałka), tworzący
trójwymiarową strukturę potrzebną do podtrzymywania funkcji życiowych we
wszystkich żywych komórkach na poziomie molekularnym. Wiele białek opiekuńczych I
współopiekuńczych wchodzi ze sobą w interakcje, jak pokazano przy pomocy zielonego,
białego I szarego koła. (za pozwoleniem z Science, Balch I in. 2008). Zauważmy, jak
bardzo piramidowy profil falowy tych procesów molekularnych życia, na poziomach
genomowym I białkowym, wyrażony w milisekundach, podobny jest do piramidowego
profilu falowego podstawowego cyklu spoczynku i aktywności świadomości, snu i
śnienia przedstawionego na rycinie piątej.
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Podejrzewam, że (1) tak uderzające podobieństwo występujące, pomiędzy piramidowym
profilem falowym odzwierciedlającym życie na podstawowym poziomie procesów
genomowych i białkowych, przedstawionym w milisekundach, a (2) podstawowym cyklem
odpoczynku i aktywności w świadomości, kreatywności, śnie i śnieniu przedstawionym w
przedziale od 90 do 120 minut, nie jest zwykłym zbiegiem okoliczności. Na tej podstawie
możemy wysnuć dwa przypuszczenia odnośnie fundamentów psychologii kwantowej.

W pierwszej kolejności proponuję matematyczne przypuszczenie: piramidowy profil falowy
przedstawiający życie w jednostkach milisekund na poziomach genomowym i białkowym
oraz podstawowy cykl spoczynku i aktywności świadomości, kreatywności, snu i śnienia
mieszczący się w przedziale czasowym od 90 do 120 minut stanowią przykłady tożsamych
procesów życiowych o naturze fraktalnej na wszystkich poziomach od umysłu do genu
(Rossi, 1996).

Teraz przedstawię drugie przypuszczenie: falowa forma profilu tożsamej fraktalnej natury
procesów życiowych, oryginalnie powstała na poziomie kwantowym. Obecnie istnieje
niewiele dowodów na poparcie tej teorii. Jednakże, program badawczy prowadzony przez
Alana Moffittiego (Moffitt, Kramer, Hoffmann, 1993), w ramach laboratorium snu i
chronopsychologii na Uniwersytecie w Carleton, Ontario w Kanadzie, oparty częściowo na
moich dawniejszych badaniach nad snami (Rossi, 1972/1986/2000), dostarcza częściowego
uzasadnienia dla takiego przypuszczenia.

Istota procesów białkowych dla procesów życiowych na poziomach molekularnym i
genomowym, zilustrowanych na rycinie szóstej, została opisana przez Balcha (i in. 2008) w
następujący sposób:

„Białkowe komponenty [ludzkich] komórek eukariotycznych mierzą się z nagłymi i
chronicznymi zagrożeniami dla ich integralności. [Ludzka] eukariotyczna homeostaza białkowa,
inaczej zwana proteostazą, umożliwia zdrowej komórce oraz całemu organizmowi rozwój oraz
starzenie się, jak również zapewnia ochronę przed chorobami. Tutaj opisujemy sieć
proteostatyczną, zestaw aktywności współdziałających na rzecz podtrzymania stanu zdrowia
proteomu oraz całego organizmu. Deficyty w procesach proteostazy prowadzą do wielu
zaburzeń metabolicznych, ontologicznych, neurodegeneracyjnych oraz sercowonaczyniowych.
[p. 916]
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Rycina 7: Szlaki sygnalizacyjne, kontrolujące długowieczność i młodość silnie wpływają
na proteostazę. Szlak sygnalizacyjny receptora czynnika wzrostu insuliny 1 reguluje
negatywnie aktywność czynników transkrypcyjnych DAF16 i HSF1. HSF1, reguluje
transkrypcję białek w reakcji na stres, włączając w to białka opiekuńcze, jak również
aktywność dyzagregazy białek. DAF16 pośredniczy również w procesach ekspresji białek
opiekuńczych i wydaje się regulować działanie aktywnej agregazy. Szlak związany z
ograniczaniem jedzenia zdaje się tłumić białkotoksyczność w modelach opartych o
gryzonie. Wskazuje to, że te szlaki również wpływają na proteostazę. W ramach
czwartego mechanizmu, redukcja przepływu przez mitochondrialny łańcuch transportu
elektronów prowadzi do wydłużenia długości życia. Połączenia tego mechanizmu z
proteostazą, jeśli w ogóle istnieją, nie są znane (za pozwoleniem z Science, Balch i in.
2008).
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„Proteostaza odnosi się do kontroli koncentracji, ukształtowania, interakcji wiążących
(struktura czwartorzędowa) oraz umiejscowienia pojedynczych białek składających się na
proteom, poprzez procesy readaptacji wrodzonej biologii komórki, zachodzącej często
poprzez zmiany w transkrypcji i translacji [genu] [ryciny 6 i 7).

Rycina 8: Szlaki obejmujące sieci proteostatyczne, przedstawione przy pomocy
czerwonych strzałek. Zaburzenia w proteostazie prowadzą często do chorób i dlatego
regulatory proteostazy (purpurowe koła), które manipulują szlakami i sieciami
proteostazy mogą przywracać homeostazę białkową oraz złagodzić zarówno zyski, jak i
straty związane z chorobami funkcjonalnymi. Określona populacja zakrzywionych
zespołów konformacyjnych potrzebna jest farmakologicznym białkom opiekuńczym
(zielone kwadraty), by wzmocnić zwijanie i przemieszczanie poprzez mechanizm
wyróżniający się od wrodzonych szlaków biologicznych, modyfikowanych przez
regulatory proteostazy (rybonukleaza A została przedstawiona; Białkowy Bank Danych
ID, 2BLP (za pozwoleniem z Science, Blach i in. 2008).
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Najistotniejszym wyzwaniem dla głębokiej psychobiologii psychoterapii oraz neurobiologii
jest dzisiaj znalezienie sposobu połączenia coraz bardziej zwężającej się przepaści pomiędzy
ciałem a umysłem. Celem, który temu przyświeca jest dopracowanie praktycznych
odgórnych (topdown) sposobów rozwiązywania problemów oraz zdrowienia,
obejmujących wszystkie poziomy od kwantowego, molekularnego, genowego oraz
mózgowego, aż po umysł i świadomość. W celu pogłębienia i zaktualizowania wiedzy
możesz udać się na naszą stronę (www.hipnozakliniczna.pl, www.jandyba.pl – polskie
strony; www.ErnestRossi.com) i zapoznać się z darmowym EBookiem pt.: Nowa
neuronauka psychoterapii, hipnozy terapeutycznej i rehabilitacji – twórczy dialog z naszymi
genami.

Podsumowanie

Rozdział ten opisuje aktualnie rozwijane poglądy na temat tego, w jaki sposób złożone
samoorganizujące się systemy komunikacji pomiędzy wszystkimi poziomami od
kwantowego i molekularnogenomowego, aż po świadomość, mogą w końcu posłużyć do
stworzenia unifikacyjnej teorii psychoterapii. Zostało tutaj przedstawione głębokie
psychobiologiczne ujęcie psychoterapii, spójne z klasycznymi teoriami psychoanalizy i
medycyny psychosomatycznej, jak również z nowoczesną neuronauką pamięci i uczenia się
na poziomie komórkowo genetycznym. Taka integracja teorii i badań, tworząca nowy model
tego, jak możemy utylizować czterostopniowy proces twórczy, w celu wywołania procesów
leczenia opartych na relacji ciałoumysł, może się niektórym zdawać zbyt wizjonerska. Taka
wizjonerska idea integrująca na wszystkich poziomach od umysłu do genu i zwijania białek,
może być jednak właśnie tym, czego potrzebujemy, by móc rozwijać prawdziwie
nowatorskie i inspirujące podejścia do psychoterapii na miarę nowego milenium.

„Proteostaza wpływa na specyficzne funkcje komórkowe oraz umożliwia podzielonym
komórkom dokonywania zmiany w ich fizjologii. Zmiany te umożliwiają udany rozwój
organizmu oraz przebieg procesu starzenia, w obliczu ciągłych wewnętrznych oraz płynących ze
środowiska wyzwań związanych z zapobieganiem rozwoju chorób [s. 916]”.

„Proteostaza jest podatna na wpływy chemii zwijania się i degeneracji białek oraz licznych
regulacyjnych sieci szlaków biologicznych wchodzących ze sobą w interakcję oraz
rywalizujących ze sobą. Szlaki te wpływają na procesy syntezy, zwijania, przemieszczania się
dezagregacji oraz degradacji białek. W tym miejscu, dokonujemy przeglądu narastającej puli
dowodów sugerujących, że zaadaptowanie komórkowej sieci proteostatycznej poprzez
wykorzystanie „regulatorów proteostazy” może do pewnego stopnia skorygować deficyty
proteostatyczne, które mają znaczenie w rozwoju wielu odmian ludzkich chorób, niektórych
obecnych od urodzenia, ale wielu rozwijających się wraz z procesem starzenia. [s. 916]

Głęboka psychobiologia psychoterapii
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Nowe horyzonty życia, logiki i informacji (aktualizacja 2008)

Paul Nurse (2008), zdobywca w 2011 roku Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub
medycyny, niedawno napisał coś, co możemy postrzegać jako aktualizację pracy na temat
głębokiej psychobiologii psychoterapii. Przedstawiamy ją poniżej:

Paul Nurses wypowiada się na temat ogólnych krzywych rekacji generowanych przez
obwody logiczne w komórkach życiowych. Mają one znaczący wpływ na kształt rycin
Stoniera i Rossiego (1a i 1b) zamieszczonych w tej pracy, opisującej przebieg transdukcji
informacji od wielkiego wybuchu przez życie biologiczne, aż po koncepcje self Junga.
Koncepcje Paula Nursea mogą być wykorzystane w celu opisania sposobu obliczania
krzywych cyradialnych i ultrakrótkich w ramach czterostopniowego procesu twórczego
zilustrowanego na rycinie 5, przy pomocy równań różniczkowych.

„Biologia jest obecnie w interesującym punkcie. W poprzednich dekadach ujrzeliśmy olbrzymi
postęp w naszym rozumieniu tego, jak funkcjonują żywe organizmy. Postęp ten miał miejsce
głównie w ramach biologii molekularnej. Zastosowanie pomysłu, że gen stanowi podstawową
jednostkę informacji oraz że chemia dostarcza efektywnych mechanistycznych wyjaśnień
procesów biologicznych... (s. 424)".

„Logiczne obwody, działające wewnątrz komórek, muszą zostać rozłożone na indywidualne
segmenty, odpowiedzialne za konkretne funkcje komputacyjne [przepływu informacji]. Nazwę
te segmenty „modułami logicznymi”. Jednym z przykładów takiego modułu jest negatywna
pętla zwrotna, często działająca na zasadach homeostatycznych. Kolejnym przykładem jest
pozytywna pętla zwrotna, mogąca wytworzyć nieodwracalne przełączenia pomiędzy stanami.
Kombinacje modułów wytworzą bardziej wyrafinowane rezultaty. Przykładami mogą być
odwracalne przełączniki, odmierzacze czasu oraz oscylatory.

Zachowanie wyjść z modułów będzie zależne od kształtów krzywych reakcji osadzonych w nich
samych, z wyjściami wytworzonymi w zależności od tego, czy przykładowo krzywe są linearne,
hiperboliczne czy sigmoidalne. Moduły mogłyby zachowywać się, jak komponenty pamięci
krótkoterminowej, jak zaobserwowano w przypadku białka G, zamkniętego w stanie wiążącym
GTP albo jako cyfrowe komponenty pamięci długoterminowej, jak zaobserwowano z kolei w
przypadku DNA. Identyfikacja modułów logicznych używanych w systemach komórkowych
pozwoli stworzyć katalog opisujący logiczny „zestaw narzędzi” dostępnych dla komórek... (s.
425, kursywa dodana tutaj).

„Wstępna identyfikacja modułów logicznych działających w komórkach wymaga dokładnego
biochemicznego opisu interakcji pomiędzy różnymi komponentami molekularnymi. Znajomość
współczynnika stałych oraz siły interakcji pozwoli na zbudowanie modułów i wygenerowanie,
jak również rozwiązanie równań różniczkowych (...) Podczas gdy, będziemy wiedzieć coraz
więcej na temat tego, w jaki sposób cząsteczki wchodzą ze sobą w interakcje, w celu stworzenia
modułów logicznych, możemy coraz mniej potrzebować dokładnej wiedzy na temat
współczynnika stałych oraz molekularnych koncentracji, jak również rozwiązań równań
różniczkowych przez nie generowanych. Jeśli szczegółowe modelowanie pokaże, czy pewne
cząsteczki łączą się razem w określony sposób powiązany z konkretnym modułem, możliwe
stanie się przewidywanie pewnych zachowań, bez posiadania precyzyjnych pomiarów
zmiennych uwikłanych w ten proces. Prosta wiedza na temat tego, które komponenty
molekularne są w danej chwili obecne i w jaki sposób są ze sobą powiązane może wystarczyć do
spekulowania na temat tego, które z logicznych modułów działają w tym momencie (...)
Wreszcie moduły będą powiązane ze sobą w kompletny obwód, pozwalając na przewidywanie

Rossi
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W celu uzupełnienia tej aktualizacji głębokiej psychobiologii psychoterapii z roku 2008,
musimy dokonać uogólnienia słów Paula Nersea Język przepływu informacji umożliwiający
dokonanie opisu funkcjonowania zjawisk komórkowych, w celu opisania, jak działa
świadomość na poziomie psychologicznym. Uzupełni to przepływ transdukcji informacji
pomiędzy wszystkimi istotnymi poziomami opisanymi w tym eseju, począwszy od poziomu
kwantowego oraz cząsteczkowego, aż po poziom genu, procesu twórczego oraz życie
umysłu (Lloyd i Rossi, 1992, 2008; Rossi, 2002, 2004, 2007).
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