
66  SENS  LISTOPAD 2020

Konwencjonalne szko!y psychoterapeutyczne bazuj" na rozmowie, a nurty pracy 
z cia!em niekiedy skupiaj" uwag# wy!"cznie na nim. Metoda Core Energetics 
postrzega cz!owieka jako po!"czenie emocji, my$li, cia!a oraz ducha – i pomaga 
pokona% opór i blokady przed pe!nym wyra&aniem siebie

Wszyscy niekiedy zak!ada-
my maski, czyli przyjmu-
jemy wobec innych ludzi 

okre$lone postawy – w zale&no-
$ci od tego, kim s". Odgrywamy 
wyuczon" rol# osoby grzecznej, 
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Esencja istnienia

TEKST ROBERT RIENT

zaradnej, elokwentnej, a nawet 
zakochanej czy zrozpaczonej. 
W wyniku przesz!ych do$wiadcze' 
wielu ludzi nie czuje si# wolnymi 
do bezpo$redniego wyra&ania sie-
bie i nie zmierzy!o si# z otwartym, 

najprostszym i najwi#kszym pyta-
niem, jakie mo&na sobie zada%: kim 
jestem? (yj" z poczuciem skr#po-
wania przed ujawnieniem bliskim, 
wspó!pracownikom, $wiatu, ale 
równie& samemu sobie prawdy 
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zwanej Pathwork. Eva uczy!a, "e 
energia fizyczna, psychiczna i du-
chowa musi by# w równowadze, 
a seksualne, satysfakcjonuj$ce po-
!$czenie z drugim cz!owiekiem to 
najszybsza autostrada do poznania 
Boga. 

Eva i John pobrali si% (dla nie-
go by!o to ju" drugie ma!"e&stwo) 
i zacz%li razem pracowa#. Tak po-
wsta! Core Energetics, a Pierrakos 
rozsta! si% z Lowenem. Gdy zosta! 
wdowcem, o"eni! si% po raz trzeci 
i nawi$za! relacj% ze swoj$ najstar-
sz$ córk$ z pierwszego ma!"e&stwa, 
której nie widywa! od czasu rozwo-
du z jej matk$. W ko&cu otworzy! 
Instytut Core Energetics, którego 
oddzia!y powsta!y na ca!ym 'wie-
cie. Podstaw$ dzia!ania instytutu 
by!o za!o"enie, "e ludzie cierpi$-
cy poszukuj$ nie tylko rozwi$za-
nia problemów, ale odnalezienia 
sensu i powodu istnienia. Droga 
do ich odkrycia ma prowadzi# 
przez swobodne i unikatowe for-
my wyra"ania swoich wewn%trz-
nych atrybutów: mi!o'ci, m$dro'ci 
i równowagi. Zdaniem Pierrakosa 
wszyscy mamy do nich dost%p. (Je'li 
szukasz terapeuty Core Energetics 
lub wi%cej informacji o tej meto-
dzie, wejd( na stron% CE Polska  
www.coreenergeticspolska.com).
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Terapia bywa w tym nurcie nazy-
wana podró"$ i nie polega na sta-
tycznym siedzeniu naprzeciwko 
siebie w fotelach. Pierwsze sesje 
s!u"$ rozpoznaniu tego, z jakimi te-
matami przychodzi dana osoba. To 
równie" moment na czytanie mapy 
cia!a, tego, jak ono si% porusza, gdzie 
kumuluje si% energia i jak$ zbroj% to 
cia!o musi nosi#, by siebie ochroni#.

Core Energetics podobnie jak 
inne nurty czy paradygmaty 

o tym, kim s$, jak te" po co s$ tutaj 
na ziemi. Metoda Core Energetics 
(w skrócie CE) pozwala pokona# 
to skr%powanie i odrzuci# mask%.
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CE opiera si% na dwóch za!o"e-
niach. Pierwsze traktuje cia!o jako 
nieod!$czne od psychiki. Cia!o nie-
sie w sobie bowiem pami%# prze-
sz!ego "ycia, nie tylko do'wiad-
czonych ran, przyj%tych g!asków, 
przebytych operacji, sposobu 
od"ywiania si%, ale równie" tego, 
jak by!o traktowane w przestrzeni 
energetycznej. Czy mia!o swobod% 
si%gania po to, czego potrzebuje, 
czy mo"e by!o powstrzymywane 
i musia!o si% kurczy# z powodu 
krzyków, dyscyplinuj$cych spoj-
rze& i poucze&? Czy mog!o zasypia# 
w spokoju, a mo"e musia!o cz%-
sto ucieka#, chowa# si%, wylewa# 
!zy? CE zwraca uwag% na emocje 
w takim samym stopniu jak na 
anatomi%, fizjologi% oraz 'wiado-
mo'# cia!a. To równie" ewolucyj-
na metoda psychoterapeutyczna 
– a zatem taka, która stawia sobie 
za cel jak najpe!niejsze, zdrowe do-
'wiadczanie "ycia z zachowaniem 
'wiadomo'ci, "e jako ludzie ca!y 
czas ewoluujemy i mamy wp!yw 
na kierunek tej ewolucji. Co wa"-
ne, nie tylko nasze cia!o ewoluuje, 
'wiadomo'# równie".

Drugie za!o"enie CE dotyczy 
duchowo'ci. Nie jest ona jednak 
zwi$zana z konkretnym systemem 
wierze&, religi$ b$d( zasadami, 
które maj$ wyznawa# pacjenci 
czy klienci trafiaj$cy do terapeu-
ty. Duchowo'# jako podstawowe 
za!o"enie w tej metodzie oznacza 
przede wszytskim traktowanie 
cz!owieka jako z!o"onego z czte-
rech elementów: umys!u, emocji, 
cia!a oraz ducha. 
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Twórc$ Core Energetics jest John 
C. Pierrakos, który twierdzi!, "e 
terapia jest stworzona po to, "eby 
uwolni# wrodzon$ m$dro'# i pi%kno 
duszy. Podobno na swoich zaj%ciach 
wykrzykiwa! z ekscytacj$: „Wy-
krzycz to!”, „Sta& na nogi!”,
„Porusz swoj$ energi$ i "yj!”. 

Pierrakos urodzi! si% w 1921 roku 
w Grecji, po wybuchu II wojny 
'wiatowej wyemigrowa! do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie rozpocz$! 
studia medyczne i wyk!ada!. Spe-
cjalizowa! si% w psychiatrii i fascy-
nowa! naukami Wilhelma Reicha, 

kontrowersyjnego ucznia Zygmunta 
Freuda. W latach 50. zacz$! pra-
cowa# z Alexandrem Lowenem 
i wspólnie opracowali szereg metod 
pracy z cia!em, by przywróci# mu 
naturaln$ elastyczno'#. Tak powsta-
!a znacznie popularniejsza Analiza 
Bioenergetyczna. Jednak Pierrakos 
szuka! czego' wi%cej, mi%dzy inny-
mi wsparcia duchowego. Znalaz! je 
w naukach Evy Broch, która wraz 
z grup$ przyjació! skupia!a si% wo-
kó! filozofii rozwoju duchowego 

METODA CORE 
ENERGETICS JEST 
WYKORZYSTYWANA 
W RÓ)NYCH FORMACH 
PRACY Z DRUG* 
OSOB*. MO)E TO BY+ 
PSYCHOTERAPIA, 
COACHING, TRENING, 
WARSZTAT. PODCZAS 
SESJI JEST MIEJSCE 
ZARÓWNO NA 
ROZMOW,, JAK 
I SZEREG +WICZE- 
RUCHOWYCH
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psychologiczne wykorzystywany 
jest w ró!nych formach pracy z dru-
g" osob" – indywidualnie i grupo-
wo. Mo!e to by# psychoterapia, co-
aching, trening pracy z emocjami, 
trening interpersonalny, warsztat 
ogólnorozwojowy czy tematyczne 
szkolenia. Podczas sesji mo!esz spo-
dziewa# si$ zarówno rozmowy, jak 
i zaproszenia do szeregu #wicze% 
ruchowych pomagaj"cych pozby# 
si$ maski, by dotrze# do uniwersal-
nego planu !ycia. O tym, jakie b$d" 
to #wiczenia, decyduje terapeuta 
w porozumieniu z pacjentem, w za-
le!no&ci od zg'aszanego problemu 
oraz etapu pracy nad problemem. 

CZTERY FAZY PRACY
Niezale!nie od tego, w jakiej do-
k'adnie formie b$dzie przebiega# 
terapia, musi obj"# ona cztery fazy, 
z których ka!da „jest szans" do eks-
plorowania g'$bszych poziomów 
naszej osobowo&ci i do coraz g'$b-
szego kontaktu z esencj" naszego 
istnienia” – jak pisze ameryka%ska 
psychoterapeutka holistyczna Lisa 
Loustaunau w po&wi$conym Core 
Energetics artykule. 

W trakcie terapii mo!na prze-
chodzi# mi$dzy tymi fazami zupe'-
nie spontanicznie i nie musz" one 
nast$powa# po sobie. Gdy osobie 
pracuj"cej nad odzyskaniem wolno-
&ci uda si$ pozby# energetycznych, 
zapisanych w ciele blokad, mo!e 
do&wiadczy# czterech faz podczas 
jednej sesji. 
Oto one:
1) Penetracja maski

Maska jest tym, co widoczne, mo!na 

j" porówna# do ego. Kszta'tuje si$ 
w toku !ycia w odpowiedzi na wy-
chowanie, rany, sukcesy, strategie 
zapo!yczone od doros'ych. Maska 
mo!e mie# ró!ne imiona, takie jak: 
m"dra, g'upia, wierna, pi$kna, za-
radna, wytrwa'a, znosz"ca, krzyw-
dz"ca. W tym sensie jest zbiorem 
cech i mechanizmów obronnych, 
które pe'ni'y w przesz'o&ci okre-
&lone, wa!ne role – pomaga'y chro-
ni# przed zranieniem, zapewnia'y 
przetrwanie, pozwala'y zyska# 
znajomych i przyjació' albo ukry# 
wstydliw" czy intymn" prawd$. Bu-
dowanie maski kosztuje sporo ener-
gii i stoi za tym wiara, !e dzi$ki tej 
okre&lonej masce – czyli temu, jak 
b$d" mnie inni postrzegali, jak b$d$ 
o sobie my&le# – zdob$d$ mi'o&#, 
sukces lub inne korzy&ci. Jednak 
energia potrzebna do utrzymania 
maski przypomina wod$ uwi$zion" 
w wiadrze, a nie t$ !yw", w jeziorze 
czy rzece. Taka energia jest zasta-
'a, mo!na powiedzie#, !e martwa; 
prawie nie sposób nawi"za# au-
tentycznego kontaktu z nosz"c" j" 
osob". Porzucenie maski zazwyczaj 
wywo'uje l$k, prawdopodobnie dla-
tego, !e chodzenie z odkryt" twarz" 
musia'o w przesz'o&ci wi"za# si$ 
z krzywd" w !yciu danej osoby. Po-
kaza'a, kim naprawd$ jest i zosta'a 
wy&miana, skrzywdzona, pomini$ta 
czy upokorzona. 

Zadaniem terapeuty na pocz"tku 
jest tolerowa# mask$ i wyja&nia#, 
!e ta przypomina reprodukcj$ albo 
tarcz$, za któr" ukrywa si$ wy!sze 
ja. Pacjent jest równocze&nie za-
praszany, by do&wiadcza# swojego 

cia'a, pozwala#, by przep'ywa'o 
przez nie wi$cej &wie!ej, !ywotnej 
energii. Ma to przygotowa# go do 
etapu porzucenia maski, troch$ 
tak jakby w ko%cu zdecydowa# si$ 
wod$ z wiadra wyla# z powrotem 
do rzeki.

2) Wyzwolenie i transformacja 

ni!szego „ja”

Ni!sze „ja” jest zamkni$tym sercem, 
upartym wysi'kiem, by unika# bólu. 
W tym celu ni!sze „ja” namawia 
nas, by&my pozostawali w separacji, 
czuli si$ odr$bni, wyj"tkowi albo 
przekl$ci, niepasuj"cy, wyobcowani. 
Ni!sze „ja” lubi z'o&# i energi$ os"-
dzania, drwienia, nienawi&ci. Jest 
przywi"zane do tego, co destruk-
cyjne. Jest jak zakl$cie „dr$twota”, 
którym pos'ugiwano si$ w &wiecie 
Harry'ego Pottera – powodowa'o, 
!e cz'owiek zamiera', chocia! by' 
!ywy. Tkwienie w energii ni!szego 
„ja” powoduje, !e cz'owiek nie !yje 
w pe'ni, ale tkwi w !yciu. W kon-
sekwencji dochodzi do utraty natu-
ralnego przep'ywu energii, prze!y-
wania emocji i dozna% duchowych. 

Praca terapeutyczna na tym eta-
pie polega na o&mielaniu osoby 
do zdania sobie sprawy z tego, !e 
ni!sze „ja” nie jest pe'n" opowie-
&ci", oraz zach$ceniu, !eby wzi$'a 
odpowiedzialno&# za w'asne !y-
cie bez poczucia winy, wstydu czy 
l$ku. W ten sposób mo!e zosta# 
uwolniona ogromna energia, któr" 
pacjenci czuj" na poziomie cia'a 
jako pobudzenie, o!ywienie, które 
zazwyczaj pomagaj" zrzuci# swoje 
stare maski.

WSZYSCY NIEKIEDY ZAK(ADAMY MASKI, CZYLI PREZENTUJEMY
INNYM LUDZIOM OKRE)LONE POSTAWY – W ZALE*NO)CI OD TEGO, 
KIM S+. W WYNIKU PRZESZ(YCH DO)WIADCZE, WIELE OSÓB 
NIE ZMIERZY(O SI- Z OTWARTYM PYTANIEM: KIM JESTEM?
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3) Dost!p i korzystanie z wy"szego „ja”

Pierrakos okre!la" wy#sze „ja” jako kre-

atywne ego, które nie ma nic wspólnego 

z aroganckim, zaborczym czy wyl$knionym 

ego. Wy#sze „ja” to nie tylko !wiadomo!% 

siebie, ale równie# siebie jako cz$!ci znacznie 

wi$kszej sieci po"&cze' z lud(mi, Ziemi& 

i wszystkimi #ywymi organizmami. To 

z poziomu wy#szego „ja” mo#na karmi% si$ 

m&dro!ci& i mi"o!ci& przekraczaj&c& umys", 

by osi&gn&% równowag$.

Terapeuta patrzy na pacjenta w"a!nie 

przez jego wy#sze „ja” – z godno!ci&, sza-

cunkiem i uwzgl$dnieniem faktu, #e bez 

wzgl$du na trudno!ci, przez które prze-

chodzi, ma dost$p do mocy m&dro!ci i mi-

"o!ci. To nic, #e w danym momencie mo#e 

ich nie dostrzega%. Ta pozornie niewielka 

ró#nica bywa rewolucyjna. Pacjent nie jest 

zapraszany do drobiazgowego analizowania 

nieszcz$!%, traum i krzywd, ale odzyskiwa-

nia mocy, sprawczo!ci i #yciowej energii. 

W tym celu mo#liwy jest dotyk, wykonanie 

okre!lonych %wicze' fizycznych, ale równie# 

czu"a rozmowa z terapeut&. 

4) Uniwersalny plan "ycia

Ostatnia faza, której przeb"ysków pacjent 

mo#e do!wiadcza% na poszczególnych se-

sjach, to moment "&czenia skrajno!ci, godze-

nia si$ z chaosem i porz&dkiem, rozumienia, 

#e wszystkiego nie da si$, a nawet nie na-

le#y zrozumie%. Uniwersalny plan na #ycie 

osadza w )#yciu – czasami w samym sercu, 

niekiedy na obrze#ach, ale nigdy ponad ani 

pod #yciem czy nawet obok niego. To wcale 

nie oznacza, #e #ycie pozbawione jest bólu 

czy cierpienia, ale uwalnia od konieczno!ci 

ulegania s"owom innych czy ranom przesz"o-

!ci. Ból lub cierpienie mog& zosta% prze#yte, 

do!wiadczone i nie musz& wywo"ywa% ko-

nieczno!ci barykadowania serca, odcinania 

si$ od ludzi lub kompulsywnego pragnienia 

bycia z nimi blisko. Jest uznaniem, #e ka#de 

#ycie jest indywidualne – ale istnieje wy"&cz-

nie w zjednoczeniu z wszystkim, co #ywe 

dooko"a.   
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