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Nie trzeba być lekarzem, ani nawet 
wytrawnym obserwatorem, aby za-
uważyć, jak powszechne są sytuacje, 
w których ktoś z naszych najbliższych, 
a często my sami, doświadczamy uczu-
cia utknięcia. Nie możemy wykonać 
żadnego ruchu, czujemy się spara-
liżowani. Albo teoretycznie mocno 
chcemy coś osiągnąć, a jednak nie je-
steśmy w stanie wykonać pierwsze-
go kroku. Albo wiemy, że coś nam nie 
służy, a i tak przy kolejnej, nadarza-
jącej się okazji powtarzamy ten sam 
błąd i tak np. zamiast spaceru na łonie 
natury znowu wybieramy popołudnie 
w towarzystwie smartfona. 

Za każdym z tych zachowań z dużym 
prawdopodobieństwem stoi me-
chanizm autosabotażu. Przeciwnik 
groźny o tyle, że nadal stosunkowo 
nieznany, a także, co ważniejsze, dzia-
łający z ukrycia. Przecież większość 
z nas zapytana: „Czy chcesz osiągnąć 
sukces? Czy chcesz stworzyć szczęśli-
wy związek? Czy chcesz być zdrowy? 
Czy chcesz zarabiać dużo pieniędzy?” 
odpowie z głębokim przekonaniem, 
że tak! Będzie to jednak odpowiedź 
płynąca z racjonalnej części mózgu, 
z naszej świadomości. Natomiast na-
sza podświadomość może mieć zupeł-
nie inne zdanie na ten temat. Działając 

w naszym najlepiej pojętym interesie, 
będzie sabotować wszelkie działania 
czy dążenia, które uzna za niebez-
pieczne.  Z ogromną skutecznością.

Sprawcą tego zamieszania może być 
ciało migdałowate, niepozorny „mig-
dałek” znajdujący się w środkowej 
części mózgu, odpowiedzialny za na-
sze przetrwanie. To tutaj napływają 
informacje ze wszystkich zmysłów 
(także z poziomu podświadomego 
i nieświadomego), aby natychmiasto-
wo dokonać analizy danych na stosun-
kowo niewielkiej ilości neuronów, któ-
rymi dysponuje. Celem jest ocena czy 
dana sytuacja, stan, emocja jest „bez-
pieczna” – gwarantuje przeżycie, czy 
też powoduje zagrożenie dla naszego 
istnienia, co skutkuje właśnie włą-
czeniem mechanizmu autosabotażu 
w celu ochrony. Jest to o tyle interesu-
jące, że decyzje ciała migdałowatego 
nie są w żaden sposób „obiektywne” 
z naszego punktu widzenia. Odby-
wają się na podstawie doświadczenia 
zgromadzonego w dzieciństwie, kiedy 
to wszystkie wydarzenia, bez wzglę-
du na ich zabarwienie emocjonalne 
i skutki, były rozpatrywane jako suk-
ces, bo zapewniły przeżycie. „Raz się 
sprawdziło? Będziemy to powtarzać!” 
Ciało migdałowate nie rozróżnia czy 
chodzi o krzyk, przytulenie, samot-
ność, czy w ekstremalnych przypad-
kach np. nadużycia seksualne. Powie-
lamy schematy, które się zapisały 
w dzieciństwie i dążymy do nich na 
nowo w dorosłym życiu, choć z per-
spektywy zdrowego rozsądku bywa-
ją nonsensem i ciężko nam uwierzyć, 
że działamy wbrew sobie.

DogaDać się ze swoim 
mózgiem – życie bez 

autosabotażu
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To oczywiście powoduje szereg zabu-
rzeń, czasami wręcz paraliżujących 
optymalne funkcjonowanie: w pracy, 
w związku, w społeczeństwie. W mo-
jej praktyce kinezjologicznej zdarza 
się niezwykle rzadko, aby w czasie 
sesji, na której pracujemy z tematem 
stresowym, bólem, czy niechcianym 
schematem, nie pojawił się autosa-
botaż. Najłatwiej przekonać mi się 
o tym, kiedy pacjent nagle nie jest 
w stanie skoncentrować się i powtó-
rzyć kilku słów, albo gdy mięsień 
w czasie testu mięśniowego nagle 
przestaje prawidłowo reagować na 
bodźce. Czasem jednak już sam te-
mat, z którym przychodzi pacjent, 
wskazuje jasno, że konieczna będzie 
praca z tym mechanizmem. 

„Nie kończę zadań. Bardzo chcę, wiem, 
że to dla mnie ważne i dobre, żeby do-
prowadzać sprawy do końca... Ale jed-
nocześnie zarówno w małych zada-
niach, jak i w tych życiowych, mam z tym 
ogromny problem”. Pacjentka wypowia-
da te słowa, wstydząc się, że uznam ją 
za lenia, osobę o słabym charakterze, 
a z drugiej strony nieco lekceważąc ten 
temat – w końcu, „ludzie mają prawdzi-
we problemy”. A jednak, przy sesji ciało 
wykazuje duży stres w związku z tema-
tem. W czasie rozmowy rozumiem dla-
czego. Nie chodzi tylko o tę jedną szufla-
dę, która przy sprzątaniu zawsze musi 
zostać do wyczyszczenia „na później”, 
czy odstawienie książki z nieprzeczy-
tanym, ostatnim rozdziałem. Nie koń-
czenie zadań odnosi się także do sfery 
zawodowej, ale przede wszystkim do 
życia uczuciowego, w którym pacjentka 
nie jest w stanie wyjść z relacji, która ją 
unieszczęśliwia. Teoretycznie podej-
muje już decyzję, ale zawsze zostawia 
jeszcze jakiś niedopowiedziany, niedo-
prowadzony do końca element, który 
nie pozwala jej definitywnie zamknąć 
tego etapu.  

Celem sesji kinezjologicznej zawsze 
jest zdjęcie stresu z organizmu w da-
nym temacie. Aby tego dokonać w peł-
ni, często jest potrzebna praca nad 
usunięciem autosabotażu. Kiedy to 
się uda, mam możliwość odnalezienia 
konkretnego momentu na linii życia, 

gdy problem pojawił się po raz pierw-
szy. Co ciekawe, tak jak w przypadku 
tej pacjentki, czasami mechanizm ma 
głębokie korzenie i musimy sięgnąć aż 
do przekazów generacyjnych.

Okazuje się, że mechanizm niekoń-
czenia zadań wytworzył się na około 
rok przed narodzinami pacjentki u jej 
mamy, kiedy to miała podchodzić do 
matury, ale w panice zdecydowała się 
nie zdawać egzaminu. Nie dokończyła 
„zadania”. Zamiast tego podjęła decy-
zję o ślubie, a maturę odłożyła na póź-
niej. Córka odziedziczyła ten schemat 
i wchodziła w tryb autosabotażu za 
każdym razem, gdy ciało migdałowate 
odbierało sygnał „niebezpieczeństwo”. 

Historie takie jak ta, pojawiają się 
u mnie w gabinecie każdego dnia 
i mają różny wymiar i kaliber ciężko-
ści, ponieważ autosabotaż występuje 
w kilku odmianach. Czasami mam do 
czynienia z tzw. mini autosabotażem, 
który dotyczy konkretnego aspektu 
problemu, kiedy indziej dotyczy całej 
sfery życia, np. pacjentka jest spełnio-
na i zadowolona z życia, ale „zawsze 
trafia na niewłaściwych mężczyzn”. 
Z kolei tzw. psychologiczny autosa-
botaż podszeptujący: „nie nadaję się 
do niczego”, „jestem głupi”, „nigdy nic 
mi się nie udaje”, przekłada się tak na-
prawdę na każdy aspekt życia. Jest to 
o tyle trudne, że zazwyczaj pacjenci 
funkcjonujący w psychologicznym 
autosabotażu nie są w stanie reago-
wać pozytywnie na leczenie, które 
w innym przypadku byłoby skutecz-
ne. Taki pacjent zdroworozsądkowo 
szuka pomocy, ale z drugiej strony 
na informację, że potrzebna jest ja-

kakolwiek zmiana np. dotycząca 
diety, buntuje się. Preferowana oczy-
wiście byłaby pigułka i pozostawienie 
wszystkiego bez zmian. Co więcej, 
z mojej praktyki lekarskiej wynika, że 
pacjent schorowany, ale współpra-
cujący, będzie miał lepsze efekty, niż 
ten znacznie zdrowszy, ale sabotują-
cy się. 

Dobrą informacją jest, że autosabotaż 
można wyeliminować, m.in. poprzez 
pracę metodami kinezjologicznymi. 
Usunięcie tej przeszkody otwiera nas 
na nową jakość życia — powracamy do 
pełni swojego potencjału, budujemy 
zdrowe relacje, dbamy o siebie i odzy-
skujemy sprawczość w swoim życiu. 
A wszystko zaczyna się od samoświa-
domości.

*Historia pacjentki z sesji kinezjologicznej została 

opisana za jej zgodą.
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Założycielka Akademii Ki-
nezjologii, lekarz medycy-
ny, pediatra ze specjalizacją 
rehabilitacji medycznej. Po-
gromczyni stresu w ciele, 
jedyna instruktorka neu-
rokinezjologii w Polsce. Od 
ponad 20 lat zafascynowana 

medycyną holistyczną. Na kursach na całym świe-
cie stale zgłębia wiedzę na temat wpływu przeżyć 
i emocji na nasze zdrowie, aby jak najskuteczniej 
pomagać swoim pacjentom i dzielić się najnow-
szymi technikami kinezjologicznymi z kursantami 
Akademii.

www.akademiakinezjologii.pl

ZACHOWANIA WSKAZUJĄCE NA AUTOSABOTAŻ: 
XX Prokrastynacja – ciągłe odkładanie zadań, decyzji na później;
XX Perfekcjonizm – dążenie do spełniania nierealnych standardów;
XX Życie na „autopilocie” – uciekanie w kompulsywne jedzenie, spędzanie 

czasu na oglądaniu TV bez celu, przeglądanie portali społecznościo-
wych godzinami;

XX Emocjonalna izolacja – unikanie szczerości, oddalanie się od bliskich;
XX Destrukcyjna samokrytyka – stałe, krytyczne monologi wewnętrzne;
XX Syndrom „matki Polki” – przedkładanie dobra innych, ponad swoje 

potrzeby i kosztem siebie;
XX Inne: niedobór snu, niewłaściwe odżywianie, wchodzenie w toksycz-

ne związki, narzekanie, pielęgnowanie urazy.


