
 © Alice Miller 

Jak znaleźć terapeutkę, która byłaby odpowiednia dla mnie?

Wiem, że trudno jest znaleźć dobrego terapeutę lecz myślę, że jest to możliwe jeśli zna się swoje potrzeby. Spróbuję 
odpowiedzieć tu na kilka pytań które mogą Państwa zachęcić do tego by sprawdzić postawę kandydata na terapeutę. 
Jednakże bardzo proszę o potraktowanie tego tekstu jako pierwszego podejścia do tematu i o dodawanie, bez wahania, 
swoich uwag i komentarzy. (Zdecydowałam mówić tu o terapeucie i osobie, która go szuka jako o dwóch kobietach lecz 
oczywiście dotyczy to również każdego innego przypadku układu płci między tymi rolami). 

Jakiej osoby potrzebuję, by pokonać moje trudności? 

Potrzebuje Pani osoby uczciwej, empatycznej, która pomoże Pani traktować poważnie wszystkie odczucia z ciała; osoby, 
której udało się wcześniej to samo dzięki temu, że znalazła odpowiedniego terapeutę, który jej pomógł. 

Skąd mogę wiedzieć czy terapeutka jest takim właśnie typem osoby? 

Stawiając jej wiele pytań. 

To mnie przeraża. Dlaczego tak bardzo boję się zadawać pytania? 

Prawdopodobnie jako dziecko była Pani karana za stawianie pytań, gdyż pytania mogły zachwiać pozycją władzy Pani 
rodziców. Prawdopodobnie pytania były ignorowane lub udzielano Pani nieprawdziwych odpowiedzi. Musiało to być dla 
Pani bardzo bolesne. Dziś boi się Pani aby się to nie powtórzyło. Może się zdążyć, że nie zostanie Pani zrozumiana lub 
pytania wywołają lęk lub reakcje obroną terapeutki lecz Pani nie jest już tym dzieckiem, które nie mogło się obronić i nie 
miało wyboru. Może Pani wyjść i szukać innej terapeutki. Dziecko nie mogło wyjść więc usiłowało zmienić swoich 
rodziców, niektóre osoby robią to symbolicznie przez całe życie. Jak osoba dorosła ma Pani wybór. 
Może Pani również, przy pomocy innych, rozpoznać kłamstwa, próby wychowywania Pani przez terapeutę, jej próby 
obrony. Wystarczy tylko, że weźmie Pani poważnie to co Pani słyszy, nie będzie Pani próbowała zlekceważyć swego złego 
samopoczucia w obecności terapeutki, nie będzie też Pani usiłowała jej zmienić (= zmienić rodzica) później. Nie zmieni jej 
Pani. Ona sama potrzebuje, być może terapii i to nie jest Pani zadanie gdyż to Pani jest klientką i Pani jej płaci. 

Mam poczucie winy z powodu mojej nieufności. Jeśli nie zaufam, to nigdy nie znajdę terapeutki dobrej dla 
mnie. 

Pani nieufność ma swoją uzasadnioną historię i oczekuje Pani całkiem szczególnego zrozumienia. Osoba, która zajmowała 
się Panią, gdy była Pani malutka, nie zasługiwała na Pani zaufanie i Pani, jako dziecko, doskonale to odczuwała, gdyż 
pani ciało znało prawdę. Proszę więc zwracać uwagę na sygnały płynące z Pani ciała. To wewnętrzne, uśpione dotąd 
dziecko zaczyna mówić, wysyła sygnały i potrzebuje uwagi z pani strony. Jeśli nie czuje się Pani dobrze z tą osobą, proszę 
wziąć sobie poważnie do serca te odczucia, proszę próbować je usłyszeć i uwzględnić. Jeśli tylko trafi Pani na 
odpowiednią osobę, Pani ciało natychmiast da Pani znać, będzie rozluźnione bez specjalnego wysiłku i starań z Pani 
strony.  

Co ryzykuję stawiając od początku wiele pytań? 

Nic. Może Pani tylko wygrać. Jeśli odpowiedź kandydatki jest wroga, nieścisła lub obronna, może Pani zaoszczędzić czas i 
pieniądze, wychodząc. Z drugiej strony, jeśli otrzymana odpowiedź Panią satysfakcjonuje, da o tym znać Pani ciało; 
poczuje się Pani wzmocniona i nie będzie się bała dalej pytać. I właśnie tyle powinna Pani zrobić. 

Jakiego rodzaju pytania mogę zadawać? 

Wszystkie, jakie Panią nurtują. Ale przede wszystkim pytania dotyczące jej dzieciństwa i jej dawnych krzywd oraz jej 
przygotowania zawodowego. Np. gdzie się wykształciła, co jej najbardziej pomogło, co jej nie pomogło? Jak się czuje w 
odniesieniu do swoich niepowodzeń, czy ma odwagę, by widzieć to co było niesprawiedliwe i krzywdzące, czy też chroni 
osoby, które ją skrzywdziły? Czy minimalizuje krzywdy i czy zaleca wybaczenie? Czy jako dziecko była bita? W jaki sposób 
ewoluuje jej doświadczenie? Czy jest świadoma konsekwencji dziecięcych krzywd w dorosłym życiu lub czy neguje ich 
znaczenie? Czy unika konfrontacji z własnym cierpieniem? W tym ostatnim przypadku zrobi ona wiele, by Panią uciszyć, 
nie zawsze w odpowiedni sposób. 

Czy jest dobrym znakiem jeśli powie, że czytała Pani książki, np. Dramat udanego dziecka? 

To nic nie oznacza. Proszę ją lepiej zapytać, co czuła przy lekturze “Zniewolonego dzieciństwa” i innych książek, proszę ją 
zapytać o zdanie, opinię. Co jej pomogło, co nie pomogło? Co według niej jest najbardziej gojącym elementem? Czy jest 
zdolna do głębokich uczuć i empatii, czy jest gotowa stać w 100% po Pani stronie, czy też woli jedynie intelektualną 



analizę rzeczy by zachować pewien dystans? Taka odłączona od uczuć postawa jest możliwa nawet u terapeutów 
pracujących metodami terapii pierwotnej (!). Wtedy latami lata pozwalają Pani czuć bezradność dziecka, ale nie są w 
stanie pomóc w jej przekroczeniu...  


