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Część 1 – dysocjacja
 Jedną z najtrudniejszych i najbardziej porażających konsekwencji traumy dziecięcej jest 
dysocjacja – rozszczepienie osobowości, do którego terapia systemu wewnętrznej rodziny 
podchodzi jak do niezależnych części (Internal Family Systems Therapy - IFS). Dawniej określano 
to zaburzenie „osobowością mnogą”, obecnie – „dysocjacyjnym zaburzeniem tożsamości”, co jest 
czytelniejsze gdyż wskazuje na przyczynę. Osobiście jednak nie cierpię tych klinicznych etykietek i 
wolę przyjaźniejszy termin: „wewnętrzna rodzina”. Terapia ta uznaje istnienie w psychice bardzo 
silnych, odrębnych i głęboko wrośniętych części, od których świadoma jaźń jest odcięta i nawet nie 
wie, że istnieją. Pamiętam jak przed laty zafascynowała mnie książka Trudi Chase: When Rabbit 
Howls (Gdy królik wyje). Absolutnie przerażające nadużycia, jakie autorka przeszła w dzieciństwie 
spowodowały zaistnienie w niej różnych osobowości, nie wiedzących o sobie nawzajem, mających 
różne imiona i charaktery pisma, inaczej się noszących, zachowujących i reagujących. Następnie 
przyszła przeszywająca dreszczem książka Guilty by Reason of Insanity (Winna z powodu obłędu) 
Dorothy Otnow Lewis1, pełna wstrząsających przykładów ostrej dysocjacji, czyli licznych 
osobowości związanych z historią bestialskiego wykorzystywania w dzieciństwie. Choć temat mnie 
fascynował i pochłaniał, byłam w stanie czytać nie więcej niż jeden rozdział dziennie lub na dwa 
dni, gdyż prawda ta otwierała ból własny ból. 

 Na szczęście większość ludzi nie jest aż tak zrujnowana wewnętrznie i porozdzielana, 
jednak pamiętam, jak bardzo odłączona od siebie i cierpiąca byłam zaczynając terapię SWR. 
Przekonałam się, że nie każde uczucie, jakiego doświadczam, jest autentycznie moje. Gdy na 
przykład rodzic czuje nienawiść do dziecka i chce się na nim wyżyć – obojętne jak: werbalnie, 
fizycznie, seksualnie, emocjonalnie – jasne jest, że takie emocje i postawy wobec samej siebie nie 
są moimi prawdziwymi pragnieniami i potrzebami. Więc jak sobie radzić z takimi częściami w 
terapii? Wszyscy wiemy, że osądzanie ich, potępianie, odsyłanie a nawet wyrzucanie siłą nic nie 
pomaga. Ale jeśli zaczniesz z taką częścią rozmawiać i wypytywać ją, to owa nienawiść wkrótce 
opowie, co ją wywołało i jakie urazy stoją za nią – co strasznego zrobili ci rodzice czy inni ludzie, 
od których zależał twój los. Wtedy spontanicznie wypływają na wierzch wspomnienia i ukazują się 
fakty, o jakich klient nie miał świadomego pojęcia lub nie brał ich poważnie. W moim przypadku 
bezwarunkowa, odważna i niezachwiana pewność Richarda Schwartza co do autentyczności tych 
powracających wspomnień, pomogły mi uwierzyć im oraz temu, o czym mówiły – choć to często 
zabierało trochę czasu. 

 Zawsze, gdy przychodziła ta forma wewnętrznego zrozumienia i nawiązywałam znaczącą, 
uwieńczoną powodzeniem komunikację z tymi moimi częściami, doświadczałam wyraźnej ulgi i 
wzmocnienia. Ta potężnie działająca forma osiągania wewnętrznego porozumienia pozwalała mi 
dużo skuteczniej przechodzić – pośród mentalnych walk z obsesyjnymi przekonaniami i 
schematami myślenia, jakie mną szarpały – przez agonalne, traumatyczne uczucia i pokonywać 

1  Nawiązuję to tej pozycji w moim artykule: "Child Abuse—The Essential Reason for Murder"; 
 http://www.screamsfromchildhood.com/child-abuse-murder.html . 



dysocjację. Pozwalała mi kwestionować samą siebie, podważać wzorce zachowań i 
odreagowywania traumy na zewnątrz, zachowując szacunek do siebie, bez wzbierania i wybuchów i 
tak mocno osądzającej nienawiści do siebie, którą dziś mam bardzo rzadko, a jeśli już, to w 
łagodnej formie. Wciąż uważam terapię SWR za drogę uwolnienia zanurzającą mnie w miłości i 
współczuciu dla siebie, gdy wchodziłam w te najgłębsze, tak przerażające i odpychające stany i 
sceny, których zawsze się bałam i w które nigdy nie mogłam uwierzyć: „Czy to ja?” „O, NIE! To na 
pewno NIE JA” – zanurzającą we współczuciu, którego zawsze miałam tak wiele dla innych, ale 
nigdy dla siebie. O ile stosując wcześniejsze formy terapii – wieloletnią pracę z psychoanalitykiem, 
a potem pisemną terapię pierwotną prowadzoną własnymi siłami – wciąż byłam na łasce i niełasce 
porażająco silnych emocji i zmąceń trwających godzinami, dniami i tygodniami, co rodziło 
poczucie zaklinowania, ugrzęźnięcia, a nawet uwięzienia w tych stanach, o tyle w terapii SWR mój 
proces ruszył naprzód, a cierpienia i rozdarcie zaczęły dość szybko ustępować.  

 Choć wszyscy moi terapeuci był współczujący choć nie moralizowali i nie pouczali – choć 
chcieli, bym miała kontakt z sobą oraz ufała swojemu prawdziwemu ja i podążała za nim – to 
jednak żaden z nich nie wiedział, że to „gniew i oburzenie jest motorem terapii”. Myślę że bali się 
własnej uprawnionej lecz stłumionej złości, że przykrywali swoją emocjonalną prawdę złudzeniami 
duchowymi i ten ich zamęt hamował mnie coraz bardziej. Myślę, że ponieważ nie skonfrontowali 
się z własnym dzieciństwem  i dawnymi urazami i nie zawalczyli nigdy o siebie prawdziwych i 
swoje wyzwolenie, z tego powodu nie mogli w pełni stać po stronie mojego skrzywdzonego i 
oburzonego dziecka wewnętrznego, więc wypychali te moje uczucia z powrotem. W końcu 
doprowadziło mnie to takiego bólu w stopie, że nie mogłam chodzić o własnych siłach; moje ciało 
cierpiało zamiast duszy, która utraciła autonomię. Kiedy zostawiłam ich i odeszłam – chodziło o 
chód – ból znacznie zelżał, a z każdym toksycznym związkiem i relacją, jakie zrywałam, moja 
stopa była coraz mocniejsza i zdrowsza.  

 Jak napisałam, terapia SWR nie jest jedyną odpowiedzią dla mnie i nigdy nie była mi 
rekomendowana ani wpajana jako taka. SWR wymaga intensywnej pracy mentalnej na emocjach 
oraz odwagi stawiania rozważnych i pełnych szacunku pytań wobec własnej osoby. Istotnie terapia 
ta wyzwoliła mnie z lęków przed wysuwaniem jakichkolwiek pytań czy wątpliwości na własny 
temat. Praca z tańcem i ruchem (Dance Movement Therapy) była inna; pozwoliła mi nawiązać 
kontakt z całym ciałem i jego ruchami, co przyniosło ekscytujące i dające wglądy prace w różnych 
innych dziedzinach artystycznych Praca z psychoanalitykiem skontaktowała mnie w pewnych 
stopniu z uczuciami i wspomnieniami z dzieciństwa, a pisana terapia pierwotna dala mi siłę do 
odkrycia a nawet spełniania moich ważnych potrzeb. Na każdej terapii czegoś się nauczyłam i z 
każdej wyniosłam coś dobrego, choć na końcu co do każdej przeżywałam rozczarowanie i czułam 
gniew. Skrajnie bolesne poczucie bycia zdradzoną otwierało mi oczy naprawdę o zaprzeczaniu 
świata i dawało moc stawiania kolejnych kroków do prawdziwej siebie. 

 Techniki SWR, tak jak każda inna forma lub szkoła psychoterapii, mogą powodować zamęt 
jeśli terapeuta w jakiś sposób trzyma się iluzji, zwłaszcza nakazów etycznych czy religijnych, 
hołduje choć trochę tzw. czarnej pedagogice i jeśli nie skonfrontował się w pełni z prawdą o 
własnym dzieciństwie. Jeśli nie zakwestionował krzywdzących zachowań swoich rodziców czy 
innych bliskich osób i nie wstąpił na własną drogę do wyzwolenia, nie może mieć kontaktu z 
własnymi głębokimi uczuciami i prawdziwymi potrzebami, co zawsze grozi pacjentom tym, że gdy 
tylko zaczną prawdziwie czuć, będą przez niego cofani, odwodzeni lub uciszani, gdyż ich prawda 
emocjonalna zagraża mu zalewem jego własnego nie przepracowanego traumatycznego materiału.  
w obronie przed napływem. Od dłuższego czasu i obecnie, gdy pracuję z własnymi uczuciami i 
wewnętrznym cierpieniem jak też z fizycznymi symptomami, spontanicznie sięgam do różnych 
metod i podejść terapeutycznych, o których wiem, że sprawdziły się w moim procesie zdrowienia i 
znam ich skuteczność z autopsji. Jeśli moje swobodne pisanie odsłania jakąś nie zaspokojoną 
potrzebę, stosuję nieraz sposoby komunikacji wewnętrznej z moimi częściami i światem, jakich 
nauczyła mnie terapia SWR. Odkrywam dzięki temu nękające mnie destrukcyjne przekazy i 
przekonania moich rodziców i innych opiekunów, które następnie konfrontuję, podważam, 



oprotestowuję i pokonuję. Odzyskuję przez to dla siebie ich energię, która dotąd kierowała się 
przeciw mnie. Innym sposobem uwalniania cierpienia psychicznego lub fizycznego jest pisanie 
listów, w które przelewam moje uczucia i które „kontenerują” mój gniew. Nie wysyłam ich; czytam 
je na głos lub proszę, by ktoś mi je czytał i to pozwala mi złapać głęboki kontakt z moimi 
zranieniami – ich emocjonalną dynamiką i skutkami. Dopiero potem, z czasem, klaruje mi się, czy 
potrzebuję je wysłać moim oprawcom lub osobiście ich skonfrontować, czy nie. 

 Według mnie, pomocna i sensowna terapia stosuje różne podejścia, techniki i doświadczenia 
– pracuje eklektycznie – i musi też mieć skuteczne narzędzia do pracy z dysocjacją i jej skutkami: 
osobowością wieloraką, niosącą okradające z sił, bezradne cierpienie, które nieraz tak dobrze widać 
w samookaleczeniach lub innych autodestrukcyjnych i destrukcyjnych zachowaniach. Poza tym, nie 
możemy się zmieniać, wzrastać i zdrowieć z poważnych nadużyć i zaniedbań z dzieciństwa, jeśli 
nie mamy przy sobie tzw. oświeconego świadka – sojusznika, który stoi po naszej stronie, rozumie i 
oddycha wraz z nami współodczuwaniem – świadka, prowadzącego nas drogą integrowania prawdy 
i uczuć związanych z dawną traumą – drogą, którą sam poznał i przeszedł. Taką osobą może być 
przede wszystkim terapeuta, lub ktoś, kto sam się wyzwolił. Nie do przecenienia jest także wsparcie  
grupy samopomocowej ofiar, jeśli taka jest w zasięgu. Jeśli pracujemy terapeutycznie sami ze sobą, 
bez świadka wspierającego nas świadomą empatią na tej drodze lub jeśli nasz terapeuta nie umie do 
końca stać po stronie cierpień wykorzystywanej Ofiary i „kontenerować” ich, to tylko pogłębiamy 
swoją i tak przecież bezdenną samotność i lęk traumatyzowanego dziecka. 

***** 

Część druga – jak karmić i wzmacniać nasze prawdziwe JA
 W miarę jak pogłębiał się mój wgląd w istotę i skuteczność metod terapii, musiałam 
zakwestionować sens wentylowania lub rozładowywania wściekłości jako główne bądź jedyne 
narzędzie leczenia. Dynamiczna ekspresja gniewu łatwo może wypierać jego głębokie odczuwanie. 
Oczywiście jestem świadoma, jak ważne jest dopuszczenie długo tłumionej wściekłości a nawet 
nienawiści i jak bardzo kontakt z nią jest konieczny dla odzyskania zaradności, mocy i stawiania 
granic opresorom; Operowanie gniewem to podstawowe narzędzie terapii nadużyć z dzieciństwa. 
Mój gniew od zawsze był moim „ukochanym partnerem”, a Alice Miller – empatyczny, oświecony 
świadek na skalę światową – zachęcała mnie go czucia go jeszcze wyraźniej. 

 Pisanie lisów wyrażających złość i wściekłość za dawne nadużycia, wysyłanie ich bądź 
osobiste konfrontowanie swoich oprawców, było jednym z moich narzędzi terapeutycznych przez 
wiele lat. Pomogło mi złagodzić niektóre fizyczne symptomy i wiele cierpień mentalnych i na tym 
polegał najważniejszy wkład Alice Miller w proces mojej terapii. Wszystko, co napisała na temat 
„oburzenia jako motoru psychoterapii”, sprawdziło się stu procentach jeśli chodzi o moje 
doświadczenia i doprowadziło mnie do wyzwolenia z traumy. Także w mojej pracy z klientami stale 
się przekonuję, jak bardzo wspieranie ich oburzenia pomaga im stanąć po własnej stronie: znaleźć 
empatię dla siebie i wewnętrzny rezonans z duszą wykorzystywanego, katowanego i porzuconego 
dziecka – zdemaskować oprawców i ich przestępstwa w całym ich okrucieństwie i zakłamaniu, a 
cierpiącej istocie ludzkiej przemówić głośno i wyrażać swoją prawdę.  

http://www.alice-miller.com/articles_en.php?lang=en&nid=54&grp=11

 W 1997 roku, po długim okresie korzystania z dwóch form terapii polecanych przez Alice 
Miller w jej wczesnych książkach (psychoanalizy i pisanej terapii pierwotnej Stedtbachera, które 
później Alice przestała popierać i zanegowała) miałam sen, w którym byłam na nią  wściekła za to, 
że wepchnęła mnie na ślepy tor, odcinając od czucia i życia pełnią siebie – i o tym ten sen mnie 
informował. Dzięki temu wglądowi postanowiłam poszukać innego leczenia. Rozmawiałam z 
terapeutami polecanymi przez przyjaciół, ale moje sny po kolei mówiły „nie” każdemu z nich; w 
końcu moja dusza zaakceptowała kolejnych dwóch, których podejście do terapii miało dla mnie – i 
wciąż ma – wielki sens. Sen o ślepym torze skierował mnie na drogę wiodącą do terapii systemów 
wewnętrznej rodziny oraz terapii ruchem i tańcem. Zakończyłam pracę z psychoanalitykiem 



prowadzoną od początku 1995 roku i porzuciłam pisanie terapii pierwotnej, które, choć polecane 
wcześniej przez Alice Miller, wtrącało ludzi w poważne stany lękowe i przytłaczało, czego i ja 
doświadczyłam na sobie. W rezultacie stany te pchnęły mnie do „ratunkowego” zakochania i 
zawarcia drugiego toksycznego małżeństwa. Stało się dla mnie jasne, że prowadzenie własnej 
terapii samotnie, swoimi siłami i bez wsparcia terapeuty jako współczującego, przebudzonego 
świadka, było bardzo niebezpiecznym krokiem, przed którym sama Alice Miller przestrzegała w 
następnych latach.  

 Dzięki moim ostatnim doświadczeniom mam coraz głębsze spojrzenie na terapię i i wiem, 
że nie można uleczyć ani nawet dotknąć dysocjacji za pomocą technik wyładowywania gniewu, 
złości i wściekłości – skądinąd w pełni słusznych i uzasadnionych uczuć – zwłaszcza jeśli jego 
odbiorcami są osoby, które niczym sobie na to nie zasłużyły. Dopiero gdy mamy narzędzia 
pozwalające ujawnić się i wyrazić różnym odszczepionym częściom osobowości, mogą one być 
poznane, zrezygnować z destrukcji i zacząć współpracę. Technik, jakich nauczyłam się w terapii 
systemów wewnętrznej rodziny, nie uważam za uniwersalne i leczące wszystko; to tylko jedno z  
wyspecjalizowanych narzędzi, choć bardzo ważne w leczeniu traumy. Przestrzegam też przed 
pewnymi duchowymi przekonaniami, z jakimi zetknęłam się na sobie u moich terapeutów:  

http://www.screamsfromchildhood.com/spirituality_cements_childhood_blindness.html 

 Mimo pewnych rozczarowań, wiem też z doświadczenia, że wiele technik stosowanych w 
terapii SWR skutecznie leczy dysocjację, gdyż pozwala bolesnym, rujnującym i szokującym 
traumatycznym zdarzeniom – postaciom niosącym to cierpienie i pamięć jego przyczyn – wypłynąć 
w zdumiewająco czysty sposób i uwolnić długo zablokowane uczucia, co daje przełomowe wglądy 
w rzeczywistość własnego dzieciństwa.  Pracując z Richardem Schwartzem nauczyłam się  
wydobywać  i uwzględniać wszystko, co istnieje i pracuje we mnie, nie tylko moje czasem szalone 
przekonania i schematy reagowania, ale i obsesje, przekonania oraz stany. Nauczyłam się stawać z 
nimi twarzą w twarz bez osądzania, niechęci czy przerażenia i komunikować się z nimi. I nade 
wszystko nauczyłam się WIERZYĆ w to, co owe „części” mi przekazują na temat mojego 
dzieciństwa i ich pochodzenia – brać to całkiem na serio.  

 O ile wcześniej na wiele sposobów oceniałam siebie i treści mojej pamięci (dotyczące rzecz 
jasna postępowania rodziców i niańki) jako przesadzone, wyimaginowane, szalone, nieprawdziwe i 
zwodnicze, nauczyłam się, z pomocą mego terapeuty i mentora, ufać tym wspomnieniom, pozwalać 
im wyjść na wierzch i odżyć, a nade wszystko wierzyć im. Stałam się pewna, że mogę zaufać temu, 
co objawia mi mój wewnętrzny świat i jego „mieszkańcy” i co mówi na temat różnych sposobów i 
form pamiętania. Dzięki temu mogłam ujrzeć, jak obsesyjnie i magicznie czułam, myślałam, 
działałam (w odniesieniu do siebie i innych) oraz jak i dlaczego powtarzałam na nowo moje dawne 
traumy. Zaczęłam wierzyć, że te części reprezentują moje prawdziwe doświadczenia, gdyż jak 
mogłabym chcieć wymyślać dla siebie „coś tak okropnego”. Zaczęłam zadawać im pytania i 
rozmawiać z nimi, okazując im zrozumienie i współczucie – a przez to samej sobie.  

 W końcu zaczęłam stosować wobec siebie to, co już od lat stosowałam wobec innych – 
współczucie i nowy, głęboki rodzaj zrozumienia i przyjmowania swoich najbardziej przerażających 
inklinacji, cierpień i przekonań, o sobie i innych. Pracując wewnętrznie w ten sposób, co i rusz 
natykałam się na dewastujące wspomnienia z dzieciństwa oraz dziecięce uczucia schowane za 
dorosłymi lękami, obsesjami, Znajdowałam też mnóstwo nie-moich, idiotycznych i groźnych 
przekonań, postaw, oczekiwań, wymagań oraz sposobów reagowania i zafałszowywania uczuć, 
jakie wchłonęłam w trakcie dzieciństwa od wszczepiających mi to rodziców. Kiedy zrozumiałam 
pochodzenie tej toksycznej zawartości, mogłam ją przesiać: część przekształcić, a resztę wyrzucić.   

 Mam jeszcze jedno spostrzeżenie, które towarzyszy mi od czasów pracy z Richardem 
Schwartzem: Moje prawdziwe JA stale obserwuje i bada wszelkie moje uczucia, myśli, postawy, 
przekonania, zachowania i schematy odreagowywania na zewnątrz i do wewnątrz (acting in / acting 
out). Komunikuje się ze wszystkimi moimi częściami i wszystkim co dzieje się we mnie, co 
pozwala mi poznać, co z tej zawartości jest prawdziwą mną, a co introjektem, wdrukiem; jakie 



uczucia pochodzą ode mnie, a jakie zostały mi „wgrane na dyskietkę”. Poznać, które z nich chcę 
uzewnętrznić i komu, gdzie, kiedy i jak, a które zachować dla siebie lub przekształcić. To moje 
prawdziwe JA pomaga mi wyławiać uczucia pochodzące od „części” obsesyjnie przykutych do 
dawnej traumy i wciąż reagujących z jej perspektywy, tak jakby działa się dziś – od części 
usiłujących ochronić mnie przed nieznośną prawdą (nieraz w brutalny sposób) lub karzących mnie 
zanim zdążą to zrobić moi oprawcy. To moje prawdziwe JA daje mi siłę odpierania ich ataków i nie 
wchodzenia w zachowania, które zawsze pozwalały mi uciec przed tymi częściami – siłę pozostania 
po stronie mojej integralności, godności i prawdy. To Ono pozwala mi, poprzez pełne współczucia, 
mądre wewnętrzne rozmowy, znajdować i wybierać opcje oznaczające wierność sobie i mojemu 
głosowi prawdy. To Ono, ponieważ czuje, zauważa terapeutyczne nonsensy i pułapki, jak np. 
odgradzanie się od Niego wrzaskliwym wyładowywaniem wściekłości, co tylko wzmaga zamęt i 
pozwala się łudzić na temat postępów w zdrowieniu.  

Część 3 – zdrowienie poprzez bycie w związkach 
Od pewnego czasu mam poczucie, że rozwiała się obronna mgła, która mnie oślepiała; nazywam ją 
mgłą uwielbienia. W trakcie mojej terapeutycznej podróży poznałam i pokonałam wiele mgieł – 
między innymi mgły zamętu, lęku, racjonalizacji. Mgła uwielbienia pozwalała mi usprawiedliwiać 
raniące zachowania moich oprawców – chować je za „szacunkiem” do nich. Pozwalała wierzyć, że 
odnoszę korzyść, bo to „dla mojego dobra” i że jestem doceniona i chroniona. Pozwalała mi 
poświęcać się hojnie do granic zupełnego wyczerpania i składania siebie w ofierze oraz nazywać to 
„oddaniem się wyższym celom”. Gdy uwielbienie opadło, to był tak, jakby ktoś zdjął mi z oczu 
czarny welon. Posypały się wglądy: jeden za drugim odkrywałam, ukształtowane przez krzywdy 
dzieciństwa, destrukcyjne i sabotujące mnie mechanizmy, które mną władały z ukrycia. 

 Wszystkie moje związki z dorosłego życia niosły mi sposobność uczenia się i wzrastania – 
czasami  sposób w zdumiewający i cudowny, częściej w sposób bolesny i wstrząsowy. Wierzę, że 
darem dla nas do jakiego mogą nas doprowadzić jest komunikacja i rozwój osobisty – nawet jeśli 
kończą się rozczarowaniem czy klęską i nawet jeśli trwają tylko przez pewien raczej krótki czas. 
Moim najgłębszym pragnieniem zawsze była uczciwa i otwarta komunikacja oraz dzielenie się i w 
wielu z moich dorosłych związków mogłam to praktykować, choćby tylko przez pewien czas lub 
chwilę, a  każdym w stopniu na pewno większym niż ten, jaki był moim udziałem w dzieciństwie. 
Niektóre z moich związków kończyły się jednak dlatego właśnie, że się dzięki nim rozwinęłam i 
wyrosłam z nich – a także przez to, że dzięki mojej pracy nad sobą w terapiach byłam coraz bliżej 
siebie prawdziwej i zyskiwałam coraz lepsze czucie moich potrzeb, stając po ich stronie, więc na 
pewne rzeczy i zachowania nie mogłam się już godzić.  

 Gdy moja potrzeba uczciwej, otwartej komunikacji oraz dzielenia się natrafiała na mur, 
potrzebowałam trochę czasu, by zobaczyć, co się stało. Analizowałam wstecz wydarzenia, a moje 
ciało podpowiadało mi czym one były, w jaki sposób mnie raniły, gdzie i jak nakładały uzdę oraz 
czym powinien być bliski, ważny związek. Ciało mówiło mi to najpierw słowami bólu, następnie 
językiem chorób i infekcji jak częste zapalenia gardła i napady gorączki, by w końcu krzyczeć 
przez chroniczne symptomy. Kiedy słuchałam tych informacji i nazywałam mój dyskomfort oraz 
punkt widzenia - kiedy rosła moja świadomość bólu i nie zaspokojonych potrzeb – stawało się dla 
mnie jasne, że w niektórych związkach nie ma, nie było i nie może być dla mnie miejsca. 

 W trakcie i w miarę zmagania się z tymi wrogimi reakcjami wobec mnie, uświadamiałam 
sobie, że coś – niewątpliwie ja sama – zmieniało się w tych związkach i że nie mają one szans 
przetrwać, jeśli obie strony są uwikłane w nie rozwiązaną traumatyczną przeszłość i z niej reagują 
na siebie poprzez różne swoje „części” czy „alter”, tworząc dysocjacyjny koktajl odreagowywania 
na zewnątrz i do wewnątrz zranień, z którymi nie chcą lub nie umieją się zmierzyć albo choćby ich 
uznać. Gdy tero rodzaju związki kończyły się, musiałam przez chwilę wycofać się, zdystansować, 
by spojrzeć na nie i na siebie z boku, z uwolnionej i jasnej perspektywy. Mgła opadała, ukazując 



kolejną białą plamę na mapie urazów z dzieciństwa, którą zaczynała doznawać uzdrowienia przez 
napływające uczucia protestu, wściekłości, opłakiwania i żałoby oraz dzielenia się tym wszystkim 
ze wspierającymi mnie osobami, co pomagało mi uznawać kolejne kawałki mojej traumy i brać je 
poważnie. Zamiast dalej ufać komuś, kto brakiem szacunku, ranieniem a nawet zdradami po 
wielokroć udowodnił, że nie zasługuje na zaufanie, zaczynałam ufać samej sobie, a moje poczucie 
wartości i godności rosło za każdym takim relacyjnym przełomem. Odchodziły od głosu te moje 
„części”, które niosły nienawiść do siebie samej i zwykły mnie oskarżać o (kolejną) porażkę i o to, 
czemu wcześniej nie przejrzałam na oczy tylko osłaniałam problem trwając w toksycznym 
układzie. Porzucałam wysiłki przebaczania partnerowi jego zachowań i postaw wobec mnie, by 
zrobić miejsce przebaczeniu samej sobie, że tak wiele kosztowała mnie ta kolejna przemiana.  

 Traumy z dzieciństwa to wskutek krzywd zaznawanych przez dzieci w najważniejszych 
związkach, w związku z tym wszelkie konsekwencje mogą być uzdrawiane także w związkach, tyle 
że CAŁKIEM INNYCH niż pierwotne, gdzie Ofiary cierpiały w samotności, milczeniu i izolacji. 
Związki w moim dorosłym życiu dawały mi okazje do nauki kochania i były bodźcem – często 
bardzo trudnym – w rozwoju osobistym. Oczywiście, że chciałabym mieć inne dzieciństwo, 
szczęśliwe i bez traumy nadużyć, by nie musieć zmagać się potem z jego potworami spowitymi 
przez gęste mgły lęków, posłuszeństwa, wielbienia oprawców, dezorientacji itd. – do tego stopnia 
bym chciała, że tworzyłam sobie i wmawiałam pozytywne „wspomnienia” o doznawanej miłości, 
którymi chciałam zatrzeć prawdziwą pamięć – tak, chciałabym bardzo nie będąc obarczoną 
konsekwencjami móc spontanicznie dokonywać zdrowych wyborów, osiągać swoją pełnię i 
budować takie życie, jakiego zawsze pragnęłam, ale to się nie stało. Oczywiście też, rodziło to we 
mnie wielką wściekłość, smutek, żal i poczucie straty, ale te uczucia przeminęły i dziś często mam 
wielką satysfakcję, nawet dumę z tego, że żyję w końcu wierna prawdziwej sobie, że osiągnęłam to, 
co odebrała mi trauma, a co zawsze było moim ukrytym pragnieniem. Wciąż się uczę i rozwijam, 
każdego dnia i nawet gdy mam wrażenie zastojów, czuję pokój ducha i żyję wartościami zupełnie 
przeciwnymi do tych, które wpajano mi w domu i które stały się moją zmorą na wiele lat.  

 Nieraz zbyt długo i zbyt gorliwie starałam się podtrzymywać swoje związki lub reanimować 
je; jestem osobą, która przywiązuje się bardzo mocno. Zdumiewające, że w ogóle byłam w stanie 
wydostawać się ze związków, które mnie raniły i niszczyły; przecież jako niemowlę, dziewczynka, 
nastolatka i młoda kobieta każde „pa-pa” – zwłaszcza ze strony tych, którzy siła rzeczy mieli być 
już „na zawsze” – odbierałam jak koniec świata (mojego świata). Ale przeżywałam te „katastrofy”, 
gromadząc doświadczenie, że nie tylko mogę je przetrwać, ale i odbić się od „dna” i pójść w górę w 
rozwoju: wyjść mocniejsza, mądrzejsza i bardziej samoświadoma. Z biegiem lat coraz mniej 
starałam się dociekać mechanizmów raniących zachowań jeśli partner nie chciał zobaczyć i wziąć 
odpowiedzialności za swój wkład w agresję, wrogość, mściwość i inne swoje destrukcyjne części 
czy pod-osobowości. W takiej sytuacji dociekanie przyczyn i próby zmieniania chorych wzorców 
nie przyczyniałyosię do budowy związku na zasadach równości i wzajemnego szacunku; wręcz 
przeciwnie: wyniszczało i zatapiało związek w nieczułości, arbitralności i chronicznym zranieniu. 

 Oczywiście widzę, jak bardzo byłam ślepa i podatna na te mgły. Ich atmosfera i obronne 
mechanizmy były żywcem wzięte z moich dziecięcych doświadczeń, władały więc mną wszędzie 
tam, gdzie ich jeszcze nie prześwietliłam i nie przepracowałam EMOCJONALNIE stojących za 
nimi pierwotnych zranień. Dopiero owo EMOCJONALNE przepracowanie traumy uwalniało mnie 
od niej. Poza tym uważam je za najbardziej wynagradzające jeśli chodzi o związki międzyludzkie. 

Of course I realize that I was blind and susceptible and impressible to these fogs; their atmosphere 
and mechanisms were all too familiar because of childhood experiences which I had not yet 
EMOTIONALLY seen through and freed myself from. And it is this EMOTIONAL understanding 
that I have experienced as most liberating, and I also consider it as granting us the healing that is 
only possible in relationship with other human beings. 

 Autentyczny, emocjonalny wzrost wewnętrzny dokonuje się poprzez „bycie w związku” – 
tak mówi mi moje doświadczenie – gdyż to związki dorosłego życia dają nam najwięcej sił do 



przemiany wzorców wdrukowanych przez toksyczne, traumatyczne związki dzieciństwa. To w 
dorosłym związku mogłam mieć dzieci i to więź z moimi dziećmi oraz ich istnienie zasilało mnie 
energią do coraz uczciwszego spoglądania na samą siebie – do kwestionowania zasad i wartości na 
jakich żyłam i odnajdywania własnych, prawdziwych. Nie jestem w stanie wyrazić w pełni mojej 
wdzięczności do nich za inspirację jaką mi dały. Do tego miałam przy sobie bliskich przyjaciół 
dających wglądy, docenienie, zachętę, miłość i wsparcie, zwłaszcza w trudnych chwilach bolesnych 
przemian, jakie przechodziłam. Bez nich nigdy nie dotarłabym do celu. Także bez trojga moich 
terapeutów, którzy pomogli mi odnaleźć i rozwinąć autentyczne współczucie, miłość i zaufanie do 
samej siebie, do moich wspomnień, moich głosów wewnętrznych i informacji od mojego ciała. Do 
tego miałam wsparcie męża przebijające się przez nasze traumatyczne uwikłania, które przeniosło 
mnie poza wiele ograniczeń z dzieciństwa. Okres ostatnich wielu miesięcy to zmiany w moich 
poglądach (kolejne) na skuteczną terapię – to docenienie niezwykłej roli, jaką pełnią te związki w 
zdrowieniu i jak bardzo budują potencjał ocalenia. 
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