Wokóø ksi

ki Johna Bradshawa

„Powrót do swego wewn trznego domu”

Powrót do swego wewn trznego domu jest ksi k po wi con problemowi usuwania skutków dzieci cej krzywdy
doznanej w wyniku wychowania w dysfunkcyjnej rodzinie i leczeniu duchowych ran spowodowanych niezaspokojeniem
potrzeb rozwojowych.
Autor zainspirowany dzieøami Freuda, Carla Gustava Junga, Erica Berne a, Miltona Ericksona, Rona Kutza, Alice Miller oraz
na podstawie osobistych do wiadcze , doszedø do wniosku, e wskutek niezaspokojenia w dzieci stwie potrzeb
rozwojowych, w naszej psychice tkwi skrzywdzone dziecko wewn trzne, które zatruwa nasze dorosøe ycie.
To wøa nie skrzywdzone dziecko wewn trzne jest j drem naszych wszystkich chorych zachowa , uzale nie , naøogów
oraz powodem nieumiej tno ci rozwi zywania wi kszo ci problemów, z którymi powinni my si upora , a tym czasem w
konfrontacji z nimi bezradnie rozkøadamy r ce, odreagowuj c nasz toksyczny wstyd i gniew na sobie lub na otoczeniu.
Nie oszukujmy si – wejd my w kontakt z wøasnymi uczuciami. Czy mamy poczucie bezpiecze stwa, czy odczuwamy
rado , ufno i spokój, czy te ci gle szukamy czego , co nam poprawi nastrój? Co to takiego – czy jest to rzecz,
jedzenie, u ywka, pieni dze stanowisko, czynno , a mo e drugi czøowiek? Czy lubimy by dowarto ciowywani “z
zewn trz”? A co z naszym poczuciem wøasnej warto ci? Czego tak naprawd nam brak? Czy zdajemy sobie spraw , jak
wiele zale y jedynie od naszego my lenia?
UPORANIE SI Z BÓLEM PIERWOTNYM
Uporanie si z bólem pierwotnym polega na do wiadczeniu pierwotnie støumionych uczu . Nazywam to procesem
odsøoni cia. Tylko to wywoøa przemian drugiego stopnia – rodzaj gø bokiej transformacji, rzeczywi cie uwalniaj cej
uczucia. W p[przemianie pierwszego stopnia zmienia si jeden przymus na inny. W przemianie drugiego stopnia znika
kompulsja. Tego wøa nie potrzebowaøem, by si z niej uleczy . Odreagowywaøem kompulsywnie na otoczeniu, poniewa
moje samotne, skrzywdzone dziecko wewn trzne nigdy nie rozøadowaøo pierwotnej niedoli. Chodziøem na mitingi i
realizowaøem program Dwunastu Kroków, dzieki czemu uporaøem si z alkoholizmem, lecz nadal odreagowywaøem na
otoczeniu. Jako profesor, teolog i terapeuta wci polegaøem na intelekcie. Czytaøem ka d now ksi k , jaka wpadøa mi
w r ce i omawiaøem swoje problemy podczas terapii, lecz nadal odreagowywaøem na otoczeniu. D yøem do wy szej
wiadomo ci; poznawaøem metody staro ytnych szamanów, uczyøem si uzdrawiania za pomoc energii, studiowaøem
Kurs Cudów, medytowaøem i modliøem si (niekiedy godzinami); a jednak wci odreagowywaøem na otoczeniu. Byøem
kompulsywny nawet w d eniu do wy szej wiadomo ci. Nie wiedziaøem jeszcze wówczas, e nale y przytuli maøego
chøopca i ukoi nie wyra ony al za utraconym ojcem, utracon rodzin i utraconym dzieci stwem. Musiaøem odczu mój
pierwotny ból. To jest wøa nie owo uzasadnione cierpienie, o którym pisaø Carl Gustaw Jang.
Pierwotny ból a uporanie si ze smutkiem.
Wedøug najnowszych ustale , uporanie si z bólem pierwotnym wi e si z procesem naturalnego dochodzenia do
zdrowia. Smutek jest uczuciem uzdrawiaj cym. Leczyliby my si w sposób naturalny, gdyby tylko pozwolono nam si
smuci .
Smutek zawiera w sobie caøy zespóø ludzkich emocji. Pierwotny ból jest zbiorem nie rozwi zanych konfliktów, których
energia ro nie w miar upøywu czasu, podobnie jak toczona kula niegowa. Skrzywdzone dziecko wewn trzne zakrzepøo,
bo w aden sposób nie mogøo si upora ze swym alem. Wszystkie jego emocje sp tane s toksycznym wstydem.
Wynika ona z zerwania naszego pierwotnego mostu interpersonalnego. Nabrali my przekonania, e nie mo emy polega

na naszych pierwotnych opiekunach. Uwierzyli my, e nie mamy prawa by zale nymi od kogokolwiek. Samotno
przed zale no ci s gøównymi konsekwencjami toksycznego wstydu.
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Odbudowa mostu interpersonalnego.
Aby uleczy toksycznie zawstydzone emocje, musimy wyj z ukrycia i wreszcie komu zaufa . Prosz by cie uwierzyli
mnie i zaufali sobie. Aby skrzywdzone dziecko wewn trzne wyszøo z ukrycia, musi ufa , ze b dziecie na nie czekali.
Potrzebuje tak e wspieraj cego, nie upokarzaj cego je sprzymierze ca, który uzna fakt jego porzucenia, zaniedbania,
zniewa enia i skr powania. To s zasadnicze elementy w pracy nad bólem pierwotnym.
Mam nadziej , e zaufacie sobie na tyle, by podczas pracy nad smutkiem sta si sprzymierze cem swojego dziecka
wewn trznego. Prawda jest taka, e nie mo ecie caøkowicie zaufa ani mnie , ani komu innemu. Kiedy caøy proces
nabierze lawinowego tempa, ja pierwszy przypuszczalnie si wycofam. Mo e jednak zaufa sobie. Pi knie to uj ø Jo
Courdet w Advice from a Failure: Ze wszystkich ludzi , jakich kiedykolwiek znaøe , jeste jedynym, który ci nie opu ci ani
nie porzuci.
Uznanie nadu y popeønionych w stosunku do siebie.
Uwierzcie mi; wiele z tego, o czym mówiono wam, e jest odpowiedzialnym rodzicielstwem, byøo w rzeczywisto ci
nadu yciem. Nadal jeste cie skøonni bagatelizowa lub usprawiedliwia metody, którymi wasi rodzice zawstydzali was,
lekcewa yli lub wykorzystywali aby zaspokoi wøasne potrzeby. Teraz powinni cie uzna fakt, e wszystko to w istocie
raniøo wasz dusz . Niektórzy z was byli maltretowani fizycznie i emocjonalnie oraz wykorzystywani seksualnie. Dlaczego
tak oczywiste zniewagi miaøy znale usprawiedliwienie? Mo e to zabrzmi dziwnie, lecz im bardziej was zniewa ano, tym
mocniejsze stawaøo si wasze przekonanie, e jeste cie li i tym gorliwiej idealizowali cie swych rodziców. Taki jest skutek
wi zi powstaøych w wyobra ni, o których wcze niej pisaøem.
Wszystkie dzieci idealizuj rodziców, gwarantuj c sobie w ten sposób przetrwanie. Jednak e idealizuj c rodziców,
zniewa ane dziecko musi tym samym uwierzy , e to ono samo ponosi odpowiedzialno za zniewag ; bij mnie, bo
jestem zepsutym dzieckiem; molestuj mnie seksualnie, bo jestem zøy; krzycz na mnie bo jestem nieposøuszny. To ja nie
jestem w porz dku , a nie oni. Idealizowanie rodziców stanowi rdze mechanizmów obronnych ego i musi teraz ulec
zmianie. Wasi rodzice nie byli li, oni tak e byli skrzywdzonymi dzie mi. Wyobra cie sobie, e wychowuje was
osiemdziesi ciokilogramowa trzylatka, czterokrotnie wi ksza od was (wewn trzne dziecko mo e sobie wyobrazi tak
sytuacj ). Rodzice mo e istotnie robili to, co uwa ali za najlepsze, ale tego trzylatek nie potrafi zrozumie .
Szok i depresja.
Je li to wszystko was szokuje, to znakomicie! Szok jest bowiem pocz tkiem smutku. Potem nast puje depresja, a po niej
zaprzeczenie. To za z kolei wtøacza mechanizmy obronne na dotychczasowe miejsce. Objawia si to zwykle w postaci
pocieszenia si ; no w ko cu nie byøo a tak le. Miaøem cztery ciany i dach nad gøow .
Uwierzcie mi, naprawd byøo le. Zadano wam duchow ran ! To e rodzice nie pozwalali wam by sob – byøo najgorsz
krzywd , jaka mogøa was spotka . Jestem pewien, e gdy mówili cie co w gniewie, ostrzegano was; “Nie wa si wi cej
podnosi na mnie gøosu!”. Wyci gn li cie st d nauk , e bycie sob nie jest søuszne, a na pewno nie jest w porz dku
gniewa si . To samo dotyczyøo l ku, smutku i rado ci. Nie byøo w porz dku dotyka sromu lub penisa, nawet je li bardzo
to intrygowaøo. Nie w porz dku byøo nie lubi ksi dza, rabina czy pastora. Nie byøo w porz dku my le to, co my leli cie;
chcie tego czego chcieli cie; czu to, co czuli cie, lub wyobra a sobie to, co sobie wyobra ali cie. Niekiedy nie byøo w
porz dku widzie to, co cie widzieli, lub w cha to, co cie w chali. Nie byøo w porz dku by innym, czyli sob . Akceptacja
i rozumienie tego co mówi , oznacza uznanie i usankcjonowanie waszych duchowych ran, znajduj cych si w sercu
ka dego skrzywdzonego dziecka.
Gniew.
Kolejnym uczuciem, które pojawia si zwykle przy pracy nad smutkiem, jest gniew. Stanowi uzasadnion odpowied na
duchow krzywd . Cho wasi rodzice dziaøali prawdopodobnie w najlepszej wierze, to ich intencje nie maj znaczenia dla
waszego uporania si z bólem pierwotnym. Istotne jest to, co rzeczywi cie si zdarzyøo. Wyobra cie sobie, e kto cofaø
samochód na parkingu i przypadkiem zmia d yø wam nog . Kuleli cie przez tyle lat, nie wiedz c dlaczego. Czy macie
prawo wiedzie co si zdarzyøo? Czy macie prawo czu si skrzywdzonymi i cierpie ból? Odpowied na oba pytania
brzmi: tak! macie prawo odczuwa ból, nawet je li to, co si wam przytrafiøo, uczynione zostaøo mimowolnie. W gruncie
rzeczy musicie si gniewa , je li pragniecie uzdrowi skrzywdzone dziecko wewn trzne. Nie znaczy to wcale, e
powinni cie wrzeszcze i pomstowa (cho mieliby cie do tego prawo). To normalne, e jeste cie w ciekli, bo staøa si
wam krzywda. Nie wini swoich rodziców za to, co mnie spotkaøo. Wiem, e zrobili tylko to, co mogøo zrobi dwoje
skrzywdzonych dorosøych dzieci. Mam jednak wiadomo , ze zadano im gø bokie rany duchowe i e w konsekwencji
zrujnowaøo to caøe moje ycie. Osobi cie uwa am, e wszyscy ponosimy odpowiedzialno za to, co czynimy – sobie i
innym. Nie b d jednak tolerowaø dysfunkcji mojej rodziny i nadu y , które w niej panowaøy.

Ból i smutek.
Po gniewie przychodz ból i smutek. Je li pastwiono si nad nami, musimy przebole to okrucie stwo, Musimy te
przebole wszystko, co mogøo nam by dane – marzenia i aspiracje. Musimy przebole nasze nie zaspokojone potrzeby
rozwojowe.
Wyrzuty sumienia.
Po bólu i smutku cz sto pojawiaj si wyrzuty sumienia. Mówimy: “Gdyby byøo inaczej, mo e i ja byøbym inny”. “Gdybym
bardziej kochaø ojca i powiedziaø mu, e go potrzebuj , mo e by mnie nie porzuciø”. Udzielaj c porad ludziom, którzy byli
ofiarami kazirodztwa i fizycznego zniewa enia, z trudem mogøem uwierzy , e to oni czuli si winni i mieli wyrzuty
sumienia z powodu zadanego im gwaøtu, tak jak gdyby w pewnym stopniu byli za to odpowiedzialni. je li czujemy al po
kim , kto umarø, wyrzuty sumienia s niekiedy bardziej wøa ciwe; mo emy na przykøad ubolewa , e nie sp dzali my
wi cej czasu ze zmarøym. Jednak e w przypadku alu z powodu porzucenia w dzieci stwie musicie pomóc swojemu
skrzywdzonemu dziecku wewn trznemu dostrzec, e niczego nie mogøo ono zmieni . Cierpienie jest skutkiem tego, co
jemu si przydarzyøo, nie za czego co byøo jego win .
Toksyczny wstyd i osamotnienie.
ródøem smutku jest toksyczny wstyd i osamotnienie. Wstydzili my si , ze nas opuszczono. Czujemy, e jeste my li,
jakby my byli tr dowaci. Ten wstyd prowadzi do osamotnienia. Poniewa nasze dziecko wewn trzne czuje si ska one i
uøomne, musi ukrywa swoj prawdziw ja pod zaadaptowan , faøszyw ja ni . Potem zaczyna si uto samia z t
faøszyw ja ni . Prawdziwa ja pozostaje w osamotnieniu i izolacji. Pokonanie tej ostatniej warstwy bolesnych uczu jest
najtrudniejsz cz ci procesu uporania si ze smutkiem. Jedyn metod jest przebicie si przez te warstw – mówimy w
trakcie terapii. Trudno jest zatrzyma si na tym poziomie wstydu i osamotnienia, je li jednak zaakceptujemy te uczucia,
to przejdziemy na drug stron . Spotkamy tam swoj ukryt , prawdziw ja . Poniewa tak naprawd , ukrywaj c j
przed wiatem, ukryli my j przed sob . Akceptuj c wstyd i osamotnienie, dotrzemy do naszej najprawdziwszej ja ni.
Co czujesz?
Wszystkie te uczucia trzeba odczu , prze y na nowo, by mogøy uwolni si z organizmu. Musisz wtedy tupa , w cieka
si , øka , krzycze , poci si i dygota . To wszystko wymaga czasu. Leczenie uczu jest procesem, a nie zdarzeniem, lecz
poprawa nast puje niemal natychmiast. Kontakt z dzieckiem wewn trznym, które czuje, e przybyø kto i nie jest ju
samotne , przynosi rado i nagø ulg . Rzeczywisty czas potrzebny do uporania si ze smutkiem jest dla ka dego
czøowieka inny. Podstawowe znaczenie ma tu proces wyzbywania si mechanizmów obronnych. W gruncie rzeczy nie
mo na si od nich wiecznie od egnywa . S sytuacje, w których praca nad smutkiem nie jest zabiegiem bezpiecznym.
Zatem od czasu do czasu b dziecie potrzebowali chwili wytchnienia.

