
Rozdział IX 

WYPRAWA  NA  SAMO  DNO 
Trauma  i  przemiana 

Musimy widzieć uzdrowienie takim, jakim naprawdę jest. To nie jest zwykły akt 
usunięcia bólu, lecz nauka jak żyć: z nim, w nim i mimo niego. Jak pogodzić się ze 
swoim zranieniem, któremu ostatecznie nie dało się zaprzeczyć. Jak stać się gotowym - 
chcieć nie tyle ulgi co wewnętrznej przemiany? Jak zaryzykować otworzenie się, które 
uwalnia od traumy?  

Colin Ross (1988, str. XVIII) 

Co jest terapią, a co nią nie jest? 

 Nie wszystko, co wydarza się w gabinecie terapeuty jest leczeniem. Zaskakująco wielu 
terapeutów popełnia żenujące i często skandaliczne błędy. Do najbardziej tragicznych zalicza się 
seks czy romans z klientem. Zjawisko to jest szczególnie silnie związane z przypadkami nadużyć 
seksualnych w dzieciństwie. W 99 osobowej grupie ofiar badanej przez Gil, 27 osób (27%) było 
ponownie wykorzystywanych przez terapeutów, podobnie jak troje (30%) z dziesięcioosobowej 
grupy ofiar kazirodztwa badanej przez de Younga (de Young, 1983). Na podstawie wywiadów w 
innej grupie – 12 ofiar kazirodztwa, z których również każda była wykorzystywana seksualnie w 
trakcie leczenia – Kluft (1990a) obliczył, że 28% ogólnej liczby terapeutów, z którymi zetknęli się 
badani, dopuszczało się takich nadużyć. Na jednego klienta przypadło więc przeciętnie 1,9 
terapeuty-napastnika. Jedna z tych kobiet została wykorzystana aż przez sześciu!  
 Dla porównania, wśród wszystkich terapeutów odsetek tych, którzy dopuszczają się seksu z 
klientem, wynosi od 6% do 10% i waha się między 5% a 10% wśród mężczyzn oraz 2% do 3% 
wśród kobiet (Bouhoustos, Holroyd i Lerman, 1983; Derosis, Hamilton, Morrison i Strauss, 1987; 
Gartrell, Herman, Olarte, Feldstein i Localio, 1986; Holroyd i Brodsky, 1977; Pope, Levenson i 
Schover, 1979).  
 Czynniki najsilniej związane z przypadkami seksualnych kontaktów na linii terapeuta - klient 
to, ze strony klienta, po pierwsze sam fakt, że był wykorzystywany w dzieciństwie, a po drugie 
wyraźna ostrość jego objawów (Kluft, 1990a). Według opracowania de Younga (1983), 
wykorzystywanie seksualne zaczynało się najczęściej wkrótce po tym, jak ofiara kazirodztwa 
opowiedziała terapeucie o swoim molestowaniu w dzieciństwie. Jest to prawda szczególnie 
wstrząsająca: fakt, że terapeuci, którzy nie są trzeźwi seksualnie i uczuciowo, napastują swoich 
klientów – zwłaszcza tych najbardziej symptomatycznych, a więc najbardziej zaburzonych – i że 
robią to zwykle w momentach ich największej podatności na zranienie. Jedna z moich klientek 
została zgwałcona przez terapeutę w trakcie przeżywania otwierającej się retrospekcji. Ów 
terapeuta-napastnik, przeciw któremu i kilka innych kobiet podnosiło takie same zarzuty, 
ostatecznie został ostatecznie aresztowany, tyle tylko, że za oszustwo ubezpieczeniowe.  
 Mniej tragiczna, lecz może bardziej żenująca i zarazem jeszcze częstsza, jest praktyka 
zwierzania się klientom. Nie zaskakuje mnie już, kiedy ktoś opowiada mi, że poprzednia terapeutka 
wiele czasu poświęcała na omawianie swoich problemów. Jest to bardziej rodzaj jakiejś 
towarzyskiej wymiany doświadczeń, niż zabieg uzdrawiający. Klientki przynoszą mi nieraz 
zaskakujące, a nawet żenujące detale z prywatnego życia moich poprzedniczek, łącznie z ich 
problemami małżeńskiej alkowy.  
 W takich wypadkach okazuje się czasem, że terapeutka mówi więcej niż klienci. Nie może to 
dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w większości byli oni omotywani przez swojego 
rodzica, wmanipulowywani w rolę matkowania lub ojcowania dorosłemu. Dlatego bez oporów 
pozwalają narzucić sobie rolę opiekuna swojej terapeutki, która nieraz takie zwierzanie się im 



nazywa "prawdziwością wobec klientów". Mimo, że na nią może to rzeczywiście tak działać, to 
jednak dla nich będzie to po prostu uaktywnieniem i wzmacnianiem dawnej roli dziecka 
zmuszonego opiekować się rodzicem.  
 Równie problematycznie wygląda terapia, kiedy zamienia się w intelektualną dyskusję bez 
uczuciowego zaangażowania. Pewien terapeuta, zapytany przez swoją klientkę, z zawodu też 
psychologa, dlaczego zmienił temat kiedy się rozpłakała powracając do śmierci matki, 
odpowiedział: "No wiesz... mam trudność z takimi uczuciami."  
 Terapia nie jest, co oczywiste, żadną z rzeczy opisanych wyżej. To, czym jest - zupełnie innym 
spojrzeniem na uzdrawianie - dobrze oddał George Vaillant, pisząc:  

Święte miejsca również pozwalają nam odwoływać się do wyobraźni, pielęgnować 
paradoksy i zdumiewać się cudami. W malowanych jaskiniach Altamiry i Lascaux, w 
udrapowanym orientalną sztuką i dywanami gabinecie Zygmunta Freuda, w kultowych 
tańcach Aborygenów z północnej Australii - w takich uświęconych miejscach nakładają 
się na siebie: twórczość, religia, ego, metafora, teatr, marzenia... Świątynia troglodyty, 
gabinet analityka, dziecięcy plac zabaw - to miejsca wyłączone, oddzielone od 
rzeczywistości, ale zarazem przykute do niej. W takich uświęconych miejscach "cuda 
wielbią Najwyższego". Wszędzie tam znajdują się symbole pierwotnych związków. 
Sakramenty i tragedie, wściekłość i ekstaza są jednakowo tolerowane. Kraina może 
należeć jednocześnie do dwóch moralności. Wino może stać się krwią Zbawiciela, słoma 
- złotem. Może jednak bezpieczniej będzie określać tak uświęcone miejsca mianem 
duchowego przedszkola dla dorosłych... (Vaillant, 1993, s 339) 

 Co takiego wydarza się w miejscu terapii, że pozwala przedostać się tam, gdzie „cuda wielbią 
Najwyższego”? Jakie warunki sprawiają, że zwykłe pomieszczenie zamienia się w „duchowe 
przedszkole dla dorosłych”?  
 Wchodzi klientka. Może z niektórymi a może z wieloma symptomami jakie opisałam w 
rozdziałach 5, 6 i 7. Jej wypróbowane dotąd sposoby unikania czy znieczulania bólu zawiodły, 
przynajmniej w pewnym stopniu. Inaczej by tu nie przyszła.  
 Wchodzi terapeutka, która właśnie skończyła składać swoje notatki i właśnie się odwraca. 
Siada na tym samym miejscu co zawsze, tak samo jak zawsze przechyla w pewien sposób głowę i 
wypowiada tą samą formułkę: „Od czego chciałabyś zacząć?” lub coś w tym rodzaju. Przemawia 
do podświadomości – zarówno swojej jak i klientki. Przypomina pisarza, który zawsze tak samo 
siada przy swoim biurku, w ulubionym kaszkiecie i z ulubioną kawą, która mu zawsze wystyga. 
Tak samo jak pisarz, terapeutka pilnuje rytuału zamkniętych drzwi – odgradza od zewnętrznej 
rzeczywistości ten czas i miejsce.  
 Szanowanie granic jest pewną dyscypliną. Poza krótkimi rozmowami pozwalającymi przejść 
do sedna problemu, terapeutka nie zadaje pytań, które nie wiążą się z dobrem klienta. Nie zasięga 
informacji, jeśli wspomina on o jakimś warsztacie, psychodramie czy książce, która go osobiście 
poruszyła. Pracowałam kiedyś z klientką molestowaną w dzieciństwie przez jej sławnego i 
utalentowanego ojca. Wiedziałam jaką dziedziną się parał, ale nie znałam jego nazwiska. Moja 
klientka, jestem tego pewna, była przekonana, że wiem kto to. Gdybym ją zapytała, powiedziałaby 
mi z przyjemnością. Nie zrobiłam tego. Jego nazwisko nie miało nic wspólnego z naszą pracą: z jej 
terapią. Byłoby to zwykłe zaspokojenie mojej ciekawości, która, przyznaję, była znaczna. Po trzech 
latach wymieniła je mimochodem.  
 Swoją niezłomnością w powstrzymywaniu własnych spraw wobec klienta, terapeutka tworzy 
przestrzeń o całkowicie innej dynamice. Kierkegaard (1959) pisał, że poeta cierpi męki potępionego 
i, dzięki sztuczce losu, cierpienie to brzmi w jego ustach tak, że zachwyca innych. Podobnie 
terapeutka, cała rezonuje tylko z uczuciami klienta, jak stroikowy instrument. Nie odwzajemnia się 
historyjkami. Nie przywołuje swojego życiorysu ani swoich doświadczeń, gdyż własne emocje 
czynią ją ślepą na jego uczucia. To nie gra w ping-ponga; tutaj oboje są razem po tej samej stronie 
siatki. Jego cierpienie, rozbrzmiewające w terapeutce jak nastrojony instrument, powraca trochę 
bardziej uformowane, wzbogacone w jakiś kształt. Klient zwykle dużo wyraźniej słyszy takie echo 
niż własny, pierwotny krzyk.  



Człowiek dźwigający jakąś tajemnicę będzie unikał poufałości, zwłaszcza ze swoim 
lekarzem. Lecz jeśli ten ostatni, prócz wrodzonej przenikliwości, posiada coś więcej, 
czego nie da się dobrze określić - nazwijmy to coś intuicją; jeśli nie zdradza żadnego 
intruzywnego egotyzmu ani przejaskrawionych cech własnych; jeśli posiada zdolność, z 
którą trzeba się urodzić, takiego dostrajania swojego umysłu do umysłu pacjenta, że ten 
nieświadomie wypowiada rzeczy, które bierze potem za swoje nierzeczywiste 
wyobrażenia; jeżeli te rewelacje są przyjmowane bez emocjonalnego tumultu i nie tyle z 
wyrazami sympatii, ile w głębokiej ciszy, z zapartym tchem i może słowem od czasu do 
czasu mówiącym, że wszystko jest rozumiane; jeśli ta umiejętność poufałości dopełniona 
jest charakterem uznawanym za lekarski - wtedy prędzej czy później przychodzi chwila, 
gdy dusza cierpiącego odsłania się i zmienia w ciemny lecz przeźroczysty strumień, który 
swoje mroczne tajemnice wynosi ku światłu. (Hawthorne, 1850/1986, str. 114) 

 By robić to, co tak świetnie opisał Hawthorne – to naprawdę wielka ironia, że tak świetny opis 
procesu terapeutycznego powstał na sześć lat przed przyjściem na świat Freuda – terapeutka musi 
dużo więcej niż tylko myśleć o zagadnieniu. Musi być uczuciowo obecna. Nie może robić listy 
zakupów czy planować sobotniego przyjęcia. Jest to bardzo szczególna zdolność umieć tak się 
odłączyć, nawet zdysocjować, od własnych emocjonalnych oddźwięków, by rezonować tylko 
uczuciami klienta, z intensywnością nie spotykaną w normalnych kontaktach. Terapeutka musi być 
jak kamerton - reagować nie swoją historią, ale leczonej ofiary.  
 Jeśli jest w tym dobra, wyobraźnia podsuwa jej takie pomysły i metafory, które dużo lepiej 
ujmują doświadczenie klienta, niż proces racjonalnego słuchania. Widzi, że to nie jest zwyczajna 
złość. Wibruje razem ze zmrożoną, skamieniałą, kipiącą w środku wściekłością, która nigdy nie 
wydobywa się na wierzch, lub kiedy indziej z rozdygotaną, tępą i uporczywą jak ból zęba, zapiekłą 
urazą. Może to być złość iskrząca, rzucająca pioruny, która z niebezpieczną siłą wybucha w 
pewnym momencie sprawiając, że wydarza się wtedy o wiele za dużo i o wiele za szybko. Jeśli 
terapeutka umie w takim skupieniu wsłuchiwać się w ofiarę, jej emocje zaczynają się wypełniać, 
nabierać kształtu. Pokazują niuanse, czasem stają się wręcz oczywiste. Tutaj nic nie da się zdziałać 
logicznym procesem rozpoznawania i nazywania odmian "złości"; jest na to za ubogi. Trzeba czuć.  
 Jeśli to nazwiesz, jeśli powiesz klientowi, że to co czuje to złość i że ma do tego prawo, pewnie 
ci przytaknie z niewielkim uczuciowym zaangażowaniem. Jeśli jednak wydobędziesz kolorystykę, 
to nawet gdy twoje słowa są niedokładne i urywane, jego "tak, tak, czuję to" powróci, niosąc taki 
ładunek emocji, jakiego nigdy nie da się wydobyć logicznymi ocenami. Kolory można zobaczyć, 
nie da się ich opowiedzieć.  
 By to osiągnąć, terapeutka musi odciąć się od zewnętrznej rzeczywistości tak dokładnie, jak 
tylko możliwe. Jej pole percepcji zawęża się, koncentruje; może mieć dosłownie charakter widzenia 
tunelowego. Obszar, który to pole zajmuje, jest w takiej chwili jej jedyną rzeczywistością; inna po 
prostu nie istnieje. Jeśli terapeutka ma inklinacje w kierunku szkoły Erickssona, może do 
poprawienia swojej koncentracji stosować mikroanalizę. Kiedy klient mruży oczy? Przy jakich 
słowach? Kiedy wzdycha? Kiedy odwraca wzrok? Kiedy zmienia mu się oddech? Żeby lepiej 
wczuć się w jego doświadczenia może starać się dopasowywać do tych zmian własny oddech.  
 Czasem daje to zaskakujące wyniki. Podążałam kiedyś swoim oddechem za klientką - dużą, 
postawną kobietą, która na zewnątrz była całkiem zrównoważona i kontaktowa. Ku memu 
zdziwieniu zobaczyłam, że oddycha płytko i szybko, dużo za płytko jak na jej rozmiary. Przez wiele 
sesji był to mój jedyny trop prowadzący do potężnego lęku pod jej gładką powierzchnią.  

Żywe oddziaływanie  

 Wiceprezydent Al Gore przytacza opowiadanie Gandhiego o tym, jak pewna kobieta, której syn 
objadał się słodyczami, błagała go, żeby wpłynął na niego i sprawił, by młodzieniec przestał jeść 
cukier. Zdaniem matki rujnowało to jego zdrowie. Gandhi zgodził się na spotkanie, ale poprosił o 
dwutygodniową zwłokę. Gdy wreszcie doszło do tego spotkania, uszczęśliwiona kobieta, wśród 
wyrazów wdzięczności, spytała mistrza o powód zwłoki. "To proste – odparł. – Potrzebowałem 
dwóch tygodni, żeby samemu przestać jeść cukier" (Gore, 1992, str.14).  



 Walutą terapii jest żywe oddziaływanie uczuć z obu stron. Ponieważ terapeutka jest uczuciowo 
obecna, potrafi sprawić, żeby klient tak samo stał się uczuciowo obecny. Jeśli tak się nie stanie, jeśli 
klient zamiast tego uchwyci się intelektu, będzie to może edukacja, ale na pewno nie terapia, której 
istotą jest emocjonalna zmiana. Nie jest ona możliwa jeśli w procesie nie uczestniczą  żywe emocje.  
 Są lepsi i gorsi terapeuci pod względem wychwytywania tego, co się na żywo dzieje z 
uczuciami klienta. Może on na przykład poruszyć kilka kwestii w jednym zdaniu. Gdzie załamuje 
mu się głos? Kiedy ucieka mu wzrok? Kiedy ciało zmienia pozycję? W którym momencie 
przykrywa ręką usta? Gdzie lekko zmienia ton? Jedna z poruszonych spraw może być ważniejsza 
niż pozostałe, ale na podstawie literatury czy doświadczeń innych klientów nie da się określić która. 
Tylko słysząc czy widząc pozawerbalny trop udaje się odnaleźć ścieżkę prowadzącą do wnętrza.  
 Czasem omawiana przez klienta sprawa może być rzeczywiście ważna. Na przykład 
kazirodztwo zawsze będzie wyglądało w jego wewnętrznym krajobrazie na sprawę dużego kalibru. 
Klient jednak może recytować fakty bez żadnych widocznych oznak uczuciowego zaangażowania. 
W ten sposób nie da się zmienić nawet schematu samej percepcji, ponieważ warunkowany jest 
uczuciami a nie logiką. Jeśli ofiara wierzy, że zasługuje na to co robił z nią prześladowca, dozna 
zmiany myślenia nie dzięki logicznej analizie wartości każdej ludzkiej istoty ani poznawaniu 
fałszywego myślenia oprawcy, a tylko przez uczenie się, jak opiekować się sobą i troszczyć o swoje 
wewnętrzne dziecko.  
 Dyskutowanie bez przeżywania należy konfrontować, jednak dość delikatnie: "Co teraz 
czujesz? Kiedy opowiadałaś to wszystko, widziałam u ciebie uśmiech, a przecież mówiłaś mi o 
czymś strasznym. Co ten uśmiech oznaczał?" Klientkę, która dysocjuje od swoich uczuć, trzeba 
cierpliwie do nich przyprowadzać - i nie do dawnych przeżyć towarzyszących tamtym 
wydarzeniom, gdyż będą to tylko ich suche wspomnienia dopóki nie otworzyły się w niej 
retrospekcje, lecz do tego, co czuje teraz, w tej chwili. Bieżące uczucia są dla niej najbardziej 
dostępne i potencjalnie najżywsze. Jest ona najprawdopodobniej kontrolowana przez ciągłą 
potrzebę unikania, minimalizowania i znieczulania bieżących emocji, więc kluczem będzie nauka 
czucia ich, rozpoznawania i życia z nimi.  
 O tym, jak ważny jest sposób wychowania we wczesnym życiu mówi Villant: "Wtedy tylko 
będziemy dobrze przygotowani na przyszłe cierpienia, gdy najpierw ktoś będzie przy nas siedział i 
współodczuwał przeżywane starchy" (Villant, 1993, str. 331). Taki sam proces uczy znoszenia 
dawnego bólu. Ktoś musi być stale obecny i towarzyszyć naszym bieżącym lękom.  
 Bez oddziaływania żywych uczuć niemożliwa jest poufałość - i czymkolwiek prócz tego nie 
byłaby terapia, jest ona nauką tolerowania i przeżywania bliskości bez zatracania granic, znoszenia 
emocjonalnej widzialności bez zawstydzenia, oraz ufania bez obawy, że skończy się to 
eksploatacją. Ktoś, kto nie jest obecny uczuciowo, nie jest też podatny na zranienie, a więc nie uczy 
się, że w obliczu wrogości otwarcie się na ryzyko zranienia niekoniecznie oznacza słabość. Jest to 
fundamentalna rzecz, by terapeutka odróżniała, kiedy klient jest rzeczywiście emocjonalnie obecny, 
a kiedy prezentowne przez niego uczucia są tylko odległą, wypraną z autentyczności wersją tego, co 
właśnie przeżywa. Biegłość w śledzeniu żywych uczuć jest dla niej tym, czym dla żeglarza 
wyczucie, skąd nadchodzi wiatr.  

Relacja terapeutyczna i bezpieczeństwo 

 „Boję się życia” – powiedział kiedyś czterolatek do zdumionej terapeutki.  
 Ofiarom traumy niełatwo przychodzi zdobywanie się na poczucie bezpieczeństwa. Ani też 
terapeutka nie powinna nawet próbować zapewnić im całkowicie bezpiecznego miejsca. Aby klient 
mógł z ofiary stać się zdrowym człowiekiem, sala terapii musi nie tylko dawać mu wsparcie, ale 
być miejscem, gdzie konfrontuje się on ze swoimi demonami. „Za tą linią – czytamy ze swojej 
starej mapy – zamieszkują smoki”. Istotnie, przekraczając próg gabinetu, wkraczamy do krainy 
potworów.  
 „Co myślisz o wizycie u psychologa?” – spytałam kiedyś dziewięciolatka, który niemal 
natychmiast odparł: „Po co? Umiem świetnie zapominać”. I rzeczywiście, miał co zapominać.  



Regularnie patrzył, jak jego ojciec znęca się nad matką i sam też był przez niego maltretowany i 
wykorzystywany emocjonalnie. „Boję się” – dodał po chwili tłumacząc, że nie chce wyciągać 
rzeczy, które tak dobrze umie zapominać. Nie chciał wracać do swoich uczuć.  
 Gabinet terapeutyczny wydaje się bezpieczny dlatego, że w pewnym stopniu ucieleśnia te 
wszystkie rzeczy, które odbiera ofiarom ich oparte na traumie postrzeganie świata, a więc poczucie 
sensu, skuteczność i życzliwość. Terapia implikuje czynne i stałe poszukiwanie znaczenia. Sam jej 
charakter wskazuje, że chociażby nawet świat był przypadkowy, motywacja, uczucia i zachowania 
klienta wcale takie nie są. Wspólnie z terapeutą musi on znaleźć wątek opowieści. Na ogół klienci 
mają już całkiem ukształtowane poczucie sensu, lecz jest on irracjonalnie wrogi i atakujący ich „ja”. 
Nowe znaczenie, uzyskiwane w trakcie leczenia, będzie kiedyś i bardziej logiczne i bardziej 
przyjazne.  
 Podobnie też, czuć swoją skuteczność to czuć, że się coś znaczy. Skupiając się z uwagą na 
kliencie - na jego przekonaniach, uczuciach i zachowaniach - terapeutka komunikuje mu jasno i 
nieustannie, że jest on naprawdę ważny. Wartość, jaką istota ludzka posiada sama z siebie, przez 
sam fakt swojego istnienia, przewyższa nawet największe z możliwych wartości nadawane jej przez 
innych ludzi, lecz aby mogła ją poczuć, musi to być potwierdzane przez kogoś, kogo kocha lub 
darzy szacunkiem. Duet terapeutka/klient to zwykle silna, a często też przeniesiona więź, która w 
zupełności pozwala na przeprawianie na treści przeciwne dawnych komunikatów o braku znaczenia 
wsączonych przez brak czułości, opuszczenie, seksualne wykorzystywanie czy bezduszną 
przypadkowość świata.  
 Terapia jest i przewidywalna i przyjazna. W relacjach z ludźmi wiele dorosłych ofiar 
wykorzystywania seksualnego ma trudności z regulowaniem dystansu. W dzieciństwie zwykle 
czuły się albo odrzucone i opuszczone, albo omotane i przygniecione wtrącaniem się i krytyką - 
bywa, że i jedno i drugie. Z tymi doświadczeniami kontrastuje postawa terapeutki, która nigdy nie 
zmienia interpersonalnych granic w kontaktach z klientem. Jest wystarczająco blisko, żeby 
wytworzyć z nim poufałą relację, lecz emocjonalnie nigdy nie żąda nic w zamian i poza ścianami 
gabinetu nigdy nie staje się znaczącą postacią w jego prywatnym życiu. To jej specyficzna zasada.  
 Oczywiście wielu rodziców wierzy, że tylko ich zróżnicowane reakcje na złe i dobre 
postępowanie dziecka działają wychowawczo. Nawet jeśli tak jest, to jednak tylko stałość i 
bezwarunkowość ich miłości, bez względu na jego zachowania, obdarzają je osobowością, która 
może potem funkcjonować społecznie. Na ogół klient - dlatego, że albo nigdy nie zinternalizował 
wystarczająco dobrego rodzica, albo zinternalizował złowrogiego oprawcę -  przychodzi 
przepełniony niechęcią do siebie. W terapii jednak nie musi być "dobrym" żeby mieć terapeutę przy 
sobie i czuć jego bliskość. Nikt od niego nie odchodzi, ani go nie atakuje jeśli jest "zły" - znajduje 
się w takim miejscu, gdzie intymność nie grozi ani opuszczeniem, ani usidleniem. Ucząc się 
ćwiczeń na trapezie, na początku zawsze jest lepiej mieć siatkę pod sobą.  
 Gwarancja stałości i bezpieczeństwa nie ogranicza się w terapii do regularnego czasu i miejsca 
spotkań, chociaż w przypadkach ofiar poważnie zaburzonych przez traumę taki typ 
przewidywalności również pomaga. Dla większości klientów znacznie ważniejsza jednak jest 
przewidywalność interpersonalnego dystansu. Jean Valentine napisał: "Byłaś tak blisko, że w twojej 
twarzy mogłem dotykać pogrzebanego dzieciństwa" (Valentine, 1965, str. 14).1 Ofiary mogą znieść 
taki stopień bliskości z terapeutą tylko jeśli czują gwarancję, że równocześnie jest to absolutna, 
pełna poszanowania i niezmienna odległość.  

Otwieranie się  

 Wiele zostało napisane o konieczności otwarcia się klienta, żeby można było go uleczyć. 
Wszystko to prawda. Może on zdrowieć nawet mimo braku określonych wspomnień swojej traumy, 
ale nie jest to możliwe bez emocjonalnej widzialności. Rzeczywistość zostaje uwiarygodniona 
dzięki konsensualnym doświadczeniom, tj. kiedy inni są w niej przy nas i ją potwierdzają. 

1  Cytat z Dream Barker and Other Poems, Valentine, J., przedruk za zezwoleniem New Heaven, Connecitcut, Yale University Press. Copyright 
1965. 



Wizerunek własny klienta musi być uprawomocniony przez kogoś drugiego, kto daje mu wsparcie. 
Jeżeli jego negatywne strony "ja" pozostaną w całkowitym ukryciu, pozostaną też całkowicie 
okryte wstydem. W ciemności dobrze rosną grzyby i pleśnie, lecz kwiaty potrzebują słońca.  
 Klient nie zawsze będzie się ze wszystkim zgadzał. Otwieranie się jest doświadczaniem 
uwalniania i automatycznie prowokuje bolesne uczuciowe retrospekcje. Perswadowanie mu, żeby 
cofnął się do końca w to dawne i nieprzyjazne terytorium jest tak samo trudne jak namówienie 
kogoś, kto ma fobię na punkcie węży, by owinął sobie kobrę wokół szyi. Zamiast tego dorosła 
ofiara może starać się okroić swoje opowiadanie z wszystkich tych aspektów, które stanowią jego 
żywą, uczuciową treść. Może werbalnie opisać i streścić swoje doświadczenie bez ożywiania go w 
sobie – bez przeżywania emocji. Może wyrzucać słowa w pośpiechu i na zakończenie dodać: „No i 
co ja mam z tym zrobić?"” Za pomocą długiego kija słów odgarnia węża precz, jak najdalej od 
siebie. Może nic nie pamiętać: to jeszcze dłuższy kij. „Jakiego koloru był dywan?” – zapytała 
kiedyś pewna terapeutka. Odkryła, że dorosłe ofiary seksualnych nadużyć zawsze pamiętają kolor 
dywanu i w pewien sposób takie szczegóły naprowadzają je z powrotem na emocjonalny ślad.  
 Muszą cofnąć się z powrotem, jeśli mają doświadczyć zmiany. Klient musi otworzyć się w 
takim stopniu jak Nisa, kobieta z plemienia Kung, która opowiadała swoją historię swojemu 
przyjacielowi, antropologowi. Oto jego relacja: 

Na zakończenie swojej historii rzuciła zdawkowe: "To wszystko. Życie toczy się dalej." 
Zaległa niezwykle długa cisza. W końcu przerwała ją, z uwagą i powoli: "Nie. To wcale 
nie wszystko. Jest we mnie coś strasznego, coś co żyje nadal. Moje serce ciągle trzęsie się 
ze strachu. Moja historia wlecze się za mną. Opowiem ci o tym więcej, dopóki to w sobie 
czuję. Dopiero dzięki temu będę mogła pójść dalej. I mieć zdrowe serce." (Shostak, 1981, 
str. 40) 

Słuchanie  

 Gotowość klienta i jego tolerancja na proces wywlekania dawnych spraw i prześwietlania 
zakamarków lęku to dopiero połowa pracy. Sposób, w jaki jego opowiadanie i otwarcie się zostaje 
przyjęte, warunkuje czy zostanie on ponownie wykorzystany czy też umocniony.  
 Zapytałam kiedyś szachowego arcymistrza, jak to jest, kiedy się gra na tak wysokim poziomie. 
Nie mając pojęcia, jak poruszają neurony na mojej szachownicy mózgu, byłam ciekawa, jak się 
wtedy myśli. Mistrz długo milczał; ruchy figur były dla niego łatwiejsze niż znajdowanie słów. 
„Wyobraź sobie, że przybywasz do obcego miasta – powiedział w końcu. – Wyobraź sobie, że 
jeszcze nigdy w nim nie byłaś. Teraz wyobraź sobie, że zaczynasz iść, zagłębiasz się w nie. 
Skręcasz w lewo, skręcasz w prawo. Idziesz wzdłuż ciągu domów i na razie nie zmieniasz kierunku. 
Idziesz cały czas. Aby grać dobrze, musisz wiedzieć jak to miasto będzie wyglądało na końcu 
podróży i musi to być dla ciebie tak realne, jak ta ściana!” – walnął dłonią w ścianę kafejki przy 
naszym stoliku.  
 Chciał mi w ten sposób, jak myślę, powiedzieć, że mistrzostwo w szachach to coś o wiele 
więcej niż tylko racjonalny proces planowania posunięć, odpowiadania na ruchy przeciwnika, 
liczenia prawdopodobieństwa i stosowania podręcznikowych zagrań. Musisz mieć pewność, jak to 
wszystko będzie wyglądało na końcu i musi to być uczucie tak konkretne i namacalne, jak ściana 
przed tobą.  
 Co czułaś, kiedy leżąc w dziecinnym łóżeczku słyszałaś, jak na schodach matka skarży się 
ojcu, że dzisiaj znów byłaś taka wredna? Jak to było, kiedy czekałaś na odgłos jego kroków na 
schodach zapowiadający nieuchronne bicie i gwałt? W którym momencie traciłaś siebie, jak 
trzeszczał stopień, przy którym zaczynałaś odpływać ze swojego ciała? Dokąd się wtedy udawałaś? 
Bałaś się, czy tym razem nie zrani cię tak, że nie będziesz już mogła do siebie wrócić? Albo może 
bałaś się, że w ogóle tego nie przeżyjesz? Lub też zastanawiałaś się co będzie jeśli jednak 
przeżyjesz?  
 Terapeutka musi emocjonalnie uchwycić to wszystko tak mocno i pewnie, jak gdyby tam 
rzeczywiście była, a jednocześnie musi z tym współbrzmieć uczuciowo – lecz nie wolno jej 
utożsamiać się. To nie jest jej ból. Przyjęcie go jako własnego oznacza dla niej bezsenne noce i 



antydepresyjne leki, a także obudzenie potrzeby kontrolowania klienta, żeby móc zapanować nad 
własnymi reakcjami.  
 Nie wolno jej też projektować na niego swoich doświadczeń ani odzywających się uczuć, które 
– mimo że podobne – tylko wzmogą w nim dotkliwe poczucie emocjonalnej widzialności. Być 
może cała ta umiejętność równoległego podtrzymywania dwóch uczuciowych światów: własnego i 
klienta, bez ich zlewania się, to po prostu emocjonalny odpowiednik konkretnych działań Piageta – 
życie w jednej rzeczywistości i emocjonalne współbrzmienie z drugą.  
 Nigdy nie miałam głowy do roztrząsania dylematów w rodzaju: czy drzewo, które przewraca 
się w pustym lesie, wytwarza jakiś rumor. Dla mnie to po protu kwestia definicji oddźwięku. Jeśli 
klient kieruje swoją historię do pustej sali, to mimo że zrzuca ładunek swoich uczuć, jego praca nie 
ma charakteru oczyszczenia czy odreagowania. Nic się wtedy w nim nie uwalnia, ani nie zmienia, 
ani nie ulega transformacji. Chociaż musi otworzyć się do końca i prawdziwie, to musi też mieć 
przy sobie kogoś, kto udźwignie jego świadectwo.  

Nadawanie znaczenia 

 Historii, raz opowiedzianej, trzeba nadać prawdziwe znaczenie. Oderwane kawałki materiału - 
wyobrażenia, przekonania i lęki, luźne obrazy siedzące w głowie, zapamiętane skrawki, czarne 
dziury i białe plamy - należy teraz zszyć za pomocą dostrzeżonego wzorca w jakąś sensowną 
całość. Część tej pracy zwykle przynosi ukojenie. Dorosła ofiara mogła nigdy nie słyszeć o czymś 
takim jak uczuciowe retrospekcje, więc z ulgą przyjmie do wiadomości, że na przykład jej życie 
seksualne (lub jego brak) ma głębszy sens. Przedtem pewnie nigdy nie podejrzewała, że jej 
problemy z intymnością mogą być zrozumiałą i nieuniknioną odpowiedzią na dawną zdradę 
zaufania. Zawsze myślała, że jest po prostu zimnokrwista jak ryba. Mogła opierać się presji 
otoczenia, by wybaczyła swojemu oprawcy, gdyż zwyczajnie przekraczało to jej siły, lecz winić się 
za swoją nieprzejednaną postawę. Dobre kognitywne ugruntowanie w życiu ułatwi jej budowę 
spójnej rzeczywistości, wystarczająco silnej, by pokonać rodzinne mity.  
 Jednakże część tej pracy wcale nie koi. Działa rozdzierająco i dysharmonizuje; może w ofierze 
spowodować silne pragnienie znieczulenia się w jakiś dawny sposób. W szczególności  w trakcie 
przebudowy tego, co nazywam ścianami nośnymi, tzw. przyjazna transformacja i złowrogie 
współzawodnictwo mogą powodować okresowo zwiększoną symptomatyczność, a nawet 
zrujnować poczucie tożsamości.  

Ściany konstrukcyjne 
 W części terapii polegającej na znajdowaniu sensu, z perspektywy dorosłego pewne głęboko 
wtopione w dorosłą ofiarę postacie nieuchronnie zaczynają wyglądać inaczej, niż z perspektywy 
dziecka. Dora na przykład uwielbiała swoją babcię, która stale powtarzała, że ją kocha – przecież 
wprowadziła ją w świat książek, zabierała zawsze na całe wakacje i wyrwała z domu 
wykorzystujących ją rodziców. Życie bez babci było naprawdę straszne. Maltretowanie oraz 
nadużycia emocjonalne i seksualne ze strony obojga rodziców były niemal codziennością. „Dora to 
kretynka; Dora zrujnowała matce życie przychodząc na świat; Dora jest zbyt wielką egoistą, by 
kiedykolwiek zostać matką; byłoby dla wszystkich najlepiej, gdyby Dora sobie poszła i umarła”. 
Oboje rodzice wciskali jej takie stwierdzenia do głowy. Z punktu widzenia dziecka, babcia była jej 
wybawicielką. Raz nawet powstrzymała jej ojca kiedy zamierzał ją stłuc pasem!  
 Ale z perspektywy osoby z doktoratem – takie wykształcenie Dory było według niej zasługą 
miłości babci, gdyż to ona wprowadzała ją w świat książek – błogosławieństwo wybawienia z 
domu rodziców ujawniało swoje cienie. Okazało się, że babcia powtarzała wnuczce, że jej rodzice 
mają rację, że właściwie jest ona do niczego, tak jak zawsze mówili. Była więc faktycznie 
„największą zakałą na świecie”. Jednocześnie babcia okazywała się do tego stopnia wspaniałą 
osobą, że była w stanie kochać nawet coś tak nędznego jak Dora, która w żaden sposób nie 
zasługiwała na tę świętą miłość. Był to tylko dar wspaniałomyślnego ducha, za którego opiekę 
wnuczka powinna na zawsze być wdzięczna Bogu – a zarazem ciężkie artyleria w nieustającej 



wojnie, jaką babcia toczyła ze swoją córką.  
 Nawet tamto lanie, któremu babcia kiedyś przeszkodziła zostało wykorzystane przeciw Dorze. 
Po tej interwencji ojciec zamknął przed teściową dom na kilka lat za to, że się wtrąca. Babcia 
przypominała to wnuczce. Wpędzała ją w poczucie winy przekazami, że gdyby nie była takim 
podłym dzieciakiem nigdy nie doszłoby do zerwania stosunków. Do końca życia powtarzała, ile ją 
kosztowało całe to ratowanie wnuczki.  
 To była dla Dory przykra niespodzianka. Już w trakcie omawiania postaci jej ojca i matki 
wypływały na wierzch bolesne wspomnienia, które wpędzały ją w depresję. W przypadku rodziców, 
Dora do pewnego stopnia zdawała sobie sprawę z ich wrogości do niej i budując swoją tożsamość 
uwzględniała ten fakt. Nie identyfikowała się z żadnym z nich i jeśli internalizowała negatywne 
komunikaty rodziców, to pomagała jej w tym właśnie babcia, która ze swej strony dołożyła ich 
wnuczce znacznie więcej. Jednak kiedy Dora zajęła się weryfikowaniem roli swojej ubóstwianej 
babci, jej depresja urosła się do niebezpiecznych rozmiarów. Zaczęła chwiać się cała jej osobista 
identyfikacja. Wpadła w dezorientację.  
 Podobną, podwójną rolę grała w życiu Lucy jej ciotka. Chociaż tak samo zapewniła 
maltretowanemu dziecku opiekę i ciepło, również powtarzała mu, że ojciec miał rację bijąc je, bo 
sobie na to zasłużyła. Mała powinna była siedzieć cicho, nie prowokować go, a wszystko byłoby 
cacy. Na dodatek nie zapobiegła dalszemu seksualnemu wykorzystywaniu Lucy, tym razem przez 
jej własnego męża, wujka dziewczynki, ani nie potwierdzała, że to do niej w ogóle dociera. Na to 
jednak, że dobrze zdawała sobie sprawę z zachowań męża, wskazywało wspomnienie Lucy, która 
pamiętała dzień, kiedy ciotka niespodziewanie wróciła wcześniej do domu i, zastając go w 
otoczeniu kilkorga dzieci z sąsiedztwa, które zabawiał na antresoli, wpadła w furię. "Wiesz dobrze, 
że masz tego nie robić! Nie wolno ci przebywać w pobliżu dzieci!” – wykrzyknęła wtedy. Mimo to 
co tydzień pozwalała mu zabierać Lucy na dół, do kuchni w suterenie i nigdy nie zadawała pytań.  
 Przebudowując dom, można bezkarnie wyburzać ściany, dopóki nie trafi się na ścianę nośną. 
Przebicie jej bez zastanowienia grozi zawaleniem się dachu i podobnie odczucia ma klinicysta, 
kiedy zagłębia się z dorosłą ofiarą na dno nieznanej zdrady jaka spotkała ją ze strony ważnych, 
wtopionych w nią postaci. Postacie te są jej introjekcją, ważnym elementem jej wewnętrznego 
krajobrazu - są częścią tego, kim myśli, że jest. Zinternalizowała to, w co wierzy, że jest 
dobrodziejstwem z ich strony. Ich aprobata - mimo, że dla kogoś patrzącego z zewnątrz jest 
wyłącznie deprecjacją i upodleniem - jest dla niej tak słodka i kojąca jak woda na pustyni. 
Powiedzieć jej, że nic w tych postaciach nie wygląda tak, jak jej się dotąd zdawało, to jakby 
zakwestionować ją samą, podważyć sens jej istnienia. "Jeśli ona nie jest taka jak myślałam, to i ja 
nie jestem taka, jak myślę" - powiedziała jedna klientka. Wtopione w ofiarę, głęboko wrośnięte 
postacie, których trzymała się jako dziecko żeby móc się rozwijać, w życiu dorosłym stają się jej 
konstrukcyjnym szkieletem, na którym opiera swoją identyfikację. Jeśli go nagle zburzyć, osoba 
taka może kompletnie stracić równowagę. 
 Kiedy terapeutka natknie się przy pracy na taką konstrukcyjną ścianę – a jest to bardzo 
prawdopodobne jeśli wstępny przegląd ukazał jakąś ważną, wrośniętą w klienta postać – musi 
zwolnić tempo, cofnąć się tropem wstecz i w pewnym sensie delikatniej naciskać pedały. Figura ta 
jest integralną częścią jego identyfikacji. Ponieważ utożsamia się z nią, weźmie odkrytą w niej 
złowrogość za własną i sam skieruje ją przeciw sobie. Jego poczucie wartości natychmiast zjedzie 
w dół.  
 Przypominaj klientowi także dobre strony tej postaci, niezależnie od złych. Wyświetlaj 
wszystko, co przez fakt wtopienia się w niego dała mu w życiu. Bądź przygotowana na lawinę żalu. 
Nie tańczy się na grobie. Zamiast radości usłyszysz tylko lament – dziką pieśń żałobną zranionej 
ofiary. 

"Przyjazna" transformacja 
 Harry Stack Sullivan pisał o wrogiej transformacji – zmianie, jaka zachodziła w dziecku, kiedy 
uprzytamniało sobie, że skazane jest na życie w otoczeniu ludzi, którzy zamierzają je skrzywdzić 
(Sullivan, 1953). Jednak niewiele jest dzieci, które potrafią wytrzymać z taką świadomością. 



Znacznie częściej zamiast na wrogość rodziców odpowiadać wrogością w sobie, przemalowują ją w 
nich na życzliwość – wbrew faktom postrzegają ich postawę jako przyjazną, by świat wokół nich 
stał się mniej straszny.  
 Nie jest to jedyny sposób w jaki powstają tzw. ściany konstrukcyjne. Dziecko mogło 
rzeczywiście nie stykać się z wrogością. Lucy nie wiedziała jakie znaczenie miał komunikat: „nie 
wolno ci przebywać w pobliżu dzieci”. Zapamiętała go, gdyż był wypowiedziany na silnych 
emocjach, lecz żeby go rozszyfrować musiałaby umieć rozumować jak dorosły i wiedzieć, czym 
jest pedofilia.  
 Takiej "przyjaznej" transformacji dokonała kiedyś Cynthia. Ponieważ w dzieciństwie potrzebny 
był jej obraz matki jako kobiety życzliwej a tylko zwyczajnie niezaradnej, Cynthia trzymała się 
takiego przekonania do czterdziestego roku życia i twórczo przekształcała fakty. Jej matka 
zmalwersowała pieniądze pracodawcy i wpadła. Chociaż sąd nie miał wystarczających dowodów, 
straciła pracę i nie mogła znaleźć nowej. Ojciec, który był pastorem, również został bezrobotny. Jej 
rodzina była zbyt dumna, aby prosić o zapomogę lub przyjmować datki. Bieda, jaka nadeszła, po 
prostu załamała rodziców, a przynajmniej tak to widziała córka. Brak pieniędzy na jedzenie i 
ogrzewanie, stosy rachunków piętrzące się w skrzynce – wszystko to tłumaczyła dobrymi chęciami 
rodziców, którzy zwyczajnie nie umieli sobie z tym poradzić.  
 Ale po czterdziestce, kiedy Cynthia trafiła na terapię, opowiedziała, jak kiedyś jej brat, który 
zdał do liceum, nie mógł podjąć nauki, gdyż odmówiono mu stypendium. Dopiero po latach 
odkryła, że nie przyznano mu pomocy finansowej, bo rodzice „zapomnieli” odesłać wypełnionego i 
zatwierdzonego kwestionariusza. Oczywiście nigdy nie powiedzieli o tym jej bratu.  
 Co dziwniejsze, podobna historia przydarzyła się jej drugiemu bratu, który otrzymał z uczelni 
pełne stypendium finansowe plus miejsce w akademiku, lecz nigdy się o tym nie dowiedział. 
Rodzice po prostu zataili przed nim tę wiadomość.  
 Cynthia również ubiegała się o stypendium, ale odrzucono ją bez wyjaśnień. Po dwóch 
miesiącach matka - czy to dlatego, że zmiękło jej serce, czy też może uznała, że jest już za późno -  
przyznała, że list zawierający wypełnione dokumenty, które miały być przesłane do kwestury, do tej 
pory leży w kieszeni ojcowskiego płaszcza w szafie. Ojciec po prostu "zapomniał" go nadać. 
Cynthia poszła z tym do swego terapeuty, oczywiście kryjąc rodziców i biorąc wszystko na siebie, 
jednak mimo zapewnień, że to jej wina, był on na nich wściekły. Dzięki jego wstawiennictwu 
uczelnia zgodziła się rozpatrzyć podanie po terminie i przyznać należną pomoc.  
 Terapeuta wiedział oczywiście o co w tym wszystkim chodzi. Cynthia nie miała pojęcia, w 
jakich argumentów użył rozmawiając z administracją uczelni, ale ta nigdy już o nic nie prosiła jej 
rodziców. Przyjęto ją, przyznano pełne stypendium łącznie z akademikiem i wyżywieniem. 
Opłacano nawet jej rachunki od dentysty.  
 Kiedy Cynthia uznała możliwość, że była to ze strony jej rodziców wrogość, zaczęły z niej 
wypływać dalsze wspomnienia. Kiedyś na przykład matka „zapomniała” kupić jej prezent na 
święta. Dla wszystkich innych było coś pod choinką, ale nie dla niej. Ona oczywiście położyła tam 
coś dla każdego.  
 Przypomniała sobie też pewną grę z dzieciństwa. „Co byś zrobiła, jeśli...?” Tak pytała matka, 
opisując następnie jakieś dziwaczne zajście, gdzie ktoś porywał dziecko lub zagrażało mu jakieś 
inne straszne niebezpieczeństwo. Rodzina mieszkała w bardzo niebezpiecznej okolicy i taka „gra” 
wyglądała dla małej dziewczynki aż nadto realistycznie. Cynthia odpowiadała na to jednak tak, 
jakby to była zabawa; miała twórczą wyobraźnię, lecz matka niszczyła każdy jej argument: „No a 
co, jeśli nikt nie usłyszy twoich krzyków? No, a jeśli okno będzie zamknięte?” Dziewczynka 
ostatecznie się załamywała i wybuchała płaczem. I w tym momencie jej totalnej bezradności i 
klęski matka przerywała grę, kończąc tym akcentem. Miał to być sposób nauczenia dziecka, jak 
radzić sobie z przeciwnościami, ale dla dorosłego oka zabawa ta przedstawiała się zupełnie inaczej, 
sadystycznie.  
 Wszystkie te fakty dziewczynka przetworzyła na przejawy życzliwości jej rodziców, na 
niezamierzone przypadki i na ich dobre intencje, które się po prostu nigdy się nie udawały. Dopiero 
po latach mogła sobie pozwolić na dostrzeżenie w tym zupełnie innego, okrutnego wzorca.  



 Można zapytać, czy terapeutka w ogóle powinna podważać taką transformację sadyzmu w 
życzliwość, jeśli to może być tak wielkim wstrząsem dla klienta. Dlaczego ryzykować zwiększenie 
jego symptomatyczności i dokładać mu cierpień? Jeśli ktoś myśli, że wychowywał się obdarzany 
miłością i na tej podstawie oparł swoją tożsamość, po co ją teraz kwestionować?  
 Po pierwsze, wybór rzadko zależy od terapeutki. Klient sam zwykle dociera do tych 
nieprzyjemnych faktów, ponieważ istnieje w nim napięcie między pewnymi dziwnymi 
wspomnieniami a tym, jak je sobie tłumaczy. Kiedy je odkrywa, można mu tylko podsunąć 
odpowiednie określenie – wrogość, złośliwość, kłamstwo czy nawet sadyzm – ale nie same fakty 
ani napięcie, które go skłania do przyjrzenia się sobie.  
 Po drugie, wrogie postacie wtopione w klienta są główną przyczyną powstawania jego 
spaczonej percepcji. Ponieważ przekazują dziecku pozytywne komunikaty na swój temat, 
nieuchronnie wysyłają mu negatywne komunikaty o nim samym. Miłość jest katalizatorem dla 
internalizacji, a spaczenia percepcji, które są jej odwrotnością, wślizgują się w ofiarę, mimo że się 
przed tym broni. Generalnie przesłanie pochodzące od wrogich, głęboko wrośniętych w ofiarę 
postaci mówi, że one są dobre, a dziecko - nie. Dziecko jest głupie, złe, nieporadne, 
bezwartościowe. Nie warto pamiętać o prezencie dla niego na Gwiazdkę, ani o wysłaniu do szkoły 
jego stypendialnych formularzy.  
 Po trzecie, ważne, wtopione w klienta postacie są zwykle częścią jego obecnego życia i dlatego 
mogą dalej napędzać w nim cykl emocjonalnego wykorzystywania. Jeśli ofiara jako dziecko nie 
dostrzegała ich podwójnej roli, nie dostrzeże jej również w wieku dorosłym. Nie będzie umiała 
zadbać o siebie ani chronić się przed nadużyciami; nie zaalarmuje jej, jeśli ktoś poniża inną ofiarę 
lub twierdzi, że sama jest sobie winna; nie będzie też rozumiała dlaczego wychodzi z relacji z 
takimi ludźmi z jeszcze większym lękiem i depresją. Proces uzdrawiania nie jest możliwy jeśli dalej 
powtarza się wykorzystywanie.  

Złowroga rywalizacja 
 Jest zapewne wiele form wrogości. W rodzinach, gdzie nie zdarzają się nadużycia, rodzice 
identyfikują się z osiągnięciami swoich dzieci. Mogą nawet nadrabiać własne niepowodzenia dzięki 
ich sukcesom. Bywa, że uważane jest to za coś niezdrowego, o czym może świadczyć pewna liczba 
ojców w Lidze Młodych Mistrzów, którzy – sami nie osiągnąwszy w młodości wyników w sporcie 
– pchają teraz swoje dzieci do wyczynu przekraczającego ich umiejętności i pragnienia. Jednak 
nawet w takim przypadku rdzeniem ich postępowania jest identyfikacja, a nie wrogość. 
  W rodzinach, gdzie występują nadużycia często dochodzi do toksycznej rywalizacji. Tam, 
gdzie ona panuje, rodzice czują się zagrożeni sukcesami swojego dziecka. Nie potrafią znieść jego 
powodzenia w żadnej z dziedzin, które uważają za swoją domenę, komunikując to tak wyraźnie, by 
wiedziało, że za osiągnięcia zapłaci swoim uwiązaniem, poczuciem winy, lękami, a nawet 
unicestwieniem.  
 Kiedy takie dzieci stają się dorosłe okazuje się, że w wielu dziedzinach nie potrafią sobie 
pozwolić na żaden sukces, lub że generalnie wypadają grubo poniżej swoich możliwości. Pewna 
kobieta, gdy przyjęto ją do ekskluzywnej Ligi Młodzieżowej, zadzwoniła do domu by się tym 
pochwalić. Tymczasem matka, która kiedyś sama starała się o przynależność to tej Ligi lecz ją 
odrzucono, wpadła w irytację i złośliwie zaatakowała córkę. Zamiast się cieszyć, była na nią 
wściekła.  
 Ta sama klientka zaczęła od tego momentu analizować, dlaczego napadały ją takie lęki ile razy 
starała się opanować grę na jakimś instrumencie. Muzyka była zawodową dziedziną jej matki i jej 
komunikat, choć nigdy nie wyrażony słowami, mówił córce wyraźnie: nie wolno ci tutaj odnosić 
sukcesów.  
 Najczęściej osoby z taką rodzinną dynamiką zatrzymują się w swojej karierze na szczeblu 
znacznie niższym niż ten, do jakiego predestynowałyby ich możliwości i socjoekonomiczne 
zaplecze. Pewna dorosła ofiara, wychowana w dobrze sytuowanej rodzinie z tzw. wyższych warstw 
średnich, czuła się tak bardzo poniżej granicy ubóstwa, że nigdy nie miała ciepła zimą w New 
Hampshire. Przerzucała się od zajęcia do zajęcia, nie zostając na dłużej w żadnej pracy. Pomimo 



kosztownych przygotowań i świetnych szkół, nigdy żadnej nie ukończyła. Takie postępowanie 
niektórzy ludzie uważają za objaw ogólnie słabego zdrowia psychicznego, lecz często jest to wynik 
takiej właśnie rodzinnej dynamiki. Osoba, która ma wszelkie dane, by osiągnąć w życiu znacznie 
więcej i funkcjonować znacznie lepiej, po prostu nie ośmiela się na to.  
 Nie ma innego antidotum na toksyczną rywalizację niż dokonać z klientem całkowitego 
odłączenia od takiej ważnej ważnej dla niego, konkurującej postaci. To ona jest źródłem jego 
niepowodzeń. Póki klient boi się utracić jej miłość, póty będzie się godził na dotychczasową rolę w 
ich relacji. Dopóki utrata miłości jest dla niego równoznaczna z unicestwieniem, tkwi on pułapce 
bez wyjścia. Nawet jeśli dokona takiego odłączenia, będzie musiał powoli uczyć się pozwalać sobie 
na osiągnięcia, stawiając, mimo całego animuszu, tylko niewielkie kroki. Może to być na początek 
jedna prosta melodia na skrzypcach – nie zaraz jakaś estradowa biegłość, a tylko jeden łatwy utwór. 
Dzięki temu dorosła ofiara będzie w stanie odkryć, że nie spowodowało to żadnej tragedii i może 
zechcieć nauczyć się następnej melodii.  
 Próbując odłączenia, klient oczywiście może zachować kontakty z ważną, rywalizującą 
postacią lub może w tym celu zerwać z nią całkowicie – zależy to tylko od jego woli. Jednakże, 
jeśli decyduje się zachować jakąś więź, musi być dobrze umotywowany do trzymania swoich 
osiągnięć w tajemnicy. Inaczej nadal odpowiedzią będzie jej wściekłość, bierna agresja, tzw. krecia 
robota i sabotaże. Nie podziękuje mu ona ani nie pochwali.  

Sposoby przezwyciężania fałszywego myślenia  

Internalizacja 
 Terapeuci czerpią swój autorytet z transferencyjnych aspektów swojej relacji z klientem – to 
jest ze stopnia w jakim wywołują na światło jego najdawniejsze powiązania z rodzicami. Dla 
wystarczająco dobrej matki dzieci nie są w stanie być złe, cokolwiek by robiły; dla wystarczająco 
dobrej terapeutki, klient jest cenny bez względu na to, jakie ma trudności. Na tak zorganizowaną 
przestrzeń nakładają się wyniki identyfikacji i internalizacji. Jeśli klient wchłonął w siebie sądy 
oprawcy na swój temat, to może teraz wchłonąć obraz jaki odkrywa mu terapeutka i to z podobnych 
powodów. Napastnik nie tylko zwykle okazuje się główną wtopioną postacią, ale również jego sądy, 
sposób widzenia ofiary i cała postawa wobec nadużyć przemawiają w niej szczególnie wyraźnie na 
tle milczenia otaczającego seksualną agresję. Jeśli w całym mieście wystawia się tylko jedną 
sztukę, zawsze dopisuje publiczność.  
 W pewnym stopniu terapeutka zajmuje równie uprzywilejowaną pozycję. Niewielu ludzi jest w 
stanie pojąć rozmiary traumy tak dobrze, jak ona. Niewielu poza nią może mieć wgląd w tak 
specyficzne obszary doświadczenia ofiar czy ich reakcji, które one same uważają za umotywowane 
wstydem. Ilu ludziom ofiara jest skłonna wyznać, że osiąga orgazm tylko przy pomocy fantazji, w 
której podrzyna ojcu gardło? Ilu ludzi potrafi naprawdę wyczuć jak to jest, kiedy się czeka na te 
złowieszcze kroki po schodach?  
 Sekretność więzi sprawca/ofiara zostaje zastąpiona odosobnieniem terapeutycznej relacji. I to 
świetnie się składa. Uzdrowienie przychodzi dzięki wyjawieniu, nie wskutek wystawienia się na 
szerszy widok. Różnica, czy ujawnienie wykorzystywania seksualnego uzdrawia, czy też prowadzi 
do retraumatyzacji, zależy jedynie od tego, komu o tym opowiadasz i na jakich warunkach.  
 Jednak mimo szczególnego uprzywilejowania terapeutki, które sprzyja zinternalizowaniu jej 
przez dorosłe ofiary, nie znaczy to, że łatwo zastąpią one fałszywe przekonania sprawcy tymi, które 
pochodzą od niej. Nieważne, jak bardzo są słuszne. Terapeutka może ogromnie mocno wierzyć, że 
wykorzystanie seksualne to nie jest wina trzylatki, lecz widzieć, że klientka zgadza się z nią tylko 
na poziomie głowy. Jej "głos serca" nieustępliwie lgnie do poczucia, że to właśnie trzyletnie 
dziecko powinno wiedzieć lepiej, mniej ufać i - mimo przemocy - nie dopuścić do nadużyć.  
 Podstawowa droga do zmiany fałszywych przekonań wiedzie nie wprost. To, co klient 
internalizuje z terapeutki, to jej postawa: stosunek do niego i zdanie na temat jego wartości. Jest 
bardziej skłonny zmienić odczucia na temat własnego znaczenia i wartości, ważności swoich 
potrzeb, poświęcania się dla innych własnym kosztem, niż rozstać się ze swoimi specyficznymi 



przekonaniami. To sposób, w jaki jest przez nią traktowany, jej uczuciowa obecność i 
przewidywalność zachowań, zmieniają jego opinię na swój temat – a nie zajmowanie się 
bezpośrednio systemem przekonań. Nie należy mu ich wydzierać.  
 Niezdolność do przyswojenia czyjegoś sytemu przekonań pochodzi po części stąd, że każdy 
czuje naturalny opór przed dyrygowaniem i decydowaniem za niego. Dlatego klient zareaguje 
obronnie na wpajanie mu nowych sądów. Jednakże postawa terapeutki i jej opinia o nim są 
komunikowane nie wprost i dlatego nie podlegają świadomej weryfikacji. Z podobnych powodów 
Erickson niezmiennie starał się interweniować omijając świadomy umysł. W przeciwnym razie 
naturalna obronność umysłu nakłada się na proces, który postrzega. (Ross, 1980).  
 Oczywiście nie znaczy to, że sztuczne rozpływanie się w pochwałach i wykłady o wartości 
każdej istoty ludzkiej, a szczególnie klienta, będą go tylko alienowały. Terapeutka jednak bardzo 
rzadko mówi klientowi coś, co można by wziąć za komplement. Pochwały, podobnie jak 
obwinianie, opierają się na sądach z zewnątrz, a celem terapii jest by dorosła ofiara nauczyła się 
sama opiekować sobą i by wzięła na siebie tę kojącą funkcję. Uzależnianie jej od zewnętrznych 
opinii czyni ją tylko jeszcze bardzie podatną na zranienie przez następnego napastnika. Wystarczy, 
że użyje on marchewki zamiast kija i będzie miał drogę otwartą.  
 Terapeutka wspiera klienta, gdy uczy się on znajdować sens w swoim życiu, troszczyć o siebie 
i dawać sobie pociechę i pokrzepienie. Dzięki subtelnie dostrojonemu słuchaniu, nieodpartej 
uczuciowej obecności i najwyższemu skupieniu na jakie ją stać, okazuje wsparcie zamiast o nim 
mówić. Dla dorosłej ofiary to poczucie własnego znaczenia, a nie zapożyczony system przekonań, 
jest warunkiem sine qua non konfrontacji z zajadłym wewnętrznym krytykiem, który ją prześladuje. 

Różnicowanie i wewnętrzna konfrontacja 
 Dla uzupełnienia internalizacji postawy terapeutki istnieje pewna liczba technik, które bardziej 
bezpośrednio konfrontują dorosłą ofiarę z fałszywym myśleniem. Tradycja dzielenia wewnętrznego 
krajobrazu klienta na zróżnicowane części czy też "głosy" ma długą historię, zarówno w tradycyjnej 
psychoanalitycznej terapii (Kernberg, Selzer, Koenigsberg i Carr, 1989), jak również w nieco 
młodszych i mniej ortodoksyjnych podejściach (Harris 1969). W leczeniu tak zwanej osobowości 
borderline Kernberg i kol. nie tylko dzieli ludzkie „ja” na części, ale specyfikuje i nazywa pewne 
części duszy; np.: „karzący, sadystyczny rodzic” czy „sadystyczny agresor”. Chociaż uważa, że 
twory te za wytwór fantazji i spaczonych reakcji na prawdziwe bodźce, to – według słów Judith 
Herman (1992): „odpowiadają one dokładnie wczesnym relacjom w środowisku traumatyzowanego 
dziecka” (str. 147). Inaczej mówiąc, „karzący, sadystyczny ojciec” i „sadystyczny agresor” 
prawdopodobnie istnieli naprawdę i tylko zostali zinternalizowani przez klienta.  
 Z wielu przyczyn, do konfrontacji ze spaczoną percepcją szczególnie dobrze nadaje się 
podejście polegające na różnicowaniu „ja” dorosłej ofiary na części lub „głosy”. Po pierwsze, nie 
można podważyć fałszywego myślenia, dopóki się go nie rozpoznaje. Dlatego podział „ja” klienta 
na poszczególne „głosy” jest koniecznym warunkiem wstępnym dla przeprowadzania konfrontacji. 
Po drugie, rozpoznawanie i rozróżnianie "głosów" sprawia, że konfrontacja uzyskuje charakter 
wewnętrzny, tj. zachodzi pomiędzy częściami tego samego „ja” - a nie zewnętrzny, między 
terapeutką a klientem. Ta ostatnia po prostu skłania go tylko do mobilizacji przeciw jej 
odmiennemu zdaniu. Najskuteczniejsza konfrontacja – i zarazem ta, która rodzi najmniejszy opór – 
zachodzi wewnątrz.  
 Podejście stawiające na konfrontację wewnętrzną (jak i na wewnętrzne pokrzepienie), jest 
punktem zwrotnym w terapii - uwalnia, a nie infantylizuje. Ludzie dość powszechnie wykazują 
skłonność do władzy i konfliktów. To już truizm, że jeśli np. Henio nie jest zdecydowany w jakiejś 
kwestii na „tak” czy „nie”, a Marysia w rozmowie lub terapii obstaje przy pierwszym z rozwiązań, 
Henio zaczyna gorąco popierać przeciwne. Jeżeli ktoś ciągnie za jeden koniec sznura, naturalną 
tendencją jest chwycić za drugi.  
 Z tego właśnie powodu terapeutka nie stara się "rozchmurzyć" klienta, który jest w depresji. 
Mówienie mu, by policzył, ile dobrych rzeczy go spotkało, tylko pogarsza jego złe samopoczucie. 
Jeśli jednak powie mu: „O rany! To naprawdę horror... Po czymś takim to naprawdę cud, że nie 



czujesz się znacznie gorzej, on usłyszy może w rezultacie: „No, nie jest aż tak źle”.  
 Wyobraź sobie dziewczynę, która zgłasza się do ciebie z problemem dużej nadwagi. W terapii 
mówi ci, że wstała o drugiej w nocy i zmiotła całe ciasto czekoladowe. Co stanie się, jeśli zrobisz 
jej wykład o niewłaściwości takich zachowań w jej sytuacji. Nie ma wątpliwości, że tym sposobem 
przejmujesz odpowiedzialność za kontrolowanie jej obżarstwa. Wkrótce klientka prawdopodobnie 
będzie regularnie zjadać mus czekoladowy na śniadanie, mówiąc ci przy tym: Nie wiem, co się 
dzieje. Ta terapia nie bardzo jakoś mi pomaga. Nie potrafię kontrolować swojego jedzenia”. 
Wkrótce też zaczniesz sama odczuwać depresję, bezradność i własną nieefektywność, a twoja 
klientka poczuje prawdopodobnie, że zdjęto z niej ciężar - że jest wolna i nad podziw skuteczna, a 
przy tym - coraz grubsza.  
 Z tej też przyczyny tak trudno jest pracować z klientem, który ma silne skłonności samobójcze. 
Chociaż terapeutka nie ma innego wyjścia, jak tylko zająć wyraźnie stanowisko przeciw jego 
samobójczym zapędom, ryzykuje, że w ten sposób pozwoli mu uniknąć kontaktu z jego 
ambiwalencją. Mobilizując się przeciwko takim zamiarom, przejmuje odpowiedzialność za 
kontrolowanie jego zachowań.  
 W pracy z takim klientem, terapeutka musi spacerować po linie - poruszać się między 
komunikowaniem mu, że jest ważny i jego śmierć byłaby czymś strasznym, a niebraniem na siebie 
większej odpowiedzialności za jego życie niż ta, by go przy nim utrzymać. Jego ambiwalencja 
wobec śmierci jest zbyt ważnym sprzymierzeńcem w pracy, by ją tracić, biorąc na siebie więcej niż 
konieczne minimum. Głos terapeutki nie może być za silny, by nie zagłuszyć w kliencie jego 
zdolności do słyszenia siebie.  
 To łączność z terapeutką, a nie jej kontrola, motywuje dorosłą ofiarę do podtrzymywania 
związków ze światem żywych. Problem po prostu polega na tym, ile potencjalny samobójca ma do 
stracenia. Mimo ryzyka, indywidualnie zawierane kontrakty i umowy, że klient zadzwoni przed 
ewentualną próbą, działają - i nie dlatego, by mogły kontrolować jego zachowania, ani nie dlatego, 
że prawdziwi samobójcy są ludźmi honoru, którzy czują się zmuszeni dotrzymać słowa nawet w 
najbardziej dramatycznych momentach, lecz dlatego, że ucieleśniają więź z terapeutką, dając mu 
odczuć jej obecność w chwili największego impulsu. Oznaczają więź, demonstrują więź, są 
kontynuacją "podtrzymującego środowiska" poza gabinetem (Winnicott, 1965). Przypominają 
klientowi o kojącej obecności w jego skrajnym zrozpaczeniu. By chcieć żyć, śmierć musi oznaczać 
stratę, a nie koniec strat.  

Stosowanie różnych głosów w wewnętrznej konfrontacji 
 Terapeutka, wsłuchując się w klienta w celu rozróżnienia części jego „ja”, powinna być 
przygotowana, że najprawdopodobniej odnajdzie tam różne głosy. Dorosłe ofiary często noszą w 
sobie wewnętrznego krytyka, pochodzącego bezpośrednio od oprawcy. Głos ten może być 
sadystyczny lub nie, zależnie od dynamiki wykorzystywania, ale w każdym przypadku jest wrogi i 
wini samą ofiarę. W dodatku bardzo często obecny jest głos, który można nazwać "strażnikiem" 
nadużyć. Przez następne lata, a często dziesiątki lat, głos ten dyskontuje wszystkie fakty mogące 
świadczyć o prawdzie. Sam klient próbuje zrozumieć sens swoich specyficznych wspomnień, 
plącząc się między tymi dwoma interlokutorami. Może na przykład wymieniać następującą 
sekwencję stwierdzeń: 

Klient: Mam takie dziwne wspomnienie, no... tak naprawdę to fragment wspomnienia, tylko taki 
obrazek przed oczami. Jego penis kierujący się do mnie pod prysznicem. Boję się. Mam może 
pięć lat, mam go na wysokości wzroku, stoi mu i zbliża się do mnie. To niesamowite; to wszystko 
jest tak wyraźne, że pamiętam jego  pojedyncze włosy łonowe. T tylko to.  

Strażnik: Ależ to śmieszne. Absurdalne. Przecież to niemożliwe. Jeśli byłbym wykorzystywany 
seksualnie w dzieciństwie, pamiętałbym to. To nie jest rzecz, którą można zapomnieć.  

Oprawca: Poza tym, to pewnie chcę zwrócić na siebie uwagę, być oryginalny..  

 W tym przykładzie dorosła ofiara mówi o swoim wspomnieniu, percepcji. Wtedy włącza się 
strażnik i opierając się na logice próbuje ochronić ją przed prawdziwym znaczeniem tego obrazu. 



Na końcu bezpośredni atak przypuszcza na nią sam zinternalizowany oprawca. Dla terapeutki 
pokrewne to jest słuchaniu orkiestry, kiedy próbuje zidentyfikować frazy i brzmienie 
poszczególnych instrumentów. Wtedy może pomóc je nazwać: 

Terapeutka: Poczekaj. Słyszę tu kilka różnych rzeczy. Po pierwsze, masz to bezpośrednie 
wspomnienie, ten obraz przed twoimi oczami. Możesz nie wiedzieć co on oznacza czy jakie z 
tego wyciągnąć wnioski, ale go bezsprzecznie masz. Jest twój i prawdziwy. Potem słyszę głos, 
który jak jakiś ochroniarz czy wykidajło stara się wybić ci te podejrzenia z głowy - który się z 
tobą wykłóca, podważa twoją rzeczywistość. A na końcu odzywa się ktoś, kto najwyraźniej chce 
cię umniejszyć, zdeprecjonować posądzeniem, że starasz się tylko o uwagę, być oryginalny. 
Uważaj na niego. Kiedy usłyszałeś te słowa? Kto tak do ciebie mówił?  

 W tym wypadku terapeutka nie próbuje w żaden sposób wyjaśniać klientowi znaczenia tej 
sceny. Nie ciągnie go w żadnym kierunku. Po prostu odnotowuje jego własny proces i jego reakcję 
na to wspomnienie, Jest, tak jak powinna, bardziej konfrontująca w stosunku do wrogiego krytyka, 
który atakuje klienta, niż do jakiejkolwiek innej części jego psyche – tak jak potem będzie wspierać 
głos małego dziecka, kiedy się w nim odezwie, a nie konfrontować go z nim.  
 Głos oprawcy może pochodzić od aktualnego partnera klientki lub męża, który ją wykorzystuje 
seksualnie i który personifikuje dawnego napastnika. Jednak w tym wypadku zwrot: "chcesz 
zwrócić na siebie uwagę" wygląda na komentarz, który był kierowany do ofiary, gdy była 
dzieckiem. Do dorosłego raczej tak się nie mówi.  
 Strażnika należy traktować z ostrożnością – jako chroniącą siebie część klienta, a nie jako 
przykład zinternalizowanej wrogości. Osoby, które czują się sfustrowane lukami w pamięci, będą 
się często zwracały przeciw sobie, atakując swojego strażnika, ale terapeutce nie wolno wspierać 
tych ataków. Powrót i odzyskiwanie siebie charakteryzuje się coraz większym współczuciem, a nie 
większą niechęcią do własnej osoby.  
 Więcej można zrobić z wrogim krytykiem, który pochodzi od oprawcy, ale i tu terapeutka musi 
pamiętać, że introjekcja napastnika jest teraz częścią klienta i musi być traktowana jako taka. 
Odpowiednia jest tu konfrontacja wewnętrzna wprost. Zawstydzanie lub upokarzanie – nigdy. 
Jednak nawet przy niej trzeba uważać i konfrontować tylko tę część klienta. Będzie on mógł 
następnie zidentyfikować ją jako pochodną zinternalizowanego sprawcy. Jeśli weźmie to do siebie 
osobiście, będzie dalej trwać w jego spaczonym myśleniu.  
 Dla przykładu, miałam kiedyś fatalne pod tym względem spotkanie na oddziale zamkniętym. 
Skierowałam Dorę - ofiarę bicia, przypiekania i nadużyć seksualnych (tę, którą przedstawiłam 
wcześniej w podrozdziale o ścianach konstrukcyjnych) – do psychiatrycznej kliniki, ponieważ 
naprawdę serio zamierzała popełnić samobójstwo jeśli w ciągu kilku miesięcy jej stan się nie 
poprawi. To był szczególny przypadek. Nie miała za sobą ani jednej próby samobójczej, nigdy mnie 
tym nie straszyła, w żaden sposób nie wyżywała się na sobie, ale przez wiele lat walczyła z 
wysysającą siły, ostrą, pourazową depresją. Nie manipulowała; była po prostu wykończona. Część 
jej depresji, związana z nienawiścią do siebie, opierała się na zinternalizowanych projekcjach jej 
oprawców. Oboje rodzice wpajali jej, różnymi słowami i na wiele sposobów, że to właśnie ona, a 
nie oni, jest zła i sadystyczna.  
 W rozmowie wstępnej na oddziale zamkniętym mąż Dory powiedział robiącej wywiad 
psychiatrze, jak strasznie by się załamał, gdyby Dora odeszła. Był całkiem rozbity i rozpłakał się. 
Dora w tym czasie patrzyła przez okno na deszcz. Powiedziała mi później, że znajdowała ulgę 
patrząc na krople na szybie – to znaczy dysocjowała, by nie przeżywać bólu swojego męża. Gdy 
później rozmawiałam z tamtą psycholog, powiedziała mi, że zinterpretowała zachowanie Dory jako 
„kompletne zignorowanie” własnego męża i nie liczenie się z jego cierpieniem. Jakby nie było, 
zwróciła się do badanej: 
  –   Czy wiesz, że byłaś sadystyczna?   
Dora przetarła oczy i zaskoczona spytała:  

 Co masz na myśli? 
 Twój plan samobójstwa. Jest sadystyczny – usłyszała w odpowiedzi.  



 Masz na to jakieś dowody? – pytała dalej.  
 Nie potrzebuję. Sam twój zamiar tego dowodzi. – Dora poczuła się zagrożona i powiedziała 

niemal błagalnie:   
 To, co robisz, bardzo mnie rani. Długo pracowałam na terapii nad tym, by zrozumieć, że to 

mój ojciec był sadystą, a nie ja.  
  – Nie mówię, że twoje intencje są sadystyczne lub twój charakter, ale twoje postępowanie – 
tłumaczyła jej przyjmująca psychiatra, lecz to rozróżnienie niewiele pomogło mojej klientce, która 
w konsekwencji i na szczęście nie zgodziła się na ten oddział ani na żaden inny.  
 Nie wchodząc w to, czy jej samobójczość w jakikolwiek sposób odnosiła się do sadyzmu, jak i 
w to, czy rozmowa wstępna to odpowiedni moment na konfrontowanie klientki, z którą się nie ma 
żadnego terapeutycznego kontraktu, i tak można mieć wątpliwości. Mówienie komuś, że jest 
sadystą przypomina zburzenie całego miasta, by je wyzwolić. Pewnie, że dorosłe ofiary czasem 
odwracają się od innych, w tym od swoich rodzin i terapeutów, tak samo zresztą jak często 
odwracają się od siebie. Herman (1992) pisała, że: „relacje między pacjentem a terapeutką 
wielokrotnie zakłóca jakaś destrukcyjna siła, która tradycyjnie przypisywana była jego wrodzonej 
agresji, lecz teraz należy ją uznać za przemoc pochodzącą od prześladowcy” (str. 136).  
 To, jak określimy przemoc pochodzącą od prześladowcy może decydować o tym, czy jest ona 
dalej internalizowana przez ofiarę, tzn. czy się w niej pogłębia poprzez nakładanie się autorytetu 
terapeuty na autorytet sprawcy, lub czy klient zacznie ją z siebie złuszczać jak łupinę z cebuli. U 
dorosłej ofiary nie wolno traktować jej wewnętrznego krytyka jakby był kimś, jakąś kompletną 
osobą, lecz jak pożyczony, źle leżący garnitur, który należy zwrócić właścicielowi. Spór o to, czy 
sadystyczny, pochodzący od oprawcy głos jest tylko obecny w ofierze, czy jest samą jej osobą, 
może się komuś wydawać dzieleniem włosa na czworo, jakimś mało ważnym rozróżnieniem, lecz 
dla niej jest to kwestia, kim i czym ona jest, a więc sprawą przedniego kalibru.  

Skutek nazywania różnych głosów. Dorosła ofiara stara się odseparować od głosu, którego nie 
rozpoznaje lub go zdyskontować. Określenie takich treści jako pochodzących od sprawcy 
automatycznie wbija klin między klienta a jego wewnętrznego krytyka. Przed ich nazwaniem w 
sobie wierzył on, że nieustanne, umniejszające go i wrogie komentarze są po prostu prawdą i nigdy 
nie traktował ich jako jedynie jakiś punkt widzenia, a tym bardziej nie krzywdzący punkt widzenia, 
a tym bardziej nie jako krzywdzący punkt widzenia napastnika. Dopuszczenie takiej możliwości 
pomaga mu oddzielić własny, bardziej autentyczny głos od komunikatów  zinternalizowanego 
sprawcy.  
 Ostatecznie klientka zaczyna rozpoznawać w sobie różne głosy i odpowiednio oceniać ich rady. 
Pewna ofiara, kiedy zdała sobie sprawę, że każde odkrycie na temat jej wykorzystania natychmiast 
wywołuje w niej neutralizujące je stwierdzenie strażnika czy prześladowcy, kończąc opowiadać 
swoje odkrycie, chwytała się od razu za usta, by powstrzymać swoją przeciwstawną reakcję, którą 
miała już na końcu języka.  

Konfrontacja wewnętrzna zamiast zewnętrznej. Aby ułatwić wewnętrzną konfrontację między 
zróżnicowanymi częściami „ja” można odwoływać się dodatkowo do mentalnego wizerunku. 
Ofiara, która rozpoznaje w sobie wewnętrzne dziecko jest wobec niego na ogół wrogo nastawiona – 
zinternalizowany w niej oprawca, często, nieraz bez ustanku, atakuje je. Atakowanie wewnętrznego 
dziecka zdarza się dużo częściej niż sytuacja przeciwna – mimo powszechnego zjawiska noszenia 
przez dorosłe ofiary pluszowych maskotek, które mają symbolizować ich opiekę nad nim. 
Odnoszenie się wprost do klienta, który atakuje siebie, ma ograniczone zastosowanie, gdyż 
konfrontacja z zewnątrz jest postrzegana przez niego jak dodatkowa krytyka. Jednakże można go 
poprosić, by użył swego mentalnego wizerunku do wyobrażenia sobie różnych głosów. Terapeutka 
wzmacnia znaczenie takiej konfrontacji nie wprost – poprzez to jak ustawia całą pracę. Może ją 
prowadzić następująco:  

Wyobraź się sobie w dowolnym wieku... Ile masz lat? Co masz na sobie? Jak jesteś 
uczesana? Co czujesz? Czy pamiętasz, jak mi mówiłaś, że gdy byłaś dzieckiem, to ciebie 



matka winiła za postępowanie ojca. Dlaczego masz mówić to mnie? Powiedz to teraz jej, 
tej małe... Spójrzmy jak to wygląda z jej punktu widzenia? Jest gwałcona w nocy, dzieje 
się coś, czego nie może zrozumieć... nie wie, co z tym zrobić. Jest zdezorientowana, 
bardzo zraniona, strasznie się boi... Ona ma tylko ciebie; tylko na tobie może polegać. 
Będzie pewnie chciała usłyszeć od ciebie, jak się z tym czujesz. Powiedz jej, co czujesz w 
związku z jej wykorzystaniem.  

 Jeśli terapeutka ustawia scenerię pracy z wyczuciem, portretując wykorzystywane dziecko jako 
małą wystraszoną i zdezorientowaną dziewczynkę, którą z pewnością była wtedy dorosła ofiara, 
trudno jest potem klientce atakować tą małą i odrzucać. Jednak jeśli wygląda, że mimo to jest ona w 
stanie to zrobić, terapeutka musi interweniować - zapytać: „Pomyśl, czy jest dziś w twoim 
otoczeniu jakieś dziecko, które kochasz? Jak ono ma na imię?” Zwykle będzie to dziecko krewnych 
lub przyjaciół. Można wtedy jej podsunąć: „Co czułabyś wiedząc, że ta mała jest gwałcona?” Albo, 
jeśli trzeba, prowokująco: „No śmiało, idź i powiedz jej, że to jej wina... I co teraz czujesz?” 
 Prawie zawsze będzie to dla klientki niemożliwe. Większość dorosłych ofiar seksualnych 
nadużyć ogranicza spaczoną percepcję sprawcy do własnej osoby i nie generalizuje jej na inne 
dzieci. Miałyby powiedzieć tej niewinnej, bezbronnej trzylatce, że to jej wina? Z pewnością nie! 
Będą porażone taką myślą, jakby to je wykorzystywano. Teraz, zamiast empatii i współczucia dla 
innych poprzez wyobrażanie sobie jak można się czuć w czyjejś sytuacji, dorosła ofiara musi 
nauczyć się czuć empatię i miłość do siebie, do swojego wewnętrznego dziecka, poprzez 
postawienie się w roli drugiej osoby, która tak samo cierpi. Współczucie dla siebie udaje się jej 
znaleźć dzięki odzwierciedleniu go w osobach trzecich. Tę technikę wychodzenia na zewnątrz 
zamiast wchodzenia do wewnątrz daje się zastosować do każdej sytuacji w której stosunek ofiary 
do własnej osoby jest wypaczony wskutek zinternalizowania fałszywej percepcji sprawcy.  
 By ułatwić wewnętrzną konfrontację, terapeuta stara się usunąć strefę buforową między 
każdymi dwoma odróżnionymi częściami „ja” ofiary. Jego celem jest doprowadzić w niej do 
dosłownego starcia się dwóch stron, żeby przez powstające „tarcie” mogła ona wytworzyć sobie 
całkiem nową perspektywę siebie. Nie kryjąc tego, terapeuta interweniuje w konfrontację tak, by 
równoważyć szanse na korzyść wewnętrznego dziecka. Nie jest jego intencją walka fair; to przecież 
nigdy nie była walka fair! Siła napastnika, jego niesłychana pewność siebie, perfidny fałsz i 
przemądrzałość – to wszystko razem nie dawało dziecku najmniejszych szans. Zadaniem terapeuty 
jest zmieniać te proporcje.  

Podsumowanie 

 Poszukiwanie znaczenia to właściwie nadawanie nowego znaczenia, ponieważ tylko bardzo 
nieliczni klienci przychodzą na terapię bez wcześniej oznaczonego sensu na temat swojego 
wykorzystywania, własnej w nim roli oraz roli ich oprawców. Psychologiczny charakter napastnika 
jest taki, że niemal nieuchronnie znajduje oni sposoby urabiania ofiary (gloryfikowanie siebie) i 
winienia ofiary (umniejszanie jej).  
 Jako osoba dorosła, ofiara – w takim stopniu w jakim zinternalizowała fałszywe myślenie 
oprawcy – będzie wyrażać zarówno własny punkt widzenia, jak i jego. Na pewnym poziomie, 
będzie się ona trzymać doświadczenia traumy w sensie swojego przerażenia, bezsilności i 
zażenowania, a jednocześnie osądzać i krytykować siebie. Będzie się wahać między poczuciem, że 
jest ofiarą (z całą niesłychaną podatnością na zranienie), a pozycją sprawcy (z całym winieniem 
siebie za to co wycierpiała). Jej lęki i depresje to wynik niechęci do siebie, pochodzącej od 
wrogiego krytyka, który zamieszkał w jej głowie. W konsekwencji od samego początku terapeuta 
jest zmuszony szukać możliwości konfrontowania ofiary ze znaczeniami, które oczyszczają ją z 
piętna, przy jednoczesnym omijaniu  napastnika.  
 Zadanie to jest tym trudniejsze, że trzeba wydobyć pewne prawidłowe znaczenia, które ani nie 
przywracają ofierze godności, ani z początku nie koją jej bólu. Terapeuta nadziewa się  na „ściany 
konstrukcyjne", „złowrogą transformację" i/lub „toksyczne współzawodnictwo", a burzenie ich na 
krótką metę zawsze działa na klientów rozwalająco. Pokonując z nimi te przeszkody, stara się 



używać pewnych specjalnych technik, jak różnicowanie psyche ofiary na „części" czy „głosy" i 
sprzyjanie wewnętrznej konfrontacji między tymi jej partiami. Chyba jednak istotniejszy od tych 
technik jest sam proces internalizowania przez ofiarę jego stanowiska i stosunku do niej.  
 Stanowisko terapeuty, które pokazuje, że ważne są potrzeby klientki a nie jego własne i że jest 
ona ważna i wartościowa, a jej ból należy brać całkiem serio, stoi w ścisłej opozycji do jej 
wewnętrznego napastnika. Dlatego w gabinecie są zwykle trzy osoby: ofiara, terapeutka i sprawca, 
a pod delikatnymi tonami terapii zawsze toczą się ciężkie zmagania.  

Redukcja i opanowywanie chronicznego bólu 

Kojenie siebie 
 Dziewczynce powija się noga w biegu i mała pada jak kłoda. Rozcina sobie wargę, ściera 
kolana. Płacze. Odpowiednio dobry rodzic nie mówi wtedy: „Widzisz? Ile razy powtarzałam ci, że 
masz nie biegać po asfalcie?” Nie mówi: „Nic ci się nie stało. Przestań płakać! Beczysz i beczysz.” 
Nie mówi też: „Przestań ryczeć, bo jak ci przyłożę, to dopiero będziesz ryczał!” Nie czyta dalej 
gazety, nie gapi się w telewizor. Zrywa się i pyta: „Nic ci się nie stało? Moja biedna mała; pozwól, 
że cię trochę otrzepię” – i całuje potłuczone miejsca, by przestały boleć. Dobrze robi mały bandaż 
czy plaster – choćby tylko dla dekoracji – bandaż Barney czy żółwi Ninja...  
 Nakładając opatrunek rodzic tworzy pewien model – jakby dyskietkę – zapis radzenia sobie z 
bólem. W paru słowach i gestach daje dziecku liczne komunikaty o jego ważności, z których ono 
buduje sobie poczucie, że jest cenne. Kojąca obecność matki w trakcie całego wydarzenia zostaje 
przez dziecko wchłonięta, zinternalizowana. W chwilach zmartwień mała, a potem dorosła, będzie 
potem znajdywać w swojej głowie jakąś współczującą obecność, która dodaje odwagi, troszczy się, 
łagodzi cierpienia, wybacza potknięcia i niedoskonałości, prawdziwe czy domniemane.  
 W przypadku niektórych dzieci nie jest to jednak o obtarte kolano przy upadku z roweru; to 
rozwścieczony ojciec, który na ich oczach bije i gwałci matkę i często tak samo obchodzi się z 
nimi. Nawet jeśli matka potrafi łagodzić ból dziecka w trudnych momentach, taki rodzaj traumy 
sprawia, że staje się to dla niej bez porównania trudniejsze.  
 Taki rodzaj traumy jest najczęściej niewidzialny, zwłaszcza w przypadku seksualnego 
molestowania dziecka przez krewnych lub przyjaciół domu. Rodzic nie może koić bólu, o którym 
nie wie, że istnieje. Część takich dzieci dorasta, nigdy nie rozwijając w sobie zdolności troszczenia 
się o siebie; u innych, które ją przedtem miały, zostaje ona zmiażdżona przez zinternalizowanego 
krytyka – odwzorowanie oprawcy. Problem, przed jakim stoi takie dziecko, nie daje mu wielu 
szans. Musi ono radzić sobie z wielkim nieszczęściem za pomocą bardzo ubogich narzędzi.  
 Bez zdolności opiekowania się sobą i kojenia swoich cierpień ofiara nieuchronnie będzie się 
zwracać się do którejś z technik unikania i/lub znieczulania, jakie omówiłam w rozdziale 7. Każdy 
z tych sposobów „leczenia” bólu ma negatywne skutki uboczne. Najprawdopodobniej terapia na 
wstępie pogorszy jeszcze stan ofiary. Wywlekanie swojej historii sprowokuje w niej lawinę 
uczuciowych retrospekcji i chociaż przeprawianie ich znaczenia może ją uwolnić od winienia 
siebie, jednak zwiększy tylko jej poczucie zdrady i straty. Zanim poczuje się lepiej, będzie musiała 
poczuć się gorzej. Po prostu nie uda się jej wyeliminować nawyków unikania lub znieczulania bólu 
– jakkolwiek by nie były dysfunkcyjne – dopóki nie nauczy się sama nim opiekować i łagodzić go.  
 Życzliwi przyjaciele, książki z zakresu samopomocy, a nawet terapeuci - wszyscy prześcigają 
się w radach, jak ofiara powinna się o siebie troszczyć. Sauna, spacery, medytacja, joga, rekolekcje 
itp. są zalecane jest jako sposoby na zajmowanie się sobą. Jednak żadna z tych praktyk nie jest 
skuteczna, jeśli dana osoba jednocześnie atakuje i karci siebie za stratę czasu i bezproduktywność. 
Klienci często mówią – zresztą zgodnie z prawdą – że są zbyt spięci by medytować, a kiedy 
pozwalają sobie wygrzewać się w wannie, bębnią palcami po jej brzegu czekając, aż wreszcie będą 
mogli „pójść coś robić”.  
 Chociaż można się spierać co było pierwsze - kura czy jajko - ostatecznie okazuje się, że 
wewnętrzne kojenie siebie musi poprzedzać troskę zewnętrzną. Mogą zdarzać się wyjątki; np. 
rzadki przypadek, kiedy klient trafia na jogę i mimo napięcia i niecierpliwości odkrywa z czasem, 



że cichnie w nim głos krytykującego oprawcy. Zazwyczaj jednak daremne są wysiłki zewnętrzne 
dopóki ofiara sama nie potrafi być czuła dla siebie.  
 Niektóre książki (np. Herman, 1992) proponują skupić się przed rozpoczęciem głębokiej pracy 
terapeutycznej na zapewnieniu klientowi poczucia bezpieczeństwa i wewnętrznej stabilności. 
Chociaż jest to ogromnie pożądane, nie zawsze bywa możliwe. Ofiara z ostrymi intruzywnymi 
symptomami zwykle nie jest zdolna do redukcji swoich objawów bez terapii głębinowej. 
Retrospekcje, intruzywne wspomnienia i koszmary nie poddają się łagodzeniu zewnętrznymi 
sposobami, jeśli nie zachodzi w niej wewnętrzna przemiana. By zmniejszyć te symptomy musi ona 
wpierw zidentyfikować w sobie wrogiego krytyka – odwzorowanie oprawcy – który stale ją atakuje 
i zakwestionować go. Musi nauczyć się, jak być dla siebie czułą zamiast się znieczulać.  
 Nie znaczy to, że polecam agresywną, otwierającą oczy terapię z niestabilnym klientem, który 
ma skłonności do samookaleczeń i/lub samobójstwa. Mówię tylko, że terapia nie zawsze może 
czekać, aż klient poczuje się na tyle lepiej, by zaczynać bez obaw, oraz że musi ona od samego 
początku rozwijać w ofierze wewnętrzną czułość dla siebie jako podstawowy cel. Istnieją w tym 
procesie pewne techniki, które to umożliwiają.  

Bezpieczne miejsce 
 Uczuciowe retrospekcje często są tak dojmujące, że dorosłej ofierze trzeba z miejsca podsunąć 
jakąś metodę na zmniejszenie lęków. Jeśli poprosisz ją by wyobraziła sobie bezpieczne miejsce, jej 
mentalna imaginacja stanie w opozycji do przeżywanego strachu. Mentalny obraz ma bardzo 
specyficzną „zmysłową” naturę. Jeśli więc zaproponujesz jej następnie, by „umeblowała” to 
schronienie i wyposażyła w swoje detale, siła takiego obrazu bardzo się wzmocni. Zadanie to 
pozwoli klientce nie tyle poczuć się lepiej, ile bezpiecznie. Może okazać się, że nie zna ona wcale 
tego poczucia, a musi nauczyć się identyfikować je, jeśli ma kiedyś podejmować wybory, które 
będą ją chronić przed dalszymi nadużyciami.  
 Przywiązując uwagę do kwestii bezpieczeństwa, możesz poprosić klientkę wprost, by określiła 
sobie gdzie i kiedy w realnym świecie czuje się niezagrożona i zaproponować jej nowy rodzaj filtra, 
przez który mogłaby postrzegać ludzi, miejsca i sytuacje: bezpieczne – niebezpieczne. To drobne 
zadanie może zapoczątkować w niej wielki dialog, który posiada znaczną uspokajającą, 
odbudowującą moc.  
 Zwracaj też uwagę czy klientka nie używa niewidzialności jako swoistej metafory dla 
bezpieczeństwa. Ofiara, która znajduje sobie takie miejsce w maleńkiej łódce na wielkim oceanie – 
tak wielkim, że tam już na pewno nikt jej nie znajdzie – stosuje niewidzialność. Dzieje się tak, jeśli 
wykorzystywanie wiązało się z poczuciem wstydu i wystawienia na widok, kiedy napastnik był na 
tyle okrutny i mocny, że ofiara nie miała żadnych szans na wygranie bezpośredniej konfrontacji, lub 
kiedy był sadystą i wykorzystywał jej reakcje jako klucz do zwiększania zadawanego bólu. 
Ponieważ terapia posługuje się emocjonalną widzialnością, musi wtedy postępować powoli, gdyż 
emocjonalna widzialność prowokuje uczuciowe retrospekcje.  

Afirmacje 
 Popularna psychologia kładzie nacisk na afirmacje, choć nie są one uniwersalnym panaceum, 
jak twierdzą niektórzy. Istnieją dziś książki z afirmacjami na każdy temat i dla każdej kategorii 
ludzi i nie zaskoczyłby mnie zbiór adresowany do kobiet-pracoholiczek o ponad dwumetrowym 
wzroście, zamężnych z niskimi alkoholikami. Ofiarom udziela się w ten sposób dobrych rad, jak 
zaoszczędzić, jak stać się bogatą... Jednak naprawdę skuteczne są tylko afirmacje zbudowane przez 
daną osobę w odniesieniu dokładnie do jej problemu i za pomocą dokładnie jej słownictwa.  
 Afirmacja to proste stwierdzenie, które klient powtarza sobie bez ustanku, aż stanie się ono 
ukrytą, niewypowiedzianą „taśmą” – nagraniem, które zastępuje jego dotychczasowe negatywne 
myślenie. Podlega wyuczaniu do takiego stopnia, aż stanie się w dużym stopniu nieświadomą 
częścią jego hipotetycznego świata. Wtedy zaczyna odtwarzać się samoczynnie, na ogół bez 
angażowania świadomej uwagi. Afirmacje to zasadniczo świadome próby uspokajania siebie 
własną mową.  



 Ofiara może doznawać tak ostrych retrospekcji, że traci poczucie rzeczywistości. Na samo 
wspomnienie napastnika może wpadać w tak silne lęki, że doznaje urojeń. Wydaje się jej, że 
oprawca skrada się za nią, chce ją porwać lub sprawić, by znowu wróciła do domu - i nie pomaga 
świadomość, że nadużycia wydarzyły się, kiedy była małym dzieckiem, a teraz jest już dorosła. 
Pewnej kobiecie, której matka została zgwałcona i zamordowana na jej oczach gdy była nastolatką, 
stale towarzyszył lęk, że morderca zna jej miejsce pobytu i w końcu po nią przyjdzie.  
 Jeśli takie przekonanie jest częścią procesu paranoidalnego, afirmacje niewiele pomogą. Ofiara 
często boi się kontaktu z oprawcą wystarczająco, by mieć objawy paranoika, mimo że nim nie jest. 
Jej nieszczęście bazuje na generowanym traumą lęku, a nie na bezpodstawnej podejrzliwości i 
nieufności. 
 Klientkę można wtedy spytać: „Co takiego najbardziej chroniłoby cię, gdybyś to sobie 
powtarzała? Co pomogłoby ci czuć się lepiej, gdybyś potrafiła w to uwierzyć?” Terapeutka śledzi 
przy tym, czy dana afirmacja nie jest dla ofiary wroga - czy nie jest to np. coś w rodzaju: „To 
głupota; to tylko przykład jak bardzo jestem szalona” lub czy nie wzmacnia napastnika: „On nie 
zrobiłby mi niczego takiego” (co sugeruje, że może jeśli zechce). Lepsze komunikaty to: „Nie zrobi 
mi tego; wie, że mu to nie ujdzie na sucho” lub po prostu: „Nie pozwolę mu na to”. Jednak słowa i 
ich forma muszą tu wyjść w całości od ofiary, gdyż cudze słownictwo czy cudzy rytm zdania dużo 
trudniej ulega internalizacji.  
 Następnie klientka powtarza sobie wybraną frazę – wiele razy, każdego dnia i niezależnie od 
tego czy czuje strach i boi się uprowadzenia. Uczy się przez to nie tyle przezwyciężać jakiś 
specyficzny lęk, ile stale opiekować się sobą. Jest to częścią jej szerszego procesu budowania w 
sobie współczującej obecności, jaka przedtem nigdy w niej nie mieszkała. Proces ten – z początku 
nieporadny, powolny i jakby trochę sztuczny – kawałek po kawałku, afirmacja za afirmacją, obraz 
za obrazem: kształtuje w ofierze troskliwą i czułą Obecność.  

Mentalne wizerunki i kojenie siebie 
Przemianowywanie. Intruzywne wspomnienia niosą ze sobą uczuciowe retrospekcje i reakcję 

lękową na poziomie fizjologicznym. Ofiara może wpływać na te intruzywne obrazy tworząc  
własne mentalne wizerunki. Ulegają wtedy zmianie jej emocje i fizjologiczne reakcje, mimo że sam 
materiał pamięciowy pozostaje nietknięty. Mechanizm ten ilustruje przykład Johna, którego 
despotyczny ojciec, wykorzystujący go seksualnie, fizycznie i emocjonalnie, wymagał przy 
wspólnych posiłkach totalnego posłuszeństwa. Dzieciom nie wolno było kręcić się ani odzywać 
dopóki ktoś z dorosłych nie zwrócił się pierwszy z pytaniem, a i wtedy dopuszczalne były tylko 
określone tematy, określone rodzaje komentarza i określone uczucia. Ojciec wypytywał każde, jak 
spędziło dzień, a ono musiało z radością opowiadać mu o różnych interesujących i miłych 
zdarzeniach. Rozczarowania, gorycz, niepowodzenia i negatywne uczucia były po prostu 
wykluczone. John nienawidził tych wspólnych obiadów z powodu poczucia totalnej kontroli i 
nieautentyczności.  
 W zadaniu przeprawiającym John zbudował sobie obraz lwa, który – kiedy tyranizujący ojciec 
zaczął przy obiedzie wszystkimi dyrygować – zjawił się za jego krzesłem i ryknął na starego tak, aż 
podmuch zwiał mu z głowy perukę. Reakcja fizjologiczna i emocjonalna na ten obraz okazała się 
przeciwstawna do pierwotnej: śmiech i odprężenie zamiast tłumionej złości i strachu. Od tego 
momentu John zaczął kształtować w sobie całkiem nowy uczuciowy odzew i luźny stosunek do 
dawnych rodzinnych obiadów. W rezultacie wspomnienia te wywoływały w nim bardziej złożone i 
stonowane reakcje.  
 Wyobrażenia takie muszą jednak pochodzić od samego klienta. Niektórzy sugerują sobie 
obrazy pełne przemocy, szczególnie w reakcjach na sam akt seksualnego nadużycia. Taka 
gwałtowność zawarta w wyobrażeniach choć rzeczywiście działa na dorosłą ofiarę bardzo 
uzdrawiająco, jednak dla terapeutki bywa trudna. Oczywiste też, że takich obrazów nie należy 
wspierać u osób, które mają rozpoznaną skłonność do przemocy, gdyż linia między wyobraźnią i 
rzeczywistością może być u nich zbyt cienka. Obrazy przeładowane wściekłością mogą być 
problematyczne nie tylko w wypadku klienta typu "macho". Ofiary ze skłonnością do fobii często 



paraliżuje lęk, że taki potencjał przemocy i złości sprowokuje lub ściągnie napastnika. Boją się 
wziąć na nim odwet nawet w wyobraźni.  
 Ostatecznie na ogół najlepiej jest, jeśli zadanie przeprawiania idzie w kierunku fantazji, a 
nawet humoru. Bardzo realne scenariusze przemocy i odwetu na sprawcy mogą wprawić klienta w 
jeszcze gorsze samopoczucie z powodu, że wtedy nie odważył się na to. Nie mógł jednak 
spodziewać się lwa za plecami. Fizyczne zwycięstwo nad napastnikiem może być częścią realnego 
planu zapewnienia sobie bezpieczeństwa, ale w przypadku nadużyć seksualnych z dzieciństwa mija 
się to z celem. Dzieciństwo dawno minęło, nie ma już tamtego dziecka... Pozostał tylko oprawca w 
głowie. Zwykłe zamknięcie mu ust po dziesiątkach lat może wyglądać bardzo nieefektownie, ale 
przynosi ofierze zaskakującĄ satysfakcję.  

Dialog z wewnętrznym dzieckiem. Wewnętrzne dziecko to przeniesione w teraźniejszość 
wyobrażenie klienta o sobie jako małym chłopcu czy dziewczynce. Organizuje ono i nazywa jego 
najbardziej podatne na zranienie aspekty osobowości. Są to z definicji aspekty leżące poza jego 
dorosłą strukturą obronną. Dziecko nie upija się ani nie narkotyzuje (przynajmniej nie przed 
okresem dojrzewania), nie jest uzależnione od seksu, związków ani od pracy. Taka koncepcja czy 
imaginacja, często przeżywana przez dorosłe ofiary jako ich prawdziwa, wewnętrzna 
rzeczywistość, otwiera im dostęp do najbardziej wrażliwych partii swojej osobowości – pokazuje 
sposób ominięcia w sobie dorosłych, obronnych zasieków.  
 Związek dorosłego z wewnętrznym dzieckiem ma znaczenie diagnostyczne. Dorosłe ofiary 
proszone, by odszukały w sobie opuszczone maleńkie dziecko, które mogłyby potem trzymać na 
rękach, tulić i kołysać, często buntują się przeciw temu. Nie są nawet zdolne wyobrazić sobie 
zbliżenia się do niego. Niektóre mówią bez ogródek, że go po prostu nie mogą znieść. Inne 
wykazują wobec niego kompletny brak empatii, który zupełnie nie pasuje do charakteru ich relacji z 
ludźmi na zewnątrz.  
 Pewna klientka, w dzieciństwie dotkliwie wykorzystywana fizycznie przez swoją matkę, 
schodziła jej z drogi spędzając całe dnie na strychu. Bez ocieplenia i centralnego ogrzewania było 
tam straszliwie zimno, zważywszy jakie chłody mogą panować w Nowej Anglii. Wiedząc, jak 
bardzo potrafi być oczarowana dziećmi i czuła dla nich (nie wyłączając własnych), poprosiłam ją, 
by wyobraziła sobie, że teraz – jako dorosła – wchodzi po schodach na górę, żeby pocieszyć i utulić 
tę małą. Owszem, weszła tam, lecz tylko po to by wydrzeć się na nią: „No, co z tobą! Co ty tu 
wyrabiasz!” I nie mogła powiedzieć nic więcej. Nie potrafiła wyobrazić sobie, że obejmuje ją, 
chowa w ramionach i ogrzewa dziewczynkę w ciemnościach i zimnie, chociaż na moje 
wspomnienie jakiegoś innego dziecka w takiej sytuacji wzruszała się do łez.  
 Klientów, którzy nie są zdolni do czułości i troski o swoje wewnętrzne dziecko, trzeba prosić, 
by za każdym razem starali się zrobić mały kroczek. Może będą w stanie powiedzieć mu choć jedno 
miłe słowo, podejść kawałek bliżej lub pozwolić małemu czy małej usiąść obok siebie. Kiedy 
zawodzą inne techniki, najbardziej zaburzeni przez traumę klienci – ci, których zdolność unikania 
ponownych wykorzystań jest minimalna – potrafią czasem skorzystać z imaginacji wewnętrznego 
dziecka. Chociaż nie umieją współczuć sobie, mogą uruchomić w sobie empatię dla innych. Dzięki 
eksternalizacji siebie poprzez obraz wewnętrznego dziecka, dorosła ofiara przygarnia je i 
rozpościera nad nim swoje ochronne skrzydła. Jej skrzydła chowają się jednak gdy tylko rozpozna 
w tym obrazie siebie i wróci do mówienia o nim: „JA”.  
 Dzieciństwo Rhondy naznaczone było bardzo poważnymi zaniedbaniami oraz fizycznym i 
uczuciowym wykorzystywaniem. Jej babcia znalazła kiedyś trójkę małych wnucząt, które od trzech 
dni siedziały kompletnie same - opuszczone, zaniedbane i głodne. W dziecięcych pieluchach pełno 
było robaków. Babcia potępiała swoją córkę, surowo oceniając jej postępowanie, ale sama nie 
uczyniła nic, by chronić te dzieci. Kiedy uciekły kiedyś do niej, odesłała je z powrotem. Ojciec 
Rhondy był dla niej na przemian czuły i sadystyczny. Oplatał sobie jej małe rączki na szyi i 
nurkował z nią, aż traciła oddech i zaczynała tonąć. Dopiero wtedy się wynurzał. Twierdził, że 
przygotowuje ją do startów na Olimpiadzie.  
 Nauczyciele starali się interweniować i doprowadzili nawet do odebrania dzieci matce, ale ta 



była nieustępliwa. Sędziowie - nieświadomi różnicy między uzależnieniem a miłością – doszli do 
wniosku, że skoro tak walczy o nie i rozpacza wobec perspektywy ich straty, musi je naprawdę 
kochać. Zostały zabrane z domu tylko raz, i to na krótko. Rhonda wspomina to jako najszczęśliwszy 
okres w swoim dzieciństwie.  
 Jako osoba dorosła, Rhonda została zgwałcona przez współpracownika – psychopatę, który 
przekonał ją wcześniej, że jedyne bezpieczne miejsce jest przy nim. "Używał mnie i poniżał dopóki 
nie zgodziłam się wyjść za niego – opowiadała. Przez dziesięć następnych lat całkowicie 
kontrolował każdą dziedzinę jej życia. Seksualnie był dla niej sadystyczny, a uczuciowo skrajnie 
zaborczy. W końcu Rhonda uciekła z tego związku i zdobyła się na odwagę, by wyotczyć mężowi 
sprawę o maltretowanie.  
 Zanim jednak to nastąpiło, Rhonda tkwiła już w następnym związku z mężczyzną, który ją 
wykorzystywał seksualnie i który pozwolił wprowadzić się do nich znieważającej ją teściowej. Jej 
matka mieszkała przedtem w przytułku i rodzeństwo Rhondy miało do siostry pretensję, że w ten 
sposób zdjęła z matki konsekwencje jej nieodpowiedzialnego postępowania. Od kiedy matka 
schroniła się u córki, nie odstępowała jej na krok, chodząc za nią z pokoju do pokoju i trajkocząc 
bez przerwy. Była tak samo znieważająca i pełna krytyki jak kiedyś, chociaż już nie napastowała 
córki fizycznie. Rhonda czuła się odpowiedzialna za swoją matkę – tak samo, jak przedtem za 
swojego gwałcącego ją męża. Przy tym nie miała najmniejszego pojęcia o odpowiedzialności za 
siebie.  
 Przez dziesięć lat następnego związku Rhonda wiele razy podejmowała trapię w różnych 
miejscach. Trudno było ją leczyć ze względu na przeciwprzeniesioną złość, jaką musiało wzbudzać 
jej uporczywe trwanie w tak chorej sytuacji. Bardzo łatwo było wpakować się w doradzanie jej co 
ma zrobić, a bardzo trudno powstrzymać się od tego. W rezultacie dalej rozkazywano jej, 
dopieszczano ją, pouczano i ostrzegano, co – razem i oddzielnie – tylko wzmacniało z niej tę część, 
która chciała wydostać się z pierścienia nadużyć, uwalniając ją od odpowiedzialności za siebie i 
utrzymując w chorym układzie. Na samym początku mojego kontraktu z Rhondą w jakimś zwrocie 
określiłam jej faceta słowem: „gwałciciel”, co zresztą zgadzało się opisami tego, co z nią wyrabiał. 
Palnęła mi piękny wykład na temat dostrzegania w każdym jego dobrych stron.  
 Najwyraźniej nie miała najmniejszego wyobrażenia o sobie jako o człowieku, ktory wart jest 
troski, czułości i chronienia, chociaż miała świetnie rozwinięty zmysł – niemal obsesyjny pęd – do 
ratowania innych i opiekowania się nimi. Matka wzmacniała w niej ten przymus. Oto przykład. Po 
ostatecznej wyprowadzce od niej, kiedy Rhonda wpadła na chwilę po kilka zapomnianych 
drobiazgów, natknęła się w garażu na psa, z którym była zmuszona sypiać w dzieciństwie – sypiać 
tak, że rano często musiała zbierać jego odchody z posłania – i który był teraz uwiązany na krótkim, 
metrowym łańcuchu, bez jedzenia i wody. Leżał i zdychał.  
 W terapii poproszono Rhondę, by wyobraziła sobie we wnętrzu takie dziecko. „Nie jest ona 
szczęśliwa – powiedziała. – Nie podoba mi się ta praca.” Opisała niemowlę stojące w kojcu na 
gołym materacu, po którym walały się psie gówna. Mała była nimi umazana. Siedziała tam sama 
bardzo długo. Było to wspomnienie rzeczywistego incydentu, co potwierdzała jej matka, 
opowiadając wiele razy „zabawną” historię, jak mała Rhonda cała się wysmarowała w psich 
kupach. Zaproponowano jej, by podeszła do małej, pocieszyła ją i utuliła. Potrafiła robić to z 
łatwością, do chwili gdy zorientowała się, że ta mała w kojcu to nie „jakieś tam dziecko”, tylko ona 
sama. Zatrzymało ją wtedy na „progu” i nie mogła go przekroczyć. „To dziwne – rzekła. – 
Zrobiłabym to bez żadnych oporów, wręcz nie mogłabym tego nie zrobić, gdyby to był ktoś inny, 
nie ja.” Rhonda dla siebie nie znajdowała słów. Odkryła, że nawet nie umie wyobrazić sobie 
swojego wejścia do tego pokoju. Rozszlochała się – było to coś niespotykanego dotąd wśród jej 
łagodnie ironicznych i wymytych z uczuć opisów wczesnej traumy.  
 Na tej samej sesji pracowała nad tym, by wejść do pokoju, podejść do dziewczynki i coś do 
niej powiedzieć. „Nie. To niemożliwe” powtarzała przy kolejnych próbach. W końcu jej terapeuta 
powiedział: „I to nie będzie możliwe, dopóki będzie u ciebie mieszkać twoja matka. Dopóki ona 
tam będzie, to dziecko, czyli Ty, będzie wciąż samo, w kojcu z psimi kupami... Masz do wyboru. 
Nie możesz się dłużej od tego uchylać. Możesz dalej trzymać matkę u siebie, ale za cenę spławienia 



tej małej dziewczynki do rzeki. Tak się to przedstawia. Zależy od ciebie, na co się zdecydujesz." 
Wykorzystując niesłychany przymus Rhondy do opiekowania się innymi – zwłaszcza dziećmi – 
terapeuta, zamiast pouczać ją z zewnątrz, ułatwił jej wewnętrzną konfrontację. Był to zaledwie 
początek, ale poprzednio podejmowane terapie nie znajdowały żadnego, nawet najmniejszego 
punktu zaczepienia.  

Kojenie wewnętrzne a kojenie zewnętrzne 

 Najważniejszy aspekt każdego rodzaju kojenia siebie zawiera się w słowie „ja”. Kiedy klient 
opuszcza mój gabinet, narzędzia służące łagodzeniu bólu powinny powędrować razem z nim.  
 Niemożliwe jest, by terapeutce całkiem udało się uniknąć dopieszczania go. Rodzaj uwagi jaką 
go darzy, dużo głębsza umiejętność wsłuchiwania się w niego niż ta, jaką znał do tej pory, zdolność 
empatii i współodczuwania z jego skażonymi wstydem sferami, o których inni nie wiedzą nic – 
wszystko to z pewnością daje klientowi komfort. Dlatego szczególnie ważne jest pamiętanie o 
niebezpieczeństwie zbyt dużej dawki pocieszeń. Należy minimalizować ich ryzyko.  
 Ukojenie, które pochodzi wyłącznie od terapeutki, będzie tylko zwiększało w kliencie uczucie 
jego niedoli. Żeby móc czuć się bezpiecznie, wpadnie wtedy w przymus przebywania w jej 
obecności i/lub w stałym kontakcie. Będzie musiał albo ją zadowalać, albo kontrolować. Każda z 
tych sytuacji będzie wzbudzać w nim wściekłość. Skrajne objawy uzależniania się i złości u tak 
zwanej osobowości borderline to po prostu zaniedbanie rozwijania wewnętrznej zdolności kojenia 
bólu - fiasko działań terapeutki zachęcających do klienta do kojenia bólu i opiekowania się sobą.  
 Zdarzają się dorosłe ofiary, którym udało się szczelnie otorbić swoją traumę i zwalczać jej 
następstwa i które dlatego bardzo dobrze radzą sobie w życiu. Niemal automatycznie internalizują 
one współodczuwającą obecność terapeutki. Z reguły nie są to jednak osoby kwalifikujące się jako 
osobowość borderline.  
 Poważniej zaburzeni klienci – ci, u których daje się stwierdzić borderline – zamiast 
internalizować terapeutkę wpadają w chroniczną zależność od niej jako od stale obserwującego ego: 
osoby nadającej im sens i będącej zewnętrznym źródłem ukojenia. Nie potrafią zakończyć procesu i 
odejść do swojego życia, ani nie są w stanie ze spokojem znieść nieobecności terapeutki - jej 
choroby czy wyjazdu na wakacje. Pewna taka osoba szukała kiedyś u mnie porady, ponieważ od 
ponad pięciu lat nie spędziła nawet jednego dnia urlopu bez podawania pewnemu klientowi numeru 
telefonu, pod którym będzie. Wydzwaniał do niej codziennie i dosłownie godzinami wylewał swoją 
gorycz za okrucieństwo zostawienia go samego. W skrajnych przypadkach rzeczywiście tacy 
klienci potrafią wydzwaniać dzień i noc, doprowadzając terapeutkę do takiej furii, że ich kontrakt 
ulega w końcu deformacji i zaczyna iść w drugą stronę.  
 Duża część tego, co określa się uzależnieniem od związków (jedną z form erotomanii), to po 
prostu zdolność doznawania ukojenia poprzez inne osoby, zamiast poprzez siebie. Na tej zasadzie 
np. dziewczyna musi opiekować się stale swoim chłopakiem-alkoholikiem, żeby jego obecnością 
uśmierzać swoje emocje. Oderwanie się od niego choćby na chwilę to dla niej odcięcie od 
jakiejkolwiek formy ukojenia. Dobrze to widać na przykładach nastolatek, ofiar seksualnego 
wykorzystywania, które w buncie przeciw rodzicom angażują się mocno w związek z chłopakiem. 
Dokładniejsze spojrzenie pokazuje nam jednak, że łączy ich wtedy nie bliska więź lecz fuzja: 
dziewczyna zlewa się z nim w jedno istnienie. Na rzecz takiej relacji traci wszystkie przyjaciółki i 
kolegów, wyzbywa się zainteresowań, ożywionej działalności. Razem z nim robi wszystko, a bez 
niego nic. Widuje go w szkole, po szkole i w weekendy. W zaskakująco dużej liczbie przypadków 
kończą tak, że albo ona mieszka w domu jego rodziców, albo on z nią u jej rodziców.  
 Kiedy chłopak ostatecznie odchodzi, niezależnie od powodów, może to dla dziewczyny 
oznaczać pierwszą próbę samobójstwa. W jego obecności czuła się tak bezpieczna i ukojona jak 
maleńkie dziecko na rękach rodzica i ta nagła pustka po jego odejściu raptem jest dla niej nie do 
zniesienia. To, co na pierwszy rzut oka wyglądało na poszukiwanie niezależności i młodzieńczy 
bunt, okazuje się tak naprawdę przedłużeniem uzależnienia od rodziców. Jeśli terapeuci nie będą 
dość ostrożni, łatwo mogą wylądować w takim samym układzie.  



Wnioski 

 Terapeuci muszą bezpośrednio uczyć metod wewnętrznego kojenia i nie spodziewać się, że 
wystarczy jak prędzej czy później klient zinternalizuje ich postawę i jakoś to to będzie. Pewna 
pięciolatka, która nie była wykorzystywana, lecz jej rodzice rozwiedli się, narysowała mi kiedyś 
siebie w domu ojca i siebie w domu matki. Na każdym obrazku umieszczała brakującego rodzica. 
Powiedziała, że będąc w domu jednego z rodziców, cały czas w głowie ma ze sobą drugiego. Żeby 
za nim nie tęsknić. Był to prosty wybieg nie obciążonej traumą pięciolatki, zapewniający jej stałą 
obecność obiektu - kojący trik, którego nikt jej nie uczył. Dla wykorzystywanej w dzieciństwie 
dorosłej ofiary takie zabiegi są niezwykle trudne i bolesne. Ktoś musi ją tego nauczyć.  

Strategie radzenia sobie z chronicznym bólem 

 Dwa kierunki konstruktywnego postępowania z ciągłym cierpieniem to: zredukować ból ile 
tylko się da – resztę koić od wewnątrz. Na zmniejszanie go będzie miało wpływ wiele z zadań, 
które zostały opisane wcześniej. W takim stopniu w jakim dysforia jest wtórna wobec czynników 
poznawczych, dorosłej ofierze pomagać będzie tratwa ratunkowa budowana z prawidłowej 
percepcji, odnajdywanie sensu i podważanie komunikatów wewnętrznego krytyka-oprawcy. Nawet 
uczuciowe retrospekcje, które przecież nie są wtórne wobec czynników poznawczych, mniej dają 
się jej we znaki, jeśli wie ona czym są i jak funkcjonują.  
 Często jednak okazuje się, że nie da się do końca usunąć chronicznego bólu seksualnego 
wykorzystania w dzieciństwie i ofiara staje przed wyborem sposobów kierowania z nim. Cele 
terapii są różne w zależności obszarów niedostosowania i do stopnia obciążenia traumą. Dla 
najsilniej dotkniętych ofiar już samo uzyskanie poczucia "ja" może być dramatycznym 
osiągnięciem. Generalnie jednak strategia postępowania opiera się na świadomych wyborach, które 
redukują ból do poziomu jakiegoś tła. Nie powinno ono wpływać na funkcjonowanie klienta i jego 
zdolność cieszenia się życiem. Uczuciowe retrospekcje mogą na przykład być odpowiedzią na 
powszedniość, unikanie czy kojenie siebie - sprawy, które leżą w zasięgu jego kontroli.  
 Jak wykazałam w rozdziale 6, nieświadome strategie radzenia sobie ze świadomym bólem 
szybko zaczynają żyć własnym życiem i wymykają się spod kontroli. Wiele z nich to uzależnienia 
(np.: alkoholizm czy narkomania). Niektóre dają potworne efekty uboczne (np.: samobójczość czy 
okaleczanie się). Większość generalizuje swoje działanie - wykracza poza dziedzinę, która pchnęła 
ofiarę do sięgnięcia po te środki (np.: dysocjacja). Ponieważ takie sposoby radzenia sobie nie są 
świadome, nie przynoszą ofierze żądanego efektu poprzez np. przyzwyczajenie do bodźców. 
Uczuciowe retrospekcje wyzwalają się w niej automatycznie, poza świadomością i dlatego nie 
może ona wiedzieć do jakiego stopnia ma je tolerować, zanim w nie nie zaingeruje.  
 Weźmy Robertę, która doświadcza przedziwnych stanów ilekroć przejeżdża beżowy samochód 
z lat pięćdziesiątych, zwłaszcza gdy jest to określony model. Rzecz jasna, nie ma ona pojęcia czym 
są uczuciowe retrospekcje. Mimo, że zawsze pamiętała swoje wykorzystywanie przez ojca na 
niedzielnych przejażdżkach za miasto, nie jest świadoma swoich jakichkolwiek reakcji na 
samochody z tamtej epoki. Wszystko co zauważa – i co wywołuje w niej znaczny lęk – to fakt, że 
może świetnie się czuć i nagle wpaść w przymus okaleczenia się. Czasem tak silny, że odczuwa 
pragnienie, niemal głód śmierci.  
 Dzienniczek uczuć odkrywa jej z czasem, że ten przymus pojawia się często w czasie jazdy 
autem. Z początku obie z terapeutką są przekonane, że to po prostu sama podróż daje czas i sprzyja 
intruzywnym uczuciom i rozmyślaniom, ale nie pojawiają się one na przykład w pociągu czy 
samolocie. Ponieważ Roberta wie już że szuka mechanizmu spustowego, może w końcu spostrzec 
swoją podatność na pewną grupę samochodów zbliżonych do zabytkowego modelu, w którym 
molestował ją ojciec.  
 Z chwilą uprzytomnienia sobie tej prawidłowości, świat Roberty zaczyna się zmieniać. Nie 
czuje się już jak jakaś "wariatka", której samookaleczanie się i samobójczość są bez sensu. Buduje 



sobie ratunkową tratwę i trzyma się jej, przez co nie wpada w taką dezorientację i zamęt jak 
dawniej. Może nadal postrzegać świat w sposób oparty na traumie, ale zmienia się jej obraz siebie. 
Nie jest już w swoich oczach osobą nieobliczalną, zachowującą się w sposób nie do przewidzenia i 
bez sensu - nie jest już wobec siebie tak złowroga.  
 Obecnie ma wybór tam, gdzie go wcześniej nie miała. Nie jest w stanie uciec przed takimi 
samochodami: nie da się przewidzieć kiedy i którędy będą przejeżdżać. Jednakże – dzięki 
standardowym technikom odczulania – może próbować oswoić się z ich widokiem lub 
rozpoznawać swoje uczuciowe retrospekcje i z miejsca je koić.  
 Także unikanie, jeśli jest możliwe, nie zawsze bywa formą dysfunkcji. O ile nieświadoma 
ucieczka prowadzi zwykle do potraumatycznego bezwładu (Titchener, 1986), o tyle selektywne, 
świadome unikanie może okazać się uzasadnioną koniecznością. Pamiętam taki przykład: matka 
klientki została zamordowana we własnym domu. Klientka, wtedy jeszcze dziecko, zmuszona była 
dalej mieszkać na miejscu zbrodni, gdyż jej ojciec nie zgadzał się na przeprowadzkę. Czuł, że musi 
pozostać, by dać przykład swojemu środowisku. Za każdym razem kiedy dziewczynka lub któraś z 
jej rodzeństwa wchodziła do kuchni, musiała przechodzić obok miejsca, gdzie znalazła zwłoki 
zgwałconej i zastrzelonej matki. Siostry musiały dosłownie stąpać po śladach od kul, gdyż ojciec 
nigdy nie naprawił podziurawionej podłogi. Gdyby rodzina zdecydowała się na przeprowadzkę, 
zmniejszyłoby to w dzieciach intensywność uczuciowych retrospekcji. I tak były już mocno 
obciążone traumą.  
 Specyfika mechanizmu spustowego, jego częstotliwość, przewidywalność występowania i 
koszty stronienia od uruchamiających go bodźców - wszystko razem rzutuje na decyzję, czy w 
danym wypadku należy stosować unikanie. Niestety, nieświadoma ucieczka nie bierze tych 
czynników w rachubę. Czasami klientki odkrywają, że jeśli dadzą sobie w łóżku spokój z pewnymi 
praktykami - często chodzi tu o seks oralny, który zbyt silnie kojarzy się z dawną traumą, by mógł 
im sprawiać przyjemność - jakość ich współżycia wyraźnie się poprawia. Świadomie unikając 
odstręczających czynności, i co za tym idzie uczuciowych retrospekcji, mogą cieszyć się seksem w 
pozostałej formie. Nieświadoma reakcja nakazywałaby ofierze zarzucić wszelkie seksualne 
kontakty lub dysocjować w ich trakcie. Oba te wyjścia zakłócają życie w dużo większym stopniu 
niż bardziej świadome i wybiórcze stosowanie unikania.  

Wnioski 

 Arsenał środków redukujących ból bywa bardzo bogaty: przemianowanie sensu, tratwa 
ratunkowa budowana z prawidłowej percepcji, podważenie wewnętrznego krytyka-sprawcy, 
behawioralna desensytyzacja, świadome unikanie reaktywacji i rewiktymizacji. Mimo stosowania 
tych środków dorosła ofiara nadal będzie potrzebować umiejętności wewnętrznego kojenia 
pozostałych cierpień. Analogicznie do praktykowanej w AA Modlitwy o pogodę ducha, musi 
uzyskać: pogodę ducha, by uśmierzać ból, którego nie da się zredukować; odwagę, by redukować 
ból, którego nie da się uśmierzyć i mądrość, by odróżniać jedno od drugiego.  

Wtedy i dziś 

Porządek rzeczy 
 Zdarza się, że dorosłe ofiary przychodzą na terapię, ponieważ cierpią wskutek intruzywnej fazy 
PTSD. Przyprowadzają je ich nieproszone wspomnienia, nocne koszmary, uczuciowe retrospekcje, 
natrętne myśli. Klienci ci, dobrze zorientowani w skutkach nadużyć seksualnych, nastawiają się z 
góry na wyjście z ich cienia. Dla nich terapia przebiega zasadniczo według opisanego wyżej 
porządku rzeczy. Zaczyna się od pierwszych sesji - od opowiedzenia swojej historii. Terapeutka 
zamienia się w słuch.  
 Częściej jednak powodem zwrócenia się po pomoc są problemy z zakresu "tu i teraz", które 
mogą, ale nie muszą wiązać się z wczesną traumą. Na przykład problemy małżeńskie miewają 
źródło w różnych niezgodnościach temperamentów czy w indywidualnych cechach. Skowronki i 



sowy, ranne ptaszki i śpiochy, poszukiwacze seksualnych przygód i strażnicy moralności, 
konserwatyści i liberałowie – to wszystko różnice, które z rozkoszą stają się zarzewiem konfliktu. 
Kiedy Don Juan poślubia Emily Dickinson, nie potrzeba historii traumy, żeby prognoza była 
fatalna. Rozwody trafiają się na ziemi wszędzie. To nie Eden.  
 Tak może być w przypadku każdego symptomu. Nie zawsze musi chodzić o dawny uraz. 
Przypadkiem można zostać ofiarą w wieku dorosłym. Alkoholizm niszczy rodziny, i to jak. 
Depresja to czasem efekt pracy bez żadnych perspektyw, bezrobocia, bankructwa zdrady, a także 
amoku wskutek intoksykacji.  
 Na początku trzeba w terapii określić rzeczywistą naturę problemu oraz to, dokąd sięgają jego 
korzenie. Przekonania klienta i terapeutki na ten temat mogą być diametralnie różne. Pierwszy 
może być zdania, że to żona się ciska lub nawet on sam; druga jest pewna, że chodzi tu o lęk przed 
bliskością, unikanie seksu lub uzależnienie od brutalności i odrzucania. W wielu przypadkach, jeśli 
klient zinternalizował fałszywe myślenie oprawcy, będzie się upierał przy swoim punkcie widzenia, 
a odrzucał wgląd terapeutki. Poza tym ofiara mogła nigdy nie zastanawiać się nad tym, czy jej 
obecne trudności wiążą się z dawnymi nadużyciami. Potraumatyczne mechanizmy obronne – 
zaprzeczanie, dysocjacja, unikanie, znieczulanie – działają na zasadzie przerwania łączności między 
urazem a świadomym myśleniem klienta. Jak pisałam wcześniej, takie systemy obronne nie 
zmniejszają samego wpływu i wydarzeń, tylko pamięć o nich.  

 „Tu i teraz" vs „tam i wtedy". Czego zatem można się trzymać? Które boje sygnalizują czy 
łódź wypływa w morze, czy wraca do portu? Terapeutka będzie najpierw sprawdzać, czy klientka 
nie reaguje przesadnie w stosunku do bodźców. Mąż wrócił z pracy późno i nie zadzwonił, by ją 
uprzedzić. Jedna kobieta będzie zirytowana; inną owładnie panika z przekonania, że ją rzucił albo 
umarł. Jedna po prostu nie lubi niepewności, nawet dla żartu; druga nabawi się do męża wstrętu i 
będzie wymiotować na samą myśl, że znowu może się spóźnić. Sprawy z zakresu „tu i teraz" mogą 
podnosić temperaturę niewspółmiernie do bodźców. Największe pożary w historii powodowała 
drobna zapałka. Dlatego najpierw należy zbadać, czy przedpole nie zostało zaminowane - skąd się 
te miny wzięły i jak są rozmieszczone.  
 Pewne mechanizmy obronne są jakby przypisane do wczesnej traumy i bardzo małe jest 
prawdopodobieństwo, że powstaną wskutek powszednich problemów dorosłości. Dysocjacja, 
amnezja, odrętwienie - masywne sposoby obrony, odpowiednik najcięższej artylerii w wojsku - nie 
biorą się ze sporu na temat finansów. Są one dziecięcymi sposobami radzenia sobie z przytłaczającą 
traumą, które w życiu dorosłym, w sytuacjach reminiscencyjnych pod względem psychologicznym, 
stosują się automatycznie.  
 W dodatku pewne domorosłe sposoby radzenia sobie z chronicznym bólem są po prostu zbyt 
drastyczne, by mogły być reakcją na sytuację „tu i teraz”. Klient, który chce popełnić samobójstwo 
dlatego, że stracił pracę, prawdopodobnie trwa w stałym związku opartym na odrzuceniu. Osoba, 
która po rozwodzie wpada w depresję wymagającą hospitalizacji, musiała w dzieciństwie 
doświadczać opuszczenia.  
 Terapeutka oddziela przeszłość od teraźniejszości na podstawie uczuć, mechanizmów 
obronnych czy technik samoleczenia ofiary, które są ewidentnie za drastyczne w stosunku do 
bieżących problemów. Im gwałtowniejsza reakcja, im bardziej błahy impuls - tym większe 
prawdopodobieństwo, że sytuacja "tu i teraz" nacisnęła wewnętrzny spust.  

Mosty prowadzące do dawnych uczuć. „Pamiętasz może, kiedy czułaś się podobnie – pyta 
terapeutka. – Powiedz mi coś więcej o czasach, kiedy poznałaś to uczucie”. Podobnie jak Billy 
Pilgrim w świetnej noweli o potraumatycznym stresie p.t. Rzeźnia numer pięć (Kurt Vonnegut, 
1968), gdzie autor używa reminiscencji jako głównego narracyjnego rytmu, klient musi tak samo w 
pewien sposób „wypaść z czasu”. It-it. Musi po wiele razy przekraczać swoje mosty – lądować w 
innym czasie. Zamiast pytać o wydarzenia, sytuacje czy ludzi, by potem skupić się na emocjach, 
jakie w nim to wywołuje, terapeutka często odkrywa pradawne, potężne i aż za dobrze znane 
uczucia i prosi klienta, by zechciał wrócić do tych momentów, kiedy już tak się czuł. Jego myśl 



błądzi: radioodbiornik stara się znaleźć podaną częstotliwość i w końcu łapie właściwą stację. Snuje 
teraz wolne skojarzenia wokół namierzonego bieguna uczuć. Komputer przetwarza dane, szuka na 
podstawie dawnych emocji. Kiedy stacja jest już dobrze dostrojona, klient otwiera się, opowiada. 
Ale nie od początku. Składa coś z elementów jakie wyławia z dawnych doświadczeń. Jego historia 
dopasowuje się w segmenty i zaczyna łączyć z teraźniejszością.  
 Oczywiście terapeutka zna narracyjną linię życia swojej klientki; prosiła ją przecież na 
początku, by opowiedziała jej swoją historię. Lecz często ta powierzchniowa mapa niewiele mówi o 
obszarach sejsmicznych. Mapa, która teraz jest kreślona, sięga wgłąb - przypomina przekrój, a nie 
widok z lotu ptaka. Wychodząc z przeszłości ku teraźniejszości daje się poznać główne fakty z 
życia dorosłej ofiary - i tylko w takim stopniu, w jakim je pamięta. Przenosząc się od 
teraźniejszości wstecz, dowiadujemy się co jej ciąży, co jest dla niej ważne, co wypływa na wierzch 
po tych wszystkich latach zamknięcia i jakie elementy z tego rumowiska przeszłości przywierają do 
elementów dzisiejszych.  

Powrót. Na tej drodze klientka cofa się i penetruje dawne, wewnętrzne lochy i korytarze, by 
odkryć, co w nich należy do przeszłości, a co do dnia dzisiejszego. Po zidentyfikowaniu 
uczuciowych retrospekcji, opowiedzeniu swojej historii, przemianowaniu jej znaczenia i 
opanowaniu sztuki kojenia siebie od środka, tym pełniej powraca do teraźniejszości. Bez zbędnego 
obciążenia łatwiej jej rozwiązywać problemy życia w tzw. rzeczywistym świecie albo przynajmniej 
łatwiej je znosić. Jej związek może być, lub nie być, taki jak tego po nim oczekuje. Może też go nie 
być wcale, ponieważ klientka nie boi się już być sama. Może odejść, jeśli musi, lub zostać, jeśli 
chce. A ponieważ jest w stanie rozstać się z partnerem i przeżyć, może nie będzie musiała. Może 
mieć poczucie, że w pracy nie są z niej zadowoleni, lecz bez wypaczonego obrazu siebie, który 
wmawiał jej, że jest bezwartościowa, nie popadnie już w kliniczną depresję. Nadal może ją 
rujnować widok samochodu z lat pięćdziesiątych, lecz ponieważ wie, że ta jej reakcja to uczuciowa 
retrospekcja z dzieciństwa, jej lęk będzie znacznie mniejszy. Oddaje cesarzowi co cesarskie, a w 
rezultacie okazuje się, że do reszty jest w stanie się dostroić.  

Pozbieranie się. 
 Tak wygląda terapia. Po prostu. Klientka opowiada swoją historię. Terapeutka słucha. Odłamki 
poczucia winy leżą rozesłane między nimi.  
 Co we mnie wiąże przeszłość z teraźniejszością? Dlaczego wraca mi pamięć tamtych zdarzeń? 
Co oznaczają samookaleczenia? Co znaczy moje pragnienie śmierci? Skąd pochodzi moja 
depresja?... Praca nad nadaniem tym faktom rzeczywistego znaczenia to jakby zszywanie luźnych 
skrawków materiału w oryginalny, pikowany płaszcz.  
 Każdy skrawek przymierzany jest ze wszystkich stron, terapeutka przytrzymuje go delikatnie i 
przykłada do całości. Trzęsie się, gdy jej klientka buntuje się i wścieka na ten skrawek, próbuje go 
podrzeć, zdeprecjonować, unieważnić. „A może to nie tak?” - proponuje - „Spójrz na to z tej strony. 
Tak wygląda naprawdę sensownie”. Zaczyna się internalizacja. 
 „W tym miejscu – mówi – będziesz pewnie chciała wiedzieć, jak możesz to wygładzić sama”. 
Rozkręca się nauka kojenia od wewnątrz.  
 „No tak; pewnie nie uda ci się usunąć wszystkich zmarszczek... Jak zamierzasz żyć z tymi, 
które ci zostaną?” Zaczyna się rozważanie sposobów radzenia sobie z chronicznym bólem, ich 
podporządkowanie świadomej kontroli – kontroli, która ma delikatne właściwości precyzyjnego 
narzędzia. W przeciwieństwie do działań nieświadomych, które w użyciu przypominają ciosy tępej 
siekiery.  
 Pikowany płaszcz powoli nabiera kształtu. 
 Znajdą się pewnie tacy, którzy będą się upierać przy przewagach gotowego materiału - 
gładkości tkaniny prosto z fabrycznej szpuli. Ale nasze skrawki to nie, jak niektórzy myślą, strzępy 
czyichś używanych ubrań, lecz oryginalny surowiec, który pozostał z produkcji. Klientka z 
terapeutką, ofiara z powiernikiem, zbiera odrzucone, niechciane kawałki siebie - ukryte, pozornie 
wadliwe pozostałości - grępluje je zębami swojej traumy, tka i zszywa. Nieustępliwie, ścieg za 



ściegiem, sesja za sesją, łączy w całość nie jakiś dogadzający komuś wzorzec, lecz płaszcz, który 
będzie ją grzał i chronił jak mało która fabryczna tkanina.  
 „I to wszystko? Tylko tyle – pyta rozczarowany czytelnik. – Mówisz o życiu z tym bólem; 
mówisz o jego zmniejszaniu, a nie eliminacji. Owszem, o o wewnętrznym kojeniu. A gdzie w tym 
wszystkim transformacja?”  
 „To jest przemiana... Właśnie to” – mamroczę nieśmiało.  
 Siedzi w moim gabinecie, z ramieniem luźno ułożonym na oparciu wersalki. Jest coś nowego 
w jej ubiorze. Mimo, że dalej jest ono poniżej jej możliwości, pojawiło się teraz w nim coś – może 
materiał, może kolor, może krój – co się wybija.  I to wszystko? – pyta. – Myślałam, że 
wyzdrowienie to coś więcej.  
 Ach, gdyby tylko mogła widzieć pewność, z jaką teraz mówi – myślę. Gdyby mogła widzieć 
swoją rękę na oparciu wersalki, swoje oczy. Dociera do mnie, że nawet nie pamiętam, kiedy ostatni 
raz odwróciła wzrok.  
 Drugie małżeństwo, udane, zawarła na długo przed terapią, ale dopiero teraz umie się nim 
cieszyć. Wcześniej, gnębiona brakiem bezpieczeństwa, stale się bała, że je straci. Gdy mąż spóźniał 
się na obiad – często to robił – siedziała sama ze swoim ciągłym bólem. W panice, atakowała go od 
progu za niewrażliwość. Był jej obiektem przeniesienia, potrzebowała go, by się znieczulić; 
tymczasem on, jak wielu niezależnych ludzi, odsuwał się tym bardziej, im bardziej na nim wisiała.  
 Dni były dla niej labiryntem uczuciowych retrospekcji: brzmienie głosu matki w słuchawce; 
ktoś opowiadający, jakim wspaniałym człowiekiem był jej ojciec; zdjęcie na rodzinnym ranczu, 
gdzie gwałcił ją kolejne lato... Depresję przynajmniej mogła zauważyć. Ale ów skrajnie krytyczny, 
wrogi prześladowca w jej głowie pozostawał niewidzialny. Wierzyła we wszystko, co jej mówiła. 
Ona – gdyż tym krytykiem w rodzinie była matka, alkoholiczka wykorzystująca ją emocjonalnie, 
która stale ją umniejszała, poniżała i upokarzała. Troskę, ciepło o akceptację dostawała od „tatusia”. 
Jego późniejsza, ostateczna zdrada seksualna obarczyła ją na kilkadziesiąt lat wielkim lękiem przed 
zaufaniem komukolwiek.  
 "Nie – mówi. – Matka już nie jest dla mnie problemem”. Istotnie, odpuściła ją sobie. Śmieje się 
z tego. Podejrzewa, że teraz to ona trochę się jej boi. "Wścieka ją – dodaje – że mam takie sukcesy 
w pracy. Stara zawsze jej kładła do głowy, że jest przygłupem, zakałą rodziny i nie ma co brać się 
za interesy.  
 Uporała się ze spóźnialstwem męża – po prostu przestała na niego czekać. Bierze wtedy auto i 
jedzie załatwiać swoje sprawy. Mąż też czuje ulgę. Bywa, że teraz to on za nią goni. W każdym 
razie cieszy się, że już nie jest stale wściekła.  
 Wie, jak bardzo nie cierpi on wspólnych wypraw do kliniki, koniecznych ze względu na jej 
stan zdrowia, więc tym razem kupiła jeden bilet i poprosiła się przyjaciółkę o wyjście na lotnisko. 
Poczuł się zakłopotany. „Lecę z tobą” – powiedział i z miejsca zadzwonił po rezerwację.  
 A depresja? Nie pamięta już, kiedy ostatni raz ją miała. „Kiedyś rzeczywiście było gorzej” – 
myśli. Trudno jej to pamiętać, ale ja pamiętam i wiem dobrze, jak jej było ciężko.  
 Nie liczę sobie nic ekstra za te zmiany. Jest w tym jakiś sens, uważam, że to sportowiec 
zdobywa nagrody, a nie jego trener. A dobry trener ma spokojny sen. Nie martwi się o wynik.  
 Więc to jednak jest przemiana. I jeśli buduje się ją powoli, ostrożnie i na mocnym 
fundamencie, nie jest odczuwana jak jakiś straszy dramat. Można ją przeżyć. Ach, no i pewnie, że 
dalej są cierpienia, batalie i chwile załamań.  
 Przemiana. Widoczna w sposobie noszenia głowy, w jej swobodnym ramieniu na oparciu 
wersalki. Nie ma nawet pojęcia, jak bardzo to z niej promienieje. „Bo wiem - pisał Richard Selzer - 
że tylko zranieni, umęczeni i nieporadni dostępują od Boga łaski ocalenia” (Selzer, 1974, str. 19). A 
ona właśnie ją otrzymała. I... 
 „Tak, tak – mamroczę już śmielej – tak, to jest ta przemiana”.  


