Rozdziaø 4

Przemiana wewn trznego systemu
Rozdziaø drugi ukazaø konceptualn stron modelu SWR w zastosowaniu do klienta,
a rozdziaø trzeci – proces samej terapii. Rozdziaø bie cy i nast pny pokazuj metody i
techniki, jakich u ywaøem w terapii z Nin . Po wi cam tak wiele miejsca pracy z osobami
indywidualnymi nie dlatego, e uwa am poziom intrapsychiczny za najwa niejszy, ale
dlatego, e z chwil , gdy terapauta przyswoi ten model i nauczy si operowa nim na tym
wewn trznym poziomie, øatwiej mu b dzie szøa praca tak e na poziomie rodziny
zewn trznej lub poziomie kulturowym.
Bie cy rozdziaø jest przegl dem caøego procesu terapii – jej celów, wytycznych i
przestróg zwi zanych z konkretnymi krokami, jakie klient musi stawia z terapeut w
trakcie tej wspólnej wyprawy. Rozdziaø pi ty opisuje ró ne tryby bezpiecznego uzyskiwania
dost pu do wewn trznej rodziny klienta i pracy z jej czøonkami.

Relacja terapeuta – klient
NASTAWIENIA TERAPEUTY
Sposób, w jaki terapeuta odnosi si do klientów, silnie wi e si z tym, czy wierzy
on, e ka dy ma w sobie zdolno zdrowienia i skutecznego radzenia sobie z problemami.
Je li tak, to terapeuta b dzie ich prowadziø w stron odkrycia wszelkich zahamowa , jakie
nie pozwalaj im u ywa tej zdolno ci. Je li jednak uwa a, e problemy czøowieka bior si
z tego, e czego mu brakuje – czy to b dzie zbyt maøa siøa ego, czy niewiedza o problemie,
czy niewiara w przemian , czy zbyt du e straty psychologiczne po traumach, czy deficyty
miøo ci w dzieci stwie, czy brak odpowiednich leków – to b dzie chciaø uzupeønia te braki
z zewn trz (czy to przez domatkowanie na nowo, czy przez przemianowanie ocen, czy
uzupeønianie deficytów opieki rodzicielskiej, czy wskazówki i dyrektywy, czy narkotyczn
farmakologi ). Zasadnicza ró nica, jak tu podkre lam, to ró nica mi dzy partnersk
wspóøprac daj c klientowi przekaz, e ma on wszystko co trzeba, a autorytarnym
prowadzeniem, które przemyca informacj , e czego klientowi jednak brakuje lub ma on
jaki defekt.
W praktyce klinicznej ró nica ta nie jest tak wyra na, jak kontrast czarne-biaøe.
Klinicy ci lokuj si zwykle gdzie pomi dzy tymi biegunami, a wi c wspóøpracuj cy
terapeuta b dzie czasem dawaø te rady, polecenia, informacje oraz sympati , a terapeuta
autorytarny – zach caø klientów, by si gali do swych zasobów i mo liwo ci. Ró nica o
jakiej mówi , nie le y wi c w zachowaniach i interwencjach terapeutów, ale w ich
generalnym nastawieniu wobec klienta oraz tym, jakie komunikaty mu to wysyøa.
Model SWR sugeruje, e ka dy czøowiek posiada Ja , która – raz wyodr biona –
jest w stanie równowa y i harmonizowa jego wewn trzny system. Gdy pracuj cy z
wewn trzn rodzin terapeuta widzi, e dana osoba nie mo e wyodr bni Ja ni, wie, e jest

zahamowana przez niezrównowa enia i polaryzacje jakiego jej systemu – wewn trzengo
lub/i zewn trznego. Celem wi c staje si pomoc takim klientom w lokalizowaniu blokad,
nie pozwalaj cych przewodzi ich Ja niom i terapeuta skupia si na pokazywaniu im takich
ich jako ci, które dostrzegaj wøasny problem, mówi o nim, rozumiej go, a wreszcie –
zmieniaj . Model SWR zakøada, e jako ci te istniej w ka dym kliencie, a rol terapeuty
jest tylko doprowadzenie klienta do ich wydobycia na wierzch.
Herman Hesse (1927) napisaø kiedy : „Chciaøem tylko, i probowaøem, y w zgodzie
z moim prawdziwym Ja. Dlaczego byøo to tak straszliwie trudne?” SWR pozwala
zlokalizowa i zmienia te przyczyny.
WSPÓèPRACA
Pozytywne nastawienie do wewn trznych mo liwo ci ludzkich pozwala zbudowa
relacj terapeuta-klient o wysokim poziomie wspóøpracy. Terapeuta wie, i kiedy klient
zostanie zluzowany ze swoich wi zów, odzyskuje zdolno rozumienia wøasnej opresji w
sposób pozwalaj cy mu skutecznie dziaøa na rzecz jej rozwi zania. Dlatego nie musi mu
dostarcza interpretacji, przemianowywa , ani dyrektyw, co trzeba robi z symptomami.
Gdy Ja klienta stoi na czele, b dzie on w stanie sam dowiedzie si od swoich cz ci,
dlaczego robi takie lub inne ekstremalne rzeczy i czego im potrzeba, by mogøy si zmieni .
A gdy przewodnictwo obejmuj tak e Ja nie czøonków zewn trznej rodziny klienta, staj
si oni zdolni poznawa i zmienia swoje wzorce lub cz ci, które go hamuj . Odkrywaj
te , co musi si zmieni w zwi zkach i interakcjach panuj cych w ich rodziniach. Zadaj c
pytania, wnosz c nastawienie SWR i stosuj c konieczne techniki, terapeuta tworzy
kontekst, w którym ludzie s uwalniani z wewn trznych i zewn trznych polaryzacji, jakie
nie pozwalaj im zrobi tego samodzielnie.
Terapeuta øaczy si wi c z klientem (a kiedy trzeba tak e z jego zewn trzn rodzin )
we wspóønych staraniach, by zidentyfikowa i rozpl ta wewn trzne i zewn trzne wi zy,
jakie nie pozwalaj jego Ja ni na przewodnictwo. Przekazuje im nast puj ce nastawienia
SWR, jakie ich umacniaj : (1) ka dy czøowiek ma cz ci; (2) ka da cz
jest warto ciowa,
ale mo e tkwi w jakiej zniewalaj cej roli; (3) ka dy jako swój rdze ma Ja , która jest
cudownie wyposa ona i zdolna obj przewodnictwo w yciu. W ten sposób terapeuta staje
si zaciekawionym, empatycznym i szanuj cym partnerem dla klientów. Pocz tkowo bierze
on na siebie wi cej ról wiod cych, dopytuj c ich o ró ne typy wi zów i pokazuj c sposoby
wyodr bniania Ja ni, by mogi oni zacz je rozpl tywa . Nawet je li udzielanie sugestii czy
naprowadzanie ich na wewn trzne cz ci skutkuje, to jednak terapeuta wci ma szacunek
dla ich wymaga , pogl dów na jego interwencje oraz dla ich osbistych do wiadcze . W
miar jak Ja klienta wyøania si i przejmuje coraz wi cej inicjatywy, terapeuta powinien
ch tnie przekazywa jej coraz wi cej ze swojej wiod cej pocz tkowo roli, tak by relacja
staøa si autentycznym partnerstwem.
W modelu SWR gøówna odpowiedzilano za wprowadzanie zmian spoczywa nie na
terapeucie, jak w wielu formach terapii rodzinnych, ani na kliencie, jak w kierunkach
psychoanalitycznych; tutaj odpowiedzialno jest ponoszona wspólnie. To tak, jakby Ja nie
ich obu byøy ko-terapeutami, pracuj cymi zgodnie nad zharmonizowaniem wewn trznych
cz ci klienta oraz jego zewn trznego rodowiska. W sytuacji, gdy przez døugi czas Ja
klienta jest nieosi galna – co zdarza si zwykle u ofiar ci kich nadu y seksualnych z
dzieci stwa – terapeuta mo e przej ciowo dziaøa jako jedyny przewodnik w tej relacji,
zast puj c nieobecn Ja klienta a do momentu, gdy cz ci klienta zaufaj jego oraz
wøasnej Ja ni na tyle, by si wycofa z zarz dzania i przekaza mu je. W takich

przypadkach partnerski ukøad ko-terapeutyczny klientem-terapeuta rozwija si du o wolniej,
ale zawsze jest do osi gni cia.
Gdy takie partnerstwo ko-terapeutyczne powstanie, klienci zaczynaj samodzielnie
robi wiele prac mi dzy sesjami, zarówno realizuj c plany podj te na ostatnim spotkaniu,
jak i prowadz c wøasn eksploracj siebie. Ta ich zdolno sprawia, e leczenie staje si
krótsze i bardziej ich umacnia, a terapeucie daje wi cej rado ci, ni gdy klient jest bardziej
lub døu ej zale ny od wgl dów terapeuty lub jego kierownictwa.
CZ

CI TERAPEUTY

Aby terapeuta mógø osi gn i zachowa w obr bie relacji pomagania konieczn ,
postaw wspóøpracy, musi mie maksymalnie rozwini te wewn trzne przewodnictwo
wøasnej Ja ni i musi umie powstrzymywa swoje cz ci przed wtr caniem si w procesy
klientów. Dlatego powinien by wiadomy tych swoich cz ci, które mog si aktywowa
przez samo udzielanie terapii, a tak e – w szczególno ci – przez pewne typy klientów i/lub
problemów, jakie wnosz . Musi je monitorowa i mie metody powstrzymywania ich przed
przejmowaniem sterów w terapii, wskakiwaniem w omawiane sytuacje i reakcjami na
elementy „materiaøu” klientów. Niekoniecznie oznacza to, e musi on przechodzi czy mie
za sob wøasn psychoterapi , gdy wiele osób mo e o wøasnych siøach osi gn poziom
przewodnictwa Ja ni wystarczaj cy do efektywnej pracy klinicznej. Jednak e zawsze
b dzie dla terapeuty ogromn pomoc , je li b dzie okresowo lub co pewien czas zasiadaø z
kim do pracy nad wøasnym systemem wewn trznym. Terapii SWR najskuteczniej udzielaj
te osoby, które znaj dziaøanie tego modelu z atopsji, wi c rozumiej go intuicyjnie na
przepracowanych przykøadach wøasnych wewn trznych rodzin.
Poni ej wymieniam te z wyst puj cych u terapeutów stanów ego, które najcz ciej
nakøadaj si na udzielanie terapii:
1) Zarz dcy niestrudzeni, którzy – gdy przemiana nie nast puje wsytarczaj co szybko –
staj si krytykuj cy, wysoce dyrektywni lub przymuszaj cy; nie umiej te znie
widoku søabo ci, bólu i podatno ci na zranienie. „Musisz jej u wiadomi , co si w
niej dzieje; ona jest zbyt przytøoczona, by kiedykolwiek do tego dotrze ”; „On chodzi
do ciebie ju od ponad roku i nic, taki jeste kiepski”; „Ona tylko pøacze i pøacze;
czemu wreszcie nie przestanie chlipa i nie pódzie naprzód?”.
2) Zarz dcy szukaj cy aprobaty, którzy chc , by klient byøo od nich zale ny lub ich
wielbiø, b d którzy boj si – zwøaszcza, gdy poczuje niezadowolenie, jest
nieszcz liwy lub si rozsierdzi – e nie b d lubiani, cenieni czy uwa ani za
skutecznych: „teraz to j naprawd wkurzyøe i ona ju nie b dzie miøa; znielubi ci i
pójdzie opowiada , e ty i twoje metody jeste cie do bani”.
3) Zarz dcy pesymistyczni, którzy – je li sprawy nie tocz si gøadko – mog obwinia
klienta lub namawia terapeut do wycofania si b d przekazania go komu : „Ona
jest o wiele bardziej chora (zaburzona) ni przypuszczaøe ”; „Przecie nie wiesz, co
dalej z nim robi ”; „Ona zawsze próbuje tob manipulowa , co wi c obchodzi ci jej
ból?”.
4) Zarz dcy nadopieku czy – ratownicy, którzy mog chcie (lub próbowa ) wyr cza
klienta, bo nie potrafi znie , gdy jest nieszcz liwy, bezradny i roz alony, b d
którzy maj potrzeb ratowania go: „Musisz to zrobi za niego – on najwyra niej nie
jest w stanie”; „je li pozwalasz, by tak bardzo cierpiaøa, to znaczy, e jeste
okrutnym czøowiekiem”.

5) Cz ci nios ce zøo , które mog sprawia , e terapeuta nie b dzie miaø do
cierpliwo ci dla klientów lub b dzie si czuø nimi przytøoczony i próbowaø zrzuci z
siebie ten „ci ar”: „Czego on teraz ode mnie chce? Przecie zawsze pracowaø na
swoje krysysy”; „Ona jest tak bardzo zale na i søaba, a przy tym taka roszczeniowa...
Czemu nie chce i nie próbuje nawet by silna?”; „Uff, mo e on ju wi cej nie
przyjdzie?”
6) Cz ci zranione, które nadmiernie identyfikuj si lub wr cz zlewaj si z bólem
klienta: „Jak ona potrafiøa to wszystko wytrzyma ? To zbyt straszne, zbyt wiele jak
na jedn osob ”; „Nie søuchaj jej dalej, nie wytrzymasz!” „Ona nie zniesie takiego
ogromu cierpienia – musisz j powstrzyma lub wyci gn z tego prze ywania”; „To
zbyt przypomina twój wøasny ból, od którego musisz trzyma si z dala”.
7) Cz ci oceniaj ce, które np. surowo krytykuj sylwetk lub wag ciaøa terapeutki, jej
zwyczaje jedzeniowe, intymne zwi zki lub ogólnie skøonno do folgowania sobie,
wi c nie s w stanie znie takich cech u innych: „Bo e mój! Ta bidula jest wyra nie
chudsza ode mnie, a mimo to narzeka na swoja tusz – musisz wygl da jak spasione
prosi !”.
Terapeuta musi by przytomny i zauwa a , kiedy inne jego cz ci wtr caj si w
przebieg sesji i musi umie je wycofa i przywróci im zaufanie do swojej Ja ni, albo – je li
to niemo liwe – powiedzie , e wgrywa si tu jaka jego cz
i przeprosi klienta za to.
Terapeuta nie musi, ani nie jest w stanie, by zawsze wzorcem przewodz cej Ja ni, ale
mo e zawsze zamodelowa branie odpowiedzialno ci za chwile, gdy gór bior inne jego
cz ci i pokazywa , jak stara si temu zapobiec. Moi koledzy-terapeuci i ja mamy taki
pewnik: „Je li prowadz c terapi trafiasz na problem, to wynika on najcz ciej z tego, e
zacz øa si nakøada jaka cz , ale nie wiesz zrazu, czyja – klienta czy twoja wøasna”.
PRZENIESIENIE I PRZECIW-PRZENIESIENIE
Cz sto powodem, dla którego jaka cz
dziaøa zakøócaj co jest to, e w jakim
momencie przeszøo ci – zwykle pod wpøywem urazu psychicznego – ulegøa zamro eniu i
odnosi si do obecnej sytuacji z perspektywy tamtego zdarzenia. Jest to bardzo podobne do
zjawiska, jakie kierunki psychodynamiczne okre laj mianem „przeniesienia” i „przeciwprzeniesienia”. I chocia nie s rzadko ci sytuacje, gdy klient w relacji do mnie reaguje
tak, jakbym byø wa n figur z jego przeszøo ci (przeniesienie), a ja mog jego postrzega
tak samo, jak postrzegaøem swoich rodziców (przeci-przeniesienie), model SWR rozumie
to zjawisko i podchodzi do niego w nieco inny sposób. Tutaj pami tamy, e to nie klientka
odbiera terapeut tak, jakby byø jej rodzicem, dawnym oprawc czy kim z rodze stwa, ale
robi to jaka jej cz
lub cz ci, które zostaøy zamro one w okre lonym, przeøadowanym
emocjonalnie urazowym punkcie przeszøo ci – cz ci nios ce brzemi bolesnych relacji z
rodzicem lub innym opiekunem.
Je li na przykøad klientka ma w sobie odszczepion i wygnan dzieci c posta ,
zamro on w urazie, jakim byøo powtarzaj ce si odrzucanie przez ojca, owa cz
mo e z
rozpaczliwie stara si o moj aprobat , gdy równolegle inna, przenaczona do ochrony
zranionego dziecka, stale mnie odpycha i postrzega przez silny pryzmat nieufno ci. I cho
z jednej strony jestem w stanie omawia takie przeniesienie w kontek cie naszej obecnej
relacji terapeutycznej, mog – i skøaniam si do tego – zach ca klientk , by znalazøa w
sobie cz ci przenosz ce na mnie jej dawne stany, przekonania i uczucia i pomaga jej
nast pnie odbarczy je z emocji i odebra przechowywan pami lub tre (pisz o tym na

dalszych stronach tego i nast pnego rozdziaøu). Po uwolnieniu od niesionych ci arów lub
odklinowaniu z punktu i momentu zatrza ni cia przestaj one trzyma te anachroniczne
przekonania i emocje i reagowa z ich pozycji.
Wyj tkiem od tego, jest ten uøamek moich klientek, które zostaøy straumatyzowane
tak rozlegle i dotkliwie, e ich Ja nie s wci niedost pne, chronione. Poniewa u tych
osób stany broni ce wci nie pozwalaj Ja ni na przewodnictwo, odnosz si do nich
bezpo rednio i bezpo rednio spotykam si z ich spaczonym postrzeganiem mojej osoby. S
to bardzo wymagaj ce relacje, gdy jestem wystawiany na wszelkiego typu oskar enia,
prowokacje b d oczekiwania. Pomaga mi wiadomo , e to tylko jaka cz
danej osoby
doszøa chwilowo do gøosu i traktuje mnie przez pryzmat pewnych jej do wiadcze – cz ,
która zostaøa zamro ona w jakiej dawnej sytuacji i czasie i która z tej pozycji uzasadnione
powody traktowa ludzi w pozycji aktorytetu w sposób ekstremalny. Je li w obliczu takiej
aktywacji udaje mi si zachowa przewodnictwo mojej Ja ni, stopniowo taka cz
klienta
zaczyna dostrzega , e jestem inny ni sobie wyobra aøa i e mnie z kim pomyliøa. Wtedy
pozwala mi odebra swój materiaø i odbarczy si .
Terapeuci, którzy potrafi zachowa w takich chwilach przewodnictwo ja ni, zdolni
s przejawia zaciekawienie i wspóøczucie dla trudnego poøo enia klienta oraz docenia
jego zdolno ci. Nie znaczy to, e nie maj oni innych emocji, jak zøo , szcz cie czy
smutek, ale poniewa te ich cz ci nie s skazane na banicj , mog obecne – doradza i
nadawa pracy koloryt swoim do wiadczeniem. Jie li nie s ekstremalne, to odd wi k, jaki
wnosz , mo e by nieoceniony; z tego powodu zach camy szkolonych terapeutów, by nie
bali si przekazywa go klientom. Zanim jednak terapeuta przemówi z jakiej swojej cz ci,
musi sprawdzi , czy nie jest ona ekstremalna; je li nie b dzie tego pewien, powinien
zaznaczy , e wnoszona przez niego percepcja mo e by znieksztaøcona. Jest spraw jego
odpowiedzialno ci pracowa z takimi swoimi stanami poza sesj , by nie wgrywaøy si w
prac terapeutyczn zakøócaj c obraz i by mógø on utrzymywa postaw wspóøczucia oraz
szacunek dla przewodnictwa ja ni.

J zyk terapii WSR
J zyk terapii SWR, sam z siebie i poprzez siebie, niesie klientom ulg i wzmacnia
ich. Z chwil gdy odkrywaj , e ich w ciekøo , wstyd, niekompetencja, niezaspokojenie
lub inne tzw. wady nie tkwi w rdzeniu ich to samo ci, ale pochodz od ró nych drobnych
cz ci psychiki – cz ci, którym oni mog pomóc si zmieni – ycie przestaje wygl da
tak ponuro. Klienci zaczynaj zdawa sobie spraw , e s czym o wiele wi cej, ni tylko
tymi ekstremalnymi partiami i e mog te inne swoje zasoby zaprz c do pomagania im.
Pierwszy krok ku temu polega na skorygowaniu sposobu, w jaki opisuj oni samych
siebie i swoje problemy – na przej ciu od j zyka monolitucznego do j zyka wielorako ci.
Dla wi kszo ci klientów przej cie to jest bardzo øatwe, naturalne i przyjmowane z ch ci .
Na ogóø okazuje si , e wierzyli oni ju wcze niej lub intuicyjnie wyczuwali, e tak wøa nie
z nimi jest, wi c nieraz sami spontanicznie zaczynaj u ywa j zyka wielorako ci (np.:
„Cz
mnie chciaøaby do niego wróci , ale inna cz
bardzo si boi”). Do zaszczepienia
takiego j zyka wystarcza zwykle je li, gdy dana osoba opisuje swoje trudno ci, terapeuta
wnosi swój odd wi k w takim wøa nie j zyku. Oto przykøad:
Mary: Staram si radzi sobie lepiej i nie wymiotowa i czasami mi si udaje, ale moi
rodzice tego nie chc widzie i s przekonani, e stale to robi , a to kasuje mój zapaø i

poczucie: „ojej, zaczynasz sobie nie le radzi ”.
Terapeuta: I to sprawia, e przestajesz chcie próbowa kiedykolwiek jeszcze?
Mary: Taak... Wiem, e lepiej sobie radz , ale wci mam co jakby: „ale jakie to ma
zanaczenie?” To prawie jak wymówka, bo wtedy sobie my l , e przecie mog
rzyga , a zaraz potem: „Nie, powinna przesta ”.
Terapeuta: To brzmi tak, jakby byøo w tobie par ró nych cz ci, które si o to wykøócaj .
Jedna jest zraniona przez rodziców tym, e ci nie doceniaj i nie widz twoich
post pów i ta cz
mówi ci „odpu sobie”, a inna nalega, eby dalej si staraøa,
niewa e co zrobi lub powiedz . Czy to si zgada?
Mary: Tak, dokøadnie.
Terapeuta: A czy søyszysz co jeszcze tam w rodku? Na przykøad mo e jest taka cz ,
które ci nieustannie krytykuje?
Mary: Zgadza si . Raz po raz czuje si do niczego, bo nie umiem zaprzesta wymiotowania.
Terapeuta: Czy to jest tak, e gdy zwymiotujesz, jakby ta cz
siadaøa ci na ramieniu
powtarzaj c, e jeste do niczego?
Mary (pøacz c): Taak.
Terapeuta: Nie pomaga ci ona, prawda? Ale teraz pojawiøa si chyba jeszcze inna cz
ciebie, taka co sprawia, e czujesz smutek i cierpisz, czy tak?
Mary: Tak, ona ostatnio regularnie mnie nachodzi.
Ostatnie zdanie wiadczy, e Mary nie tylko przyj øa j zyk terapeuty, ale poszøa
jeszcze dalej i sama zacz øa go u ywa . Zasadniczo ka da kwestia jak klientka wypowiada
mo e otworzy drzwi j zykowi cz ci:
Pani Johnson (matka Mary): Nie znosz tego strasznego baøaganu, jaki Mary zostawia w
øazience. Je li nie zacznie po sobie sprz ta , to nie wiem, co jej zrobi .
Terapeuta: Co pani mówi do siebie, gdy znajduje pani ten baøagan w øazience?
Pani Johnson: Co sobie mówi ? My l , e ona to robi zøo liwie, by mi dokuczy , ebym
musiaøa si w tym babra .
Terapeuta: Czy ten gøos – ta cz , która mówi pani, e córka robi to zøo liwie, zmusza
pani do jakich zachowa wobec niej?
Pani Johnson: Wszeszcz na ni . Gro jej, e j wyrzuc z domu. A potem czuj si winna.
Ale nie wiem, co innego mogøabym zrobi .
Terapeuta: Co mówi pani do siebie, gdy czuje si winna?
Pani Johnson: Mówi sobie, e jestem zø matk i e to gøównie przez mnie ona ma ten
problem, wi c nie powinnam si na ni za to w cieka .
Terapeuta: Wi c jedna pani cz
sprawia, e wpada pani w furi na Mary, a inna podwa a
zasadno zøo ci i atakuje pani . Zgadza si jako ?
Pani Johnson: Tak... To istne szale stwo, prawda?
Terapeuta: Wcale nie, to jest caøkiem normalna reakcja na problem, który budzi l k lub
przera a. Jednak cho jest ona normalna, to brzmi, jakby toczyøa si w pani wojna
mi dzy ró nymi cz ciami, które maj inne zdania o tym, jak pani powinna traktowa
córk , prawda? Czy chciaøaby pani zmieni swoje relacje z ka d z tych cz ci?
Kluczem do otwarcia wewn trznego dialogu jest przytoczone wy ej pytanie: „co w
takich sytuacjach sobie mówisz?” Klient odpowiada: „Mówi sobie, e ___________, co
terapeuta obja nia: „O, wi c cz
ciebie mówi ___________. Czy bywa tak, e køócisz si
z tym pogl dem?” Klient odpowiada: „Nieraz my l , e ___________”, na co terapeuta

znów obja niaj co: „Och, wi c ta cz
ciebie my li co innego ni tamta”. Na tym etapie
celem jest – poprzez tøumaczenie procesów wewn trznej komunikacji – zaznajomienie
klienta z j zykiem wielorako ci i zaznajomienie siebie (oraz klienta) z tymi jego partiami,
jakie graj kluczowe role w ujawnianych przez niego problemach.
Niektóre osoby maj pocz tkowo nieco køopotów z ide , e nie stanowi jednolitych
osobowo ci, wi c mog czu opór przed u ywaniem takiego j zyka. Mo e dlatego, gdy
pewne ich cz ci boj si , e oka nienormalne lub maj ce MPD/DID albo e terapeuta o
nich tak pomy li. Kiedy indziej w ogóle boj si ujawni swoje wewn trzne ycie, albo nie
chc by zmuszane do przyj cia pogl dów terapeuty i broni si zaczynaj c traktowa ów
j zyk jak pole bitwy. Klient mo e te by zdominowany przez jak cz , która nie chce
odda wøadzy zanim dany problem nie zostanie rozwi zany i czuje, e terapeuta poprze jej
stanowisko: „Nie mów mi nic o moich cz ciach! To Mary robi mi bajzel w øazience i st d
caøy problem”. Bywa te , e terapeuta sam ma problem ze stosowaniem tego j zyka, albo
boi si , e klienci pomy l o jego u ywaniu jak o czym miesznym lub dziwacznym i
przenosi t niepewno na nich.
Bez wzgl du na powód, gdy trafiam na opór dotycz cy j zyka cz ci, przestaj go
u ywa i czekam a klient bardziej mi zaufa i b d mógø do niego powróci . Dawniej, gdy
miaøem troch obaw, jak ludzie zareaguj na t mow , miaøem te wi cej i cz ciej do
czynienia z oporem, ni obecnie. Dzi , gdy moja Ja stoi na czele, do rzadko ci nale
przypadki, kiedy klient odczuwa tu dyskomfort.
Pocz tkuj cym terapeutom zdarza si popeønia tu jeden z dwóch bø dów. Albo chc
indoktrynowa klienta wprowadzaj c j zyk wielorako ci za wcze nie lub zbyt natarczywie i
gadatliwie (co mo e rodzi reakcje obronne, a to z kolei skøania terapeutów albo do
zupeønego zaniechania prób albo do jeszcze bardziej natarczywych dziaøa ), lub te s tak
niekonsekwentni w u ywaniu tego j zyka, e nigdy nie mo e si on przyj , wi c dochodz
do wniosku, e to klient nie jest w stanie sobie go przyswoi .
Po wprowadzeniu j zyka cz ci zaczynam wnosi zazwyczaj w jakim momencie
podstawowe poj cia modelu SWR i mówi klientowi co w rodzaju:
Pewnie zauwa yøe , e u ywam okre lenia „cz ci” gdy mówi o twoich uczuciach
lub my lach. Robi tak, bo jestem przekonany, e ka dy z nas ma w sobie wiele ró nych
osobowo ci, które zwykle walcz ze sob o przej cie wøadzy nad nami. Kiedy s w stanie
wojny, mo e ci si wydawa e utraciøe kontrol nad sob , zgadza si ? Lub kiedy indziej,
gdy jaka cz
bierze w tobie gór , robisz lub mówisz rzeczy, których tak naprawd nie
chcesz, przawda? No có , ja wiem, e nawet je li takie cz ci s destrukcyjne, ekstremalne
czy nie przebieraj w rodkach, to wszystkie one chc czego dobrego dla ciebie. Wiem te ,
jak mog ci pomóc dogada si z nimi tak, by mogøy si zmieni i zacz peøni inne role;
wtedy przestaj ze sob walczy i robi ci krzywd , a zaczynaj wspóøpracowa . Czy jeste
tym zainteresowany?
Zale nie od stopnia zaufania, jaki na dany momentmaj do mnie cz ci zarz dzaj ce
klienta, mo e to by wszystko, co musz mu powiedzie lub obja ni by my mogli pój
dalej. Czasem jednak musz døu ej omawia ten model oraz stosowane techniki, zanim
zarz dcy si odpr , zaufaj i zgodz . Mam dla nich wielki respekt i dlatego staram si
zawsze omawia z nimi te sprawy tak døugo, jak tylko potrzebuj , by upora si ze swoimi
obawami.

Omówienie wewn trznych zwi zków

Gdy j zyk wielorako ci zostaø ju wprowadzony i zaakceptowany w jakim stopniu
przez klientów, a oni sami zgadzaj si na wypróbowanie tego modelu, stajemy przed
kilkoma poziomami do wyboru, na jakich ten model mo na stosowa . Zapewne najmniej
ryzykowny jest poziom, na którym prosto i zwyczajnie pytamy dan osob o jej cz ci oraz
o jej relacje z nimi i ich relacje mi dzy sob .
W miar jak kolejne cz ci klienta zostaj zidentyfikowane w trakcie omawiania jego
problemów, mo na przechodzi do pyta o relacje ka dej z nich z jego Ja ni , o ich
wzajemne wewn trzne relacje (w tym relacje mi dzy trzema grupami), oraz o relacje tych
cz ci z zewn trznymi osobami. Celem klienta jak i terapeuty jest tu zorientowanie si w
wewn trznej ekologii, na której teren wkraczaj . Zwøaszcza dla pocz tkuj cych terapeutów
wa ne jest, by po wi cili z klientem wiele czasu na rozmawianie o jego cz ciach i ich
stosunkach, gdy obaj musz zdoby wiadomo kluczowych wewn trznych zwi zków
zanim wejd do systemu, by mogli przewidzie jego reakcje i zapalnowa interwencje.
Bardziej do wiadczonym terapeutom trzeba mniej czasu na wybadanie stosunków mi dzy
cz ciami klienta, co wynika z posiadanej znajomo ci cz sto spotykanych wzorców
wewn trzych, która sprawia, e czuj si pewnie na tym terenie i stosuknowo szybko
zdobywaj – od ró nych cz ci i od Ja ni klienta – wiedz o panuj cych tam stosunkach. W
przypadkach, gdy zarz dcy s skrajnie podejrzliwi lub nieufni, to tak e nawet w przypadku
do wiadczonych terapeutów m dre b dzie pozostanie na poziomie zadawania pytan i
dyskusji o cz ciach tak døugo, a zarz dcy przekonaj si , e jest bezpiecznie i zezwol na
podejmowanie bezpo rednich rozmów z innymi partiami. Poni ej opisuje kilka gøównych
obszarów dla takich rozmów.
ZWI ZEK MI DZY CZ

CI A JA NI

Gdy klient zidentyfikuje jak swoj cz , to mo na go spyta o kilka spraw, na
przykøad: jak on si z ni czuje; dlaczego jego zdaniem robi ona to, co robi; jak wiele
wøadzy posiada nad nim i vice versa; oraz jakie ogólnie zmiany chce aby zaszøy w jego
relacjach z ni . Nast pnie mo na poprosi klienta, by mi dzy sesjami zwracaø uwag na t
cz
i monitorowaø j – przez kogo, przez co, w jakich sytuacjach i kiedy ulega ona
aktywacjom; jak te aktywacje wpøywaj na niego i jak øatwo (lub trudno) jest mu si potem
uspokoi lub oddzieli od niej.
ZWI ZEK MI DZY DWOMA CZ

CIAMI

Te same pytania mo e terapeuta zadawa je li chodzi o relacje mi dzy jego jakimi
dwoma cz ciami. Jak jego zdaniem czuj si one ze sob ? Jak nawzajem wpøywaj na
siebie? Jak si nawzajem aktywuj ? Dlaczego ich relacje ukøadaj si w taki sposób? Jest to
szczególnie wa ne gdy chodzi o cz ci skrajnie spolaryzowane lub chroni ce. Przydaje si
tak e pyta klienta, jak jego zdaniem cz ci takie sabotuj si nzawzajem i dr cz oraz jak
mo na im pomóc lepiej uøo y ich stosunki. Pro ba lub sugestia pracy nad swoim wn trzem
mi dzy sesjami mo e dotyczy nie tylko monitorowania przez dan osob rozpoznanych
cz ci, ale te prób i podejmowania przez ni rozmów z nimi w tym czasie dotycz cych
tego, e nie musz one ju robi tego, co robi i mog jej (Ja ni) da wi cej zaufania i
przestrzeni ni dot d.
adna z wysoce spolaryzowanych cz ci nie zredukuje swojej ekstremalnej pozycji
w sposób jednostronny. Poniewa ka da z nich boi si , e je li si cofnie, to przeciwstawna
skorzysta z okazji i przejmie kontrol , ka da musi mie pewno , e ta druga równocze nie

te si wycofa. Ka da musi wi c zaufa klientowi – jego Ja ni – e dopilnuje umowy. Ta
sama zasada dotyczy skrajnie chroni cych zwi zków w wewn trznej rodzinie; adna cz
ochronna nie porzuci swj roli, je li wcze niej nie b dzie pewna, e cz
któr ochrania jest
bezpieczna i zaopiekowana przez Ja .
Ten dwustonny charakter ekologii przemian wewn trznych wskazuje na dwie wa ne
wytyczne. Po pierwsze, je li klient stara si skøoni do przemiany jak swoj ekstremaln
parti , musi najpierw odszuka i wø czy do licz cego przemian równania inne zwi zane
cz ci, które s przez ni chronione lub z ni spolaryzowane. Po drugie, nieocenion
pomoc jest wszystko i ka da rzecz, jak klient robi, by rosøo w nim zaufanie jego cz ci do
jego Ja ni.
ZWI KSZENIE ZAUFANIA DO JA NI PRZEZ PRAC ZEWN TRZN

Bezpieczne wchodzenie do wewn trznego systemu
W terapii SWR mamy dwa podstawowe sposoby wchodzenia do wewn trznego
systemu i pracy z nim. Pierwszy to dost p bezpo redni, kiedy bezpo rednio z jedn lub
kilkoma cz ciami klienta rozmawia sam terapeuta lub – u ywaj c techniki pustego krzesøa
wynalezionej przez model Gestalt – doprowadza, e jedna cz
klienta rozmawia z drug
lub z jego Ja ni . Drugi sposób nazywa si wgl dowym i polega na tym, e klient sam
rozgl da si po swoim wn trzu, odnajduj c cz
lub cz ci do pracy i komunikuje o nich
oraz przebiegu swojej pracy. Obie te metody maj pot n moc dziaøania, przez co s
niebezpieczne je li stosuje si je bez wystarczaj cej wiedzy o potencjalnych problemach i
tym, jak ich unika . Zanim wi c omówi obie te modalno ci, drog bezpo redniego dost pu
i drog wgl dow (rozdziaø 5), opisuj teraz niektóre zagro enia i wytyczne.
DZIECI CY WYGNA CY
Jak wspomniaøem w rozdziale drugim, dosøownie ka dy klient, z którym pracowaøem
t metod , ma w sobie møode, dzieci ce cz ci (przy drodze wgl dowej jawi si one jako
postaci dzieci o ró nych cechach i w ró nym wieku). Dotkni te, odczuwaj one jak
kombinacj nast puj cych rzeczy: porzucenia, zaniedbania, niezaspokojenia, bezradno ci,
bezsilno ci, rozpaczy, zawstydzenia, winy, l ku, przera enia, bezwarto ciowo ci,
nieadekwatno ci, pustki i bycia niekochanym. Mog te dostarcza klientowi peønego
spektrum cierpie fizjologicznych, jak ostre lub t pe bóle, dygoty, niedowøady, pobudzenie,
wilcze gøody, brak apetytu itd. Kiedy cz ci te zostan przywrócone z wewn trznego
wygnania oraz otrzymaj zado uczynienie i opiek , zaczynaj czu dum , energi ,
u wi cenie, adoracj , zadowolenie, smutek (odpowiedni do sytuacji), empati i ciepøo
uczuciowe - inaczej mówi c, maj takie samo pasmo emocji jak dzieci zewn trzne i
obdarowuj nimi klienta. Ka dy czøowiek nosi w sobie takie dzieci ce cz ci, wi c ich
opis na pewno zabrzmiaø znajomo. Jednak e u wi kszo ci klientów (inaczej ni u nie
potrzebuj cych terapii ludzi) s one obci one skrajnymi przekonaniami o sobie i
zablokowane w jakim ekstremalnym punkcie przeszøo ci, w którym zostaøy (i wci
pozostaj ) odci te przez tzw. zarz dców od Ja ni jak i od wielu innych cz ci. Przez to te

wewn trzne dzieci doznaj w systemie klienta stanu ci gøego porzucenia i samotno ci i w
rezultacie s ogromnie podatne na zranienie i obolaøe. W dodatku bardzo cz sto s te inne
partie, które gardz tymi dzieci cymi i sprawiaj , e klient si ich wstydzi. Doznaj wi c
one nie tylko zaniedbania, ale i chronicznej dezaprobaty oraz krytyki wewn trznej, co tylko
utwierdza je w negatywnych przekonaniach, jakie na swój temat wyniosøy z przeszøo ci.
Nic dziwnego, e maj c w sobie co , co jest wyczuwane jako zbiornik bólu,
rozpaczy, wstydu i zøych wspomnie , system wewn trzny takiego klienta organizuje si
wokóø trzymania go jak najdalej od tych wykl tych cz ci. Zarz dcy s przekonani, e
gdyby tylko drzwi do tych uczu zostaøy uchylone, klienta wessaøaby czarna dziura bólu i
rozpaczy, z której nie b dzie powrotu. Prócz tego wierz oni zwykle, e te wygnane
dzieci ce cz ci s niezmienne i niereformowalne, wi c jedynym wyj ciem jest trzymanie
ich gdzie w odø czeniu (dysocjacji) i unikanie jakichkolwiek bod ców z zewn trz, które
mogøyby je poruszy , wyzwalaj c ich uczucia. Obok zarz dców siedz inne cz ci, które
niczym stra acy czekaj na alarm, by ruszy z akcj ga nicz gdyby mimo wszystko te
stany emocjonalne aktywowaøy si i szybko je odø czy lub znieczuli . Stra acy s gotowi
na wszystko, by wypeøni sw misj . W przypadku bulimiczek opcj pierwszego wyboru
jest atak ob arstwa. Gdyby jednak to nie zadziaøaøo, si gaj po inne rodki, jak narkotyki,
alkohol, seks, ci ecie si , kradzie e w sklepach itp.
ZALEWANIE I ZLEWANIE SI
Zarówno zarz dcy jak i stra acy najbardziej obawiaj si zalania przez uczucia,
my li i doznania cz ci wygnanych lub ich zmieszania si z Ja ni lub przenikni cia do
caøego systemu. W pewnych okoliczno ciach bowiem cz ci te potrafi przeskoczy
oddzielaj ce je mury, a gdy Ja zostanie nas czona tym materiaøem emocjonalnym, traci
dost p do swych zasobów i w pewnym sensie zostaje zatopiona przez tak cz , która
wtedy przejmuje kontrol nad systemem. Nale y pami ta , e mo liwo zlania si emocji
wygna ców z Ja ni lub reszt systemu jest gøównym l kiem zarówno zarz dców jak i
stra aków (wyj tek stanowi przypadki, gdy odci te cz ci przechowuj jakie straszne
tajemnice; wtedy zarz dcy i stra acy najbardziej boj si ujawnienia tych faktów).
Jest kilka powodów, dla których i zarz dcy, i stra acy tak bardzo boj si zalania
przez materiaø wygna ców. Gdy Ja zmiesza si z uczuciami tej czy innej dzieci cej
wygnanej cz ci, zostaje przytøoczona jej bólem rozpacz b d l kiem i w rezultacie
przestaje peøni swe przewodz ce funkcje, a caøy system czuje si bezbronny nara ony na
ciosy. W dodatku, wygnane cz ci dzieci ce rozpaczliwie i uporczywie poszukuj jakiej
zewn trznej osoby, która zatroszczyøaby si o nie i idealizuj ka d , lub te - nosz c
brzemi poczucia winy czy braku wøasnej warto ci - szukaj rozgrzeszenia czy docenienia
przez kogo przypominaj cego pod jakim wzgl dem czøowieka, który pierwotnie
wdrukowaø im to poczucie. W efekcie taki zmieszany klient regularnie wchodzi i powtarza
zwi zki, w jakich jest raniony w coraz drastyczniejszy sposób.
Do tego, poniewa wygnane cz ci otoczone s przez stra aków, którzy reaguj
gwaøtownie i nie przebieraj w rodkach, ilekro jakie wewn trzne dziecko cierpi, zarz dcy
mog bardziej ni jego ba si aktywacji stra aków stosuj cych ostre, destrukcyjne metody
“pomagania” w bólu. Do najcz stszych nale y l k przed wyzwoleniem si w ciekøo ci,
która w przypadku osoby wykorzystanej mo e pchn j do takich samych czynów, jakich
kiedy padøa ofiar lub narazi j na ponowne zranienie wskutek reakcji otoczenia na jej
gniew. W dodatku, je li jedna cz
dzieci ca nosi silne pragnienie wybawienia przez
dawnego oprawc , to uwolnienie w ciekøo ci na niego przez inn przekre li caø nadziej na

ów ratunek czy rozgrzeszenie, gdy jego czyny zostaøy rozpoznane jako nadu ycia i osoba
ta bliska jest definitywnego przeci cia tej relacji.
U osób chronicznie wykorzystywanych zarz dcy boj si tak e uwolnienia tej cz ci,
której rol jest skøanianie lub zmuszanie do samobójstwa. W przypadkach traumy
drastycznych nadu y zwykle jest tak e jaka cz
odpowiedzialna za poøo enie
ostatecznego kresu cierpieniu, je li staje si ono nie do wytrzymania, lub za ostatecznie
pogrzebanie cisøej tajemnicy. Takie samobójcze partie mog te si uaktywnia w reakcji
na obna enie której z wykluczonych cz ci. Inne, budz ce l k reakcje nale do typowych
zada stra aków, jak samookaleczenia czy ataki naøogów: ob arstwa, alkoholu, narkotyków
czy seksu. Wszystkie takie cz ci od gaszenia po arów s jak ukryte bomby skonstruowane
w ten sposób, e detonuj je próby przedwczesnego uchylania drzwi do cel wygna ców.
Zarz dcy maj wi c jeszcze jeden søuszny powód do stawiania oporu chc cym dobrze
terapeutom, którzy majstruj przy zamkach przed wykr ceniem zapalników z min.
Generalnie, zlewanie si dzieci cych, wygnanych cz ci z systemem przynosi ból i
podatno na zranienie - dwie rzeczy, których zarz dcy i stra acy obawiaj si najbardziej i wokóø blokowania i gaszenia których s organizowani. Musimy pami ta , e samo
zalewanie nie jest niczym destrukcyjnym; w istocie dla wielu wygna ców wa ne jest
skøonienie lub zmuszenie Ja ni, by mogøa do wiadczy w jakim punkcie ci arów, jakie
nios i jest to elementem zdrowienia. Kiedy Ja ich do wiadczy i je przyjmie, dzieci ce
wygnane cz ci czuj , e wreszcie zostaøy w peøni zaakceptowane. To, co musiaøy kiedy
prze y , zostaøo u wiadomione i przyj te, wi c nie b dzie ju tak øatwo zaprzeczy , e ten
emocjonalno-doznaniowy materiaø to jakie fantazje, histerie czy ruchome wyobra enia.
Przestrzec chc wi c nie przed samym zlewaniem si , ale przed nieodpowiednim
momentem w jakim je dopuszczamy lub wspomagamy. Przedwczesne podzielenie si przez
wygnan cz
swoimi intensywnymi uczuciami i ich tre ci , które sprawia, e Ja zostaje
przytøoczona lub caøkiem zalana, mo e mie kilka negatywnych skutków. Po pierwsze, Ja
zaczyna czu si równie bezradna, przera ona, smutna lub male ka, jak owa dzieci ca
cz , wi c traci zdolno ukojenia jej i zaopiekowania si ni . Po drugie, ten lub inny
zarz dca mo e szybko zamkn dost p do systemu klienta, a jego ukara w jaki sposób lub
te odsun od terapii. Po trzecie, odpali mog czuøe detonatory stra aków, wrzucaj c go w
niebezpieczne, impulsywne zachowania. Z tych powodów, we wczesnych fazach pomagania
wygna com najlepiej jest powstrzymywa ich przed wtargni ciami i zalewaniem Ja ni.
Klienci niekiedy operuj pewn analogi pomagaj c rozumie , w jaki sposób Ja
mo e do wiadczy pewnych uczu wygnanej cz ci nie doznaj c przytøoczenia nimi.
Ludzie surfuj cy na desce wiedz , e nawet po ród zamykaj cych si nad nimi
gigantycznych fal s bezpieczni dopóki gøowa wystaje ponad wod . Z chwil , gdy zostaje
zalana, rozbijaj si o dno. Podobnie Ja : jest bezpiecznie niesiona przez fale uczu i
dozna przyjmowanych z wygnania cz ci, je li - i dopóki - nie zostanie przez nie caøkiem
zatopiona. Tym, czego system naprawd si l ka, jest jego totalne zatopienie. Dlatego
wyzwalanie wygna ców mo e okaza si niezwykle mistern operacj .
Jednym z gøównych zada w terapii SWR jest upewnienie si przez Ja , e przyj te
z wygnania cz ci zostan otoczone opiek . Dobra opieka nad wewn trznymi dzie mi
znaczy, e Ja jest obecna jako søuchaj cy i peøen empatii wiadek dla ich historii, emocji i
stanów, mówi cych, co si kiedy wydarzyøo w yciu danej osoby. e pomaga im
oklinowa si z tych punktów przeszøo ci i zrzuci naøo one brzemiona, przez co mog
przej do tera niejszo ci i y wyzwolone. Polega to na obejmowaniu i przytulaniu tych
cz ci, regularnym ich odwiedzaniu plus przychodzeniu dodatkowo ilekro cierpi ;
akceptowaniu ich skaz, kojeniu l ków, bawieniu si z nimi i pozostawianiu ich w

towarzystwie lub pod opiek innych cz ci gdy Ja zajmuje si innymi sprawami. Inaczej
mówi c, Ja
robi to, co dobry, opieku czy, odpowiedzialny dorosøy robiøby dla
porzuconych i krzywdzonych dzieci.
Kiedy Ja staje si gotowa robi to wszystko regularnie i wytrwale, wygnane
dzieci ce cz ci powracaj do swego naturalnego, nie ekstremalnego stanu, bowiem wbrew
przekonaniu zarz dców mog si one zmienia - niekiedy zaskakuj co szybko - i staj si
na powrót normalnymi dzie mi. Od chwili wewn trznego zaopiekowania ani one, ani ich
ekstremalne uczucia, nie musz by otaczane murami izolacji; w istocie to owe mury
utrwalaøy ich ekstremalny stan. Reasumuj c, podzielenie si przez wygnane cz ci ich
uczuciami jest altem bardzo witalnym dla systemu, ale nie powinno nast powa wcze niej,
nim Ja b dzie mogøa je przyj bez zalania nimi do punktu utraty wøasnych granic.

Wspóøpraca z zarz dcami
Jak mo na bezpiecznie przywróci wygnane cz ci i otoczy je opiek , skoro
zarz dcy maj uzasadnione obawy, e spowoduj one zalanie systemu? Aby mogli si
odpr y w stopniu wystarczaj cym do otworzenia dost pu do dzieci cych zesøa ców,
musz by speønione nast puj ce warunki:
1. Ja b dzie w stanie pomóc tym dzieci cym cz ciom i ich straszne uczucia
si zmieni ;
2. B dzie to uzyskane bez zalania systemu przez nie i Ja
nie zostanie
przytøoczona;
3. Niebezpieczni stra acy nie uruchomi swoich ga nic;
4. Terapeuta nie poczuje odrazy do tych cz ci ani nie straci szacunku, nie
porzuci i nie ukarze klienta za ich odsøoni cie;
5. Zewn trzne otoczenie klienta b dzie wystarczaj co bezpieczne - tzn. nie
b dzie w nim ludzi o gro nych cz ciach, które mogøyby zareagowa rani co na
obna enie dzieci cych wygna ców (a w razie takiego ataku Ja sobie poradzi i
otoczy wewn trzne dzieci opiek );
6. Ujawnienie tajemnic trzymanych przez wygna ców nie b dzie miaøo
niewybaczalnych skutków, jak mier , rewiktymizacja, wydziedziczenie czy inny
powa ny odwet ze strony czøonków zewn trznej rodziny;
7. Zarz dcy nie zostan wyeliminowani gdy ich chroni ce role przestan by
potrzebne.
Je li zarz dcy b d przekonani o mo liwo ci speønienia tych warunków, dadz Ja ni
dost p do systemu i b d raczej wspóøpracowa z terapeut ni stawia opór. Nie ka dy
zarz dca stawia wszystkie powy sze warunki, ale s one najcz stsze terapeuta potrzebuje
zbada je wszystkie. Poni ej omawiam sposoby ich speøniania.
1. ZAPEWNIENIE, E WYGNA CY MOG SI ZMIENI
Wi kszo zarz dców obstaje sztywno, e nie ma sensu pracowa z bólem klienta,
gdy „szkody s tak gø bokie, e nie mo na ich odwróci i pozostaje tylko trzyma si jak
najdalej od tych stanów emocjonalnych i nie zagl da w przeszøo ”. Wcieleniem takiej
zarz dczej filozofii byø pó ny Richard Nixon, który zapytany w jednym z ostatnich

wywiadów o tajemnic jego døugowieczno ci, powiedziaø: „Mam tak zasad : ’nigdy nie
patrz wstecz; zawsze patrz do przodu, bo je li patrzysz w przyszøo , mo esz si ni cieszy
w yciu. Spojrzysz do tyøu i umierasz’” (Chicago Tribune, 10.01.1993).
Aby przeciwstawi si takiemu przekonaniu, zawsze zapewniam zarz dców, e cho
rozumiem dlaczego tak wierz , nie jest to prawd . Mówi mniej wi cej tak:
„Cz ci, które nios twój ból i l k mog si zmieni i zmieniaj si , gdy tylko
znajd akceptacj i opiek . Ich ekstremalny stan wynika z tego, ze zostaøy
zamkni te w jakich punktach przeszøo ci i wykluczone z wewn trznej rodziny.
Przywrócone na jej øono i otoczone opiek , pozwalaj odpa swoim skrajnie
silnym uczuciom i staj si bardzo warto ciowymi, peønymi rado ci cz ciami,
a wy (zarz dcy) te nie b dziecie wtedy musieli trwa w swoich ekstremalnych,
wykluczaj cych i kontroluj cych rolach wobec nich”.
Zwykle pochøania to troch czasu, wytrwaøo ci i eksperymentowania, nim zarz dcy
dopuszcz rozwa anie takiej mo liwo ci.
2. KONTROLA ZALEWANIA I ZLEWANIA SI
Najwa niejszym odkryciem terapii SWR w ostatnich kilku latach jest sposób na
speønianie punktu drugiego: jak zbli a klienta do jego cz ci bez totalnego zlania si , tzn.
bez przytøoczenia materiaøem emocjonalnym jego Ja ni? Podobnie jak w wielu innych
przypadkach, odpowied jest prosta, lecz proste rozwi zania nale do najtrudniejszych.
Okazuje si , e wygnane dzieci ce cz ci s w stanie kontrolowa uwalnianie uczu , a przez
to trzyma swoje granice, je li pojm , e jest to w ich najlepiej poj tym interesie. Kiedy
zdecyduj nie zalewa Ja ni kompletnie - je li postanowi utrzyma w pewnym stopniu
swoje emocje w sobie (co jest kluczow trudno ci do pokonania) - wtedy Ja mo e
zbli y si do nich nie ulegaj c nadmiernemu przytøoczeniu. Obrazowo mówi c, klient
utrzymuje wtedy gøow caøy czas nad wzburzonymi wodami emocji.
Dlaczego zranione cz ci tak bardzo gro zalaniem? Najcz ciej podaj kilka
powodów, z których ka dy jest uzasadniony. Po pierwsze, chc wreszcie wyla niezno ny
baga emocjonalny, jaki w sobie trzymaj , a mog to zrobi tylko wtedy, gdy kto go od
nich „przejmie”. Po drugie, chc by Ja poznaøa empirycznie, przez co kiedy przeszøy i
jak si potem przez wiele lat czuøy - napieraj wi c tak, jak czøonkowie ka dej
represjonowanej grupy spoøecznej: chc zburzy okalaj ce ich mury wykluczenia, wyj na
wolno i zosta zaakceptowane. Po trzecie, maj nadziej , e przej wszy stery lub wøadz ,
zmusz klienta do znalezienia na zewn trz jakiej osoby, która si nimi zaopiekuje lub je
wybawi, uratuje. Po czwarte, boj si e nie zd , bo gdy tylko oddadz kontrol zdobyt
przez zalanie, zostan znów wygnane i zamkni te przez zarz dców lub spacyfikowane przez
stra aków.
Te cztery gøówne powody s ilustracj dziaøania cykli zaciekøych zmaga toczonych
na wewn trznej arenie klienta mi dzy zarz dcami a wygna cami. Cykle te pogø biaj tylko
izolacj tych ostatnich gdy im bardziej dzieci ce cz ci staraj si doprowadzi do zalania,
tym szczelniej kierownictwo trzyma je w zamkni ciu, wi c pr one do zalania jeszcze
mocniej, co powoduje ich jeszcze ci lejsze wykluczenie. Dla jednych klientów oznacza to
ustawiczn naprzemienno w sprawowaniu wewn trznej wøadzy lub kontroli, co wrzuca
ich w niezno n labilno emocjonaln i dychotomi : w jednej chwili s pøaczliwi, øatwi do
zranienia i niezaspokojeni, by w nast pnej emanowa chøodem, odø czeniem lub wrogo ci .

Czuj si ci gle przerzucani mi dzy dwoma wiatami: ponurym i zakratowanym
wi zieniem a chaotycznym oceanem pøaczu, bólu i osamotnienia. U innych klientów trwaø
lub wzgl dnie trwaø dominacj zdobywa jedna z tych grup i trzyma stery przez døu szy
czas, a do chwili gdy druga, pozbawiona praw obywatelskich grupa, dokonuje przewrotu.
Terapeuta lub Ja klienta musi stara si wyja ni dzieci cym wygnanym cz ciom,
e cho ich d enia s zrozumiaøe i søuszne, to próby totalnego zalewania systemu nie le
w ich najlepszym interesie - e gdy do tego doprowadzaj , Ja czuje si tak samo
rozwalona, przytøoczona i bezradna jak one, przez co staje si niezdolna im pomóc, wi c
zarz dcy j odsuwaj , a je - izoluj ponownie i jeszcze dokøadniej. Je li jednak cz ci te
utrzymaj swoje stany w pewnej separacji, Ja b dzie w stanie im pomóc stopniowo je
rozøadowa , a zarz dcy nie wpadn w panik , a wi c nie przerw tego procesu. Cz sto
okazuje si , e owe zranione cz ci potrafi zrozumie motywy kieruj ce zarz dcami, lecz
maj trudno lub opór, by uwierzy b d zaufa Ja ni, e b dzie zdolna im pomóc. Wynika
to z faktu, e w przeszøo ci owa ja - nie rozwini ta jeszcze i maøa tak jak one - nie byøa w
stanie poradzi sobie z traumatycznymi do wiadczeniami i zawiodøa, wi c szukaj pomocy i
wybawienia u innych, zewn trznych osób. Mimo to, te dzieci ce cz ci na ogól zgadzaj si
da Ja ni now szans lub przynajmniej spróbowa .
Maj c ju takie uzgodnienie, terapeuta zwraca si do Ja ni, by poprosiøa zarz dców o
nie interweniowanie, a nast pnie zacz øa zbli a si do danej swojej dzieci cej cz ci,
pami taj c jednak o zatrzymaniu si w razie zbyt silnego przytøoczenia jej uczuciami.
Czasami dzieci ca cz
wspóøpracuje do tego stopnia, e Ja ni mo e zbli y si do niej
niemal natychmiast a nawet wzi j w obj cia. Cz ciej jednak musi si ona klika razy
zatrzymywa i prosi o nie zalewanie w gwaøtowny sposób, zanim b dzie mogøa post pi
dalej. Czasem zajmuje to wi cej ni jedna sesj .
W czasie takiego procesu dobrze jest co pewien czas konsultowa si z zarz dcami i
pyta , co my l o jego przebiegu. Mo na ich tak e zach ca , by sami zawiadamiali
terapeut lub Ja klienta gdy poczuj si zaniepokojeni. Je li okazuje si im taki rodzaj
szacunku, staj si kooperacyjnymi konsultantami, którzy monitoruj tempo i søu rad . W
ten sposób model SWR postrzega to, co tradycyjnie uznawane jest w psychoterapii za
„opór”, jako dziaøania cz ci zarz dzaj cych klienta, pøyn ce z zazwyczaj uzasadnionych
obaw przez lud mi z zewn trz, którzy wkraczaj w delikatny system wewn trzny z intencj
zmieniania go. „Oporu” nie trzeba kruszy ani konfrontowa ; zarz dcy nie „oporuj ” i
staraj si pomóc, je li czuj , e ich zastrze enia s szanowane i s przekonani, e terapeuta
wie, jak pracowa w sposób bezpieczny i b dzie tego si trzymaø.
3. ZAJ CIE SI OBAW O GRO NE GA NICE STRA AKÓW
Jak wspomniaøem wcze niej, praca ze zranionymi, dzieci cymi cz ciami mo e
uruchomi stra aków i ich niebezpieczne ga nice: ataki furii, depresje, nawroty uzale nie ,
autosabota e lub zachowania autodestrukcyjne i samobójcze. Cz sto wi c obawy zarz dców
przed dopuszczeniem Ja ni do pracy ze zranionymi cz ciami dotycz nie tyle zalania przez
nie, ile gro by odpalenia stra ackiego arsenaøu przez ten proces. Cz sto te zarz dcy nie
mówi o tych obawach dlatego, e wol udawa i wierzy , i w systemie nie ma adnych
stra aków - e ich ukrywaj . Dlatego m drze jest pyta ich zwøaszcza o napady agresji,
ob arstwa, próby samobójcze i tym podobne zachowania klienta i nawet je li zaprzeczaj
takiemu ryzyku, nie traci czujno ci i zawsze liczy si z mo liwo ci takich ratunkowych
„akcji”. W przypadkach dowodów na istnienie stra aków i hamowanie przez nich pracy,
terapeuta musi najpierw zaj si tymi cz ciami, by rozbroi i przera aj cy, destrukcyjny

potencjaø. Wi cej o tym odcinku pracy pisz w rozdziale pi tym.
4. ZAUFANIE DO TERAPEUTY
Wielu klientów przychodzi z do wiadczeniami, e ilekro zaufali kolejnym ludziom
na tyle, by odsøoni przed nimi swoje zranione cz ci (szczególnie chodzi o poprzednich
terapeutów), doznawali od nich zranie i/lub porzucenia. Przychodz wi c ze søusznymi
l kami, e to samo mo e si zdarzy obecnej relacji. Nie tylko ich zarz dcy, ale i same
wewn trzne dzieci) mogøy wchøon postawy lub przekonania tych znacz cych osób, e
cz ci zranione s odra aj ce, przytøaczaj co roszczeniowe, aøosne lub niebezpieczne, wi c
odkrycie ich przed obecnym terapeut zabije i t relacj .
Niestety, je li chodzi o licznych terapeutów, tego typu l ki przed porzuceniem b d
pogard s mocno uzasadnione. Wielu terapeutów ma nie rozwi zane problemy z wøasnym
spolaryzowanym systemem i jego wygnanymi cz ciami, wi c reaguje na wewn trzne
dzieci klientów moc , postaw i l kami swoich zarz dców. Kiedy takie cz ci terapeuty
dochodz do gøosu, dla klientów oznacza to fatalny stres i ból, zwøaszcza gdy zaczynali lub
byli w trakcie odsøaniania swoich dzieci cych zranie . Odbieraj to jako zdrad , gdy jest
wtedy tak, jakby bezpieczna, opieku cza i ciepøa osoba, której zaufali, zmieniøa si nagle w
kogo zimnego, wrogiego i nieczuøego, tak samo jak jaka z pierwotnych postaci w
dzieci stwie, np. rodzic, czym potwierdza i utrwala ich l k oraz poczucie beznadziejno ci i
braku warto ci. Gdy tak si dzieje, bardzo prawdopodobne, e klient zareaguje z pozycji
swoich broni cych zarz dców (albo te coraz bardziej zrozpaczonych wygna ców),
uruchamiaj c spiral eskalacji konfliktu z cz ciami terapeuty, co rzeczywi cie zabija t
relacj .
Przemawia to za konieczno ci wystarczaj co skutecznej pracy ka dego terapeuty z
wøasnymi cz ciami wewn trznego systemu, co umo liwi mu zachowanie przewodnictwa
Ja ni w pracy z cz ciami klientów. aden terapeuta nie powinien zabiera si za prac z
dzieci cymi wygna cami, je li nie mo e szczerze zapewni klientów, e nie b d odrzuceni,
zostawieni samym sobie, ukarani czy przywoøywani do porz dku. Je li o mnie chodzi, to z
chwil , gdy bramy s ju otwarte i zranione cz ci odkryte, czuj i bior ogromn
odpowiedzialno wobec klienta. I nie otwieram zamków je li nie jestem pewien, e
dotrzymam tego zobowi zania, by by przy nim i jego cz ciach bez wzgl du na wszystko.
Zazwyczaj jedno lub klika zapewnie nie wystarcza do uspokojenia zarz dców.
Raczej dzieje si tak, e kwestie wokóø zaufania s wci na bie co omawiane, zwøaszcza
gdy terapeuta jest dopuszczany coraz bli ej. Wi kszo klientów potrzebuje pewno ci, e
terapeucie naprawd na nich zale y - e znacz dla niego wi cej, ni samo wykonywanie
pracy. Tymczasem wi kszo z nas jest szkolona w taki sposób, by oddala tego rodzaju
oczekiwania klientów i nie odpowiada (nie reagowa ) na nie - by dziaøa na opak swoim
odczuciom. Taka opaczno terapeuty nieodmiennie zwi ksza nieufno klientów i wydøu a
proces terapii. Zamiast tego staram si wi c okazywa klientom, e naprawd mi na nich
zale y i s dla mnie wa ni i komunikuj im to w spójny sposób, tak e werbalnie. Pomocny
w tym jest model SWR, gdy nawet je li ludzie s kierowani przez swoje odpychaj ce
cz ci, wiem, e maj te inne partie - i zwykle mog do nich dotrze - które s o wiele
sympatyczniejsze, a tak e Ja . Dlatego prawie nie zdarza si , bym nie mógø powiedzie
klientowi, e mam wiele troski o niego, a je li akurat jej nie czuj , to dlatego, e jeszcze si
naprawd z nim nie spotkali my.
Ta opaczna pozycja wobec klienta, jakiej uczy wi kszo szkóø, pøynie z l ku, e
bezpo rednie wyrazy troski wyzwol w nim nierealistyczne oczekiwania lub niestosowne

fantazje (szczególnie seksualne) lub e podziaøaj demobilizuj co na jego motywacj do
zaspokajania potrzeby blisko ci na innych frontach. Tak e i w tym wypadku model SWR
rozwi zuje ten problem, gdy obie strony wiedz , e to tylko dzieci ce, niedojrzaøe partie
klienta potrzebuj takich ci gøych zapewnie i mog mie wokóø tego nierealistyczne
fantazje - co podsuwa wietny materiaø do pracy. Klient ma przecie tak e Ja , która jest w
stanie pomóc tym maøym, møodym cz ciom z ich marzeniami i pragnieniami i która mo e,
razem z terapeut , zach ci je do ukazania sytuacji i miejsc w wczesnego ycia, w których
zostaøy zamro one - wyjawi , co sprawiøo, e s tak bardzo potrzebuj ce i niezaspokojone.
Dlatego mog bez obaw zapewnia klientów o mojej trosce i zaanga owaniu, a tak e stara
si znale z nimi te ich partie, które tak bardzo si o to martwi , a nast pnie pomóc im
znajdowa bezpiecze stwo i oparcie we wøasnej Ja ni.
5. UWZGL DNIENIE ZEWN TRZNYCH OBOSTRZE
Przywracanie dzieci cych cz ci wygnanych w niebezpiecznym rodowisku jest tak
samo niem dre, jak i nieetyczne. Je li klient yje w przemocowym lub wykorzystuj cym
zwi zku lub utrzymuje relacje z jakim niebezpiecznym czøowiekiem, zwøaszcza czøonkiem
swojej rodziny, staram si najpierw, by zmieniø otoczenie, a dopiero potem zaczynaø prac
ze swoimi cz ciami. Je li wewn trzni zarz dcy stawiaj opór wobec terapii SWR, mo e on
pochodzi z braku bezpiecze stwa zewn trznego i ich obaw o skutki otwierania zranionych
partii w zasi gu mo liwych czyich destrukcyjnych, rani cych reakcji. Nawet, gdy
wspóømaø onek lub czøonkowie rodziny nie s specjalnie napastliwi, mog zacz reagowa
w sposób ekstremalny reagowa na prac klienta z jego ró nymi, zwøaszcza dzieci cymi
stanami, na to, e wychodz one z ukrycia i zwi kszaj swoje wpøywy b d na to, e sam
klient staje si silniejszy i mniej zale ny. Z tych powodów wa ne jest, klient oceniø
wnikliwie z terapeut swoj zewn trzn sytuacj i kontekst relacyjny - i je li trzeba zmieniø
go o ile mo liwe - jeszcze przed rozpocz ciem pracy z cz ciami i na caøy jej czas. Zbyt
cz sto l duj w dodatkowej pracy z cz ciami czøonków zewn trznej rodziny klienta, które
aktywuj si w trakcie jego terapii. Ocenie i zmienianiu zewn trznego kontekstu po wi cam
w du ej mierze rozdziaø siódmy.
6. USPOKOJENIE OBAW PRZED UJAWNIENIEM TAJEMNIC
Cz sto okazuje si , e wygnane cz ci klienta nios nie tylko trudne uczucia, ale te
chowaj ró ne tajemnice, jakich ujawnienie mogøoby zagrozi jego bezpiecze stwu, b d
jego zewn trznej rodzinie, lub jakie wydaj si by ogólnie nie do przyj cia. Odsøoni cie
takich tajemnic cz sto istotnie skutkuje zasadniczymi, niekiedy wstrz saj cymi zmianami w
zwi zkach i relacjach klienta, wi c cz ci zarz dzaj ce maj søuszny powód, by si ba i je
chroni . Przewa nie jednak ten l k okazuje si anachroniczny – stanowi pozostaøo po
zastraszaniu, z jakim spotykaø si klient w dzieci stwie lub po dawnych obawach o utrat
opiekuna czy bezpiecze stwa egzystencjalnego. Nie prosz c o wyjawienie samej tajemnicy
(co mogøoby wzmóc chroni ce j blokady), terapeuta mo e zaj si sprawdzaniem, czego
boj si zarz dcy – co uwa aj , e mogøoby si sta , gdyby ukryta prawda wyszøa na jaw.
Nast pnie, wspólnie z tymi cz ciami i z Ja ni klienta, stara si oszacowa zasadno tych
l ków w chwili obecnej i, je li wyst puje, rozplanowa sposób pracy z nimi.
Niektóre cz ci boj si , e je li dopuszcz wiadomo , jak bardzo klient byø
raniony w dzieci stwie przez bliskie i wa ne osoby, b dzie to oznaczaøo, e nigdy nie byø
przez nie kochany, a to zaleje go chronicznym uczuciem porzucenia i/lub braku wøasnej

warto ci. Broni go wi c do tej pory przed utart zøudze o opiece i miøo ci, dzi ki którym
przetrwaø dawn gehenn . Albo boj si , e b d musiaøy skonfrontowa oprawcze osoby,
odci si od nich lub wypowiedzie im lojalno – szczególnie je li klient w dalszym ci gu
w czym od nich zale y. Model SWR pozwala bezpiecznie zaj si takimi obawami. Po
pierwsze, klient dowiaduje si , e ka dy, tak e oprawca, ma w sobie ró ne cz ci i e w ród
nich s te zranione, które pó niej zacz øy rani innych; pozostaøe wszak e mogøy zachowa
miøo do niego i nie neguj jej inne, krzywdz ce zachowania1.
Poprzez model SWR klienci mog zdrowie wøa ciwie bez konfrontowania osób,
które ich zraniøy2. Stanowisko to sprzeciwia si cz stemu i uporczywemu mitowi z obszaru
nadu y seksualnych, a mianowicie, e aby ofiara wykorzystania seksualnego mogøa w
peøni wyzdrowie , jej oprawca musi przyj do wiadomo ci t prawd i przeprosi za
wyrz dzone krzywdy. Przekonanie takie utrzymuje ofiar w dalszej zale no ci od czynów
jej opresora. Poza tym powoduje, e zbyt wielu klientów jest przedwcze nie zach canych
do konfrontacji z oprawc – czyli zanim ich system wewn trzny stanie si gotów poradzi
sobie z jego ró nymi mo liwymi reakcjami lub zanim b dzie caøkiem pewien prawdziwo ci
swoich wspomnie . W efekcie, konfrontacje takie ko cz si ponownymi nadu yciami na
klientach (rewiktymizacj ) wskutek zaprzeczania lub odpieraj cego ataku ze strony osób
konfrontowanych.
Klienci zawsze doznaj umocnienia gdy widz , e w swoim zdrowieniu nie zale
ju od jakichkolwiek zachowa innych ludzi. Cieszy ich te , e to do nich nale y decyzja,
kontrola i wybór sposobu konfrontacji (z wyj tkiem sytuacji, gdy nadu ycia wci trwaj ).
Je li klient postanawia przeprowadzi konfrontacj , terapeuta po wi ca mu i jego cz ciom
wystarczaj c ilo czasu, by go przygotowa wewn trznie tak, eby jego Ja mogøa caøy
czas pozosta na prowadzeniu i adna z cz ci nie doznaøa zranienia, bez wzgl du na to, jak
potoczy si takie spotkanie.
7. L KI ZARZ DCÓW O WYELIMINOWANIE
Wiele wewn trznych cz ci jest przekonanych e s tylko swoimi ekstremalnymi
rolami – e mog istnie tylko tak døugo, jak one – a poniewa peøniøy je sumiennie od lat i
na nic innego nie zostawaøo im miejsca, zagubiøy wiadomo , e maj te inne uczucia,
pragnienia i talenty. Boj si wi c, e je li rola si sko czy, b d musiaøy odej , znikn .
Nieraz te peønione role s tak niebezpieczne i opresyjne, e inne cz ci wolaøyby si takich
osobowo ci pozby – i teraz, zwietrzywszy szans , mog próbowa . Pytaj c po kolei takie
cz ci, co chciaøby robi innego, gdy potrzeba ochrony systemu lub innych partii zmaleje
lub zniknie, Ja klienta, sama lub z terapeut , mo e pomóc im odkry , e s one czym o
1 Taka sugestia niesie ryzyko, e klient – jego zranione wewn trzne dzieci – cofn si do swoich kryjówek i stamt d
b d szukaøy okazji do przej cia wøadzy (regres wewn trznego systemu); ich ból bowiem zostaø wøa nie
usankcjonowany „miøo ci ”. Emocjonalny wiat dziecka jest bardzo czytelny: biaøe-czarne. Je li rodzic lub opiekun
kocha, to nie zn ca si i nie wykorzystuje. A je li tak robiø, to gadki o jego miøo ci s czcz propagand o dziaøaniu
tøumi cym bolesne uczucia (rola zarz dzaj cych cz ci terapeuty). Moje do wiadczenie pokazuje, e praca nie mo e
omin dopuszczenia alu wokóø braku miøo ci w dzieci stwie i trzeba ostro nie przygotowa inne cz ci klienta na
skonfrontowanie i przyj cie tych emocjonalnych faktów. Dopiero po prze yciu takiej aøoby jego Ja b dzie mogøa
zdecydowa , jak odnie si do innych zachowa dawnych opiekunów, które – normalnie i same w sobie – mog
wiadczy o miøo ci (przyp. tøum).
2 To oczywiste. Ale nie mog zdrowie bez skonfrontowania si z uczuciami, jakie wywoøaøa w nich trauma i jakie
sprawiøy, e ich dzieci ce cz ci zostaøy „zamro one” w tamtych punktach czasu. Dopuszczenie tych stanów z
wygnania nie implikuje wcale zewn trznych konfrontacji z oprawcami, które rzadko maj terapeutyczny efekt, gdy
zawsze w jakim stopniu reaktywuj lub cofaj system wewn trznej rodziny do pourazowego trybu przetrwania. To
dwie niezale ne sprawy: konfrontacja wewn trzna z wøasnym baga em emocjonalnym (o jakiej pisz w poprzednim
odsyøaczu) i konfrontacja zewn trzna, o jakiej pisze Autor. (przyp. tøum).

wiele wi cej ni dotychczasow rol . Kiedy zobacz , e s dla nich ró ne nowe, ciekawe i
po yteczne cele, poczuj si na tyle bezpiecznie, by dokona zmian.
Zarz dcy cz sto maj uzasadnione obawy, czy zostan uszanowani w obliczu zmian i
po nich. Terapia SWR stwarza mo liwo pracy z tego rodzaju niepokojami, wskazuj c, e
trzeba da tym cz ciom tyle uwagi i czasu, by mogøy je oswoi . Niekiedy bywa to trudne,
gdy niektórzy zarz dcy s do tego stopnia manipulacyjni, destrukcyjni lub wojowniczy, e
z øatwo ci aktywuj ochronne lub kontroluj ce cz ci u terapeuty. Je li do tego dojdzie,
nast puje spirala eskalacji mi dzy jego zarz dcami, a zarz dcami klienta, co w najlepszym
razie zahamuje progres, a w najgorszym b dzie niebezpieczne. Je li chroni cy zarz dcy
klienta nie zostan uszanowani, a przynajmniej usøyszeni w swoich zastrze eniach, zaczn
sabotowa terapi i mog te kara swoj osob ró nymi metodami. Karanie takie jest
niebezpieczne i – zale nie od skali potrzeby ochrony systemu przed zranieniem – lokuje si
gdzie w pa mie od krytyki wewn trznej, przez gro ne fizjologiczne reakcje i symptomy, a
po niebezpieczne dla ycia akty autoagresji. Poniewa nieraz widziaøem siø takich
destrukcyjnych reakcji, nabraøem du ego szacunku do zarz dzaj cych cz ci chroni cych
systemy klientów – tak e przede mn .
Inni zarz dcy wygl daj jednak na bardzo rozs dnych i pomocnych. Maj zwykle
du wiedz o wewn trznym systemie i czasem nawet zach caj terapeut , by zdaø si na
nich. Niekiedy s tak racjonalni, e øatwo ich pomyli z Ja ni danej osoby. Mo e wtedy
zjawi si pokusa nadmiernego promowania takich cz ci i udzielania im wøadzy nad
pozostaøymi, ale to zawsze bø d. Mimo pomocnej postawy tacy gorliwie wspóøpracuj cy
zarz dcy mog mie jaki zamaskowany cel, którym cz sto okazuje si ukrywanie tego, e
ukrywaj jakie cz ci wygnane i kierowanie terapii gdzie indziej, w stron „od”
pilnowanych wi niów.

Odzyskiwanie cz ci „zamro onych w czasie”
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