Jak szuka terapeuty
d/s nadu y seksualnych z dzieci stwa
by odnie korzy i nie dozna nowych krzywd?
Robert Wa kiewicz
Motto:
Zanim zaczniesz kre li map wøasnych nadu y i zapeønia jej biaøe plamy – zanim
wyruszysz wgø b siebie w nieznan krain smoków i potworów, by j odczarowa i obj w
posiadanie – warto, wedøug mnie, jak najlepiej pozna map dost pnej pomocy
psychologicznej: jej biaøe plamy, grz zawiska i miejsca powa nych zagro e ,
aby w nich nie wyl dowaø z niefortunnie wynaj tym przewodnikiem.

Najpierw, w du ym skrócie, o
kierunkach, obszarach i formach terapii i
pomocy psychologicznej i niekoniecznie
psychologicznej. B dzie to jedynie pobie ny
przegl d, naturalnie subiektywny, oparty na
moim wieloletnim do wiadczeniu, najpierw
bycia samemu w terapiach i tworzenia ró nych
grup samopomocowych, pó niej wielu szkole
psychoterapeutycznych w kierunkach: terapii
uzale nie , psychodynamicznej, gestalt,
psychologii zorientowanej na proces, pracy z
ciaøem i pracy z wewn trznym dzieckiem.
Zahaczaøem te o systemow terapi rodzin,
odwiedzaøem ustawienia hell-ingerowskie (by
mie pogl d na nie z autopsji), do wiadczyøem
na sobie te podej cia eklektycznego. Jestem
zwolennikiem terapii pierwotnej – kierunku
stworzonego przez Arthura Janova – i cho
znam j tylko z jego literatury oraz wykøadów
szkoleniowych jakie umieszcza on na swoich
stronach, mam wra enie, e w mojej pracy z
klientami dzieje si wiele prac wedøug teorii „primalu” – terapii bólu pierwotnego.
Na pewno nie znam i nie wiem wielu rzeczy, wiem jednak, e wiem, co dziaøa i co jest
potrzebne w terapii zwi zanej z nadu yciami z dzieci stwa, zwøaszcza seksualnymi, a co jest
jaøowe czy wr cz szkodzi. Teoria bólu pierwotnego Janova, któr coraz peøniej potwierdza
wspóøczesna neuropsychologia, wyja nia mi dziaøanie nie tylko samego „primalu”, ale i
ka dej psychoterapii, która dziaøa gø binowo, a wi c mo e leczy dawne, wyparte urazy, je li
praktykuje j odpowiednio nastawiona osoba.

W uproszczeniu, jako model obrazuj cy przestrze psychoterapeutyczn , ch tnie
przyjm przekrój skorupy ziemskiej, pod któr kryje si j dro planety. To z tego j dra zasilane
s wulkany, które nios ludzko ci tyle nieszcz . Podobnie jest w yciu jednostki: støumiona
trauma, wylewaj c si czasem nagle na powierzchni , sieje spustoszenia relacyjne,
psychologiczne, zdrowotne i bytowe. Kierunki i szkoøy psychoterapeutyczne ukøadaj si
warstwowo je li chodzi o gø bi swojego oddziaøywania. Przy czym te le ce wy ej
generalnie lekcewa i deprecjonuj te le ce ni ej, uznaj c tylko siebie i kierunki jeszcze
pøytsze. Z kolej kierunki pracuj ce na wi kszych gø boko ciach doceniaj i uznaj
przydatno tych pøytszych w pewnych obszarach – pewnie dlatego, e musiaøy si przez nie
„przerosn ”.
Najbardziej rozpowszechniona forma terapii (mniej wi cej 90%), to model
behawioralno-poznawczy, który odwoøuje si do poziomu rozumowego, czyli pracuje
najbardziej „powierzchniowo” je li chodzi o ycie psychiczne czøowieka. To schemat:
bodziec-reakcja. Poznaj swój sposób my lenia i reagowania i zmie te zachowania, które ci
nie søu . W najgorszej wersji jest to tresura, w najlepszej edukacja. Skupiaj si na „tu-iteraz”, nie wracaj do „tam-i-wtedy”. To wedøug B-P caøa sztuka... Niestety, wedøug mnie efekt
tej tzw. terapii gadanej przypomina strzy enie trawy. Korzenie problemów – traumatyczne
do wiadczenia z najwcze niejszych okresów ycia – pozostaj ukryte i nietkni te i
wypuszczaj c z czasem coraz nowe „odrosty”: problemy o tym samym lub zamienionym
charakterze. Np. depresja nawraca. Albo ust puje, ale pojawia si za to uzale nienie. Lub na
odwrót. To samo dotyczy gøo nego ostatnio wynalazku EMDR – rozreklamowanej,
zwodniczej karykatury terapii wczesnych urazów.
Wiele ofiar trzyma si ró nych odmian B-P czy psychoanalizy, bo kierunki ten tworzy
nie formuøowan dokøadnie obietnic , e nie trzeba b dzie schodzi na samo dno, do
wøasnych piwnic gdzie grasuj demony – a nade wszystko nie trzeba b dzie dotyka
pod wiadomie wyczuwanego pierwotnego bólu. Tak jednak si nie da, r cz , je li mamy
doj do uzdrowienia ze skutków traumy. Le y ona zmagazynowana w podkorowych
strukturach mózgu – pniu i ukøadzie limbicznym – wi c bez ich aktywno ci (emocjonalno .
wolitywno , funkcje fizjologiczne), tylko z pomoc intelektualnych o rodków poznawczych,
nie dosi gniemy jej.
Zaznaczam, e praca na intelektualnym poziomie jest obecna tak e w gø bokich
formach terapii, gdy obsøuguje konieczno porz dkowania wydobytego przez nie
„materiaøu” i jest wtórna wobec niego. Samo podej cie B-P go nie wydobywa – nie ma do
tego narz dzi ani te nie widzi w tym sensu. Tymczasem terapi nadu y mo na w wielu
punktach porówna do archeologii. Trzeba niestety grzeba si delikatnie w zapomnianym,
ukrytym, pradawnym, otwiera stare groby i lochy, a przedtem trzeba wiedzie , gdzie w ogóle
zacz grzeba – gdzie jest najwi ksza szansa trafi na gøówne „zøo a”. Nast pnie trzeba ten
wydobyty materiaø katalogowa , prze ywa na nowo i zestawia z niego, jak w ukøadance
puzzle, swoj najwcze niejsz histori . Tu przydaje si rozumowe analizowanie siebie,
sytuacji yciowych, zachowa . Ale poparte wydobytym z nie wiadomo ci materiaøem
emocjonalnym i pami ciowym prowadzi to do caøkiem innych wgl dów ni zaøo enia B-P.
Mo na powiedzie , e dokonuje rewolucji poznawczo-behawioralnej w yciu lecz cych si
Ofiar.
Terapia uzale nie . Bazuje zasadniczo na podej ciu behawioralno-poznawczym. Za
wyleczenie uwa a tzw. stan trze wo ci: napraw skutków naøogu i i nie wracanie do niego. TU nie interesuje si korzeniami uzale nie – wczesn traum ani psychologicznymi
zaniedbaniami i dysfunkcjami zmagazynowanymi w systemie klienta – wi c nie widzi w

naøogu ich skutku ani sposobu radzenia sobie z pierwotnym bólem. Tymczasem naøóg peøni
funkcj tøumi c pami cierpie dzieci stwa, „pomagaj c” trwa z wypartym cierpieniem.
Cho odstawienie tego lub innego naøogu, je li wyst piø, cz sto jest konieczne przed
dotarciem do dawnych nadu y i ruszeniem ich z posad (uzale nienie peøni funkcj tøumi c
pami i zwi zane z ni uczucia), to równie okazuje si cz sto, e dopiero zaj cie si traum
stwarza warunki do ust pienia naøogu gdy inaczej nie uleczony ból wczesnych urazów
powoduje nawroty. Podej cie do uzale nie nie uwzgl dniaj ce ich ródøa w nadu yciach
kuleje tak samo, jak praca z traum bez zaj cia si jej skutkami w postaci kompulsywnych
zachowa . Specjalizacja bywa tu przeszkod ; traumatolodzy cz sto przykøadaj do uzale nie
tak samo maøo uwagi i wuedzy jak terapeuci uzale nie – do traum. Nasuwa si tu obraz
kopalni odkrywkowej; uporz dkowanie powierzchni nie jest mo liwe bez wydobycia i
usuni cia gø bokich zøó , które j zakøócaj , ale te wydobycie ich wymaga zdj cia warstw
zalegaj cych wy ej.
Podej cie psychodynamiczne (wywodz ce si z psychoanalizy) wie o istnieniu w
czøowieku nie wiadomych obszarów ycia psychicznego, natomiast z wiedz na temat
wpøywu wczesnej traumy seksualnej na pó niejsze ycie bywa ju ró nie. Freud, nie potrafi c
lub nie chc c uzna i broni wøasnych odkry dotycz cych kazirodztwa i jego skutków,
zaprzeczyø im za pomoc swojej teorii edypalnej. Gwaøty i molestowania w dzieci stwie to
wedøug tej teorii nie s realne fakty, ale „typowa” dla dzieci po dliwo i fantazjowanie o
seksie z rodzicami. Wedøug Freuda, to te „edypalne” (Edyp byø dorosøy i o eniø si z matk
wskutek niewiedzy i tragicznych okoliczno ci) pragnienia i my li, a nie realne nadu ycia,
dziecko wypiera do nie wiadomo ci, gdy rodz konflikt wewn trzny, i to owo wyparcie, ale
wyparcie fantazji a nie faktycznej traumy, powoduje neurozy i histerie. Teoria ta pokutuje
niestety do dzi , a przyøo ona przez terapeut do otwieraj cej si przed nim Ofiary
kazirodztwa, rewiktymizuje j (poddaje na nowo dynamice dawnych nadu y , utrwalaj c j i
pustosz c psychologicznie). Je li terapeuta jest ortodoksyjnym freudyst to – Bo e zmiøuj si
nad ofiar traumy seksualnej w jego r kach...
Z drugiej strony jednak to przecie z psychoanalizy wywodzi si tak e Lloyd
DeMause – tak e niestety prawie nie znany w PL – który dysponuje ogromnym wgl dem w
sfer nadu y na dzieciach, i to w toku caøej ludzkiej historii. Z punktu widzenia potrzeb
Ofiar szkoda tylko, e jest naukowcem, a nie psychoterapeut ... Tak e Alice Miller zaczynaøa
jako psychoanalityczka. To jednak odró niøo j od reszty psychoanalityków, e søuchaj c
wyzna Ofiar, uwierzyøa im, zamiast traktowa ten materiaø jako ich „edypalne” fantazje, co
zaowocowaøo z jednej strony wykluczeniem jej z Towarzystwa Psychoanalitycznego, z
drugiej ratunkiem dla bardzo wielu osób cierpi cych skutki wczesnych urazów.
Gestalt – stworzony w latach sze dziesi tych zeszøego wieku przez Fritza Perlsa –
ma kilka technik pozwalaj cych dociera do nie wiadomo ci, ale ze wiadomo ci nadu y
seksualnych i ich dynamiki w ród terapeutów tego kierunku jest ju ró nie. To zale y to od
danej osoby. Ogólnie gestalt koncentruje si na tym, czego do wiadczasz „tu-i-teraz, wi c
zale y jak si to interpretuje – czy jako zasøon dla przeszøo ci (trzymamy si tego, co na
bie co), czy wyøawiamy elementy nadu y przezieraj ce w obecnych do wiadczeniach i
stanach. Dawna trauma seksualna niemal zawsze prze wieca w „tu-i-teraz” i jest dziej cym
si obecnie w zast pczy lub symboliczny sposób, tam-i-wtedy. Niestety wi kszo terapeutów
nie umie (albo nie chce) dostrzega jej pod tym przykryciem. „Aby móc co znale , trzeba
wiedzie , jak to co wygl da” – pisze Anna C. Salter, autorka ksi ki Pokonywanie Traumy. A
przedtem w ogóle czu , e jest sens szuka . I oczywi cie nie ba si tego.
Praca z procesem – psychologia zorientowana na proces – wiele przej øa od Junga
(jej twórca, A. Mindell, byø z pocz tku jungist ). Praca z procesem, oparta na bardzo spójnym

fundamencie teoretycznym, cho czerpi cym z wielu tradycji kulturowych, ma bardzo bogaty,
chyba najbogatszy jak dot d, zestaw narz dzi i technik. S one skuteczne tak e w pracy z
traum , ale t konieczno POP rzadko docenia. Tu, podobnie jak wy ej, zale y to od
wiadomo ci danego terapeuty. Wi kszo ciowy trend tego kierunku niestety idzie w stron
szamanizmu, „geopsychologii, wró biarstwa, ró nych „warsztatów rozwojowych” i jak kto
to nazwaø „psycho-figli na energiach”. Wtedy, dysponuj c statkiem kosmicznym, w
efektowny sposób kosimy traw . Lub pluskamy si przy brzegu w rynsztunku pøetwonurka.
Terapia egzystencjalna. Z zaøo enia zajmuje si wszystkim, co istnieje w kliencie, co
si pojawia, uznaj c to za rzeczy o podstawowej wa no ci, wi c jako narz dzie mo e dobrze
rokowa co do skuteczno ci je li chodzi o traum , zwøaszcza seksualn , ale rozstrzygaj ca jak
zawsze jest wiadomo , gotowo i postawa danego terapeuty. Najlepiej, niezale nie od
reprezentowanej szkoøy i metod pracy, je li jest nim kto , kto sam przepracowaø wøasne
nadu ycia, a wi c z autopsji zna map i jest w stanie wspóøbrzmie z uwalnianym dzi ,
dzieci cym cierpieniem klienta. Podobnie jak w przypadku nurtu erikso skiego, czy
rogersowskiego – caøej psychologii humanistycznej.
Terapia Pierwotna – ze wzgl du na swoj teori , ostatnio coraz peøniej potwierdzan
przez badania mózgu pod k tem neuropsychologicznym (PET, fMRI) – jest najwøa ciwsza do
pracy z wczesn traum i na ni przede wszystkim nastawiona. Posiada te miarodajne,
mierzalne efekty terapeutyczne. W Polsce jednak Arthur Janov jest prawie nieznany i nie ma
polskoj zycznych terapeutów z tego nurtu. Najbli ej – Wielka Brytania i Francja. To –
uwa am – dotkliwa biaøa plama na polskiej mapie zasobów psychoterapeutycznych. Terapi
pierwotn przechodziø na przeøomie lat 1960/70 John Lennon.
Terapia osobowo ci wielorakiej (inaczej dysocjacyjnych zaburze osobowo ci). Nie
søyszaøem o specjalistach z tego zakresu w Polsce, cho nie wykluczam, e jacy pojedynczy
terapeuci stosuj j , lub co zbli onego, „chaøupniczo”. Konieczna jest w przypadkach Ofiar
najdrastyczniejszych nadu y : kultowych i satanistycznych. Podobna do niej jest IFS
(poni ej). Polecam pi kn ksi k Roberta W. Oxnama: 11 x ja – moje ycie z osobowo ci
mnog .
Mówi si , e osobowo wieloraka – najprostszy jej przykøad to Dr Jeckyll i Mr Hyde
– jest czym rzadko spotykana. By mo e tak jest je li chodzi o skrajnie drastyczne wypadki,
lecz wedøug mnie pytanie wobec bardzo wielu Ofiar kazirodztwa powinno brzmie nie: „czy
masz osobowo mnog ?” ale „do jakiego stopnia masz osobowo mnog ?” Nawet nie
poranieni w dzieci stwie ludzie nie s caøkiem spójni, jednorodni.
Terapia Wewn trznej Rodziny (Internal Family System Therapy – IFS). Te nie ma
w Polsce swojego o rodka. Rozpatruje klienta jako zbiór skonfliktowanych ze sob podosobowo ci, które tworz w nim wewn trzn rodzin , skøadaj c si ze zinternalizowanych
czøonków rodziny pochodzenia, jak i postaci, które go chroni , karz i/lub ograniczaj . W
przypadku Ofiar traumy, które „rozpadøy si ” w sobie na wiele cz ci by móc j przetrwa ,
pomaga Im zintegrowa si na nowo. Przydatna zwøaszcza w leczeniu DID – cz stego
nast pstwa nadu y seksualnych w dzieci stwie.
Terapia wewn trznego dziecka. Wewn trzne dziecko to posta , która ucierpiaøa
wskutek traumy. Niesie te wspomnienia, przechowuje te uczucia i jest zazwyczaj caøkiem
zmarginalizowane: zepchni te ze swoim bólem na dno psychiki. Cz sto ma przeciw sobie
caø wewn trzn rodzin , analogicznie do sytuacji w dzieci stwie. Jednocze nie to ono
trzyma najbardziej twórczy potencjaø i siø wewn trznego wzrostu. Bez dost pu do niej, jak i
pami ci dawnych krzywd, dorosøa Ofiara kazirodztwa tworzy sztuczne osobowo ci, niekiedy
nawet bardzo intryguj ce, ale nie jest prawdziw sob . Terapia wewn trznego dziecka ma na
celu pomoc w odnalezieniu go w sobie i danie mu gøosu oraz przestrzeni do wyra ania nigdy

nie wyra onych uczu . Cz sto potrzebne jest najpierw nawi zanie dialogu i pojednanie.
Dorosøa Ofiara musi nawi za z nim relacj , na co nieraz nie miewa z pocz tku ochoty, jak
te i samo wewn trzne dziecko mo e si najpierw d sa , ba , milcze czy by w ciekøe za
lata swojej marginalizacji. Nieraz trzeba te popracowa ze sprzeciwem lub bojkotowaniem
go przez innych czøonków wewn trznej rodziny; wewn trznemu dziecku nale y si
zado uczynienie. Kiedy to wszystko si stanie nast puje CUD odrodzenia i przemiany
duchowej, jaki trudno opisa . Wiedz to tylko osoby, które tego do wiadczyøy.
Terapia transpersonalna to kierunki id ce ju bardziej w stron duchowo ci; mog
by uzupeønieniem w leczeniu traumy, je li danej osobie pasuj wiatopogl dowo. Jednak n.p.
szukanie przyczyn konfliktów wewn trznych jednostki w jako ci poprzednich jej wciele , w
prawie karmicznym, jest ucieczk od realnych traum, jakie zdarzyøy si w obecnym yciu
(wcieleniu) – traum zapisanych w systemie nerwowym od pocz tków jego formowania si na
ziemi, jeszcze w øonie matki – a wtedy kieruje Twoj prac na tor zøudze . Aby odniósø
korzy , osoba prowadz ca musi zna i docenia wag dynamiki wczesnych urazów.
Hipnoza. Rozró nia si hipnoz pøytk i gø bok . W hipnozie pøytkiej, do której
zalicza si te autohipnoza, zachowujesz wiadomo caøy czas, a wi c masz poczucie i
mo liwo kontroli nad tym, czego do wiadczasz i co Ci si przydarza. To wa ne i jak ka da
sytuacja w terapii, o której Ty decydujesz, wzmacnia Ci . Problematyczne s te techniki, w
których kontrol nad Tob trzyma kto inny lub co innego – taka sytuacja powiela jeden z
gøównych elementów dynamiki molestowania w dzieci stwie, wi c j neuropsychologicznie
utrwala. Na hipnozie pøytkiej lub autohipnozie bazuj terapeutyczne techniki relaksacyjne i
wizualizacje.
W hipnozie gø bokiej nast puje odø czenie wiadomo ci. Stan gø bokiego transu
hipnotycznego mo e pomaga dotrze do wypartych wspomnie nadu y seksualnych, (mog
to tak e pewne substancje psychotropowe, jak MDMA), jednak po odzyskaniu tych faktów
mo esz (wci ) nie by pewien, czy nie s one uøud , bo nie przeszedøe wiadomie stanów
ciaøa, emocji i ducha, jakie pojawiøyby si w Tobie na drodze pracy np. z sygnaøami, snami
czy symptomami, jaka daje Ci szans stwierdzenia autentyczno ci Twych odkry . Hipnoza
gø boka nie jest wøa ciw psychoterapi , jest jedynie technik , w której na dodatek øatwo o
nadu ycia seksualne ze strony hipnotyzerów. Dlatego je li ju decydujesz si na taki seans
watro wzi zaufanego wiadka, najlepiej z kamer , by móc siebie potem zobaczy i wysnu
wøasne wnioski. My l , e lepiej stosowa hipnoz (je li w ogóle chcesz chcesz i zgadzasz si
wiatopogl dowo) na etapie, gdy jeste ju pewny, jakie rzeczy dziaøy si w Twoim
dzieci stwie; wtedy zyskujesz ródøo dodatkowych szczegóøów i scen, powi kszaj cych
zebrany wcze niej materiaø.
Regresing. W terapii traumy seksualnej nieraz pojawiaj si elementy samorzutnej lub
generowanej regresji (cofania si psychicznego w czasie) do stanów prze ywanych w
dzieci stwie i mog one by wielk pomoc na drodze do wyzdrowienia. W taki sposób
regresja jako technika funkcjonuje m.in. w terapii pierwotnej. Jednak regresing w formie
znanej w Polsce jest parapsychologi i okultyzmem, który øatwo diagnozuje Ofiary
kazirodztwa prze ywaj ce na nowo swoj traum jako osoby op tanie i proponuje swoje
„egzorcyzmy”. Mo e zakleszczy pacjenta w niezno nym stanie emocjonalnym, a poza tym
pi tnuj go gorszo ci . Ju sama propozycja egzorcyzmowania Ci mo e Ci wrzuci w
przygniataj ce przekonanie, które (zapewne kolejny raz) podkopie Twoje poczucie
adekwatno ci, e stany jakich do wiadczasz nie s skutkiem poranienia w dzieci stwie, tylko
op taniem przez diabøa. Cho op tania oczywi cie istniej .
Bioenergetyka – praca z ciaøem. Uwa am, e mo e by bardzo pomocna zwøaszcza
w sektorze dawnych nadu y , je li terapeuta ma wiadomo , e z ust puj cych blokad ciaøa

mo e wydobywa si pami traumy trzymana w tzw. zbroi ciaøa – pami emocjonalna,
ruchowa, obrazowa, søuchowa, stanu – i nast pnie zajmuje si wydobytym materiaøem lub
odsyøa Ci z nim do wøa ciwego fachowca. W ka dym razie nie zostawia wykopaliska
rozgrzebanego – archeologia jest przecie czym du o wi cej. To samo dotyczy masa y, np.
Lomi czy Ma-Uri. Ofiary kazirodztwa musz jednak bardzo uwa a , jak w przypadku
ka dego innego masa u lub pracy z ciaøem, czy masa ysta nie wplata elementów
seksualnych, co zawsze prowadzi do powa nej rewiktymizacji. I powinny mie pewno , e z
miejsca zareaguj , obroni si – co mo e by dla nich trudne. Inaczej biada Ci... spadasz z
lawin zdrady z powrotem, pokiereszowany na nowo. Dobrze jest wi c, dla bezpiecze stwa,
je li przejdziesz najpierw w terapii swoich nadu y etap wnoszenia reakcji obronnej na nie:
odzyskasz swoj moc i sprawczo . Je li jednak masa ysta wprowadza postaw i dotyk peøne
poszanowania, jest to dla Ofiar pot ny instrument do odbudowy ufno ci bazowej.
Terapia somatotropiczna opracowana przez Williama R. Emersona, niedost pna w
Polsce) ma w zaøo eniach wiele wspólnego z terapi pierwotn . Szczegóøowo o niej mówi
artykuøy Emersona, Robin i Larimore na Stornach Ocalenia.
Psychosynteza Roberta Assaggiolego. Kierunek ø cz cy obszary medycyny,
psychoterapii, religii i mistyki, zaliczany do nurtu psychologii humanistycznej. My l , e
Ofiarom traumy mo e pomóc w poszukiwaniach nadziei i wy szego, ostatecznego sensu ich
wøasnego ycia, a to jest niemal zawsze jednym z obszarów dotkni tych przez seksualne
wykorzystanie. Jednak jako kierunek nie skupia si na leczeniu dawnych urazów, a mo e
niekiedy zaprowadzi w meandry ezoteryki, odwodz c Ofiar od gøównego problemu
destabilizuj cego jej ycie.
Bioenergoterapia – ze swej natury uzale nia klientów od terapeuty, u którego musz
stale „tankowa ” siøy lecznicze, zamiast odzyskiwa dost p do wøasnych. Poza tym zazwyczaj
idzie w stron ezoteryki, spirytyzmu czy magii. W takich klimatach ch tnie dziaøaj , jako
jawne lub niejawne guru, osoby z narcystyczn potrzeb bycia wielbionym lub posiadania
wøadzy. Niekiedy mo na na nie trafi . Szerzej o wynaturzeniach terapeutycznych w
podrozdziale „Uwaga! Sekty terapeutyczne”.
Psychologowie chrze cija scy. Tu w przypadku traumy takiej jak kazirodztwo dobrze
jest si upewni , dany psycholog nie stanie, cho by jedn nog , po stronie dbania o caøo lub
wizerunek rodziny, albo po stronie czwartego przykazania (czcij ojca swego i matk swoj ),
eliminowania „zøych” emocji lub nakazu wybaczania bli nim, zwøaszcza wrogom, lub
kochania ich. Przecie Ofiarom O wi cimia nikt przy zdrowych zmysøach nie zaproponuje
przebaczania ss-manom i pojednania z nimi! Jednak napór etyczny i kulturowy na ochron
rodziców i podporz dkowanie im dzieci jest tak silny, e wiele autorytetów sadza przy
wigilijnym stole Ofiary nadu y seksualnych razem z ich oprawczymi rodzinami, których
zdrada i krzywda byøy porównywalne z holocaustem, albo i jeszcze straszniejsze. Z tak
zabójcz dla Ofiar postaw potrafi te zreszt „wyskoczy ” niejeden niechrze cija ski, tzw.
„normalny” psycholog.
Systemowa terapia rodzin. Nastawiona jest na uzdrowienie systemu rodzinnego,
który uwa a za nadrz dny wobec jego czøonków – na zaprowadzenie w nim harmonii, a
przynajmniej funkcjonalno ci. Je li psycholog trzyma si tego podej cia w sytuacjach
kazirodztwa i innych ci kich nadu y , øatwo rewiktymizuje lub pacyfikuje ich Ofiary.
Jedyny system rodzinny, jaki Ofiara musi uzdrowi , to Jej tzw. rodzina wewn trzna – grup
postaci wewn trznych, które cz sto s ze sob gø boko skonfliktowane i w pewien sposób
odzwierciedlaj dynamik rodziny pochodzenia. Staje si Ona jednak w tym procesie jego
gospodarzem, central zawiaduj c , kapitanem wøasnego statku, a nie jednym z czøonków
zaøogi. A jedyn osob , której powinna przebaczy , jest Ona sama – przebaczy sobie dawn

bezradno i podatno
bezwiednie traum .

na zranienie, jak i pó niejsze sposoby radzenia sobie z d wigan

Hell-inger: tzw. „terapia ustawie rodzinnych”. ywa kopia afryka skiej praktyki
voodoo (køaniania si osobom zmarøym i zøym duchom, by je obøaskawi ), której Hellinger
nauczyø si od Zulusów jeszcze przez II wojn wiatow jako katolicki misjonarz w Afryce.
Ta forma spirytyzmu mo e prowadzi do faktycznych op ta (osobi cie poznaøem dwa takie
przypadki), a ponadto w Ofiarach zmuszanych do pokøonienia si swoim katom umacnia
postaw poddawania si oprawczej dynamice rodziny pochodzenia. Jego propozycje
powielaj i wzmacniaj przemocow dynamik rodziny pochodzenia Ofiary, gdzie
uzdrowienie ma polega na ponownemu mentalnemu podporz dkowaniu jej dawnemu
oprawczemu systemowi. (Sam Albert Hellinger kupiø sobie dom po Adolfie Hitlerze i
mieszka w nim z ostentacyjn dum z powodu swej „odwagi”). Ech, nie chce mi si w ogóle
o nim pisa ...
Uwaga! Sekty terapeutyczne! Stosuj ten termin do wszystkich o rodków i
„pomagaj cych” osób, w których przestrzeni terapeutycznej zarysowuje si oprawcza
dynamika znana z sekt (religijnych lub parareligijnych). Dotyczy to zarówno form
indywidualnych jak i grupowych terapii, cho w tych drugich ma szersze pole. W
uproszczeniu jest to: uwiedzenie (tzw. bomba miøo ci), a nast pnie skryta kontrola,
manipulacja lub terror. Mechanizm tworzy si i obraca wokóø wøadzy i podlegøo ci. ongluje
ukojeniem i przemoc . Obietnica/przyn ta, a nast pnie rozczarowanie/cios. Podlegasz
systemowi nagród i kar: karmi ci pochwaøami na grupie, gdy stosujesz si do linii terapeuty
i spotykasz si z nagonk , gdy nie. Napotykasz przeszkody i szanta e, gdy chcesz odej .
Jeste uzale niany od otrzymywanej „pomocy”. Podlegasz podwójnym wi zaniom: „nie dasz
sobie rady ze swoim cierpieniem, ale pami taj, zawsze b dziesz miaø mnie”. Odbierasz
sprzeczne sygnaøy: terapeuta co innego wyra a søowami, co innego j zykiem ciaøa, postaw
lub zachowaniem. Jednocze nie skrycie pierze ci mózg: „Oczywi cie ka da terapia jest
wa na, ale wøa ciw terapi przechodzisz dopiero tu”. Wciska ci w przekonanie: „nikt inny
nie zrozumie twojego problemu / nie pomo e mi”. Spotykasz si gro b wykluczenia lub
ostracyzmem je li nasz odmienne pogl dy, samodzielnie wybierasz lub przejawiasz wøasn
wol , a jednocze nie odbierasz pochwaøy i jeste stawiany za wzór gdy przejawiasz
„sklonowane” postawy i przekonania terapeuty. Jeste w ten sposób manipulowany.
Zbawienie (uleczenie) czeka ci za posøusze stwo, ale pot pienie (psychiatryk) je li b dziesz
wierny sobie, tzn. je li np. przeciwstawisz si lub odejdziesz. Czujesz, e nie mo esz by
wierny sobie i ufa wøasnym uczuciom. Wø czasz radar by zawczasu wyczu , jak b dzie dla
ciebie bezpiecznie. Czy nie tak czuøe si w swoim nadu ywaj cym dzieci stwie?
Twory terapeutyczne operuj ce tak dynamik powstaj wsz dzie tam, gdzie
psychoterapeuta – zwykle wskutek wøasnych nie przepracowanych defektów
osobowo ciowych, jak np. narcyzm, mania wielko ci, potrzeba odbierania podziwu i
znaczenia, potrzeba wøadzy, potrzeba wypeøniania specjalnej misji, osobowo wieloraka,
wspóøuzale nienie, sadyzm (podniecanie si cudzym bólem) – wyst puje wobec swoich
pacjentów w roli guru lub kogo wyj tkowego. Pami taj, bezpieczny terapeuta nie do , e
nie wchodzi w takie role, to nie pozwoli, aby ktokolwiek go w której z nich osadziø.
Toksyczny – to osoba, która wie lepiej i narzuca t „wiedz ” pacjentom, a wi c dyskretnie lub
jawnie rz dzi nimi, wydaje im polecenia, wyznacza im cele, etykietuje ich by za chwil
wychwala , wywiera nacisk, kontroluje w jakikolwiek sposób i wtøacza w niechciane wybory.
Osoba, która uwa a si za doskonaø , a swoje metody za jedynie skuteczne. Boi si uczu lub

próbuje nimi kierowa u pacjentów. Wikøa ich w swoje prywatne sprawy, czyni z nich
powierników. To osoba, która najpierw – lub na przemian – stosuje tzw. bomb miøo ci
(budz c tym w poranionych, wygøodniaøych emocjonalnie osobach nadziej , e b dzie tym
upragnionym w dzieci stwie lecz nigdy nieobecnym, kochaj cym rodzicem), by potem
uwikøa pacjentów we wøasne problemy i ró ne pozaterapeutyczne relacje. Osoba, która
zatrzymuje Ci przy sobie lub pi tnuje wybór odej cia. Cz sto te nie znosi przy tym postaci
wewn trznego dziecka. Która szanta uje, straszy konsekwencjami przerwania terapii lub
obwinia za niepowodzenia w niej. Zwykle postawa taka zaznacza si w subtelnych sygnaøach
i skrytych zachowaniach, gdy jawne mogøyby wyludni jej gabinet. Jednak, o zgrozo, nie
wyludniaj – tak dziaøa tzw. syndrom sztokholmski.
Dla wi kszo ci ludzi tego rodzaju sygnaøy, postawa i cechy staj si czytelne do
szybko i odstr czaj ich. Jednak Ofiary, szczególnie kazirodztwa, które miaøy podobnie
niebezpiecznych i toksycznych rodziców i które, aby przetrwa z nimi w dzieci stwie,
musiaøy nauczy si nie widzie ich potworno ci, zaprzecza swojej krzywdzie, troszczy si
o swych oprawców i wyobra a sobie ich miøo i yczliwo w nadziei schronienia si
cho by w zøudzeniu bezpiecze stwa – takie osoby nie do , e z tego powodu s bardzo
podatne na krzywdy i nadu ycia w terapii, to aura toksycznego psychoterapeuty cz sto dziaøa
na nie jak magnes. To trudny do poj cia syndrom my lec cej do ognia. Kiedy Ofiary
kazirodztwa trafiaj na tego rodzaju „pomagaj c ”' osob , widz w niej, automatycznie, nie
jej realne narcystyczno-oprawcze cechy, ale dawn wyidealizowan i ut sknion fantazj
dobrej mamy / dobrego taty, wi c szczególnie øatwo l duj w niewidzialnej, rewiktymizuj cej
sieci. To bardzo gorzka prawda, e wøa nie wtedy, gdy Ofiary kazirodztwa s szczególnie
bezradne i podatne na zranienie – w pocz tkach swojej drogi terapeutycznej i w szczególnie
uwra liwiaj cym otwarciu si i ufno ci, najcz ciej staj si erem kogo , kto deklaruj c
pomoc, doi je na wiele z mo liwych sposobów. Uwa aj tak e, kiedy terapeuta nie chce adnej
zapøaty; to mo e by niepokoj cy sygnaø, bo powstaje pytanie o to, jak inn wtedy czerpie
korzy z pomagania lub na ni liczy? To bardzo gorzka ironia, e w momencie gdy ofiara
kazirodztwa umie ju naprawd dokøadnie wybada terapeut zanim mu si powierzy –
odrzuci toksycznego, a obsta przy naprawd yczliwym, kompetentnym i pomocnym –
niewiele ju jej zostaøo do przepracowania u niego.
Posumowuj c, praca z nadu yciami opiera si na wchodzeniu w gø bokie,
emocjonalnie do wiadczanie siebie – w czucie, w pami ciaøa, ruchów, stanu i obrazu. Wokóø
niej obudowuj si pozostaøe konieczne procesy i „zabiegi”. Wielu terapeutów pracuje
eklektycznie, tzn. ø cz c dowolne, aktualnie potrzebne techniki i podej cia z ró nych szkóø
terapii, teorii i systemów. To zapewnia najwi ksz elastyczno . Ale przede wszystkim, aby
terapeuta mógø pomóc komu znale zagubion prawd wykorzystania, musi on najpierw
wiedzie , jak ona wygl da, gdzie jej szuka i przede wszystkim nie ba si jej samemu.
Dlatego najwi ksze szanse dobrze si spisa maj ci, którzy sami do wiadczyli wykorzystania
w dzieci stwie i uporali si z nim. To jak z przewodnikiem; id c na górsk wypraw
najmujemy takiego, który te góry i ich zagro enia zna na wylot ze swojego do wiadczenia.
Nie we miemy geografa zza biurka czy marynarza.
Terapia krótkoterminowa vs døugoterminowa – to plus minus kilkana cie sesji.
Obliczona jest na dora n pomoc, przej cie bie cego kryzysu i w tym si sprawdza. Nie
nadaje si jednak do pracy z traum i lepiej jej nie rusza w ramach takiego kontraktu. Lub
gdy trauma w tym czasie zacznie wychodzi , - przekontraktowa prac na døugoterminow .
Trzeba zwykle wielu miesi cy na zbudowanie najpierw odpowiednio mocnej relacji
terapeutycznej, opartej na zaufaniu i autonomii, dopiero potem wej w okres naprawd
gø bokiej pracy nad wøa ciwym problemem. Praca z traum liczy si w latach, zale nie od jej

nasilenia, rozmiarów spustosze oraz „przepustowo ci” psychicznej danej osoby. Bywa
nieraz, e problem wykorzystania seksualnego w dzieci stwie odsøania si dopiero po
miesi cach lub latach innej pracy psychoterapeutycznej. Ale bywa te cz sto, e Ofiara szuka
terapii dopiero, gdy wøa nie zacz øy jej „wybija ” te wspomnienia.
Terapia indywidualna, czy grupowa? Mo e pomóc i jedna, i druga. Ka da ma swoje
plusy i ograniczenia. Wst pny okres budowania relacji terapeutycznej najcz ciej przechodzi
si tokiem indywidualnym, ale nie jest to elazna reguøa. Osobi cie uwa am, e najlepiej si
sprawdzaj obie formy równolegle – ka da ma nieco inne atuty, wi c ø cz c je oferta jest
peøniejsza. egluga søodkowodna i morska. Osobi cie do konkretnej, gø bokiej pracy nad
traum wol form grupy – to jakby wersja morska. Do klaryfikowania przepracowywanego
materiaøu wolaøbym raczej kameralno sesji jeden-na-jeden. To jest jednak bardzo
indywidualne i zmienne. Wa ne, eby wybrana forma dawaøa Ci maksimum komfortu, ale
cz sto blokad wytwarza l k przed nowym, nieznanym. Na przykøad mo e korzystniejsza
byøaby grupa, ale boj si licznych relacji i odsøoni cia. Lub na odwrót: przebywanie sam na
sam z „autorytetem” budzi we mnie groz , wi c zatrzymuj si w grupie, gdzie „w razie
czego” byliby wiadkowie.
M czyzna czy kobieta? Dylemat ten mo e dotyczy przede wszystkim terapii
indywidualnej. I wydaje si wi kszy w pocz tkach drogi. Je li pøe terapeuty ci kr puje i
blokuje, wybierz drug . Od czego trzeba zacz . W terapii grupowej powinien by – moim
zdaniem obligatoryjnie – m czyzna i kobieta. „Rodzice” tej samej pøci, eby nie wiem co,
nie b d w stanie zamodelowa „dzieciom” (klientom) prawidøowych ról spoøecznych i
prawidøowego poczucia peøni m sko ci lub kobieco ci.
Je li jeste kobiet , zapewne øatwiej Ci b dzie omawia intymne szczegóøy z kobiet
ni z m czyzn , Je li byøa wykorzystywana przez m czyzn , sytuacja sam-na-sam z
facetem w roli terapeuty mo e ci przera a . A je li przez kobiet ? Lub Oboje? Wkrótce
przekonasz si , e ka dy wybór ma plusy i minusy. I ka dy niesie ryzyko, cho by tylko
wyobra one. Na przykøad m czyzna mo e Ci pomóc, poprzez swoj peøn poszanowania
postaw , trosk i trzymanie granic, odbudowa zaufanie i poczucie bezpiecze stwa we wci
patriarchalnym wiecie. B dzie te pewnie lepszym obiektem przeniesienia dla twojej
w ciekøo ci na oprawc i pomoc w przekierowaniu jej na wøa ciwego oprawc .
Je li jeste m czyzn – odwrotnie. Gdy twoim oprawc seksualnym byøa kobieta,
facet jako terapeuta b dzie pewnie wydawaø si bezpieczniejszy. Je li przy tym nie miaøe
relacji z ojcem, co jest b. cz st sytuacj w rodzinie kazirodczej, to cho mo e Ci by trudno
wej w relacj terapeutyczn , wøa nie zbudowanie jej mo e zmniejszy Twoje deficyty. Gdy
byøe wykorzystywany przez m czyzn lub m czyzn, kobieta-terapeutka wyda Ci si
pewnie bezpieczniejsza. Jednak to od m czyzny najpr dzej nauczysz si , co to znaczy by
m czyzn (bo nie chodzi przecie o macho czy supermana), co jest dodatkowo wa ne, gdy
wykorzystanie po linii homoseksualnej niszczy w Ofierze poczucie m sko ci i cz sto te
zasiewa w tpliwo co do wøasnej orientacji seksualnej.
Je li jeste gejem lub lesbijk , to pewnie øatwiej Ci b dzie pracowa z terapeut o
orientacji homo czy biseksualnej. Jednak mo e si okaza , cho nie musi, e gø boka praca z
prze ytymi w dzieci stwie nadu yciami seksualnymi, wpøynie na zmian Twojej orientacji, a
to mo e Ci si nie spodoba , gdy – po pierwsze – postawi Ci przed weryfikacj daj cego
pewien komfort genetycznego pogl du na homoseksualizm, a po drugie przed perspektyw
ponownego prze-stosowywania si i zmiany stylu ycia, na co mo esz nie mie ochoty lub siø.
(To, co pisz o mo liwo ci zmiany orientacji seksualnej, jest w wielu miejscach uwa ane za
tzw. ciemnogród lub homofobi ; nauczyøem si jednak nie dba o tzw. poprawno
polityczn , ale o prawd potwierdzan moimi do wiadczeniami. Nie jestem przeciw

homoseksualizmowi; jestem natomiast przeciw wykorzystywaniu seksualnym kogokolwiek –
zwøaszcza dzieci, gdy ono rodzi najdotkliwsze konsekwencje, w tym przypadki zmiany
orientacji pøciowej. Wci wypatruj przypadku, kiedy Ofiara heteroseksualna stanie si
homoseksualn wskutek terapii swoich dzieci cych nadu y (nie mówi o przypadkach gdy
kto odkrywa, e do tej pory zmuszaø si do bycia heter , próbowaø maø e stw itp., gdy w
gø bi byø osob homoseksualn ). Jak do tej pory zetkn øem si jednak tylko z paroma
przypadkami w odwrotn , stron .
W przypadkach orientacji homoseksualnej i pracy z nadu yciami seksualnymi, wa ne
jest by terapeuta nie miaø adnych preferencji. Heteroseksualny, co wynika z faktu, e ka dy
uto samia si ze swoj orientacj (co jest naturalne), mo e – nawet caøkiem nie wiadomie –
liczy na przemian Ofiary homo w hetero, za homoseksualny, zatrzymywa j w
dotychczasowej, a to zawsze daje si wyczu w sygnaøach i jest nadu ywaj ce. Optymalna, i
jedyna wedøug mnie bezpieczna, jest u terapeuty postawa peønej otwarto ci na to, co danej
osobie niesie jej proces zdrowienia: zaufanie mu jako przejawowi wewn trznej, duchowej
m dro ci.
Postawa psychoterapeuty a jego osobowo .
Ró ne szkoøy psychoterapeutyczne wymagaj od terapeuty okre lonej postawy. W
psychoanalizie i szkole psychodynamicznej stawia si na jak najlepsz „prze roczysto ”
terapeuty – usuwa si on ze sceny jak najdokøadniej. Cz sto odbierane to jest jako chøód i brak
zaanga owania. Zero kontaktu fizycznego, co cz sto oznacza nawet nie podawanie r ki na
powitanie. Inne kierunki bywaj mniej restrykcyjne; zwøaszcza w tych, gdzie pracuje si z
ciaøem, jest wiele dotyku, nieraz intensywnego. Zawsze jednak powinna by przestrzegana tu
zasada dobrowolno ci, tak by decyzja o wej ciu lub nie wej ciu w kontakt fizyczny nale aøa
wyø cznie do klienta. Szczególnie wa ne i lecz ce jest to w przypadku Ofiar molestowania,
gdy nie miaøy one wtedy kontroli nad dotykiem, nad reakcjami swojego ciaøa ani nad tym
wszystkim, co si wokóø tego z nimi dziaøo, dlatego teraz, gdy mog do wiadczy swojej
mocy decyzyjnej i poszanowania, dobudowuj si . I zawsze jednak, bezwzgl dnie, terapeuta
musi przestrzega zasady nie proponowania klientowi (i nie przyjmowania od niego gdyby
tak si zdarzyøo) jakiegokolwiek dotyku czy zachowania maj cego konotacje lub charakter
seksualny. Jak te wci gania go w romantyczn relacj uczuciow czy zwi zek partnerski i
nie odpowiadania (gdyby tak si zdarzyøo) w ten sposób. Jest jednak wielu terapeutów, ró nej
ma ci, którzy øami to tabu. I znów, o gorzka prawdo, wiktymizacji seksualnej najcz ciej
do wiadczaj w gabinetach Ofiary kazirodztwa...
Psychoterapeuta powinien trzyma te granice w innych sferach, by ruch na ulicy
dawania uwagi i troski byø zawsze jednokierunkowy. Je li odczuwasz, e „musisz”
zatroszczy si w czym o swojego psychologa, bo on tego „potrzebuje”, sprawd sk d to
uczucie pochodzi – czy wøa nie nie zwierzyø ci si z czego lub nie okazaø np. przytøoczenia
twoj histori , lub l ku, bezradno ci... Je li tak, to masz niepokoj cy sygnaø. Je li nie zrobiø
nic, by przyci gn do siebie swoj uwag , lecz nie reaguje, gdy Ty z wøasnej inicjatywy
próbujesz mu j po wi ci (bo czy nie musiaøe od zawsze troszczy si o „biednych”
rodziców), to równie niepokoj cy sygnaø. Generalnie, to on ma w 100% søucha o Twoich
sprawach, a Ty w 0% søysze o jego. Jednak je li potrzebujesz go zapyta o wa ne dla Ciebie
sprawy z jego ycia, to powinien odpowiedzie . Ale nie rozwodzi si nad nimi i zaraz wróci
do tego, z czym Ty przychodzisz. S tacy terapeuci, którym, cho zachowuj na codzie du
transparentno , zdarza si obarcza klientów czym swoim, jak i tacy, którzy pozwalaj si
gø biej pozna i s bardzo wyrazi ci i ywi w relacji, a mimo to klient nie czuje si niczym
przez nich obarczony. S takie szkoøy, które uwa aj pøacz czy wzruszenie terapeuty w reakcji
na histori klienta za rzecz karygodn , i takie, które ucz u ywa tych empatycznych stanów

dla uprawomocnienia ich w kliencie, wzmocnienia ich, modelowania. Je li terapeuta ma øzy w
oczach lub wzruszenie, niew tpliwie wyczujesz, czy to jest empatia dla Ciebie, czy jego nie
przepracowany problem – w pierwszym przypadku jego reakcja Ci wzmocni, w drugim
wzmocni lub spowoduje Twoj niepewno i zam t.
Ka dy psychoterapeuta powinien pracowa pod superwizj – mie zaufanego,
kompetentnego mentora-eksperta, u którego zasi ga porad i omawia problemy napotykane w
swojej pracy oraz konfrontuje wøasn postaw . Wi cej zaufania te budz te szkoøy, które
nakøadaj na swoich pracuj cych psychoterapeutów wymóg bycia we wøasnej terapii do ko ca
praktykowania zawodu. Najmniej – te, które w ogóle nie wymagaj terapii wøasnej od
rekomendowanych do tego zawodu. Im bardziej terapeuta jest sam niewyterapeutyzowany,
tym b dzie mniej skuteczny i gro niejsze mog by jego bø dy. Nikt nie mo e zaprowadzi
drugiego dalej, ni sam doszedø.
Niebagatelnym problemem jest erotomania (uzale nienie od seksu i miøo ci,
seksoholizm). Wa ne by terapeuta umiaø rozpozna ten problem, je li wyst puje u pacjenta, i
nie bagatelizowaø go. No i sam go nie miaø lub je li miaø to w peøni go przepracowaø. Mówi
si , e Ofiary kazirodztwa maj do „wyboru” dwie drogi: klasztor lub burdel. Rzeczywi cie,
erotomania, jak i anoreksja seksualna, s bardzo cz stym pokøosiem nadu y seksualnych.
Mamy drzewo gnij ce z wilgoci i drzewo zasuszone. Erotomania cz sto prowadzi do
rewiktymizacji seksualnej (gwaøty) i mentalnej (zdrady, porzucenia), dziaøaj c wedøug
klinicznego schematu przymusu powtarzania traumy. Zarówno ona, jak i anoreksja seksualna
(a tak e inne uzale nienia), maj te element prób sprawowania kontroli nad wykorzystaniem,
i mog peøni funkcj blokuj c dost p do uczu i wspomnie zwi zanych z wczesnym
wykorzystaniem. Dlatego wa ne jest aby psychoterapeuta byø seksualnie trze wy – wolny od
przymusowo-obsesyjnej po dliwo ci seksualnej i uczuciowej. Niestety nie wszyscy s tacy,
a gdy nie s , øatwo wykorzystuj swoich klientów, wchodz c z nimi w seks lub romans.
Wedøug bada ameryka skich jest to od 6 do 10 % ogóøu psychoterapeutów m czyzn i od 2
do 3 % kobiet (za Ann Salter, Pokonywanie traumy, s 304). Ten odsetek dokøadnie pokrywa
si z danymi Particka Carnesa na temat odsetka erotomanów w USA (wywad z nim
przeprowadzony przez autora w 2000 r). Nie s dz , aby w Polsce odsetek ten byø mniejszy.
Terapeuci w czynnej erotomanii szczególnie aktywnie wykorzystuj „leczone” przez siebie
Ofiary kazirodztwa, atakuj c je najcz ciej w momencie, gdy te zaufaøy na tyle, e zaczynaj
mówi o swoim wykorzystaniu lub jego szczegóøach. Osobi cie zaliczam to do zbrodni
terapeutycznych.
Mówi si , e terapeuta „pracuje sob ” – sam wi c te jest narz dziem, które stosuje.
Musi umie by wspóøczuj cym pudøem rezonansowym dla Twoich do wiadcze . Jego
poziom empatii i sposób jej ekspresji powinien by zbli ony to Twoich potrzeb – wasza
„chemia” nie powinna si „gry ” (jak te wiatopogl d ani hierarchia warto ci). Alice Miller
wiele mówiøa o konieczno ci bycia wspóøczuj cym, o wieconym wiadkiem – peøna
wspóøbrzmi cych uczu , rozumiej ca obecno takiej osoby jest katalizatorem dla Twojego
procesu. Jej uwa no , empatia, zrozumienie, akceptacja, bezpiecze stwo, a tak e siøa
spokoju i zaanga owanie, to Twój system asekuracyjny, gdy b dziesz przechodzi nieraz
karkoøomne ewolucje w docieraniu do prawdy. Poznaj c swojego psychoterapeut , badaj, czy
rzeczywi cie stoi on po twojej stronie. I to w 120%. Czy nie próbuje czasem w jakikolwiek
sposób usprawiedliwia Twoich krzywdzicieli, e np. oni te cierpieli, a dodatek nie mieli
szans terapii. (Mo e tak i byøo, ale Tobie wcale nie pomaga, je li miaøby znów zajmowa si
nimi, zamiast sob , a twoja krzywda nie jest dlatego mniejsza. Je li kto potr ci ci
samochodem na pasach, to przecie nie ma dla ciebie znaczenia, czy zrobiø to niechc cy, czy
umy lnie, czy po pijanemu. A je li chodzi o molestowanie dzieci, to akt ten nigdy nie jest

przypadkiem; zawsze jest w oprawcy czynem intencjonalnym i zamierzonym. Dlatego obstaj
przy søowie „oprawca” w przeciwie stwie do wypadków drogowych, gdzie mamy „sprawc ”.
Dalej, zwracaj uwag , czy terapeuta np. nie szuka tzw. obiektywnego spojrzenia na
caøo . I czy nie zamra a si emocjonalnie przy pewnych trudnych kwestiach jakie wnosisz
lub nie zmienia wtedy tematu b d kierunku pracy (terapeuci, którzy nie pracowali nad
wøasnymi nadu yciami, maj wr cz kompulsywn skøonno do nie pracowania z nimi u
klientów, gdy to konfrontowaøoby ich z ich bólem, którego wci nie tkn li i chc unikn ).
Patrz, czy nie zøo ci go lub j , je li czego nie umiesz lub nie chcesz i czy nie naciska na co ,
nie zostawiaj c Ci wyboru? Je li zdarza si co , co wskazuje, e terapeuta nie stoi po twojej
stronie, dobrze gdyby to zaraz powiedziaø. To, czy i jak przyjmie taki zwrot od Ciebie,
poka e Ci jaka jest Wasza relacja i czy jego postawa gwarantuje Ci wystarczaj ce oparcie. Z
drugiej strony patrz, czy nie „puszcza” on jakiego twojego problemu – np. poszlak anoreksji
pokarmowej czy innego uzale nienia, gwaøtownych zachowa , którymi ranisz swoich
bliskich, itp. – nie przytrzymuj c ci przy konieczno ci jego rozwi zania. To mo e by
przykry moment dla Ciebie, ale przecie dojrzaøa troska z jego strony. Sprawdzaj, czy jest
uwa ny i anga uje si ? Czy koryguje kurs, gdy nie wiadomie skr casz w bok, czy tylko
dryfuje wsz dzie za Tob ? Np. mówisz i mówisz, o tym i owym, i tak mija godzina, a on
pozwala Ci na to i nie szuka z Tob sedna, które bezwiednie omijasz. Wtedy masz od niego
tzw. lewy kontrakt. Pami taj, e Ty go zatrudniasz, wi c masz prawo oczekiwa
satysfakcjonuj cego dziaøania oraz zwolni go, je li zawodzi. Ty jeste szefem, nie on.
Dziwne? Ano wøa nie...
Ogromnym atutem w Twojej relacji terapeutycznej mo e by , je li twój terapeuta sam
do wiadczyø podobnych nadu y w dzieci stwie oraz ich skutków w dorosøym yciu i
poskøadaø si z tego poprzez wøasn terapi . Wtedy id c w góry masz za przewodnika
alpinist , a nie turyst czy jeszcze gorzej: cepra. Mo esz zapyta o to kandydata, którego
przymierzasz do pracy z Tob , czy miaø traum seksualn i czy j przepracowaø i zobaczy co
i jak ci odpowie. Rezonans emocjonalny takiego „zranionego uzdrowiciela” mo e mie na
Ciebie gø bszy lecz cy wpøyw, ni kogo równie wyszkolonego, ale nie „wtajemniczonego”
przez przebyt prac nad wøasnymi nadu yciami. Je li rzeczywi cie Twój kandydat jadø z tego
samego kazirodczego pieca i sam na sobie przetrawiø byø to, z czym Ty teraz przychodzisz,
poczujesz, e mówi prawd . Tu dochodzimy do tego, co mówi ci Twoje odczucia, reakcje
ciaøa i zdarzenia towarzysz ce pierwszym sesjom. Obserwuj je jad c na pierwsze spotkanie i
potem nast pne. Twój wewn trzny przewodnik jest nieomylny, je li go wychwycisz. Jaki jest
Twój stan ciaøa przed wizyt , jaki po niej? Musisz mie pewno , e poci g do którego
wsiadøe jedzie w twoim kierunku, a nie, e tylko ma tak tabliczk . I to jeszcze zanim si
rozp dzi.
Gdy chodzi o obszar traumy seksualnej z dzieci stwa, to je li psychoterapeuta jest w
nim „oblatany”, znaczenie ma nie tyle szkoøa, z jakiej si wywodzi, ile to, kim i jaki on sam
jest oraz sposób, w jaki pracuje swoj osob . I tak np. „behawioralno-poznawczemu” mo e
by czasem du o bli ej do „procesowca”, ni dajmy na to dwóm gestaltystom do siebie.
Je li widzisz, e trafiøe na jaøow b d szkodliw dla Ciebie terapi , pami taj, e
mo esz z niej odej nie zwlekaj c. To nie twój dawny dom rodzinny, w którym musiaøe
tkwi a do usamodzielnienia si . Je li zostaøe rzeczywi cie poraniony przez terapeut –
mo esz i z tym do komisji etycznej PTP, innej szkoøy terapeutycznej, prokuratury lub s du.
Pozostawienie tego bez echa, odpuszczenie, prawdopodobnie wzmocni w tobie pozycj tzw.
wyuczonej bezradno ci. Ale te warto mierzy zamiar na siøy, by proces interweniowania „u
wøadz” ich nie przerósø, a borykanie si z instancjami prawnymi i urz dami nie oderwaøo Ci
od Twojego najwa niejszego celu: zøo enia si w caøo ze skutków nadu y .

Jedynym sposobem, w jaki wiele Ofiar radzi sobie z traum kazirodztwa we wczesnym
okresie ycia, jest ukrycie jej przed sob i wiatem poprzez zepchni cie tych wspomnie tak
gø boko w pod wiadomo , e mog one nie ujawni si przez lata, albo nawet nigdy. W okresie
traumatycznego dzieci stwa i przymusowej zale no ci od systemu rodzinnego, nie mog ce nigdzie
odej , a potrzebuj ce opieki do prze ycia, dziecko jest zakøadnikiem rodziców. Wyparcie ze
wiadomej pami ci scen molestowania, gwaøtów, perwersji i szczególnego okrucie stwa jest jego
strategi przetrwania. Je li krzywdzonej Ofierze nie udaje si wyprze wszystkich urazowych
wspomnie , caøej pami ci traumy, to ukryta zostaje cho ich cz
, zwykle ta najtrudniejsza,
najbardziej drastyczna. Bardzo rzadko pami tana jest caøo krzywd, a niepami Ofiar jest tym
szersza i gø bsza, im wa niejsze byøy dla nich osoby oprawców. W ka dym przypadku jednak
caøkowite wyparcie obejmuje, bo musi obj , uczucia dotycz ce seksualnej traumy, z którymi
dziecko nie mo e prze y . Tym ratuje ono swoj dusz – a raczej cz
duszy – przed chronicznym
cierpieniem i poczuciem permanentnego skalania. Pozostaø cz
swej psyche grzebie w lochach
niepami ci. Tak powstaj pierwsze rozszczepienie osobowo ci – zarzewie procesu DID. We don't
die, we multiply! – woøaj w swoich ciemnicach wyparte, oddzielone cz ci psyche. I mno si , tak
jak w rodzinie gdzie z czasem rodz si nowe dzieci. A na powierzchni ycia mo e panowa
sztuczny, pozorny spokój. Dziecko mo e pój do przedszkola, szkoøy, odpowiada na pytania,
speønia yczenia opiekunów, nawet rozwija talenty... Tylko nikt nie wie, dlaczego nagle zacz øo
chorowa , dlaczego moczy si w nocy, maltretuje swoje zabawki (niekiedy ywe stworzenia), øatwo
ulega „pechowym” wypadkom, jest cz sto nieobecne jakby przebywaøo w przestworzach lub ma
ADHD. Dlaczego sprawia powa ne køopoty wychowawcze lub dlaczego nie sprawia ich nigdy i godzi
si na wszystko, speøniaj c ka dy ograniczaj cy je nakaz.
Wyparcie jednak nie pozostaje niewidoczne: le ono ze swego lochu „listy” wiatu
zewn trznemu, jak wi zie grypsy z podziemnej celi. Mamy wi c wiele ró nych sygnaøów i
objawów, niezrozumiaøych zwykle dla otoczenia i niewtajemniczonego terapeuty. Odø czone cz ci
osobowo ci, które nios traumatyczn pami i uczucia, prowadz wøasne ycie, cz sto gniot c si
razem ze swoimi stra nikami – i, jak wi niowie, dr
swoje podkopy, by jako przedrze si przez
system wewn trznych zapór i stra y. Wyparty materiaø traumatyczny niekiedy korzysta w tym celu
z nagøych wstrz sów i powstaj cych wtedy rys i szczelin w wewn trznych murach. I tak,
wspomnienia kazirodztwa mog powróci niespodziewanie przy okazji jakiego yciowego
wydarzenia. Znam wiele osób, u których wspomnienia – zwykle pierwsze, pocz tkowe wspomnienia
– przywoøane zostaøy przez jaki yciowy przeøom: urodzenie dziecka, maø e stwo, mier kogo
bliskiego z rodziny (szczególnie samego napastnika), lub, rozwód, nieszcz liwy wypadek, utrat
pracy, wyprowadzk z domu rodzinnego, mobbing w pracy lub inny cios. Je li wspomnienia nie
zostaj zrozumiane i przyj te przez otoczenie Ofiary i/lub przez ni sam , zaczyna si w niej proces
ich symptomatyzacji. Specjali ci pewnie jeszcze døugo b d docieka , np. w genach, powodu np.
depresji poporodowej, psychoz, czy innych zaburze lub wskazywa , jak to dorosøy mo e zaøama
si nagle po jakim ciosie, i prawie nikt nie ø czy tego z mo liwym dziaøaniem traumy w
dzieci stwie. To zaniechanie zaj cia si sygnaøami czy kierowanie poszukiwa na bø dny tor jest
bardzo wygodne dla „pomagaj cych” i bardzo kosztowne dla Ofiar. To One znowu nios cudzy,
niechciany proces, a wi c pomagaj pomagaj cym trwa w komforcie nie widzenia prawdy. I
jeszcze pøac za to kas , zamiast odwrotnie.
Znam osob , obecnie ju sze dziesi cioletni , u której w czterdziestym ósmym roku ycia,
po zaøamaniu si zwi zku i rozstaniu si z partnerem, wyst piøa choroba dwubiegunowa, zaczynaj c
swój cykl od depresji. W fazie manii najbardziej rozdzieraj cym cierpieniem tej osoby byø l k, e
„przyjd po ni , zabior do ciemnej piwnicy i b d tam torturowa ”. W przerwie mi dzy cyklami
choroby, po odstawieniu leków trafiøa ona na terapi i zacz øa dociera do wspomnie bycia
torturowan w dzieci stwie w jakich ciemnych podziemnych pomieszczeniach. Na warsztacie,
który prowadziøem, odreagowywaøa te wydarzenia z peøn moc ekspresji bólu – caøym ciaøem,
ruchem, gøosem i emocjami. Takiej konwulsyjnej ekspresji nie da si sobie wmówi , narzuci ani
zagra (zakøadaj c, e kto byøby na tyle niedorzeczny, by w ogóle chcie dopisa sobie do
yciorysu takie sceny). Pojawiaøy si w tym powracaj cym materiale elementy jakich mrocznych
obrz dków czy kultów. Odkrycie to wywoøaøo u tej osoby szok; nie byøa w stanie przyj i
ud wign takiej prawdy, co mnie nie dziwi; zacz li my wi c delikatn prac wokóø tych trudno ci.
Zdecydowaøa si te na porad u psychiatry, który – no có – uznaø, e jest na progu nawrotu
choroby dwubiegunowej i zaproponowaø jej powrót do leków. Nie wiem, czy ktokolwiek z
profesjonalistów pytaø j o histori ycia, w której byøo ongi powa ne uzale nienie od alkoholu i

leków, opanowane przed czterdziestym rokiem ycia, a tak e wspóøuzale nienie plus jeszcze
wcze niejsza døuga historia samookalecze , w tym gø bokiego ci cia si i gaszenia na sobie
papierosów. Byø tak e epizod anoreksji pokarmowej w wieku dojrzewania. Wi c nie wiem czy
ktokolwiek z psychiatrów o to pytaø, a je li pytaø, to czy wzi ø to pod uwag i postawiø odpowiednie
hipotezy diagnostyczne. W Polsce nie leczy si wczesnodzieci cej traumy, ale choroby psychiczne,
jakie s jednym z jej mo liwych powikøa . Dzi kobieta ta jest od kilkunastu lat na psychotropach,
wyniszczona ju nimi, ale zasadniczo bez naprzemiennych cykli manii i depresji. Pozostaø jej „tylko”
paniczny l k przed ciemno ci , sprawiaj cy, e mo e wychodzi z domu tylko rano do poøudnia lub
popoøudnia, aby zd y wróci przez zmierzchem, a nocami pali lampk . Pali te papierosy i yje
caøkiem samotnie.
Kiedy indziej impulsem zapocz tkowuj cym powrót wspomnie mo e by wzmianka w
mediach o kazirodztwie lub zapami tany, obrazuj cy traum sen. Bardzo cz sto si zdarza, e te
wspomnienia wracaj , kiedy Ofiara bierze udziaø w terapii dotycz cej innego zagadnienia, chocia
bywa i tak, e wiele ofiar nigdy nie wspomni o kazirodztwie bez zach ty ze strony terapeuty. W
terapii grupowej opowiadanie swojej historii przez jedn Ofiar kazirodztwa, budzi wiadomo u
innych Ofiar, dot d nie wiadomych lub milcz cych. Kiedy wspomnienia ju si pojawi , wiele
wykorzystanych w dzieci stwie osób wpada w panik i próbuje je ponownie wyprze z pami ci,
odmawiaj c im realno ci. Nic dziwnego; tak strategi obronn stosowaøy przez caøe ycie. Tu
ogromnie wa ne jest, jak b dzie post powaø terapeuta. Najgorsz krzywd jest, kiedy przyklaskuje
zaprzeczaniu Ofiary lub w jakikolwiek inny sposób i odwodzi j od zajmowania si tym materiaøem,
minimalizuje go, racjonalizuje, zaprzecza mu, zgadza si z przekonaniami oprawcy czy nalega na
przebaczenie mu. Z kolei na drugim biegunie nadu y terapeutycznych s sytuacje, gdy terapeuta
– niekiedy z nadgorliwo ci i dobrych ch ci, a niekiedy z zaburze osobowo ciowych z kr gu
okrucie stwa i sadyzmu – w jakikolwiek sposób ci gnie lub popycha ofiar do zanurzenia si w jej
ból, gdy ona tego nie chce lub nie jest na to gotowa. Oba bieguny dramatycznie ur gaj
podstawowej trosce o dobro pacjenta. Przytocz znane mi z literatury søowa jednej z osób, która
trafiøa na terapi po tym, jak nagle przypomniaøa sobie swoj kazirodcz traum po obejrzeniu
wywiadu z jedn z Ofiar:
„Mam takie straszne urojenia, e umieram, e zwariowaøam i ko cz ycie w zakøadzie
psychiatrycznym. Ostatnio, wi kszo czasu sp dzam w øó ku z gøow schowan pod koødr . Nie
wychodz z domu oprócz wyj do pracy, tam te ledwie funkcjonuj . Wszyscy naprawd martwi
si o mnie. Wiem, e to wszystko zwi zane jest z moim bratem, z tym co mi robiø, ale po prostu nie
mog o tym mówi . Boj si , e mogøabym w tym uton .”
Wyrazem nale ytego szacunku dla takiej osoby, niekøamanej troski o jej dobro, b dzie
postawa empatycznego trwania przy jej do wiadczeniu. Zøo y si na ni wiele rzeczy: 1.
uszanowanie l ku przed powracaj cym materiaøem pami ciowym i uczuciami oraz podkre lenie, e
dzi to ona b dzie decydowa o tym, co i kiedy do siebie dopuszcza; 2. postawa gø bokiego
wspóøczucia dla jej dawnego i bie cego cierpienia; oznacza to nie naciskanie w rodzaju „czy
mogøaby pani powiedzie co wi cej o tym”, i chwalenie jej za ka de wypowiadane „nie” chroni ce
jej wra liwo na ból. 3. zapewnienie o gotowo ci towarzyszenia jej do ko ca w odkrywaniu tych
strasznych prze y , kiedy tego – i je li w ogóle – zechce, 4. podkre lenie, klientka jest w peøni
wøadz umysøowych i e s niew tpliwie prawdziwe wydarzenia, gdy „urojenia” nie byøyby w stanie
wywoøa tak tak dramatycznej reakcji emocjonalnej, 5. pokre lenie wøasnej gotowo ci do – i
konieczno ci – pracy w kierunku poprawy bie cego funkcjonowania, które tak ucierpiaøo pod
wpøywem wracaj cej pami ci, 6. zaznaczenie, e je li pod wiadomo pacjentki zdecydowaøa
uwolni te tre ci, do zapewne dlatego, e uznaøa j za dojrzaø do poradzenia sobie z pot nym
konfliktem poznawczym i emocjonalnym, jaki w ten sposób wywoøa, i e nie utonie w nim, 7.
podkre lenie, e pacjentka nie jest z tym sama, gdy „wszyscy si o ni martwi ” cho nie
wszystkim musi mówi o przyczynach swojego stanu, 8. dopytanie si jakie konkretne uczucia nie
pozwalaj jej wychodzi z domu i ledwie funkcjonowa w pracy, a nast pnie wysøuchanie ich,
uprawomocnienie i danie im przestrzeni, 9. dopytanie si o bie cy stan relacji z bratem i czy jest
ona obecnie nara ona na kontakty z nim, a je li to jak mogøaby ochroni si przed nimi, 10.
omówienie (zaproponowanie) prostych strategii ratunkowych, na dzi , w razie nagøego zalewu
retrospekcyjnych obrazów, uczu lub stanów, 11. spenetrowanie czynników, które mog
wzmacniaj co dziaøa na poczucie sprawczo ci w zakresie koj cego wpøywu na dojmuj ce stany
emocjonalne, 12. weryfikacja/modyfikacja kontraktu terapeutycznego odpowiednio do aktualnych
potrzeb zdrowienia pacjentki.
Oczywi cie nie wspominam nawet jak niedopuszczalne byøyby jakiekolwiek najmniejsze
oznaki minimalizowania traumy pacjentki, wzmacniania jej w tpliwo ci, zaprzeczania
autentyczno ci ródøa tych prze y , oddalania jej od poszukiwa prawdy (to byøo kiedy , skupmy
si na tu-i-teraz), racjonalizowania (oni te byli ofiarami traumy), pow ci gania gniewu czy

wspominania o wybaczaniu. Nawet malutka domieszka w tpienia przekre liøaby wszystkie inne,
pot ne i søuszne dziaøania terapeutyczne – podobnie jak w powiedzeniu, e øy ka dziegciu psuje
beczk miodu. Psychoterapeuta musi w 120 % sta po stronie do wiadcze i dobra klienta, a nieraz
za niego wnosi reakcje obrony czy uzasadnionej w ciekøo ci – pokazuj c tym, e jest to mo liwe i
e ma on do tego prawo.
W czasach gdy dziaøaøem jako wiceprezes w Stowarzyszeniu Koniec Milczenia, zgøosiøa si
do nas o pomoc 26-letnia kobieta – Ofiara potwornej przemocy domowej ze strony ojca, historyka
w IPN, i oboj tno ci uzale nionej od alkoholu matki. Szukaøa wsparcia w wyprowadzeniu si ze
swojego oprawczego domu. Jej wyprowadzki jednak zaøamywaøy si parokrotnie i wracaøa przez
wzgl d na swoje l ki i cierpi ce møodsze rodze stwo. Roztrz sion – w tym czasie zacz øy jej
wraca retrospekcje gwaøtów seksualnych ojca z okresu pó noniemowl cego – rodzice pod
przymusem umie cili na oddziale psychiatrycznym z ci ko zaburzonymi pacjentami. Rozmawiaøa
tam parokrotnie z psychiatr , której opowiedziaøa o potworno ciach bicia jej i innych dzieci przez
ojca. O kazirodztwie nie odwa yøa si mówi . Psychiatra wezwaøa rodziców na rozmow i –
urzeczona delikatno ci i kultur osobist ojca – przylepiøa maltretowanej córce diagnoz :
„urojenia na temat ycia rodzinnego rzutowane wstecz”. Ale inwencja, brawo! I w ruch
poszøy psychotropy. Niestety, oprawczy, kazirodczy system rodzinny osi gn ø, przy pomocy aparatu
psychiatrycznego, trwaøe (ju siedem lat) „upacjentowienie” Ofiary. A jej rodzina mo e litowa si
nad sob (i syci si wspóøczuciem innych) z powodu niewdzi cznej i tak bardzo chorej córki, której
nie mo na ju pomóc, ale któr przecie rozgrzesza z jej „niewdzi czno ci” ze wzgl du na
„niepoczytalno ”...

Jak wi c szuka terapeuty? Przegl dasz dziesi tki witryn i ogøosze , a tam
wszystko pi knie-øadnie, mlekiem i modem pøyn ca kraina uzdrowienia z
wszelkich bol czek, z wykazami przeró nych szkole , certyfikatów, dyplomów,
podej i z do wiadczeniem zawodowym. Ostro nie... Na Ogólno wiatowej
Konferencji po wi conej profilaktyce nadu y na dzieciach i leczeniu Ofiar,
zorganizowanej w sierpniu 2003 roku w Warszawie z inicjatywy fundacji Dzieci
Niczyje, Bruce D. Perry z Bostonu zapytany po prelekcji o to, jaka terapia
najbardziej pomaga, nie wskazaø na aden konkretny kierunek lecz, przyciskany
tym pytaniem, powiedziaø: Mog wam da tylko jedn wskazówk ; wynika ona z
zasady odwrotno ci, e im bardziej jaka forma terapii jest søawna i uznawana,
tym søabiej dziaøa. Najlepiej sprawdzaj si te formy pomocy, które s maøo
znane, niewidoczne i które trudno znale oficjaln drog . Te które s zwi zane
ze rodowiskami samopomocowymi Ofiar.
Pokrywa si to generalnie z moimi do wiadczeniami. Sam najlepiej
trafiaøem, gdy dostawaøem „namiar” na konkretn osob od tej lub innej
zdrowiej cej Ofiary wykorzystania znanej mi wcze niej z kr gów
samopomocowych. Ale i tak sprawdzaøem na ile tylko umiaøem i na ile
pozwalaøy mi moje wewn trzne blokady.

Nigdy nie wynajm terapeuty, który:
boi si silnych uczu lub próbuje nimi kierowa u pacjentów;
nie dowierza pacjentom odno nie ich prze y i bada czy nie koloryzuj ;
puszcza mimo uszu zgøaszany problem i jest oboj tny na prze ywany ból;
uwa a siebie i/lub swoj terapi za co lepszego lub wyj tkowego;
wyst puje wobec swoich pacjentów w roli guru lub kogo nadrz dnego;
zawsze wie lepiej i narzuca t „wiedz ” pacjentom;
mieni si ekspertem od ich wn trza, procesu zdrowienia i emocji;
nie akceptuje bezradno ci i bólu wewn trznego dziecka;
wywiera nacisk, kontroluje w jakikolwiek sposób i narzuca wybory;
próbuje od jednych pacjentów dowiadywa si o sprawach innych;
dyskretnie lub jawnie rz dzi nimi, wydaje im polecenia, wyznacza im cele;
etykietuje ich i przylepia diagnozy, by za chwil wychwala ;
popycha pacjentów w stron bólu, gdy tego nie chc ;
naciska na konfrontacje z oprawcami wbrew ich woli lub niegotowo ci;
lub który zabrania im ich, kiedy czuj , e s im potrzebne;
który jest niespójny, jakby bywaø ró nymi osobami;
podnieca si ujawnianym przez pacjentów cierpieniem;
potrzebuje od pacjentów wysøuchania, podziwu, szacunku, wierno ci czy wspóøczucia
namawia do wybaczenia oprawcom lub szczuje pacjentów na nich;
wikøa pacjentów w swoje prywatne sprawy, problemy czy pozaterapeutyczne relacje;
obwinia pacjenta o jego trudno ci w terapii („bo mnie nie søuchasz”);
który zawstydza (spójrz na post p X, który stosuje si do informacji zwrotnych);
domaga si usøug seksualnych, po yczek, zapisów maj tkowych;
zdradza sygnaøy niedyskrecji (np. mówi jednym pacjentom o innych);
o miesza lub poni a pacjenta, zwøaszcza na forum grupy;
stosuje bomb miøo ci (uwiedzenie), by wikøa ich w zale no od siebie i kontrol ;
stosuje system nagród i kar (tresur );
szanta , gdy kto chce odej i nie daje bøogosøawie stwa na dalsz drog ;
metod kija i marchewki: obietnica/przyn ta, a nast pnie rozczarowanie/cios;
stara si torpedowa wspieraj ce relacje wzajemne mi dzy klientami;
grozi wykluczeniem lub ostracyzmem za odmienne pogl dy czy samodzielne wybory;
stawia za wzór tych, którzy lepo powielaj jego postaw i s dy;
wieszczy psychiatryk tym, co chc by wierni wøasnym uczuciom;

