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Fragmenty książki Patricka Carnesa: Okowy zdrady (The Betrayal Bond), 1998.  
(tłum. Robert TULO Waśkiewicz) 

Rozdział 1 
Co wyrządza nam trauma 

Po przeżyciu traumatycznym ludzki system ochronny trwa w stanie ciągłego alertu,  
jak gdyby niebezpieczeństwo miało powrócić w każdej chwili.

Judith Hermann, Trauma and Recovery 

 Lois miała ledwie 22 lata. Atrakcyjna, tuż po studiach, pełna zapału, z dyplomem w ręku, znalazła się na świetnym stanowisku 
w dużej firmie poligraficznej. Była zachwycona. Dostała służbowy samochód, a brak doświadczenia zawodowego nadrabiała ciężką 
pracą i entuzjazmem. Wspierała ją też szefowa - dyrektorka marketingu firmy, osoba tuż przed trzydziestką, więc również młoda w 
oczach wielu ludzi, a w dodatku już z ośmioletnim doświadczeniem w biznesie. Wszyscy przypisywali spektakularny rozkwit firmy jej 
zdolnościom i niezmordowanym staraniom. Szefowa wzięła Lois pod swoje skrzydła i obie kobiety szybko się zaprzyjaźniły.  
 Pewnego dnia szefowa wybiegła z biura z płaczem. W firmie ukazała się wkrótce notatka o jej rezygnacji. Lois próbowała 
znaleźć przyjaciółkę w domu, ale nikt nie odpowiadał na pozostawiane wiadomości. Dyrektor naczelny firmy wezwał Lois do swego 
biura. Zaczął ubolewać, że odeszła tak dobra szefowa marketingu i że ma teraz problem z nie obsadzonym stanowiskiem. Na 
zakończenie zaproponował je Lois.  
 Lois zgodziła się natychmiast, czując wielką szansę. Miała przy tym jednak mieszane uczucia, bowiem straciła swoją ulubioną 
przełożoną, a w dodatku nic nie wiedziała o przyczynach jej rezygnacji poza tym, że wybiegła z biura we łzach. Naczelny zapewniał 
jednak, że przy obsadzie tego stanowiska poprzednio też postawił na młodość i to się sprawdziło. Lois dostała premię i znaczną 
podwyżkę. Rzuciła się więc do roboty.  
 Wkrótce naczelny wezwał Lois do siebie, by omówić wyniki jej pracy z pierwszego tygodnia. Odniosła wrażenie, jakby nie był 
do końca zadowolony, ale nie była też pewna czego od niej oczekiwał. Po chwili zaczął jej przedstawiać, co było przyczyną sukcesów 
poprzedniczki. Kluczowe znaczenia miały „specjalne” kontakty Lois z klientami. Aby zjednać sobie ich przychylność przy zawieraniu 
umów, poprzedniczka uprawiała z nimi seks oralny. W ten sposób utrzymywała firmę na topie. Lois zdrętwiała i oniemiała z 
niedowierzania. Klienci, zdaniem jej szefa, uwielbiali taki sposób załatwiania interesów. Po tych słowach naczelny podszedł do niej, 
proponując, że on nauczy ją, jak ma to dobrze robić. Lois zerwała się na nogi i kategorycznie odmówiła. Nie zrobi tego nikomu i za 
żadną cenę. W pośpiechu zebrała swoje rzeczy osobiste i we łzach wybiegła z biura.  
 Poczuła się zdruzgotana. Przyjaciele i rodzina otoczyli ją troską. Znaleźli jej terapeutkę, która oznajmiła jej, że to 
doświadczenie było napaścią seksualną, którą albo Lois zaraz przepracuje, albo ucierpi w efekcie jej przyszłe życie. Lois jednak zebrała 
się w sobie mówiąc, że to była przecież tylko propozycja i ze ona po prostu o tym zapomni.  
 Jednak terapeutka miała rację. Po miesiącu Lois zaczęły doskwierać nocami koszmary lękowe i senne, w których szef 
napastował ją w swoim gabinecie. Z trudem zmuszała się do szukania nowej pracy, ale rozmowy kwalifikacyjne wypadały marnie. 
Przeniosła się z powrotem do rodziców, co jeszcze wzmogło jej stres. Odcięła się od swojej seksualności. Zaczęła krytykować i odsuwać 
od siebie swojego chłopaka, choć okazywał jej wiele wsparcia. W końcu ich związek się rozpadł. Stale czuła złość na byłą szefową, 
obwiniając się za swoją naiwną wiarę, że jej sukcesy wynikały z dobrego marketingu. Czuła wściekłość na byłego pracodawcę, a mimo 
to obsesyjnie rozmyślała, jak powodzi się jego firmie.  

W przypadku Lois zdrada polegała na tym, że rzeczywistość okazała się całkiem inna, niż się jej wydawało. Nie miała znaczenia 
jej sumienna praca, entuzjazm i kreatywność. Myślała, że kierownictwo traktuje ją poważnie, gdy tymczasem omotywało ją i 
uzależniało, by wtłoczyć w rolę prostytutki. Jakże więc mogłaby teraz znowu komuś zaufać?  
 Lois ucierpiała też w sposób wtórny. Stała się ofiarą wiary we własne siły – w to, że samodzielnie upora się z doznaną zdradą i 
uczuciami. Zgodnie z dawnym rodzinnym przekazem na temat męstwa w pokonywaniu trudności, zbagatelizowała cios, jaki ją spotkał. 
Dopiero dzięki podjętej z opóźnieniem terapii mogła go odczuć i rozumieć – przyznać, jak bardzo traumatyczne było dla niej to 
przeżycie i uwolnić się od niego. Jak wiele innych ofiar, przekonała się, że choć znała fakty, sama nie była w stanie dostrzec swojego 
wykorzystania.  

Stres staje się traumatyczny, gdy towarzyszy mu zagrożenie, ryzyko, obawa lub strach. Lois w ciągu kilku minut straciła wszystko, 
co - jak sądziła - posiada. Co więcej, wrył się w nią głęboko lęk, że zawsze będzie musiała okupić sukces degradującym używaniem 
własnego ciała. Nie liczył się talent do biznesu. Jej poczucie zagrożenia było spotęgowane niemożliwymi do przyjęcia propozycjami ze 
strony człowieka mającego władzę nad jej bytem materialnym. Jednak Lois znalazła sposób „poradzenia sobie” z tym: zminimalizować 
zajście i uznać za coś normalnego. Tymczasem jej ciało wiedziało i zapamiętało. 
 W chwilach zagrożenia ciało i cały organizm uruchamia swoje mechanizmy obronne. Wszystkie nasze systemy osiągają stan 
wysokiej gotowości, stan alarmowy. Uderza adrenalina. Neurochemiczne reakcje na synapsach centralnego systemu nerwowego 
ulegają nasileniu i przyspieszeniu. Działamy wtedy jak samochód prowadzony z maksymalną prędkością. Silnik pracuje na skrajnych 
obrotach i wszystkie części są przeciążone. Szybko zaczynają się psuć. Tak samo reagują nasze umysły i ciała: przeciążone silnym 
stresem ulegają destrukcji. Pewne rodzaje traumy, np. wskutek doznanej zdrady czy wykorzystania, powodują trwałe, odroczone 
szkody. To znaczy, nie czujemy ich i nie widzimy od razu. Nieraz dopiero po długim czasie zaczynają zaburzać nasze funkcjonowanie. 
Na szczęście, inaczej niż w przypadku samochodu, możemy się zregenerować i ozdrowieć. 
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 Dla rozumienia skutków traumatycznych doświadczeń kluczowe są dwa czynniki: to, jak dalece trauma poraża nasz system 
psychiczny, oraz to, przez jak długi czas ją w sobie nosimy. Współdziałanie tych dwóch czynników ilustruje schemat 1.1. Nadużycie 
może się wydarzyć tylko raz lub kilka razy, lecz jego moc oddziaływania jest tak duża, że pozostawia głęboki uraz. Molestowanie, które 
przeżyła Lois ze strony szefa trwało tylko parę minut, lecz wpływ tego zdarzenia na nią okazał się silny i trwały. W tej kategorii, 
jednorazowych lecz ciężkich urazów, mieszczą się gwałty, tragiczne wypadki, napaści i wiele form seksualnego napastowania dzieci. 
Urazem takim może też być też nagłe, nie zapowiadane wyrzucenie z pracy po latach lojalnego i doskonałego wypełniania obowiązków.  

Schemat 1.1: Traumatyzujący wpływ wykorzystania 
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 Inne nadużycia mogą być stosunkowo drobne, lecz zdarzają się codziennie, co sprawia, że uraz się kumuluje. Wiele 
pojedynczych aktów zaniedbywania dzieci nie jest aż tak poważne; każdy rodzic ma chwile, gdy nie może zaspokoić wszystkich potrzeb 
dziecka. Jeśli jednak te drobne zaniedbania powtarzają się, gromadzą w dziecku trudny do wyobrażenia lęk, który zostawia ranę na 
całe życie. Przykładem z życia dorosłego może być trwanie w toksycznym związku lub praca w toksycznej firmie. Drobne, codzienne 
akty poniżania, wykorzystywania, oszustw i manipulacji, a także otoczka ich tajności i wstydu, muszą z czasem zebrać swe żniwo: w 
ofiarach nawarstwia się z czasem poważna trauma.  
 Ustępstwa, na jakie idziemy wobec traumy, mogą nas z czasem nawet uśmiercić. Oto wypowiedź pewnego mężczyzny 
zdrowiejącego z urazów wyniesionych z małżeństwa: „Dopiero po roku od naszego rozstania zdałem sobie sprawę z tego, że coś 
zmienia się w moich plecach. Odprężyły się, sztywność puściła i znów mogłem się schylać bez wysiłku. Tyle lat spędziłem czekając na 
kolejny wybuch, że napięcie w plecach stało się chroniczne, utrzymując się jeszcze długo potem. Jednak póki trwałem w tym związku, 
nie uświadamiałem sobie tego.” Toksyczny związek jest jak pomieszczenie o przykrym zapachu. Im dłużej w nim przebywasz, tym mniej 
czujesz odór, bo twój system węchowy przestaje go rejestrować. Tylko poprzez opuszczenie takiego miejsca można odzyskać 
wrażliwość powonienia. Tak samo jest z silnym stresem, zagrożeniem i lękiem. Ciało i umysł przystosowują się do niego, słono za to 
płacąc. Dopiero gdy zaczniemy trwale unikać traumatyzujących sytuacji, nasza wrażliwość może zacząć się odradzać.  
 Najcięższe rodzaje zdrady, jak seksualne molestowanie dzieci, prowadzą do bardzo głębokiej i długotrwałej traumy. Powodują 
ją także takie zjawiska, jak holokaust, wojna wietnamska, tortury czy stalinowskie łagry. Emocjonalne rany i blizny, jakie pozostawiają, 
są tak głębokie, że nieraz następne pokolenia narodzone z tych, którzy przetrwali ów horror, reagują tak, jakby przeżyli go osobiście. 
Żadne pokłady tzw. normalności, żadne cieplarniane warunki ani troska nie mogą sprawić, by ludzie ci czuli się w życiu bezpiecznie. 
Lękowe wzorce i obronne postawy mogą wgrywać się w nas na dużo dłużej, niż trwa życie jednostki. To znaczy, że wplatają się w 
substancję narodową, kulturową i rodzinną na całe pokolenia.  
 W jaki sposób trauma nas więzi i niszczy także po latach, gdy sytuacja wróciła do normalności? Istnieje osiem ścieżek, jakimi 
silne urazy kontrolują ludzkie życie:  

POTRAUMATYCZNA REAKTYWNOŚĆ    (PR) 
POTRAUMATYCZNE PODNIECENIE    (PP) 
POTRAUMATYCZNE BLOKOWANIE    (PB) 
POTRAUMATYCZNE ODŁĄCZANIE SIĘ       (PO) 
POTRAUMATYCZNA DEPRYWACJA    (PD) 
POTRAUMATYCZNY WSTYD     (PW) 
POTRAUMATYCZNY PRZYMUS POWTARZANIA   (PPP) 

oraz:  
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        OKOWY TRAUMY 

 Chociaż niniejsza książka skupia się na tej ostatniej opcji - typowej dla oków zdrady obłąkańczej lojalności - niezbędne jest 
też, abyśmy poznali i zrozumieli pozostałe siedem dysfunkcyjnych ścieżek, jakimi ludzie radzą sobie z traumą. Zazwyczaj ścieżki te 
splatają się ze sobą i współdziałają. Jeśli masz jedną, zapewne masz i pozostałe, przynajmniej kilka. Aby pojąć ich wzajemnie 
wspomaganie się, przyjrzymy się najpierw każdej z osobna.  

 POTRAUMATYCZNA REAKTYWNOŚĆ (PR) 

 Mężczyzna budzi się potrząsany przez swoją żonę. Zamiast w sypialni, stoi na dole w holu, w mundurze, jaki zachował z 
udziału w wojnie wietnamskiej. Słyszy przeraźliwe odgłosy walki - terkot M-50tek, głuche wstrząsy śmiercionośnych bomb, rozrywającą 
uszy artylerię. Krzyczy i wydaje komendy. Z potężną siłą doświadcza frontowego strachu, poci się na całym ciele, a jego umysł jest 
odrętwiały i wyczerpany walką. Tak żywo i prawdziwie ogarnęła go dawna wojna, że gdy przerażonej żonie udaje się go docucić, nie 
bardzo wie gdzie jest. Minęły 23 lata od kiedy wrócił z Wietnamu, a on znajduje się we własnym domu, na górze pobudziły się jego 
dzieci. Jest druga w nocy, najczęstsza godzina alarmów bojowych na tej wojnie. Mężczyzna nie ma pojęcia, w jaki sposób znalazł się w 
holu ubrany w stary polowy mundur. Wystraszony, oszołomiony i wciąż niepewny gdzie jest naprawdę, pozwala żonie zaprowadzić się 
do łóżka. Potrzeba mu wielu dni, by jakoś doszedł do siebie. Zastanawia się, czy nie postradał zmysłów i wstydzi się swoich zachowań. 
Potem pije na umór, by się uspokoić.  
 Wojna okazuje się zawieszonym  w czasie, wciąż obecnym, przerażająco żywym doświadczeniem. Dawniej mówiono: „szok 
frontowy.” Oznaczało to, że mechanizmy radzenia sobie ulegały u żołnierzy porażeniu do tego stopnia, że nie mogli normalnie 
funkcjonować. Pamiętajmy, że nasz mózg, ciało i system nerwowy dopasowuje się. Nasz organizm podlega „aklimatyzacji.” Aby 
przetrwać, żołnierz musi stale odłączać przerażające wspomnienia, izolując je w wydzielonych częściach mózgu. Z czasem, nieraz po 
wielu latach, te izolujące neuroprzegrody w mózgu „kruszeją” i weteran zaczyna ponownie doświadczać wojennego terroru, nieraz z 
równym poczuciem realności jaką miały przeżycia pierwotne. Terapeuci nazywają ten syndrom potraumatycznymi zaburzeniami 
stresowymi (PTSD; Post-Traumatic Stress Disorder). Stres wywołany traumą utrzymuje się zwykle bardzo długo po urazowych 
wydarzeniach.  
 Jednak PTSD dotyczy nie tylko kombatantów; może pojawić się po każdego rodzaju przerażającym, załamującym przeżyciu. 
Dorośli molestowani seksualnie w dzieciństwie będą wciąż na nowo przeżywać koszmar tych wydarzeń lub jego fragmenty, na przykład 
choćby budząc się o tej samej porze, o której przychodził do ich pokoiku oprawca. Widok kogoś lub czegoś - także odgłos, dotyk, smak 
czy zapach, który w jakiś sposób przypomina im dawne, przytłaczające przeżycie - w mgnieniu oka może wywołać wstrząsające 
retrospekcje. Retrospekcje to bardzo realne wizje na jawie, którym mogą towarzyszyć wszystkie, lub tylko niektóre, pierwotne 
doznania. Po przeżyciu retrospekcji, dorosłej osobie niezwykle trudno jest funkcjonować tak, jakby nic nie zaszło. Jej bliscy są 
zdezorientowani, ponieważ czują, że stało się z nią coś, ale nie mają pojęcia, co.  
 Znacznie lżejszym wariantem tego mechanizmu są sny o czekającym nas egzaminie, do którego nie jesteśmy przygotowani. To 
częste doświadczenie, jakie większość z nas miała w związku z edukacją, pokazuje jak działa stres szkolnych klasówek i egzaminów. 
Sny o nich nawiedzają nas po latach, gdy musimy przygotować się do czegoś ważnego w życiu. Stres ten kradnie nam energię, 
odwagę, zdolność koncentracji. Podobnie, ofiara wykorzystania seksualnego może mieć w życiu dorosłym trudność w cieszeniu się 
seksem; bliskość i dotyk przywołuje w niej uczucia, jakie towarzyszyły doznawanym niegdyś nadużyciom. Zwróćmy uwagę, jak 
przerażony bywa weteran wojenny, gdy dotkniesz go niespodzianie. Tę reakcję wyzwala w nim nagły kontakt fizyczny, trwale 
skojarzony się z zasadzką. 
 W przypadku PTSD najwięcej problemów przysparza lokalizacja bodźców, jakie wywołują alarm w mózgu ofiary i lawinę 
wtargnięć. Lęk wywołuje potężne zmiany w naszych organach i systemie neurologicznym - zwłaszcza w mózgu. W przypadku 
wykorzystywanych dzieci wiemy już, że pierwotny skład i neurobiologiczny układ tkanki mózgowej ulega trwałemu zakłóceniu. Ostatnie 
badania weteranów wojny wietnamskiej potwierdzają także u nich zaistnienie zmian neurochemicznych. Jednorazowy lub rozłożony w 
czasie, miażdżący lęk, wciąż alarmuje i mobilizuje ich organizm.  
 Specjaliści badający więzi między ludźmi od dawna wiedzą, że doznawane przez dziecko odrzucenie i nadużycia rodzą w nim 
utrzymujący się stale lęk. Pyta się ono, w trwodze i bez końca: „Co teraz będzie ze mną?” Także badania na małpach, które we 
wczesnym życiu doznawały odrzucenia, stwierdzają, że z czasem stawały się one skrajnie reaktywne, skłonne do przemocy, aspołeczne, 
a nawet kompulsywne seksualnie. W tym tkwi istota problemu. Większość ludzi nieźle znosi pewien poziom zagrożenia. Radzi sobie z 
tym stresem i powraca potem do normalności. Jednak gdy trauma jest zbyt ciężka i/lub długotrwała, nasza organiczna zdolność do 
działania w stanie mobilizacji i napięcia utrwala się. Stan alarmowy staje się czymś „normalnym.” Można to porównać do pedału gazu, 
który zablokował się po wciśnięciu: zdjęcie nogi nic nie daje. Możemy tylko przyspieszać, lecz hamowanie to poważny problem. Wiele 
ofiar żyje stale na maksymalnych obrotach, z pełnym otwarciem przepustnicy. Stajemy się wtedy gwałtownie reagujący i trudni w 
pożyciu – z pewnością nie tacy, jacy chcielibyśmy być. Nasze życie zaczyna cechować nad-reaktywność (wybuchowość, brak zaufania 
do innych, zachowania ekstremalne), oraz kompulsywne, zaburzone związki (relacje krótkotrwałe, emocjonalnie nad-intensywne, w 
których najpierw idealizujemy ludzi, by z chwilą włączenia się systemu alarmowego zacząć ich nienawidzić i atakować). Mówimy wtedy 
o osobowości pogranicznej (borderline). Osobowość pograniczną mają ludzie tak głęboko zranieni, że rządzi nimi ciągły lęk przed 
ludźmi i maksymalna czujności.  
 Niżej podaję pewne cechy charakterystyczne dla reaktywności wynikającej z PTSD:  

 cykliczne i niechciane (intruzywne) wspomnienia dawnych doświadczeń 
 okresy bezsenności  
 nagłe, bardzo „realne” wspomnienia (tak sugestywne, że wyrywają człowieka z rzeczywistości) 
 skrajna podejrzliwość i nieufność wobec ludzi i świata  
 zwiększona lękliwość i panika z błahych powodów 
 koszmary nocne związane z dawnymi doświadczeniami  
 nagłe retrospekcje - reakcje, myśli lub samopoczucie takie, jak wtedy, gdy trauma miała miejsce 
 nagłe załamania wskutek kontaktu z czynnikami przypominającymi uraz (daty, miejsca, symbole, itp.) 
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 niewytłyumaczalne wybuchy wściekłości i poirytowanie 
 spodziewanie się nieszczęść, oczekiwanie na katastrofę 
 fizyczne reakcje na czynniki przypominające traumę (zimne poty, duszności itp.) 

 Życie w tak reaktywny sposób odbija się na ciele. Na przykład, kobiety wykorzystane seksualnie w dzieciństwie są 
ośmiokrotnie bardziej zagrożone rakiem, niż te, które molestowanie ominęło. Niektórzy naukowcy podejrzewają, że wpływ traumy 
koduje się aż na poziomie komórek ciała i w tym kierunku prowadzą badania.  
 U Lois, która wcześniej była kobietą zrównoważoną i czująca się bezpiecznie, doznana zdrada wywołała tak głęboki lęk i 
nieufność, że przezwyciężenie skutków wymagało lat terapii. Jeśli wystarczająco długo i mocno doświadczamy strachu, efekty są silnie 
uzależniające.  

POTRAUMATYCZNE PODNIECENIE (PP) 

 Dla wielu żołnierzy z Wietnamu sposobem ucieczki od horroru wojny był seks. Doświadczali go w sposoby i w warunkach nie 
dających się odtworzyć w czasach pokoju. Seks wysokiego ryzyka stawał się narkotykiem - stymulował ich tak jak amfetamina i tłumił 
ból. Po powrocie z wojny, żadne doświadczenie nie mogło im dać podobnie silnego przeżycia. Jeśli nie zaciągali się jako „psy wojny,” 
stawali się sprawcami seksualnej przemocy, gdyż to było najbliższe ich przeżyciom z frontu.  
 Pierwszym doświadczeniom seksualnym wielu kobiet, aplikowanym im często jeszcze w dzieciństwie, towarzyszy lęk i przemoc. 
Zagrożenie osadza w ich psychice pewien rodzaj ekscytacji – swoisty haj sprawiający potem, iż czują się winne i odpowiedzialne za 
doznane nadużycia. W wieku dorosłym nieraz okazuje się, że mogą przeżyć orgazm tylko wtedy, gdy w czasie seksu mężczyzna je rani. 
Ponieważ te zachowania i przeżycia seksualne naładowane są intensywnością i lękiem, jaki daje ryzyko, działają uzależniająco. 
Stanowią twardy narkotyk. Dziewczynki wykorzystane zostają potem prostytutkami lub wstępują do klubów sado-maso. W ten (lub 
inny) sposób znajdują sobie partnerów, którzy je wciąż na nowo gwałcą, ranią i poniżają. Nazywamy to rewiktymizacją.  
 Liczni z nas, szukając rekompensaty za tego rodzaju straszne przeżycia w dzieciństwie, znajdują rozkosz we wspinaniu się po 
szczeblach kariery do coraz większego znaczenia i władzy. Jako dyrektorzy naczelni korporacji o miliardowych obrotach, żyjąc w 
ciągłym napięciu związanym z ryzykiem, możemy dopiero czuć, że jesteśmy żywi. Wykupywanie udziałów czy ryzykowne, mające 
przynosić szybki zysk inwestycje stają się dla nas swoistą formą uzależnienia od hazardu - innym rodzajem nałogowej gry, 
„obstawiania” i „zakładów.” Robiąc wielkie interesy, nieraz po dwadzieścia godzin na dobę, nie mamy dość czasu na sen, nie mówiąc o 
kontakcie z rodziną. Igramy z traumą i nie możemy tego zaprzestać. Dla „odprężenia” uwielbiamy szybkie motocykle, skoki 
spadochronowe czy inne sytuacje wysokiego ryzyka.  
 Niektórzy (szczególnie księża, lekarze, prawnicy) wchodzą w kontakty intymne z osobami powierzonymi ich opiece 
(parafianami, pacjentami, klientami). W przypadku pewnych zawodów powstaje sytuacja seksu wysokiego ryzyka, który uzależnia 
najmocniej. Większość tych osób doznawała w dzieciństwie nadużyć seksualnych, przez co nauczyła się łączyć swą seksualność z 
lękiem. Jako dorośli, osiągają największe pożądanie w sytuacjach zagrożenia. Cechuje ich też eskalacja ryzyka, z epizodu na epizod, 
prowadząca do nieuchronnej kompromitacji czy aresztowania.  
 Specjaliści od uzależnień mówią o neurologicznych ścieżkach jakimi nasila się nałóg. Hazard, seks wysokiego ryzyka, 
wyniszczające związki miłosne, pobudzające narkotyki i zajęcia niosące zagrożenie życia to najbardziej oczywiste przykłady. Stymulacja 
i przyjemność kompensują cierpienie i pustkę wewnętrzną. W samej sferze seksu są niezliczone możliwości: gwałty, molestowanie, 
sadomasochizm, prostytucja, anonimowe kontakty bez zabezpieczeń – wszelkie tego rodzaju zachowania bazują na lęku i zagrożeniu, 
co wybitnie zwiększa seksualny haj, jaki wzbudzają. Również pewne typy związków naszpikowane są eskalatorami podniecenia – 
kompulsywny seks, przemoc, dramatyczne rozstania, namiętne pojednania, skrywane tajemnice, szantaże, lęk przed porzuceniem - 
wszystko to w kontekście: „gdy to się wyda, cena będzie niewyobrażalna”. Mydlane opery działają tak magnetyzująco, gdyż ich oparte 
na wykorzystaniu i zdradzie scenariusze niosą nam namiastkę takiego podniecenia. Jak zobaczymy dalej, potęgowany lękiem i 
zagrożeniem erotyczny haj jest potężnym sojusznikiem kajdan, w jakie zakuwa nas zdrada.  
 Największą stymulację i rozkosz traumatyzujące więzy znajdują w skrajnym zagrożeniu, przemocy, lęku i wstydzie. To częsty 
efekt dawnej zdrady. Jej oznakami są:  

 zachowania wysokiego ryzyka, jak skoki spadochronowe czy ściganie się samochodami 
 eskalacja zagrożenia - szukanie coraz mocniejszych stymulatorów, gdyż poprzednie już nie działają wystarczająco 
 trudności lub wręcz niemożność przebywania w pojedynkę, w spokoju, ciszy czy otoczeniu nie wywołującym stresów 
 używanie pobudzających narkotyków jak kokaina i amfetamina, by zwiększyć pęd i podniecenie 
 odczuwanie pożądania seksualnego w sytuacjach rodzących lęk lub przemoc 
 szukanie związków i kontaktów seksualnych wysokiego ryzyka 
 zamiłowanie do igrania z konsekwencjami 
 trudności z kończeniem zrównoważonych, rozłożonych w czasie zadań 
 narażanie zdrowia i życia 
 ciągłe wchodzenie w sytuacje „wszystko albo nic”  
 trzymanie się z ludźmi, którzy są nieobliczalni i niebezpieczni 

 Podniecenie „żłobi” w naszym systemie neuronalne koleiny, przez które nas potem zniewala. Jeśli twój mózg przyzwyczai się 
do niego, będziesz potrzebować ciągłych stymulacji, by czuć się normalnie. Wtedy efekt uzależniający wzmaga się i odciska piętno na 
całym życiu. Nie zechcesz łatwo z tego zrezygnować. Indukowany przez traumę ciągły stan alarmowy staje się bramą dla wielu form 
nałogowego pobudzenia. Nie jest on jedyną formą radzenia sobie z dawnym urazem. Inne, łącznie ze próbami jego wyparcia i 
zablokowania, również mogą nas uzależnić. 

POTRAUMATYCZNE BLOKOWANIE (PB) 
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 Odrętwienie. Rozkosze i przyjemności. Relaks. Znieczulenie. Szukamy czegokolwiek, co pozwoli nam umknąć przed przykrymi 
uczuciami. Nadmierne podniecenie? Coś, co koi nerwy i pozwala zwolnić. Złe wspomnienia? Cokolwiek, co wymaże wewnętrzny świat: 
dawka analgetyku, która uczyni go znośnym. Sięgamy po alkohol, lek czy narkotyk. Lub po wszystko na raz. Albo masturbujemy się 
kompulsywnie. Obżarstwo koi poprzez ospałość. Gapienie się w telewizor kradnie czas, ale odrywa od bolesnej rzeczywistości. Spanie 
bez umiaru czyni z nas larwę w kokonie, jednak bez zamiaru przepoczwarzenia się i wyjścia na świat.  
 Cheryl była ofiarą przemocy domowej. Zeznawała w sądzie jedenaście razy z powodu maltretowania przez męża. Trawił ją 
potworny wstyd. Zawsze, gdy mąż ją bił, wrzeszczał, że sama jest sobie winna, bo jest obrzydliwie gruba. Z istotną nadwagą czuła 
wstyd i uznawała ten „powód” za prawdziwy. Wiedziała, że ma problem z objadaniem się i powinna coś z nim zrobić. I tym bardziej się 
objadała, by znieczulić ból. Poza tym jedzenie było dla niej tym, nad czym mąż nie miał kontroli. Cheryl miała też dodatkową korzyść: 
tłuszcz czynił ją nieatrakcyjną seksualnie. Jako ofiara kazirodztwa bała się i nienawidziła seksu. Masa ciała była ochroną przed 
wykorzystaniem, obżarstwo – jedyną rozkoszą.  
 Teraz dołączył się nowy kryzys: jedna z córek powiedziała psychologowi szkolnemu, że tatuś (mąż Cheryl) przyszedł do niej w 
nocy i molestował ją. Rodziną zajęły się służby ochrony dziecka. W rezultacie wszyscy wylądowali na terapii. Męża odizolowano od 
dzieci. Cheryl musiała chodzić do grupy wstępnej dla matek z problemem obżarstwa. Terapeutka dokładnie wypytywała ją o jedzenie. 
Dziewięć z jedenastu matek w grupie miało za sobą operacje wszczepiania bajpasów. Cheryl zorientowała się, co jej grozi. Obżarstwo 
było nie tylko sprawą bezsilności i utraty kontroli nad jedzeniem. Używała go jako środka dającego bezpieczeństwo i blokującego ból. 
W miarę postępów w zdrowieniu, gdy przestała się objadać i nie była już maltretowana, stało się dla niej jasne znaczenie wspomnień z 
dzieciństwa, także tych wypartych, które teraz zaczęły powracać.  
 Ofiary wypierają i blokują swój ból. Jednym z głównych powodów tzw. zapić u trzeźwiejących alkoholików jest to, że 
odstawienie picia przywraca wspomnienia dawnej traumy. Nie umiejąc lub bojąc się zmierzyć z bólem swojego wykorzystania, sięgają 
znów po kieliszek. Coraz więcej badań dowodzi też, że alkoholicy (dotyczy to też innych uzależnień) łatwo przerzucają się na inne 
nałogi. Nałóg staje się odpowiedzią na traumę. Ścieżki neurologiczne, jakie stają się wtedy czynne, powodują zjawisko zwane 
uśmierzeniem (satiation) bólu. Zachowania i substancje, które dają kojący, odprężający i znieczulający efekt, działają jak dawki 
analgetyku. U ofiar traumy wszystko sprowadza się do odsuwania dawnego lęku i blokowania bólu. Do opisu ich powtarzających się, 
uporczywych i na dłuższą metę nieskutecznych prób uśmierzenia psychiki specjaliści od uzależnień używają słowa kompulsywny. 
Kompulsywność oznacza, że mózg ofiary tak przyzwyczaił się do pewnych substancji i zachowań, że bez nich nie umie już czuć się 
normalnie. Wtedy przymusowe zachowania przekształcają się w trudne do zatrzymania uzależnienie.  
 Blokowanie traumy dyktowane jest pragnieniem znieczulenia, wyparcia lub choćby zredukowania utrzymujących się lub 
powracających emocji pourazowych. Do oznak uśmierzania lub blokowania należą:  

 nieumiarkowane picie alkoholu  
 używanie substancji powodujących depresję czy znieczulających narkotyków (tzw. leków) 
 oglądanie telewizji, czytanie czy obsesyjne hobby w celu blokowania emocji 
 kompulsywne obżarstwo  
 kompulsywne spanie  
 kompulsywna praca, zwłaszcza bez wynagrodzenia 
 kompulsywne ćwiczenia fizyczne 
 kompulsywna masturbacja 
 ciągi któregoś z powyższych zachowań w obliczu trudności 

 Każdy rodzaj traumy o wystarczająco dużej sile rażenia, pozostawia trwałą zmianę w neuroprzekaźnikach. Wiele badań 
prowadzonych wśród alkoholików (w rzeczywistości dotyczy to wszystkich uzależnień) wskazuje, że od wczesnych lat cierpią oni na 
niedobory pewnych uśmierzających substancji w mózgu. Dlatego z łatwością wymieniają sięgającą kilka pokoleń wstecz listę 
uzależnionych w swoje rodzinie. Samo wychowywanie się w domu alkoholowym działa urazowo. Wszystkie te czynniki są obecnie coraz 
częściej rozpoznawane i uznawane. Jednak w przypadku amerykańskich żołnierzy w Wietnamie mieliśmy w większości do czynienia z 
dorastającymi dziećmi, które nie zaznały w swoich rodzinach alkoholizmu, narkomanii ani nadużyć, ale stabilności, troski i 
emocjonalnego zdrowia. Tymczasem ludzie ci wracali z wojny z upośledzoną zdolnością funkcjonowania. Krótko mówiąc, załamywały 
ich same doświadczenia frontowe. Sięgali potem po narkotyki, alkohol, kompulsywny seks, co dalej pogłębiało zmiany biochemiczne w 
ich mózgach.1
 By radzić sobie z traumą, ofiary często stosują kombinację kilku strategii. Częstym wzorcem są zachowania dające silne 
podniecenie, stres i intensywność uczuć, po których dla zrównoważenia wkraczają do akcji środki łagodzące, uśmierzające i blokujące. 
Narkomani na przykład będą mieszać substancje pobudzające z dołującymi. Ktoś, kto wchodzi w anonimowe kontakty seksualne bez 
zabezpieczeń, a po powrocie nie może zasnąć z lęku, wstydu i wyczerpania, wypija pół litra i/lub nieprzytomnie się obżera. Potrzask 
cyklu pobudzania się i blokowania działa na jego wspomnienia nadużyć doznanych w dzieciństwie jak pięści boksera wagi ciężkiej. 
Człowiek taki nie jest w stanie pozbyć się tych wspomnień, a tylko je zagłuszyć. Jeśli nie podejmie leczenia, jego nałogi w końcu go 
zabiją, w ten czy inny sposób.  

POTRAUMATYCZNE ODŁĄCZANIE SIĘ (PO) 

 Ucieczka. Od pamięci. Od uczuć. Od samego siebie. Jako ludzie umiemy znaleźć inną rzeczywistość, gdy ta pierwotna staje się 
zbyt przykra i bolesna. Przypomina to holodeck z Gwiezdnych Wojen. W chwilach stresu i zmęczenia członkowie załogi szli na specjalny 
pokład gdzie mogli tworzyć wyglądające zupełnie realnie holograficzne fantazje. Holodeck stanowił rodzaj przeciwwagi dla ich 
dramatycznych przeżyć, a także był sposobem planowania przyszłych akcji. Potem jednak załoga zawsze wracała do rzeczywistych 
zadań i problemów.  

1 W książce Trauma and Recovery (Przemoc – uraz psychiczny i powrót do równowagi, GWP, 1998) Judith Lewis Herman ujmuje to w następującym 
zdaniu: U dorosłego trauma deformuje mózg już formowany; u dziecka – formuje, i deformuje, kaształtujący się mózg.  
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 Znamy niezliczone, podobnie brzmiące relacje dzieci, które były napastowane seksualnie. Opowiadają one szczegółowo, jak w 
czasie obmacywania czy penetracji unosiły się gdzieś w pokoju lub przestrzeni czy intensywnie zajmowały się ulubioną zabawą, a jeśli 
nie mogły, chociaż wyobrażały ją sobie. W ten sposób oddzielały się od siebie i doświadczanej rzeczywistości, zbyt bolesnej do 
zniesienia. W okresie trwania nadużyć była do dla nich istotna forma ratunku. Terapeuci nazywają ją rozszczepianiem się czyli 
dysocjacją. Ofiary instynktownie uczą się oddzielać od trudnych faktów i przykrych uczuć. Robią to poprzez intensywne skupienie się na 
innym fragmencie rzeczywistości lub wejście w kompletnie nierzeczywisty świat fantazji. Gdy ta strategia ratunkowa przekształca się we 
wzorzec przeszkadzający im normalnie funkcjonować w życiu, nazywana jest dysocjacyjnym zaburzeniem tożsamości.  
 Odłączanie się - dysocjacja - przybiera wiele form. Czasem działa jako zwykła amnezja; ofiara nie pamięta wtedy żadnych 
znaczących faktów dotyczących traumy. Kiedy indziej dana osoba „budzi się” w jakimś miejscu i nie wie, jak się tu znalazła. Lub ma 
kontakt z otoczeniem, ale czuje się kompletnie odłączona od swojego ciała – unosi się gdzieś poza nim, w powietrzu. Niektórzy 
obrazowo określają ten stan: „światła się palą, ale nikogo nie ma w domu” – nie zawsze mając pojęcie o istocie zachodzącego procesu. 
Wchodząc w różne „rzeczywistości”, w ślad za nimi możemy też wykształcić w sobie różne osobowości. Proces ten nazywa się naukowo 
MPD, zaburzenie zwielokrotnienia osobowości  (Multiple Personality Disorder), lub ostatnio – DID, dysocjacyjne zaburzenie tożsamości 
(Dissociative Identity Disorder). 
 Uzależnienie to bardzo mocny sojusznik procesu dysocjacyjnego. Wejście w odmienną rzeczywistość dają – poprzez swe 
psychodeliczne, halucynogenne działanie – pewne narkotyki, jak marihuana czy peyotl. Mistyczna i artystyczna aktywność, a także 
różne formy obsesyjnej religijności i duchowych praktyk, także mogą wywoływać odmienne stany świadomości, które silnie uzależniają. 
To samo dotyczy seksu. Wspólny mianownik takich uzależnień jak erotomania, obżarstwo, narkomania, hazard, alkoholizm itd., ma 
dwie cechy: pochłonięcie nałogiem i obsesyjność. Cechy te tworzą charakterystyczną dla siebie sieć ścieżek neurochemicznych. Na tej 
podstawie możemy wyodrębnić opartą na podnieceniu i obsesji grupę uzależnień najmocniej związanych z fantazjowaniem. Wielu 
erotomanów rozwija na przykład wzorzec ciągłego zakochiwania się w kimś nowym. Z chwilą, gdy zauroczenie zaczyna słabnąć, 
nawiązują oni kolejny romans, by stale być na dającym energię haju. Żyją dla obsesyjnego, miłosnego dreszczu i magicznej obietnicy, 
że „ta osoba sprawi, iż ból zniknie.” W ten sposób stale są w nierealnym świecie.  
 Innym przykładem jest kompulsywny hazardzista, który w obsesji wielkiej wygranej kupuje losy loterii czy obstawia zakład za 
ostatnie rodzinne pieniądze przeznaczone na jedzenie. Robi tak dlatego, gdyż tkwi w fantazjach o tym, jak wydając wygraną sumę 
wyjdzie z tarapatów. Nie umie stanąć twarzą w twarz ze swoimi problemami, gdyż świat fantazji, wskutek częstego przebywania w nim, 
stał się dla niego bardziej realny od rzeczywistości. Człowiek uzależniony działa więc tak, jakby iluzja była prawdą. W podobny sposób 
od swojej bolesnej rzeczywistości ucieka ekshibicjonista w transie krążenia i obnażania się, jak i alkoholik twierdzący, że jest tylko 
degustatorem wytrawnych win.  
 O swoich oddzielnych rzeczywistościach ludzie uzależnieni mówią nieraz, że czują się tak, jakby żyły w nich różne osoby: 
prawdziwa, która ma jasną hierarchię wartości i chce dotrzymywać zobowiązań, oraz będące poza kontrolą nałogowe postaci, których 
kompulsywność niszczy wszystko, co jest ważne dla tej pierwszej. Robert Louis Stevenson stworzył literacką postać doktora Jekyll’a i 
pana Hyde’a aby objaśnić zjawisko alkoholizmu i sytuację alkoholika. Specjaliści zajmujący się leczeniem traumy i uzależnień zaczynają 
obecnie dostrzegać, że owo „przesunięcie” osobowości nałogowca niezwykle przypomina procesy, jakie zachodzą u osób z MPD – 
zaburzeniem osobowości wielorakiej.  
 Dysocjacja jest więc ignorowaniem trudnej, bolesnej rzeczywistości poprzez dysocjację od związanych z nią uczuć i 
wspomnień, by nie musieć włączać jej we własną osobowość i codzienne życie. Do oznak odłączania się od traumy należą: 

 fantazjowanie lub „wychodzenie” poza siebie w sytaucjach silnych uczuć lub przypominających dawne bolesne przeżycia.  
 doświadczanie zamętu, rozkojarzenia czy zapominania wskutek pochłonięcia myślami czy jakimś zajęciem 
 przenoszenie się w świat fantazji gdy sprawy przybierają niepokojący obrót 
 uczucie oddzielania się od własnego ciała w reakcji na retrospekcje 
 amnezja dotycząca bieżących czynności czy miejsca przebywania 
 prowadzenie podwójnego życia  
 marzenia na jawie i poczucie, jakby to rzeczywisty świat nie był realny 
 zatracanie się w romantycznych fantazjach 
 używanie marihuany lub innych psychodelicznych narkotyków 

 W pewnych chwilach i do pewnego stopnia wszyscy ludzie szukają ucieczki – „pokładu holograficznego” na swoim „statku.” 
Problem występuje wtedy, gdy zostaliśmy zranieni tak mocno, że rozpaczliwie chcemy na tym pokładzie pozostać.  

POTRAUMATRYCZNA DEPRYWACJA (PD) 

 Sandy była atrakcyjną, szalenie uzdolnioną kobietą, jednak jeśli chodziło o odnoszenie sukcesów w pracy, zawsze pakowała się 
w ślepą uliczkę. Jej przedsięwzięcia kończyły się klapą. Koleżanki nie rozumiały jak to możliwe, przecież im Sandy podsuwała tyle 
świetnych pomysłów. Nie rozumiała tego też jej rodzina, mając w pamięci, jak łatwo ich córka się uczyła i jak dobre miała stopnie. 
Ludzie nie mogli zrozumieć, o co tu chodzi, nie tylko z niewiedzy, że mają do czynienia z ofiarą kazirodztwa i trzeźwiejącą alkoholiczką. 
Była jeszcze jedna tajemnica, z którą Sandy chodziła na anonimowe grupy dla osób kompulsywnie wpadających w długi.  
 Kompulsywni dłużnicy różnią się od ludzi kompulsywnie wydających, którzy zazwyczaj odnoszą sukcesy i są bogaci, znajdując 
uśmierzenie w zdobywaniu i posiadaniu dóbr. Dłużnicy odwrotnie. Nawet gdy kupują sobie coś, zaraz to oddają, co bardzo przypomina 
cykl jedzenia i wymiotowania u osób chorych na bulimię. Materialna deprywacja jest dla dłużników formą samospełnienia. Przygnieceni 
zadłużeniem i biedą, nie mogą - i nie muszą - opuszczać swego ostatniego miejsca w szeregu. Tak mocno zakorzeniło się w nich 
poczucie bezwartościowości.  
 Pewnego wieczoru na grupie anonimowych dłużników padł temat: mój obsesyjny przymus bycia biednym. Po spotkaniu część 
osób radziła Sandy przyjrzeć się, czy to czasem nie jest też jej problem - lecz tylko ją to rozwścieczyło. Była tak zdenerwowana, że 
zaniosła te uczucia do terapeutki. Ta jednak powiedziała, że uważa tak samo, gdyż od dawna widzi w niej wzorzec awersji do sukcesu i 
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samodyscypliny. Sandy tak bardzo koncentrowała się na odmawianiu sobie dobrych rzeczy, że uniemożliwiała sobie rozwój. Co więcej, 
terapeutkę od początku dziwił fakt, że abstynencja od alkoholu przyszła Sandy tak łatwo. Przypominało to zwrot, jaki robią 
kompulsywni żarłocy, którzy zaprzestając obżarstwa stają się kompulsywnymi głodomorami. Zachęcała więc klientkę do przyjrzenia się 
bliżej temu problemowi. Sandy jednak wściekła się na nią tak samo, jak na ludzi z grupy.  
 W tym okresie Sandy pracowała w zakładzie fryzjerskim. Jakiś czas temu opracowała nową formułę szamponu, który 
uwielbiały wszystkie klientki. Znajomi zachęcali ją, by opatentowała swój produkt i uzyskała licencję, ale Sandy nie robiła nic ponad 
utrzymywanie się z pracy w studio. Któregoś razu, myjąc klientce głowę, spostrzegła, że skończył się jej ów szampon. Spytała więc 
koleżankę, czy nie ma pod ręką napoczętej butelki. Ta odrzekła: „no pewnie,” lecz wyraz jej oczu mówił, że coś jest nie tak. Obsługując 
dalej klientkę, Sandy ujrzała w lustrze, jak koleżanka wychodzi na zaplecze i przynosi jej nowy pojemnik szamponu. W tym momencie 
Sandy doznała szoku – olśniło ją, że nigdy dotąd nie wzięła sobie nowego, nie rozpieczętowanego pojemnika czegokolwiek, co było jej 
potrzebne w pracy. Zawsze „pożyczała” trochę od koleżanek z ich już otwartych butelek. One nie miały problemu z tym, by otwierać 
sobie nowe.  
 Dzięki temu zdarzeniu Sandy pojęła swój wzorzec kompulsywnego oszczędzania, uniemożliwiający jej otwarcie sobie choć 
jednej, nowej butelki szamponu. A przecież ten szampon, jego formuła, był jej własnym wynalazkiem! Do tego stopnia odmawianie 
sobie stało się dla niej przymusem, że zawsze wolała pożyczać od kogoś trochę z już rozpieczętowanych opakowań. Jak się okazało, 
zwyczaj pożyczania Sandy był krępujący dla współpracownic, które ją lubiły, lecz uważały za dziwaczkę. Sprawa butelki z szamponem 
stała się przełomowym zdarzeniem pokazującym, jak bardzo jej życie uległo wzorcowi deprywacji – straciła w tym obszarze kontrolę 
tak samo, jak nad swoim piciem i wydawaniem. Awersję do oznaczających troskę, dobrych, rzeczy starała się uświadomić Sandy i jej 
terapeutka, i ludzie z grupy wsparcia. Najbardziej jednak irytuje nas ta prawda, której nie chcemy dostrzec.  

Podobnie jak wiele ofiar, Sandy należała do szczególnie zdolnych i twórczych osób. Cierpienie ma taką cechę, że zwiększa naszą 
kreatywność. Mimo to często padamy ofiarą „zaklinowania się” w zdrowieniu wskutek przymusu deprywacji.  Przymus pozbawiania się 
dóbr - swoista abstynencja od okazywania sobie troski - odzywa się u ofiar zwłaszcza w obliczu sukcesów, napięć, wstydu, poczucia 
winy czy lęku. Najbardziej charakterystyczne jest to, że deprywacja karmi się zagrożeniem, wstydem i lękiem, a wiemy, jak silny wpływ 
mają te uczucia na biochemię mózgu.  
 Odmawiając sobie dobrych rzeczy ofiary mogą: 

 zaprzeczać swoim podstawowym potrzebom, jak zdrowe pożywienie, ubranie, buty, książki, opieka medyczna, czynsz i 
ogrzewanie domu 

 odmawiać sobie rozkoszy w seksie lub czuć wstręt do jakiejkolwiek aktywności w tej sferze 
 skrupulatnie oszczędzać, unikając wydawania na własne, uzasadnione potrzeby 
 notorycznie wykonywać źle płatne prace i bez gwarancji poświęcać się dla nich do upadłego 
 sabotować szanse na odnoszenie sukcesów 
 miewać okresy zupełnego braku zainteresowania jedzeniem lub wciąż być na jakieś diecie 
 postrzegać wygodę, dostatek, rozrywkę i luksusy jako niemoralny zbytek 
 z roku na rok odkładać wakacje w imię poświęcania się jakimś pracom, zwłaszcza za darmo 
 unikać normalnych zajęć i kontaktów z ludźmi z powodu lęków 
 mieć trudności z bawieniem się, spontanicznością, radością i relaksem 
 przez długie okresy pozostawać na zasiłku lub bez pracy 
 prowokować wymioty lub stosować diuretyki, aby nie przybrać na wadze 

 Mimo, że potraumatyczna deprywacja ma wiele twarzy, ma też wiele cech wspólnych. Pierwszą jest długi cień zaniedbania 
przez rodzinę pierwotną. Rodziny, które nie troszczą się o dzieci, wpajają im toksyczny przekaz na temat poczucia wartości i 
opiekowania się sobą. Taki system rodzinny sprawia, że jako dzieci  zaczynamy czuć się wygodnie z pozbawieniem troski, a w wieku 
dorosłym sami się zaniedbujemy. Jeśli dodamy do tego oddziaływanie silnego podniecenia wskutek przemocy domowej czy nadużyć 
seksualnych, otrzymamy w mózgu chemiczny koktajl, przewyższający działaniem konwencjonalne narkotyki. Anitdotum na bycie poza 
kontrolą jest bycie pod hiperkontrolą. Zapewne jedynym sposobem kontrolowania ofiary jest zamrożenie wszystkich jej odruchów życia. 
O nic nie prosić. Niczego nie oczekiwać. Nic nie robić. Nie przyciągać uwagi. Jednak od wewnątrz ciało jest wciąż mobilizowane przez 
lęk: zalewa je adrenalina, kortyzole, endorfiny, norepinefryna. W stanie ciągłym prowadzi to do uzależnienia od deprywacji.  
 Mamy tu wszystkie warunki do powstania nałogu: obsesję, głębokie neurochemiczne zmiany i mechanizm radzenia sobie z 
lękiem. Specjaliści na ogół zdają już sobie sprawę z roli deprywacji w narastaniu uzależnień. Anorexia nervosa, czyli kompulsywne 
głodzenie się, posiada wszystkie cechy uzależnienia od narkotyków i uważana jest za bazujący na lęku i wyzwalający produkcję 
endorfin proces, który ostatecznie prowadzi do śmierci. Odmawianie sobie jedzenia pełni jeszcze ważniejszą rolę jako przeciwwaga dla 
innych, nałogowych zachowań. U jednej z kobiet naprzemienny rytm deprywacji oznaczał, że głodziła się i chudła w okresach czynnej 
erotomanii, a obżerała się i tyła w okresach awersji do mężczyzn i zamrożenia seksualnych pragnień. Pięćdziesiąt kilo w jedną lub 
drugą stronę wskazywało, gdzie w danej chwili była ze swoją seksualnością. Innym przykładem „nożyc” tworzonych przez odmawianie i 
folgowanie sobie, może być pracujący po dziewięćdziesiąt pięć godzin w tygodniu dla nie doceniającej go kongregacji duchowny, który 
z powodu nędznych zarobków ledwie wiąże koniec z końcem, a jednocześnie jest w ciągu kompulsywnych zachowań seksualnych. W 
określonych grupach zawodowych, szczególnie gdy chodzi o duchownych, lekarzy i prawników, jest to nader częste zjawisko. Ich 
nałogowe, niekontrolowane zachowania w pewnych dziedzinach, zakorzenione są w skrajnym odmawianiu sobie dobrych i zdrowych 
rzeczy. Zasada jest prosta: tam gdzie jest uzależnienie, musi być deprywacja. Nawet jeśli nie jest ona uzależnieniem sama w sobie, 
staje się wzorcem życia, który – przynajmniej częściowo – wyrasta z dawnych traumatycznych doświadczeń.  

POTRAUMATYCZNY WSTYD (PW) 

 Mała córeczka zostaje zmuszona przez ojca do oralnego seksu. Po wykorzystaniu ojciec mówi jej, że jest złą, zepsutą 
dziewczynką, bo dopuściła do tego i pójdzie do piekła za to, co zrobiła. Dziecku obce są mądrości teologiczne ani nie może ono 
zrozumieć sensu tak koszmarnego doświadczenia. Zostaje więc i rośnie z przekonaniem, że istotnie jest złe i źle w życiu skończy. Kiedy 



8

ofiara czuje się zepsuta, a co gorsza winna swemu wykorzystaniu, osadza się w niej potraumatyczny wstyd. W opisanym przypadku 
wstyd oznacza głęboko wryte na skutek zdrady uczucie bezwartościowości i nienawiści do samej siebie.  
 Wstyd, jakim ofiara zostaje obarczona, pochodzi nie tylko z obwinienia jej przez seksualnego oprawcę, choć obwinianie jest 
częstym elementem molestowania. Uraz taki sam z siebie zostawia poczucie bycia wybrakowanym i skażonym. Ofiara wstydzi się 
swoich reakcji na traumę. Zadaje sobie pytanie: „Kim jestem, skoro można mi było to zrobić?” Nie czuje się dłużej taka jak inni. 
Nastąpiło w niej fundamentalne załamanie zaufania. Osadzona przez wykorzystanie we wstydzie, tkwi w rdzennym przekonaniu, że nie 
można jej kochać – że gdyby tylko inni znali ją naprawdę, odwróciliby się od niej. Czuje, że nie ma dla niej nadziei na zmianę. Nie 
wierzy, by ktokolwiek sam z siebie chciał troszczyć o nią, zwłaszcza jeśli zdradziła ją bliska i ważna, zaufana osoba, szczególnie rodzic. 
 Ofiary nadużyć próbują kompensować swój wstyd, stawiając sobie nieosiągalne wymagania i licząc na to, że ich spełnianie da 
im akceptację otoczenia. Każde potknięcie dokłada nową porcję wstydu do już istniejącego. Przykładem może być ktoś, kto 
kompulsywnie się odchudza, a gdy się obje, to wstydząc się swego braku samodyscypliny narzuca sobie jeszcze ostrzejszą dietę. 
Specjaliści od uzależnień uważają, że cały naprzemienny cykl: „rozpusta/pokuta” jest zakorzeniony w uczuciu zawstydzenia sobą. 
Specjaliści od traumy wiedzą, że jedna ze zmian w funkcjonowaniu mózgu ofiary polega na tym, że wszystkie doświadczenia przeżywa 
ona w skrajnościach. Jej reakcje są biało-czarne, typu: „wszystko albo nic”. Ofiarom brak stonowanego obszaru pomiędzy biegunami, 
co charakterystyczne jest tak samo dla uzależnień i deprywacji. Tracą one zdolność operowania w zrównoważony sposób, co nakręca 
ich spiralę wstydu.  
 Wstyd może prowadzić do obsesyjnej nienawiści do siebie, nienawiści dużo głębszej niż tylko poczucie bycia niewartym 
miłości. To coś więcej niż tkwienie w depresji. Nienawiść ta często przechodzi u ofiar w bezlitosny, niewybaczalny stosunek do własnej 
osoby, przymus samokarania – stan, z którego ostatecznym „wyjściem” wydaje się samobójstwo. Wiele czasu spędzają one wtedy na 
fantazjach o śmierci i sposobach zniszczenia siebie. Rezultatem wstydu są też inne zachowania autodestrukcyjne: robienie rzeczy 
szkodliwych dla siebie i sabotowanie każdego swojego sukcesu. Klinicyści nie mogą się nadziwić, jak bezwzględnie ofiary kierują 
nienawiść przeciw samym sobie, zwłaszcza wtedy, gdy pierwotnym nadużyciom towarzyszyła przemoc. Samookaleczenia, cięcie się, 
zranienia i wchodzenie w sytuacje wysokiego ryzyka – wszystkie tego typu akty płyną z nienawiści do własnego ja. Również schematy 
myślenia ofiar często oznaczają tortury zadawane samym sobie.  
 Na rdzenny wstyd składają się: 

 przekonanie, że traumatyczne doświadczenia były twoją winą 
 poczucie osamotnienia i odstręczenia od innych z powodu doznanych nadużyć 
 dokonywanie samookaleczeń (cięcie się, gaszenie na sobie papierosów, itd.) 
 wchodzenie w zachowania autodestrukcyjne  
 wytrzymywanie fizycznego lub emocjonalnego bólu o natężeniu nie do zniesienia dla innych 
 perfekcjonizm - unikanie błędów „za wszelka cenę”  
 potrzeba bycia „karanym” za dawne nadużycia i niezdolność wybaczania sobie potknięć 
 poczucie jesteś jest zły i winny, gdy spotyka cię coś dobrego 
 myśli samobójcze, grożenie samobójstwem, przeżyte próby samobójcze 
 niezdolność do przeżywania zwykłych emocji, jak: smutek, złość, miłość czy szczęście  
 głęboki lęk przed zależnością od ludzi 
 poczucie bezwartościowości, niemoralności, grzeszności czy nie zasługiwania na miłość z powodu traumatycznych 

doświadczeń 
 postrzeganie innych zawsze jako lepszych, szczęśliwszych i kompetentniejszych od siebie  
 widzenie przyszłości w mrocznych barwach,  
 unikanie doświadczeń przyjemnych, nie niosących ryzyka lecz troskę o siebie 

 Spójrzmy na historię Ralpha, dobrze prosperującego lekarza. Jeszcze we wczesnym wieku nauczył się uciekać ze swojej 
rodziny w przesiadywanie w szkole. Póki był bez reszty pochłonięty lekcjami, nie musiał być w domu. Poza tym w szkole mógł odnosić 
sukcesy, za które go chwalono. Dla ludzi z zewnątrz był wzorem idealnego dziecka. Wewnątrz Ralph żył w emocjonalnej skorupie. 
Ojciec awanturował się, bił domowników i wykorzystywał seksualnie jego młodsze siostry. To Ralph pomagał im zakładać zasuwy w 
drzwiach ich sypialni. Jego próby obronienia jednej z sióstr przed nocnym molestowaniem skończyły się tym, że ojciec skatował 
chłopca do nieprzytomności.  
 Źródłem pociechy i czułości była dla Ralpha matka, która wślizgiwała się nocą do jego łóżka i przciskała go do swego ciała, 
gdy męża zmorzył wreszcie pijacki sen. Chłopiec, co naturalne, bardzo erotycznie odczuwał fizyczną bliskość matki tulącej się do niego 
w jego łóżku. Jednocześnie czuł, że powinien być lojalny wobec ojca. Zamęt emocjonalny Ralpha było pogłębiany dodatkowo przez 
poranny chłód i obojętność matki w porównaniu z nocną, rozerotyzowaną intymnością. Chłopiec nigdy nie zdawał sobie sprawy 
okrucieństwa i zdrady, jakie widział w swoim domu. Nie był też świadom, że i on podlegał nadużyciom seksualnym. Miał poczucie winy 
wobec domowników i odczuwał wewnętrzną pustkę. W życiu dorosłym kompensował to ciągłym byciem „na topie”, aby nikt nie odkrył 
jego tajemnic i koszmaru. Mimo to, męczyły go intruzywne myśli o okaleczaniu swojego ciała. Nawet najprostszy zabieg chirurgiczny 
stał się dla niego trudny do przejścia. Im ciężej pracował, tym mniejszy widział w tym sens. W końcu, by znieczulić ból i zrzucić ciężar 
własnego życia, zaczął miewać ciągi ciężkiego opilstwa i brania trankwilizatorów kupowanych na recepty, które sam sobie wypisywał.  
 W takim stanie nawiązał romans z Emily, żoną bliskiego przyjaciela, też lekarza i zarazem współwłaściciela kliniki. Emily była 
pracownikiem socjalnym w jego klinice. Była też erotomanką. Główny wzorzec jej uzależnienia polegał na kontaktach seksualnych 
wysokiego ryzyka. Miała różnych mężczyzn, choć preferowała wykształconych, posiadających władzę i stanowiska. Najmocniej 
pobudzały ją sytuacje, gdy jej partnerzy się znali, a seks z nią kompromitował ich nawzajem przed sobą i zagrażał ich statusowi. Mąż 
Emily wiedział o jej romansach i godził się na nie. Wzmacniało to jego wstyd z powodu bycia rogaczem i dawało usprawiedliwienie dla 
własnych kompulsywnych zachowań seksualnych. Ralph żył w obsesji na punkcie wyuzdanego, odlotowego seksu z Emily. Jego romans 
był ciągiem kłamstw, złamanych obietnic, szantaży, bolesnych rozstań, godzenia się w łóżku i nowych zdrad. W swoim cierpieniu 
dostawał nawet wsparcie męża Emily. Choć czuł, że ta relacja go niszczy – że nie może w efekcie ani pracować, ani funkcjonować – nie 
umiał odejść. Ostatecznie wkroczyła stanowa komisja etyki zawodowej z zarzutami picia przeszkadzającego pracy i skierowała go do 
ośrodka leczenia uzależnień. Ralph był już w tym czasie bliski samobójstwa.  
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 Terapeuta pomógł mu zobaczyć, jak dorosłym życiu odtwarzał dokładnie to, czego doświadczył w dzieciństwie. Znów 
wylądował w grupie niegodnych zaufania ludzi, których bardzo się wstydził. Znów znalazł się w trójkącie poprzez relację, gdzie 
namiętność przeplatała się z chłodem i odrzuceniem. Jego poczucie braku wartości nie dawało się jednak zagłuszyć, czyniąc go 
podatnym na chwile pseudo-intymności z manipulującą i wykorzystującą osobą. Emily stała się jego narkotykiem. Jedyna alternatywą 
dla rozpaczy i nienawiści do siebie wydawała mu się śmierć. Terapeuta posumował to słowami: „Cóż, powieliłeś całą swoją dawną 
traumę.” 

POTRAUMATYCZNY PRZYMUS POWTARZANIA (PPP) 

 Ponowne odgrywanie dawnych doświadczeń. Terapeuci mówią o przymusie powtarzania. Oznacza on cykliczne, bezwiedne 
powielanie zachowań i/lub szukanie sytuacji i osób odpowiednich do odtwarzania traumatycznych scenariuszy. Ralph ożywiał na nowo 
historię swego tragicznego dzieciństwa. Wielu ludzi, latami i bez końca, wchodzi w życiu w takie same sytuacje i związki, z takimi 
samymi typami osób, a mimo to, podobnie jak Ralph, nigdy nie umie powiązać swoich zachowań z pierwotna zdradą i traumą. Przymus 
powtarzania to życie w nie pamiętanej przeszłości i bezwiedne inscenizowanie jej ciągle na nowo.  
 Dobrym przykładem może być Connie. Wychowywał ją ojciec-alkoholik. Podobnie jak ojciec Ralpha, był człowiekiem okrutnym 
i wykorzystywał ją na każdy sposób. Nic dziwnego, że wychodząc trzy razy za mąż, Connie trzy razy poślubiła maltretujących ją 
alkoholików. Jak na ironię, każdego z nich zostawiała dla kogoś, kto będzie dla niej lepszy. Chciała polepszenia, ale każdy związek 
okazywał się jeszcze gorszy (ostatni mąż, prócz bicia, brutalnie ją gwałcił). Choć wprowadzała zmiany, nie zmieniała siebie, tylko 
mężów; scenariusz życia z ciężko pijącym, niebezpiecznym człowiekiem pozostawał nietknięty. Kolejne małżeństwa Connie były kopią 
poprzednich, a pierwsze z kolei – powieleniem jej doświadczeń z dzieciństwa.  
 Niektóre ofiary powtarzają nie tylko pierwotny schemat, lecz i dokładne zachowania. Pewna pielęgniarka przebywała w 
szpitalu z powodu depresji i zagrożenia samobójstwem. Wciąż opowiadała ludziom, że jej problemem jest masturbacja, wszyscy jednak 
ignorowali te jej zachowania jako nie związane z samobójczymi zamiarami. W końcu, gdy jakaś bardziej wyczulona psychoterapeutka 
przyjrzała się bliżej jej seksualnym praktykom, okazały się one o wiele bardziej złożone niż zwykła masturbacja. Było to raczej 
autoerotyczne duszenie się. Onanizując się kompulsywnie, w ubikacji i przy zgaszonym świetle, kobieta ta wieszała się na pasku, 
ograniczając sobie dopływ tlenu aż do granicy uduszenia.2 Na sesjach terapii sztuką, namalowała obraz, jak gwałcił ją ojciec gdy miała 
10 lat. Na obrazie było widać, że ojciec ją przy tym dusi. Terapeutka zorientowała się dzięki temu, o co tu naprawdę chodzi – podczas 
gwałtu w ciemnym klozecie ojciec zaciskał ręce na szyi ofiary. Tak więc wszystkie elementy pierwotnej traumy znalazły się w dorosłych 
praktykach autoerotycznych ofiary: seksualna stymulacja, duszenie, zamknięcie w ciemnej ubikacji i strach o własne życie. Kobieta ta w 
sposób przymusowy odtwarzała scenę pierwotną z dzieciństwa. Przy tym tak bardzo wstydziła się swoich zachowań, że jedynym 
sposobem w jaki umiała prosić o pomoc, były próby samobójcze.  
 Odrębną formą odgrywania pierwotnych doświadczeń jest robienie innym tego, co ktoś samemu doznał w dzieciństwie. 
Pewien ojciec masturbujący stulejki synów miał rodziców, którzy tłumaczyli mu w dzieciństwie, że ponieważ nie jest obrzezany, muszą 
mu ściągać napletek, by mógł współżyć, gdy dorośnie. Masturbowali go po prostu i w ten sposób chłopiec podlegał seksualnym 
nadużyciom. Jako dorosły zaczął odgrywać to zachowanie na własnych dzieciach. Kiedy na leczenie trafili dziadkowie (których też 
masturbowano w dzieciństwie) terapeuta zapytał o szczegóły i sposób, w jaki ich doktor zalecał im stymulować napletek dziecka. 
„Właściwie, to nie był mój lekarz, tylko moich rodziców” – odparł dziadek. Tak więc, wskutek złej porady medycznej z końca 
dziewiętnastego wieku plus przymusu powstarzania, rodzina molestowała seksualnie każde następne pokolenie dzieci.  
 Potraumatyczny przymus powtarzania polega na:  

 robieniu ciągle czegoś autodestrukcyjnego - zwykle tego, co działo się dzieciństwie i pozostawiło uraz 
 ciągłym inscenizowaniu scenariusza z przeszłości 
 powtarzalnym wchodzeniu w destrukcyjne, obsesyjne związki  
 powtarzaniu bolesnych doświadczeń z włączaniem do nich określonych zachowań, scen, osób i uczuć.  
 robieniu innym tego, co nas samych spotkało jako trauma z wczesnego życia 

 Potraumatyczny przymus powtarzania jest, po części, wysiłkiem jaki podejmuje ofiara, by znaleźć ujście dla wspomnień 
pierwotnego urazu lub w nieświadomy sposób zbliżyć się do niego. Inscenizując i powtarzając to doświadczenie, próbuje wciąż na 
nowo znaleźć sposób dojścia do ładu z noszonym lękiem, wstydem i cierpieniem. W efekcie jednak pogłębia ona tylko swoje 
traumatyczne zranienia. Zauważmy, że przymus powtarzania, podobnie jak rdzenny wstyd, może ciężko zaważyć na innych formach 
pourazowego dziedzictwa: reaktywności, podnieceniu, blokowaniu, odłączaniu się i deprywacji. Wstyd i powtarzanie po prostu 
przywołują i intensyfikują zmieniony stan świadomości jaki towarzyszył pierwotnej traumie. Tworząc toksyczną kombinację, wzorce te 
sojuszniczo współdziałają, tworząc część oków zdrady.  

OKOWY TRAUMY I ICH SOJUSZNICY - AUTOGIAGNOZA 

 W tym momencie ważne jest, aby to, czego się już dowiedziałeś, pozwoliło ci zrobić bilans osobisty. Jednym ze sposobów jest 
przyjrzenie się, jaki wypływ na twoje życie wywiera trauma. Niżej podaję serię 144 pytań pomocnych w uzyskaniu obrazu twoich 
potraumatycznych zachowań i symptomów. Odpowiedzi na wszystkie, plus wypełnienie związanych z nimi załączników, zajmuje średnio 
od czterdziestu do sześćdziesięciu minut. Większość wypełniających oceniała je jako niezwykle pomocne w zrozumieniu siebie i 
własnych zachowań. Podaję je już w tym momencie, gdyż całościowy, jasny obraz spustoszeń pomoże ci w pracy z dalszymi 
rozdziałami książki. Poza tym stanie się dla ciebie podstawą do opracowania planu własnego zdrowienia. Stanowczo zachęcam cię do 
zdobienia tej inwentury.  

2 W ten sposób zakończył życie wokalista grupy In Excess. Autor podaje w innej książce (Od nałogu do miłości, Media Rodzina, 2000), że w USA notowane 
jest rocznie 1500 takich zgonów (przyp. tłum.). 
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Indeks PTSD (potraumatycznych zaburzeń stresowych) 

 Na wykorzystanie w dzieciństwie reagujemy w rozmaity sposób. Poniżej znajduje się test, który krótko objaśnię. Odpowiedzi 
na poniższe stwierdzenia pozwolą ci poznać obszary twojej reaktywności. Zaznacz te, które odnoszą się do ciebie. Choć zdania 
napisane są w czasie teraźniejszym, chodzi o to, czy dany objaw wystąpił u ciebie kiedykolwiek w  życiu. Dany objaw możesz uznać za 
nie dotyczący dopiero, gdy nigdy się nie pojawił. W razie wahania, niech rozstrzyga twoja pierwsza reakcja - pierwsze odczucie po 
przeczytaniu danego punktu. Teraz możesz zaczynać, stawiając znak X przy każdej twierdzącej odpowiedzi... 

1. ¤ Mam powracające wspomnienia bolesnych doświadczeń 
2. ¤  Nie potrafię zaprzestać powielania szkodliwych wzorców z dzieciństwa 
3. ¤  Mam czasem obsesję na punkcie osób, które mnie kiedyś zraniły i odeszły  
4. ¤  Nieraz czuję się źle z powodu budzących wstyd przeżyć, o których myślę, że były moją winą. 
5. ¤  Jestem ryzykantem. 
6. ¤  Czasami mam trudność z przytomnym myśleniem. 
7. ¤  Czasami odłączam się od ciała wskutek retrospekcji lub wspomnienia traumy. 
8. ¤  Odmawiam sobie zaspokajania podstawowych potrzeb (jedzenie, odzież, opieka medyczna, ogrzewanie, czynsz). 
9. ¤  Mam dręczące sny dotyczące dawnych przeżyć. 
10. ¤  Wciąż na nowo funduję sobie bolesne doświadczenia. 
11. ¤  Zabiegam o zrozumienie u osób, które nie chcą lub nie są zdolne mnie rozumieć. 
12. ¤  Mam myśli samobójcze. 
13. ¤  Wchodzę w zachowania niosące wysoki stopień zagrożenia. 
14. ¤  Objadam się by uniknąć zderzenia z problemami. 
15. ¤  Unikam myśli i uczuć mogących wiązać się z moimi traumatycznymi doznaniami. 
16. ¤  Odkładam wakacje z powodu braku czasu lub pieniędzy.  
17. ¤  Mam okresy bezsenności. 
18. ¤  Dążę do odtwarzania wczesnych traumatycznych doświadczeń. 
19. ¤ Dźwigam tajemnice i osłaniam ludzi, którzy mnie skrzywdzili. 
20. ¤  Podejmuję próby samobójcze. 
21. ¤ Uprawiam seks lub masturbację kiedy się boję. 
22. ¤ Piję nadmiernie, gdy piętrzą się trudności. 
23. ¤ Unikam opowiadań, scen filmowych i innych treści przypominających mi dawne wykorzystanie. 
24. ¤ Odmawiam sobie seksualnej rozkoszy. 
25. ¤ Nieraz mam wrażenie, jakby dawne bolesne przeżycie rozgrywało się w teraźniejszości. 
26. ¤ Jest coś destrukcyjnego, co wciąż powtarzam od wczesnych okresów życia. 
27. ¤ Trwam w konflikcie z kimś, gdy bez przeszkód mógłbym odejść. 
28. ¤ Mam kult śmierci. 
29. ¤ Zostając samemu, czuję przymus seksualny. 
30. ¤ Używam znieczulających narkotyków, by sobie radzić z emocjami. 
31. ¤ Nie umiem przypomnieć sobie ważnych szczegółów z moich bolesnych przeżyć. 
32. ¤ Wskutek lęków unikam normalnych zajęć. 
33. ¤ Mam nagłe, żywe i rozdzierające wspomnienia bolesnych doświadczeń. 
34. ¤ Daremnie usiłuję zaprzestać zajęć, które nie są mi pomocne. 
35. ¤ Porzucam swoje sprawy, by pomagać ludziom, którzy są dla mnie destrukcyjni. 
36. ¤ Czując się samotnym, odstręczam od siebie ludzi z powodu bolesnych doświadczeń jakie mnie spotkały. 
37. ¤ Czuję silne pożądanie seksualne w obliczu przemocy. 
38. ¤ Odkładanie spraw na później nie pozwala mi dobrze funkcjonować.. 
39. ¤ Z powodu przeżyć z dzieciństwa omijam lub nie interesuję się niektórymi ważnymi zajęciami. 
40. ¤ Obsesyjnie oszczędzam, zaniedbując swoje uzasadnione potrzeby. 
41. ¤ Czuję się rozbity, gdy rocznice, miejsca czy symbole przypominają doświadczenia nadużyć. 
42. ¤ Kompulsywnie robię innym to, czego sam doświadczałem w dzieciństwie. 
43. ¤ Zdarza mi się pomagać tym, którzy mnie ranią. 
44. ¤ Nie potrafię przeżywać pewnych uczuć (miłości, szczęścia, smutku, gniewu, itp.) 
45. ¤ Czuję pożądanie seksualne będąc poniżany lub wykorzystywany. 
46. ¤ Sen jest dla mnie sposobem unikania problemów, jakie niesie życie. 
47. ¤ Mam trudności z koncentracją. 
48. ¤ Często podejmuję diety czy inne próby kontrolowania wagi ciała. 
49. ¤ Sen to dla mnie trudne doświadczenie. 
50. ¤ Moje kontakty i związki z ludźmi, to stale ta sama melodia.  
51. ¤ Jestem lojalny wobec tych, którzy mnie zranili lub zdradzili zaufanie. 
52. ¤ Widzę przyszłość w czarnych barwach.  
53. ¤ Czuję pragnienie seksu, gdy ktoś jest dla mnie miły. 
54. ¤ Mam okresy obsesji na punkcie jedzenia.  
55. ¤ Często lub łatwo czuję się zbity z pantałyku. 
56. ¤ Odmawiam kupowania sobie rzeczy gdy są mi potrzebne i mam na nie pieniądze. 
57. ¤ Mam trudności z przeżywaniem uczuć seksualnych. 
58. ¤ Wiem, że robię coś destrukcyjnego, co powiela jakieś zdarzenie z dzieciństwa. 
59. ¤ Choć doznaję od danego towarzystwa szkód i upokorzeń, wciąż należę do niego. 
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60. ¤ Czuję, że muszę unikać zależności od ludzi. 
61. ¤ Czuję się źle z sobą, bo niekiedy doświadczanie nadużyć dawało mi przyjemność. 
62. ¤ Często nadużywam alkoholu. 
63. ¤ Mam skłonność do uzależniania się. 
64. ¤ Wiele czasu poświęcam na pracę poniżej moich kwalifikacji. 
65. ¤ Miewam nieuzasadnione wybuchy złości lub irytacji. 
66. ¤ Traktuję innych tak, jak byłem traktowany w mojej rodzinie pierwotnej. 
67. ¤ Wciąż próbuję przekonać do siebie ludzi, którzy byli dla mnie destrukcyjni lub mnie ignorowali. 
68. ¤ Wchodzę w zachowania autodestrukcyjne. 
69. ¤  Rajcują mnie z czynności, które są dla mnie niebezpieczne. 
70. ¤  Oglądam telewizję, czytam, lub uprawiam hobby, by odciąć się od uczuć. 
71. ¤  Gdy rzeczywistość staje się bolesna, zaczynam fantazjować. 
72. ¤  Często jestem bezrobotny. 
73. ¤  Jestem skrajnie podejrzliwy wobec ludzi i otoczenia. 
74. ¤  Dręczę się wyobrażeniami nieszczęść i pesymistycznymi myślami. 
75. ¤  Staram się zyskać sympatię osób, które mnie poniżają lub nadużywają. 
76. ¤  Dokonuję samookaleczeń (tnę moje ciało, przypalam je, rozdrapuję, etc.) 
77. ¤  Aby podkręcić tempo, używam narkotyków, jak kokaina, amfetamina czy „koks.” 
78. ¤  Odwlekam pewne proste zajęcia. 
79. ¤  Miłosne zauroczenia i romanse pozwalają mi nie konfrontować się z trudnościami. 
80. ¤  Mam silne poczucie winy z powodu jakiejkolwiek seksualnej aktywności. 
81. ¤  Czuję często, że ludzie zbliżają się po to, by mnie zdominować. 
82. ¤  Powracam do rzeczy, jakie robiłem będąc dzieckiem. 
83. ¤  Pociągają mnie ludzie nie zasługujący na zaufanie. 
84. ¤  Wytrzymuję fizyczny lub emocjonalny ból, jaki dla innych byłby nie do zniesienia. 
85. ¤  Uwielbiam życie na krawędzi, niebezpieczeństwo czy ekscytację. 
86. ¤  Gdy sprawy się komplikują, łapię nałogowy „ciąg” (obżarstwo, seks, zakupy, itp.) 
87. ¤  Mam skłonność do robienia innych rzeczy niż te, które mam zrobić. 
88. ¤  Prawie nie interesuje mnie aktywność seksualna. 
89. ¤  Jestem nieufny wobec ludzi. 
90. ¤  Czuję, że niektóre powracające zachowania wywodzą się z moich wczesnych przeżyć. 
91. ¤  Ufam ludziom, którzy jasno udowodnili, że nie można na nich polegać. 
92. ¤  Staram się być doskonały. 
93. ¤  Mogę przeżyć orgazm w sytuacjach bicia mnie, poniżania lub ranienia. 
94. ¤  Uciekam w świat wizji narkotycznych. 
95. ¤  Używam marihuany czy psychodelików by mieć halucynacje. 
96. ¤  Zdarza mi się sabotować okazje do sukcesu. 
97. ¤  Łatwiej mnie czymś nastraszyć niż innych. 
98. ¤  Przykuwają moją uwagę dzieci w określonym wieku. 
99. ¤  Szukam ludzi, o których wiem, że sprawią mi ból. 
100.¤  Za wszelką cenę staram się nie popełniać błędów.  
101.¤  Uwielbiam zakłady i grę o wynik. 
102.¤  Pracuję na tyle ciężko i długo, by nie musieć czuć. 
103.¤  Często zatracam się w marzeniach na jawie, zamiast radzić sobie z rzeczywistością. 
104.¤  Przez długie okresy obywam się bez koniecznych rzeczy. 
105.¤  Mam fizyczne objawy związane z przypominaniem sobie wykorzystania (dygot ciała, zimne poty, duszności, etc.) 
106.¤  Regularnie wchodzę w niszczące mnie związki. 
107.¤  Trudno mi postawić granice i trzymać się z dala od toksycznych relacji. 
108.¤  Mam czasem ochotę zranić się fizycznie. 
109.¤  Potrzebuję mnóstwa stymulujących bodźców, aby się nie nudzić. 
110.¤  Zatracam się w swojej pracy.  
111.¤  Prowadzę tzw. podwójne życie. 
112.¤  Wymiotuję lub używam diuretyków by nie przybrać na wadze. 
113.¤  Odczuwam strach na myśl o uprawianiu seksu.  
114.¤  Dzieci w pewnym wieku pociągają mnie seksualnie. 
115.¤  Wciąż utrzymuję kontakt z osobą, która wykorzystała mnie w dzieciństwie.  
116.¤  Często czuję się bezwartościowy, niegodny miłości, niemoralny czy grzeszny wskutek doświadczeń z przeszłości. 
117.¤  Lubię kiedy seks jest niebezpieczny. 
118.¤  Staram się wyhamować gonitwę myśli. 
119.¤  Izoluję w moim życiu obszary, o których nikt nic nie wie. 
120.¤  Mam okresy, gdy nie interesuje mnie jedzenie. 
121.¤  Seks mnie przeraża. 
122.¤  Nie umiem zaprzestać pewnych zachowań, choć nic mi nie dają lub wręcz mi szkodzą. 
123.¤  Jestem uwikłany w ciągnące się bez końca walki (sprawy rozwodowe, majątkowe, itp.) 
124.¤  Często mam poczucie, że powinienem być ukarany za moje dawne zachowania. 
125.¤  Wchodzę w nie akceptowane przez ogół praktyki seksualne.  
126.¤  Gdy zaczynam czuć lęk, zaraz coś robię, by stłumić tę emocję. 
127.¤  Mam świat fantazji, w który się przenoszę w obliczu trudności. 
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128.¤  Zabawa i relaks to dla mnie trudne chwile. 
129.¤  Budzą mnie zmory i koszmarne sny. 
130.¤  Moje związki wskazują na ten sam dysfunkcjonalny wzorzec. 
131.¤ Jest pewien rodzaj ludzi, którym zawsze pozwalam przejąć władzę nade mną.  
132.¤  Mam poczucie, że wszyscy inni są lepsi ode mnie. 
133.¤  Używam amfetaminy lub kokainy, by móc wchodzić w ostrzejsze ryzyko. 
134.¤  Nie toleruję uczuć niosących dyskomfort. 
135.¤  Często śnię na jawie. 
136.¤  Uważam komfort, luksus i rozrywki za rzecz niemoralną. 
137.¤  Nienawidzę, gdy ktoś odnosi się do mnie w sposób seksualny. 
138.¤  Bardziej interesują mnie dzieci niż dorośli. 
139.¤  Mam w życiu osoby, których nie umiem się pozbyć, choć są raniące czy manipulują mna. 
140.¤  Czuję się fatalnie, gdy spotyka mnie coś dobrego.  
141.¤  W niebezpiecznych sytuacjach doznaję haju lub podniecenia seksualnego. 
142.¤  Chwytam się każdego sposobu, by oderwać się od siebie i moich problemów. 
143.¤  Są chwile, gdy żyję w nierzeczywistym świecie. 
144.¤ Mam długie okresy bez jakiejkolwiek seksualno-miłosnej aktywności. 
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Zbiorcze Zestawienie Odpowiedzi

Do każdej z poniższych kolumn przepisz zaznaczone wyżej pod numerami znaki X, a następnie policz pod kreską ich sumy.  

1 ¤  2 ¤  3 ¤  4 ¤ 5 ¤  6 ¤ 7 ¤  8 ¤  

9 ¤ 10 ¤ 11 ¤ 12 ¤ 13 ¤ 14 ¤ 15 ¤ 16 ¤

7 ¤ 18 ¤ 19 ¤ 20 ¤ 21 ¤ 22 ¤ 23 ¤ 24 ¤

25 ¤ 26 ¤ 27 ¤ 28 ¤ 29 ¤ 30 ¤ 31 ¤ 32 ¤

33 ¤ 34 ¤ 35 ¤ 36 ¤ 37 ¤ 38 ¤ 39 ¤ 40 ¤

41 ¤ 42 ¤ 43 ¤ 44 ¤ 45 ¤ 46 ¤ 47 ¤ 48 ¤

49 ¤ 50 ¤ 51 ¤ 52 ¤ 53 ¤ 54 ¤ 55 ¤ 56 ¤

57 ¤ 58 ¤ 59 ¤ 60 ¤ 61 ¤ 62 ¤ 64 ¤ 64 ¤

65 ¤ 66 ¤ 67 ¤ 68 ¤ 69 ¤ 70 ¤ 71 ¤ 72 ¤

73 ¤ 74 ¤ 75 ¤ 76 ¤ 77 ¤ 78 ¤ 79 ¤ 80 ¤

81 ¤ 82 ¤ 83 ¤ 84 ¤ 85 ¤ 86 ¤ 87 ¤ 88 ¤

89 ¤ 90 ¤ 91 ¤ 92 ¤ 93 ¤ 94 ¤ 95 ¤ 96 ¤

97 ¤ 98 ¤ 99 ¤ 100 ¤ 101 ¤ 102 ¤ 103 ¤ 104 ¤

105 ¤ 106 ¤ 107 ¤ 108 ¤ 109 ¤ 110 ¤ 111 ¤ 112 ¤

113 ¤ 114 ¤ 115 ¤ 116 ¤ 117 ¤ 118 ¤ 119 ¤ 120 ¤

121 ¤ 122 ¤ 124 ¤ 124 ¤ 125 ¤ 126 ¤ 127 ¤ 128 ¤

129 ¤ 130 ¤ 131 ¤ 132 ¤ 133 ¤ 134 ¤ 135 ¤ 136 ¤

137 ¤ 138 ¤ 239 ¤ 140 ¤ 141 ¤ 142 ¤ 143 ¤ 144 ¤

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

PR ___ PPP ___ PZ ___ PW ___ PP ___ PB ___ PO ___ PD    ___

Arkusz Pracy nad potraumatycznym stresem 

 Wpisz swoje wyniki w miejsca oznaczone odpowiednimi kodami. W środkowej kolumnie znajdziesz objaśnienie, a w prawej 
pewne sugestie odnośnie działań, jakie możesz podjąć. Jeśli wynik jest niski (0 - 2), nie zajmuj się tą sferą. Jeśli jest umiarkowany (3 - 
6) możesz omówić ze sponsorem lub terapeutą rodzaj działań jakie mogą ci pomóc. Jeśli twój wynik przekroczył liczbę sześć, wskazuje 
to na wzorzec, nad którym będziesz musiał mocno popracować, jeśli chcesz wyzwolić się z oków zdrady. Warto abyś omówił z 
terapeutą zbiór docelowych działań pozwalających ci rozprawić się z danym potraumatycznym wzorcem. Pamiętaj, że papier i ołówek to 
narzędzia, które świetnie pozwalają zobaczyć rolę, jaką w twoim życiu odgrywa pourazowy stres. Jedynie ty i twój terapeuta możecie 
ocenić, czy uzyskany wynik odpowiada twoim doświadczeniom.  

TWÓJ WYNIK  
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PR ___  Bieżące doświadczanie reakcji na traumatyczne wydarzenia z przeszłości 

PPP ___  Powtarzanie zachowań lub sytuacji zbieżnych z wczesnymi doświadczeniami traumy 

PZ ___  Uwiązanie do ludzi (poprzez lojalność, pomocność, wspieranie), którzy są niebezpieczni, zawstydzają cię i 
wykorzystują 

PW ___  Poczucie bezwartościowości i nienawiść do siebie z powodu traumatycznych doświadczeń 

PP ___  Doznawanie przyjemności lub ‘haju’ w sytuacjach skrajnego zagrożenia, przemocy, ryzyka, zawstydzenia 

PB ___  Wzorzec znieczulania, blokowania czy zagłuszania uczuć płynących z doznanej traumy 

PO ___  Ignorowanie rzeczywistości nadużyć poprzez dysocjowanie lub „odłączanie się” od tych przeżyć lub części siebie 

PD ___  Pozbawianie się potrzebnych rzeczy, troski i wsparcia w wyniku urazowych doświadczeń 

STRATEGIA TERAPII 

POTRAUMATYCZNA REAKTYWNOŚĆ 
Badaj wciąż władające tobą sposoby pourazowego reagowania. Napisz listy do oprawców mówiące o długofalowym wpływie traumy, 
jakiego przez nich doświadczasz – zwróć im ich odpowiedzialność i winę. (Możesz też napisać listy zadośćuczyniające do ludzi, których 
sam skrzywdziłeś). Rozważ z terapeutą sesnowność konfrontacji oraz jej ewentualny czas i formę. 

POTRAUMATYCZNY PRZYMUS POWTARZANIA 
Staraj się zrozumieć, jak ta dawna historia powtarza się w twoich dzisiejszych doświadczeniach. Wypracuj sobie sposoby skupiania się, 
wyciszania (oddechy, medytacja, pisanie dziennika) i odzyskiwania energii, abyś mógł robić to, co ty zamierzasz, a nie to, co zamierzają 
cykle przeszłości. Pracuj nad swoimi granicami; ich brak odsyła cię z powrotem do kompulsywnych zachowań. 

POTRAUMATYCZNE ZWIĄZANIE 
Ucz się rozpoznawać okowy zdrady, identyfikując je wszędzie w swoim życiu. Wyławiaj jej wzorce. Stosuj skuteczne sposoby 
zachowania ‘abstynencji’ od dawnych oprawców i wciąż raniących cię osób. Opracuj plan zapobiegania nawrotom cykli zdrady, 
doceniając potęgę tego wzorca w twoim życiu. 

POTRAUMATYCZNY WSTYD 
Poznaj dynamikę wstydu w twojej rodzinie pierwotnej. Dlaczego generowanie i przerzucanie wstydu było w niej takie ważne? Zobacz, 
że ty nie masz powodu wstydzić się tego, co ci zdobiono w dzieciństwie. Zacznij przeprogramowywać swój stosunek do siebie na 
pozytywny, np. za pomocą afirmacji.  

POTRAUMATYCZNE PODNIECENIE 
Przyjrzyj się historii powiązań twojego wstydu i podniecenia z dawną traumą. Przyjrzyj się swoim zachowaniom seksualnym i związkom, 
sprawdzając czy mają znamiona uzależnienia. Wynotuj koszty i zagrożenia, jakie poniosłeś z biegiem lat. Ustanów takie ramy swoich 
zachowań, by nie generować sobie nowego wstydu, bólu i nie odurzać się ryzykiem. 

POTRAUMATYCZNE BLOKOWANIE 
Pracuj nad identyfikacją przeżyć, które przyniosły ci ból lub poczucie zdegradowania. Staraj się odzyskiwać wspomnienia. Doświadczaj 
na nowo związanych z nimi uczuć, wyrażaj je i nadawaj im sens - zredukuje to ich władzę nad tobą. Sięgaj po pomoc odpowiednich 
terapii, warsztatów grup wsparcia.  

POTRAUMATYCZNE ODŁĄCZANIE SIĘ 
Wiedz, że dysocjowanie jest normalną reakcją na traumę. Zidentyfikuj swoje sposoby odłączania się od rzeczywistości i bodźce, jakie 
uruchamiają ten mechanizm. Pielęgnuj w sobie postać dorosłego, stale obecnego opiekuna, abyś mógł scalać się wewnętrznie. 
Zauważaj każdą automatyczną reakcję odłączania się, jakiej doznajesz. 

POTRAUMATYCZNA DEPRYWACJA 
Zobacz, w jaki sposób twoja autodeprywacja służy intencjom twoich oprawców. Napisz do małej ofiary, którą byłeś, list o dawnych 
lekcjach tolerowania bólu i pozbawiania się dobrych rzeczy. Znajdź sposoby troszczenia się o siebie i czerpania dobrych rzeczy z życia, 
włączając w to wizualizację wewnętrznego dziecka. Zapewnij je, że teraz jest ono bezpieczne i dobrze zaopiekowane przez ciebie. 

 Wypełnienie Indeksu PTSD (potraumatycznych zaburzeń stresowych) i Arkusza Pracy nad potraumatycznym stresem dostarcza 
zazwyczaj bogatego materiału. Najpierw zapewne zauważysz u siebie te wzorce, które znałeś już wcześniej. Zacznij od nich budować 
swój fundament przemiany. Wielu ludzi ogarnia niepotrzebny lęk, gdy w niektórych kolumnach widzą szczególnie wysoki wynik. Miej 
świadomość, że właśnie zidentyfikowałeś w sobie najbardziej chore miejsca, które przecież istniały już wcześniej, tylko o tym nie 
wiedziałeś. Namierzenie ich oznacza postęp i daje ci możliwość rozwinięcia działań sugerowanych w Arkuszu Pracy nad 
potraumatycznym stresem. 
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 Być może będziesz czuł niezgodę na swoje wyniki. Być może przepłynie przez ciebie smutek. Albo też okaże się, że nie 
zobaczyłeś wiele nowego - tak też się zdarza. Pamiętaj, że papier i ołówek pomagają uzyskać jasność. Uzyskany obraz niekoniecznie 
jest najlepszym balsamem na twoje dawne doświadczenia, ale mimo to zachęcam cię do dalszego czytania. Ważne, że zaczynasz 
zrozumieć, co jeszcze może ci wyrządzić dawna trauma. W następnym rozdziale przyjrzymy się temu, jak przeżyta niegdyś zdrada 


