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Bolesna spu cizna po toksycznych rodzicach jest udziaøem wielu z nas. Przejawia si ona w postaci trudno ci w
ukøadaniu sobie ycia z partnerem, w podejmowaniu decyzji i karierze zawodowej, a tak e w ró nych formach
depresji. Niektórzy z nas obarczani s brzemieniem wstydu po alkoholizmie w rodzinie, po porzuceniu lub
opuszczeniu, zniewa eniu fizyczn przemoc . S w ród nas zarówno dotkni ci zbrodni kazirodztwa jak i subtelnie
uwodzeni w dzieci stwie tak, i nie zdaj sobie sprawy z dokonanego na nich seksualnego nadu ycia. Wielu ludzi
miaøo rodziców nadmiernie kontroluj cych, zachøannych, nadopieku czych, którzy udaremnili rozwini cie skrzydeø,
stani cie mocno na nogach i afirmacj wøasnego ja.
Rodzice toksyczni to rodzice, których mo na okre li mianem tyranów stosuj cych ró ne metody n kania swoich
dzieci, mo e to by niszczenie søowem: przeklinanie, wyzywanie, poni anie, wy miewanie, obelgi, obarczanie win ,
wypominanie przeszøo ci, stwierdzanie, e aøuj , e dziecko w ogóle si urodziøo. Stanowi to cz sto wynik
rywalizacji z wøasnym dzieckiem, szczególnie gdy wkracza ono w okres dojrzewania. Rodzice toksyczni wówczas nie
potrafi cieszy si z sukcesami wøasnych dzieci, ale ustawicznie staraj si by od niego lepsi za wszelk cen . To
rodzice perfekcjoni ci nie daj cy dziecku prawa do bø du, stosuj cy oprócz przemocy werbalnej tak e przemoc
fizyczn , czyli bicie dziecka bez wzgl du na faktyczne przewinienia czy ich brak, tøumaczenie wøasnych napadów
agresji tysi cem problemów, czy ranienie dziecka poprzez nie reagowanie na krzywdy wyrz dzane przez drugiego z
rodziców czyli tzw. tyrania pasywna. W rodzinach toksycznych cz sto czuøo i miøo przeplatana jest przemoc ,
co powoduje dezorientacj i nieumiej tno rozpoznawania prawdziwych emocji, nienawi dziecka do samego
siebie, obarczanie siebie win za napady agresji rodzica, zamkni cie si w sobie i obrona rodzinnej tajemnicy.
Rodzice nieadekwatni, niedojrzali sprawiaj , e dziecko musi przej ich obowi zki, role, czasem nast puje wr cz
odwrócenie ról – dziecko daje wsparcie emocjonalne rodzicowi, staje si matk swojej matki, lub ojcem swojego
ojca. W wyniku tego zostaje ono okradzione z dzieci stwa, staje si nad wiek dojrzaøe, i na ile pocz tkowo mo e
si to wydawa urocze „jaki ten chøopiec jest dojrzaøy, m dry...!” ono nie ma szans rozwin si emocjonalnie.
Toksyczny rodzic to tak e rodzic nadmiernie kontroluj cy. Kontrola jednak nie musi oznacza tylko bezpo rednich
nacisków, czy jawnej lustracji ka dego ruchu dziecka. Mo e by zakamuflowana przez dobre intencje. Rodzic mo e
kontrolowa mówi c, e robi to tylko dla dobra dziecka, mo e tak e uwa a , e nacisk to jedyna mo liwo by
dziecko zrobiøo co naprawd dobrze. Mo e wreszcie ucieka si do manipulacji swoim dzieckiem, by to zgodziøo si
wyr cza rodziców z ich obowi zków, by udowodniøo, e potrafi co zrobi , a tym samym, by po wiadczyøo, e
mo e co zrobi dla ukochanego rodzica. Mog to by niewielkie sprawy jak rezygnacja z wakacji ze wzgl du na
pro by rodziców, czy podejmowanie decyzji tak, by nie zrobi im przykro ci. Wszystko to jednak nawet pod
przykrywk dobrych zamiarów sprawia, e cz sto ju nawet dorosøe dziecko pozostaje ubezwøasnowolnione, bez
wøasnej to samo ci, bez wøasnego zdania i mo liwo ci wyboru.
Alkoholizm, tak e mo e sta si pretekstem dla toksycznych dziaøa rodziców. Nieustanne zaprzeczanie problemowi
alkoholizmu w rodzinie, piastowanie rodzinnej tajemnicy, tak by nie wyszøa ona na jaw, bezustanna i bezpodstawna
wiara w mo liwo naprawienia przeszøo ci i obarczanie dziecka obowi zkami przekraczaj cymi jego mo liwo ci to
najcz stsze znamiona jakie pozostawiaj po sobie rodzice – alkoholicy. Gdy doøo y do tego tak e robienie z
dziecka „kumpla do picia”, b d zrzucanie na niego wszelkiej odpowiedzialno ci za ka dy rodzinny problem,
wynikiem tego typu dziaøa mo e sta si zaszczepienie u dziecka braku zaufania wobec osób je otaczaj cych, a
tak e braku wiary w szcz liwe zako czenie nie tylko koszmaru dzieci stwa.
Wi kszo rodziców mówi czasami co uwøaszczaj cego wøasnym dzieciom. Je li nie zdarza si to cz sto, nie
pozostawia w psychice dziecka trwaøych ladów. Zniewa aj ce s , natomiast, cz ste napa ci søowne, w których
przedmiotem jest wygl d dziecka, jego inteligencja, umiej tno ci czy te warto ci jako istoty ludzkiej. Cz sto nawet

nie zdajemy sobie sprawy, e nazywanie dziecka „leniem”, „fajtøap ”, „zøo liwcem”... sprawia, e ono wøa nie takie
si staje. Wielu rodziców skrywa søown tyrani pod mask opieku czo ci. Dla usprawiedliwienia okrutnych i
oczerniaj cych uwag u ywaj takich argumentów jak: „Próbuj pomóc ci sta si lepszym czøowiekiem” lub „ wiat
jest bezwzgl dny, a my uczymy ci jak w nim y ”. Poniewa ten rodzaj tyranii przybiera ochronn mask
wychowania, dorosøemu dziecku jest szczególnie trudno uzna jej destrukcyjny wpøyw.
Najgø bsze jednak rany pozostawia po sobie przemoc innego rodzaju, przemoc seksualna, kazirodztwo, przemoc
która do niedawna stanowiøa temat tabu, a do dzi jest traktowana jako co szczególnie ohydnego i odra aj cego.
Jest to temat køopotliwy ze wzgl dy na funkcjonuj ce wokóø niego mity. Susan Forward w swojej ksi ce przytacza
kilka z nich, s to stwierdzenia, e:
- kazirodztwo zdarza si rzadko,
- kazirodztwo zdarza si tylko w rodzinach biednych lub niewyksztaøconych, albo te w odizolowanych,
prymitywnych wspólnotach,
- kazirodczy napastnicy s spoøecznymi i seksualnymi zbocze cami,
- kazirodztwo jest reakcj na deprywacj seksualn ,
- dzieci – zwøaszcza nastoletnie dziewczynki – s uwodzicielskie i przynajmniej po cz ci s odpowiedzialne za to,
e s napastowane,
- wi kszo historii o kazirodztwie jest nieprawdziwa; tak naprawd s one fantazjami pochodz cymi z seksualnych
t sknot dziecka,
W rzeczywisto ci jednak problem kazirodztwa nie jest odosobniony w tzw. toksycznych rodzinach. Nie jest on
wyjawiany cz sto ze wzgl du na to, e napastnicy dopuszczaj cy si kazirodztwa korzystaj z pogró ek, by
zapewni sobie milczenie ofiary. Do najcz stszych pogró ek nale :
- Je li powiesz, zabij ci .
- Je li powiesz, zbij ci do krwi.
- Je li powiesz, mama si rozchoruje.
- Je li powiesz, ludzie pomy l , e zwariowaøa .
- Je li powiesz, nikt ci nie uwierzy.
- Je li powiesz, mama b dzie bardzo zøa na nas.
- Je li powiesz, znienawidz ci do ko ca ycia.
- Je li powiesz, wy l mnie do wi zienia i nie b dzie komu utrzyma rodziny.
Dziecko skrzywdzone w ten sposób przez wøasnego rodzica zostaje trwale zranione na døugie lata. Nie potrafi
zazna i zrozumie prawdziwej miøo ci, czuje odraz przed seksem, a ka de pozytywne uczucia wokóø niego mog ,
e czuje si le. Staj c si dorosøym dziecko zdaje sobie spraw z ogromu krzywdy jakiej doznaø od wøasnych
rodziców i nie potrafi wymierzy im odpowiedniej kary, która mogøaby by adekwatna do zadanych mu ran. Susan
Forward twierdzi, e mimo tak wielkiego spustoszenia jakie do wiadczenie kazirodztwa dokonaøy w psychice
dziecka, jest ono najzdrowszym czøonkiem rodziny, w której pojawiø si ten problem. Inni jej czøonkowie bowiem
b d przyzwalaj na to barbarzy stwo, b d przymykaj na to oczy chc c zachowa homeostaz i øadny obraz
faktycznie chorej rodziny.
Co zrobi , by wyzwoli si spod nacisku i wpøywu toksycznych rodziców? II cz
ksi ki Susan Forward odpowiada
na to pytanie. Autorka prezentuje w niej ró ne sposoby terapii, które stosuje, by pomóc osobom ciemi onym
przez wøasnych rodziców. Zwraca uwag na to, e by móc uleczy swój ból nie konieczne jest przebaczenie swym
rodzicom. Konieczne natomiast jest stawianie czoøa problemowi, uznanie swojej niezale no ci, samookre lenie
siebie, obarczanie odpowiedzialno ci tego, kto faktycznie jest odpowiedzialny. Uwie czeniem procesu
terapeutycznego jest konfrontacja, która cz sto stanowi punkt zwrotny i jest momentem, który ostatecznie pozwala
zerwa z toksyczn przeszøo ci i budowa zdrow przyszøo . Proces terapeutyczny komplikuje si , gdy w ród
toksycznych dozna dzieci stwa znalazøy si do wiadczenia kazirodztwa. Leczenie w tym przypadku obejmuje wiele
etapów, aby staøo si skuteczne Susan Forward stosuje ró ne techniki terapeutyczne jak: pisanie listów (do
agresora, milcz cego partnera, siebie – jako zranionego dziecka), pisanie bajek, odgrywanie kierowanej przez
terapeutk psychodramy.
Ksi ka „Toksyczni rodzice” jest to ksi ka, któr autorka adresuje przede wszystkim do osób, które wychowaøy si
w toksycznych rodzinach. Poprzez na wietlanie problematyki chorej, nieadekwatnej rodziny, a tak e dzi ki
prezentacji autentycznych historii osób borykaj cych si z tym problemem. Autorka w sposób dost pny zwraca
uwag na trudy i niewdzi czny temat problemów wewn trz pozornie moralnych rodzin. Stanowi to zdecydowany
atut ksi ki. Kolejnym atutem jest na pewno obrazowo i emocjonalno j zyka, którym ksi ka jest napisana.
Sprawia on, e lektura staje si pretekstem do gø bszych przemy le dotycz cych problemu toksycznych rodzin.
Sposób prezentacji wyników terapii, które autorka prowadziøa w ród swoich pacjentów, a tak e sam opis technik
terapeutycznych pozwala wierzy w mo liwo wyleczenia z ran jakie nieadekwatni rodzice zadaj dziecku.
Ksi ka napisana jest w sposób przejrzysty. Podzielona jest na dwie cz ci. Ka da z cz ci podzielona jest na
rozdziaøy i podrozdziaøy, sprawia to, e tre ci przeczytane przez autork s klarowne i jasno wyja nione. Ksi k t
warto przeczyta gdy zwraca uwag na problemy wewn trz rodzin i stanowi uzupeønienie ksi ek, które
prezentuj obraz rodziny adekwatnej, zdrowo funkcjonuj cej.

