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 Przełomowe znaczenie dla kształtowania się nowego podejścia do zagadnienia urazów i traum wczesnego dzieciństwa 
miały odkrycia Alice Miller. Na podstawie wieloletniej pracy terapeutycznej z licznym gronem osób wykazała ona  ponad 
wszelką wątpliwość, iż u źródeł psychicznych problemów, trudności i zaburzeń, obserwowanych u osób dorosłych, leżą 
urazowe przeżycia z dzieciństwa. Te traumy w przeważającej mierze są powodowane przez nieracjonalne, agresywne, 
nasycone przemocą zachowania dorosłych opiekunów i wychowawców.    

Jeżeli dziecko zostało poddane negatywnemu treningowi, wychowaniu opartemu o „toksyczną pedagogikę”, w której 
brakuje rzeczywistej miłości, a pod różnymi pretekstami przesycana jest nienawiść, nietolerancja, strach i przemoc, 
wówczas w życiu dorosłym będzie siebie taka osoba traktować w niekorzystny i odrzucający sposób.  

Taki człowiek wobec samego siebie będzie przyjmował niekorzystne, destrukcyjne postawy, podobne do tych, z którymi 
spotkał się ze strony rodziców. Opisywana osoba może przejawiać chroniczną tendencję do odrzucania samej siebie, do 
samokarania, do nadmiernej samokrytyki i osądzania samej siebie, co oparte jest na zaszczepionej przez wychowawców 
nienawiści do własnej osoby. 

Miller uznała, iż należy stanąć w obronie krzywdzonego dziecka. Powiedzieć głośno „NIE !” działaniom tych osób, które 
nadużywają dzieci i odbierają im przyrodzone prawo do życia w miłości i do poszanowania ich godności. Prace Alice Miller 
z zakresu psychoterapii przeniknięte są nutą demaskatorską i humanistyczną. 

Kolejny, ważny krok na tej drodze wykonał amerykański psycholog i terapeuta John Bradshaw. Ugruntował on koncepcję 
wewnętrznego dziecka jako tej instancji w psychice człowieka dorosłego, która jest ze swej natury dobra, delikatna, 
potrzebująca czułej, troskliwej opieki i miłości. Bradshaw, opierając się na doświadczeniach własnej psychoterapii oraz na 
pracy terapeutycznej z licznymi osobami, przedstawił w swoich książkach praktyczne metody „uzdrawiania wewnętrznego 
dziecka”. Uzdrawianie to wiąże się z odzyskiwaniem przyrodzonego każdej ludzkiej jednostce potencjału mocy, wiary, 
witalności, miłości oraz mądrości. 

W Polsce koncepcja pracy nad uzdrawianiem wewnętrznego dziecka zaczęła systematycznie rozwijać się od początku lat 
90-tych. Występowała ona na gruncie psychoterapii humanistycznej i alternatywnej. Posługiwał się nią nurt związany z 
uzdrawianiem poprzez techniki oddechowe - rebirthing(RB, Ewa Foley). 

Terapia wewnętrznego dziecka została oparta o szereg metod i technik terapeutycznych z tradycji psychologii 
humanistycznej. Najważniejsze jednak było przekonanie, iż dziecko jest ze swej natury dobre, czyste , niewinne i witalne. 
To przekonanie w decydujący sposób przyczyniało się do odzyskiwania przez ludzi zaangażowanych w tą terapię 
pierwotnego potencjału. 

Starożytne nauki duchowe jako inspiracja i podstawa dla terapii 
wewnętrznego dziecka 

Bardzo istotna jest świadomość faktu, iż współczesna psychologia i psychoterapia stanowi jedynie część tego, co możemy 
nazwać duchowym dziedzictwem ludzkości. Podobnie jak technika współczesna, która może budzić zdumienie i zachwyt z 
powodu swych osiągnięć, jest zaledwie cząstką fenomenu ludzkiego umysłu, podobnie nauka XX wieku stanowi 
nieznaczny element duchowych zasobów człowieka.    



Jeśli idzie o metody psychoterapii i duchowego uzdrawiania, to znajdujemy ich obfitość w starożytnych systemach jogi 
oraz buddyzmu. Joga oraz buddyzm są całościowymi i komplementarnymi systemami, których cel nie zawiera się jedynie 
w chwilowym poprawieniu kondycji psychicznej człowieka. Wskazują one na całkowitą ścieżkę duchowego uzdrawiania i 
rozwoju, wiodącą do przebudzenia, oświecenia i  wyzwolenia umysłu. 

W ujęciu nauk jogi oraz buddyzmu przyczyny ludzkiego cierpienia psychicznego i duchowego mają swe źródło w 
zaciemnieniach umysłu. Człowiek nie znając prawdziwej, czystej, świetlistej i pełnej błogości natury umysłu, identyfikuje 
się ze zmiennymi i przelotnymi stanami: z myślami i emocjami, tworzy fałszywą koncepcję „JA”. Umysł człowieka od 
wczesnego dzieciństwa jest systematycznie nasycany pięcioma truciznami: niewiedzą, nienawiścią (gniewem), 
pożądaniem, chciwością oraz zazdrością. Ludzie zaczynają identyfikować się z tymi zniekształconymi mentalnymi stanami 
i pod ich wpływem wykonują szereg niekorzystnych działań. Owocuje to pojawieniem się cierpienia, które często 
prowadzi do nasilania się niekorzystnych stanów mentalnych. 

Odpowiedzią na stany negatywne, zdaniem nauk, jest rozwijanie stanów pozytywnych. Skoro ludzki umysł choruje, należy 
zastosować odpowiednie lekarstwo, antidotum. Oznacza to kultywowanie i rozwijanie odpowiednich właściwości, cnót 
(paramita). Antidotum na nienawiść i gniew jest pielęgnowanie miłości, na chciwość   - kultywowanie szczodrości, 
dobrowolnego darowania, na niewiedzę- rozwijanie mądrości, na zazdrość- zmierzanie ku otwartości, na egocentryczną 
dumę – nastawienie pokojowe. W samym centrum nauk duchowych znajduje się pojęcie współczucia jako tej właściwości 
ludzkiego umysłu, która jest niezwykle istotną postawą na drodze duchowego przebudzenia. 

W świetle nauk jogi oraz buddyzmu terapia wewnętrznego dziecka może być pojmowana jako systematyczna droga 
praktyk mentalnych, wiodąca ku duchowemu przebudzeniu i realizacji pierwotnego potencjału człowieka, związanego z 
dobrem, pięknem, świetlistością, błogością, radością i miłością. 

Uzdrawianie wewnętrznego dziecka - elementy duchowego treningu i 
warsztatu terapeutycznego 

Osobiście rozpocząłem regularną pracę warsztatową, nastawioną na uzdrawianie wewnętrznego dziecka, około roku 
1995. Opierałem się początkowo na systemie stworzonym przez Johna Bradshawa.   
W toku następujących po sobie warsztatów terapeutycznych, które prowadziłem z dużą ilością osób, stopniowo 
opracowywałem własną metodę.    

Składają się na nią następujące elementy: 

Podstawowa filozofia i przesłania moralne 

Podkreślam, co czyniłem we wcześniejszych partiach tekstu, iż praca uzdrawiająca opiera się fundamencie pozytywnych 
przekonań co do prawdziwej natury człowieka. W świetle nauk duchowych nasza prawdziwa natura jest pełna łagodności, 
współczucia, życzliwości i miłości. 

Psychoterapeutyczna i duchowa praca, nakierowana na realizację naszego pozytywnego, pierwotnego potencjału, musi 
opierać się na odpowiednim systemie moralnym. Uniwersalny kodeks etyczny, w przypadku jogi zawarty w pojęciach 
jamy i nijamy, powinien być starannie wzięty pod uwagę przez każdą osobę pracującą nad osobistym rozwojem. 

Atmosfera bezpiecznego, otwartego międzyludzkiego spotkania. 

W prowadzonych przeze mnie grupach duży nacisk pada na stworzenie łagodnej, pełnej ciepła i bezpieczeństwa 
atmosfery. Tylko w takich okolicznościach uczestnicy mogą otwarcie dzielić się swoimi cierpieniami, trudnościami i 
problemami. W przeciwieństwie do grup treningu interpersonalnego czy niektórych grup terapeutycznych, na moich 
spotkaniach nie mają miejsca bolesne konfrontacje pomiędzy uczestnikami. Zmierzam do tego, by  uczestnicy spotkania 
byli  motywowani do udzielania sobie wzajemnie ciepłego, troskliwego psychicznego oraz duchowego wsparcia. 

Używanie otwartej uwagi i świadomości uczestników w celu uchwycenia przeszkód, stojących na drodze 
rozwoju duchowego 

Odwołuję się do życiowego doświadczenia, wiedzy i mądrości osób uczestniczących. Poszukują oni podstawowych 
trudności, ograniczeń, przeszkód natury emocjonalnej i mentalnej, które są barierami blokującymi rozwój. 

Stosowanie wybranych metod zachodniej psychologii i psychoterapii w kontekście nauk duchowych 

Chodzi tu przede wszystkim o zastosowanie narzędzi analitycznych, poprzez które odkrywamy różnorodne, wytworzone w 
dzieciństwie, w kontekście rodzinnym dysfunkcjonalne przekonania, postawy i emocje. 



Użycie charakterystycznych dla jogi i buddyzmu form, metod i technik badania ciała i świadomości 

Praca na poziomie mentalnym często związana jest z technikami wizualizacyjnymi. Włączam do tego pracę na poziomie 
energii subtelnych poprzez techniki oddechowe(pranajama), mudry i asany oraz mantry. Zastosowanie ma także 
rozluźniający masaż i relaksacja. 

Aktywizowanie pozytywnego potencjału: pobudzanie konstruktywnego myślenia, korzystnych przekonań, 
twórczych uczuć, postaw i wartości 

Uczestnicy zajęć mają okazję do budowania funkcjonalnych, pozytywnych przekonań, dotyczących własnej osoby, innych 
ludzi i rzeczywistości. Wiąże się z tym także wzmacnianie potencjału pozytywnych uczuć i postaw. 

Praca uzdrawiająca na poziomie energii subtelnych 

Uczestnicy zostają zapoznani z pracą uzdrawiającą przy pomocy czterech elementów. Tworzone są warunki do rozwoju 
intuicyjnego wglądu. 


