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Wprowadzenie

Toni Herbine-Blank – w oparciu o założenia Systemu Wewnętrznej Ro-
dziny (IFS) – opracowała nową metodę terapii dla par, którą nazwała 
„Bliskość od Środka” (IFIO). Stworzyła w ten sposób odgałęzienie IFS, 
modelu terapeutycznego wykorzystywanego do pracy z klientkami, klien-
tami, parami, rodzinami, społecznościami oraz organizacjami.

 Relacje intymne nieuchronnie rodzą dylematy i wymagają od partne-
rek i partnerów3 umiejętności nawigowania między różnicami. Jeśli, naty-
kając się na te różnice, stracą ze sobą kontakt, w efekcie popadają – jak to 
nazwał Daniel Siegel (2007) – w emocjonalny chaos lub sztywność. IFIO 
powstało, by pomóc osobom tworzącym intymną relację różnić się od 
siebie nawzajem4 i jednocześnie pozostawać ze sobą w kontakcie dzięki 
dostępowi do własnych mocnych stron (T. Herbine-Blank, D. Kerpelman, 
M. Sweezy, 2016). Jeśli potrafimy słuchać i rozmawiać ze sobą, nasze re-
lacje stają się głębsze, ulegają transformacji. Podczas terapii IFIO dążymy 
do tego, by partnerzy nauczyli się: wyrażać swoje odmienne zdanie, za-
chowując przy tym szacunek dla drugiej strony; odważnie ze sobą rozma-
wiać; szczerze przepraszać; bezinteresownie wybaczać; oraz pozostawać 
ze sobą w kontakcie. Takie wypełnione miłością połączenie prowadzi do 
trwałego dobrostanu.

IFIO zaprasza do eksplorowania własnego wnętrza oraz do świa-
domej komunikacji interpersonalnej. Ta książka pozwala czytelniczkom 
i czytelnikom poznać moc tej metody na dwa sposoby – opisowy i do-
świadczeniowy. Z zawartych w niej wskazówek mogą korzystać zarówno 
osoby prowadzące terapię, jak i pary. Umożliwiają one dokonanie sku-
tecznej interwencji w schematy konfliktów oraz wprowadzenie istotnej 
zmiany do relacji, która polega na przejściu od obronnych potyczek o wła-

3 Zdajemy sobie sprawę, że na terapię par może się zgłosić partnerka z partnerem, partnerka 
z partnerką oraz partner z partnerem. Założenia dotyczące naszej polityki wydawniczej związanej 
ze sposobem posługiwania się w książkach żeńskimi i męskimi formami gramatycznymi zostały 
przedstawione na str. 186 oraz tu: www. miejsce-ludzi.com.
4 Ważnym elementem terapii IFIO jest nabycie przez klientki i klientów świadomości, że każdy 
człowiek jest odrębną jednostką, a to, że ludzie różnią się od siebie jest zupełnie normalne i nie 
stanowi zagrożenia. Autorki posługują się słowem differentiate, które w książce tłumaczymy jako: 
„różnić się / zróżnicować / oddzielić / wyodrębnić”. 
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dzę do szczerych rozmów toczących się bez napastliwych wypowiedzi 
czy przeciągającego się milczenia. Pomaga w tym odklejanie5, jedna z pod-
stawowych technik IFS, dzięki któremu możemy lepiej rozumieć zarówno 
siebie, jak i innych ludzi. 

W pierwszym rozdziale przedstawiamy podstawowe założenia, na 
których opiera się IFIO. Najważniejsze z nich mówi o tym, że każdy z nas 
jest napędzany przez subosobowości, czyli części, które wywierają wpływ 
na nasze przekonania i zachowania. Możemy się z nimi porozumiewać, 
jeśli wyrobimy w sobie dwie kluczowe, łatwo dostępne, umiejętności: od-
dzielania się (czyli odklejania się) od nich, by nawiązać z nimi relację; 
oraz dokonywania zwrotu do własnego wnętrza6 w sytuacjach, które wzbudzają 
trudne emocje. W tym rozdziale sygnalizujemy również, w jaki sposób re-
akcje autonomicznego układu nerwowego (AUN) wywołują kompulsyw-
ne zachowania, tworzące fundamenty dynamiki, jaka towarzyszy parze. 

W drugim rozdziale krok po kroku prezentujemy poszczególne tech-
niki, a także zamieszczamy przykłady oraz ćwiczenia, które można wy-
korzystać do pracy w trakcie sesji. Omawiamy też przebieg terapii IFIO, 
która składa się z trzech faz: 

Faza 1: Budujemy kontakt z parą, zapoznajemy ją z założeniami IFIO, 
przyglądamy się dynamice związku, zaczynamy zaprzyjaźniać 
się z częściami ochronnymi klientów. 

Faza 2: Odkrywamy wzorce konfliktów i pomagamy partnerkom odkle-
ić się od zaangażowanych w nie części, by para mogła zacząć 
się komunikować w imieniu części7 i słuchać z poziomu otwartego 

5 W oryginale: unblending, co dosłownie oznacza „odmieszanie”. W polskiej terminologii IFS ta 
technika została nazwana „odklejaniem”, natomiast dla określenia stanu przeciwnego, czyli blen-
ding (dosłownie: „zmieszanie”), jest używany termin „sklejenie”. 
6 W oryginale: U-turn. W IFS termin ten oznacza przekierowanie uwagi na własne części zamiast 
skupiania się na zachowaniach innych ludzi. Jednocześnie w zasadach ruchu drogowego jest to 
określenie miejsca, w którym można zawrócić. U-turn wymawia się identycznie jak you turn, czyli 
„zwrot ku tobie” lub „ty zawracasz”. Ta angielska gra słów nie jest możliwa do przełożenia na język 
polski, dlatego zdecydowałyśmy się posługiwać opisowym sformułowaniem: „zwrot do własnego 
wnętrza”.
7 W oryginale: speaking for the part. IFS dokonuje rozróżnienia pomiędzy „mówieniem w imieniu 
części” [speaking for the part] a „mówieniem z części” [speaking from the part]. W pierwszym przy-
padku dana osoba pozostaje w energii JA i z tego poziomu wypowiada się na temat tego, co się 
dzieje w jej wnętrzu, a w drugim jest sklejona z częścią i wypowiada się z jej perspektywy.

Wprowadzenie
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serca. Celem tej fazy jest – po pierwsze – zaakceptowanie różnic 
jako czegoś oczywistego i nieuniknionego. Po drugie – chodzi 
o to, aby partnerzy nauczyli się przyjmować te różnice tak, aby 
nadal móc pozostawać ze sobą w kontakcie i prowadzić rozmo-
wy w sposób, który do tej pory nie był dla nich dostępny. 

Faza 3: Pomagamy partnerom zrozumieć znaczenie przeprosin i wyba-
czenia. Zachęcamy ich do udziału w obydwu tych procesach. 
Umożliwiamy im wzajemne towarzyszenie sobie w uzdrawianiu 
zranień emocjonalnych pochodzących sprzed ich relacji. 

W trzecim rozdziale odwołujemy się do neurobiologii i wyjaśniamy 
bardziej szczegółowo, w jaki sposób reakcje AUN przekładają się na zacho-
wania partnerek, kształtując dynamikę ich relacji. Podpowiadamy również, 
opierając się na przykładach, w jaki sposób tę kwestię omawiać z parami.

W czwartym rozdziale podsumowujemy typowe wyzwania, przed ja-
kimi mogą stanąć osoby prowadzące terapię par. Piąty rozdział zawiera 
propozycje ćwiczeń, które można zaproponować klientkom i klientom. Są 
one oparte na doświadczaniu i pozwalają partnerom dokonać reskrypcji8 
oraz naprawy konfliktowej interakcji. 

IFIO jest z założenia podejściem doświadczeniowym, dlatego więc 
rekomendujemy wszystkim terapeutkom i terapeutom, by – zanim je za-
proponują osobom, które się do nich zgłaszają – najpierw przeprowadzili 
te ćwiczenia na sobie. Można do udziału w nich zaprosić partnerkę lub 
przyjaciela czy też koleżankę z pracy. Alternatywnie można je również 
przeprowadzić we własnym wnętrzu, pracując ze swoimi spolaryzowany-
mi częściami lub zaproponować zaprzyjaźnionej parze. 

8 W oryginale: rescripting. To jedna z kluczowych technik IFIO, będąca elementem ćwiczeń opar-
tych na doświadczaniu, które służą przeorganizowaniu systemów wewnętrznych pary. Reskrypcja 
jest poprzedzona odtworzeniem minionej trudnej interakcji pary przy jednoczesnym zaproszeniu 
każdego z partnerów do przekierowania uwagi na swoje wnętrze, by mogli odkryć zaangażowane 
w nią części i ich potrzeby. Jej sednem jest stworzenie nowego przebiegu tej sytuacji na podstawie 
uzyskanych wglądów, a celem naprawa relacji. 
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Rozdział 1
Podstawowe pojęcia

Części
IFIO opiera się na koncepcji opracowanej przez Richarda C. Schwartza, 
nazwanej przez niego Systemem Wewnętrznej Rodziny (IFS). To podej-
ście zakłada, że umysł nie jest monolitem: psychika człowieka składa się 
z wielu podosobowości, które tworzą system. IFS bazuje na takiej syste-
mowej perspektywie w pracy terapeutycznej zarówno z indywidualnymi 
klientami, jak i z parami czy grupami. Podstawowe założenie IFS głosi, że 
wszyscy składamy się z części. Każdemu z nas przecież zdarza się powie-
dzieć: „Jakaś część mnie chce iść na imprezę, a inna woli zostać w domu”. 
Części objawiają się w trakcie całego naszego rozwoju i idą z nami przez 
życie. Każda z nich ma swoją własną osobowość, która manifestuje się 
w zachowaniach, przekonaniach, usposobieniu, uczuciach i doznaniach 
płynących z ciała. Możemy zauważać ich obecność, możemy z nimi roz-
mawiać. Gdy zapytamy je o pobudki stojące za ich działaniami, zazwy-
czaj udzielają nam odpowiedzi. Co najważniejsze, mimo że czasem za-
chowują się w sposób trudny do przyjęcia, chcą dla nas tego, czego i my 
najbardziej pragniemy, czyli kontaktu, uznania i miłości. 

Części tworzą wewnętrzną społeczność i – podobnie jak ludzie – 
wchodzą ze sobą w konflikty lub tworzą sojusze. Kiedy najbardziej wraż-
liwi członkowie tej społeczności czują się przestraszeni, niekochani lub 
zawstydzeni, inne części przyjmują na siebie ochronne role i skupiają 
swoje wysiłki na dwóch zadaniach: chcą wypędzić ze świadomości wraż-
liwe, obolałe części, nazywane w IFS wygnańcami, oraz zabezpieczyć sys-
tem przed ponownym zranieniem. 
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Wśród części ochronnych, nazywanych również strażnikami, wyróż-
niamy dwie kategorie: proaktywnie działających menedżerów i reaktyw-
nych strażaków. Menedżerowie skupiają się na podtrzymywaniu więzi 
społecznych i dążą do ukrycia cech, które kojarzą im się ze słabością lub 
zepsuciem. Ich głównym narzędziem jest hamowanie [inhibition], które 
może się objawiać na przykład w postaci dysocjacji, wyparcia, a także 
samokrytyki, gróźb oraz ostrzeżeń kierowanych pod własny adres lub 
braku nadziei na przyszłość. Szukając ulgi od emocjonalnego bólu, reak-
tywni strażacy odpowiadają na działania menedżerów buntem i brakiem 
zahamowań [disinhibition]. Ich zadaniem jest jak najszybsze odwrócenie 
uwagi od bólu emocjonalnego. Oni nie przejmują się konsekwencjami. 
Wśród stosowanych przez nich strategii można wymienić uzależnienie od 
środków psychoaktywnych czy pornografii, zaburzenia odżywiania, roz-
wiązłość seksualną i inne przeróżne ryzykowne zachowania. Choć te dwie 
kategorie części ochronnych posługują się tak odmiennymi sposobami, 
mają ten sam cel – dążą do utrzymania bólu emocjonalnego poza świa-
domością, zupełnie nie rozumiejąc, że utrzymywanie wrażliwych części 
w izolacji zwiększa ich zranienie i przerażenie. Kiedy wygnane części 
wpadają w panikę i udaje im się przedostać do świadomości, strażnicy 
natychmiast podwajają wysiłki, by je z powrotem zablokować. Ten nie-
ustannie powtarzany mechanizm zużywa ogromną ilość energii, powodu-
jąc wyczerpanie emocjonalne i umysłowe. 

Życie wcale nie musi przypominać meczu ping-ponga rozgrywanego 
pomiędzy częściami wciskającymi i puszczającymi hamulec. W systemie 
wewnętrznym znajduje się coś więcej niż tylko części. W każdym z nas, 
z czego większość klientów nie zdaje sobie sprawy, istnieje również wro-
dzone źródło współczucia – które Richard Schwartz nazwał JA – będą-
ce przestronną siedzibą świadomości i mądrości. Dzięki energii płynącej 
z JA możemy wykształcić bezpieczną i stabilną więź, zarówno wewnętrz-
ną, jak i zewnętrzną. Tego właśnie chcemy nauczyć naszych klientów. 
Zapraszamy ich do praktyki odklejania się od części ochronnych i uzyski-
wania dostępu do JA, którego energia ma moc uzdrawiania zranień emo-
cjonalnych – zarówno tych osobistych, jak i relacyjnych. Niektórzy ludzie 
doświadczają ucieleśnienia JA jako wewnętrznej przestrzeni i spokoju. 
Inni opisują to jako wrażenie niezwykle żywego umysłu; energetyczne 
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mrowienie przebiegające przez ich ciało; poczucie otwartego serca. Naj-
lepszym sposobem, by zrozumieć owo zjawisko, jest jego doświadczenie. 
W dalszej części książki pojawi się więcej informacji na temat energii JA 
oraz sposobu uzyskiwania do niej dostępu za pomocą ćwiczeń. 

Części i ich natura

Ogólne informacje na temat części:

:: powstają w toku naszego rozwoju;

:: należą do wewnętrznego systemu części i zawierają podsystem części, który z kolei 
zawiera podsystem części, ad infinitum;

:: charakteryzują się własnym zestawem uczuć, myśli, przekonań, opinii;

:: pełnią określoną rolę w swojej społeczności;

:: mają określone zainteresowania, dary, talenty i umiejętności;

:: kierują się pozytywną intencją, chcą dla nas jak najlepiej.

W systemie wewnętrznym istnieją dwa typy części:

1. takie, które po prostu są
:: niektóre części zostały odrzucone ze względu na swoje cechy (na przykład z powo-

du wrażliwości) i przez cały czas pozostają na wygnaniu;

2. takie, które działają
:: te części wzięły na siebie ochronną rolę, więc w trosce o bezpieczeństwo izolują 

części wrażliwe i pilnują, by pozostawały one na banicji, posługując się przy tym 
dwiema odmiennymi strategiami: 

• menedżerowie są proaktywni: chcąc zapobiec pojawieniu się bólu emocjonal-
nego, stosują hamowanie, zarządzanie i działania mające na celu uzyskanie 
społecznej akceptacji; 

• strażacy są reaktywni: gdy ból emocjonalny jednak zacznie się pojawiać, błyska-
wicznie wchodzą do akcji, by odwrócić od niego uwagę, działając w odhamo-
wany, impulsywny sposób, który zwykle spotyka się ze społeczną dezaprobatą. 

Rozdział 1: Podstawowe pojęcia
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Odklejenie
Terapeutka IFS pomaga częściom się oddzielić, czyli odkleić się od JA, 
natomiast terapeutka IFIO wspiera partnerów, by mogli się oddzielić od 
siebie oraz pomaga ich częściom odkleić się od JA. Doświadczenie zróż-
nicowania (odklejenia) jest niczym nałożenie na nos okularów, dzięki któ-
rym widzimy dalej i więcej. Kiedy część zostaje wyodrębniona, pojawia 
się szersza i klarowniejsza perspektywa. Jesteśmy wtedy w stanie dostrzec 
nie tylko pojedynczą część czy drugą osobę, ale również wszelkie nie-
służące wzorce naszych zachowań, jak i nowe możliwości, pozwalające 
lepiej zadbać o relację.

W IFIO szczególnie zależy nam na tym, aby pary zdały sobie spra-
wę, że ich mechanizmy obronne (a dokładniej: strategie obronne części 
ochronnych) zawsze idą w parze z wrażliwością. Za wszystkimi działa-
niami strażników i za wszystkimi konfliktami kryją się wygnańcy i ich 
ból emocjonalny. Strażnicy nie są chętni, by wieść o istnieniu tego bólu 
wyszła na światło dzienne. Przecież ich zadanie polega właśnie na tym, by 
to ukrywać. Mamy jednak sposób, by zmienić ich nastawienie. Okazując 
strażnikom ciekawość, zachęcamy ich do rozmowy. Wykazując szacunek 
dla motywacji, jaka nimi kieruje, możemy sprawić, że zaczną traktować 
nas poważnie. Gdy podejdziemy do nich z życzliwością, zwykle nabierają 
ochoty, by się do nas zbliżyć. Postawa pełna ciekawości, uznania, doce-
nienia – pozbawiona jakiegokolwiek obwiniania – pomaga strażnikom się 
odkleić i wprost opowiedzieć o swoich wątpliwościach i obawach. Dzięki 
temu będziemy mogli im pomóc. 

Poszukując części, w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na ciało. 
Zaglądamy do wnętrza, by wyłapać doznania, uczucia i myśli. Uważność 
staje się naszą wizytówką. Wybierając część docelową i skupiając się na 
niej, zapraszamy ją do skierowania na nas uwagi – w ten sposób zapocząt-
kowujemy relację. Menedżerowie, ze względu na swój hamujący charak-
ter, zwykli objawiać się w stawach, przeponie, gardle, szczęce, ramionach 
i dolnej części pleców. Strażacy, aktywując układ hormonalny i nerwowy, 
często manifestują się w reakcjach typu „uciekaj / walcz” poprzez przy-
spieszone tętno, szybszy oddech i rozszerzone źrenice. Wygnańcy nato-
miast zazwyczaj zamieszkują w sercu i jego okolicach, a także w jelitach 
lub w okolicy pleców (R. Schwartz, M. Sweezy, 2021). Gdy już zlokali-
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zujemy daną część, a także dowiemy się, w jaki sposób daje ona o sobie 
znać, prosimy o pozwolenie na jej poznanie. Mogą się wtedy pojawić inne 
części, zgłaszając swój sprzeciw. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy 
część docelowa budzi ich lęk, bo na przykład ma skłonność do wybuchów 
złości lub wygłasza surowe osądy na ich temat. W niniejszej książce pod-
powiemy, jak postępować w takich przypadkach.

Gdy dostaniemy zgodę, możemy rozpocząć rozmowę, pomagając 
klientowi w odklejeniu się od części docelowej (a także od wszystkich 
innych części), by jego JA mogło się ucieleśnić. Jeśli część nie jest jesz-
cze gotowa, by się oddzielić, możemy porozmawiać z nią bezpośrednio 
na jeden z dwóch sposobów: (1) pozostawiając klientowi rolę słuchacza; 
lub (2) prosząc go, aby się z nią na chwilę zupełnie utożsamił, czyli in-
nymi słowy, aby ona się w pełni ucieleśniła, pokazując nam, co czuje lub 
chce zrobić. Kiedy na początku każdej terapii przeprowadzamy wywiad 
ze strażnikami, dajemy im znać, że to, o co tak bardzo chcą zadbać, jest 
jak najbardziej możliwe i to na dodatek przy mniejszym wysiłku z ich 
strony. Mówimy parom, że ich strażnicy są niczym lojalni żołnierze, któ-
rych misja polega na uratowaniu bezbronnych dzieci. Dążymy do tego, by 
partnerki i partnerzy uwzględnili wpływ przeszłości na swoje zachowa-
nia, a także spojrzeli na nie z większą łagodnością. Jednocześnie zależy 
nam również na tym, by strażnicy złagodnieli. 

Niektóre osoby szybko nabierają zaufania do terapeutki czy terapeuty 
i eksperymentują z odklejaniem się od części. Inne potrzebują dużo więcej 
wsparcia i czasu, by uporać się z wątpliwościami, dlatego zawsze pyta-
my o obawy i zajmujemy się każdą z nich po kolei. Ważne, by strażnicy 
dowiedzieli się, że (1) nie próbujemy się ich pozbyć czy uciszyć, gdy 
prosimy, by się odkleili; (2) wierzymy, że każde z partnerów jest wyposa-
żone w wewnętrzną siłę i mądrość, która pomoże zadbać o wygnańców; 
(3) będziemy przez cały czas wspierać oboje partnerów, także wtedy, gdy 
zaczną reagować w skrajny sposób. Zajmujemy się każdą z obaw dopóty, 
dopóki części ochronne nie nabiorą gotowości, by się odkleić.

Rozdział 1: Podstawowe pojęcia
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Poniższe trzy pytania, które szczegółowo później omówimy w opar-
ciu o przykłady, mogą wywołać niepokój u strażników: 

1. Skierowane do klientki: Czy jakaś twoja część ma coś przeciwko temu, 
żebyśmy skupili się na [części docelowej]? 

2. Postawione bezpośrednio części ochronnej: Czy zgodzisz się nieco zła-
godnieć i odsunąć się na bok choć trochę? Jeśli zechcesz, będziesz mo-
gła w każdej chwili wrócić.

3. Skierowane do klienta, gdy jego części ochronne odsunęły się na bok: 
Co czujesz wobec [części docelowej]?

Projekcja w związkach
Strażnicy posługują się szerokim wachlarzem działań. Wykorzystują cia-
ło, emocje i świadomość, aby osiągnąć swoje cele. Mogą również używać 
mechanizmu, nazwanego przez Freuda projekcją, który polega na przypisy-
waniu innym własnych, jednak nieakceptowanych przez siebie, cech czy 
postaw. Jest on szczególnie istotny w kontekście relacji – wykracza bo-
wiem o krok dalej niż dwie podstawowe strategie strażników: zaprzecza-
nie, że emocjonalny ból istnieje, oraz odwracanie od niego uwagi. Iden-
tyfikacja projekcyjna przenosi wewnętrzny proces na zewnętrzne relacje. 
Strażnik osoby A krytykuje osobę B za przejawianie cechy, która w rze-
czywistości jest charakterystyczna dla jakiejś innej – odrzucanej – części 
osoby A, czyli wygnańca lub innego strażnika. Części ochronne mogą 
posługiwać się takim mechanizmem w odniesieniu do czegokolwiek: in-
tensywnych, trudnych uczuć (na przykład lęku lub złości); bezbronności 
czy wrażliwości; całej gamy zachowań hamujących, takich jak osądza-
nie, wycofywanie lub unikanie konfliktu; a także tych odhamowanych, 
jak nadmierne picie lub nerwowe uganianie się za partnerem. Jeśli chodzi 
o osobę B, taka projekcja może, ale wcale nie musi być trafiona, zawsze 
jednak jest adekwatna w odniesieniu do jakiejś części osoby A. 

Projekcja, tak jak wszystkie mechanizmy obronne, służy radzeniu 
sobie z podatnością na zranienie, więc – choć odgrywa kluczowe zna-
czenie w przypadku wielu konfliktów interpersonalnych – pary zwykle 
opierają się przed przyjęciem tej koncepcji. W związku z tym pomocne 
będzie, jeśli dostaną okazję, by przyjrzeć się swoim projekcjom w sposób 
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doświadczeniowy. Istnieje wiele ćwiczeń powstałych w oparciu o tech-
nikę nazwaną przez R. Schwartza zwrotem do wewnątrz (R. Schwartz, 
M. Sweezy, 2021). Polega ona na tym, że prosimy partnerów, by prze-
kierowali uwagę do własnego wnętrza i poszukali tego, co napędza ich 
konflikt. Dzięki temu będą mogli skupić uwagę na własnych częściach, 
czyli na tym, co one mówią i czują, a także poznać ich motywacje. Ta-
kie ćwiczenia zwykle ujawniają dawne zranienia (czyli wygnańców) 
i powstałe w dalekiej przeszłości przekonania dotyczące bezpieczeństwa, 
które wpływają na automatyczne pojawianie się reakcji obronnej. Poprzez 
taki zabieg każde z partnerów zyskuje możliwość towarzyszenia drugiej 
stronie w eksplorowaniu jej uczuć i zachowań. Zaobserwuje wtedy, jak 
ona podąża za swoimi częściami, począwszy od reakcji obronnych straż-
ników, a skończywszy na wrażliwych częściach, które zostały wygnane. 
Te momenty, w których partner czy partnerka nawiązuje kontakt z czę-
ściami, które ucierpiały w efekcie trudnych wydarzeń, otwierają drzwi 
kierujące parę na wyższy poziom relacji – pojawia się w niej zrozumienie, 
współczucie i empatia. 

Regulacja afektu i zwrot do wewnątrz
Regulacja afektu to termin psychologiczny, który opisuje zdolność jednostki 
do modulowania silnych stanów emocjonalnych i pozostawania „tu i te-
raz”. Ta umiejętność ma kluczowe znaczenie w kontekście relacji partner-
skiej. Jeśli dojdzie do trudnej interakcji, taka umiejętność zatrzymania się, 
wykonania zwrotu do własnego wnętrza i odklejenia się od intensywnie 
reagującego strażnika, tworzy fundament, który pozwala na samouspo-
kojenie i ponowne nawiązanie wypełnionego spokojem kontaktu z drugą 
stroną – zarówno w trakcie konfliktu, jak i po jego zakończeniu. Ze wzglę-
du na to, że zdolność do przekierowania uwagi na własne wnętrze jest tak 
istotna w przypadku par, w ramach IFIO posługujemy się pytaniami, które 
pomagają w dokonaniu takiego zwrotu – pojawią się one w ćwiczeniach 
i przykładach. 

Rozdział 1: Podstawowe pojęcia
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Wskazówki dla terapeutek i terapeutów

Zwrot do wnętrza

:: Zauważ, gdy w odpowiedzi na daną sytuację u jednej z osób pojawiła się jakaś inten-
sywna reakcja w postaci myśli, uczucia lub doznania płynącego z ciała, i skup się na tym.

:: Spytaj, jaka jest wewnętrzna reakcja tej jej części – co ona mówi i / lub robi.

:: Zaproponuj, by ta intensywnie reagująca osoba zajrzała z ciekawością do swojego 
wnętrza, a potem: 

• poprosiła tę część, by się odkleiła;

• zapytała ją, kim jest i kogo chroni;

• wysłuchała odpowiedzi części i dała jej znać, że ją słyszy i przyjmuje to, co ona 
mówi.

:: Poproś, by także ta osoba, która powiedziała i / lub zrobiła coś, co uruchomiło in-
tensywną reakcję drugiej strony, przekierowała swoją uwagę do środka. Pozwoli to 
sprawdzić, co się wydarzyło w jej wnętrzu, zanim wygłosiła swój komunikat i / lub 
podjęła działania uruchamiające intensywną reakcję drugiej strony. 

Wgląd i dostęp bezpośredni
W IFS dążymy do tego, by części się odkleiły i pojawiła się energia JA. 
Klient może zacząć się komunikować ze swoimi częściami, jeśli one choć 
w pewnym stopniu się oddzielą. Używamy sformułowania „komuniko-
wać się z częściami”, a nie „rozmawiać z częściami”, ponieważ jedynie 
niektórzy ludzie potrafią wejść w kontakt ze swoimi częściami na pozio-
mie werbalnym. Wielu widzi swoje części lub doświadcza ich kineste-
tycznie. Są też tacy, którzy wyczuwają obecność swoich części na jeszcze 
inne sposoby. Kanał komunikacji nie ma znaczenia, przecież wszystkie 
funkcjonują we wnętrzu. Ważne, by był otwarty i posłużył do nawiązania 
połączenia pomiędzy JA a częścią. Taki rodzaj komunikacji nazywamy 
wglądem. Bywa jednak tak, że części klientki czy klienta nie chcą się od-
kleić, że wszystkie kanały pozostają zamknięte. Wtedy wykorzystujemy 
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technikę dostępu bezpośredniego, która polega na tym, że terapeutka rozma-
wia bezpośrednio z częściami klienta. Ta technika jest często wykorzysty-
wana w terapii par, szczególnie na początku. 

W przeciwieństwie do wglądu, dostęp bezpośredni zawsze odbywa 
się za pomocą słów. JA terapeuty rozmawia z częścią klientki, podczas 
gdy JA klientki (które nie zostało jeszcze zaproszone) przysłuchuje się 
tej rozmowie. Możemy posługiwać się tą techniką dwojako: otwarcie 
lub dyskretnie1. W przypadku używania jawnego dostępu bezpośrednie-
go terapeuta zwraca się do sklejonej części z prośbą o pozwolenie na 
rozmowę z nią: Mam wrażenie, że ta twoja część ma coś ważnego do 
powiedzenia, ale nie jest jeszcze gotowa, by zrobić dla ciebie miejsce. 
Co powiesz na to, żebym to ja z nią porozmawiała / porozmawiał, a ty 
będziesz słuchać? Dzięki temu ta część dostaje szansę na szczere wy-
rażenie swoich obaw. Z naszego doświadczenia wynika, że większość 
klientów wyraża zgodę na taki otwarty, bezpośredni dostęp do części. 
Rozmawiamy z nią później o klientce w trzeciej osobie, np. Co robisz 
dla Jane? Czego się obawiasz, co takiego mogłoby się przydarzyć Jane, 
gdybyś przestała to robić?

W przypadku, gdy zdecydujemy się wykorzystać dostęp bezpośredni 
bez ujawniania tego, po prostu rozmawiamy ze sklejonym strażnikiem, 
nie nazywając go częścią i nie pytając o to, co robi dla klientki czy klienta: 
Powiedziałeś / powiedziałaś, że czujesz teraz ogromną złość. Czy możesz 
dodać coś więcej na ten temat? Przypomina to tradycyjną terapię, różnica 
jednak polega na tym, że terapeutka ma świadomość, iż rozmawia z czę-
ścią. Taki niejawny dostęp bezpośredni dobrze się sprawdza na początku 
procesu terapeutycznego, szczególnie jeśli jakaś część klienta odmawia 
posługiwania się językiem części lub odrzuca koncepcję ich istnienia. 
W IFIO często i szybko wprowadzamy taki ukryty dostęp bezpośredni, 
gdy para wpada w pętlę gorących reakcji i kontrreakcji, aktywujących ich 
autonomiczne układy nerwowe. Pomagamy wtedy ich strażnikom uspo-
koić się, dokonując walidacji2 ich uczuć, dzięki czemu reszta wewnętrz-
nego systemu również może wrócić do równowagi. 

1 W oryginale explicit, czyli „otwarty, jawny” i implicit, czyli „dyskretny, niejawny, ukryty”. 
2 Walidacja – uznanie, potwierdzenie, uprawomocnienie uczuć i / lub perspektywy części klientki 
lub klienta.

Rozdział 1: Podstawowe pojęcia
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Pragniemy bardzo wyraźnie zaznaczyć, że podjęcie ze strażnikami 
walki o władzę sprawi jedynie, że okopią się jeszcze bardziej na swo-
ich stanowiskach. Jeśli chcemy, by się odkleili, potrzebna jest ciekawość 
z naszej strony. Okazując strażnikom zainteresowanie, jesteśmy w stanie 
się zaprzyjaźnić nawet z najbardziej radykalnym częściami ochronnymi 
(Czy ta część ma coś więcej do powiedzenia? lub Czy ta część teraz czegoś 
potrzebuje od ciebie lub ode mnie?). Części ochronne są wypełnione nie-
pokojem, muszą więc dostać potwierdzenie, że osoba prowadząca terapię 
uwzględni ich obawy i odniesie się do nich w odpowiedni sposób (Słyszę 
twoje obawy. Rozumiem. Możemy się tu zatrzymać. Czy chcesz powiedzieć 
więcej?)3. 

Proces odciążania
Kiedy partnerki potrafią już skutecznie się odklejać od części ochronnych, 
dzięki czemu zyskują dostęp do energii JA, możemy rozpocząć proces od-
ciążania. Stajemy się podczas niego świadkami traumatycznych wydarzeń, 
jakich w przeszłości doświadczyli wygnańcy i pomagamy im w dokona-
niu odciążenia, czyli wypuszczenia samoponiżających przekonań lub bezli-
tosnych, skrajnych uczuć („Coś jest ze mną nie tak”, „Jestem słaby”, „Za 
bardzo się boję”, „Jestem bezwartościowa”, „Nie można mnie pokochać”, 
„Jestem złą osobą”). Powstały one, ponieważ system wewnętrzny uwierzył, 
że wstydliwe cechy osobiste stanowiły przyczynę krytycznych komentarzy, 
płynących z otoczenia. Wygnańcy zwykle dźwigają przeróżne ciężary, od 
których mogą się uwolnić dopiero wtedy, gdy zarówno oni, jak i ich straż-
nicy, poczują się bezpieczni i nawiążą mocny kontakt z JA. Jeśli te warunki 
zostaną spełnione, wygnańcy wypuszczą swoje ciężary, a wtedy ich strażni-
cy będą mogli zrezygnować ze swoich zadań i zająć się czymś innym.

W terapii IFIO głównie praktykujemy specyficzny rodzaj procesu od-
ciążania, a mianowicie odciążanie relacyjne4. Kiedy oboje partnerzy nauczą 

3 Więcej na temat zaprzyjaźniania się z częściami: F. Anderson, M. Sweezy, R. Schwartz, Przewodnik 
po terapii IFS. System Wewnętrznej Rodziny – praca z traumą, zaburzeniami lękowymi, depresją, PTSD 
i uzależnieniami, przeł. Agnieszka Koluch-Horbowicz, Porozumiewajmy się, 2020 Poznań. 
4 W oryginale: relational unburdening. W klasycznym procesie IFS osoba prowadząca terapię, po-
zostając w energii swojego JA, wspiera JA klientki / klienta, które towarzyszy wygnańcowi, by ten 
mógł uwolnić się od swoich obciążeń. W IFIO, które jest nastawione na dokonanie naprawy relacji 
pary, do udziału w procesie odciążania zapraszane jest również JA partnerki / partnera. 
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się odklejać od swoich strażników i wspierać się nawzajem, każde z nich 
po kolei może powrócić do bolesnych wydarzeń z okresu dzieciństwa. 
Takie wspólne zanurzanie się w traumy relacyjne pozwala parom doznać 
głębokiego połączenia, szczególnie wtedy, kiedy ich wygnańcy zyskują 
nowe doświadczenia – korektywne pod emocjonalnym względem. Dzięki 
temu relacja nabiera nowej jakości. 

Przeniesienie i przeciwprzeniesienie
Zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia może pojawić się w każ-
dym momencie terapii. Przyglądając się tym mechanizmom w oparciu 
o koncepcję części, powiemy, że do przeniesienia i / lub przeciwprzenie-
sienia dochodzi wtedy, gdy części – terapeuty lub klientki – reagują na 
obecne doświadczenia, biorąc przeszłość za teraźniejszość. Dzieje się tak, 
ponieważ chroniony przez nie wygnaniec utknął – niczym bohater filmu 
pt. „Dzień Świstaka”5 – w pewnym określonym momencie przeszłości. JA 
klienta może mu pomóc wydostać się z tamtego miejsca, korygując wy-
paczoną perspektywę strażników (R. Schwartz, M. Sweezy, 2021). Z na-
szego punktu widzenia proces, w którym uczestniczą terapeutka i klient, 
toczy się równolegle, więc z taką samą uważnością traktujemy strażników 
i wygnańców, którzy pojawią się w efekcie przeniesienia czy też przeciw-
przeniesienia. 

5 W oryginale: Groundhog Day. Amerykański film fabularny z 1993 roku w reżyserii Harolda Ramisa. 
Główny bohater, prezenter pogody, utknął w pętli czasowej i wielokrotnie przeżył ten sam dzień, 
2 lutego, kiedy to w miasteczku Punxsutawney odbywa się coroczne święto zapowiadające nadej-
ście wiosny, znane jako Dzień Świstaka.

Rozdział 1: Podstawowe pojęcia
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Wskazówki dla terapeutek i terapeutów

Przeciwprzeniesienie

Poznaj wydarzenia, które wpłynęły na twoją historię. Pracując z parą, zadawaj sobie na-
stępujące pytania: 

:: Czy opowiadam się po stronie jednej z partnerek?

:: Czy moje nastawienie jest tak samo przyjazne do obojga? 

:: Czy któreś z partnerów przeraża mnie lub onieśmiela? Jeśli tak, jak na to reaguję: co 
mówię i / lub robię? 

:: Czy zachowuję spokój i równowagę, gdy sesja staje się intensywna lub kiedy części 
partnerów uaktywniają się ze względu na moją osobę? 

:: Która z części ochronnych partnerek jest najbardziej wymagająca?

:: Co robi mój system w odpowiedzi na nią – staje się bardziej pobudzony czy może 
raczej wycofany? 

:: Jaka jest moja automatyczna reakcja? Jaki impuls pojawia się jako pierwszy? 

:: Co mówią moi strażnicy na temat tej pary?

:: Co mówią moi wygnańcy?

:: Jaka była moja rola w rodzinie (np. chronienie rodzeństwa przed złością ojca)? Czy 
pojawiają się sytuacje, w których wpadam w tę rolę w stosunku do moich klientów? 
Jeśli tak, to co ta część próbuje dla mnie zrobić w tych momentach?

Neurobiologia relacyjna
Badania przeprowadzane pod kątem neurobiologii wykazały, że autono-
miczny układ nerwowy może ulec transformacji (Porges, 2007). Oznacza to, 
że pary, które tkwią w schemacie „kłótnia = utrata kontaktu”, mogą z niego 
wyjść. Wyjaśniamy więc klientom – używając prostych i zrozumiałych termi-
nów – że przyczyny kompulsywnych zachowań osadzone są w neurobiologii, 
jednak dzięki temu, że nasz mózg jest neuroplastyczny  – praktykując nowe 
zachowania – możemy doprowadzić do zmiany w jego funkcjonowaniu. 
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W rozdziale poświęconym neurobiologii dokonamy przeglądu naj-
ważniejszych zagadnień, a także zaproponujemy, jak wykorzystać tę 
wiedzę podczas sesji IFIO. Z naszej perspektywy te koncepcje mogą być 
pomocne w procesie uzdrawiania bliskiej relacji, ponieważ prowadzą 
między innymi do: 

1. zminimalizowania liczby oskarżeń kierowanych zarówno pod własny 
adres, jak i w stosunku do partnera;

2. poszerzenia wiedzy na temat wpływu funkcjonowania mózgu i autono-
micznego układu nerwowego na zdolność do bezpiecznego pozostawa-
nia w połączeniu z partnerką;

3. rozwinięcia umiejętności, dzięki którym można pozostać w kontakcie 
z samą / samym sobą, a także złagodzić objawy stresu w ciele i umyśle 
(pomaga w tym znajomość sposobów na wyregulowanie AUN); 

4. korzystania z współregulacji6, która otwiera drogę prowadzącą do bu-
dowania poczucia bezpieczeństwa oraz więzi.

Podsumowanie
IFIO pokazuje parom korzyści wynikające z myślenia w kategoriach czę-
ści i pozwala im tego doświadczyć. Po pierwsze – taki sposób prowadze-
nia terapii pozwala ominąć, typową dla sesji utrzymywanych w klasycz-
nym podejściu fazę, w której strażnicy klientek oddają się wyjaśnianiu, 
usprawiedliwianiu, racjonalizowaniu, krytykowaniu lub negowaniu po-
dejmowanych zachowań obronnych, które stanowią przyczynę proble-
mów. Po drugie – klienci, postrzegając siebie samych w kategoriach 
części i uznając swoje wady czy niedoskonałości za przynależne do po-
jedynczej części, która funkcjonuje w ramach większej, solidnej i pełnej 
życia całości, mogą zakwestionować paraliżujące, generalizujące osądy 
na własny temat („Jestem bezwartościowy”, „Jestem słaba”, „Nie można 
mnie pokochać”). Po trzecie – kiedy klientka jest w stanie z ciekawo-
ścią zgłębić motywy działań swojego strażaka, odkrywa ukrytą traumę, 

6 W oryginale: co-regulation. To zdolność skorzystania w sytuacji kryzysowej, wywołującej inten-
sywne i / lub bolesne emocje, z obecności drugiej osoby, która zachowując spokój, pomaga w wy-
regulowaniu, czyli wyciszeniu tego trudnego stanu. W książce będziemy zamiennie używać pojęć: 
„współregulacja” i „koregulacja”.

Rozdział 1: Podstawowe pojęcia
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poczucie bezbronności i ból emocjonalny. Dzięki temu pojawia się w 
niej (zwykle wcześniej nieznane i niedostępne) uczucie wdzięczności 
wobec tej strażackiej części. Po czwarte – klienci, przyznając, że 
kiedyś po-trzebowali ochrony, i życzliwie odnosząc się do strażaków, 
zyskują taki stopień wpływu na nich, o jakim menadżerowie mogą tylko 
marzyć. I po piąte – kiedy strażnicy odsuwają się na bok, oboje 
partnerzy nabierają od-wagi, by otworzyć swoje serca, dzięki czemu ich 
relacja ulega znaczącej przemianie.




