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Recenzje

Czy istnieje uniwersalne remedium na skołatane dusze w relacjach? Pew-
nie nie, ale bez wątpienia warto spojrzeć na splątane ścieżki z nowej per-
spektywy i czule zaopiekować się tym, co nas od siebie oddala.

Przewodnik po terapii IFS dla par zaprasza na niezwykłą podróż do 
wewnętrznego świata człowieka widzianego jako istota relacyjna, która 
doświadcza sensu w oparciu o więź. IFIO, czyli Intimacy From the Inside 
Out – Bliskość od Środka, to metoda terapii par, stworzona przez Toni 
Herbine-Blank, charyzmatyczną terapeutkę i trenerkę, która do pracy nad 
tą publikacją zaprosiła Marthę Sweezy. Autorki prezentują studium dy-
namiki związków w kontekście założeń Systemu Wewnętrznej Rodziny 
(IFS). Na tle założeń teoretycznych, wzbogaconych analizą przypadków, 
proponują konkretne interwencje i ćwiczenia. To, co różni tę metodę od 
innych, wykorzystywanych w pracy z parami, to przede wszystkim bu-
dowanie przywództwa JA – przestrzeni pełnej spokoju, odwagi i współ-
czucia, jakości zapewniających stabilny kontakt zwłaszcza ze sobą, 
a w konsekwencji również i z innymi. Obecność energii JA umożliwia za-
stosowanie techniki świadomego przekierowywania uwagi do wewnątrz, 
co sprzyja budowaniu równowagi i niezależności w związku, równocze-
śnie z dbałością o poczucie głębokiego połączenia pomiędzy partnera-
mi. W relacji wszyscy pragniemy miłości, bezpieczeństwa i akceptacji. 
Jednak, jeśli te potrzeby są smutnymi przebłyskami dziecięcych tęsknot 
przechowywanych latami w pamięci, wymagają rozpoznania i ukoje-
nia. Doświadczenie takiego procesu w dostrojeniu i zaufaniu może nas 
trwale przeformatować. Zmiana w parze jest możliwa, jeśli wydarza się 
równocześnie w każdym z osobna i pomiędzy, gdy pojawia się odwaga 
pozwalająca na otwarcie serca i pokazanie najwrażliwszych części. Wte-
dy z martwego szumu kłótni i nieporozumień zaczynają się wydobywać 
zrozumiałe, jasne komunikaty, a wysłuchane i objęte świadomością serce 
znowu zaczyna mocniej bić.

Niniejsza praca jest wartościowym, inspirującym przewodnikiem dla 
psycholożek, psychoterapeutów, mediatorek, coachów, a także wszyst-
kich tych, którzy pragną porządkować chaos ślepych sił oddziałujących 
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w relacjach czy zrozumieć dynamikę mechanizmów obronnych przejmu-
jących stery w dialogach. Jest też dla tych, którzy chcą otworzyć prze-
strzeń na porozumienie, jakby na kolejny wschód słońca lub księżyca, 
które z poszanowaniem tajemnicy jednego i drugiego, zaczynają nowy 
cykl, tworząc harmonijny świat. Gorąco polecam! 

Magda Dzięgielewska, terapeutka psychodramy, trenerka Familylab, 
praktyczka IFS i IFIO integrująca różne nurty terapeutyczne, pedagożka, 
hispanistka i współzałożycielka Fundacji „Tak po Prostu” i „Chcemisie”  

Fantastycznie napisana książka, nie mogłam się od niej oderwać i przeczyta-
łam w jeden wieczór! Autorki z wielką uważnością i dbałością wprowadza-
ją czytelniczki i czytelników w fascynujący świat IFIO. Kolejno przedsta-
wiają fazy procesu terapeutycznego, proponując wspierające eksperymenty 
i praktyczne narzędzia oraz zamieszczając liczne wskazówki – zarówno dla 
tych, którzy profesjonalnie zajmują się terapią par, jak i tych, którzy szu-
kają pomocy w gabinecie terapeutycznym. Zachwyciły i poruszyły mnie 
przykładowe sesje – odkrywające dynamikę panującą pomiędzy częściami 
partnerów, a także pokazujące fantastyczną pracę terapeutki, która wprowa-
dzając nową jakość do komunikacji między partnerami, pomagała im się 
porozumieć. Metoda IFIO umożliwia stworzenie bezpiecznej przestrzeni, 
dzięki czemu rozmowy mogą się toczyć w stanie wyregulowania emocjo-
nalnego, a części mają okazję do pokazania się, wzajemnego zobaczenia 
i porozumienia.  Zapraszanie klientek i klientów do zrobienia zwrotu do 
własnego wnętrza, płynące stamtąd odkrycia oraz niezwykła moc odciąże-
nia relacyjnego – te wszystkie elementy IFIO niosą za sobą powiew świe-
żości i stanowią dla mnie inspirację do dalszej pracy. 

Dziękuję :)
Dominika Derewicz, psycholożka, akredytowana 

life & business coachka, trenerka empatycznej komunikacji, 
współtwórczyni przestrzeni SensuSens :: Sztuka Porozumienia
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Obecnie coraz więcej nieszczęśliwych par szuka profesjonalnego wspar-
cia w celu odbudowania swojej relacji. Aby skutecznie pomóc parze 
w kryzysie potrzebny jest spójny i usystematyzowany model terapeu-
tyczny. Te kryteria spełnia metoda IFIO, która koncentruje się zarówno 
na wzajemnej relacji pomiędzy partnerami, jak i na relacji, jaką każda 
z zaangażowanych w nią osób ma sama ze sobą. Okazuje się, że dopie-
ro kiedy otoczymy opieką nasze własne wewnętrzne zranienia, możemy 
otworzyć serce na drugiego człowieka. Z publikacji możemy się uczyć, 
jak wspierać pary w budowaniu wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, 
oferując im konkretne ćwiczenia i strategie. Wiedza zawarta w tym prze-
wodniku, może być drogowskazem dla par, ponieważ pomaga on dostrzec 
w nowy sposób siebie nawzajem oraz swoje, niezrozumiałe dotąd, reak-
cje. Książka zawiera rozległe transkrypcje sesji terapeutycznych, dzięki 
czemu można „poczuć”, na czym polega proces IFIO oraz dostrzec głębię 
i sens pracy z częściami, które składają się na osobowość. 

Ewelina Brzostowska, psycholożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia, 
praktyczka IFS – zawodowo zajmuje się tematyką traumy relacyjnej 

oraz problemami w związkach, prywatnie mężatka od 14 lat

To niebywale praktyczna publikacja! Przewodnik-narzędziownik, któ-
ry krok po kroku prowadzi czytelnika przez proces terapii par w ujęciu 
IFS / IFIO. Szczegółowo wyjaśnia każdy jego etap, przebieg i cel. Obfi-
tuje w przykłady, studia przypadków i wskazówki do pracy – zarówno 
dla osób prowadzących terapię, jak i z niej korzystających. Pokazuje, jak 
odnaleźć bliskość z partnerką czy partnerem poprzez zbudowanie we-
wnętrznej bliskiej relacji ze sobą, zaprasza do wyjścia z ciasnego miejsca 
reaktywności, by móc w końcu wziąć głęboki oddech i z tej przestrzeni 
zobaczyć z empatią i zrozumieniem drugą osobę na jej drodze i jej potrze-
by. Dla mnie jest to książka o odwadze, pielęgnowaniu miłości i przywra-
caniu nadziei. 

Anna Guhrsch, psycholog kliniczny, praktyk IFS, NVC i buddyzmu, 
miłośniczka chińskiej medycyny, holistycznej perspektywy i Bieszczadów, 

mama Lisy – w ciągłej zadumie nad wspierającą mądrością życia
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Niezwykła książka Toni Herbine-Blank i Marthy Sweezy to pomocna po-
zycja zarówno dla osób pracujących z parami, jak i dla tych, które są zain-
teresowane rozwojem osobistym, procesem wybaczania zdrad (począwszy 
od niewielkich, a skończywszy na tych najpoważniejszych) oraz uzdrowie-
niem własnych ran. Autorki – krok po kroku, z wielką jasnością i lekko-
ścią – wprowadzają nas w trudne obszary; opisują, na czym polega proces 
odklejania się od własnych części oraz od partnera czy partnerki; praca ze 
wstydem i zawstydzaniem; koregulacja oraz odciążanie relacyjne.

Jako terapeuta par często dochodzę do momentu, w którym – aby 
pogłębić terapię – proponuję każdej z osób indywidualne spotkania. Dzię-
ki IFIO i technice odważnej komunikacji, a także poprzez zastosowanie 
czterech pytań przekierowujących do wnętrza, mogę skutecznie i bez-
piecznie dalej pracować z parą, co w znaczący sposób przyspiesza efekty 
terapii i skraca jej czas. Gorąco polecam tę książkę każdemu, komu zależy 
na dobru własnego związku, jak i tym, którzy chcą wzbogacić swój warsz-
tat pracy z parą.

dr Tomasz Ciechanowski, psycholog, psychotraumatolog, filozof, 
terapeuta par, szczęśliwy mąż i ojciec, pasjonat energii JA

Najbardziej zachwyciło mnie to, w jaki sposób proces IFIO wspiera 
każdą osobę w uzyskaniu jasności co do jej własnych działań i reak-
cji oraz regulowaniu systemu nerwowego, dzięki czemu możliwe się 
staje spojrzenie z innej perspektywy na potrzeby ukryte pod reaktyw-
nością. W moim odczuciu ta książka stanowi cudowny, jasno napisany 
przewodnik po odważnej komunikacji, pełen praktycznych przykładów. 
Bardzo zachęcam wszystkich – nie tylko tych, którzy prowadzą terapię 
par – do skorzystania z zawartej w niej wiedzy i mądrości. 

Beata Szweryn, certyfikowany praktyk IFS, mediator, coach, 
człowiek zafascynowany człowiekiem, uwielbia dalekie i głębokie 

podróże, aromat porannego espresso i trudne pytania
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Książka w przejrzysty i przystępny sposób pomaga zapoznać się z metodą 
IFIO, jednocześnie zapraszając do korzystania z całego bogactwa, jakie 
wnosi model IFS do pracy z parami. Zamieszczone w niej różnorodne 
przykłady sesji, pogłębiające pracę ćwiczenia, przydatne arkusze, zwię-
złe wskazówki i wyczerpujące wyjaśnienia ułatwiają zintegrowanie tego 
podejścia. Z każdą kolejną przeczytaną stroną staje się jasne, że to nie 
tylko książka o metodzie IFIO, ale szczegółowy podręcznik pozwalający 
w przystępny sposób zrozumieć i zastosować w praktyce założenia, cele 
i techniki IFIO. Każdy, kto zechce podążyć drogą proponowaną przez au-
torki, będzie miał możliwość doświadczenia, jak wielką różnicę do jako-
ści relacji wnosi znajomość własnych części, zarówno tych wrażliwych, 
jak i ochronnych, oraz wyrażanie się w ich imieniu z pozycji Prawdziwe-
go JA. Może Będzie mile zaskoczony, gdy wypowiadając się z miejsca JA 
doświadczy zupełnie odmiennych reakcji partnerki czy partnera.

Karolina Łaskawer, certyfikowana praktyczna IFS 
zafascynowana obserwowaniem, odkrywaniem i doświadczaniem – 

zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych krajobrazów

Przez te wszystkie lata, od kiedy nieustannie kroczę po ścieżce rozwoju oso-
bistego, a także wspieram ludzi i organizacje, kilkakrotnie zdarzyło mi się 
doświadczyć momentu „a-ha”, czyli przekroczyć kamienie milowe, które 
pozostają na długo w pamięci i sercu. Poznanie IFS było jedną z takich wła-
śnie chwil. Nadal pamiętam transformującą moc pierwszych warsztatów 
IFS – ich silny wpływ na mnie oraz na proces uzdrawiania moich części. 
Czuję się więc zaszczycona i szczęśliwa, że jako jedna z pierwszych osób 
mogłam przeczytać polski przekład książki Toni Herbine-Blank i Marthy 
Sweezy. Bardzo się cieszę, że poznałam IFIO – sposób pracy z parami wy-
korzystujący metodologię IFS. Uważam, że ta publikacja może być niesa-
mowicie wzbogacająca dla wszystkich osób profesjonalnie zajmujących się 
wspieraniem par – coachów, mediatorek czy terapeutów. Ludzie zazwyczaj 
przychodzą do nas po pomoc i rozwiązania, a to, co wyróżnia IFS i IFIO 
na tle innych podejść, to połączenie prostoty ujęcia z głęboką, poruszającą, 
transformującą pracą. Jeśli pociąga Cię: śledzenie wzorca konfliktu, poma-
ganie klientkom i klientom w wsłuchiwaniu się w to, co mówią ich czę-
ści; dbanie o jakość tego słuchania; praca nie tylko na poziomie umysłu, 
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ale uwzględniająca również sygnały z ciała; doszukiwanie się istoty uczuć 
i potrzeb; przesuwanie uwagi z treści sporu na jego przebieg, wspieranie 
pary we wdrażaniu odważnej komunikacji – to jest to lektura dla Ciebie. 
Książka zawiera zapisy sesji, praktyczne wskazówki i ćwiczenia dla osób 
praktykujących IFS i IFIO. Na pewno stanie się cennym zasobem w mo-
jej praktyce coachki i mediatorki pracującej z parami międzykulturowymi. 
Tym, co biorę najbardziej, jest inkluzywność IFIO. W trakcie sesji, wyko-
rzystującej takie włączające podejście, jest czas i miejsce m.in. na pracę 
indywidualną, do której zapraszamy również tę drugą stronę, przyznając 
jej rolę świadka – ten zabieg jest mocno uzdrawiający dla relacji. Ponie-
waż zajmuję się prowadzeniem mediacji i facylitacji kręgów naprawczych, 
najbliższe mi jest porównanie metody opracowanej przez T. Herbine-Blank 
IFIO do prowadzenia mediacji pomiędzy częściami partnerów – z uważno-
ścią na emocje i potrzeby wszystkich stron – dzięki czemu zmierzamy do 
pojednania i sprawiedliwości naprawczej całego systemu. 

Vesna Lorenc, właścicielka marki Just BE www.just-be.com.pl, 
trenerka międzykulturowa, konsultantka w biznesie, coachka ICF PCC, 

facylitatorka kręgów naprawczych i mediatorka w nurcie NVC

Niestety, bliskie relacje zwykle nie przypominają mebli z Ikei – nie do-
stajemy do nich prostej i jasnej instrukcji. Wręcz przeciwnie – łączą się 
raczej z zaproszeniem, by się doktoryzować w obszarze emocji. Przyto-
czone w tej książce zapisy z sesji dobitnie pokazują, że wielu z nas żyje 
w swoich relacjach w cichej desperacji. Jednak, z pomocą metody IFIO, 
możemy rozpakować te wszystkie dylematy. Gdy rozjaśnimy te nasze 
miejsca, które doświadczają rozczarowania, bezradności i furii i odkryje-
my ich sens – może dojść do głębokiej transformacji. Te miejsca wołają 
o… autentyczność, bezpieczeństwo i intymność. Możemy je wypełnić – 
konkretnie, precyzyjnie, z głębokim szacunkiem. Intimacy = into me see.

Michał Grześkowiak, praktyk IFS, prawnik, psycholog, trener, 
autor, terapeuta, miłośnik natury, muzyki i minimalizmu
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Za wielki atut Przewodnika po terapii IFS dla par uważam to, że prezen-
tuje metodę IFIO w niezwykle lekki i przejrzysty sposób, a jednocześnie 
odnosi się do obszarów bardzo trudnych, powszechnie uznawanych za 
intymne i wstydliwe. Oprócz dawki niezbędnej teorii, otrzymujemy szcze-
gółowe przykłady i cenne wskazówki, ułatwiające skutecznie prowadzenie 
terapii dla par. Przytoczone zapisy sesji, obrazujące rozwiązane – choć na 
pierwszy rzut oka bardzo skomplikowane i niemal „nie do przejścia” – kon-
flikty, bardzo zachęcają do stosowania metody IFIO w praktyce.

Klaudia Kacprzyk-Dymek, trenerka komunikacji empatycznej 
i pasjonatka świadomego życia

Recenzje do angielskiego wydania

IFIO pozwala stworzyć most, który jest niezbędny, by połączyć zróżni-
cowanie z przywiązaniem. Pomaga terapeutkom i terapeutom zwiększyć 
ostrość ich soczewek, dzięki czemu stają się bardziej efektywni w facyli-
towaniu uzdrawiających rozmów. 

George Faller, terapeuta MFT, trener EFT, założyciel i prezes 
Centrum Terapii Skoncentrowanej na Emocjach w Nowym Jorku 

Autorki jasno opisują sposób prowadzenia terapii IFIO dla par, ilustrując 
go licznymi przykładami. Dokładność i gruntowność wiedzy przedstawio-
nej w tej książce pozwala wzbogacić swój warsztat zarówno terapeutom 
wyszkolonym w IFS, jak i tym, którzy pracują w innych modalnościach. 
Pary zaś otrzymują profesjonalny przewodnik, który pomoże im się od-
najdywać w trudnych interakcjach, w jakie wchodzą ze sobą ich części. 
Podręcznik zawiera również wiele wartościowych ćwiczeń, z których 
partnerzy mogą korzystać w domu oraz po zakończeniu terapii. 

dr Harville Hendrix i dr Helen LaKelly Hunt  
autorzy książki pt. Getting the Love You Want
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Podręcznik napisany przez T. Herbine-Blank i M. Sweezy jest niezwy-
kle przejrzysty i zachwycająco głęboki. Często się zdarza, że poznawanie 
i uczenie się nowej metody terapeutycznej jest dużo łatwiejsza niż zinte-
growanie jej do własnej praktyki terapeutycznej. Ten podręcznik pokazuje 
nam, jak posługiwać się proponowanym przez autorki sposobem uzdrawia-
nia relacji, a liczne przykłady pozwalają zobaczyć zdumiewające rezultaty. 
Partnerzy są w stanie opuścić gardę i otworzyć serca, wzajemnie okazywać 
sobie czułość i współczucie. Bateson wypowiedział słynne słowa: „Mapa 
nie jest terenem”. Ta książka stanowi jednak mapę – umożliwiającą prze-
bywanie w jednym pomieszczeniu z mistrzyniami IFIO. Jest niczym mapa 
skarbów. Może odmienić twoją praktykę pracy z parami.

dr David Treadway, terapeuta, edukator, autor m.in. Treating Couples Well, 
A Practical Guide to Collaborative Couple Therapy




