
Gestalt Review, 6 (1):6–17, 2002  

Utracona rola zależności w psychoterapii  

Dr Avrum Geurin Weiss  

Tłumaczenie: Przemysław Hirniak  

Niniejszy artykuł krytykuje dominujące w kulturze rozumienie zależności i próbuje 
zaprezentować bardziej kompleksową, zdepatologizowaną koncepcję doświadczenia 
zależności w psychoterapii. Zależność jest ujęta jako proces rozwojowy ze zdolnością do 
samodzielności opierającej się na osiągnieciu „dojrzałej zależności”. Nadmierna 
samodzielność jest traktowana jako przeciwieństwo problematycznej zależności. W 
przedstawionym studium przypadku terapeuta początkowo zmienia ramy terapeutyczne, aby 
pomóc pacjentowi rozwinąć większą zdolność do tolerowania zależności interpersonalnej, a 
następnie wdraża bardziej tradycyjną strukturę terapeutyczną.  

Zawsze polegałam na dobroci obcych ludzi.        
Blanche DuBois z „Tramwaj zwany pożądaniem” 

Gdy słowo zależność pojawia się w artykule o psychoterapii, jest prawie pewne, że autor 
będzie koncentrował się na zależności pacjenta jako problemie terapeutycznym oraz na jego 
rozwiązaniu polegającym na wyznaczeniu ram przez terapeutę. W przeglądzie literatury o 
zależności i psychoterapii, Bornstein i Bowen (1995) cytują pewną liczbę studiów, które 
sugerują korelację pomiędzy osobami zależnymi i rosnącymi wskaźnikami depresji (O’Neill i 
Bornstein, 1991), alkoholizmu (Vallient, 1980), zaburzeń odżywiania (Bornstein i Greenberg, 
1991), zaburzeń lękowych (Reich, Noyes i Troughton, 1987) i zaburzeń psychosomatycznych 
(Heyward i King, 1990). Podczas gdy Bornstein i Bowen (1995) mówią ewentualnie o 
„zdrowej równowadze pomiędzy... dążeniem do zależności i przywiązaniu z jednej strony 
oraz do autonomii i niezależności z drugiej” (s. 531), mają skłonność do patologizowania 
doświadczenia zależności poprzez rozpatrywanie tych problemów, które wynikają z 
nadmiernej zależności, a nie z rozważania nadmiernej psychologicznej samowystarczalności 
lub ograniczonej zdolności do zależności. Przykładowo, gdy powołują̨ się̨ na wyniki badań 
psychoterapii sugerujące, że pacjenci bardziej zależni lepiej radzą̨ sobie w psychoterapii niż 
pacjenci o niższym poziomie zależności (Bornstein i Bowem, 1995), przypisują to wyższemu 
poziomowi zgodności terapeutycznej, tj. mniej pominiętych sesji, dłuższe uczestniczenie w 
terapii, przestrzeganie zaleceń terapeutycznych.  

Zależność w kulturze  

Grzechem pierworodnym mężczyzn i kobiet w XX wieku jest grzech samowystarczalności. 
Rabin Harold Kushner  



Patologizujący pogląd psychologii na zależność́ pacjenta jest wpisany w szerszy kontekst 
społeczno – kulturowy. W kulturze zachodniej mamy tendencję do gloryfikowania 
niezależności i patrzenia z góry na zależność jako na słabość, niebezpieczną wrażliwość.  

Myślimy o niemowlętach jako zupełnie zależnych w momencie narodzin, a zadaniem 
rodziców jest socjalizowanie ich do coraz większej samodzielności. Kamienie milowe 
rozwoju zaznaczamy poprzez osiąganie nowych poziomów niezależności. Podczas gdy 
wartości te uważane są za oczywiste i myślimy o nich jako o uniwersalnych, są kulturowo 
względne. Na przykład, w Japonii niemowlę jest uważane za całkowicie niezależne po 
urodzeniu, a kultywowanie zdolności do odpowiedniej zależności jest jednym z ważnych 
zadań rodziców (Kobayashi, 1989; Jordan i inni, 1991).  

Stiver (1992) sugeruje, że zależność jest tak bardzo negatywnie postrzegana w naszej 
kulturze, ponieważ stereotypowo identyfikuje się ją jako cechę kobiecą. Powołuje się na 
badania przeprowadzone przez Pollacka i Gilligana (1982), w których mężczyźni widzieli 
potencjalne zagrożenie w intymnych sytuacjach przedstawionych na kartach TAT (test 
proaktywny), podczas gdy kobiety widziały niebezpieczeństwo w potencjalnej izolacji od 
osiągnięć. „Niebezpieczeństwo, które mężczyźni opisują w swoich opowieściach o 
intymności, to niebezpieczeństwo uwięzienia lub zdrady – bycia złapanym w tłamszący 
związek lub upokorzenia przez odrzucenie i oszustwo” (Stiver, 1992, s. 145).  

Być może w naszej patriarchalnej kulturze pomyliliśmy niezależność z 
samowystarczalnością. Jesteśmy przecież narodem wielkich rubieży. Nasze mity opowiadają 
o tych gorliwych duszach, które zasiedliły Zachód, osadnikach, którzy rościli sobie prawo do 
kawałka ziemi, budowali chaty i szli własną drogą. Z tej perspektywy, zależność jest czymś 
niebezpiecznym, czymś, czego należy unikać. Poleganie na innych to luksus, zagrażające 
wyjście z bezpiecznej bazy samowystarczalności.  

Koszt tej niechęci do zależności w naszej kulturze jest obecnie widoczny dla każdego 
praktykującego psychoterapeuty lub dla każdego studenta wiedzy u kulturze. Pacjenci 
przychodzą do nas, skarżąc się na uczucie pustki, izolacji, oddzielenia. Mówią o uczuciach 
przeciążenia życiowymi problemami, z którymi próbują radzić sobie sami, a najlepiej 
mogliby sobie poradzić przy wsparciu społeczności. Gdy zaczynamy chorować, staramy się 
prowadzić nasze sprawy tak, byśmy nie stali się „ciężarem dla nikogo”, pozbawiając nie tylko 
nas samych miłości i komfortu, które mogą być niezbędne do wyzdrowienia, ale pozbawiając 
też naszych bliskich możliwości dawania w znaczący sposób i poczucia bycia pomocnym. 
Gdy mamy kłopoty finansowe, pożyczamy pieniądze z banku, bo „to zły pomysł pożyczać od 
przyjaciół”. Gdy jesteśmy smutni lub cierpimy, izolujemy się, przekonani, że nikt chciałby 
być w pobliżu kogoś, kto czuje tak ja my. Tworzymy instytucje społeczne (Medicare, 
ubezpieczenia, agencje opieki społecznej, psychoterapia, etc.), by chronić samych siebie 
przed doświadczeniem zależności.  

Rekonceptualizacja zależności  



Człowiek musi nauczyć się myśleć o sobie jako o ograniczonej i zależnej istocie; i tylko 
cierpienie może go tego nauczyć. 
Simone Weil  

W pewnym stopniu patologizowanie zależności wynika z naszego linearnego rozumienia 
relacji pomiędzy zależnością i niezależnością, tj., zależność jest czymś, z czym musisz 
„uporać się”, aby być prawdziwie niezależnym, a stanie się niezależnym oznacza nie bycie 
więcej zależnym. Guntrip (1969) proponuje, że pojemność na dojrzałą zależność jest tym, co 
czyni doświadczenie niezależności możliwym. Niezależność bez dojrzałej zależności jest 
tylko pseudo - niezależnością lub, co sugerowałem wcześniej, samowystarczalnością. W tej 
strukturze, osiągnięcie zdolności do psychologicznej niezależności nie zastępuje potrzeby 
zależności, ale jest możliwe tylko przy stałej zdolności do dojrzałej zależności. Feministyczni 
autorzy nawiązali do tych myśli, sugerując, że zależność jest warunkiem doświadczenia 
wzajemności (Jordan, 1991).  

To sugeruje, że zarówno zdolność do zależności jak również zdolność do niezależności są 
niezbędne do pełnego, zdrowego życia. Bycie zależnym może być rozumiane jako 
doświadczenie relacyjne, zmieniające się w trakcie rozwoju jednostki i w trakcie 
psychoterapii. Gdy dziecko jest młode, staramy się być dostępni jak tylko jest to możliwe. 
Gdy płacze w środku nocy, przytulamy je. Gdy jest głodne, karmimy. Większość rodziców 
nie jest nadmiernie zaniepokojona tym, że ich dziecko staje się „zbyt zależne” od fizycznego 
lub emocjonalnego wsparcia w tym momencie życia. W miarę jak dziecko dorasta, 
zaczynamy rozróżniać pomiędzy tym, co jest w stanie zrobić dla siebie, a w czym nadal 
trzeba mu pomóc. Decyzje te są w dużym stopniu uzależnione od kontekstu i często się 
zmieniają. Nie będziemy sztucznie wstrzymywać reakcji na potrzeby dziecka, tak samo jak 
nie będziemy rozważać w nieskończoność odpowiedzi na potrzeby na tym samym poziomie 
opieki.  

Mój syn jest kimś, kto w kategoriach analitycznych ma silne potrzeby oralnego zaspokojenia. 
Gdy miał cztery lata, wciąż był bardzo przywiązany do swojej nocnej butelki. W pewnym 
momencie podjęliśmy decyzję, przy silnym namawianiu przez naszego pediatrę, że nadszedł 
czas, by zrezygnować z butelki. Przygotowaliśmy go, wyjaśniając, dlaczego jest to konieczne 
i odliczaliśmy razem z nim dni do wielkiej nocy. W noc, gdy miał zrezygnować z butelki, 
położyłem się z nim w łóżku i powiedziałem mu, jaką trudną rzecz robi, że zostanę tam z nim 
i zrobię wszystko, czego będzie potrzebował, by pomóc mu zasnąć. To doświadczenie nie 
przekształciło magicznie jego silnych potrzeb zależności. Pozostał bardzo przywiązany do 
swojego kocyka i niechętny do spędzania nocy z dala od domu. Lata później, jednakże, wrócił 
ze szkoły i ogłosił dość swobodnie, że chciałby pojechać na obóz letni z noclegami poza 
domem, co zrobił, z dużo mniejszym niepokojem, niż ten doświadczany przeze mnie i jego 
matkę.  

Zależność w psychoterapii  



Zależność od zawodu jest mniej odrażającą formą niewolnictwa niż zależność od ojca. 
Virginia Woolf  

Możemy zastosować tę samą formułę rozwojową do relacji terapeutycznej. Klinicyści 
dokonują ciągłej oceny różnicowej na temat tych pacjentów, którzy potrzebują bardziej 
rozwinąć zdolność do autonomii i tych, którzy bardziej potrzebują rozwinąć zdolność 
dojrzałej zależności. Nie ulega wątpliwości, że nadmierna zależność ze strony pacjenta może 
być istotnym problemem w psychoterapii. W końcu, w każdym związku typu „opłata za 
usługę” jednym z celów jest prawdopodobnie zakończenie relacji, gdy usługa zostanie 
satysfakcjonująco zrealizowana. Jeśli terapeuta wzmacnia zależność ze strony pacjenta, 
istnieje potencjalny konflikt interesów. Firmy zarządzające opieką zdrowotną podkreślały ten 
aspekt, publikując artykuły takie jak „Koniec z uzależnieniem od terapeuty”, zawierające listę 
wskazówek dla pacjentów, aby nauczyć się być mniej zależnym od terapeuty (Vista Health 
Plans newsletter, 1996).  

Jednocześnie niemożność dopuszczenia do wystarczającego poziomu zależności 
interpersonalnej może być równie problematyczna jak nadmierna zależność. Chociaż 
skupiamy się prawie wyłącznie na tym pierwszym, nie są mi znane żadne dane sugerujące, że 
nadmierna zależność jest bardziej powszechna niż ograniczona zdolność do zależności.  

W latach sześćdziesiątych, wraz z pojawieniem się Trzeciej Siły w psychologii, wielu 
terapeutów zaczęło używać terminu klient zamiast pacjent. Ta zmiana odzwierciedlała 
antyautorytarny klimat tamtych czasów, ruch odchodzenia od hierarchii i zróżnicowania 
władzy modelu medycznego w kierunku bardziej egalitarnej, opartej na współpracy relacji. 
Termin „klient” opisuje to, co jest zasadniczo relacją biznesową, wymianą opłat za usługi. 
Słowo to pochodzi od łacińskiego „cliens”, co oznacza uwolnionego niewolnika, który 
pozostaje ekonomicznie zależny od swojego byłego pana (Felder i Weiss, 1991). Termin 
„pacjent” oznacza zależność, poddanie się procesowi, który jest większy i potężniejszy od 
jednostki. Whitaker i Malone (1953) użyli sformułowania „akceptujący status pacjenta”, aby 
opisać etap w psychoterapii, kiedy pacjent zaczyna przesuwać swoją uwagę z ochrony 
psychologicznego status quo, które zawiodło go jakiś czas temu i zaczyna rozważać 
przerażającą możliwość, że nie rozumie wszystkiego, co się dzieje i może nie być w stanie 
dotrzeć tam, gdzie chce, bez uzyskania pomocy. Jestem klientem dla mojego księgowego, 
klientem dla mojego adwokata. Wolę być pacjentem dla mojego psychoterapeuty.  

Zasadniczo istnieją trzy postawy relacyjne, które terapeuta może przyjąć w odpowiedzi na 
potrzeby zależnościowe pacjenta. Niektórzy terapeuci mogą konsekwentnie wybierać jedną z 
tych pozycji, niezależnie od potrzeb danego pacjenta, podczas gdy inni mogą zmieniać swoje 
stanowisko relacyjne w odpowiedzi na nie.  

Pierwsza pozycja relacyjna polega na świadomym braku gratyfikacji potrzeb pacjenta w 
zakresie zależności. Ta perspektywa wynika z przekonania, że pacjent może być rozwojowo 
usztywniony oraz funkcjonować na poziomie potrzeb zależnościowych, które są 
niewspółmierne do jego wieku chronologicznego. Z tej perspektywy terapeuta nie będzie 



odpowiadać na potrzeby zależności pacjenta, wierząc, że usiłowanie zaspokojenia tych 
potrzeb przyspieszy regresję i zmniejszy motywację pacjenta do lepszego zrozumienia i ich 
rozwiązania. U podstawy tego stanowiska leży przekonanie, że niezależność wypiera 
zależność́ i że zależność przeszkadza w osiągnięciu niezależności.  

Druga pozycja relacyjna polega na próbie zapewnienia dosłownej gratyfikacji jak największej 
liczby potrzeb pacjenta związanych z zależnością. Postawa ta jest oparta na przekonaniu, że 
dosłowne ponowne przeżycie wczesnej dynamiki jest wymagane, aby złagodzić traumę z 
wczesnego dzieciństwa. U podstaw tego przekonania leży wiara w niezależność wyłaniającą 
się z satysfakcjonującego doświadczenia potrzeb; u podstaw leży tu założenie, że relacja 
terapeutyczna jest dosłownym odtworzeniem zaspokojenia tych potrzeb w pierwotnych 
relacjach rodzicielskich.  

Trzecie stanowisko zakłada, że terapeuta stara się zapewnić symboliczne zaspokojenie 
potrzeb pacjenta w zakresie zależności wierząc, że dosłowne odtworzenie potrzeb dziecięcych 
nie jest możliwe lub wskazane, ale że brak odpowiedzi na potrzeby pacjenta na jakimś 
poziomie będzie odtwarzać wcześniejsze interpersonalne traumy. Stanowisko to uznaje 
również naturalne wyłanianie się niezależności poprzez zadowalające zaspokojenie potrzeb 
związanych z zależnością, ale różni się od drugiego stanowiska uznaniem, że natura relacji 
terapeutycznej dyktuje raczej symboliczność niż dosłowność reakcji i że każda próba 
dosłownego zaspokojenia tych wczesnych potrzeb będzie utrwalać infantylne fantazje 
reparacyjne i często odtwarzać wcześniejsze traumy.  

Podsumowując te trzy stanowiska: 
- należy wstrzymać się z zaspokojeniem zależnościowych potrzeb pacjenta  
- próbować dosłownej odpowiedzi na te potrzeby 
- odpowiedzieć w sposób symboliczny.  

Im bardziej pacjent jest zraniony, tym bardziej prawdopodobne jest, że będzie odczuwał 
swoje potrzeby w kategoriach dosłownych, a nie symbolicznych. Niektórzy pacjenci 
rozpoczynając psychoterapię nie czują się komfortowo z potencjalną zależnością w relacji 
terapeutycznej. Wielu terapeutów swobodnie zachęca tych pacjentów do eksperymentowania 
z dopuszczaniem coraz większych doświadczeń zależności interpersonalnej w procesie 
terapeutycznym, jak np. okazjonalny telefon lub uzyskanie pomocy od terapeuty w przypadku 
konkretnych trudności życiowych. Inni pacjenci przystępują do psychoterapii z lękiem, że są 
nadmiernie zależni i wyczerpią zdolność terapeuty do opieki. Pacjent nie ufa wczesnym 
dowodom pozornej dostępności terapeuty, wierząc, że ich niekończąca się potrzeba w końcu 
zużyje wszelkie resztki dobroczynności. Są to pacjenci, z którymi prawdopodobnie trudno 
będzie nam utrzymać symboliczną naturę relacji.  

Pacjenci ci mogą doświadczać wewnętrznego, przytłaczającego bólu. Relacyjność podczas 
godziny terapii może ledwie przebić się przez ekstremalną izolację, którą odczuwają, a nawet 
wtedy z trudem udaje im się utrzymać ten związek, kiedy już wyjdą za drzwi. Możemy 
początkowo zareagować na przedstawienie potrzeb tych pacjentów jako wyzwanie, okazję do 



udowodnienia, że jest się lepszym rodzicem, przepracowując być może naszą własną 
wcześniejszą deprywację. Jesteśmy przekonani, że nie zawiedziemy naszych pacjentów w 
sposób, w jaki oceniamy, że ich rodzice ich zawiedli (lub jak my oceniamy naszych rodziców, 
że zawiedli nas). Zaczynamy próbować przekonywać naszych pacjentów o tym samym. Na 
ogół działa to dość dobrze tak długo, o ile pacjent jest na tyle uprzejmy, aby zawrzeć swoje 
potrzeby w tradycyjnych ramach terapeutycznych, tak jak my je definiujemy. Wydarza się to, 
gdy pacjent wykracza poza symbolikę i wkracza na arenę dosłowności. Terapeuta może 
poczuć się wypchnięty ze swojej strefy komfortu i sprawy mogą potoczyć się bardzo źle.  

Przeciwprzeniesienie i zależność  

Terapia stała się dziś towarem, środkiem kontroli społecznej. 
 z manifestu „Radykalnego Terapeuty”  

Książka Carter Heyward (1993) „When Boundaries Betray Us" jest doskonałym przykładem 
tej dynamiki. Zarówno Heyward, jak i jej terapeuta zainteresowali się koncepcją wzajemności 
w związkach, zaczęli studiować i rozmawiać o tym, jak mogliby wprowadzić ją w życie w ich 
wspólnej pracy. Heyward doświadczyła tego jako zaproszenia do wniesienia więcej swoich 
potrzeb do związku. Z jej perspektywy, im bardziej otwarta i wrażliwa stawała się w 
wyrażaniu swoich potrzeb, tym bardziej terapeuta stawał się niechętny, aż w końcu związek 
zakończył się w sposób, który był bardzo bolesny dla Heyward.  

Uważam, że ta dynamika jest bardziej powszechna niż można by oczekiwać. W kontaktach z 
pacjentami o bardzo silnych potrzebach zależnościowych okazuje się, że nasza uwaga 
przesuwa się z rozumienia doświadczeń pacjenta w kierunku ochrony terapeuty poprzez 
ustanowienie „odpowiednich granic". Wydajemy się być zaskoczeni, kiedy pacjenci 
przedstawiają swoje potrzeby zależności w sposób społecznie nieakceptowalny, a nawet 
interpersonalnie natrętny. Możemy plotkować między sobą o takich pacjentach, narzekając 
samozwańczo na ich próby manipulowania nami. Rozwiązania proponowane przez kolegów 
polegają zwykle na zacieśnieniu struktury terapeutycznej, zmniejszeniu dostępności 
terapeuty, co często może wydawać się karą. W tym dziwnym tańcu, im bardziej potrzebujący 
jest pacjent, tym bardziej jesteśmy powściągliwi.  

Z klinicznego punktu widzenia, możemy rozumieć to „obwinianie ofiary" jako reakcję 
przeciwprzeniesieniową wynikającą z naszych własnych nierozwiązanych problemów na 
temat zależności. Przeciwprzeniesienie jest ogólnie rozumiane jako proces, w którym 
intrapsychiczna dynamika terapeuty zakłóca proces terapeutyczny i zazwyczaj zakłada się, że 
to terapeuta jest odpowiedzialny za poprawę sytuacji. W przypadku zależności, 
odpowiedzialność wydaje się jednak przechodzić na pacjenta (Gilbert, 1987). Bornstein i 
Bowen (1995) sugerują, że „zależność pacjenta może prowadzić niektórych terapeutów 
(szczególnie tych, którzy nie mogą tolerować silnych potrzeb intymności ze strony pacjenta) 
do angażowania się w różne manewry, które pozwalają terapeucie oddalić się od pacjenta" (s. 
527). Jest to napisane bez jakiejkolwiek sugestii, że impas terapeutyczny może być wynikiem 
upośledzonej zdolności terapeuty do intymności, aniżeli nadmiernej zależności pacjenta.  



Im większe tłumienie naszych potrzeb zależnościowych, tym większe prawdopodobieństwo, 
że w odpowiedzi na potrzeby pacjenta będziemy je realizować jako przeciwprzeniesienie. 
Jednakże, w tej dziedzinie niechętnie uznawaliśmy potrzeby zależności terapeuty z powodu 
obaw o potencjalny konflikt interesów. Niemalże jako reakcję staraliśmy się wyeliminować z 
naszych modeli teoretycznych wszelkie potrzeby zależności, jakie może mieć terapeuta, 
tworząc wyidealizowany obraz, który może wejść w relację pozbawiony potrzeb. 
Jednocześnie niezaspokojone potrzeby terapeuty stanowią jego główną motywację do pracy i 
są podstawą empatycznej więzi z pacjentem, co jest warunkiem koniecznym skutecznej 
psychoterapii (Jordan, 1991). Terapeuci doświadczeniowi sugerują, że niezaspokojone 
potrzeby terapeuty wyznaczają emocjonalny pułap dla spotkania terapeutycznego. Pacjent 
będzie w stanie eksplorować tylko taki materiał, z którym terapeuta doświadcza pewnej 
wewnętrznej motywacji do pogodzenia się z nim (Felder i Weiss, 1991). Jeśli tak jest, to 
lekceważenie naszych własnych potrzeb w zakresie zależności miałoby znaczące implikacje 
dla naszej skuteczności.  

Najbardziej oczywistym problemem związanym z zależnością od terapeuty jest zależność, 
która niemal nieuchronnie istnieje w psychoterapii, a jest nią zależność finansowa. Moje życie 
zależy prawie całkowicie od tego, czy moi pacjenci cenią moje usługi na tyle, by mi za nie 
płacić. Jest to zależność, do której często niechętnie się przyznajemy, a tym bardziej 
dyskutujemy.  

Istnieją inne dodatkowe obszary zależności terapeuty:  

- terapeuta może być zależny od pacjenta, aby czuć się wartościowym, a pacjent może 
odpowiedzieć, stając się lepszym,  

- terapeuta może być zależny od pacjenta, jeśli chodzi o poczucie, że jest dobrą osobą, a 
pacjent może zareagować wdzięcznością,  

- terapeuta może polegać na pacjencie, aby poczuć podniecenie voyeurystyczne, a pacjent 
może odpowiedzieć mówiąc o ekscytujących rzeczach, o których terapeuta tylko marzy, np. o 
egzotycznych wakacjach czy seksualnych związkach,  

- terapeuta może polegać na pacjencie w kwestii bezpieczeństwa, a pacjent może 
odpowiedzieć nie pozywając go.  

Mary jest kobietą po czterdziestce, która uważa, że ma przytłaczająco silne potrzeby 
zależności. Jej matka wielokrotnie mówiła: „Nie ma dla ciebie na świecie żadnej miłości 
oprócz tej ode mnie”, a Mary przeżyła swoje życie według tego, co nazywa klątwą matki. 
Zakłada, aniżeli oczekuje, że porzucenie jest nieuniknione w każdym znaczącym związku, i 
poświęca większość swojej energii, aby zapobiec tej nieuchronności. Jej strategia polega na 
tym, aby nigdy nie pozwolić nikomu poznać siły swoich potrzeb i poświęcić się zadaniu 
przewidywania i odpowiadania na wszelkie niezaspokojone potrzeby innych, niezależnie od 
tego, czy są one wyrażone, czy wyczuwane. Mary doświadcza siebie jako posiadającą tak 
silne potrzeby zależności, że przerosłyby one każdego, kto mógłby się nią zaopiekować, więc 



przedstawia siebie jako osobę pozbawioną jakichkolwiek potrzeb. Niezwykle trudno jest jej 
przyznać się do własnych potrzeb i prawie nie do przyjęcia jest dla niej zaakceptowanie 
jakiegokolwiek dawania w odpowiedzi na te potrzeby.  

Wczesna historia Mary jest naznaczona brakiem bezpiecznych więzi. Urodziła się dwa do 
trzech miesięcy przedwcześnie i została uznana za niezdolną do życia w momencie narodzin. 
Większość swojego wczesnego życia spędziła w szpitalu, a po powrocie do domu w wieku 
około sześciu miesięcy odmówiła jedzenia. Rozumie to jako prymitywną próbę samobójczą w 
odpowiedzi na świadomość, że na świecie nie ma dla niej żadnej dostępnej miłości.  

Mary po raz pierwszy spotkała się z terapeutą w swoich wczesnych latach 20-tych. Chodziła 
na terapię przez 2 lata, dopóki terapeuta nie wyprowadził się ze Stanu. Jej ostatnia 
psychoterapia była prowadzona przez terapeutkę, z którą spotykała się przez dziesięć lat i do 
której była bardzo przywiązana. Terapia zakończyła się gwałtownie, kiedy terapeutka również 
wyprowadziła się ze Stanu.  

Kiedy Mary zadzwoniła, by umówić się na pierwszą wizytę, poprosiła o terapeutę 
specjalizującego się w zaburzeniach osobowości typu borderline. Chociaż prawdą jest, że 
spełnia kryteria diagnostyczne tego zaburzenia, diagnostycznie jak i dynamicznie może być 
opisana jako cierpiąca na złożony zespół stresu pourazowego.  

Na ogół moją praktyką jest ponowne rozważenie struktury psychoterapii w odpowiedzi na 
unikalne potrzeby każdego pacjenta, w dużym stopniu w sensie zalecanym przez Junga. W 
tym przypadku postanowiłem zmodyfikować strukturę terapii, aby pomóc Mary w 
tolerowaniu rosnącego poziomu zależności. Przez wiele lat Mary przynosiła ze sobą na każdą 
sesję prezent. Biorąc pod uwagę, że przez całe życie starała się przypodobać innym poprzez 
dawanie, mogłem rozsądnie odmówić przyjęcia tych prezentów, ponieważ stanowiły one 
powtórzenie wzorca interpersonalnego, który był bardzo destrukcyjny dla niej. Jednakże 
doszedłem do przekonania, że Mary nie mogłaby tolerować psychoterapii bez dawania tych 
prezentów. Jeśli nie dawała mi cotygodniowego prezentu, nie była w stanie tolerować 
przyjmowania czegokolwiek w zamian. Pozwoliłem na powtórzenie historycznie złego 
wzorca, aby mogła tolerować zależność psychoterapii.  

W tym samym duchu eksperymentowałem z różnymi innymi sposobami, by pomóc Mary 
zwiększyć jej zdolność do tolerowania zależności. Większość z tych strategii była częścią 
starań, aby pomóc jej w utrzymaniu wewnętrznej reprezentacji połączenia nawiązanego 
podczas sesji terapeutycznej. Na przykład Mary nagrywała na taśmę wszystkie swoje sesje i 
słuchała każdej z nich wielokrotnie w ciągu tygodnia. Czasami przychodziła też do gabinetu 
w dni, kiedy nie była umówiona na spotkanie i siadała w „cichym pokoju”. W moim 
gabinecie mam pluszowego misia, którego często trzymała na kolanach podczas sesji. 
Rozmawialiśmy otwarcie o tym, że trzymanie misia było symboliczną reprezentacją fizycznej 
opieki, której ona tak bardzo pragnie i potrzebuje, ale która nie jest dla niej dostępna w 
ramach relacji terapeutycznej. Kiedy mnie nie było albo gdy była w kryzysie, miś był 
powierzany jej pod opiekę na czas „wizyty domowej”. Pomogło jej to zachować pozytywny 



introjekt relacji terapeutycznej. Było to również wyrazem mojego zaufania do Mary, że 
zatroszczyła się o przedmiot o znaczeniu emocjonalnym także dla mnie oraz że potrafiła 
zadbać o swoje bardziej pierwotne potrzeby.  

Przez wiele lat to symboliczne zaspokajanie potrzeb Mary w zakresie zależności było bardzo 
skuteczne. Zamiast zwiększać jej zależność i bezradność, wydawało się, że pomaga to 
zwiększyć niezależność i skuteczność Mary. Chociaż od lat cierpiała na agorafobię, wstąpiła 
do „Klubu zdrowia”, eksperymentowała z nowymi znajomościami, czasami z katastrofalnymi 
rezultatami, ale nie poddała się ani nie generalizowała z powodu tych bolesnych doświadczeń.  

Po kilku latach powolnego, ale konsekwentnego postępu, sprawy potoczyły się bardzo 
niefortunnie. Zmarł ojciec Mary, co spowodowało kryzys. Wszystkie strategie, które 
stosowaliśmy, aby symbolicznie odpowiedzieć na jej potrzeby związane z zależnością stały 
się całkowicie nieskuteczne. Mary straciła prawie całą zdolność do zachowania jakichkolwiek 
pozytywnych doświadczeń z relacji terapeutycznej poza aktualną sesją i w swojej desperacji 
zaczęła eskalować żądania do bardziej dosłownej niż symbolicznej relacji. Sesje stały się 
wściekłą walką o władzę i czułem, że jesteśmy narażeni na ryzyko spełnienia się jej 
najbardziej przerażającej przepowiedni, że w końcu i ja zmęczę się jej potrzebą i w końcu ją 
odrzucę.  

Wezwałem konsultanta, bliskiego kolegę, który często widywał Mary podczas moich wakacji. 
Powiedzieliśmy jej, że jesteśmy zaangażowani w rozwiązanie impasu i zamierzamy zmienić 
strukturę psychoterapii. Aby tego dokonać, nasza trójka zaczęła spotykać się tylko na sesjach 
wspólnych. Nie przyjmowałem już prezentów od Mary ani nie pozwalałem jej przychodzić do 
gabinetu, gdy nie była umówiona. Nadal nagrywała na taśmę swoje sesje i słuchała ich w 
domu. Przewidywalnie, Mary była bardzo zraniona tymi zmianami, ale teraz przyznaje, że 
były one niezwykle pomocne, być może nawet ratujące życie. Jej terapia ustabilizowała się, 
wszyscy jesteśmy zgodni, że wykonuje niezwykle owocną pracę podczas sesji, a jej życie 
również wydaje się stabilizować.  

Czego możemy się z tego nauczyć? Czy moje pierwotne eksperymenty ze strukturą 
psychoterapii w odpowiedzi na zależność Mary były nietrafione? Czy jej terapia jest teraz 
bardziej produktywna tylko dlatego, że powróciłem do bardziej tradycyjnej struktury 
terapeutycznej? Alternatywnie, czy jest możliwe, że eksperymenty były właśnie tym, co było 
potrzebne w tamtym czasie i że w miarę jak Mary wzrastała i zmieniały się jej potrzeby, z 
biegiem czasu struktura ta stawała się coraz bardziej problematyczna? Czy ta początkowa 
elastyczność pomogła Mary rozwinąć zdolność do dojrzałej zależności która następnie 
pozwoliła nam rozpocząć pracę nad rozwojem zdolności do prawdziwej niezależności?  

Wnioski  

Nasza literatura fachowa i teorie kliniczne są umiejscowione w kulturze, która czci 
samodzielność i patologizuje zależność. Z klinicznego punktu widzenia skupiliśmy się przede 
wszystkim na trudnościach terapeutycznych nieodłącznie związanych z pracą z nadmiernie 



zależnym pacjentem, nie zwracając uwagi na konsekwencje ograniczonej zdolności do 
interpersonalnej zależności. Nasze strategie kliniczne koncentrują się na ograniczaniu potrzeb 
pacjenta i chronieniu terapeutów przed reakcjami przeciwprzeniesienia.  
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