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Rola i znaczenie przekazów rodzinnych 
w pokonywaniu kryzysów życiowych 

Wprowadzenie

W niniejszym artykule poruszona zostanie kwestia związana z  generowany-
mi, przez system rodzinny, przekazami i  ich znaczeniem dla tworzenia po-
staw pro- i antyzdrowotnych u osób będących w okresie wczesnej dorosłości. 
Mamy na uwadze przede wszystkim rolę, jaką te postawy pełnią w przeżywa-
niu i przezwyciężaniu różnego rodzaju kryzysów, zarówno tych związanych 
z  progami na drodze rozwoju, jak i  wydarzeniami losowymi. Kryzys, zgod-
nie z defi nicją Jamesa i Gillilanda, „jest postrzeganiem lub doświadczaniem 
zdarzenia albo sytuacji jako przeszkody nie do zniesienia, której pokonanie 
przekracza zasoby i mechanizmy radzenia sobie z trudnościami dotkniętego 
nimi człowieka” (2005, s. 53). Istnieje wiele teorii kryzysu i interwencji kry-
zysowych, jednak z  praktycznego punktu widzenia najbardziej wartościowe 
wydają się te stanowiska, które pozwalają integrować różne koncepcje oraz 
strategie działania w trosce o największą skuteczność pomocy w konkretnej 
sytuacji. Na przykład Model Przemiany Psychospołecznej (za James i  Gil-
liland, 2005) zakłada, że zachowanie człowieka określają zarówno czynniki 
dziedziczne, jak i środowiskowe, a jego reakcja na kryzys uwarunkowana jest 
czynnikami wewnętrznymi i  zewnętrznymi. Do zewnętrznych wymiarów, 
które mogą wspierać lub zaburzać indywidualne zdolności przystosowawcze 
zalicza się systemy, w jakich funkcjonuje jednostka, takie jak np. rodzina, gro-
no przyjaciół i kolegów, praca zawodowa, religia, społeczność lokalna, kultura. 
Wśród czynników wewnętrznych warto wspomnieć (oprócz genetycznych) 
o  tych, które (podobnie jak w modelu poznawczym) uznawane są zarówno 
za źródło samego kryzysu, jak i problemów w jego rozwiązaniu, czyli o poglą-
dach i przekonaniach, które są irracjonalne, gdy chodzi o ocenę rzeczywistości 
oraz dysfunkcjonalne – destrukcyjne i  autodestrukcyjne, gdy chodzi o  sku-
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teczne radzenie sobie z  trudnościami. Zgodnie z  tym modelem, skuteczna 
interwencja kryzysowa wymaga, aby po powrocie do równowagi (stabilności) 
emocjonalnej, klient był w stanie odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Moż-
liwe staje się to poprzez zmianę sposobu percepcji i myślenia na temat siebie, 
świata i przyszłości w kierunku pozytywnego sprzężenia zwrotnego oraz po-
przez zmianę systemów tak, by dostarczały one wsparcia społecznego – emo-
cjonalnego, informacyjnego, materialnego i stanowiły realne źródło zasobów, 
a nie problemów. „W pewnych rodzajach problemów kryzysowych nie można 
osiągnąć wielu trwałych zmian pozytywnych, jeśli zmianie nie ulegną również 
społeczne systemy, mające wpływ na klienta lub dopóki on sam nie rozpozna 
dynamiki tych systemów i sposobu, w jaki wpływają na przystosowanie się do 
sytuacji kryzysowej i nie poradzi sobie z nimi” – piszą James i Gilliland (2005, 
s. 41). Rozwijając tę myśl autorów pragniemy ukazać, w jaki sposób systemy 
rodzinne – poprzez komunikaty przekazywane często z pokolenia na pokole-
nie, kierowane do swoich członków – predysponują do przeżywania kryzysów 
życiowych i przyczyniać się mogą do rozwoju negatywnych dla zdrowia kon-
sekwencji w postaci symptomów chorobowych, co wydaje się ważnym zagad-
nieniem nie tylko z perspektywy indywidualnej, życia jednostki, ale i całych 
społeczności.

Refl eksje zawarte w  artykule dotyczą wniosków wyciągniętych z  pra-
cy terapeutycznej z osobami znajdującymi się w okresie wczesnej dorosłości 
(22–40 r.ż.), u których – wskutek nieporadzenia sobie z kryzysem – wystąpi-
ły objawy depresyjne, lękowe, bądź psychosomatyczne. Podejście, na którym 
opieramy swoje rozważania stanowi szeroko rozumiana teoria systemowa, 
która mówiąc językiem jej twórcy (Ludwiga von Bertalanff y’ego, 1984) głosi, 
że systemy to struktury składające się z  powiązanych wzajemnie elementów 
w sposób umożliwiający samoregulację całego układu. Rodzina jest przykła-
dem takiego systemu, zanurzonego w innych systemach, żyjącego w określo-
nym czasie społeczno-historycznym. Jest to system rządzący się określonymi 
prawami i w stopniu fundamentalnym decydujący o  funkcjonowaniu i  roz-
woju swoich członków. Prawa rządzące systemem można podzielić na uni-
wersalne i specyfi czne dla danej rodziny. Do praw uniwersalnych moglibyśmy 
zaliczyć obecność granic zewnętrznych, oddzielających rodzinę od innych sys-
temów i granic wewnątrz systemu. Mogą to być granice szczelnie zamknięte, 
niewpuszczające nowych prądów i  idei, albo granice otwarte, umożliwiające 
zmiany i  weryfi kację nieprzystosowawczych mechanizmów. Każda rodzina, 
w toku swojego rozwoju, gromadzi rozmaite doświadczenia, którymi dzieli się 
z kolejnymi pokoleniami, przekazując swoim członkom zdobyte prawdy i mą-
drości, np. pod postacią przysłów, przekazów, opowiadań. Proces ten nazy-
wamy transmisją międzypokoleniową; dzięki niej możliwa jest ciągłość histo-
ryczna rodziny, a członkowie systemu mają poczucie tożsamości i przynależ-
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ności. Jednocześnie generowane przekazy, dziedziczone przez kolejne pokole-
nia, budują obraz ludzi i otoczenia oraz nadają sens zdarzeniom zachodzącym 
w  świecie. Rodzina tworzy znaczenia (Constantine, 1986), a nasze indywidualne 
sądy o tym, co konstytuuje rzeczywistość są funkcją wierzeń i opowieści przekazanych 
przez przodków, a także przez kulturę (Becvar i Becvar, 2000). W konsekwencji inter-
pretacje nadawane przez nas wydarzeniom i sytuacjom, w których uczestniczymy, osa-
dzone są w doświadczeniach społecznych, kulturowych i historycznych naszej rodziny 
(Andersen, Burney i Levin, 1999). To w jaki sposób postrzegamy świat, ludzi i sa-
mych siebie będzie zatem, w znacznym stopniu, zależeć od tego rodzinnego 
dziedzictwa: może ono być bardziej adaptacyjne lub bardziej dysfunkcyjne, 
wspierające nas w procesie radzenia sobie ze stresem i rozwoju, albo blokujące 
i hamujące te procesy, a w konsekwencji – sprzyjające szeroko rozumianemu 
zdrowiu, bądź prowadzące do powstawania zaburzeń i choroby. 

Funkcjonalne i dysfunkcjonalne systemy rodzinne 

Prawidłowo – zdrowo funkcjonująca rodzina to taka, w której możliwy jest 
rozwój indywidualny jednostek, przy jednoczesnym wsparciu ze strony syste-
mu. Ważne jest zatem, aby system posiadał zdolność do pogodzenia swojego – 
otrzymanego od poprzednich pokoleń – systemu wartości z wciąż zmieniającą 
się rzeczywistością społeczną, niosącą nowe wyzwania w postaci na przykład 
innych, niż dotychczas obowiązujące w rodzinie, normy. Umiejętność włącza-
nia nowych elementów do starego sytemu, przy jednoczesnym zachowaniu 
własnej rodzinnej tożsamości, daje rodzinie i jej członkom możliwość zdrowe-
go funkcjonowania. Warunkiem koniecznym prawidłowego rozwoju dzieci 
dorastających w systemie rodzinnym jest poczucie przynależności i odrębno-
ści. Dziecko musi czuć się w zdrowy sposób związane z osobami znaczącymi 
(matka, ojciec). W swoich publikacjach Bowen (1978) bardzo wyraźnie cha-
rakteryzuje zdrowe i niezdrowe typy więzi między matką a dzieckiem. Roz-
szerzając nieco tę koncepcję można powiedzieć, że system rodzinny również 
może wiązać w sposób bardziej lub mniej sprzyjający prawidłowemu rozwo-
jowi dziecka.

Twórca podejścia strukturalnego w terapii rodzin Minuchin (1974) uwa-
ża, że rodzina jest miejscem, w którym od najmłodszych lat programuje się po-
stawy dziecka, wpływa na jego sposób myślenia, przeżywanie i percepcję świa-
ta; rodzina także zaspokaja potrzeby swoich członków, a zwłaszcza potrzebę 
przynależności. Wszystko to robi się po to, żeby w odpowiednim momencie 
pozwolić dziecku na separację i indywiduację – pozwolić dziecku odejść i stać 
się częścią innych systemów. 
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Koncepcja lojalności rodzinnej

Warto w tym miejscu przytoczyć koncepcję Ivana Boszormenyiego-Nagy (Bo-
szormenyi-Nagy i Spark, 1973), który jako pierwszy zwrócił uwagę na pojęcie 
lojalności rodzinnej. Charakteryzując rodzinną rzeczywistość w  kontekście 
transgeneracyjnym Boszormenyi uznał, że lojalność jest elementem potrzeb-
nym do właściwego zrozumienia związków i  relacji wewnątrzrodzinnych. 
Uważał, że dzięki wyjaśnieniu tych lojalnościowych powiązań możliwe staje 
się zrozumienie, występującej od pokoleń w danym systemie rodzinnym, po-
wtarzalności pewnych zjawisk, wzorców zachowań, postaw itp. Autor kon-
cepcji określa lojalność jako „poczucie solidarności i zobowiązania, które upo-
dabnia potrzeby i oczekiwania osób w związku społecznym, np. w rodzinie, 
a także ich myślenie, uczucia i motywacje” (Boszormenyi-Nagy i Spark, 1973, 
s.  19). Konsekwencją bycia nielojalnym jest emocjonalne odrzucenie przez 
system – w przypadku małego dziecka rodzi to ogromny lęk i poczucie winy.

Poczucie lojalności pomaga w utrzymywaniu rodzinnych więzi, daje po-
czucie bezpieczeństwa i tworzy rodzinną tożsamość. Sama w sobie lojalność 
nie jest czymś dysfunkcjonalnym, staje się taka dopiero wówczas, gdy blokuje 
naturalny rozwój jednostek, utrudniając im radzenie sobie z trudnościami i re-
alizację zadań życiowych. Interesujące nas przekazy rodzinne są ważnym ele-
mentem, podtrzymującym spójność systemu; bywa, że występują one pod po-
stacią ukrytą, tworząc tym samym sieć „niewidzialnych lojalności”, ujawniają-
cych się dopiero w momencie, kiedy zadziałają czynniki stresowe. Paradygmat 
systemowy wyróżnia dwa rodzaje takich stresorów. Jednym z nich są stresory 
poziome; należą do nich zmiany w  cyklu życia rodziny, zmiany rozwojowe 
jednostek, nieprzewidywane sytuacje (śmierć, wypadek, choroba). Inną grupę 
tworzą stresory pionowe, do których zaliczamy wzorce rodzinne, mity, sekrety 
i dziedzictwo rodzinne (Carter i McGoldrick, 1988). Możemy zatem powie-
dzieć, że każda rodzina doświadcza różnego rodzaju stresorów, które zmuszają 
ją do generowania zmian, weryfi kacji dawnych norm i zasad, a w ich miejsce 
tworzenia nowych, bardziej przystosowawczych przekazów. 

Przekazy międzypokoleniowe

Twórcy transgeneracyjnego ujęcia w teorii systemowej (Bowen, 1978; Boszor-
menyi-Nagy i Spark, 1973; Whitaker, 1981; Framo,1981) zwracają uwagę na 
ogromną rolę, jaką w przekazie rodzinnych doświadczeń odgrywają nie tylko 
rodzice, ale też wcześniejsze pokolenia. Zwolennicy tego nurtu uważają, że 
„bieżące wzory rodzinne są osadzone w nierozwiązanych problemach rodzin 
pochodzenia” (Goldenberg i Goldenberg, 2006, s. 190).
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Treścią takiego przekazu mogą być zarówno indywidualne doświadczenia 
członków rodziny, jak i przyswojona przez nich część doświadczenia społecz-
nego. Dlatego tak ważne jest zrozumienie czasu historycznego, w którym żyła 
dana rodzina, bowiem powstałe w tym okresie przekazy w pewnym stopniu są 
funkcjonalne właśnie w odniesieniu do tego czasu historycznego, niekoniecz-
nie mają wymiar uniwersalny. Ten punkt wydaje nam się fundamentalnym 
w  rozumieniu istoty procesu transmisji. Możemy przyjąć, że to, co rodzina 
chce przekazać swoim członkom, i to, co przenoszą oni na kolejne pokolenia, 
ma być pomocne i rozwojowe. Czy jednak takie jest w rzeczywistości? Odpo-
wiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od elastyczności systemu 
rodzinnego oraz jego zdolności transformacji pod wpływem zmieniających 
się warunków społecznych. Funkcjonalne systemy rodzinne przekazują kolej-
nym pokoleniom normy i wartości, pozwalające wytworzyć zdrowe postawy 
wobec siebie oraz świata, postawy sprzyjające prawidłowemu radzeniu sobie 
z wyzwaniami życia, służące rozwojowi, a także realizacji ważnych potrzeb in-
dywidulnych i społecznych. Możemy do nich zaliczyć na przykład następujące 
przekazy: Szanuję to, że dorastasz i stajesz się coraz bardziej autonomiczny. Nie 
jesteś nam nic winien/winna. To, co zrobiliśmy dla ciebie, zrobiliśmy z miłości. 
Nie bój się świata i ludzi – jesteś bezpieczny/bezpieczna. Dasz sobie radę. Jesteś 
wystarczająco silny/silna. Zawsze możesz na nas liczyć. Akceptujemy to, że masz 
własną – różną od naszej drogę. Zależy nam, abyś umiał/umiała rozpoznawać 
swoje potrzeby i podążać za nimi. Masz prawo być szczęśliwy/szczęśliwa. 

Należy podkreślić, że tak sformułowane przekazy nie blokują możliwości 
dziecka, zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa, dają wsparcie w  drodze 
ku autonomii, a zatem nie wiążą w niezdrowy sposób, ale też nie odrzucają. 
Dzięki temu rodzina zapewnia swoim członkom poczucie tożsamości i przy-
należności. Interesujące jest, jakie czynniki wpływają na to, że jedne systemy 
są w stanie wygenerować takie funkcjonalne przekazy, a inne nie. Co sprzyja 
otwartości na zmiany, umiejętności adaptacji do zmieniających się warunków 
społecznych?

Dane z badań (Wasilewska, Kuleta i Brózda, 2010), w których próbowano 
określić, co decyduje o tym, że jedna rodzina jest bardziej elastyczna i skłon-
na do wbudowywania w swój system nowych idei oraz wartości, a druga jest 
sztywna i  zamknięta na przepływ nowych informacji, pozwoliły stwierdzić, 
że jednym z czynników o tym decydujących jest doświadczenie przez system 
rodzinny jakiegoś silnie traumatycznego wydarzenia, które mogło mieć miej-
sce nawet dwa lub trzy pokolenia wcześniej. Doświadczenia urazowe ulegają 
transmisji międzypokoleniowej i wpływają destrukcyjnie na funkcjonowanie 
psychospołeczne i zdrowie, zarówno jednostek, jak i całego systemu rodzin-
nego. Uszkodzony system generuje patologiczne formy relacji pomiędzy jego 
członkami, co przejawiać się może pod postacią zaburzonych więzi.
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Koncepcja wiązań Helma Stierlina

Charakteryzując system rodzinny i  prawa nim rządzące pragniemy w  tym 
miejscu przywołać teorię jednego z badaczy – H. Stierlina (1972), w której 
próbuje on połączyć dwa podejścia: systemowe i psychoanalityczne. Stierlin 
uważa, że rodzina może wiązać swoich członków poprzez bardziej lub mniej 
świadomy proces, za pomocą różnego rodzaju treści i zachowań werbalnych i/
lub niewerbalnych. Celem takiego działania jest zatrzymanie dziecka w rodzi-
nie, uniemożliwienie mu pełnej separacji i indywiduacji. Proces ten ma zatem 
charakter dośrodkowy, w przeciwieństwie do zdrowego procesu odśrodkowe-
go, w myśl którego dziecko dorasta do tego, żeby odejść z rodziny generacyjnej 
i  założyć własną rodzinę prokreacyjną (Termińska, 2008). Według Stierlina 
wiązanie dziecka może przebiegać na trzech poziomach – id, ego lub super-
ego. Każde wiązanie może odbywać się na jednym, bądź na wszystkich trzech 
poziomach łącznie, chociaż z naszych, terapeutycznych obserwacji wynika, że 
często jeden poziom jest dominujący. 

Wiązanie na poziomie id dotyczy płaszczyzny popędowo-emocjonalnej. 
Potrzeby dziecka są stymulowane i zaspokajane poprzez gratyfi kację regresyj-
ną. Przykładem mogą być zachowania nadopiekuńcze matek, które wyręczają 
swoje dzieci w najprostszych czynnościach, rozpieszczając je i infantylizując. 
W rodzinach, w których ma miejsce takie wiązanie, dzieci nie mogą dorosnąć; 
czują, że tylko jako nieporadne i niedojrzałe mogą być kochane i wspierane. 

Wiązanie przez ego obejmuje funkcjonowanie poznawcze: rodzice uważa-
ją, że ich światopogląd i system wartości powinien obowiązywać w całej rodzi-
nie, a dziecko nie ma prawa do odmiennych poglądów. Wierzą oni, że dosko-
nale znają myśli i uczucia dziecka – zawsze „wiedzą lepiej”, co ono myśli i czuje. 
Proces separacji w takiej rodzinie jest niemożliwy, a dziecko czuje się częścią 
systemu rodzinnego tylko do momentu, kiedy mu się nie przeciwstawia. 

Ostatnim typem wiązania jest wiązanie przez superego. Dotyczy ono 
etycznego aspektu wzajemnych relacji, kwestii odpowiedzialności i sumienia. 
Poprzez werbalne i niewerbalne komunikaty rodzice mniej lub bardziej świa-
domie manipulują dzieckiem, wzbudzając w nim poczucie winy i konfl ikt lo-
jalności – względem rodzica lub własnego „Ja” dziecka, tworząc w ten sposób 
sytuację psychologicznej pułapki (Termińska, 2008).

Istnieją także rodziny, w  których zamiast wiązań występuje odrzucenie 
dziecka. Może ono mieć miejsce z różnych powodów, np. ze względu na nie-
możność spełnienia rodzinnych oczekiwań, niedojrzałość rodziców i ich nie-
chęć do wzięcia odpowiedzialności za wejście w rolę matki lub ojca, czy też 
choroby psychiczne lub uzależnienia jednego lub obojga rodziców. Podobnie 
jak w przypadku wiązań, odrzucenie może nastąpić na poziomie id, ego lub 
superego. 
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Odrzucenie na poziomie id związane jest z niezaspokajaniem potrzeb fi -
zycznych i psychicznych – emocjonalnych dziecka oraz brakiem gratyfi kacji 
jego zachowań przywiązaniowych. Przykładem takiego odrzucenia jest we-
dług nas parentyfi kacja (Wasilewska i Kuleta, 2014), która w swej istocie ne-
guje zależnościową istotę dzieciństwa i każe dziecku szybko dorosnąć, a nawet 
przejąć rolę opiekuńczą w stosunku do rodziny. 

Z kolei odrzucenie na poziomie ego charakteryzuje niedostępność świata 
rodziców, ich myśli, uczuć i spostrzeżeń. Dziecko nie jest włączone w system 
decyzyjny w rodzinie; granice pomiędzy nim a podsystemem rodziców są nie-
przepuszczalne. Przykładem może tu być znana zasada wychowawcza: „Dzieci 
i ryby głosu nie mają”.

Odrzucenie na poziomie superego oznacza brak jakichkolwiek więzów lo-
jalnościowych między rodzicami a dzieckiem. Doprowadza to do przedwcze-
snego obdarzenia dziecka autonomią, zaniedbania w  kwestiach wychowa-
nia, nauczenia podstawowych zasad współżycia społecznego i radzenia sobie 
z problemami, a niekiedy emocjonalnego lub całkowitego porzucenia. Dziec-
ko odrzucone na poziomie superego nie tylko nie ma poczucia przynależno-
ści do rodziny i nie traktuje jej jako „bezpiecznej bazy”, mogącej dać wsparcie 
i schronienie w trudnych chwilach, ale też – nie czerpiąc z rodzinnej tradycji 
– nie ma trwałego systemu wartości, norm postępowania, ani poczucia sensu 
i kierunku w życiu.

Znaczenie i rola przekazów rodzinnych 
w kontekście różnego rodzaju „wiązań” i „odrzuceń” 

W oparciu o wyżej opisane zjawiska warto zastanowić się nad tym, w jaki spo-
sób przekazy rodzinne, dotyczące określonych rodzajów wiązań lub odrzuceń, 
wpływają na funkcjonowanie młodych dorosłych; w jaki sposób zakłócają one 
podejmowanie przez nich zadań okresu wczesnej dorosłości, przyczyniając się 
do wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz powstania zaburzeń w efekcie niewła-
ściwego ich rozwiązywania. Poniżej przedstawione zostaną rozważania oparte 
na zebranym w trakcie sesji terapeutycznych, podczas pracy z osobami zgłasza-
jącymi się po pomoc w związku z objawami depresyjnymi, lękowymi, bądź psy-
chosomatycznymi, materiale. Elementem wspólnym dla całej grupy (42 pacjen-
tów w przedziale wieku 23–38 lat) był fakt odczuwanej niemożności realizacji 
ważnych dla siebie celów życiowych, a także występowania dysfunkcjonalnych 
przekazów rodzinnych. Analizując zabrane dane doszłyśmy do wniosku, że ro-
dziny tworzące określone typy wiązań lub odrzuceń przekazują charakterystycz-
ne typy komunikatów, wyrażanych pod postacią „powiedzonek”, przypowieści 
lub przysłów rodzinnych. Przekazy niesprzyjające prawidłowemu rozwojowi 
i zdrowiu psychicznemu generalnie można określić jako:
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1) budzące lęk przed światem;
2) nieuczące uważności na własne uczucia i potrzeby;
3) wywołujące niezdrowe poczucie wstydu i winy; 
4) odmawiające prawa do uznania własnej podmiotowości;
5) niedające zgody na autonomię i separację. 

Odnosząc się do omówionej wyżej teorii Stierlina, pragniemy przedstawić 
zaobserwowane typy przekonań obecne w systemach rodzinnych, wspomnia-
nej grupy pacjentów, które okazały się szczególnie destrukcyjne dla ich pra-
widłowego rozwoju oraz psychicznego i fi zycznego zdrowia. Jako przykłady 
przekazów wiążących na poziomie id możemy podać następujące stwierdze-
nia: Zawsze będziesz naszym dzieckiem, jesteś nasz (nasza)!!! Nikt cię tak nie 
pokocha jak my (mama). Nie ma jak u mamy. Świat cię nie zrozumie. Świat nie 
jest przyjaznym miejscem do życia. Nigdzie nie będzie ci lepiej jak w domu. Beze 
mnie (nas) nie dasz sobie rady. Nie ufaj nikomu. Ludziom nie można ufać. Tylko 
na nas możesz liczyć. Musimy trzymać się razem. Wszędzie dobrze, ale w domu 
najlepiej. Jak przyjdzie co do czego, to tylko rodzina ci pomoże.

Osoby otrzymujące od rodziny taki rodzaj przekazów, przejawiały najczę-
ściej zaburzenia lękowe i doświadczały objawów psychosomatycznych. Objawy 
te były zazwyczaj wyrazem zablokowanej złości do rodziców. U tych osób nie 
wystąpił bunt okresu adolescencji, natomiast pojawiająca się złość na rodziców 
nie była elementem przez nie akceptowanym, a wręcz budziła w nich lęk. Nie-
trudno zrozumieć ten mechanizm: dorastające dziecko nie daje sobie prawa do 
dorosłości, bo czuje, że samo sobie nie poradzi z problemami i wyzwaniami re-
alnego świata. Jeden z pacjentów mówił: Nie czuję do nich złości, bo oni tak mnie 
kochają, wszystko dla mnie robią, że bez nich nie wyobrażam sobie życia. Trudno 
się zbuntować i oddzielić od takich rodziców, zwłaszcza, że pod tymi przekaza-
mi kryje się groźba „klęski”, „totalnej porażki” i „katastrofy życiowej”. Obawa 
przed samodzielnością jest bardzo silna, nawet w okresie dorosłości, ponieważ 
tego rodzaju przekazy podsycają lęk przed wyrzuceniem poza system rodzinny, 
co kojarzy się z „tragedią nie do przeżycia”. Rodziny takie akceptują swoje do-
rosłe dzieci tylko jako dzieci właśnie – czyli osoby niesamodzielne, nieporad-
ne, podległe. Skutkiem tego jest brak wiary we własne siły, niska samoocena, 
niepewność w relacji z innymi ludźmi, nieumiejętność obrony własnych granic 
i  siebie przed dewaluacją swojej wartości – funkcjonowanie poniżej własnych 
możliwości, w poczuciu nieustannego zagrożenia i zależności.

Kolejnym typem przekazów są przekazy odnoszące się do wiązania po-
przez ego, czego przykładem są następujące stwierdzenia: Nie ma co się „chce-
sia” pytać, trzeba robić co rodzic każe. Rodzice zawsze mają rację. Nikt nie zna 
cię tak dobrze jak my (rodzice, mama). Ja (matka) wiem lepiej niż ty, co chcesz 
i czego ci potrzeba. Ty nie jesteś taki/taka, jak ci się wydaje. Tak naprawdę to ty 
tak nie myślisz. Świat nie jest taki, jak sądzisz, że jest. Ten rodzaj przekazów 
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w sposób szczególny blokuje rozwój dziecka i utrudnia mu separację, ponie-
waż podważa wiarygodność, a  nawet realność własnych odczuć i  sądów na 
temat siebie samego, ludzi oraz świata wokół. Powoduje brak możliwości po-
szukiwania pomocy w realizacji własnych potrzeb i zadań życiowych poza sys-
temem rodzinnym. Jednak rodzina wiążąca przez ego nie wspiera, lecz straszy 
poprzez poddawanie w wątpliwość zdolności do adekwatnej oceny rzeczywi-
stości i uczy braku zaufania do siebie. Dzieci są permanentnie deprecjonowane 
w swoich próbach samodzielnego postrzegania i wnioskowania. Efektem tego 
jest zasadnicza trudność w refl ektowaniu i odróżnieniu, które myśli są ich wła-
sne, a które rodziców. Skutkuje to niezdolnością do podejmowania samodziel-
nych decyzji, unikaniem odpowiedzialności i popadaniem w bezradność oraz 
narastającym lękiem przed światem, a także ludźmi.

Następny typ przekazów odnosi się do sytuacji wiązania poprzez superego. 
Przykładem mogą tu być następujące – bezpośrednie i pośrednie (metaforycz-
ne) – komunikaty: Rodzicom należy się bezwzględny szacunek i posłuszeństwo. 
Nie bądź egoistą, nie myśl o sobie – myśl o rodzinie. Powinieneś/powinnaś być 
nam wdzięczny/ wdzięczna za to, co dla ciebie zrobiliśmy. Zły to ptak, co własne 
gniazdo kala. Na własnej piersi taką żmiję wyhodowałam.

 Odwołując się do lojalności dziecka, rodzice manipulują nim w  celu 
wzbudzenia poczucia winy, wstydu i lęku. Boszormenyi-Nagy i Spark (1973) 
pisali o tzw. „rodzinnej księdze zasług”, którą rodzice „spisują” od momentu 
urodzenia dziecka i w odpowiednich chwilach mu ją „odczytują”. Zawiera ona 
w sobie liczne przykłady poświęcenia się rodziców, świadczące o ogromnym 
trudzie i wysiłku, jaki wnieśli w proces wychowania dziecka. Jest tam też lista 
wyrzeczeń poniesionych przez lata, obligująca dziecko do spłaty zaciągniętego 
wobec rodziców „długu”. Uważamy, że ten rodzaj wiązania jest szczególnie ob-
ciążający z uwagi na poczucie winy, które przez cały czas towarzyszy dziecku 
w procesie jego dorastania.

Podobnie, omawiając zjawisko odrzucenia i  jego wpływ na zdolności ra-
dzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wskazać możemy na trzy grupy prze-
kazów. Do przekazów charakterystycznych dla rodzin odrzucających na po-
ziomie id, możemy zaliczyć te, które odbierają prawo do wyrażenia siebie, do 
bycia dzieckiem, czyli osobą nie w pełni doskonałą, nieradzącą sobie w wielu 
aspektach, niedojrzałą do wielu zadań. Przykładem mogą być stwierdzenia: 
Umiesz liczyć, licz na siebie. Dorośnij wreszcie. Nie bądź dzieckiem. Ucz się 
i pracuj, bo w życiu nie ma czasu na zabawę. Dzieci, które dorastały w takim 
systemie nie doznały opieki ze strony rodziców, nie są też zdolne do właściwej 
troski o samych siebie. Umieją tylko troszczyć się o innych, bądź też – w rela-
cjach z partnerem lub własnymi dziećmi – szukają opiekuna, którego nie miały 
w dzieciństwie. Osoby takie nie najgorzej funkcjonują na poziomie zadanio-
wym, ale nie pozwalają sobie na współczucie, radość i beztroskę. 
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Odrzucenie na poziomie ego charakteryzują stwierdzenia typu: Dzieci po-
winno się widzieć, a nie słyszeć. Dzieci i ryby głosu nie mają. Zajmij się sobą i nie 
wtrącaj w sprawy dorosłych. Co wolno wojewodzie, to nie tobie mały smrodzie. 
Nie zadawaj głupich pytań. Nie dyskutuj. Pogadamy jak dorośniesz. Dziecko 
w takiej rodzinie nie czuje się częścią systemu, ma niewielki wgląd w to, co 
dzieje się w rodzinie, co rodzice czują, myślą, co planują. Brak rozmów z dziec-
kiem na tematy ważne dla funkcjonowania rodziny sprawia, że czuje się ono 
zdezorientowane i  odsunięte. Nie mogąc zaangażować się w  życie rodzinne 
tworzy swój własny świat, co jeszcze bardziej czyni go wyizolowanym. Brak 
poczucia wspólnoty z innymi członkami rodziny nie pozwala mu poczuć się 
bezpiecznym, ważnym i potrzebnym, co negatywnie wpływa na jego samooce-
nę i pewność siebie w relacjach interpersonalnych i społecznych. 

Ostatnim typem wyróżnionych tu przekazów są przekazy związane z od-
rzuceniem na poziomie superego. Przykładem są następujące stwierdzenia: Za-
wiodłeś/zawiodłaś nas – nie tak cię wychowaliśmy. W naszej rodzinie nikt tak 
nie postępuje. Tak się nie robi. Wpędzasz nas do grobu. W kogo ty się wdałeś/
wdałaś? Nie jesteś już naszym dzieckiem. Podobnie jak w przypadku wiązania, 
ten rodzaj odrzucenia bazuje na poczuciu winy, ale różnica jest taka, że dzieci 
zostają tu uznane za „złe” i „za karę” pozbawione nie tylko wsparcia, ale i przy-
należności do rodziny. Rzutuje to nie tylko na ich poczucie własnej wartości, 
ale też i tożsamości. Sytuacja taka może doprowadzić do wykształcenia się nie-
dojrzałego światopoglądu i systemu wartości oraz braku poczucia sensu życia. 

Wymienione wyżej typy przekazów dotyczą różnych mechanizmów psy-
chologicznych, jednak one wszystkie posiadają destrukcyjny wpływ na rozwój 
osoby i jej kondycję psychofi zyczną. Na tej podstawie możemy wnosić, że peł-
nią one rolę antyzdrowotną i to w podwójnym znaczeniu – po pierwsze wpły-
wają na słabą odporność wobec stresujących oraz zagrażających wydarzeń, 
a nawet mogą je w pewnym sensie „prowokować”; po drugie upośledzają zdol-
ność radzenia sobie, a także możliwości twórczego rozwiązania kryzysu. Na 
przykład pełne poczucia winy dziecko, w wieku dorosłym, może nieświadomie 
dążyć do bycia „ukaranym” poprzez doświadczanie „wywołanego” przez siebie 
kryzysu lub do bycia „nieszczęśliwym” poprzez utknęcie w sytuacji kryzysowej 
niczym w sytuacji bez wyjścia, co grozi popadnięciem w stan transkryzysowy 
i występieniem objawów zaburzeń. Stąd też dysfunkcjonalne przekazy rodzin-
ne wydają się ważnym celem odziaływań prewencyjnych i terapeutycznych. 

Podsumowanie

Podsumowując niniejsze rozważania, warto podkreślić, że postawy wobec sie-
bie i świata osób wchodzących w dorosłość są w znacznej mierze uwarunkowa-
ne przekazami rodzinnymi, odziedziczonymi po wcześniejszych pokoleniach. 
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Przekazy te, tworząc obraz rzeczywistości, mogą sprzyjać radzeniu sobie w sy-
tuacjach kryzysowych i  zgodnemu z  potrzebami człowieka rozwojowi, albo 
doprowadzać do różnego rodzaju zaburzeń emocjonalnych, objawów depre-
syjnych, lękowych, psychosomatycznych, bądź somatycznych. 

Przekazy prozdrowotne to te, które wspierają integrację id, ego i superego 
w strukturze osobowości, a także pozwalają na indywiduację i separację wobec 
systemów rodzinnych. Natomiast wszystkie przekazy, które uniemożliwiają 
osiągnięcie dojrzałej tożsamości i  światopoglądu poprzez to, że wiążą, bądź 
odrzucają, na opisanych przez nas wyżej poziomach: emocjonalnym (id), po-
znawczym (ego) i moralnym (superego), przyczyniają się do tworzenia postaw 
antyzdrowotnych. Przez postawy antyzdrowotne rozumiemy negatywny sto-
sunek do siebie i świata, obejmujący aspekt emocjonalny, poznawczy i beha-
wioralny. Autorki starały się wykazać, że niektóre systemy rodzinne tworzą 
przekazy, które wiążąc lub odrzucając na trzech poziomach, doprowadzają do 
wykształcenia się postaw utrudniających prawidłowy rozwój dziecka. Charak-
teryzują się one błędnymi schematami poznawczymi, dotyczącymi zarówno 
własnej osoby, jak i  świata oraz ludzi, częstym przeżywaniem negatywnych 
emocji, jak złość, smutek czy poczucie winy i/lub wstydu. Zarówno myśli, jak 
i emocje wpływają na działania podejmowane przez daną jednostkę. Charak-
teryzuje je wysoki poziom agresji, tak względem siebie, jak i wobec innych. 
Narastający „konfl ikt lojalnościowy” na poziomie intrapsychicznym i interp-
sychicznym uniemożliwia skuteczne radzenie sobie z kryzysem i realizację po-
trzeb rozwojowych, co skutkuje rosnącym poziomem lęku i innymi objawami 
zaburzeń. Dostrzeżenie tego zjawiska i  jego dalsza analiza wydają się ważne 
z  co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, z  uwagi na lepsze rozumienie 
mechanizmów chorobotwórczych, generowanych przez system rodzinny za 
pośrednictwem dysfunkcjonalnych przekazów. Może to mieć istotne implika-
cje dla praktyki terapeutycznej zarówno w obszarze działań psychologicznych, 
jak i medycznych. Po drugie, z uwagi na możliwość zastosowania programów 
ukierunkowanych na promocję zdrowia (np. projektów edukacyjnych, trenin-
gów kompetencji w zakresie różnych aspektów funkcjonowania społecznego) 
i działań prewencyjnych. Modele ogólnosystemowej prewencji, skoncentro-
wane na przewidywaniu zagrożeń i zapobieganiu wystąpieniu kryzysów i ich 
negatywnych konsekwencji (tzw. prewencja pierwotna wg Caplana, 1964), 
czy zapobieganiu pogłębieniu się objawów nieprzystosowania i  rozwijaniu 
problemów w kierunku zaburzeń (tzw. prewencja wtórna) lub też zapobiega-
niu rozszerzania się negatywnych dla zdrowia skutków przebytych kryzysów 
(tzw. prewencja trzeciego stopnia), ukierunkowane są na ochronę i wzmocnie-
nie zdrowia społeczności w ramach interwencji kryzysowej. Jak pisze D. Ku-
backa-Jasiecka: „Interwencja kryzysowa jako metoda krótkoterminowego 
oddziaływania psychologicznego, nawiązująca do ruchów na rzecz zdrowia 
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społeczności oraz zmian polityki społecznej, znacznie poszerzyła swoje zada-
nia i  zakres zainteresowań. W  szerokim rozumieniu interwencja kryzysowa 
staje się nie tylko formą pomocy w indywidualnych kryzysach, ale także narzę-
dziem prewencji społecznej” (Kubacka-Jasiecka, 2010, s. 542). 
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