Bestian był przerażająco straszny.
Mieszkał w strasznej, zimnej czeluści, której żadne stworzenie nie wybrałoby na dom.
Wszyscy się go bali. Pożerał owce, krowy, wilki, hieny i szakale, ale najchętniej ludzi…
Nie było nikogo w królestwie, kto by na jego widok nie reagował przerażeniem
i paniczną ucieczką w lęku o własne życie.
Tylko Liliana, nie wiedzieć dlaczego, potwora pokochała.
Zajmowało ją pytanie, czy ktokolwiek na świecie może być zły i tylko zły
i nie mieć w sobie ani krztyny dobra.
W końcu doszła do wniosku, że to niemożliwe.
„Uda mi się go uratować, bo przecież każdy chce być dobry. Muszę się tylko postarać”…
„Liliana i Bestian” w: W. Eichelberger, Agnieszka Suchowierska” „Bajka to życie albo z jakiej jesteś bajki”

DDA
Dorosłe Dzieci z Rodzin
dotkniętych uzależnieniem
Skrót wykładu otwartego
SYNDROM DDA
Zespół schematów funkcjonowania psychospołecznego, powstałych w dzieciństwie w
rodzinie alkoholowej, które utrudniają osobie adekwatny, bezpośredni kontakt z
teraźniejszością i powodują psychologiczne zamknięcie się w traumatycznej przeszłości.
Powoduje to przeżywanie i interpretowanie aktualnych wydarzeń i relacji przez pryzmat
bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. Zniekształcenia te nie są przez DDA uświadamiane.
Schematy te są destrukcyjne i powodują wiele zaburzeń pacjenta w kontakcie z samym sobą
oraz z innymi osobami, szczególnie z tymi, z którymi pacjent jest w bliskich związkach.
na podst.: Z. Sobolewska-Mellibruda
PRZYCZYNY SYNDROMU DDA
• duża ilość traumatycznych doświadczeń,
• chaos i nieprzewidywalność zdarzeń i zachowań dorosłych,
• stałe napięcie, życie w przewlekłym stresie,
• dominacja cierpienia,
• niezaspokajanie potrzeb i zaniedbania rozwojowe,
• brak oparcia, odrzucenie, opuszczenie,
• zagrożenie i przemoc domowa,
• nadużycia seksualne,
• brak spójnych norm i wartości,
• ogrom wstydu,
• niepełny przebieg procesu rozwoju więzi,
• brak granic,
• lekceważenie i ośmieszanie w wychowaniu,
• życie w tabu, zaprzeczaniu i iluzji,
• izolacja i brak bliskości,
• niemożność dotarcia dziecka do prawdziwej osobowości rodziców, kiedy zadaje im
pytania na temat swojej egzystencji.

CECHY DDA
• ciągle próbuje wpłynąć na uzależnionego rodzica,
aby przestał pić, mimo, że wielokrotnie to zawiodło;
• wstydzi się rodzica, sytuacji w domu, siebie,
• zgaduje co jest normalne,
• czuje się winny i gorszy;
• osądza siebie bezlitośnie, ma zaniżone poczucie wartości;
• ma trudności z nawiązywaniem bliskich kontaktów;
• bezustannie poszukuje potwierdzenia, akceptacji i uznania;
• jest albo nadmiernie odpowiedzialny albo całkowicie nieodpowiedzialny;
• litość myli z miłością, kocha przeważnie tych, którzy potrzebują pomocy,
• jest niezwykle lojalny, nawet w obliczu dowodów, że druga strona na to nie zasługuje;
nie wie kiedy jest wykorzystywany, a kiedy nie;
• czuje strach przed ludźmi, a zwłaszcza przed cudzym gniewem i awanturami;
• unika konfliktów lub je zaostrza, rzadko je rozwiązuje;
• bardzo boi się odrzucenia i utraty, uprzedza odrzucenie i sam to robi;
• obawia się okazywania swoich uczuć;
• łatwo popada w uzależnienia albo znajduje uzależnionego partnera;
CELE TERAPII DDA
• określenie osobistych trudności,
• dotarcie do wzorców, jakie ukształtowały obecne przekonania i ich zweryfikowanie
(odrzucenie, potwierdzenie lub modyfikacja),
• dotarcie do wspomnień I przepracowanie urazów, zaopiekowanie krzywdy
• uwalnianie od wstydu w związku z rodzinnym tabu,
• urealnianie własnych możliwości i ograniczeń w odniesieniu do poprawy sytuacji
rodzinnej,
• uwalnianie od nieadekwatnego poczucia winy i nadmiernej odpowiedzialności wobec
bliskich w rodzinie,
• odseparowanie od rodziców, budowanie własnej autonomii;
• udzielanie wsparcia i pomocy w bieżących trudnościach życiowych;
• odbudowywanie zaufania do innych i rozwijanie umiejętności korzystania z pomocy,
• rozwój umiejętności identyfikowania i wyrażania własnych uczuć i potrzeb;
• rozwijanie samoakceptacji i poczucia własnej wartości,
• odbudowanie i wzmacnianie poziomu oparcia w sobie; sprawczości wobec własnego
życia,
• wzięcie odpowiedzialności za własne życie,
• uczenie się nowych konstruktywnych zachowań i umiejętności budowania
satysfakcjonujących związków emocjonalnych,
• wzrost i ugruntowanie umiejętności wykorzystywania własnych twórczych
potencjałów.
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