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INTERFERE WITH INTIMATE RELATIONSHIPS" - URSZULA KRASNY

Jak zaburzenia schizoidalne
wpływają na relacje intymne
Kiedy bliskość wydaje się pułapką, rozwiązaniem stają się
częściowe relacje.

Dom rodzinny schizoidalnego dziecka
Jeśli czytasz ten artykuł, ponieważ masz
problemy z bliskością i uważasz, że
możesz mieć schizoidalne zaburzenie
osobowości, prawdopodobnie jako małe
dziecko doświadczyłeś kombinacji
następujących czynników:
Twoi opiekunowie prawie wcale nie
byli w stanie się do Ciebie dostroić.
Nie było nikogo, komu można było
zaufać, że się tobą zaopiekuje.
Doświadczyłeś przemocy fizycznej lub
emocjonalnej połączonej z
zaniedbaniem.
Byłeś traktowany jak rzecz, a nie
osoba z preferencjami i uczuciami.
Twój główny opiekun był nachalny
(oryg. "inappropriately intrusive",
niestosownie przekraczający granice przyp. tłum)
Czułeś się uwięziony we wrogiej
sytuacji, w której nie masz praw ani
nad którą nie masz kontroli.
Byłeś zmuszony do spełniania
nieuzasadnionych żądań.
Wierzyłeś, że nikogo nie obchodzi, co
ci się przydarzyło, co myślisz lub jak
się czujesz.

Większość ludzi nie zna terminu schizoidalne zaburzenie osobowości. Jeśli w
ogóle ktoś o nim słyszał, istnieje duże prawdopodobieństwo, że posiada na
jego temat różne błędne przekonania. Sama nazwa jest myląca. Niektórzy
uważają, że ma coś wspólnego ze schizofrenią, ponieważ oba zaburzenia
zaczynają się od przedrostka „schizo” (ale nie ma) lub że każdy schizoid musi
być cichym samotnikiem stojącym w kącie i nie zainteresowanym
kontaktami towarzyskimi (to również nieprawda).
Zanim omówię, jak osoby ze schizoidalnym zaburzeniem osobowości radzą
sobie w związkach, chciałabym przedstawić kilka podstawowych informacji,
które sprawią, że ich lęk przed bliskością będzie bardziej zrozumiały.
Czym jest schizoidalne zaburzenie osobowości?
Schizoidalne zaburzenie osobowości jest jednym z trzech głównych
zaburzeń osobowości, które można leczyć za pomocą odpowiedniej
psychoterapii. Pozostałe dwa to zaburzenie osobowości typu borderline i
narcystyczne zaburzenie osobowości (Greenberg, 2016).
Wszystkie zaburzenia osobowości pojawiają się dość wcześnie w życiu.
Uważa się, że zaburzenie osobowości jest wynikiem próby dostosowania się
dziecka z określonym, wrodzonym temperamentem do sytuacji rodzinnej,
która jest dla niego nieoptymalna. W przypadku schizoidalnego zaburzenia
osobowości to jak dziecko jest wychowywane sprawia, że czuje się
zagrożone w relacjach z innymi ludźmi i nieprzygotowane na późniejsze
bliskie związki. Dziecko, próbując zaspokoić własne potrzeby, uczy się
zwracać się do wewnątrz zamiast na zewnątrz. Może to prowadzić do tego,
że jako osoba dorosła będzie wydawać się bardziej zamknięty/a w sobie, niż
gdyby wychowywał/a się w normalniejszej rodzinie.
Uwaga: W tym tekście używam terminu schizoidalny lub SPD jako
skróconego określenia osoby, która spełnia kryteria rozpoznania
schizoidalnego zaburzenia osobowości.

Oto kilka przykładów z dzieciństwa moich
klientów ze schizoidalnym zaburzeniem
osobowości.
Moja klientka Jane wyznała, że jej matka
traktowała ją tak, jakby była niewidzialna i
nie miała żadnych uczuć. Opowiedziała mi
następującą historię, którą określiła jako
typową:
Czasami w nocy, kiedy spałam, moja mama
decydowała się odkurzyć mój pokój i
poprzestawiać meble. Pewnego razu kiedy
poprosiłam ją, żeby tego nie robiła, kazała
mi się zamknąć, jeśli mam trochę oleju w
głowie. Powiedziała, że to jej dom i może
robić, co chce. Gdy zaprotestowałam,
uderzyła mnie.
Mojemu klientowi Burtowi odmówiono
prywatności, gdy dorastał. Jego matka
była niesamowicie nachalna. Pamięta, jak
co tydzień, kiedy był małym dzieckiem,
robiła mu wbrew jego woli lewatywy.
Przytrzymywała go, gdy płakał i walczył.
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Był tak straumatyzowany tym doświadczeniem, że rozwinął w sobie
wieloletni lęk związany z jakimikolwiek procedurami medycznymi, które
obejmowały otwieranie ciała, w tym stomatologię. Oto, co wydarzyło się po
osiągnięciu dojrzałości płciowej.
Moja mama tak się bała, że będę się masturbował, że codziennie przeszukiwała
mój pokój w poszukiwaniu porno. Przeglądała nawet historię moich wyszukiwań
w Internecie. Nie miałem prywatności. Wchodziła do mnie, gdy korzystałem z
łazienki albo brałem prysznic. Kiedy protestowałem, mówiła: „Zmieniałam ci
pieluchy. Widziałam już wszystko, co masz”.

Oto kilka typowych kompromisów w
związkach schizoidalnych:
Bycie w relacji internetowej, w której
prawie cały kontakt odbywa się
wirtualnie, a nie osobiście.
Umawianie się z kimś, kto mieszka tak
daleko, że osobiste spotkania dotyczą
krótkich okresów kilka razy w roku.

Gdy tylko Burt podrósł na tyle, by legalnie opuścić dom, zrobił to. Zanim go
poznałam, mieszkał sam w małej kawalerce, pracował z domu i był
zdeterminowany, by nigdy więcej nie pozwolić żadnej kobiecie się
kontrolować.

Zakochiwanie się w osobach
niedostępnych i ściganie ich.

Długoterminowe skutki bycia traktowanym jak rzecz, a nie jak osoba

Dodanie trzeciej osoby do istniejącego
związku, aby osłabić intymność.

Bardzo często zdarza się, że dzieci dorastające w takich domach zgłaszają,
że zanim skończyły siedem lat, doszły do wniosku, że są same. Poleganie na
innych ludziach w czymkolwiek ważnym nie było bezpieczne. Z ich
podstawowego doświadczenia wynika, że jeśli pozwolisz ludziom zbliżyć się
do siebie, potraktują cię źle i będą próbowali cię kontrolować. Podążając za
tym wnioskiem, osoby z SPD koncentrują się na tym, aby jak najbardziej
uniezależnić się od innych ludzi. Do innych konsekwencji należy słabe
poczucie ja, brak zaufania interpersonalnego i bardzo niewiele przydatnych
umiejętności związanych z relacjami.
Na przykład większość moich schizoidalnych pacjentów rozpoczyna terapię,
nie wiedząc, że dwie osoby dorosłe mogą negocjować różnice. Dzieciństwo
nauczyło ich, że ten, kto ma największą władzę, decyduje o wszystkim, a
druga osoba musi się poddać lub odejść.
Jako nastolatki i dorośli większość osób ze schizoidalnym zaburzeniem
osobowości pragnie miłości i seksu tak jak my wszyscy. Jednak
doświadczenia z dzieciństwa sprawiły, że są zbyt przerażeni, aby ryzykować
bycie tak blisko z innymi istotami ludzkimi.
Dylemat schizoidalny i kompromis schizoidalny
Ralph Klein (1995), ekspert od schizoidalnych zaburzeń osobowości, nazywa
tę sytuację „schizoidalnym dylematem”. Pytanie w sercu schizoidalnego
dylematu brzmi:
Jak mogę uzyskać bezpieczną bliskość?
Klein opisuje typowe rozwiązanie tego problemu jako „kompromis
schizoidalny”. Kompromis schizoidalny polega na znalezieniu sposobu na
bezpieczny kontakt międzyludzki przy utrzymywaniu określonej przeszkody
dla pełnej bliskości. Większość kompromisów schizoidalnych wiąże się z
posiadaniem jakiejś formy częściowej relacji z wbudowanymi
ograniczeniami.

Posiadanie wymyślonego związku z
kimś, kogo ledwo znasz. Tworzenie w
głowie wyszukanych i
satysfakcjonujących fantazji, które
zastępują prawdziwą relację.
Ciągłe wchodzenie i wychodzenie z
relacji z tą samą osobą. Wychodzisz za
każdym razem, kiedy czujesz się
uwięziony, a następnie wracasz i
próbujesz ponownie, gdy czujesz się
bezpiecznie, ale samotnie lub w
zbytniej izolacji.
Posiadanie samych jednonocnych
przygód lub wielu pierwszych randek.
Wpadanie w namiętne zauroczenia
celebrytami i zajmowanie się ich
życiem zamiast znalezienia kogoś
dostępnego we własnym życiu.

DID YOU KNOW?

Osłabianie bliskości w istniejącym
związku poprzez podjęcie pracy, która
wymaga wyjazdów służbowych lub
innej dłuższej nieobecności w domu.

RADA STUDENTÓW IG|

2

TŁUMACZENIE ARTYKUŁU ELINOR GREENBERG "HOW SCHIZOID DISORDERS
INTERFERE WITH INTIMATE RELATIONSHIPS" - URSZULA KRASNY

Podsumowanie: Osobom ze schizoidalnym zaburzeniem osobowości
brakuje podstawowego zaufania wobec dobrych intencji innych ludzi. W
dzieciństwie traktowano ich bardziej jak rzeczy niż osoby. Nie nauczyli się
ważnych umiejętności związanych z relacjami, takich jak stawianie
odpowiednich granic, miękkie mówienie „nie” czy negocjowanie
międzyludzkich różnic. Ich poczucie tożsamości jest słabe, ponieważ
otrzymali bardzo mało przydatnych informacji zwrotnych od rodziców. W
rezultacie łatwo mogą czuć się przytłoczeni przez bardziej dominujące
osobowości. W wieku dorosłym ich głównym problemem jest zaspokojenie
potrzeb związanych z relacjami bez rezygnacji z niezależności. Większość
opracowanych przez nich rozwiązań obejmuje częściowe relacje, które mają
wbudowane ograniczenia, dzięki którym czują się bezpiecznie.
Na podstawie postów Quora z 2/2/17 i 11/19/20.
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Masz jakieś pytania?
Masz pomysl na
współpracę?
Skontaktuj się z nami:

radastudentow@instytutgestalt.pl
Polub nasz fun-page na Facebooku:
W kontakcie z IG

Źródło (artykuł oryginalny):
https://www.psychologytoday.com/us/blog/understandingnarcissism/202011/how-schizoid-disorders-interfere-intimate-relationships

Tłumaczenie: Urszula Krasny
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