
Schema Mode Work



Schema Mode

• Schema mode is a a set of schemas that are currently 
active for an individual.


• Mode work is an advanced component of schema work, 
used whenever the therapist is blocked. 


• All dialogs with two different modes are forms of mode 
work. 



When might we use a mode 
approach?

• High functioning patients — schema work


• More severely disordered patients — schema mode work


• Middle range of functioning —both schema and schema 
mode work


Especially with patients having frequent fluctuations in affect



When might we use a mode 
approach?

• When the therapy is stuck and we can not break through 
the patients’ avoidance or overcompensation to the 
underlying  schemas.


Ex. Patient is really rigid and avoidant or narcissistic or 
obsessive compulsive.



When might we use a mode 
approach?

• When the patient is rigidly self punitive or self critical.


Ex. Internalized critical/punishing parent


Therapist and patient ally against the parent mode



When might we use a mode 
approach?

• When the patient has unresolvable internal conflicts.


Ex. Whether to leave a long term relationship or not


Therapist and patient ally against the parent mode



Common Schema Modes

• Child Modes


• Maladaptive Coping Modes


• Dysfunctional Parent Modes


• Healthy Adult Mode



Common Schema Modes
Child Modes 

• The states that resembles the children’s perceptions of 
the world.


• They are all innate, represent emotional range of human.


• Early child environment either suppress of enhance child 
modes.


• Ağlamak, kapıyı çarpıp çıkmak, küsmek…



Child Modes

• Vulnerable child


• Angry child


• Impulsive/Undisciplined child


• Happy child



Child Modes
Vulnerable Child 

Feelings of abandonment/isolation/mistrust/shame/
emotional deprivation


Ayşe’nin okul hayatı boyunca ailesi sık 
sık taşınmıştır. Her gittiği yerde “yeni 
ge len çocuk” o lmuş tu r. Ş imd i 
üniversitedir ve arkadaşları açıkça 
kendisini bir buluşmaya davet etmediği 
sürece kendisini dışlanmış ve onlardan 
biri değilmiş gibi hissetmektedir.



Child Modes
Vulnerable Child 

Feelings of abandonment/isolation/mistrust/shame/
emotional deprivation


Fatma, karanlıktan çok korkmakta, geceleri 
uyuyamamaktadır. Eşi eve gelmeyecekse, 
geceyi arkadaşının evinde geçirmektedir. 
Dışarıdan gelen sesleri duysa ya da sokakta 
gölge göre ürkmekte ve çaresiz hissetmektedir. 
Çocukken babasının canının ne zaman sıkkın 
olsa kendisini dövdüğünü, annesinin kendisini 
koruyamadığını belirtmektedir.



Child Modes
Vulnerable Child 

Feelings of abandonment/isolation/mistrust/shame/
emotional deprivation


Alinin okul yıllarında sınıf öğretmeninin birkaç 
tane gözde öğrencisi vardır, diğer öğrenciler ise 
öğretmen tarafından aşağılanmaktadırlar. Ali bir 
gün sınıfta altına yapmıştır ve bundan yoğun bir 
utanç duymuştur. Öğretmeni de bu durumla 
alay etmiş, Aliyi azarlamıştır. Ali şimdi önemli bir 
iş toplantısında sunum sırasında düşmüş ve iş 
arkadaşları kendisine gülmüştür. Ali tuvalete 
gitmiş ve uzun bir süre kendisine gelememiştir.



Child Modes
How do I understand if I have vulnerable child mode? 

“Kendimi dünya üzerinde genellikle yalnız hissediyorum.”


“Kendimi zayıf ve çaresiz hissediyorum.”


“Kimsenin beni sevmediği gibi bir duyguya sahibim.”




Child Modes
Angry and Impulsive Child 

Not able to feel like an adult, when they feel neglected they 
feel anger. 


The problem is expressing needs inappropriately and 
impulsively. 


A/I Child modes are triggered at the same time or 
sequentially.




Child Modes
Angry and Impulsive Child 

Feelings of anger, aggressiveness, resistance, impulsivity, 
spoiling, 


Begüm’ün oldukça yoğun, yorucu bir iş hayatı vardır. Eve 
gelip çocuklarının eşyalarının etrafa saçtıklarını görünce 
öfkeden köpürmekte, küfür etmeye başlamaktadır. 
Kendisini kontrol etmekte zorlanmaktadır. Çocukken 
sıklıkla yalnız kaldığını, annesinin çok yoğun çalıştığını, 
babasının sıklıkla eve ağır alkollü geldiğini ve öfke 
patlamalarına tanık olduğunu ifade etmektedir. Hayatla 
kendi başına başa çıkabilmeyi öğrenmiştir ancak 
hayatının zorlaştıran şeylere yoğun öfke göstermektedir.



Child Modes
Angry and Impulsive Child 

Feelings of anger, aggressiveness, resistance, impulsivity, 
spoiled. 


Mine, 21 yaşında üniversite öğrencisidir. Sık sık partilere 
katılmakta, fazla alkol almakta, gecenin sonunda 
kendisini tanımadığı kişilerle aynı yatakta bulmaktadır. 
Ertesi gün ise yoğun bir korkuya kapılmaktadır. Bir süre 
sonra üniversiteye hiç uğramamaya başlamıştır. Kaotik 
bir ailede büyümüş, ebeveynleri gençlerin her şeyi 
denemeleri gerektiğini öğütlemiştir. Ebeveynleri de bu 
felsefe ile çok fazla evde bulunmamıştır ve kendisi 
ablası tarafından büyütülmüştür.



Child Modes
How do I understand if I have A/I child mode? 

“Öfkelendiğimde, sakinliğimi yitiriyorum ve kendimi kontrol 
edemiyorum”


“Başkalarının duyguları ve ihtiyaçları ne olursa olsun kendi 
istediklerimi yapıyorum.”


“Kuralları çiğneyebiliyorum ve sonra da pişmanlık 
duyabiliyorum.”


“Diğer insanların uyduğu kurallara, onlar gibi uymak zorunda 
olmadığım duygusuna sahibim.”



Child Modes
Happy Child 

They engage in enjoyable activities, they play in their lives.


They fell intimate with others, fell not to be alone.



Child Modes
Happy Child 

Feelings of happiness, playfulness, spontaneity, being loved, 
satisfaction

Roza, 60 yaşında bir pedagogdur. 
Çocukları çok sevdiği için kendi 
yeğenleri ile devamlı iletişim halindedir. 
B i r l i k te oyuncak mağaza la r ına 
gitmekten, yeni alınan oyuncakları 
kurmaktan oldukça keyif almaktadır.



Child Modes
How do I understand if I have happy child mode? 

“Sevildiğimi ve onaylandığımı hissediyorum.”


“Keyifli ve huzurluyum.”


“İnsanların çoğuna güveniyorum.”


“An’a göre hareket ediyorum ve canlıyım.”



Dysfunctional Parent Modes

• Internalization of parent figures in the patient’s early life. 


• Patients become their own parents and treat themselves 
as the parent treated them when they were children.


✤ Punitive/Critical Parent Mode


✤ Demanding Parent Mode



Dysfunctional Parent Modes

Punitive/Critical Parent Mode 

Restrict, criticises or punishes the self and others.


Person feels pressure, thinks that his/her emotions are 
ridiculous and criticise him/herself.
Anna, rahibeler okulunda ağır ve sadistçe 
cezalara maruz kalmışt ır. Birine karş ı 
g e l d i ğ i n d e y e m e k y e m e s i n e i z i n 
veri lmemektedir. Anna yetişkinl iğ inde, 
haksızlığa uğrasa dahi başkalarına karşı 
gelememektedir. Karşı çıkmaya çalıştığında 
bundan utanç duymakta, kendisinden nefret 
etmektedir. Lezzetli bir yemek yese dahi 
keyfini çıkaramamakta, keyifli bir yemeği hak 
etmediğini düşünmektedir.



Dysfunctional Parent Modes
How do I understand if I have punitive/critical parent mode? 

“Yalnızca bir utanç kaynağıyım.”


“Birisi beni gerçekten tanıdığında, benden uzaklaşacaktır.”


“Doğmamış olsaydım her şey daha iyi olurdu.”


“Kötü olduğum için başka insanların yaptığı güzel şeyleri yapmak için 
kendime izin vermiyorum.”


“Cezalandırılmayı hak ediyorum.”


“Canımı yakarak kendimi cezalandırma dürtüsüne sahibim.”



Dysfunctional Parent Modes

Demanding Parent Mode 

Set high expectations and high levels of responsibility 
toward others; pressures the self or others to achieve them.


Parents expect a lot but may not blame or punish.


Right way is to be perfect; worn way is to be spontaneous.



Dysfunctional Parent Modes

Demanding Parent Mode 

Meryem arkadaşları ile tartıştığında arkadaşı 
bütün gün Meryem ile konuşmayarak onu 
cezalandırmaktadır. Meryem bu durumda 
kendisini mutsuz ve yalnız hissetmektedir. 
Aynı zamanda bencil olduğunu, diğerlerinin 
onu suçlamakta haklı olduğunu, arkadaşları 
i le i l işki ler inde daha hassas olması 
gerektiğini düşünmektedir.  



Dysfunctional Parent Modes

Demanding Parent Mode 

Magnus gençliğinde yüzme ile ciddi anlamda 
uğraşmış, çok iyi bir yüzücü olmuştur. Çok 
sert antrenmanlar yapmış, ancak yarışlarda 
ikinci olmuştur. Kendisini hep kaybedenmiş 
gibi hissetmeyi öğrenmiştir. Anıları elde ettiği 
bölgesel başarılar ile ilgili değildir, düşük 
performansı ile ilgili hayal kırıklığı yaşayan 
eğitmeni ile ilgilidir. Üniversitede sınav 
sonuçları kendisine benzer duyguları yeniden 
yaşatmaktadır.



Dysfunctional Parent Modes
Demanding Parent Mode 

“Halletmem gereken işleri tamamlamadan kendime rahatlama ve 
eğlence için hiçbir fırsat tanımıyorum.”


“Sürekli bir şeyleri başarmanın veya bir şeylere ulaşmanın baskısı 
altındayım.”


“Hiçbir hata yapmamaya çalışıyorum çünkü eğer yaparsam kendimi 
aşağılıyorum.”


“Bir şeyleri yapmanın bir iyi bir de kötü biçimi olduğunu 
düşünüyorum; her şeyi doğru yapabilmek için büyük çaba harcıyorum 
çünkü yapamazsam kendimi eleştirmeye başlıyorum.”



Dysfunctional Parent Modes

Demanding Parent Mode 

“Başkalarını hoşnut edebilmek ve anlaşılmazlıklardan, 
tartışmadan, reddedilmekten kaçınmak için çok çaba 
harcıyorum.”


“Başkalarına öfkelendiğimde kötü bir insan oluyorum.”


“Kendimi diğer insanların çoğundan daha fazla 
sorumluluğunun bilincinde olan biri olmaya zorluyorum


