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Wstęp

Klątwa drugiego... numeru, książki, płyty... Każdy
z nas o tym słyszał. Nam najbliższe są przykłady pisarzy. Gdy postanawiali wydać swą drugą książkę musieli
napracować się bardziej niż przy pierwszej. Dlaczego
tak jest? Któż to wie? Można znaleźć wiele racjonalnych tłumaczeń. Z jakiego powodu jednak miałyby
towarzyszyć wszystkim, którzy tworzą coś drugiego?
Jak klątwa, to i Cud... drugiego numeru. Powstał
i jest. I trzymasz go teraz w dłoniach. A to powoduje, że
My – Zespół Redakcyjny i Autorzy – jesteśmy bardzo
dumni. Włożyliśmy w niego wiele pracy i czasu, który
wyrywaliśmy pomiędzy naszymi codziennościami.
Możemy uznać się specjalistami od zaginania czasoprzestrzeni 
Tematem, który przewija się przez cały drugi numer Biuletynu jest zgłębianie świadomości psychoterapeuty. Kasia Sarzała pięknie opowiada Januszowi
Nowackiemu o swojej drodze do bycia w tu i teraz. Agata Wilska i Vanessa Rogowska zachęcają do świadomego
korzystania z filmu i muzyki. Agnieszka Barłowska-Giereś dzieli się doświadczeniem pracy z osobami
przeżywającymi lęk. Maciek Mackiewicz zastanawia
się nad zakańczaniem terapii – motywami klienta oraz
myślami i emocjami terapeuty. Ciekawe są również pytania pogłębiające świadomość naszej pracy w relacji, wypracowane podczas zajęć SPP II. W części relacjonującej
konferencję z Częstochowy do tematu nawiązuje Iza
Stawicka-Samuelowicz opowiadając o warsztacie Marioli Lelonkiewicz, która to zaproponowała przyjrzenie się
czterem etapom rozwoju kompetencji. Spotkanie z myślą

przewodnią kończy zachęcenie do rozpoczęcia rozmowy
o etyce pracy psychoterapeuty, poprzez przeczytanie
Kodeksu Etycznego Naszego Stowarzyszenia.
Ale to oczywiście nie wszystko, co znajdziesz
na kartach Polskiego Biuletynu BSFT. Polecamy
artykuły Małgosi Mont, Tomka Głowika, Marty Ziętal,
przepiękną opowieść Marty Rudnik, recenzję serialu
„Ostre przedmioty” Zuzanny Bończyk, relację z konferencji PTPSR Ani Krauze oraz z EBTY Andeei Mihalca,
wspomnienie warsztatu Mariusza Wilka i tekst Ewy
Czernik zainspirowany tematem Jacka Lelonkiewicza
w paśmie Open Space nt. pisania artykułów.
Jeszcze jedna dobra informacja – do Zespołu Redakcyjnego dołączyła Ania Kwiatkowska-Woźniak,
dzięki temu wszystkim pracowało się łatwiej. Zapraszamy kolejne osoby do współpracy, chętnie podzielmy się
zadaniami i doświadczeniem 
Dziękujemy wszystkim Autorom za bardzo owocne współdziałanie. Serdeczne podziękowania także
dla Opiekuna Merytorycznego Krzysztofa Pękali, za
wnikliwą ocenę treści biuletynu.
Życzymy wszystkim Czytelnikom dobrej lektury
pogłębiającej wiedzę, a także inspirujących przemyśleń,
którymi mamy nadzieję się z nami podzielicie.
Zespół Redakcyjny
Ewa Czernik
Anna Kwiatkowska-Woźniak
Maciej Mackiewicz
Marta Rudnik

Janusz Nowacki

Droga, którą wybrałam...
Wywiad z Katarzyną Sarzałą – socjoterapeutką
i psychoterapeutką BSFT

Janusz Nowacki: Jaka była twoja droga od socjoterapii
do BSFT i co było pierwszym krokiem na tej drodze?
Katarzyna Sarzała: Moja droga od socjoterapii
– właściwie to nie był taki długi czas pomiędzy tym,
jak zaczęłam pracę jako socjoterapeuta do tego, kiedy
zainteresowałam się i miałam pierwszą styczność
z BSFT. To trwało około 10 lat, więc nie był to jakiś
szmat czasu. To intensywny okres wypełniony szkoleniami. Wtedy socjoterapia nie była rozpoznanym
obszarem pracy. Wspólnie z koleżankami trochę
wykuwałyśmy w skale sposoby, metody, narzędzia, ramy
organizacyjne. Zależało mi bardzo, żeby się rozwinąć,
coś poznać, osadzić się, upewnić w tym, co robię. Przed
BSFT były dwie duże formy szkoleniowe. Jedna zrealizowana w duchu nurtu eriksonowskiego, psychologii
humanistycznej – Kurs Pomocy Psychologicznej, ponad
100 godzin. Druga, zaraz po tym – ponad 200 godzin,
to Studium Pomocy Psychologicznej – organizowane
przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie
(wówczas noszący nazwę Instytutu Psychologii Zdrowia
i Trzeźwości). Skutkiem ukończenia studium było uczestnictwo w Szkole Letniej dla wszystkich absolwentów. Na
tej szkole poznałam Jacka Lelonkiewicza i byłam u niego
na warsztacie. I to było przełomowe doświadczenie,
bo Jacek mówił, że zaczyna się szkoła w duchu BSFT
i ja się natychmiast na tę szkołę zapisałam. Warunki
tego spotkania z Jackiem były szczególne, ponieważ
pamiętam jak dziś, jakie wrażenie to na mnie wywarło.
O ile to pierwsze szkolenie było w duchu humanistycznym, z kolei to w IPZiT było szkoleniem w duchu
metody dyrektywnej, jaka wtedy obowiązywała w pracy
z osobami uzależnionymi. Konfrontowanie, uznawanie
bezsilności, odzieranie ze wszystkich powłok, pancerzy,
zostawianie takiego nagiego człowieka i budowanie
go od podstaw. To była główna, obowiązująca forma
pracy i najbardziej dostępna forma szkoleń. Wybór był

wtedy mocno ograniczony. Nie mogę powiedzieć, że
świadomie ten nurt wybrałam. Wiedziałam, że jest takie
szkolenie, istnieje możliwość dofinansowania, że jest
całościowe, prowadzone przez ludzi uznanych, że stoi
za tym „porządna firma” i dlatego tam się znalazłam.
Na Szkole Letniej zapisałam się na warsztat pt. „Moje
nałogowe zachowania”, który prowadziły znane osoby
w terapii uzależnień. Bazując na swoich nałogowych
zachowaniach mieliśmy doświadczyć filozofii, której się
uczyliśmy, jako skutecznej w pracy z uzależnieniami.
Wyszłam zdruzgotana z tego warsztatu. Paliłam jeszcze
wtedy papierosy, więc poddałam analizie swoje palenie,
a ponieważ miałam w tym paleniu rożne okresy – trochę
paliłam, trochę rzucałam, ograniczałam i wydawało mi
się, że to dobrze. Na tym warsztacie dowiedziałam się,
że nie jest ważne, że podejmowałam próby. Ważniejsze
było to, że za każdym razem wracałam do palenia.
Warsztat miał mnie przekonać, że nie wiem kim jestem, że nie znam siebie. Przed warsztatem miałam
o sobie inne zdanie. Pomyślałam, że nie chcę się tak
czuć, odarta ze wszystkiego w co wierzyłam, z poczucia
własnej siły i mocy sprawczej. Przecież próbowałam, nie
poddawałam się bez walki. Na warsztacie usłyszałam, że
stosuję mechanizmy zaprzeczania, racjonalizacji i nie
chcę uznać swojej bezradności. Na tej samej Szkole Letniej znalazłam się później na warsztacie u Jacka. Nie
pamiętam, jaki nosił tytuł. Nie znałam Jacka wcześniej,
ale sposób, w jaki prowadził zajęcia spowodował, że
chłonęłam wszystko, co się tam odbywało. Opowiadał
o filozofii naszego podejścia, o sposobie traktowania
ludzi – o tym, co my już znamy, że to klienci decydują
o sobie, że wartościowe są wszystkie ich działania i próby
przezwyciężenia problemu. Prezentował pracę z jedną
osobą spośród nas. Praca dotyczyła jakiegoś drobnego,
realnego kłopotu. Po tym warsztacie pomyślałam, że
to jest to, co ja chcę robić. To mnie przekonuje, daje
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energię, siłę, poczucie wpływu, ale też szacunku do siebie. Ten warsztat oddał mi to, co mi zabrał poprzedni.
Pomyślałam: tak, chcę się tym zająć, poznać, a może
i robić to w przyszłości.
JN: Jak udaje Ci się łączyć podejście socjoterapeutyczne, w którym istotnym elementem jest diagnoza
z BSFT?
KS: W socjoterapii robimy diagnozę, ale ona jest bardzo
funkcjonalna. Opiera się na tym, co obserwowalne czyli
na zachowaniu. W tym sensie jest bardzo podobna do
BSFT. Próbujemy je zrozumieć i dojść do przekonań,
jakie kierują dzieckiem. Robimy to po to, żeby zrozumieć
wewnętrzny świat dziecka i zaproponować mu działania,
które pomogą lepiej spojrzeć na siebie i świat, w którym
żyje. Ponieważ pracujemy z dziećmi w różnym wieku,
wiemy, że szczególnie tym młodszym, z różnego rodzaju trudnościami i deficytami, często jest trudno nazwać
swoje potrzeby i zrozumieć, jakie znaczenie mają dla
nich określone zdarzenia, sytuacje z ich życia. Nie
potrafią opisać tego, co myślą o sobie i świecie, o tym,
co utrudnia im życie. Nie mają takiego wglądu i zasobu
słów, żeby opisać, co się z nimi dzieje. Na pytanie „dlaczego to zrobiłeś”, najczęstsza odpowiedź brzmi „nie
wiem”. Potrzeba „wniknięcia” w świat dziecka, w socjoterapii, jest bardzo ważna. Nie po to, żeby nazwać,
jakie dziecko jest, ale po to, by zrozumieć, co ono sobie
myśli, jak postrzega siebie i innych ludzi. A skoro jego
myślenie jest dla niego niefunkcjonalne, jaki sposób
myślenia o sobie i świecie byłby bardziej funkcjonalny.
Kiedy uczyłam się BSFT, zaczęłam w pracy z dziećmi
świadomie wykorzystywać pewne narzędzia, np. skalę.
Teraz dzieci same się jej domagają. Pytając np. o humor
na skali, robię to nie po to, żeby się na tym zatrzymać,
tylko by dowiedzieć się, co możemy zrobić razem na
zajęciach, żeby humor dziecka się poprawił lub utrzymał
się, gdy jest dobry. Podsumowania zabaw są skalowane
po to, żeby spytać o to, co trzeba poprawić, zmienić
następnym razem.
JN: Jak podchodzisz do zmian, które zachodzą w samym podejściu BSFT, mam na myśli na przykład model
BRIEF postulujący daleko posunięty minimalizm?
KS: W ogóle podchodzę do zmian w sposób naturalny,
akceptujący. Wszystko się zmienia, my się zmieniamy.
Moja praca tą metodą też. Na początku było we mnie
dużo hurraoptymizmu, zachłysnęłam się filozofią BSFT.
Uczyłam się, więc byłam bardziej skupiona na schemacie
pracy, na narzędziach. Teraz nie muszę tak robić, ważna
jest dla mnie relacja. Narzędzia służą do tego, żeby klienci osiągali to, co dla nich jest ważne i satysfakcjonujące.
I dzieje się to w relacji. Dla mnie zawsze bardzo ważni

byli ludzie, ale teraz widzę to wyraźniej. Moi klienci indywidualni, pary, grupy szkoleniowe – oni uczą mnie
najwięcej, choć może to brzmi banalnie. Ja jestem zawsze bardzo ciekawa tego, co się zmieniło, z czym klient
przyjdzie, a jeśli jest nowy, to kto to jest. Jak idę na
superwizję, myślę o tym, jak się potoczyła sprawa, którą
omawialiśmy, jakie zmiany zaszły.
Orędownicy minimalizmu w podejściu BSFT
przyczyniają się, według mnie, do rozwoju dyskusji,
do czerpania inspiracji. Mnie ożywia każda dyskusja
zawodowa. Lubię to. Jednocześnie uważam, że ważne
jest, by dyskusja toczyła się w pewnych ramach, które są
określone przez filozofię i zasady pracy skoncentrowanej
na rozwiązaniu. To jest nasza tożsamość, która wyraża
się stosunkiem człowieka do człowieka. Kiedyś moja
klientka, z którą kończyłam pracę, zadała mi pytanie
o to, jak to się dzieje, że przychodzi tu, tylko rozmawia,
a tyle się zmienia w jej życiu. Odpowiedziałam wtedy
spontanicznie, że to spotkanie człowieka z człowiekiem,
a reszta to tylko narzędzia. Bez świadomości tego, że ja
jako człowiek odrębny, inny, siadam naprzeciwko drugiego człowieka, który ma swój system wartości, swoją
perspektywę, swoje potrzeby – bez tego, że ja to wiem,
że to widzę, nie będzie terapii.
JN: Co i u kogo wywarło na Tobie największe wrażenie
podczas szkoleń BSFT?
KS: Widziałam, jak Insoo Kim Berg potrafiła się zachwycić klientem, jak okazywała entuzjazm – właściwie
reagowała tak na wszystko, co klient wnosił. Pokazała,
że nie tylko sukcesy klientów, ale np. nazwane przez
nich cele, ich decyzje, czy to, co robią dobrego dla siebie może wzbudzać uznanie. Ten jej słynny „wowning”,
często wypowiadane słowo: „great”. To jest niezwykle
uczące, pokazuje jakim była człowiekiem, to była jakaś
jej immanentna zdolność. Druga rzecz to jej szacunek
do drugiej osoby – to pamiętam z zajęć warsztatowych.
Insoo z ogromną uwagą słuchała naszych pytań, refleksji. Mieliśmy poczucie, że każde pytanie jest zasadne,
na miejscu. Okazywała w ten sposób szacunek do nas,
ludzi, do naszych kompetencji, chociaż było wiadomo,
że ona w tym podejściu jest na szczycie schodów, a my
gdzieś na początku tej drogi. Przez to, że dawała nam
odczuć, że jesteśmy partnerami, zachęcała nas, mnie do
uczenia się, zaangażowania. Pojawiało się też zaufanie
do siebie, że już mam coś do powiedzenia w tej sprawie,
jaką jest BSFT. Steve był zupełnie inną osobą. W ogóle
stanowili niesamowitą parę. Insoo otwarta, ekspresyjna,
na twarzy wymalowane wszystko, co czuje, myśli. Steve
raczej oszczędny w mimice, gestykulacji, sprawiający
wrażenie trochę niedostępnego, przy tym niesłychanie
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konkretny i rzeczowy. Jak z wierszyka dla dzieci: „Jak
odpowiem, to roztropnie”. Kiedy wypowiadał jakieś
zdanie, to zwykle krótkie. Mogło się składać wyłącznie
z trzech słów, ale każde z nich miało swoją wagę. To było
fascynujące. Był niesłychanie konkretny. Jestem głęboko
wdzięczna losowi, a przede wszystkim Marioli i Jackowi,
że zaprosili Steva i Insoo i mogłam ich poznać osobiście.
Trochę tak, jakbym poznała swoje korzenie, wiedziała
gdzie one sięgają, skąd się wszystko zaczęło. Dzięki
temu czuję się osadzona, umocowana. Oprócz „ojców
założycieli”, duże wrażenie wywarł na mnie Jacek podczas tego pierwszego spotkania na Szkole Letniej, poczucie jego ogromnej wiedzy, kompetencji. Miałam poczucie, że się spotykam z mistrzem. Z kimś, kto nie tylko
wie, ale potrafi też o tym opowiedzieć, zarazić i zachęcić
do poznania, do korzystania z tego, czego sam używa
w pracy terapeuty. Po latach szkoleń i superwizji wiem,
że funkcjonuje tak, jak filozofia, którą rekomenduje. Ja
się tak czułam w relacji z nim – słuchana, wspierana,
doceniana. Dostawałam przestrzeń do tego, żebym
działała po swojemu, żebym szukała swojej drogi, własnych rozwiązań, pomysłów na różne rzeczy. Wskazówki, które dostawałam były właściwie opcjonalne.
Nigdy nie poczułam się nakłaniana do zrobienia czegokolwiek bezpośrednio, czy nawet pośrednio. To było
bardziej dzielenie się swoją refleksją, doświadczeniem.
Na początku było to spotkanie z mistrzem, dla którego
chce się być trochę, jak wzorowy uczeń. Jacek kojarzył
mi się z nauczycielem matematyki w liceum. Jak
dostałam gorszy stopień, bo się czegoś nie nauczyłam,
nie przyłożyłam się, to było mi głupio. To skłaniało
mnie do wzięcia odpowiedzialności. Niewątpliwie Jacek
miał bardzo silny wpływ na kształtowanie mnie jako
terapeuty.
JN: Co Cię obecnie inspiruje?
KS: Inspirują mnie ludzie. Bardzo się teraz koncentruję
na relacji. Tak, jak w ramach naszego koła. Bardzo
się ucieszyłam, że będziemy się mogli wymieniać
doświadczeniami ze szkoleń. My, starsi stażem, będziemy
wam mogli pokazać narzędzia, przykłady z warsztatu
z osobami, z którymi wy nie mieliście kontaktu. A wy
podzielicie się z nami tym, co poznajecie w trakcie
szkoleń. Nieraz już miałam okazję doświadczać waszej
dociekliwości. Uważam, że to bardzo cenne i mnie to
bardzo rozwija. Spotkanie się, wspólne planowanie
czegoś, różnych działań, zarażanie się pomysłami i tym,
co jeszcze możemy zrobić. Poczułam wiatr w żaglach,
kiedy to koło się zawiązało. Ono ożywia moją praktykę.
To jest grono, w którym wszyscy pracujemy w duchu BSFT, więc się świetnie rozumiemy. Ta wymiana
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się już dzieje. Ty mi wysłałeś wywiad Victora Yaloma
z Insoo, Szymon przesłał mi film, którego jeszcze nie
miałam okazji obejrzeć. Wystarczyło, że się zebraliśmy,
choć istnieliśmy wcześniej jako pojedyncze osoby.
Stworzyliśmy jakiś rodzaj teamu – to ułatwia swobodną
wymianę myśli.
JN: Jakie masz plany na przyszłość związane
z praktyką?
KS: Zamierzam robić dalej to, co działa. To, co doceniają
moi odbiorcy. Prawda, że to brzmi jak „oczywista
oczywistość”? Jest grudzień, więc odbywam ostatnie
superwizje grupowe z zespołami. Jeden zespół czekał
na mnie rok, jak byłam na urlopie zdrowotnym. W tym
czasie mieli dwóch superwizorów. Z jednym wytrzymali
miesiąc, z drugim też krótko. Szefowa zapytała ich, czy
ma dalej szukać, czy będą czekać na mnie. Chcieli czekać
i to ma dla mnie wartość. Upewniłam się, że mogę coś
dobrego przekazać, zainspirować. Mam w Gdyni dwie
grupy, które przeszkoliłam w naszym podejściu i teraz
superwizuję ich pracę socjalną i asystenturę. Cenne
jest, kiedy widzę, jak bardzo zmienia się ich myślenie
o podopiecznych, o sobie. Widzę, jak wyzwalają się
z frustracji, jak rozwiązują trudne sytuacje zamiast
„kopać się z koniem”, czyli złościć się, że mają złego szefa. Szukają sposobów, żeby praca była bardziej przyjazna
i tego, co jest możliwe, realne. Wiele razy słyszałam, że to
ich bardzo motywuje, chcą to robić dalej. Są „dobrymi
posłańcami” i dzięki temu jest kolejna grupa chętnych
na szkolenie BSFT. Nie ukrywam, że to mnie wzmacnia.
Z rzeczy dotyczących rozwoju, bardzo mnie ciekawi
sprawa certyfikowania superwizorów. Prowadzę superwizje i nie jest mi potrzebny dokument, żeby to nadal
robić. Myślę o możliwości rozwijania umiejętności np.
w ramach seminariów dla superwizorów – chciałabym
się nadal uczyć. Jestem świeżo po konferencji: „Mistrz
uczeń – o relacjach w psychoterapii”. Była bardzo inspirująca. Poruszona też była sprawa szkolenia superwizorów. Okazało się, że w innych towarzystwach
psychoterapeutycznych także o tym myślą, choć jeszcze nie wypracowali własnych kryteriów w tej sprawie.
Myślę, że byłoby ciekawie zmierzyć się z tym tematem
w ramach naszego Towarzystwa, tym bardziej, że Rada
Psychoterapii pozostawiła przestrzeń do dyskusji w tym
względzie. Myślę też o tym w kategoriach rozwojowych
dla naszego Towarzystwa. Byłam uczestniczką pierwszego, całościowego szkolenia organizowanego przez
CTK, a następnie kolejnych. Obserwowałam jak krok
po kroku rośnie grupa praktyków BSFT, jak się profesjonalizujemy, jak zaczynamy się organizować rejestrując
PTPSR oraz współpracując w ramach Polskiej Federacji
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Janusz Nowacki

Psychoterapii. Myślę, że po wdrożeniu procedury certyfikacji psychoterapeutów, zajęcie się tematem certyfikacji superwizorów jest naturalnym, kolejnym krokiem.
Uważam, że jesteśmy dzielnie rozwijającym się Towarzystwem, skupiającym coraz liczniejszą grupę kompetentnych, profesjonalnie przygotowanych terapeutów
i byłoby dobrze stwarzać warunki do ich dalszego rozwoju. Chciałabym też, by podejście SFA w większym
stopniu stanowiło alternatywę dla innych nurtów pracy, także w zakresie superwizji. Życzyłabym sobie, aby
ludzie mieli większy wybór, bez wskazywania na lepsze
i gorsze podejście – żeby było różnorodnie. Pamiętam,
kiedy na jednej z konferencji przysłuchiwałam się dyskusji panelowej z udziałem profesora Bogdana de Barbaro, w której profesor podkreślał, że w terapii ważne
jest to, że klient próbuje pokonywać swoje trudności
i już coś robi, żeby zmienić swoje życie. Mówił językiem,
który ja rozumiałam. W gronie psychoanalityków jego
głos był odosobniony, a nawet zagłuszony. Podeszłam
do niego na przerwie i podziękowałam za ten dwugłos.
Dlatego chcę, żeby było nas więcej i byśmy promowali
alternatywne myślenie o pracy z klientami.
JN: Co Ci się najbardziej podoba w BSFT?
KS: Wiele już na ten temat powiedziałam wcześniej.
Chciałabym jeszcze docenić uniwersalny charakter
tego podejścia. Mogę je zastosować w każdej sytuacji,
z każdym klientem, z dorosłym i z dzieckiem. Nie tylko w gabinecie, ale też na szkolnym korytarzu. Daje mi
to poczucie pewności, poczucie bycia przygotowaną na
różne sytuacje. Ostatnio musiałam zainterweniować
podczas przerwy w szkole, kiedy zauważyłam, że chłopcy
się biją. Wyobraź sobie tę sytuację – korytarz szkolny,
masa uczniów, hałas i ograniczony czas do dzwonka.
Zatrzymałam ich, spytałam każdego co się stało i czego
potrzebuje w tej sytuacji. To wystarczyło, by chłopcy
sami znaleźli rozwiązanie. Przysłuchiwał się tej sytuacji
nauczyciel w-f. Miałam wrażenie, że jest zaciekawiony
tym, jak można zaangażować chłopców do współpracy.
Prowadząc szkolenia oraz superwizje w duchu
BSFT często powtarzam pracownikom socjalnym i asystentom, że nie muszą być terapeutami, by stosować to
podejście, ale wystarczy że będą korzystali z tego, co im
służy, pomaga. To mnie właśnie urzeka – uniwersalny
charakter. I prostota, która trafia do dzieci.
Mam też osobiste doświadczenie, którym się
podzielę. Pamiętam, jak mój teść leżał w szpitalu. Był
w takim bardzo narzekającym nastroju. Ja nie przypominam sobie, co konkretnie zrobiłam, ale pamiętam, co
powiedział potem mój mąż. On mi podziękował za to,
w jaki sposób porozmawiałam z teściem i pomogłam

mu wynurzyć się z tego narzekającego, depresyjnego stanu. Dzięki szkoleniu w Łodzi czułam się przygotowana
do tej rozmowy. Wiedziałam też, że w tej sytuacji tylko
ja mogłam to zrobić, bo mi było łatwiej, także dlatego,
że mój mąż i jego mama bardzo przeżywali tę sytuację
i raczej mieliby ochotę zmobilizować teścia, żeby „się
ogarnął”.
JN: Jak udaje Ci się zachować postawę niewiedzy po
przejściu tak wielu szkoleń z zakresu psychoterapii,
coachingu, socjoterapii?
KS: W naszym podejściu zakładamy postawę niewiedzy i na początku traktowałam to bardzo dosłownie.
Myślałam, że muszę „odłożyć na półkę” to wszystko, czego się nauczyłam. Teraz wiem, że to było zbyt dosłowne
i sztywne. Teraz myślę o swojej wiedzy, jak o ogromnym
zasobie. Doświadczenie, wiedza, umiejętności to jest
coś wartościowego, jest częścią mnie i absolutnie się
tego nie będę wyzbywać. Jestem dumna z tego, czego się
nauczyłam. Wiem, że to mnie coś kosztowało, żeby to
osiągnąć. Myślę, że warto mieć rozeznanie w swoich kompetencjach i w świadomy sposób ich używać. Robię to
np. kiedy normalizuję albo tak, jak ostatnio, kiedy klient
chciał zrozumieć swoją żonę i jej reakcje w kontekście
jego romansu i prosi mnie o wyjaśnienie, czemu ona
miewa huśtawki nastroju, odburkuje mu, zachowuje się
nieprzewidywalnie. Ja go oczywiście zapytałam, w czym
mu to pomoże, kiedy to zrozumie. Powiedział, że będzie
mógł jakoś spokojniej zareagować, nie będzie się odcinał
od żony, nie będzie jej wtedy unikał. Kiedy wyjaśniłam
mu, jak rozumiem zachowanie żony, klient powiedział,
że to było dla niego przełomowe, bo nie zdawał sprawy,
co nią kieruje. Zaplanował, co może robić, żeby nie
obciążać siebie tym i jednocześnie nie odcinać się od
niej, być przy niej. Zobaczył potem, że łatwiej mu radzić
sobie z emocjami żony, a to bardzo ich zbliża i pomaga
w odbudowaniu jej zaufania. Dla mojego klienta to było
bardzo odkrywcze. Używanie wiedzy jest cenne, pomocne, ale powinno być świadome. Staram się zadawać
sobie pytania: po co ja to robię, komu to służy, kto tego
ode mnie chce i w jakim celu. Staram się wtedy pytać
i słuchać moich klientów. Myślę, że jeżeli będę używała
wiedzy, bo to będzie moja potrzeba, to będzie oznaczało,
że straciłam kontakt ze swoim klientem. Gdy skupiam
się na tym, czego potrzebuje klient, mogę np. wyjaśnić
mu pewne normatywne zachowania nastolatka, żeby
mógł mniej się martwić o swoje dziecko, a to posłuży
temu, że będzie mógł pomyśleć o zachowaniu swojego
dziecka i zastanowić się, jak na nie reagować.
JN: Co poradziłabyś nabywającym wiedzy pomagaczom?

Droga, którą wybrałam... Wywiad z Katarzyną Sarzałą – socjoterapeutką i psychoterapeutką BSFT
KS: Używaj wszystkiego, co umiesz i rób to w sposób
świadomy. Próbuj zrozumieć: po co tego używasz, w jakim momencie to robisz i w jaki sposób to służy klientowi. Pytaj i słuchaj oraz staraj się zrozumieć, co się
dzieje w waszej relacji.
JN: Jakie pytania poleciłabyś, żeby terapeuci sobie zadawali?
KS: Trudno mi polecać konkretne pytania innym terapeutom, ale mogę powiedzieć, jakie ja sobie zadaję. Staram się między sesjami znaleźć chwilę, żeby przeczytać
przynajmniej ostatnie spotkanie i zastanowić się, czy
ja wiem o co temu klientowi chodzi. Czy ja mam świadomość celu klienta i czy to, co robimy jest po drodze
do tego celu. Kiedy przygotowuję się do pracy superwizyjnej, to poświęcam czas, by się zastanowić od czego zacząć spotkanie, co będzie dobrym początkiem,
budującym klimat do pracy. Staram się zadawać pytania
wzmacniające, koncentrujące klientów na ich zasobach,
na dobrych doświadczeniach, na tym, co dobrze robią,
z czego są zadowoleni. A że takich spotkań mam dużo,
to muszę się wykazać kreatywnością.
JN: Wracając do pytania o czytanie notatek, to w jaki
sposób to pomaga w prowadzeniu sesji?
KS: Przypominam sobie między innymi zadanie, jakie
dałam klientowi, nie po to, żeby je sprawdzić oczywiście,
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ale żeby mieć w tyle głowy, nad czym mój klient mógł się
zastanawiać. Czytam notatki, żeby móc nawiązywać do
tego, co klient mówił wcześniej – jeśli wyjątek, o którym
mówi klient się powtarza, to mogę to podkreślić, zrobić
pewną klamrę, która upewnia nas, że idziemy w dobrą
stronę. Daje to klientowi i mi poczucie, że nasza praca nie jest kwestią przypadku, tylko systematycznym
działaniem, konsekwencją klienta.
JN: To już wszystkie pytania, jakie przygotowałem
więc na koniec zapytam: czy coś jeszcze chciałabyś
powiedzieć?
KS: To była dla mnie bardzo wartościowa rozmowa, bo
uświadomiłam sobie wiele ważnych dla mnie rzeczy.
Musiałam pomyśleć nad tym, o czym rozmawialiśmy,
wyartykułować to, więc czuję się pełna tych dobrych refleksji, przemyśleń. Czuję się obdarowana możliwością
rozmowy i zbudowana.
JN: Cieszę się, że taki efekt to wywołało. Gdzieś tam
z tyłu głowy myślałem, że może to tak zadziałać, bo
wiedzieć a powiedzieć i jeszcze usłyszeć to różnica.
Chciałem Ci podziękować, że zgodziłaś się udzielić tego
wywiadu. Dla mnie jest to kopalnia wiedzy i czuję się
zainspirowany tą rozmową. Mam nadzieję, że czytelnicy
tego wywiadu będą po jego lekturze tak wzmocnieni,
jak Ty i tak zainspirowani jak ja. Dziękuję za rozmowę.

KATARZYNA SARZAŁA – psycholog, rekomendowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Prowadzi działalność szkoleniową w zakresie socjoterapii, terapii krótkoterminowej oraz umiejętności
psychologicznych. Zajmuje się superwizją pracy socjoterapeutów. Ukończyła m.in. Kurs Pomocy
Psychologicznej (CEN Gdańsk), Studium Pomocy Psychologicznej (IPZ PTP Warszawa),
szkolenie certyﬁkacyjne w zakresie Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (CTK Łódź)
oraz Studium Profesjonalnej Psychoterapii (CTK Łódź). Współzałożycielka Pomorskiego Koła PTPSR.

JANUSZ NOWACKI – psycholog, absolwent Psychologii Klinicznej. Praktyk Terapii Skoncentrowanej
na Rozwiązaniu i Terapeuta Krótkoterminowy w trakcie certyﬁkacji (CTK Łódź). Pracuje w Centrum Leczenia
Uzależnień „Zapowiednik” w Opaleniu oraz w gabinecie prywatnym (nowacki-terapia.pl).
Współzałożyciel Pomorskiego Koła PTPSR.

OKIEM PRAKTYKA
Agata Wilska

Seans Psychologiczny – z miłości do kina i psychologii

Od zawsze sporo chodziliśmy do kina. Ja i mój mąż,
Robert Milczarek, również psycholog. Podczas różnych
spotkań towarzyskich, niejednokrotnie rozmawialiśmy
o obejrzanych filmach. Spotykaliśmy się wtedy z reakcjami: „No faktycznie! W ogóle o tym nie pomyślałem!” albo
„W życiu bym na to nie wpadła!”. Coraz częściej znajomi
pytali nas co myślimy o danym filmie, konkretnej scenie, zachowaniu bohatera. Zwracali się do nas nie jak do
znawców kina (którymi nie jesteśmy, jesteśmy po prostu
jego pasjonatami), ale jak do kogoś, kto ma określoną
wiedzę na temat człowieka, mechanizmów jego funkcjonowania, relacji między ludźmi. Z racji naszej pracy
może nieco więcej widzimy, nieco więcej rozumiemy.
I tak któregoś zimowego dnia, spacerując po
łagiewnickim lesie, pojawił się pomysł: A może będziemy
rozmawiać z ludźmi o filmach?
Chcieliśmy rozmawiać inaczej, niż to się zazwyczaj
czyni. Nasz pomysł był taki, aby wykorzystać film jako
pretekst i płaszczyznę do rozmawiania o ludziach, emocjach, relacjach, kierunkach rozwiązań. To był punkt
wyjścia. Mamy takie poczucie, że żyjemy coraz szybciej i mniej dokładnie. To prowadzi do tego, że mamy
coraz słabszy kontakt ze sobą, naszymi bliskimi, naszymi ciałami, emocjami. Jednocześnie nie mamy czasu
na to, aby się nad tym jakoś bardziej pochylić. Kiedy
znajdujemy chwilę – chcemy choć trochę odpocząć,
a odpoczynek często znajdujemy w kinie. I tu pojawia
się przestrzeń, aby wykorzystać film. Do czego?
Według nas film może:
– skontaktować nas z własnymi emocjami
– pogłębić kontakt ze sobą
– pomóc dowiedzieć się czegoś o sobie
– zrozumieć coś
– stanowić świetny pretekst do tego, żeby zadać sobie pewne pytania
– być początkiem podróży w głąb siebie

Twórcy Seansu – Agata Wilska i Robert Milczarek
zdj. Victoria Marinov/kino Bodo

– być płaszczyzną do rozmowy, wymiany
– pozwolić nam poznać ciekawe historie
– stwarzać możliwość do psychoedukacji (tzw.
edutainment czyli uczenie poprzez rozrywkę)
– wychowywać
– być narzędziem do profilaktyki np. zachowań ryzykownych
– być wykorzystywany w leczeniu i psychoterapii
– być swoistą autoterapią.
Bliska jest nam perspektywa reżyserki Małgorzaty
Szumowskiej, która powiedziała:
Kino jest psychoterapią przyszłości.
Lub
przynajmniej jej wartościowym elementem (to już my).
Seans Psychologiczny to projekt, w ramach którego piszemy psychologiczne recenzje oglądanych przez
nas filmów (z braku wystarczającej ilości czasu jedynie
części z nich).
Co miesiąc spotykamy się w jednym z najciekawszych i autorskich kin w Łodzi, aby filmy oglądać
i o nich rozmawiać. Seans Psychologiczny w Kinie

Seans Psychologiczny – z miłości do kina i psychologii
Bodo w Łodzi działa już trzeci sezon. Zaczęliśmy z przytupem, bo w noc Oscarową (luty 2016), a oglądaliśmy
„Moonlight” czyli film, który właśnie w tę noc otrzymał
nagrodę w kategorii „Najlepszy film”. Sala kina pękała
w szwach. Uznaliśmy to za dobry znak :) Od tej pory
obejrzeliśmy ponad 20 projekcji. Na niektóre z nich
zaprosiliśmy gości: twórców filmowych (m.in. reżyserkę
Annę Jadowską), aktorów (m.in. Kamila Maćkowiaka)
i ekspertów w temacie, który omawiamy (np. edukatorkę
seksualną Aleksandrę Dulas). Niektórym spotkaniom
towarzyszą dodatkowe misje. Przy okazji projekcji filmu „Kedi. Sekretne życie kotów” zbieraliśmy pieniądze
dla dwóch fundacji, pomagającym zwierzętom. Z kolei
dochód ze sprzedaży biletów na Seans Psychologiczny
z filmem „Jurek”, o wybitnym himalaiście Jerzym Kukuczce, w ramach którego rozmawialiśmy z himalaistą
Pawłem Michalskim, został przeznaczony na pomoc
rodzinie Tomasza Mackiewicza, który zginął na Nanga Parbat. W okresie mistrzostw świata w piłce nożnej
w Rosji oglądaliśmy film Kena Loacha „Szukając Erica”
i zorganizowaliśmy spotkanie z psychologiem sportu

Seans Psychologiczny z udziałem Kamila Maćkowiaka
– aktorem i prezesem Fundacji Kamila Maćkowiaka
zdj. Victoria Marinov/kino Bodo

Spotkanie z Pawłem Michalskim – himalaistą
zdj. Victoria Marinov/kino Bodo
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Pawłem Drużkiem oraz byłym piłkarzem Piotrem Kuklisem, którzy opowiadali o związku psychologii i sportu.
Seans Psychologiczny to także, już niezależnie
od spotkań w kinie Bodo, rozmowy z artystami. Znów
jednak, nasze spotkania z twórcami, koncentrują się
na tym, co nas szczególnie ciekawi. Np. z aktorką Olgą
Bołądź rozmawialiśmy m.in. o balansie pomiędzy pracą
a życiem osobistym; z reżyserką Urszulą Antoniak
o tożsamości, korzeniach, emigracji.
Oprócz publicznych i nieco bardziej masowych
działań, Seans Psychologiczny pracuje też u podstaw ;)
Oboje wykorzystujemy film w swojej pracy z klientami
i pacjentami. Męska część Seansu Psychologicznego,
poza indywidualną praktyką psychoterapeutyczną,
używa filmu m.in. do zilustrowania pewnych zjawisk
psychologicznych, występujących w kierowaniu zespołami, w relacjach z klientami w trakcie prowadzenia
własnych biznesowych grup szkoleniowych. W myśl zasady „jeden obraz wart tysiąca słów” traktuje go też jako
wizualny środek oddziaływania na ludzi.
A ja? W moim gabinecie wisi jeden intrygujący plakat
filmowy. Moi klienci czasami już od wejścia zaczynają
o niego pytać. I tak, w sposób naturalny przechodzimy do
rozmowy wolnej od problemu. To pozwala klientom nieco się rozluźnić i poczuć bardziej bezpiecznie, a ja w ten
sposób mogę też ich poznawać. W końcu to co oglądamy
też coś o nas mówi. To co nas w filmie porusza, zatrzymuje, zastanawia, złości – może być niezwykle diagnostyczne i pomocne w dalszej pracy. Film jest swoistym testem
projekcyjnym. Obserwujemy to często na spotkaniach
w Kinie Bodo. Niby oglądamy ten sam film. A jednak nie.
Tak naprawdę jeden film wyświetla się na ekranie. Drugi,
pod powierzchnią naszych ciał i głów.
Film jest też metaforą, niesłychanie pomocną
w psychoterapii. Często pytam pacjentów o ich ulubione filmy, ukochanych bohaterów i powody tych
miłości. Zaczynają opowiadać, po trosze o bohaterach,
po trosze o sobie. Używamy metafory filmowej do rozmawiania o czymś, o czym pacjentowi byłoby mówić
trudno. Kiedy możemy skryć się za opowieścią filmową,
możemy z większą łatwością przełamywać te trudności.
Film włączam do terapii także wtedy, gdy jest
potrzeba skierowania uwagi pacjenta na jakiś temat,
zrozumienia określonego zjawiska czy mechanizmu.
Pamiętam na przykład mężczyznę, któremu trudno
było zrozumieć zachowanie żony ze zdiagnozowanymi
zaburzenia osobowości typu borderline. Po obejrzeniu
filmu „Fatalne zauroczenie” zaczął mieć nieco więcej
rozeznania w tej kwestii. Zalecam filmy także wtedy, gdy
pacjentowi potrzeba nadziei, otuchy, motywacji, wspar-
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cia, przeżycia katharsis, korekcyjnego doświadczenia
emocjonalnego, zobaczenia czegoś z boku, zmiany
perspektywy na coś. Jednym słowem, przestrzeń na
włączanie filmu w proces zdrowienia czy zmiany widzę
w wielu miejscach. Dla niektórych moich klientów film
stanowił wstęp czy też zachętę w ogóle do podjęcia terapii. Film włączony w psychoterapeutyczny proces bywa
sposobem na „załatwienie” dla siebie czegoś, co mogłoby
trwać latami. Jako jedno z narzędzi terapii przyczynia
się do wzrostu zadowolenia z życia, poprawy zdrowia
psychicznego i jakości funkcjonowania. To mówią moi
pacjenci i uczestnicy spotkań w kinie.
I choć związek psychologii i filmu liczy sobie
ponad 100 lat, mamy nadzieję, że naszymi działaniami
możemy się w ten obszar twórczo włączać i dodatkowo

go rozwijać. Pomysłów na to nam nie brakuje. Dopiero
się rozkręcamy ;)
Informacje o Seansie Psychologicznym dostępne są na:
www.seanspsychologiczny.pl
w mediach społecznościowych:
https://www.facebook.com/seanspsychologiczny,
https://www.instagram.com/seanspsychologiczny/,
a także na YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UCUg_DTr30vY898crwXAlR4g?view_as=subscribe.
Twórcy projektu:
Agata Wilska www.psychologwlodzi.pl
Robert Milczarek www.robertmilczarek.pl

AGATA WILSKA (www.agatawilska.pl), absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz całościowego
zaawansowanego szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu.
Uczy się i rozwija również w innych podejściach psychoterapeutycznych. Jej misją jest szeroko rozumiana
psychoedukacja, którą realizuje publikując swoje teksty w magazynach papierowych i portalach internetowych,
współpracując z radiem i telewizją. Wraz z mężem psychologiem realizuje projekt „Seans Psychologiczny”
(www.seanspsychologiczny.pl), który ma na celu edukację psychologiczną poprzez kino.

OKIEM PRAKTYKA
Vanessa Rogowska

„Mistrz drugiego planu”.
O terapeutycznych właściwościach sztuki Briana Eno

Geneza
„Kiedy byłem młody chciałem być malarzem,
ponadto muzykiem, ale nie grałem na żadnym instrumencie. Postanowiłem studiować sztuki piękne.
W czasie studiów pojąłem, że muzyka zmienia się na
moich oczach i mogę pisać muzykę w podobny sposób
jak malować obrazy. Odkryłem możliwości techniczne studia nagrań – były paletą narzędzi do malowania
dźwiękiem. Wtedy zacząłem myśleć o nowym rodzaju
muzyki, która jest raczej malowaniem dźwiękiem niż
tradycyjną formą komponowania muzyki. Również
w podobnym czasie zainteresowałem się światłem
i jego naturą. Zrozumiałem, że istnieją sposoby pracy
ze światłem przypominające sposoby pracy z dźwiękami
w muzyce. To znaczyło więcej niż muzyka sama w sobie.
To była sztuka wizualna. Moje zainteresowania zbiegły
się w jednym punkcie. Chciałem tworzyć muzykę, która
jest jak malarstwo oraz malować tak, jak tworzy się
muzykę. (...) Kiedy byłem znacznie młodszy chodziłem
do klubów. Nie często. Nie lubiłem ich ze względu na
hałas. Rozmowa w nich była niemożliwa. Dlatego
wyobraziłem sobie inny rodzaj klubu. Miejsca, które jest
ciche, zmysłowe i piękne. Miejsca jak kawałek muzyki,
w której jestem zanurzony. Nie tylko pomieszczenia,
w którym muzyka wybrzmiewa, ale istnieje także dla
oczu. A w nim doznać doświadczenia, jakie towarzyszą
nam, kiedy jesteśmy w galerii sztuki, w kościele, w relacji z przyjacielem.” * You Tube : Brian Eno –Quiet Club
– An Installation at the Luminale Frankfurt 2004
Te słowa z perspektywy czasu opisują wczesne
lata 70. XX wieku, a zostały wypowiedziane przy okazji prezentacji instalacji „Quite Club” podczas Luminale
Frankfurt w 2004 roku i należą do Briana Eno. Kultowej
postaci współczesnej muzyki, który świat dźwięków
awangardy przeniósł do obiegu kultury popularnej. Ten

mały zalążek ludzkiej świadomości, rozwinięty poprzez
długie lata kreatywnej pracy połączonej z naukową
wiedzą, wsparty przez osiągnięcia techniki przyniósł
rezultat, którego plon przerósł samego twórcę. Poza
ubocznym skutkiem w postaci sukcesu komercyjnego
– milionów sprzedanych płyt, współpracujących z nim
artystów – samego Eno wyniósł do pozycji autorytetu
nie tylko w świecie artystycznym, ale także naukowym
czy społecznym.

Przyczyna
Brian Eno, a pełniej Brian Peter George St. John
le Baptiste de la Salle Eno urodził się 15 maja 1948 roku w Woodbridge, hrabstwie Suffolk. Dorastał przy
dźwiękach popularnej muzyki afro-amerykańskiej lat
50. i 60. W czasach młodości dołączył do zespołu Roxy
Music, który oprócz połączenia rocka z elementami
stylu glam i punk wyróżniał się kosmicznym, kiczowatym wyglądem. Eno grający w zespole na syntezatorach wyglądał niczym rajski ptak spowity w kostiumy
z ptasich piór, brokat i kolorowy makijaż. W 1973 roku
definitywnie opuścił zespól, którego potencjał uznał
za wyczerpany i niezgodny z własnymi dążeniami artystycznymi. Analogowa technika ubiegłego wieku
– skomplikowana i czasochłonna z naszego punktu
widzenia – oraz niespokojny duch nieustannie wprowadzały go na drogę poszukiwań. Artysta odnajduje się
w świecie muzyki współczesnej nawet awangardowej.
Wtedy ulega wypadkowi samochodowemu. Zostaje
potrącony, a rekonwalescencja unieruchamia go na
kilka miesięcy w pozycji leżącej, uzależnionego od opieki innych. W czasie jednej z wizyt przyjaciółka nastawia
mu nagranie XVIII-wiecznej muzyki na harfę i wychodzi. Płyta brzmi za cicho co frustruje pacjenta, który
nie może wstać, aby podkręcić potencjometr. Bezsilny
zauważa piękno i harmonię dźwięków subtelnie grającej
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muzyki i padającego wtedy deszczu. Na myśl przyszła
mu idea muzyki, która nie narzuca się w prywatną
przestrzeń słuchacza. Muzykę, która jest niczym krajobraz, do którego przynależymy. Jesteśmy jej częścią. Ten
moment stał się przełomem i początkiem nowej filozofii
w muzyce. Fizyczne zatrzymanie, utrata kontroli i wgląd
w siebie dały początek nowemu gatunkowi muzyki,
który Brian Eno nazwał „ambient music”. Oczywiście
jej źródeł trzeba doszukiwać się w muzyce Erika Satie
(francuski kompozytor, 1866–1925) w tzw. muzyce tła:
„Gymnopedies” czy w muzyce konkretnej Johna Cage’a,
ale Eno był tą postacią, w której talent, możliwości
i rozwijająca się technika znalazły miejsce spotkania
i twórczego ujścia.

Efekt
Powstawanie muzyki ambient było procesem rozpisanym w czasie podobnym do namalowania przez
Kazimierza Malewicza w 1914 roku
„Czarnego kwadratu na białym tle”.
Czyli przejścia przez artystę drogi, na
której w procesie redukcji odpadają
zbędne elementy a pozostaje główny
symbol. W procesie muzycznym
nastąpiło przeniesienie uwagi z linii
melodycznej i potrzebnej jej struktury (zwrotka, refren) na barwę
i fakturę dźwięków, które zostały poddane repetycji i minimalistycznym
zabiegom reorganizacyjnym oraz
wycofania perkusji jako instrumentu
narzucającego czas. Tak ogołocona
i przekształcona forma muzyczna przybrała konkretne
postaci na płytach długogrających „Discreet Music”
z 1975 roku, „Ambient 1: Music for Airports” z 1978
roku napisana przez Eno jako narzędzie do rozładowania
napiętej atmosfery terminalu lotniska Kolonia/Bonn.
„Ambient 4: On Land” z 1982 roku czy „Apollo” z 1983
roku jako ilustracja filmu dokumentalnego z misji statku
kosmicznego Apollo na Księżyc. Kolejne etapy twórczości
Briana Eno zaczyna wspomagać raczkująca kultura cyfrowa, którą artysta w kreatywny sposób uczłowieczył
i zaprzągł do tworzenia niezwykłych form, wykraczających
poza klasyczną wyobraźnię i jej funkcjonowanie nie tylko
w świecie sztuki. Mowa o wykorzystaniu komputerów,
umiejętności ich programowania i docelowo o powołaniu
do życia przez Eno „muzyki generatywnej” (generative music), która zarządzana przez system stworzonych
reguł, ulega ciągłym, niepowtarzalnym zmianom. A owe
zmiany dyktuje według własnego uznania nie twórca,

a sam odbiorca. Oznacza to w praktyce, że właściciel
iPhone`a z systemem IOS sam decyduje o przebiegu
utworu i jego zakończeniu. Odbiega to diametralnie od
dotychczasowego odbioru muzyki, które narzucało nam
ego kompozytora i zamknięta forma muzyczna (np. symfonia). W przypadku kontaktu z muzyką generatywną
zostaliśmy obdarowani wolnością. Innym przykładem
zastosowania techniki muzycznej Briana Eno, która
trafiła pod strzechy (także polskie) jest sygnał dźwiękowy
systemu operacyjnego Windows 95.

Recepcja
„Ludzie twórczy i artyści mają niezwykle silny,
strukturalny związek, jakby bezpośrednie połączenie
z nieświadomością. Dlatego trudno ich zaliczyć do
określonego typu. Tym bardziej, że nie można bez
zastrzeżeń porównywać dzieła i jego twórcy. Proces
twórczy, o ile w ogóle potrafimy go prześledzić, polega na ożywieniu odwiecznych
symboli ludzkości drzemiących
w nieświadomości. Na ich rozwinięciu
i przekształceniu w skończone dzieło
sztuki. Kto mówi za pomocą obrazów,
ten mówi tysiącem głosów. Ujarzmia
i przezwycięża, a jednocześnie podnosi wzwyż to, co określa przypadkowe,
i przemijające czyni wiecznotrwałym.
Los indywidualny przekształca w los
ludzkości. A tym samym wyzwala
w nas te pomocne siły, które zawsze
umożliwiały ludzkości wyratowanie
się z każdego niebezpieczeństwa
i przetrwanie nawet najdłuższej nocy.’’ * Jolande Jacobi
„Psychologia C.G. Junga”.
Twórczość Briana Eno zalicza się współcześnie do
przełomowych w kategorii muzyki współczesnej. Artysta należy do tych kompozytorów, którzy przyczynili się
do powstania kultury słuchania muzyki. Eno odwrócił
relację pomiędzy odbiorcą a twórcą oraz uwzględnił
w odbiorze osobę słuchacza.
Nagrania artysty w konwencji ambient charakteryzuje kontemplacja, która posiada charakter medytacji
analitycznej. Czynność muzycznej medytacji w tym
przypadku nie wiąże się z treściami religijnymi, a raczej
z możliwością kształtowania i zmiany stanu umysłu.
Pomaga osiągnąć głęboki relaks i wysoki poziom kreatywności.
Nierozłącznymi elementami sztuki wizualnej Briana Eno są światło i czas. Światło a raczej widzenie jego
poszczególnych barw jest subiektywnym wrażeniem

„Mistrz drugiego planu”. O terapeutycznych właściwościach sztuki Briana Eno
psychicznym powstającym w mózgu konkretnego odbiorcy i leży u podstaw dalszego, szerszego postrzegania
czy rozumienia go jako pierwotnego i archetypicznego
symbolu (np. bytu doskonałego, najwyższej wartości,
przedmiotu wiedzy itp.) w zależności od świadomości,
intuicji, wrażliwości czy wiedzy odbiorcy. * Paulina Tendera „Od filozofii światła do sztuki światła”.
Zawsze jednak światło jest podporządkowane
czasowi. Wolno i płynnie zmieniające się bez możliwości repetycji obrazy, w połączeniu z muzyką ambient budują wolniejszą strukturę czasu. Odbiorca
zaczyna partycypować w procesie spowolnienia,
a w następstwie w iluzorycznym wydłużeniu poczucia czasu, które działa wyciszająco na umysł i ciało.
Celowe zamierzenie artysty zdaje się nie mieć końca.
Chce trwać wiecznie.

Terapia
„Chciałbym nie tylko przynależeć do świata sztuki. Miejsce pomiędzy sztuką a terapią, to dla mnie
interesująca przestrzeń – nowa arena medyczno-terapeutyczna”* You Tube: Artist’s talk by Brian Eno | History Museum of BiH | Sarajevo
Pierwsze echa o wspomagającym działaniu muzyki
Eno zaczęły rozchodzić się po wydaniu albumu „Discreet
Music” w 1975 roku. Okazało się, że relaksacyjny charakter kompozycji wspomagał funkcjonowanie kobiet
w ciąży i w czasie rozwiązania. Wyciszał je i uśmierzał
ból. Sam Eno opowiada często o przedstawianych mu
dzieciach, które urodziły się przy dźwiękach „Dyskretnej
muzyki”. W latach 90. tuż po niespodziewanym wybuchu
wojny w krajach byłej Jugosławii Brian Eno stał się jednym z aktywnych muzykoterapeutów organizacji „War
Child”, która wspierała dzieci doświadczone wojenną
traumą. Zorganizował zbiórkę instrumentów i środków
finansowych (na ponad pięć lat) na działalność centrum
muzykoterapii w Mostarze w Bośni. Sam był jednym
z aktywnie działających nauczycieli, który muzykując
zbudował więzi potrzebne do działania i rozwiązywania
konfliktów.
Kolejnym efektem terapeutycznym talentu Eno
stały się „rzeźby dźwiękowe”, których wyciszający charakter zauważył pewien lekarz odwiedzający wystawę
prac Eno. Zaproponował zastosować je w powstającym
szpitalu na oddziale onkologicznym w odpowiedzi na
ataki paniki i przygnębienie pacjentów, spowodowane
sytuacją graniczną. Tak powstał pierwszy „hospital room”,
w którym na małej przestrzeni interakcja pomiędzy
światłem a muzyką stała się leczącą przestrzenią dla
pacjentów i polem wytchnienia, miejscem gromadze-
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nia energii dla personelu medycznego. Do szpitali, które
nawiązały współpracę z Brianem Eno należą: Montefiore
Hospital w Hove (od 2013), Chelsea Westminster Hospital w Londynie, Macmilan Cancer Support.
Podręcznym wynalazkiem kreatywnego umysłu
Eno jest napisana, we współpracy z programistą Peterem Chilversem, aplikacja „Bloom” także oparta na
zasadach muzyki generatywnej, która oprócz szerokiego
odbiorcy znalazła terapeutyczne wykorzystanie. Stała
się rodzajem narzędzia do nawiązania więzi pomiędzy
autystycznymi dziećmi a ich rodzicami. Pomaga także
stymulować starszych pacjentów w stanach otępiennych.
Ostatnie wieści głoszą, że „muzyka tła” znalazła
zastosowanie i odnosi sukces w terapii PTSD, depresji
i schizofrenii. Kojące właściwości muzyki Eno uchwycił pewien neuronaukowiec, który bada niestandardowe sposoby leczenia zdrowia mentalnego... * Podaję tę informację w enigmatyczny sposób ze względu
na poufność, szacunek nad przebiegiem badań.
W przyszłości mam nadzieję na pełny opis i prezentację
wyników terapii, aby jej rezultaty zachęcały do szacunku,
uznania leczniczej mocy muzyki oraz jej powszechnego
zastosowania w placówkach medycznych.

Filozoﬁa
„To co chciałem wykreować to sytuacja, w której
ludzie mogą mieć trochę czasu dla siebie. W której nie
czują stresu czy pośpiechu. Chcę pokazać jak sztuką
można zmienić ludzkie myślenie. Jak prostym sposobem można wyciszyć ludzi, aby byli w stanie podjąć
lepsze decyzje.” * You Tube: Artist’s talk by Brian Eno |
History Museum of BiH | Sarajevo
Co stoi za sukcesem ukrytym w dźwiękach? Zapewne sam człowiek, jego osobista, intymna i niepowtarzalna historia. Być może własne rany, z których wyleczenia i przekształcenia wyrósł dar dla innych. Niech
to zostanie tajemnicą, bo sam artysta nie lubi mówić
o sobie. Zwraca za to uwagę na istotę zabawy w podejściu
do pracy (tworzenia) oraz traktowanie błędu jako ukrytej intencji. Jednak co słuchaczowi przynosi największą
korzyść to proces jaki Eno nazywa „aktem poddania się”
(act of surrender). Wycofanie kontroli twórcy nad przebiegiem procesu twórczego powoduje reakcję poddania
się słuchacza i daje początek kreowaniu odmiennego,
terapeutycznego oddziaływania muzyki i światła. To jak
bycie w nieustannej, płynnej relacji opartej na wolności.
Człowiek dotyka obiektu poprzez akt twórczy, ale jest
też dotykany. Sam jednak decyduje ile i jak długo będzie
trwał ten proces ( np. instalacja „77 Milion Paintings”).
* Maurice Merleau Ponty „Widzialne i niewidzialne”.
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Sam własny proces twórczy Eno przyrównuje do
tworzenia ogrodu, w którym ogrodnik planuje zasiać
nasiona różnych kwiatów na konkretnym terenie. Może
kontrolować początek procesu i mieć nadzieję, ale efekt
wzrostu jest zawsze nieprzewidywalny. Wymaga czasu,
kieruje się własnymi prawami, a ostatecznie pozwala
odczuwać ogrodnikowi wdzięczność za umiejętność
podporządkowania.

Polska
Brian Eno odwiedził Polskę na festiwalu Unsound
w Krakowie (2010), gdzie prezentował wizualizację
inspirowaną książką Stanisława Lema „Solaris” i filmem
pod tym samym tytułem. Następnie był gościem Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu (2011). Pokazał
rzeźbę multimedialną składającą się z abstrakcyjnych
dźwięków pochodzących z wielokanałowej ścieżki
dźwiękowej, szumu fontanny i projekcji na ekranie zbudowanym z cząsteczek wody. Ostatnim przystankiem
Eno był Soundedit Festival w Łodzi (2016), podczas
którego artysta spotkał się z publicznością, odebrał
nagrodę „Człowieka ze Złotym Uchem” dla producentów muzycznych, a przede wszystkim pozostawił na
trzy tygodnie instalację dźwiękowa „The Ship” (Statek),
która stała się jego społeczno-politycznym manifestem.

Podsumowanie
„Złożoność i piękno mogą wyrastać z prostoty
i zestawu interaktywnych reguł.” * You Tube: Artist’s talk
by Brian Eno | History Museum of BiH | Sarajevo
To idea, która przyświeca artyście nie tylko w tworzeniu, ale szerokiej działalności społecznej, politycznej czy
charytatywnej (Long Now Fundation, DiEM 25). Pokazuje, że najnowsze osiągnięcia techniki wcale nie muszą
ogłupiać mas. Mogą służyć naszemu rozwojowi, ale
potrzebujemy w tym celu mądrego przewodnika, który
neutralne i zaawansowane narzędzia podporządkuje
wyższym celom. W służbie drugiemu człowiekowi.

Zapytany przez dziennikarza, jak chciałby być
zapamiętany przez następne pokolenia, Brian Eno
odpowiedział z właściwym sobie poczuciem humoru:
„Jaki to był przystojny i inteligentny człowiek. Szkoda,
że odszedł.”
Uwagi:
Aby doświadczyć „efektu Eno” polecam listę odnośników:
www.brian – eno.net
Wywiad z artystą oraz teksty komentujące pióra autorki
tego tekstu:
http://prostoomuzyce.pl/brian-eno-oto-70-letni-czlowiek
http://prostoomuzyce.pl/statek-briana-eno
http://prostoomuzyce.pl/brian-eno-wydaje-plyte-imanifest-polityczny.
Na kanale Spotify polecam sugerowaną listę płyt do relaksu czy terapii:
Discreet Music, Ambient 1: Music for Airports, Ambient
4: On Land, Apollo, Thursday Afternoon, Neroli, Lux,
The Ship, Reflection.
Na kanale You Tube można znaleźć wiele profesjonalnych nagrań z wystaw oraz wystąpień artysty.
Eno jako producent pracował między innymi dla :
Davida Bowie – trylogia berlińska: Low, Heroes, Lodger;
Outside.
Talking Heads – Remain In Lights, Fear of Music,
U2 – The Joshua Tree, Zooropa.
Ponadto dla Coldplay, Laurie Anderson. Michaela
Nymana, Roberta Frippa, Gorillaz, Davida Byrne’a,
Underworld, Michaela Brooka i Daniela Lanois, James,
Harolda Budda, Devo, Ultravox.
Napisał motyw przewodni do filmu „Diuna” Davida
Lyncha czy gry komputerowej Spore.

VANESSA ROGOWSKA – pedagog, terapeuta, dziennikarz. Absolwentka Pedagogiki
Społeczno-Wychowawczej na Uniwersytecie Warszawskim, Studium Animatorów Kultury w Ciechanowie
(kierunek – taniec) i Arteterapii w Instytucie Ericksonowskim. Stypendystka Ministra Kultury
i Sztuki (1997 r.). Pracuje z dziećmi, które nie zaadoptowały się w przedszkolach, wspomaga rodziców
metodą BSFT. Ambasador programów pracy z dziećmi „Dam radę” i „Jestem z Ciebie dumny”
certyﬁkowanych przy Helsinki Brief Therapy Institute. Członek Polskiego Towarzystwa
Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.
Pisze dla kwartalnika muzycznego Presto, JazzPRESSU i Jazz Forum. Skupia się na funkcjonowaniu muzyki
w obszarze psychicznym, psychologicznym i duchowym człowieka. Śpiewa różne gatunki muzyczne jak
gospel, chorał gregoriański czy muzykę klasyczną.

OKIEM PRAKTYKA
Agnieszka Barłowska-Giereś

Praca z klientem doświadczającym lęku
z perspektywy podejścia BSFT

Już jakiś czas temu odkryłam, że tym, co bardzo
pomaga mi w pracy, kształtowaniu własnej ścieżki
rozwoju, a nawet w mojej tożsamości zawodowej jest
dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i praktyką przez
moich nauczycieli, koleżanki i kolegów terapeutów.
Postanowiłam napisać ten artykuł z najlepszą nadzieją,
że także moje doświadczenia w pracy terapeutycznej
z klientem okażą się dla Czytelników Polskiego Biuletynu BSFT użyteczne. Zdecydowałam się przedstawić
w tym miejscu kilka lubianych i praktykowanych, przeze
mnie, technik w pracy z klientem, który doświadcza
lęku.
Uczestnicząc w warsztatach doskonalących umiejętności terapeutyczne, zawsze fascynowało mnie indywidualne wykorzystywanie technik BSFT przez
specjalistów. Wiele razy byłam zaskoczona faktem, że
praca, poznanych przeze mnie praktyków z Polski i z zagranicy, potrafiła być jednocześnie innowacyjna, jak
i niezwykle wierna podstawowym założeniom metody
skoncentrowanej na rozwiązaniu. Ich doświadczenie
inspirowało mnie do „podglądania” i wykorzystywania
prezentowanych przez nich zadań i pytań. Bywało też
odwrotnie: rezygnowałam z nadmiaru interwencji
i niemalże ucinałam elementy sesji, minimalizując jej
struktury. Niektóre zabiegi sprawdziły się i dziś stanowią
mój warsztat, inne zaś odłożyłam, być może kiedyś
okażą się bardziej użyteczne.
Prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Klienci, którzy decydują się na współpracę ze mną
to zarówno ludzie młodzi, jak i starsi, mężczyźni i kobiety. Te cechy ich różnią. Co wydało mi się jednak
ciekawe, niezależnie od wieku, płci, czy wykształcenia,
zaobserwowałam, że najczęściej wsparcia w moim gabinecie poszukują osoby doświadczające lęku. Praktyków
metody BSFT nie muszę przekonywać, że rozmowa
wolna od problemu jest bardzo cennym etapem w tera-

pii. Staram się, aby zadawane przeze mnie pytania już
na wstępie były dla klienta okazją do przyglądania się
swoim sposobom radzenia sobie w trudnych chwilach.
Tzw. „klienci lękowi” zwykle mają bardzo zawężony obraz
swojego funkcjonowania. Skupiają się przede wszystkim
na ograniczeniach związanych z odczuwanym lękiem
lub na objawach somatycznych. Istnieją jednak obszary
wolne od objawów, rozumiane przez tych klientów
jako chwile cyt.: „całkowitego udawania i ukrywania
za wszelką cenę swojego prawdziwego funkcjonowania/
stanu/ radzenia sobie”. To dla mnie dobry moment na
pytania rozszerzające i komplementujące:
– „Jak się to udaje przez tyle godzin?”
– „Skąd ma Pan(i) na to siłę?”
– „Jak to możliwe, że przez tyle lat w pracy nikt się
nie zorientował, że Pan(i) się boi?”
– „Co zatem potrafi Pan(i) robić i jak się zachowywać, że jest to obserwowane i uznawane jako zwykle,
normalne i prawidłowe?”
Podsumowując, tę część rozmowy staram się
uwidocznić i nazwać te sytuacje życiowe, w których
klient funkcjonuje dobrze. Jednocześnie komplementuję
gotowość do podjęcia pracy nad zmianą także w tych
trudnych obszarach. Dopytuję również skąd gotowość
do pracy, siła, odwaga i chęć zadbania o siebie, pomimo
przekonania, że psychoterapia jest trudna i bolesna. Doceniam w ten sposób decyzję klienta i jego silną potrzebę
zmiany. W nadmiernej koncentracji na objawie klienci
są jednocześnie przekonani o swej inności i pewnej
wyjątkowości pod względem rozmiaru i złożoności
problemu. Wyrażają to zdaniem „beznadziejny ze mnie
przypadek, prawda?”. Informacja normalizująca ich
sytuacje, oparta o moje własne statystyki, mówiące,
że najczęściej mam okazję pracować z osobami
zgłaszającymi podobne trudności, niezależnie od wieku,
płci czy zajmowanego stanowiska w pracy, jest bardzo
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pozytywnie przyjmowana przez klientów. Zauważyłam,
że im większe zainteresowanie i zadziwienie własnym
radzeniem sobie, zamiast naturą samych objawów, tym
lepiej dla klienta.
Moja propozycja do nawiązania relacji z klientem
lękowym to uwidocznienie obszarów wolnych od problemu, zestawienie ich jako osobnych i niezależnych;
następnie wyodrębnienie tych, pokazujących dobre
funkcjonowanie, w przeciwieństwie do innych, mało
skutecznych. Wreszcie komplementowanie klienta za
odwagę i gotowość do podjęcia pracy nad zmianą. Ilustruje to przykładowy schemat omawiany na sesji:

KLIENT

praca –
znajomi +

hobby/sport +
sklep/galeria +

dzieci +

„+” – obszar radzenia sobie i „normalnego” (w jęz.
Klienta) funkcjonowania
„–” – obszar, w którym pojawiają się objawy
Klient doświadczający lęku, w relacji uskarżania się
na problem, może sprawiać mylne wrażenie jakby chciał
w tej sytuacji pozostać i przekonać terapeutę, że sytuacja jest „naprawdę beznadziejna, nic nie da się zrobić”.
W takiej sytuacji, po okazaniu klientowi zrozumienia
trudności, z jaką się zmaga, współczucia i autentycznego uznania, oraz skomplementowania wysiłku, trudu
i (jednocześnie) pomysłów radzenia sobie, staram się
w optymalnym czasie zadać pytanie o najlepsze nadzieje
na spotkanie. To ważne, by tego procesu nie przedłużać.
Jestem przekonana, że starania terapeuty są korzystne
dla klienta, gdy po zastosowaniu ww. istotnych elementów terapii, ogranicza się w czasie rozmowę o problemie. Jej przedłużanie utrwala bowiem przekonania
klienta na swój temat, a naszą rolą jest przecież wspieranie zmian (orędownikiem tego podejścia jest m.in.
brytyjski terapeuta John Henden [1]).
Pytania terapeuty wyrażające zadziwienie pomysłowością i wytrwałością w szukaniu sposobów
radzenia sobie, w tak trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się klient, powoduje, że szybko zaczyna on wręcz
przechwalać się swoimi sposobami i praktykami,
które działają. Rozszerzanie wizji dobrej, zmienionej rzeczywistości to część rozmowy, do której także

podchodzę z ogromną dbałością. Dbałość polega tu na
uznawaniu potrzeb klienta, podkreślaniu oczywistości
i wartości sytuacji, które wymienia. Komplementuję
ich „normalność”, wyrażaną gotowość do działania.
Nieustannie pytam klienta: „co jeszcze będzie robił
więcej, co będzie łatwiejsze?”. Pozwalam sobie także,
aby oprócz pytań o zachowania i działania dopytywać
o pozytywne przekonania i emocje na swój temat/
do siebie, jakie będą towarzyszyć klientowi w czasie
działania oraz, co według niego, jeszcze ułatwi wyczekiwana zmiana. Staram się, aby moje pytania były
okazją dla klienta do opowiadania o wizji oczekiwanej
rzeczywistości we wszystkich obszarach, w których
jest aktywny (np. w jakich jeszcze sytuacjach, w jakich
jeszcze relacjach?).
Z uznaniem i życzliwością podążam za wizją klienta, by zadać pytanie o cud. Pytanie o cud, to według
mnie, istota pracy psychoterapeutycznej w nurcie
BSFT. Rozumiem je jako pomost między wyobrażoną
przyszłością a doświadczoną przeszłością. Pytanie to
pozwala połączyć dwie perspektywy czasu w jedną,
terapeutyczną rzeczywistość. Systematyczne dopytywanie o wyjątki i o sytuacje, które dzieją się w sposób
podobny do tego, jak w dniu po cudzie, pozwala tę
rzeczywistość uwiarygodnić (Vogt-Hillmann, Eberling & Burr, 1992). Jak wspomniałam na wstępie tego
artykułu, zdarzało mi się ucinać lub ograniczać stosowanie pewnych technik. Tak było np. z zadaniem
domowym po sesji. Przez jakiś czas nie zadawałam zadań
domowych, teraz z zaufaniem wróciłam do korzystania
z tej techniki. Nazywam je obecnie, zamiast „zadaniem”
– „pewną propozycją”. Staram się tak ją sformułować,
aby okazała się w rzeczywistości podpisaniem się pod
wizją działania i rozwiązania, którą proponował klient
opowiadając swój dzień po cudzie.
Psychoedukację wykorzystuję zwykle w czasie kolejnych sesji. Rzadko zdarza się, abym robiła to w czasie pierwszego spotkania. Klientowi, który zauważa pozytywne zmiany i nabywa poczucia wpływu na
swoją sytuację poprzez wiedzę na temat, co potrafił
zrobić w danej sytuacji i jaka reakcja okazała się dla
niego korzystna, proponuję wnioski i podsumowanie
zaczerpnięte z założeń wykorzystywanych w terapii
poznawczo-behawioralnej (CBT). W terapii CBT przyjmuje się wzajemny i wielokierunkowy wpływ myśli,
emocji, zachowań i fizjologii ciała – interakcyjny model
funkcjonowania psychiki, nazywany czasem obrazowo
i humorystycznie: „kajzerką”.
Klient skoncentrowany na uciążliwych i ograniczających emocjach, na objawach z ciała, obserwuje
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towarzyszące temu stanowi myśli, przekonania oraz
zachowania, które nie są dla niego satysfakcjonujące.
Wpływ tych czynników jest niekorzystny i potęguje
bierność i rezygnację. Natomiast dostrzeżenie poprawy, poradzenia sobie, wyboru innego niż zazwyczaj zachowania, daje klientowi poczucie wpływu
i kontroli nad objawami z ciała, pozwala odczuwać
przyjemniejsze doznania emocjonalne i interpretować
siebie w bardziej pozytywny sposób. Praca z klientem,
w oparciu o pytania dotyczące zachowania, radzenia
sobie (obecnie lub w przeszłości) poszerza wiedzę
o korzystnych nawykach i użytecznych działaniach.
Dzięki temu, w kolejnych sytuacjach klient potrafi
świadomie wybierać strategie radzenia sobie, a jego
poczucie oczekiwanej zmiany rośnie. W mojej praktyce, poznawczy model „kajzerka” staje się często pod-
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łożem do rozmów w czasie kolejnych sesji. Klienci
relacjonują sytuacje, w których potrafili uruchomić
interakcję między emocjami, myślami, fizjologią ciała
i zachowaniami w korzystnym, budującym i pozytywnym dla siebie kierunku.
Rozmowy o rozwiązaniach nauczyły mnie patrzeć
na człowieka jako radzącego sobie w danym momencie, najlepiej jak potrafi i najlepiej jak to możliwe. Są to
działania zarówno skuteczne i efektywne, jak i destrukcyjne i niefunkcjonalne. Na destrukcyjne działanie
można bowiem spojrzeć jak na wysiłek, który przynosi
zmianę, lecz nie zawsze taką, jakiej oczekuje klient lub
jego otoczenie. Być może to samo działanie, w innych
sytuacjach byłoby odpowiednie, natomiast w pewnych
okolicznościach, wymaga zmiany. Myślę, że tak długo jak
rozmowa będzie dotyczyła zasobów klienta, jego radzenia sobie, będzie bogata w pytania „jak to zrobiłeś?”, tak
długo będzie korzystna dla klienta.
Bibliografia
[1] Henden John. Praca z traumą. Wnioski pochodzą z cyklu
wykładów J. Hendena, które wygłosił m.in. w 2014 i 2016
roku, w Łodzi.
[2] Popiel A., Pragłowska E., (2008), „Psychoterapia poznawczo-behawioralna”, wyd. Paradygmat
[3] Sharry J., Madden B., Darmody M. (2007), „W poszukiwaniu rozwiązania. Przewodnik po terapii Krótkoterminowej”, wyd. Galaktyka
[4] Vogt-Hillmann, Eberling & Burr (1992), „Kinderleichte
Lösungen. Lösungsorientierte Kreative Kindertherapie”
Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie,
41(8), S. 286–293.

AGNIESZKA BARŁOWSKAGIEREŚ – Jestem certyﬁkowanym psychoterapeutą.
Prowadzę prywatny gabinet psychoterapeutyczny. Prowadzę psychoterapię indywidualną i partnerską.
Pracuję zarówno z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Praca niezmiernie mnie pasjonuje,
natomiast aktualnie cieszę się urokami macierzyństwa :)

OPOWIADAM TU HISTORIĘ
Marta Rudnik

Niby nic...

Dziewczyna 17 lat, przyprowadzona przez Babcię,
sprawującą czasową opiekę nad wnuczką. Bogaty życiorys, w różnego rodzaju zdarzenia, z mocnym akcentem na problem alkoholowy jej rodziny właściwej.
Wiktoria to piękna dziewczyna, duży zasób informacji,
wielość pasji i talentów. Samookaleczenia i próba samobójcza w tle. Uciekła z domu do Babci w tym, w czym
stała. Było dramatycznie. Nie po raz pierwszy w jej życiu.
Spotkania z psychoterapeutą odbywały się regularnie, co tydzień. Była milcząca, skromna i wycofana.
Starałam się podejmować tematy ogólne, poznać ją.
Głównie milczała, choć miałam wrażenie, że słuchała.
Ożywiła się tylko raz, na pierwszym spotkaniu, gdy
przepraszała za swój strój, nieco ochlapany... farbami.
Nie rozwinęła tematu, pomimo pytań...
Po kilku milczących spotkaniach, w oczekiwaniu
na kolejne, wysunęłam sztalugi, oparłam zagruntowane podobrazie, zrobiłam parę nieznacznych ruchów
pędzlem w bliżej nieokreślonym kolorze... czekałam.
Wiktoria przyszła, przywitałam ją w drzwiach, a na
moje powitanie cicho westchnęła. Podałam jej pędzel
i zapytałam, czy ma ochotę dokończyć. Początkowo
miałam wrażenie, że nie zrozumiała. Powtórzyłam pytanie i wyciągnęłam ponownie rękę z pędzlem. Nie było
fajerwerków, nie było wiadomo, czy zrobi cokolwiek.
Spokojnie stała, patrzyła a następnie, jakby w zwolnionym tempie, zebrała przybory, stanęła przy płótnie...
Długo stała wpatrzona, a ja czekałam, co z tego
wyniknie. Zaczęła malować, początkowo spokojnie,

jakby od niechcenia, później coraz to energiczniej, a po
pół godzinie miałyśmy zamalowany po wielokroć obraz
na płótnie. Była bardzo skupiona na działaniu, chociaż
nie na formie, czy treści. Dała wyraz emocjom, w samej
czynności. Kiedy skończyła, była spocona, zmęczona,
poruszona.
Tego dnia nie chciała ze mną rozmawiać. Tak też,
w milczeniu zakończyła się ta sesja.
Do następnego spotkania ponownie przygotowałam
sztalugi i czyste płótno...
Po wejściu od razu usiadła przy nich i zerkała
nieśmiało, spod grzywki sprawdzając, czy coś na nim
jest. Było czyste. Zapytałam czy dziś ma ochotę zacząć
malować od początku... stworzyć swój obraz od podstaw.
To był pierwszy raz, kiedy spojrzała na mnie
wprost. Zdecydowała... pracowała nad obrazem z pasją,
ponownie malując i zamazując kolejne warstwy.
Po 4 takich sesjach namalowała obraz. Był na nim
chłopiec w oddali, jakby za mgłą...
I to był wreszcie temat, na który była gotowa
rozmawiać. Jej 7-letni brat, który został w domu, razem
z rodzicami, od których jej samej udało się uciec. Miała
ogromne poczucie winy, że go tam zostawiła.
Niby nic, zwykły przypadek, że sztalugi u mnie stoją.
Niby nic... rysunek, malunek... znane narzędzia pracy,
a jednak mnie zadziwiły, jak łagodnie uchyliły mi drzwi
do Wiktorii. Można mówić o przypadku, o uważności,
o poszukiwaniach, o towarzyszeniu, o wszystkim... ale to
ona zaprosiła mnie do siebie, kiedy była gotowa.

MARTA RUDNIK – absolwentka psychologii WSFiZ w Warszawie, psychoterapeuta w trakcie certyﬁkacji
w zakresie Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, pracuje w Fundacji Revita w Otwocku
z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz prowadzi praktykę prywatną w Warszawie
(www.psycholog-rudnik.pl, e-mail: gabinet@psycholog-rudnik.pl, tel. 502 341 021).
Członek Zespołu Redakcyjnego Polskiego Biuletynu BSFT.
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Program Pracowniczy, czyli praca poza gabinetem.
Badania, wnioski i doświadczenia z wprowadzania
programu „Zdrowie na służbie”

Pomysł powstania Programu Pracowniczego
powstał w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień
już w 2014 roku. Przyglądaliśmy się wówczas pracy
służb mundurowych i ryzyku, jakie stwarza dla nich
kontakt z osobami będącymi pod wpływem środków
psychoaktywnych lub osób, które są zarażone wirusem
HIV. Pomyśleliśmy wtedy o warsztatach, które dałyby
im wskazówki, jak zachowywać się wobec osoby będącej
pod wpływem narkotyków, a jednocześnie jak chronić
siebie i otoczenie, żeby nie zarazić się wirusem, także
nie popadać niepotrzebnie w panikę. Mieliśmy plan,
żeby dostarczyć zainteresowanym wiedzę, urealnić
zagrożenia i przygotować ich do skutecznych interwencji. Do współpracy zostały zaproszone osoby pracujące w gdańskim Sanepidzie.
W kolejnych 2 latach prowadziliśmy warsztaty
dla strażaków. Myśleliśmy nie tylko o zwiększaniu
ich kompetencji w obszarze interwencji wobec osoby
będącej pod wpływem środków odurzających, ale także
o odpowiedzi na potrzeby rozwoju osobistego strażaków.
Pracownicy służb mundurowych wykonują bardzo
odpowiedzialną pracę, której codziennie towarzyszy
stres związany z obawą o życie swoje i innych. Każdy ma
swoje sposoby na odreagowanie emocji. Kiedy w grupie
jest zaufanie to można o tym porozmawiać, kiedy go
nie ma, pojawiają się próby poradzenia sobie samemu.
Czasami wybierając drogę na skróty i sięgając np. po
alkohol.
Prowadzenie warsztatów dla strażaków było dla
naszego zespołu bardzo ciekawym doświadczeniem.
Zajęcia odbywały się w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych PSP i często przerywane były rozdzierającym
sygnałem wzywającym do akcji. Czasami strażacy wyjeżdżali do wypadku samochodowego, w którym poszkodowane zostały dzieci – to jedna z trudniejszych
emocjonalnie sytuacji. Po akcji często nie rozmawiali

o tym doświadczeniu, zamykali się w sobie, pozostając
z własnymi myślami i stresem.
W kolejnym roku postanowiliśmy przetestować
nasz program wśród pracowników korporacji, tzw.
„białych kołnierzyków”. Pracoholizm, stres, brak
równowagi między czasem wolnym a pracą, problemy
w rodzinie, radzenie sobie z emocjami za pomocą alkoholu – to realne kłopoty niektórych osób pracujących
w dużych korporacjach. Coraz częściej wśród specjalistów mówiło się o „wysoko funkcjonujących alkoholikach”. Zorganizowaliśmy dla nich warsztaty
– o rozwoju osobistym, rozwiązywaniu problemów
i konfliktów, i radzeniu sobie ze stresem. Dodatkowym bonusem był wykład dla rodziców nastoletnich dzieci na temat profilaktyki używania środków
psychoaktywnych przez młodzież, kładący szczególny nacisk na czynniki chroniące. Dla pracowników
zorganizowaliśmy też indywidualne konsultacje z psychologiem i psychoterapeutą. Chociaż usługa była
bezpłatna, skorzystało z niej niewiele osób. Z naszej
obserwacji wynika, że w tej grupie, okazywanie zainteresowania tematem często wiązane było z lękiem
przed negatywną oceną.
Zbieraliśmy kolejne doświadczenia – tym razem podejmując współpracę ze służbą więzienną. Na
początku przeprowadziliśmy rozmowy z komendantem
i terapeutami oraz wychowawcami. Słuchaliśmy, jakie
mają potrzeby. Zwrócili oni uwagę na duże napięcie
związane z pracą, wysoki stres, trudności związane
z agresją i uzależnieniami wśród osadzonych. Terapeuci mówili o potrzebie wsparcia w postaci superwizji,
warsztatach o rozwiązywaniu problemów, doskonaleniu komunikacji, byli również zainteresowani tym, jak
rozmawiać z osobą uzależnioną, będącą pod wpływem
środków psychoaktywnych. Wyszliśmy naprzeciw potrzebom pracowników więziennictwa. Co ciekawe,
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praktyka pokazała, że o ile warsztaty, szczególnie te
z obszaru radzenia sobie ze stresem, były dobrze odbierane przez uczestników, o tyle superwizje okazały się
być pomocne tylko terapeutom. Wychowawcom trudno
było wejść w taką strukturę pomocy i wsparcia.
Najbardziej „wdzięcznymi” odbiorcami programu
okazali się być ratownicy medyczni. Komunikacja z osobami będącymi pod wpływem środków odurzających,
radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów
i konfliktów – to tematy, które ratownicy bardzo chętnie
podejmowali. W tej grupie odnotowywaliśmy prawie
100% frekwencji na warsztatach.
Nasze różnorodne doświadczenia pracy w programie pracowniczym pokazały nam, że podstawą
skuteczności programu jest wyjście naprzeciw potrzebom beneficjentów i umiejętności realizatora programu.
Nieoceniona jest współpraca z kierownictwem danego
zakładu w zakresie takiej organizacji warsztatów, która
nie koliduje z pracą zawodową odbiorców i jednocześnie
jest wystarczająco zachęcająca do tego, żeby pracownik
chciał wziąć udział w projekcie. Takich rozwiązań jest
kilka: niektórzy pracodawcy włączali zajęcia w czas
pracy, inni musieli tak ułożyć grafik, żeby pracownik
w ogóle miał szansę skorzystać z warsztatów, kolejni
natomiast zachęcali dodatkowymi punktami do karty
rozwoju zawodowego lub po prostu wydawali polecenie
służbowe udziału w projekcie.
Wreszcie nadszedł moment, w którym zdecydowaliśmy się zebrać nasze dotychczasowe doświadczenia.
Przyjrzeliśmy się badaniom i doświadczeniom realizatorów innych programów pracowniczych. Zaprosiliśmy
do współpracy socjolożki, dr Annę Strzałkowską i dr
Agnieszką Bratkiewicz, które dokonały analizy literatury polskiej i zagranicznej. Powstało opracowanie: „Programy profilaktyki uzależnień realizowane wśród osób
dorosłych. Wyniki desk research.”
Z przeglądu metaanaliz wysunięto między innymi następujące wnioski:
 krótkie interwencje są skuteczne w prewencji,
jako metoda redukcji zażywanych substancji
psychoaktywnych i konsekwencji z tym związanych, zwłaszcza dla osób używających substancji w sposób umiarkowany lub średni:
Wykazano, że nawet jednorazowa interwencja może dać pozytywny efekt;
Istotne jest, jakich używamy narzędzi i metod
w rozmowie z klientem. Najbardziej skuteczne jest prowadzenie rozmowy techniką dialogu motywującego i udzielanie klientowi informacji zwrotnej;




Efektywność interwencji poprawiają analizy
zysków i strat dokonywane samodzielnie
przez klienta w połączeniu z wykonywaniem
ćwiczeń praktycznych;
Skutecznym elementem interwencji jest podkreślanie osobistej odpowiedzialności za zmianę, pokazywanie zasobów klienta, jego skuteczności w działaniu oraz okazywanie mu
zrozumienia i empatii (Kaner, Newbury-Birch
i Heather, 2015);
Pozytywny efekt interwencji nie jest zależny
od długości jej trwania/ilości spotkań! (Tanner-Smith i Lipsey, 2015)
Programy internetowe, rozmowy telefoniczne
i video w prewencji SUD (używania środków
psychoaktywnych):
Warunkiem skuteczności jest tu podobnie,
jak w krótkich interwencjach na żywo – wprowadzanie treści motywujących i opartych na
informacji zwrotnej. Terapeuta „idzie za
klientem” i dostosowuje się do jego potrzeb
i zasobów. Skuteczność oddziaływań „na odległość” okazała się być porównywalna z tymi
„na żywo”. Różnica polega na tym, że pomoc
on-line jest bardziej dostępna i tańsza.
Ćwiczenia fizyczne:
Zbadano również pozapsychologiczne formy
oddziaływania, w tym wprowadzenie do
prewencji regularnych ćwiczeń fizycznych.
Doświadczenia w profilaktyce pokazują zastosowania różnych zajęć fizycznych, szczególnie w środowiskach dzieci i młodzieży
w tzw. programach profilaktycznych, które
miały uczyć młodzież pożądanych zachowań
zastępujących te ryzykowne. Oczywiście, trudno było stwierdzić skuteczność samych takich
oddziaływań. Nowe podejście promuje zastosowanie ćwiczeń fizycznych jako uzupełnienie
programu profilaktycznego. Ważne jest to,
żeby rodzaj treningu dopasowany był do indywidualnych potrzeb i możliwości klienta, który
bierze odpowiedzialność za wyznaczone przez
siebie cele zdrowotne. Skuteczność krótkiej interwencji w kontakcie osobistym czy on-line
z czasem słabnie i zazwyczaj nie utrzymuje
się dłużej niż rok. Tymczasem zalecanie regularnych ćwiczeń fizycznych dołączonych do
programu jako np. element edukacji zdrowotnej może realnie wydłużyć i utrwalić profilaktyczne działanie.
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Raport desk research
– kilka słów o skutecznych praktykach
prewencyjnych
Na podstawie przytoczonych powyżej doświadczeń,
wysunęliśmy wniosek, że skutecznym okazuje się być
połączenie trzech strategii: oddziaływań motywujących,
zmian przekonań i treningów behawioralnych.
Dlaczego oddziaływania motywujące są skuteczne?
Przede wszystkim klient w rozmowie z coachem skupia
swoją uwagę bardziej na tym, co zyska w wyniku zmiany zachowania. To podejście różne jest od tego, które
preferuje analizowanie negatywnych skutków dotychczasowych zachowań, co zazwyczaj wywołuje u klienta
postawę defensywną. Podążanie w kierunku rozwiązań
a nie strat, budzi niewątpliwie przyjemniejsze emocje
i zwiększa tym samym motywację do zmiany.
Badania (Brown i in., 2010) potwierdzają większą skuteczność interwencji BMI (oddziaływań motywujących) w ograniczaniu spożywania alkoholu czy
podejmowaniu zachowań ryzykownych, niż tradycyjnie stosowane metody informowania lub doradzania.
Zmiana przekonań jest najbardziej skuteczna, kiedy jest
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skojarzona z pozostałymi strategiami. Klient mierzy się
ze swoimi przekonaniami, sprawdza co działa, a co mu
nie służy i na co ma wpływ. Sprawdzeniu może posłużyć
również trening behawioralny. Klient planuje działania,
monitoruje swoje zachowania, powstrzymując się od
tych, które mu nie służą, ucząc się nowych zachowań,
które modyfikuje i utrwala. Jest to jego samodzielny
wysiłek, autonomiczne decyzje przy wsparciu coacha czy
terapeuty. W myśl zasady „jeżeli coś nie działa, rób coś
innego; jeżeli działa, rób tego więcej” klient kontroluje
swoje zachowania i wybiera. Będąc zainteresowanym
przede wszystkim posunięciami, które są skuteczne,
w konsekwencji nie jest zmuszony do przyjmowania
postawy defensywnej.
Analizując programy pracownicze, których skuteczność została przebadana, wyciągnęliśmy następujące
wnioski:
– cel postawiony w naszym programie powinien
być pozytywny. Zastanawialiśmy się, co ma się
pojawić na warsztatach dla naszych beneficjentów w kontekście ich wartości i potrzeb;
– spójność grupy jest czynnikiem chroniącym,
zatem uznaliśmy, że należy przeprowadzić pro-

Małgorzata Mont podczas prowadzenia warsztatu na konferencji, zdj. S. Adamski
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ces grupowy z wykorzystaniem zasobów jej
członków dla stworzenia przyjaznych stosunków
społecznych i destygmatyzacji pracowników,
którzy szukają pomocy z powodu problemów
uzależnienia lub zaburzeń psychicznych;
– ważne jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych beneficjentów, szczególnie w kontekście
rozwiązywania problemów, w tym związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych;
– żeby program był skuteczny, nie musi być
długi! Potrzebne jest jednak staranne dobranie i wyszkolenie realizatorów programu oraz
współpraca z liderami ze środowiska pracy
beneficjentów.
Zgodnie z tym, czego dowiedzieliśmy się z literatury, postanowiliśmy zbadać potrzeby służb mundurowych
w interesującym nas temacie profilaktyki uzależnień.
Zostały przeprowadzone badania fokusowe potrzeb
wśród policjantów i strażników miejskich.
Dane z wywiadów zogniskowanych pokazały dwie
grupy przyczyn obciążeń psychofizycznych u policjantów. Pierwsza grupa wynika wprost ze specyfiki
zawodu – to zagrożenia zdrowia i życia oraz nieregularny tryb pracy. Drugie źródło obciążeń, to zmiany
organizacyjne zachodzące aktualnie w policji – sposób
zarządzania zorientowany na wynik. Współpracownicy
deklarują potrzebę większego wsparcia ze strony
przełożonych oraz budowanie solidarności i zaufania.
W opinii osób badanych sięganie po alkohol jest
częściowo akceptowane społecznie w ich środowisku.
Zmieniła się kultura picia. Z obawy przed konsekwencjami zawodowymi, mundurowi piją dzisiaj w samotności, po pracy. Nadal jednak alkohol jest wskazywany jako atrakcyjny środek służący rozładowaniu
napięcia. W tym kontekście badani wspominali też o innych zachowaniach ryzykownych, jak np. bardzo szybka
jazda motocyklem. Pracownikowi oferuje się pomoc
psychologa i psychiatry, nie ma jednak rozpowszechnionego zwyczaju korzystania ze wsparcia tych specjalistów. Badani wskazywali głównie na obawy związane
z oceną przełożonych czy współpracowników.
Zapytani o rekomendacje do tworzenia programu
promocji zdrowia, policjanci i strażnicy miejscy wymienili nam następujące ważne elementy:
1. Program powinien nauczyć budowania zaufania w grupie
2. Powinien angażować przełożonych jako promotorów oraz uczestników szkoleń
3. Uczestnicy programu potrzebują treningu rozwoju umiejętności radzenia sobie z emocjami

4. Program powinien zawierać treści promocji
zdrowia, a nie tylko profilaktyki uzależnień.
5. Uczestnicy programu chcą, żeby treści były
przydatne zarówno w pracy jak i w życiu osobistym
6. Warsztaty powinny odbywać się poza miejscem
pracy
7. Warto, żeby program zawierał elementy powiązane z aktywnością sportową
8. Program powinien być skoncentrowany na budowaniu relacji, nauce korzystania z doświadczeń i wsparcia współpracowników

Program „Zdrowie na służbie”
i jego założenia
Po zapoznaniu się ze specyfiką pracy służb mundurowych i wyposażeni w rekomendacje naszych potencjalnych beneficjentów, opracowaliśmy program
„Zdrowie na służbie”. Zbudowaliśmy go w oparciu
o dwie wersje – dla kadry zasadniczej i kadry kierowniczej służb mundurowych.
Celem głównym programu jest zmniejszenie
ryzyka używania środków psychoaktywnych wśród pracowników służb mundurowych poprzez wyposażenie
funkcjonariuszy w podstawowe umiejętności radzenia
sobie ze stresem związanym z charakterem wykonywanej pracy oraz budowanie nawyków zdrowotnych.
Ważne dla twórców projektu jest to, aby uczestnicy programu wyznaczali i osiągali osobiste cele w obszarze zdrowia. Program zakłada wsparcie specjalistów
takich jak trener sportowy, trener (psycholog), coach,
przy wykorzystaniu między innymi narzędzi coachingowych i dialogu motywującego. Chcemy, aby pracownicy służb mundurowych rozwinęli samoświadomość
własnych zasobów i umiejętności psychospołecznych,
nauczyli się jeszcze lepiej radzić sobie z emocjami, byli
gotowi do dawania i otrzymywania wsparcia, szczególnie w sytuacjach zaobserwowania symptomów ryzykownego używania środków psychoaktywnych. Celem kluczowym programu będzie też zbudowanie
samoorganizujących się grup wsparcia prowadzonych
z wykorzystaniem metody Action Learning (w skrócie
A.L.). Jest to rodzaj superwizji koleżeńskiej, w której
osoba mająca problem do rozwiązania dzieli się nim
ze współpracownikami. Oni z kolei, za pomocą pytań
osadzonych w metodologii A.L. pomagają w uzyskaniu
rozwiązania. Po zakończeniu programu uczestnicy będą
mogli nadal korzystać z tej metody.
Program trwa 3 miesiące. W tym czasie
beneficjent programu spotka się z coachem, żeby
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ustalić cele zdrowotne i sposób ich realizacji oraz
z trenerem sportowym, żeby dopasować ćwiczenia
fizyczne do swoich możliwości i zainteresowań sportowych. Realizacja programu zakłada trzy spotkania
z wykorzystaniem metody A.L. oraz jednodniowe
warsztaty wyjazdowe. Zajęcia warsztatowe to czas,
kiedy uczestnicy będą mogli przyjrzeć się swojemu stylowi komunikowania się z innymi, spróbują
zrozumieć swoich kolegów z pracy, zobaczą zasoby
własne w obszarze radzenia sobie ze stresem, rozwiną
umiejętności reagowania w trudnych sytuacjach.
Bardzo ważne jest stworzenie wspierającej się grupy,
w której sprawy trudne nie będą ignorowane i takiej
atmosfery w środowisku pracy, gdzie pracownicy
będą chcieli korzystać z superwizji koleżeńskiej,
a w razie potrzeby skorzystać z pomocy psychologa,
czy terapeuty uzależnień.
Naszą nadzieją jest, żeby pracujący ze sobą ludzie
zaczęli słuchać się i rozumieć, wspierać i akceptować.
Jeżeli wykonają w tym kierunku jeden maleńki krok, to
uznamy, że osiągnęliśmy sukces.
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dla profesjonalistów i superwizji dla różnych grup zawodowych zajmujących się pomaganiem ludziom.
Od wielu lat zajmuje się proﬁlaktyką, w tym programem proﬁlaktyki uzależnień wśród osób dorosłych
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Postmodernizm w terapii rodzin

Do napisania tego artykułu zainspirował mnie
wykład prof. dr hab. Barbary Józefik na temat „Współczesne zjawiska w terapii rodzin” przeprowadzony podczas XXX Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Naukowej
Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego „Czy psychiatria kołem się toczy?”.
Wydarzenie to odbywało się w dniach 16–18 listopada
2018 w Krakowie. Głównym celem konferencji było
podzielenie się refleksjami dotyczącymi tego, co zmienne i tego, co niezmienne w psychiatrii i psychoterapii
wieku rozwojowego w związku z tym, że na przestrzeni
ostatnich kilkudziesięciu lat pojawiły się nowe zjawiska
psychopatologiczne, nowe diagnozy, nowe rewolucyjne
metody leczenia.
W ubiegłym stuleciu szkoły psychoterapii osadzone
były w modernizmie, który wiązał się z przekonaniem
o istnieniu prawdy obiektywnej. To przeświadczenie
prowadziło do tego, że przedstawiciele poszczegól-
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nych modeli poszukiwali wraz z pacjentem źródeł jego
problemu, opierając się na założeniach teorii, według
której pracowali. W podejściu tym dominowała wiara, że odkrycie przyczyny danej trudności pozwala
skutecznie pomóc pacjentowi. Początkiem zmiany tego
myślenia był w połowie XX wieku rozwój terapii rodzin
i wykorzystanie w psychoterapii ogólnej teorii systemów
Ludwika von Bertalanffy’ego oraz pewnych założeń cybernetyki. Psychoterapeuta systemowy zwracał uwagę
nie tylko na osobę, zgłaszającą się z określonym problemem, ale również na jej najbliższe otoczenie, czyli
rodzinę. Zakładał tym samym, że rozwiązania należy
poszukiwać we wzajemnych zależnościach między poszczególnymi członkami rodziny.
Kolejne zmiany w psychoterapii wprowadził nowy sposób myślenia, w opozycji do nowoczesności,
zwany postmodernizmem. Przyjmuje się, że pojawił
się on w latach 60. XX wieku. Najogólniej mówiąc jest
to kierunek w kulturze i filozofii, który kwestionuje
możliwość całościowego, spójnego i obiektywnego opisu
rzeczywistości. Uznaje on, że wiarygodne może być jedynie cząstkowe przedstawianie natury rzeczy. Wraz
z rozkwitem teorii postmodernistycznej upowszechnił
się nowy kierunek socjologii wiedzy – konstrukcjonizm
społeczny. Jego źródło stanowią socjologiczne idee
Bergera i Luckmana, hermeneutyka Gadamera i Gergena, czy prace Foucault’a. Opierał się on na przekonaniu, że rzeczywistość jest postrzegana poprzez pryzmat
kultury i doświadczeń danego człowieka. Przypisuje
on wydarzeniom, w których uczestniczy, określone
znaczenia. Można zatem wysnuć wniosek, że nikt nie
jest w stanie poznać obiektywnie rzeczywistości, oderwanej od nadawanych znaczeń i kontekstów. Świat
zawsze postrzegany jest w sposób subiektywny. Konstrukcjonizmem społecznym zainspirowali się psychoterapeuci, tworząc nowe sposoby pracy z klientem.

Postmodernizm w terapii rodzin
Tacy badacze jak na przykład Harry Goolishian i Harlen Anderson z Galveston Family Institute, norweski
terapeuta Tom Andersen, czy Steve de Shazer i Insoo
Kim Berg z Brief Family Therapy Center w Milwaukee
wprowadzili te idee do terapii rodzin. Poniżej pozwolę
sobie przytoczyć poglądy innych przedstawicieli siostrzanych wobec BSFT nurtów. Według mnie stanowią
one uzupełnienie wiedzy terapeuty i wzbogacają krajobraz teoretycznego paradygmatu, w którym poruszamy
się wraz z klientem. Ze względu na ramy tego artykułu
opiszę wybrane podejścia.
Systemy oparte na współpracy językowej Harry’ego
Goolishiana i Harlene Anderson przekonują, że terapeuta nie powinien koncentrować się na poszukiwaniu prawdy, lecz na zadawaniu pytań otwierających
szerszą perspektywę, dającą klientowi wolność wyboru.
To klient jest ekspertem od własnego życia, które konstruuje poprzez interpretowanie własnych doświadczeń.
Proponują oni postawę „niewiedzenia”, dając przestrzeń
klientowi na ujawnianie siebie. Wiąże się to z utrzymywaniem hipotez psychoterapeuty w stanie irrewerencji, jak
Gianfranco Cecchin ujął umiejętność ich lekceważenia,
współtworząc z Luigim Boscolo postmediolańską terapię
rodzin. Stworzona tym sposobem przestrzeń na rozmowę
z klientem pozwala mu wykształcić nowe rozumienie sytuacji, które stanie się inspiracją do działania mającego na
celu wprowadzanie zmian.
W postmodernistycznym ujęciu psychoterapii ważne miejsce zajmuje również terapia narracyjna, rozwijana przez Michaela White’a i Davida Epstona. Narracja
rozumiana jest jako opowieść klienta o jego życiu, która
podlega różnym interpretacjom i procesowi nadawania znaczeń. Autorzy wyrażali przekonanie o związku
między sposobem, w jaki osoba opowiada o sobie
i o własnym życiu, a rozumieniem i doświadczaniem
siebie. U każdego człowieka, jak twierdzą, dominu-
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je jeden ze sposobów opowiadania, a tym samym
myślenia o swoim życiu. Zachowania różniące się od
obowiązującej opowieści, czyli szczególne rezultaty,
wyjątkowe osiągnięcia (unique outcomes), są często niedostrzegane przez daną osobę i jej najbliższe otoczenie.
Powoduje to koncentrację na takim sposobie opowiadania o swoim życiu, który wzmaga trudności i problemy.
Terapeuta może być pomocny w tworzeniu nowego
sposobu narracji, bliższego możliwościom i potrzebom
klienta, co pozwala mu stać się autorem własnego życia.
Postmodernizm wprowadził do psychoterapii
całkowicie nowe spojrzenie na proces terapeutyczny.
Podkreślając subiektywność odbioru i brak możliwości
poznania świata w pełni lepiej oddaje wieloaspektowość
obecnych czasów. Zwraca większą uwagę psychoterapeutów na wartość dzielenia się znaczeniami nadawanymi poszczególnym doświadczeniom i partnerskiego
dialogu z klientem. Daje zatem możliwość szerszego spojrzenia na relację terapeutyczną, również w kontekście
etycznych zagadnień odpowiedzialności i wolności
człowieka, uwypuklając indywidualną podmiotowość
każdej jednostki.
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O nauce, diagnozie, BSFT i programach ograniczania picia

Na początku tego artykułu chciałbym zaznaczyć
Droga/i Czytelniczko/Czytelniku, że BSFT jest dla mnie
fascynującą przygodą i w istotny sposób wpłynęło na
moje myślenie o człowieku i pomaganiu. Jest też dla
mnie cały czas wyzwaniem, jak w praktyce terapeutycznej implementować płynące z niego założenia i metody
pracy. Dlatego też, szukając swojego miejsca, chciałbym
podzielić się kilkoma refleksjami, które nie dotyczą tylko programów ograniczania picia, ale także nauki, diagnozy i ich związku z BSFT.
W swojej konstrukcji programy ograniczania picia nie są czymś nadzwyczaj trudnym, ale są bardzo
istotnym wydarzeniem w naszym myśleniu o pacjencie z problemem alkoholowym. Jeśli je uznajemy, to
uważamy jednocześnie, że ograniczenie picia jest celem
możliwym do osiągnięcia w grupie osób z problemem
alkoholowym. A jeśli tak właśnie myślimy, to oznacza, że
nie mamy jako terapeuci przekonania na temat ‘prawdziwej natury’ problemu, jakim jest np. uzależnienie od
alkoholu. Twórcy BSFT twierdzili, że diagnoza więcej
mówi o terapeucie niż o pacjencie, ponieważ zakłada
interpretację faktów w oparciu o „filtr teorii”, jak to
określa de Barbaro1. U terapeuty jest nim określony
paradygmat myślenia (np. rozumienia uzależnienia
jako nieuleczalnej choroby) oraz nurt psychoterapii,
a u pacjenta określony rodzaj narracji na temat swojego
życia. W psychoterapii uzależnień takim filtrem teorii
było przyjęcie założeń, które na dekady wpłynęły na rozumienie i proces terapii osób uzależnionych. To nie jest
tak, że wzięły się one znikąd, jednak z perspektywy czasu widzimy wyraźnie ich metodologiczne nieścisłości
i ograniczenia. Ponieważ było ich wiele, to nie sposób
opisać je wszystkie w tym krótkim artykule. Warto jed1

De Barbaro B., Po co psychoterapii postmodernizm, Psychoterapia 3 (142) 2007, strony: 5–14.

nak wymienić kilka z nich: przyjęcie abstynencji jako jedynego celu terapii uzależnień, a przez to zredukowanie
pacjenta do roli podmiotu, wobec którego, a nie z którym
prowadzi się oddziaływania terapeutyczne, praca nad
tożsamością osoby uzależnionej, nad konsekwencjami
picia, koncepcja mechanizmów uzależnienia i in. Jednym z nich było i nadal jest stworzenie ‘obiektywnych’
kryteriów uzależnienia, których występowanie pozwala
nam oddzielić osoby uzależnione od nieuzależnionych.
Przy występowaniu wszystkich objawów, czyli tzw.
pełnoobjawowym zespole zależności np. alkoholowej
nie wydaje się to być problemem, ale gdy ważą się losy
trzeciego objawu, który miałby przechylić szalę diagnozy
w kierunku uzależnienia, zaczynamy sobie uświadamiać
wagę takiego modelu. Diagnozujemy przecież chorobę,
która dla wielu ludzi kończy się przedwczesną śmiercią
i faktu tego bagatelizować nie powinniśmy. Uzależnienie
nie u wszystkich przebiega jednak tak samo. Charakteryzuje się zróżnicowanym obrazem klinicznym. Wystarczy
odwołać się do typologii Jellinka, Clonningera, Lescha,
które różnicując uzależnienie biorą pod uwagę takie
zmienne jak wiek, płeć, cechy osobowości, wzór picia/
zażywania, nasilenie objawów, współwystępujące problemy. Przekaz w nich zawarty jest dosyć prosty, chociaż
rewolucyjny: uzależnienie to zjawisko heterogeniczne. Dlatego też nasze terapeutyczne przekonanie, że
‚wszyscy uzależnieni są do siebie podobni’ zawiera w sobie coś nieprawdziwego. Dzieje się tak dlatego, że „nie
istnieje jedno prawdziwe kryterium diagnostyczne’’2
uzależnienia. Dostrzegamy to przyglądając się takim
klasyfikacjom diagnostycznym jak DSM IV i ICD 10.
2
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O nauce, diagnozie, BSFT i programach ograniczania picia
Opisują one różnorodną ilość objawów, a zatem np.
DSM IV uwzględnia takie, których nie uwzględnia ICD
10 i na odwrót (np. głód). DSM V proponuje odmienne
niż dotychczas spojrzenie, które traktuje uzależnienie
jako „zaburzenie związane z używaniem alkoholu”,
a jego głębokość uzależnia od ilości wstępujących objawów. Zaburzenie to może mieć charakter:
Łagodny – 2–3 objawy,
Umiarkowany – 4–5 objawów
Ciężki – 6 i więcej.
Skoro jest tak, że kliniczny obraz uzależnienia lub
zaburzeń związanych z zażywaniem substancji jest heterogeniczny, to może powinniśmy zmienić nasze o tym
myślenie i różnicować cele oraz metody pracy terapeutycznej? Ten pluralizm diagnoz i sceptycyzm wobec
jednego obrazu uzależnienia prowadzi nas terapeutów
w kierunku klienta/pacjenta, a w niektórych nurtach
psychoterapii, np. w BSFT, w kierunku idącego trochę
pod prąd stwierdzenia, że być może istnieje tyle typów
uzależnienia ile jest uzależnionych osób.
Na gruncie diagnozy medycznej trudno byłoby
utrzymać takie stanowisko, ale na gruncie terapii można
je jak najbardziej uwzględnić.
Pojawia się tutaj jeden bardzo ważny dylemat, który
zauważa BSFT.
Obiektywna rzeczywistość kategorii diagnostycznych – jest czy jej nie ma? Odrzucić ją, czy też przyjąć
i zintegrować? Jak przełożyć naukowe koncepcje myślenia
o różnych psychicznych zjawiskach i chorobach na język
BSFT? Być naukowym czy też nienaukowym terapeutą?
Korzystać ze zdobyczy psychologii klinicznej czy je
odrzucić uznając, że diagnoza jest jedynie stabilizacją
problemu, z jakim do nas przychodzi pacjent?
Każdy z terapeutów BSFT szuka chyba odpowiedzi na te pytania, ponieważ są one ważne. Chodzi
w nich przecież także o to, aby pomagać profesjonalnie
i nie narażać się na naiwność i śmieszność. W końcu
w odpowiedzi na pytania chodzi o dobro pacjenta, jego
zdrowie i bezpieczeństwo oraz o określony etos pracy
terapeutycznej.
W bardzo ciekawy sposób problem diagnozy
przedstawiał Antoni Kępiński. Opisując stopnie kuszenia w procesie diagnostycznym napisał, że pierwszym
z nich jest postawienie diagnozy, tzn. rozwiązanie
zagadki, jaką jest człowiek (oraz jego problemy osobiste) za pomocą formuły diagnostycznej. W jego
opinii płacimy za to olbrzymią cenę, a mianowicie
zawężeniem pola widzenia pacjenta. Zamiast osoby
zaczynamy widzieć diagnostyczne etykiety lub rusztowania wyobrażonej przez siebie teorii. Zawsze zna
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jdziemy w drugim człowieku coś, co będzie pasowało
do przyjętej przez nas struktury myślenia i widzenia
zjawisk. W ten sposób, pisał, różnorodność przemienia
się w jednolitość. Pisał dlatego o nieskończoności diagnozy, porównując ją do pogoni za słońcem tonącym
w morzu. Dostrzegał napięcie związane z zamykaniem
człowieka w stworzonych przez nas strukturach myślenia i odzwierciedlał to w sposobach postępowania
diagnostycznego zawartych w naukach przyrodniczych
i humanistycznych. W tym kontekście BSFT mówi
nam o iluzji obiektywności i prowadzi po rogeriańsku
do analizy własnego doświadczenia jako ważnego
– najważniejszego autorytetu w naszym życiu.
W stwierdzeniu, że istnieje tyle typów uzależnienia
ile jest uzależnionych osób, nie chodzi o relatywizowanie i podważanie diagnozy, a o jej zindywidualizowany opis. Nie chodzi w nim bynajmniej o odrzucenie całej naszej wiedzy na temat uzależnień, uznanie
jej za zbyteczną, ale raczej o świadomość, że u tego
określonego pacjenta może mieć ono (uzależnienie)
bardzo indywidualny przebieg, a to z kolei może mieć
znaczący wpływ na przebieg pracy terapeutycznej i jej
cele.
Kierunek ‘pacjent’ oznacza, że jego perspektywa
widzenia, rozumienia i oceny problemu oraz celu, w jakim chciałby zmierzać, są istotne w procesie terapii
i nie należy ich lekceważyć, ale można mu zawsze, za
jego zgodą, dostarczyć rzetelnych i zgodnych z nauką
(przyrodniczą w rozumieniu A. Kępińskiego) informacji, które mogą mieć wpływ na jego życiowe decyzje.
Stąd jednym z największych wyzwań w BSFT jest dla
mnie umiejętne korzystanie i wykorzystywanie nauki,
w tym diagnostycznych klasyfikacji w pracy z pacjentem tak, aby nie zamykać mu drogi do zmiany, ale także
tak, aby nie wykazać się brakiem profesjonalizmu.
Wydaje się, że zdecydowana większość z nas
podziela opinię, że abstynencja jest celem optymalnym
i najbardziej pożądanym dla osób uzależnionych. Nie
musi być jednak celem jedynym. Autorzy książki „50
wielkich mitów psychologii popularnej”3 przytaczają
wyniki badań, które wskazują, że umiarkowane picie
jako cel terapii jest właściwe dla określonej grupy osób
pijących szkodliwie lub uzależnionych z mniej nasilonymi objawami uzależnienia oraz dla tych, którzy odrzucają
abstynencję jako cel pracy terapeutycznej i związane
z tym rozpoznanie bycia ‘alkoholikiem’. Przekonanie
3
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o tym, że abstynencja jest jedynym właściwym celem
w pracy z osobami uzależnionymi traktują jako jedno
z tych nieprawdziwych przekonań, które nie znajduje
swojego empirycznego potwierdzenia w nauce. Wiele
badań potwierdza bowiem fakt, że programy ograniczania picia lub behawioralny trening samokontroli (BSCT
– behavioral self-control training) to skuteczne metody
pracy terapeutycznej, także z osobami uzależnionymi.
Programy te uwzględniają różne podstawy teoretyczne.
Niektóre z nich służą zwiększeniu samokontroli w kontakcie z alkoholem, inne uczą umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach, w których alkohol był środkiem
zaradczym, a jeszcze inne koncentrują się na nauce
panowania nad negatywnymi emocjami. Programy te
rodzą i zapewne nadal będą rodziły sporo emocji, jednak swoim przesłaniem wpisują się bardziej w terapię
niż medyczny model postępowania i nie są bynajmniej
wyrazem bezradności terapeutycznej lub też aktem terapeutycznej kapitulacji, a spotkaniem z klientem/pacjentem w miejscu, w jakim on jest.4
Warto jednak ponownie podkreślić fakt, że programy ograniczania picia nie są dla wszystkich pacjentów.
To bardzo ważne, gdyż u niektórych osób uzależnionych,
a w szczególności w przypadku ciężkich zaburzeń
związanych z zażywaniem alkoholu, osiągnięcie tego celu
może nie być możliwe. Nie chodzi tutaj o podważanie
w pacjencie jego poczucia skuteczności, ale raczej
o mądre (nawiązuję tu Wspólnoty AA i do „Modlitwy
o pogodę ducha”) rozróżnienie pomiędzy tym, co można,
a czego nie można zmienić. Nie chodzi tu bynajmniej
o brak dobrej woli pacjenta, ale raczej o neurobiologiczne mechanizmy uzależnienia, a tym samym pewne
granice terapeutycznej zmiany i realność celu pracy
terapeutycznej. C. Rogers mówił (używając obrazowego
języka), że z Janka nie można zrobić Franka, co oznacza,
że terapeutyczna zmiana i zmiana w życiu człowieka
odbywa się w ramach potencjału i ograniczeń, jakie
posiada. Nie chodzi też o to, aby terapeuta podejmował
za pacjenta decyzje, ale o to, aby mądrze podzielił się
z nim swoją fachową wiedzą. Nie ma uniwersalnych
programów terapeutycznych, które są adresowane do
wszystkich odbiorców, podobnie jak nie ma uniwersalnej terapii, chociaż w każdym z nas istnieje pokusa,
aby reprezentować właśnie taki uniwersalny nurt terapii, który będzie ‘leczył’ wszystkie problemy i ‘zaburzenia’ pacjentów. Umiejętny dobór grupy odbiorców
4
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wpływa w istotny sposób na skuteczność oddziaływań
terapeutycznych. Zgoda na pracę nad ograniczeniem
picia w pracy z pacjentem uzależnionym, który ma za
sobą kilkanaście lat destrukcyjnego picia i wiele prób
jego ograniczania nie będzie raczej dobrym pomysłem,
a praca na wyjątkach może okazać się pułapką dla terapeuty i dla pacjenta. Dlatego też programy ograniczania
picia, o czym warto pamiętać, są dedykowane:
osobom pijącym alkohol szkodliwie,
osobom uzależnionym od alkoholu, szczególnie:
bez przeciwwskazań zdrowotnych dla używania alkoholu,
nie akceptującym trwałej abstynencji jako celu
terapii,
w początkowej fazie uzależnienia,
z mniejszym nasileniem objawów uzależnienia,
doświadczających mniejszej ilości problemów
związanych z piciem,
lepiej funkcjonujących społecznie,
młodszym.
Ważne jest też to, że jako przeciwwskazania do
udziału w programie wymienia się zazwyczaj szereg
problemów zdrowotnych (zaburzenia funkcji wątroby,
układu krążenia, neurologiczne, psychiczne, układu pokarmowego) lub też problemy prawne (np. zobowiązanie
sądu do zachowania zupełnej abstynencji pod rygorem
odwieszenia kary).
Programy ograniczania picia odnoszą się do koncepcji zdyscyplinowanego wzoru konsumpcji alkoholu
zgodnego z wcześniej ustalonym planem picia. Ten plan
zawiera zestaw zasad dotyczących używania alkoholu
(ilość, częstość, kontekst, czas i miejsce konsumpcji).
I bynajmniej nie jest to program mniej wymagający niż
programy zmierzające do zachowywania zupełnej abstynencji. Dla wielu klientów/pacjentów udział w nim jest
naturalnym etapem przechodzenia do decyzji o zupełnej
abstynencji. Badania pokazują, że wielu klientów/pacjentów decyduje się z czasem na zupełną abstynencję
ponieważ jej realizacja jest dla nich łatwiejsza, niż trzymanie się zaleceń (stworzonych przez siebie samych)
wynikających z decyzji o ograniczaniu picia. Do ich
prowadzenia potrzeba kilku podstawowych i przydatnych w życiu informacji i umiejętności:
– wiedzy na temat porcji standardowych,
– wiedzy na temat możliwych skutków zdrowotnych picia alkoholu,
– wiedzy oraz umiejętności różnicowania wzorów
używania alkoholu,
– umiejętności uzgadniania i konkretyzowania
celu pracy terapeutycznej,


















O nauce, diagnozie, BSFT i programach ograniczania picia
– umiejętności korzystania z narzędzi przesiewowych,
jeśli byłaby taka potrzeba w procesie terapii,
W literaturze przedmiotu funkcjonuje pojęcie porcji standardowej. Jest to mierzalna porcja czystego alkoholu i przyjęto, że wynosi ona 10 g. Taka ilość czystego
alkoholu mieści się w 30 ml wódki, 100 ml wina albo
w 250 ml piwa, tzn. że wypijając 30 ml wódki ktoś wypija
taką samą dawkę czystego alkoholu jak ten, który wypija
100 ml wina albo 250 ml piwa. Istnieje także sporo dobrze
opisanych badań, które mówią np. o tym, że określona liczba porcji alkoholu wypijana w ciągu jednego dnia lub
też w ciągu tygodnia niesie ze sobą niskie/duże ryzyko
powstania szkód zdrowotnych, lub też jest po prostu szkodliwa. Podam dwa przykłady. Długotrwałe zażywanie
alkoholu zwiększa ryzyko marskości wątroby i zapalenia
trzustki. Ryzyko śmierci z powodu marskości wątroby
u mężczyzn abstynentów w wieku 35–69 lat wynosi 5 na
sto tysięcy, a 41 na sto tysięcy dla mężczyzn pijących
cztery lub więcej porcji alkoholu dziennie (dwa i więcej
piwa). W grupie abstynentek ryzyko raka piersi wynosi
88 na 1000, a w grupie kobiet pijących co najmniej 6 porcji alkoholu dziennie 133 na 1000.
Porcje standardowe są także pomocne przy różnicowaniu wzorów zażywania. Np. wykorzystuje się je
w zalecanym przez WHO teście przesiewowym AUDIT.
Te wzory to: picie o niskim poziomie ryzyka, ryzykowne, szkodliwe i uzależnienie.
Terapeuta BSFT może się spytać, po co mu ta cała
wiedza. Odpowiedzi nasuwa mi się wiele. Np. może być
ona dobrym narzędziem pomocnym w tym, aby pacjent
z relacji gościa lub uskarżania się przeszedł do relacji
współpracy, może pomóc pacjentowi w adekwatnej do
rzeczywistego stanu ocenie jego problemu z alkoholem i in.
Struktura sesji BSFT sprzyja programom ograniczania picia. W wielu programach tego typu zaleca się, aby
terapeuta spytał klienta/pacjenta, co sądzi na ten temat,
aby zanim spróbuje ograniczyć picie, przez jakiś czas,
np. miesiąc powstrzymał się zupełnie od spożywania
alkoholu i doświadczył tego, jakie zmiany wnosi to do
jego życia. W takim pytaniu nie ma nic złego. Zgoda
pacjenta pozwala na rozmowę na temat tego np. jak
chciałby spędzić ten czas bez picia i jakie zmiany mógłby
wtedy wprowadzić. Jej brak mówi nam tylko o tym, że
powinniśmy iść w kierunku celu klienta. Bardzo ważne
jest jego ustalenie. Odpowiednio postawione pytanie
o cud, może być przy tym bardzo pomocne, gdyż będzie
jednocześnie budowaniem obrazu zmiany i innego sposobu funkcjonowania klienta/pacjenta.
W tym kontekście warto pomóc mu ocenić
realność wyznaczonego przez siebie celu. Możemy się
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odnieść tylko do jego doświadczeń, ale możemy też
posłużyć się przy tym testem AUDIT do oceny wzorów
picia (można go znaleźć w internecie lub też w wielu
publikacjach PARPA) oraz np. testem ADS5 do badania
głębokości uzależnienia. Jest to o tyle ciekawy test, że
w opisie jego wyników zwraca się do pacjenta, udzielając
mu informacji na temat tego, jaka grupa pacjentów przy
określonym wyniku testu osiągnęła lub nie zamierzony
cel, jakim było ograniczenie picia. Ponieważ, jak mówi
stare powiedzenie „diabeł tkwi w szczegółach”, warto
przy ustalaniu celu uzgodnić i określić z klientem/
pacjentem:
częstotliwość picia,
rodzaj i ilość alkoholu,
picie w sytuacjach wyjątkowych,
sytuacje, w których klient zachowa abstynencję.
Ich uzgodnienie nie ma związku z kontrolowaniem
klienta/pacjenta, ale ma być jemu pomocne w wyznaczeniu sobie konkretnego celu i jego urealnieniu. Te
kryteria są też behawioralnymi wskaźnikami tego, na
co klient powinien się ze sobą umówić, aby zwiększyć
prawdopodobieństwo osiągnięcia swojego celu.
Jeśli w teście ADS wynik wskazuje na to, że nikomu z badanych przy takim wyniku, jaki otrzymał klient/
pacjent nie udało się ograniczyć picia, a on będzie chciał
nadal realizować swój cel, powinniśmy o tym porozmawiać
i np. umówić się z nim na określoną (np. dwie), a nie
nieskończoną liczbę prób osiągnięcia tego celu. To bardzo
ważne, ponieważ nie wszyscy taki cel mogą osiągnąć.
Warto w trakcie rozmów z klientem/pacjentem zwrócić uwagę na umiejętności potrzebne do
osiągnięcia celu, zarówno te, które już ma jak i te, które
są mu jeszcze potrzebne i je omówić lub przećwiczyć.
Np. taką cenną umiejętnością jest zapisywanie w jakiś
sposób i liczenie porcji wypijanego alkoholu. Można
to robić na bardzo różne sposoby: zapisywać na kartce,
wysyłać zaufanej osobie smsy, wpisywać sobie w telefon i in. Ale jedna zasada jest ważna. Jeśli ktoś decyduje
się na ograniczenie swojego picia, to zapisuje kolejną
porcję przed jej wypiciem, a nie po. Warto porozmawiać
z klientem/pacjentem o przeszkodach w osiągnięciu
celu i sposobach poradzenia sobie z nimi. To dobra okazja, aby wzmacniać umiejętności klienta/pacjenta, które
nie ograniczają się tylko do picia, ale dotyczą często
różnych innych obszarów jego życia.
Kolejne sesje mogą być poświęcone monitorowaniu zmiany, wspieraniu poczucia skuteczności klienta/








5

Test jest dostępny w publikacji William R. Miller, Ricardo F.
Munoz, Picie kontrolowane, PARPA, Warszawa 2006.
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pacjenta. Doskonałym narzędziem jest przy tym technika EARS.
Podsumowanie
To klient/pacjent decyduje o wyborze celu pracy
terapeutycznej. Zadaniem terapeuty jest pomóc mu
określić jego konkretność i realność, znaleźć/określić
drogę do tego celu, wspierać oraz monitorować efekty
zmiany. Opisane powyżej elementy programów ograniczania picia i wskazówki do ich prowadzenia wpływają
na zwiększenie skuteczności klientów/pacjentów w tym
obszarze.
Jednym z przesłań filozofii centralnej BSFT jest
zdanie: Jeśli coś działa, rób to częściej. Nauka podpowiada nam, że tak tworzone programy ograniczania picia
są skuteczne.
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SEKCJA BADAWCZA
Maciej Mackiewicz

Kiedy klient kończy terapię?

Pewnego razu, byłem świadkiem rozmowy lekarzy, którzy wyznali, że bardzo często po wyjściu
pacjenta z ich gabinetu, pozostają w sytuacji niewiedzy.
Oczywiście są profesjonalistami i wiedzą, dlaczego
przepisali takie, a nie inne leki, lub zalecili ten, lub inny
rodzaj leczenia. Kiedy pacjent wraca za jakiś czas, na
wizytę kontrolną, mogą upewnić się, że zastosowane
oddziaływania: były wystarczające, lub wymagają innej
drogi, a może, w międzyczasie, zadziałał inny czynnik,
o który warto poszerzyć diagnozę. Ich niewiedza dotyczy innej kwestii. Co z pacjentami, którzy nie zgłosili
się na kolejną wizytę? Przecież nie jest to jednoznaczne
z tym, że im się nie poprawiło. Staje się to obszarem
niepewności dla specjalisty i rozważań, które z podjętych
„interwencji” rzeczywiście pacjentowi pomogły.
Do pisania tego artykułu usiadłem zainspirowany m.in. powyższą rozmową, ale też innymi wydarzeniami. Działy się one na przestrzeni kilku ostatnich
lat i stopniowo rodziły pytania, ciekawość, chęć zrozumienia pewnego zjawiska. Jak jest z tą niepewnością
w przypadku kończenia się psychoterapii? W procesie
szkoleniowym psychoterapeuta wielokrotnie uczy się
rozpoczynania pracy z klientem, budowania relacji,
ustalania celu. Nic dziwnego, bo to kluczowy element
terapii, a w podejściu BSFT pierwsza sesja ma olbrzymie
znaczenie dla budowania rozwiązań. Lecz równie istotnym, jak i ciekawym jest proces „kończenia” się psychoterapii. Czasem po jednej sesji, czasem po dziesięciu,
bywa, że po trwającym dłużej kontakcie. Nie chcę tu
analizować sytuacji, kiedy klient informuje nas o powodach zakończenia terapii. Ten artykuł będzie o kartach,
które pozostają nieodkryte...
Przywołam kolejne historie. Znajomy psychoterapeuta opowiadał mi, jak jedna z jego klientek „zniknęła”: nie przyszła na umówioną wizytę, nie
odbierała telefonów, kontakt i co za tym idzie, kontrakt

terapeutyczny zakończył się. Postawiony w takiej sytuacji psychoterapeuta może odnaleźć w sobie podobne
uczucie niepewności, co opisani na początku artykułu
lekarze. Ta historia ma jednak ciąg dalszy. Kiedy znajomy prowadził szkolenie dla jednej z instytucji, zapisała
się, jako uczestniczka, ta właśnie, była już klientka.
W przerwie podeszła do niego i podziękowała, że po
tamtym dniu, kiedy widzieli się po raz ostatni, zaczęła
wreszcie wprowadzać zmiany w życiu, a nie tylko się do
nich przygotowywać.
Inna historia stała się moim własnym doświadczeniem. Po trudnej sesji z klientem, nie kontynuował
on dalszej pracy w gabinecie. Miałem poważne
wątpliwości, co z mojej strony było dla tego konkretnego człowieka użyteczne (i w jakim stopniu). Nie było
nawet okazji zadać mu kolejnych pytań o pożądany kierunek zmian, gdyż nie było kolejnej wizyty. Zadawałem
sobie superwizyjne pytania, przejrzałem notatki z sesji,
lecz pozostałem z niewiedzą. To, czego byłem pewien,
że potraktowałem zgłoszenie się klienta poważnie,
trzymałem się tego, co działa, byłem świadomy po
co zadaję dane pytanie. To był mój obszar „odkryty”, reszta to niewiadoma. Ponad rok później ten sam
człowiek zgłosił się na wizytę, z zupełnie nowym celem,
a ja musiałem uruchomić wszelkie znane mi pokłady
samokontroli, by nie pokazać wielkiego zdziwienia,
że zdecydował się wrócić na wizytę właśnie do mnie.
Miałem przecież wątpliwości, czy poprzednia sesja
„zaiskrzyła”. Korzystając z okazji, po zadaniu pytania,
co dobrego wydarzyło się u niego, od czasu jak się nie
widzieliśmy, odpowiedział, że tamto spotkanie bardzo
mu pomogło (!), szczególnie pytania, które mu zadałem
(były to pytania pierwszej sesji, głównie o dotychczasowe radzenie sobie, zanim zgłosił się na wizytę).
Na bazie powyższych historii postanowiłem
przejść do opisania niektórych, możliwych odpowie-
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dzi na pytanie: kiedy klienci kończą psychoterapię?
Zakończenie procesu z punktu widzenia terapeuty
i klienta nie zawsze oznacza to samo i nie zawsze musi
być porzuceniem terapii, jak może się wydawać terapeucie. Przedstawiona poniżej mapa powodów nie wyczerpuje wszystkich możliwości, ale może stanowić punkt
do dalszych rozważań.

Mapa powodów
SYTUACJA I: terapeuta pomógł, a klient uznał, że
już nie potrzebuje pomocy. Zapomniał jedynie o tym
powiedzieć terapeucie, „zapomniał, że miał problem”. Z punktu widzenia podejścia BSFT, terapia zakończona w ten sposób jest sukcesem. Po czym można
to poznać: kiedy ostatnia sesja z tych, które się odbyły,
stanowiła naturalne podsumowanie tego, co już się
udaje, klient wiedział, co ma dalej robić, a terapeuta
(np. w procesie superwizji) doszedł do wniosku, że
dopasował pytania i narzędzia do relacji i gotowości
klienta do współpracy.
SYTUACJA II: klient uznał, że już nie potrzebuje terapeuty, tylko nie potrafił w inny sposób zakończyć terapii, jak tylko nie przyjść na wizytę (mógł też wstydzić
się, bać, nie chcieć się tłumaczyć, lub też nie wiedzieć, że
tak można – mieć ciekawsze rzeczy do zrobienia). Trudno tę sytuację nazwać „przerwaniem terapii”. Z punktu
widzenia terapeuty oczywiście tak to może wyglądać,
gdyż klient nie przyszedł i nie ma z nim już kontaktu.
Natomiast z perspektywy klienta, osiągnął on swoje cele.
Potraktował terapeutę i terapię jako narzędzie, które
w danym momencie było mu potrzebne.
SYTUACJA III: klient nie osiągnął swoich celów, zakończył spotkania, gdyż: nie spodobało mu się, lub uznał,
że szuka czegoś innego, lub terapeuta nie odpowiadał mu
– stylem pracy, charakterem, wyglądem, zachowaniem
itp.., lub zaistniały inne powody, które uniemożliwiają
kontynuację spotkań.
Można tu dokonać rozróżnienia na zaistnienie:
– czynników wewnętrznych – stojących po stronie
terapeuty, a sposobem ich kontrolowania jest doskonalenie zawodowe, rozwijanie doświadczeń,
sprawniejsze monitorowanie przebiegu procesu
terapii, superwizja, wzrost samoświadomości
– jak pracuję/co z tego, jak pracuję pomaga?
– czynników zewnętrznych takich jak: stan zdrowia klienta, wyjazd, wypadek, zdarzenie losowe
itp. Krótko można to opisać tak, że zdarzyło
się coś zewnętrznego, niezależnego od procesu
terapii, co spowodowało, że klient nie będzie jej
kontynuował.

SYTUACJA IV: Klient, nie zakończył, a zawiesił terapię.
Terapeuta oczywiście o tym nie wie, ale klient, kiedy tylko uzna, że chce kontynuować, odezwie się. Potrzebuje
tylko czasu np. na wprowadzenie zmian.
INNE: ...
Wnioskiem, który nasuwa mi się, kiedy piszę te
słowa i porządkuję także dla siebie tę mapę powodów, jest
to, że niepewność towarzysząca sytuacji „wyjścia klienta
z gabinetu” jest nie tylko uzasadniona, ale też naturalna.
Kiedy zastanawiamy się, nad „zniknięciem klienta”
możemy też sięgnąć do swoich własnych doświadczeń
jako pacjent/klient: wielu z nas zdarzają się zapewne sytuacje, kiedy np. odwołujemy wizytę u dentysty, fryzjera
(tu co prawda informujemy), lub nie przychodzimy do
teatru, albo spóźniamy się na pociąg. Stojący wtedy
nad pustym fotelem konduktor PKP nie musi od razu
myśleć, że zrobił coś nie tak, że pasażerowie z miejsca 24 B i D nie przyszli. Co oczywiste nie zwalnia go
z obowiązku wywiązania się ze swojej roli, kiedy Ci lub
inni się na te wolne miejsca się zjawią...
Co możemy zrobić, by zwiększać „poczucie” kontroli w tej, z natury nieprzewidywalnej sytuacji, jaką jest
kończenie przez klienta terapii i nieinformowanie o tym
psychoterapeuty? Zapewne oprócz przypominania sobie idei terapii BSFT uznającej w pierwszej kolejności
wolność i podmiotowość klienta, wierzyć, że to on jest
ekspertem od swojego życia. Dodatkowo możemy rozwijać obszar, na który mamy większy wpływ tzn.:
Obserwuj, co działa.
Poszerzaj wiedzę, o tym, co działa (zwłaszcza
jeśli masz podejrzenie zaistnienia sytuacji III
z Mapy Powodów).
Skorzystaj z superwizji.
Omów to w relacji, np. superwizji koleżeńskiej
lub szkoleniowej
Zadaj sobie pytania superwizyjne z tego numeru
Biuletynu BSFT („Pytania do terapeuty pogłębiające świadomość pracy z klientem” – s. 36)
Na początku pierwszej sesji z klientem poproś go
lub ustal z nim zasady, dotyczące odwoływania
wizyt, ale i kończenia całego procesu (np. sms,
mail, coś co będzie wygodne dla klienta). Szczególnie może to być pomocne w zapobieganiu
opisanej w Mapie Powodów: sytuacji II.
Na podsumowanie sesji zapytaj klienta: Co było
dla Pani/Pana najbardziej pomocne z dzisiejszej
sesji? Które pytanie, albo który fragment naszej
dzisiejszej rozmowy?
Pytanie które postawiłem w tytule tego artykułu
można też potraktować jako badawcze i może stanowić














Kiedy klient kończy terapię?
źródło formułowania hipotez. Odpowiadając na nie
możemy zbliżyć się do poprawiania skuteczności
psychoterapii i pogłębiania naukowego jej charakteru.
Wreszcie możemy czynić bardziej zrozumiałym ten, zakryty zwykle obszar, jakim jest w procesie terapii wyjście
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klienta z gabinetu. Powiązane jest to bezpośrednio
z efektywnością procesu terapii, a więc z tym, w jakim stopniu rozmowa skoncentrowana na rozwiązaniu
działa poza gabinetem, w życiu klienta.

MACIEJ MACKIEWICZ – (www.psycholog-mackiewicz.pl) psycholog i certyﬁkowany psychoterapeuta BSFT,
członek PTPSR.
Krótko o sobie: w wolnych chwilach, kiedy nie zajmuję się psychoterapią, piszę. Kiedy nie piszę,
chodzę po górach, nabierając sił i inspiracji do dwóch pierwszych aktywności.

PODZIEL SIĘ NARZĘDZIEM
Ewa Czernik

Pytania do terapeuty pogłębiające świadomość pracy
z klientem

W trakcie nauki w Profesjonalnym Studium
Psychoterapii w Łodzi w 2012 r. wraz z grupą (II)
wypracowaliśmy pytania, które możemy sobie zadać
po sesji z klientem. Jest ich aż 49! Myślę, że można ich
używać na różne sposoby, np. wybrać kilka i zadawać je
sobie wtedy, gdy mamy chwilę czasu. Można też sięgnąć
do nich, gdy sesja, według nas, była trudna i zastanawiamy się, co dalej zrobić. Wartościowe są też, zadane sobie
przed superwizją, jako przygotowanie do niej.
Dzieląc się nimi z Wami, pragnę by były dla Was
inspiracją do dalszej pracy i zaproszeniem do własnego
rozwoju zawodowego.
Co klient doceniałby w pracy ze mną? Za co
klient by mnie pochwalił?
Jak ja to robię? Jak to uruchamiam? Co to zmienia w mojej pracy z klientem? Skąd wiem, że
klient tego potrzebuje?
Co z mojej strony wpływa na pozytywną zmianę
u klienta?
Co dobrego wydarzyło się dla klienta w czasie tej
sesji?
Co spowodowało, że klient dobrze poczuł się
w czasie tej sesji?
Co zrobiłam/em dobrego dla klienta? Co było pomocne?
Jakie korzyści ma klient?
Jakie korzyści ja mam z tego, że klient przychodzi?
Z czego ja jestem zadowolona/y? Które momenty
w trakcie sesji mi się spodobały?
Co takiego zrobiłam, że to było użyteczne dla
klienta?
Z czego czerpię satysfakcję w pracy z klientem?
Co dobrego wydarzyło się dla mnie?
Czego się dowiedziałam, jako terapeuta, o sobie?
Oceniam siebie na skali, na ile jestem zadowolona/y i co mi o tym mówi (co mnie przekonuje)?





































































Jak to, co robię może wpłynąć na mój obraz
w oczach klienta?
Po czym klienci mogą poznać, że ja w nich
wierzę?
Co jeszcze wiem na temat tego, o czym mówi
klient? W jaki sposób to się przydaje? Skąd klient
to wie?
W jaki sposób myślenie (rozmowa) o kliencie
jest dla mnie użyteczne?
Co może pomagać mi w pracy z klientem?
Co jeszcze innego mogłabym/mógłbym robić?
Co takiego klient uruchamia we mnie, że to na
mnie działa?
Co ja mam w „swoim kawałku”, że jest mi trudno pracować z klientem? Jak mogę sobie z tym
poradzić?
Czy mogę zgadzać się na rzeczy, na które zgodzić
się nie chcę?
Co ja robię, że klient jednak przychodzi (pytanie przy sesjach trudnych)? Jak klient z tego korzysta?
Czy wystarczająco słucham klienta?
Co zauważyłam/em w czasie sesji?
Czego nie zauważyłam/em w czasie sesji?
Czy ja nie wymagam za dużo od klienta?
Czy nie mam swojej koncepcji na rozwiązanie
(i narzucam ją klientowi)?
Co zauważyłam u klienta, a czego mu nie powiedziałam/em?
Jak wygląda proces klienta?
Co się zmieniło u klienta, jakie są najdrobniejsze
zmiany na plus?
Czy mam wspólny cel z klientem?
Czy cel, który przedstawia mi klient jest naprawdę
jego celem? Czego klient może potrzebować ode
mnie? Co jest jego prawdziwym celem?

Pytania do terapeuty pogłębiające świadomość pracy z klientem














Jakie klient ma zasoby?
Po czym bym poznał/a, że klient robi kolejny
krok?
Jakie pytanie jest pomocne? O co mogłabym/
mógłbym spytać?
Co zadziałało? Co działa?
Jakie pytanie na sesji było najbardziej użyteczne?
Skąd miałem/am przekonanie, że to pytanie
mogło być pomocne?
Jakie inne pytanie mogłoby klientowi pomóc
odkryć coś nowego dla siebie?
Z czego korzystałam/em (w tym fizyczne pomoce)? Co według klienta było pomocne, a co
według mnie?
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Co takiego zrobiłam/em, że nie „wkręciłam/em”
się w analizę?
Czy byłam/em wystarczająco przeźroczysta/y?
Czy nie robiłam/em wcisków (swoje sugestie)?
Jeśli tak, to co spowodowało taką sytuację?
Czy byłam/em dyrektywna/y?
Czy robiłam/em psychoedukację? Czy to było
użyteczne dla klienta?
Kto dzisiaj pracował na sesji?
Jak mogę bardziej o siebie zadbać?
Jak mogę bardziej zadbać o warunki pracy?
Co jeszcze?
Czy ja na pewno uprawiam BSFT?

Kodeks etyczny Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Zapraszamy Państwa do przeczytania ... Kodeksu
Etycznego Naszego Stowarzyszenia. W Zespole Redakcyjnym zastanawialiśmy się, czy i jak rozpocząć temat
etyki w zawodzie psychoterapeuty. Dyskutowaliśmy nad
tematami, próbowaliśmy zaprosić różne osoby do rozmowy. Zrozumieliśmy, że zagadnienie to jest niezwykle
ważne i powoduje refleksję nad pracą z klientem, tworzy
pytania, na które warto szukać odpowiedzi i, o dziwo,
rozbudza emocje. Uznaliśmy, że zaczniemy od podstawy, czyli od opublikowania Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na
Rozwiązaniu.
Zachęcamy Was do przypomnienia go sobie. Jesteśmy pewni, że czytając, każdy z nas zastanowi się nad
sobą w relacji z osobami, z którymi pracujemy.
Zapraszamy do dyskusji – może pojawią się pytania, być może wątpliwości, być może ktoś z Państwa
uzna, że należy któryś z punktów ponownie rozważyć
lub że należy coś jeszcze w nim zawrzeć. Dzielcie się
nami swoimi refleksjami, a my odniesiemy się do nich
w kolejnym numerze.
1. Wchodzenie w relacje psychoterapeutyczną jest dobrowolne.
2. Psychoterapeuta PSR powinien uzyskać zgodę
rodzica, opiekuna prawnego lub osoby faktycznie
opiekującej się, na współpracę z osobą nieletnią lub
ubezwłasnowolnioną. Zgoda taka nie jest konieczna, jeśli istnieje zagrożenie zdrowia i/lub życia
takiego klienta.
3. Na życzenie klienta psychoterapeuta PSR informuje o zasadach Psychoterapii Skoncentrowanej na
Rozwiązaniu.
4. Jeśli to konieczne psychoterapeuta PSR informuje
klienta o innych podejściach psychoterapeutycznych
mogących okazać się pomocnymi w sytuacji klienta.

5. Psychoterapeuta PSR ma obowiązek równego
traktowania wszystkich klientów bez względu
na płeć, wiek, różnice rasowe, etniczne, pochodzenie, orientację seksualną, religię, język, status społeczny, ekonomiczny czy niepełnosprawności.
6. Psychoterapeuta PSR uznaje prawo klienta do posiadania odmiennych poglądów, wartości czy przekonań.
7. Psychoterapeuta PSR dokłada starań, aby relacja,
w której się znajduje z klientem podczas trwania
terapii była czysto zawodowa.
8. Zmiana relacji psychoterapeuty PSR z klientem jest możliwa jedynie po zakończeniu terapii
i wcześniejszym dokładnym omówieniu warunków
i zasad tej zmiany z klientem.
9. Psychoterapeutę PSR obowiązuje przestrzeganie
tajemnicy zawodowej, treść spotkań i materiałów
z sesji jest poufna, chyba, że zagrożone jest bezpieczeństwo klienta czy innych osób.
10. Rejestrowanie sesji lub jej fragmentów w jakiejkolwiek formie technicznej wymaga zgody klienta lub (w przypadku osób nieletnich lub ubezwłasnowolnionych) ich opiekuna prawnego.
11. Udostępnianie informacji z przebiegu terapii jest
możliwe tylko na życzenie klienta, w innych sytuacjach reguluje to polskie prawo.
12. Psychoterapeuta PSR ustala warunki finansowe, na
jakich współpracuje z klientem i jasno informuje
o nich klienta.
13. Jeśli z jakichś powodów psychoterapeuta PSR nie
może kontynuować współpracy z klientem należy
wspólnie poszukać rozwiązania tej sytuacji w sposób
możliwie najbardziej korzystny dla klienta.
14. Psychoterapeuta PSR stale analizuje proces przebiegający w psychoterapii i jest świadomy sposobu,
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15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.

w jaki jego osobiste poglądy, wartości czy przekonania mogą wpływać na klienta.
Psychoterapeuta PSR domaga się lub organizuje osobiście takie warunki współpracy z klientem, które
umożliwiają stosowanie zasad etyki zawodowej.
Psychoterapeuta PSR dba o swój stały rozwój, zarówno zawodowy jak i osobisty.
Psychoterapeuta PSR stara się czynnie uczestniczyć
w pracach PTP SR lub innych towarzystw psychoterapeutycznych.
Psychoterapeuta PSR posługuje się metodami pracy,
które poznał w trakcie szkoleń lub doświadczenia zawodowego. Metody pracy psychoterapeuty powinny
być dostosowane do stanu pacjenta. Zastosowane
metody powinny być etyczne i poparte badaniami
dotyczącymi ich skuteczności. W sytuacji kiedy
metody psychoterapeutyczne zawodzą należy klienta
pokierować do innego specjalisty czy instytucji.
Psychoterapeuta PSR superwizuje swoją pracę.
Klient wyraża zgodę na uczestniczenie w sesji terapeutycznej innych osób poza psychoterapeutą m.in.
koterapeuty, obserwatora lub stażysty czy innych.
Osoby te muszą posiadać minimum przygotowania
do występowania w tych rolach. Jedynie psychoterapeuta pełni nadzór nad sprawowaniem tych ról
i jest za nie odpowiedzialny.
Jeśli psychoterapeuta PSR dowie się o nieprawdziwych informacjach wygłaszanych na temat podejścia PSR stara się je zmienić.
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22. Psychoterapeuta PSR jest powściągliwy i ostrożny
w krytykowaniu pracy innych terapeutów lub innych podejść czy szkół psychoterapeutycznych, nie
wypowiada się fałszywie, nie intryguje.
23. Psychoterapeuta PSR, który zauważył łamanie Kodeksu Etycznego PTP SR przez innego jego członka
najpierw rozmawia z nim osobiście. Jeśli to nie
przynosi pożądanych zmian, oficjalnie informuje
władze PTP SR.
24. Psychoterapeuta PSR stara się utrzymywać dobre
relacje z psychoterapeutami z innych podejść, wymieniać się poglądami, zapoznawać się z osiągnięciami innych szkół. Psychoterapeuta PSR współpracuje a nie zamyka się na inne środowiska
psychoterapeutyczne.
25. Psychoterapeuta ma świadomość tego, że nie stanowi autonomicznej struktury pomocowej i zobowiązany jest do współpracy, jeśli wymaga tego dobro klienta, z innymi ośrodkami, instytucjami czy
środowiskami zajmującymi się udzielaniem szeroko
pojętej pomocy.
26. Jeśli klient chce uczestniczyć jednocześnie w więcej
niż jednej psychoterapii (w tym samym nurcie terapeutycznym lub w różnych) psychoterapeuta PSR
rozważa własne możliwości podjęcia się lub kontynuowania pracy w takim układzie.
27. Naruszenia Kodeksu Etycznego oraz konflikty pomiędzy członkami PTP SR rozstrzyga Sąd Koleżeński.

TERAPIA BSFT  PROSTA DROGA DO GŁĘBOKICH ZMIAN
 DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I NIEUZALEŻNIONYCH
 WSPOMNIENIE KONFERENCJI 2018
Anna Krause

Relacja z VIII Konferencji Naukowej PTPSR,
Częstochowa 2018
26 maja 2018 roku w Częstochowie miała miejsce
kolejna, VIII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.
W tym roku tematem przewodnim było „BSFT – prosta droga do głębokich zmian. Dla osób uzależnionych
i nieuzależnionych”. Stąd też nieprzypadkowe było
miejsce, gdzie odbyło się spotkanie – w Częstochowie,
w Zamiejscowej Placówce Ośrodka Terapii Uzależnień
w Parzymiechach.
Zebranych przywitał (i jednocześnie zaprezentował
obiekt) dyrektor Ośrodka – dr Marek Grzyb. Tego dnia
w podwójnej roli – również Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji. Placówka OTU
w Parzymiechach oraz ta w Częstochowie, wyróżniają
się innowacyjnością na mapie polskich ośrodków uzależnień. Tutaj pacjent może dokonać wyboru, co do
sposobu prowadzenia terapii – w klasyczny sposób lub
w nurcie BSFT.
Wykład wstępny rozpoczynający Konferencję tradycyjnie już wygłosił Prezes Towarzystwa – Jacek Lelonkiewicz. W nawiązaniu do tematu spotkania i z właściwą
sobie finezją poprowadził nas w kierunku prostoty
w dokonywaniu zmiany – „tak mało, jak możliwe i tak

dużo, jak potrzeba”. Uznał, że pogmatwany problem
klienta, jak supeł nitek, można rozplątać pociągając za
którąkolwiek z nich. Co w języku terapii znaczy tyle, że
osiąganie dowolnego celu (istotnego dla klienta) może
w rezultacie prowadzić do poprawy.
Pewną nowością w konwencji konferencji PTPSR
było zaproszenie do współpracy dr hab. nauk medycznych Bogusława Habrata – kierownika Zespołu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, który poprowadził wykład pt. „Dialog
motywujący”. Na przykładzie badań skriningowych,
dotyczących zachowań w stanie ryzyka kardiologicznego, autor wykazał, jak mało skuteczne są tzw. logiczne
argumenty w wywieraniu wpływu na ludzkie decyzje
dotyczące zachowań prozdrowotnych. Powołując się
na Williama R. Millera i Stephena Rollicka prelegent
wskazywał efektywność metody dialogu motywującego
we wspieraniu zmiany.
Gość specjalny tegorocznej Konferencji – Geert
Lefevere stworzył taki klimat podczas swojego wykładu,
że nawet drobne trudności techniczne nie zakłóciły odbioru całości. Geert Lefevere jest psychologiem klinicznym i trenerem w Instytucie Korzybskiego w Burgii.

Relacja z VIII Konferencji Naukowej PTPSR, Częstochowa 2018

W prelekcji pt. „Pomiędzy wyborem a nawykiem”
ujmujące było dążenie do prostoty i zwracanie uwagi
na tworzenie kontekstów w relacji z klientem. Powiedzenie „jeżeli jesteś młotkiem, to wszystko wydaje ci
się być gwoździami” zapadło mi w pamięć, ponieważ
jest trafną i przydatną metaforą. Podobnie, jak wyraźne
rozróżnienie relacji klient – terapeuta od relacji klient
– jego życie. To zadaniem klienta (a nie terapeuty) jest
„zrobić coś ze swoim życiem”. Zdaniem prelegenta
przejawy wypalenia zawodowego terapeutów pojawiają
się wtedy, gdy zaczynają się gubić w „zabagnionej”
rzeczywistości naszych klientów („picie czy nie picie
klienta, to nie jest nasza sprawa...”). Ujęcie osobowości
jako zbioru nawyków, terapii uzależnień jako sposobu
budowania nawyków przez tworzenie nowego szlaku
w mózgu oraz zdrowia psychicznego jako sztuki dokonywania wyborów, w opozycji do przymusu ujmowanego jako patologii – pozwoliło uporządkować kwestię
podejścia do tematu uzależnień. Niezwykle pomocne
w odbiorze treści wykładu było tłumaczenie Krzysztofa
Pawłusiówa.
Stałym punktem konferencji są warsztaty prowadzone przez praktyków – w tym roku mieliśmy do
wyboru kilka propozycji: „Zmiana w Exelu” – warsztat prowadzony przez Mariusza Wilka, dotyczący pra-
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cy z klientami z obszaru biznesu; „Kontakt z osobami
w świecie borderline i psychoz”, prowadzony przez
Aleksandrę Krajewską; „Programy ograniczania picia,
czyli o tym jak zmienia się lecznictwo odwykowe
w Polsce” Tomasza Głowika; „Zdrowie na służbie” – Małgorzaty Mont (dotyczący profilaktyki zdrowia psychicznego służb mundurowych). Ja uczestniczyłam w warsztacie „Jak zmieniają się terapeuci” prowadzonym przez
Mariolę Lelonkiewicz. Refleksje nad cechami osobistymi czy umiejętnościami zawodowymi w pracy skutecznego terapeuty pozwoliły mi na dookreślenie, na jakim
poziomie rozwoju zawodowego się znajduję. Rozpięci
pomiędzy uświadomioną niekompetencją a świadomą
kompetencją wyruszyliśmy do kolejnego, ostatniego,
punktu spotkania, jakim był open space.
Open space już na trwale wpisał się w konwencję
naszych konferencji – to takie miejsce, przestrzeń,
gdzie można zatrzymać się nad różnymi kwestiami czy
problemami, które poruszają, niepokoją, zastanawiają.
To czas, kiedy możemy posłuchać opinii innych terapeutów. Zawiązały się trzy grupy: Janusza Nowackiego
z tematem „Jak rozwija się praca z uzależnieniami
w modelu BSFT w Polsce”, Marty Rudnik „Praca z osobą
uzależnioną, czy tylko z terapeutą uzależnień?” i Jacka
Lelonkiewicza „Pisanie artykułów”. Zatrzymała mnie
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druga grupa, gdzie dyskutowaliśmy o kompetencjach
i powiązaniach terapeutów uzależnień oraz psychoterapeutów różnych podejść. Uczestniczący w dyskusji
wskazywali na specyficzny dla naszego kraju podział
kompetencyjny w terapii osób uzależnionych. Zebrani
ustalili, że jest on usankcjonowany organizacyjnie i zastanawiali się nad korzyściami płynącymi dla klientów
z takiej formy współpracy. Znaczący był głos jednego
z rozmówców podkreślający, że za granicą nie różnicuje
się terapeutów w zależności do rodzaju zaburzenia
klienta (podział na psychoterapeutów i terapeutów
uzależnień funkcjonujący w naszym kraju).
W tym roku mieliśmy niezwykłą okazję zapoznać
się z pierwszym wydaniem biuletynu PTPSR. Wszyscy
uczestnicy Konferencji zostali obdarowani tą publikacją.
Powstała ona dzięki wysiłkom Zespołu Redakcyjnego to

jest: Ewy Czernik, Macieja Mackiewicza i Marty Rudnik oraz opiece merytorycznej Jacka i Marioli Lelonkiewiczów. W pierwszym numerze Polskiego Biuletynu
BSFT możemy prześledzić drogi Konferencji PTPSR
w 2017 roku, opracowania sekcji badawczej czy też
doniesienia z Konferencji EBTA w 2017 roku.
Dla mnie Konferencja jest miejscem i czasem,
gdzie mogę „odświeżyć” swoje akumulatory zawodowej kompetencji, spotkać się z ludźmi otwartymi,
życzliwymi i inspirującymi do różnych działań. To
tu mogę zaczerpnąć, ale i też „przejrzeć się” w oczach
ważnych dla mnie osób. Dlatego VIII Konferencję
PTPSR uważam za przedsięwzięcie pomocne i udane.
Zdjęcia do relacji z konferencji zostały wykonane przez
Sergiusza Adamskiego.

ANNA KRAUSE – (www.terapia-walbrzych.pl) certyﬁkowany psychoterapeuta BSFT,
pedagog resocjalizacyjny, trener umiejętności miękkich. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej
na Rozwiązaniu z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i parami. Przez wiele lat pracowała z osobami
umieszczonymi w pieczy zastępczej, również osobami doświadczającymi przemocy domowej.
Prowadzi warsztaty szkoleniowe dla osób zagrożonych wykluczeniem oraz grupy wsparcia dla rodziców
zastępczych. Prywatnie zwolenniczka aktywnego trybu życia i miłośniczka wędrówek górskich.

PASMO WARSZTATÓW
Izabela Samulewicz-Stawicka

„Jak zmieniają się terapeuci”.
Relacja z warsztatu Marioli Lelonkiewicz

Na VIII konferencji naukowej PTPSR uczestniczyłam w warsztacie Marioli Lelonkiewicz „Jak zmieniają się terapeuci”. Osobiście zainteresował mnie ten
temat, ponieważ będąc terapeutą na początku drogi
zawodowej, z ciekawością obserwuję zmiany w sobie
– zarówno te, które dotyczą sfery prywatnej, jak i zawodowej. Teza, że zmiana jest nieunikniona, nie podlega dyskusji, prawdopodobnie dlatego w tytule warsztatu
pojawiło się pytanie „jak”, a nie „czy” zmieniamy się
wykonując ten zawód.
Na początku warsztatu prowadząca przedstawiła
uczestnikom teorię, dotyczącą czterech etapów rozwoju kompetencji (opisaną po raz pierwszy w latach
70. XX w. przez Noela Burcha, a następnie rozwijaną
i popularyzowaną przez Kennetha Blancharda). Są one
etapami uczenia się, nabywania umiejętności i doświadczenia. Możemy je odnieść również do pracy
psychoterapeutów.

Etap I, to etap, w którym praktyk zawodu nazywany bywa Entuzjastycznym Debiutantem i towarzyszy mu zjawisko tzw. nieuświadomionej niekompetencji. Następuje on tuż po ukończeniu pierwszego
etapu nauki zawodu – studiów. Charakteryzuje się entuzjazmem i nieuzasadnionym optymizmem w ocenie
swoich możliwości oraz przekonaniem, że aby skutecznie pomagać wystarczy: własne doświadczenie
życiowe, życzliwy stosunek do klienta i chęć pomagania.
Praca na tym etapie często nie ma zaplecza w postaci
zespołu, przebiega bez superwizji, wyłącznie w oparciu o zasoby i intuicję debiutanta, który angażuje
w pracę własne emocje i dużą ilość czasu. Entuzjazmem
i zaangażowaniem nadrabia braki w doświadczeniu
i wiedzy. Tym, co może pomóc Entuzjastycznemu Debiutantowi jest: dalsza nauka umiejętności terapeutycznych, informacja zwrotna od bardziej doświadczonych
współpracowników i rozwijanie autorefleksji.
Na etapie II Entuzjastyczny Debiutant zmienia się
w Zniechęconego Adepta, gdyż w trakcie nauki zawodu
zaczyna dostrzegać obszary swojej niewiedzy, ograniczenia i braki w umiejętnościach – jest to etap świadomej
niekompetencji. Zniechęcony Adept przeżywa niewiarę
w siebie, w swoje możliwości i umiejętności. Ma także
wątpliwości, czy podejmowane przez niego decyzje
terapeutyczne służą klientowi, a brak sukcesu u klienta spostrzega jako własną porażkę, świadczącą o jego
nieprzydatności do zawodu terapeuty. Na tym etapie
ważne jest wsparcie zespołu, który potrafi dostrzec
i pochwalić za najmniejsze osiągnięcia oraz zachęcić
do dalszej nauki. Niezbędna jest również superwizja
zewnętrzna i wewnętrzna.
Etap III następuje po ukończeniu nauki zawodu
terapeuty. To stadium świadomej kompetencji, w której
pojawia się Ostrożny Praktyk. Sprawnie posługuje się
on wiedzą i umiejętnościami terapeutycznymi, zna
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swoje mocne strony i mimo wątpliwości, ma pewność
w wykonywaniu swojej pracy. Ostrożny Praktyk inicjuje rozmowy na tematy merytoryczne, poszerza
wiedzę i poddaje swoją pracę superwizji. Ma chęć bycia
docenionym oraz samodzielnego i realnego wpływania
na to, co dzieje się z klientem. Na tym etapie, rozwojowi
zawodowemu specjalisty służy dalsza praktyka, poszerzanie wiedzy medycznej, psychologicznej, umiejętności
pracy terapeutycznej z różnymi typami klientów oraz
korzystanie z superwizji.
Etap IV uczenia się, to czas działania tzw. nieuświadomionej kompetencji. Następuje po wielu latach
praktyki w zawodzie; terapeuta staje się wówczas Samodzielnym Praktykiem. Na tym etapie umiejętności terapeutyczne stają się częścią osobistego funkcjonowania
terapeuty. Samodzielny Praktyk, poza wiedzą i wysokimi
kompetencjami zawodowymi, reprezentuje dojrzałość
psychiczną, wewnętrzną równowagę i nienaganność
etyczną. Ma wysoką motywację i umiejętność w tworzeniu nowych programów i metod terapeutycznych oraz
chęć dzielenia się specjalistyczną wiedzą z innymi. Na
tym etapie wciąż potrzebna jest dalsza praktyka, bieżące
uzupełnianie zmieniającej się wiedzy i metod terapeutycznych oraz korzystanie z superwizji.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że elementami,
które powtarzają się na każdym etapie nabywania kompetencji są: superwizja, autorefleksja oraz zdobywanie, poszerzanie i uzupełnianie wiedzy. Ważną częścią nieustannego procesu uczenia się zawodu terapeuty jest również
zespół, który dla początkującego, jak i doświadczonego
terapeuty, stanowi wsparcie i źródło wiedzy.
Mariola Lelonkiewicz podczas prowadzenia warsztatu, konferencja 2018 r., zdj. S. Adamski

W trakcie warsztatu niezwykle użyteczna była
możliwość określenia przez każdego uczestnika,
swojego etapu rozwoju zawodowego we wspomnianym
modelu: rozpoznania cech i umiejętności, świadczących
o skuteczności własnej pracy oraz przenikania się doświadczenia zawodowego z osobistym. Służyło to rozwojowi autorefleksji. Uczestnicy warsztatu otrzymali
opracowane przez Mariolę Lelonkiewicz stwierdzenia
(przytoczone za: J.A. Kottlerem, 2004), odnoszące się do
cech osobistych i umiejętności zawodowych skutecznego terapeuty, np.: „kształtuję w sobie cechy osoby silnej,
dynamicznej i żywotnej”, „wzbudzam zaufanie”, „jestem
elastyczny w myśleniu”, „akceptuję samego siebie i dobrze się ze sobą czuję”, „potrafię identyfikować uczucia
i je odzwierciedlać”, „spójnie i dokładnie podsumowuję
przeżycia klienta”, „buduję z klientem związek terapeutyczny”, „zachęcam do niezależności i autonomii”,
„stwarzam okazje do praktykowania nowych sposobów
myślenia i działania”. Wykorzystując skalę, uczestnicy
mieli za zadanie określić, na ile zgadzają się z twierdzeniami w odniesieniu do własnego doświadczenia.
Stanowiło to punkt wyjścia do bardzo ciekawej dyskusji. Rozmawialiśmy o tym, jak człowiek ucząc się lub
wykonując zawód terapeuty, zmienia swoje podejście do
życia oraz w jaki sposób cechy osobowości, temperamentu, które posiada, wpływają na jego pracę. Każdy
z nas, uczestników warsztatu, mógł również określić,
na którym etapie nabywania kompetencji się znajduje.
Pomogło to wzmocnić posiadane zasoby i wskazało
również obszary do dalszej pracy nad sobą; zdobywania
nowych umiejętności.

„Jak zmieniają się terapeuci”. Relacja z warsztatu Marioli Lelonkiewicz

Z doświadczeń osób, które szkolą się w Centrum
Terapii Krótkoterminowej wynika, że samo uczestnictwo w szkoleniu prowadzi do zmian w życiu (zob.
też: wywiad Punkt Startu, rozmowa Ewy Czernik
z Katarzyną Gruchałą, Polski Biuletyn BSFT, nr 1,
2018). Podczas warsztatu praktykujący terapeuci zwrócili również uwagę na proces uczenia się od swoich
klientów. Obserwując zmiany u naszych klientów uczymy się dostrzegać je u siebie, natomiast doceniając zmiany zachodzące w nas, łatwiej nam „tropić” pozytywne
aspekty życia klientów. Ważne wydaje mi się również
to, że określone cechy, które posiadamy, sprawiły, że
wybraliśmy zawód psychoterapeuty. Natomiast, dzięki
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temu, że go wykonujemy – wciąż je rozwijamy i nabywamy nowe kompetencje. W zawód terapeuty wpisany
jest ciągły rozwój i zmiana, dlatego, w mojej ocenie, jest
on tak ciekawy.
Literatura cytowana
https://en.wikipedia.org/wiki/Four_stages_of_competence
Blanchard, K., (2016), Przywództwo wyższego stopnia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Czernik, E., Punkt startu – rozmowa z Katarzyną Gruchałą,
uczestniczką cyklu warsztatów ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu; Polski Biuletyn BSFT, 1, 2018
Kottler Jeffrey A ., (2004), Skuteczny terapeuta, Gdańsk: GWP
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CECHY OSOBISTE SKUTECZNEGO TERAPEUTY
głęboko i z pasją poświęcam się swojej pracy,
kształtuję w sobie cechy osoby silnej, dynamicznej
i żywotnej,
jestem przekonany o swojej umiejętności bycia pomocnym,
akceptuję klientów bezwarunkowo, nawet jeśli pewnych zachowań nie akceptuję w odniesieniu do innych,
sprawiam wrażenie osoby spokojnej, zrelaksowanej
i czującej się swobodnie,
mam wysoko rozwiniętą inteligencję funkcjonalną
i „bystrość życiową”, które umożliwiają mi zrozumienie ludzi i ich świata wewnętrznego,
wzbudzam zaufanie,
sprawiam wrażenie osoby autentycznej i zgodnej,
promieniuję ciepłem i przejawiam troskę w zachowaniu troskę o innych,
odnoszę się do klientów z szacunkiem, traktując ich
jak osoby ważne,
gotowy jestem się przyznać do swoich pomyłek
i błędnych ocen,
jestem przekonujący w zachęcaniu klientów do podejmowania ryzyka,
akceptuję samego siebie i dobrze się ze sobą czuję,
jestem uważany za atrakcyjną osobę, którą inni pragną
naśladować,
ćwiczę się w powściągliwości, aby podczas sesji nie
zaspakajać własnych potrzeb,
jestem gotowy do uznawania swoich nierozwiązanych
problemów, konfrontowania się z nimi i pracowania
nad ich rozwiązaniem,
jestem gotowy do zasięgania porady lub konsultacji,
gdy czuję, że stoję w miejscu,
jestem elastyczny w myśleniu,
charakteryzuje mnie duża tolerancja wobec spraw
niejasnych, abstrakcyjnych i złożonych,
jestem uwrażliwiony na niuanse w zachowaniu oraz
nieuświadomione lub niewyrażone uczucia.











































jestem wyczulony na rzeczywistość i precyzyjnie ją
odbieram.
oprac. M. Lelonkiewicz za J.A. Kottler

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE SKUTECZNEGO
TERAPEUTY
Potrafię okazać wysoki stopień empatii w stosunku do
klienta.
Potrafię się konfrontować z klientem i stawiać
przed nim wyzwania, nie stwarzając wrażenia, że go
atakuję.
Potrafię identyfikować uczucia i je odzwierciedlać.
Spójnie i dokładnie podsumowuję przeżycia klienta.
Wzmacniam funkcjonalne zachowania i wygaszam te,
które obracają się przeciw klientowi.
Odsłaniam się przed klientami bez zahamowań, nie
nadużywam jednak tego środka.
Posługuję się metodą wyznaczania ról, aby nauczyć
klienta, w jaki sposób może odnieść największe korzyści z terapii.
Oferuję wielką pomoc i wsparcie.
Ustalam granice określające odpowiednie zachowywanie się podczas terapii.
Jestem sprawny w sensie technicznym – w stosowaniu
zasadniczych umiejętności dotyczących komunikacji
i okazywania pomocy.
Rozpoznaję momenty krytyczne wymagające natychmiastowej interwencji.
Podtrzymuję zainteresowanie i zaangażowanie klientów oraz ich motywację.
Buduję z klientem związek terapeutyczny.
Pielęgnuję pozytywne oczekiwania.
Zachęcam do niezależności i autonomii.
Stwarzam okazje do praktykowania nowych sposobów myślenia i działania.
Ułatwiam dobranie zadań pomyślanych jako środek
do osiągania zamierzonych celów.
oprac. M. Lelonkiewicz za J.A. Kottler
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PASMO WARSZTATÓW
Mariusz Wilk

„Zmiana w Excelu”

Podzielę się pewną historią. Zdarzyła się ona
naprawdę – przytrafiła się mi. A oto ona...
Kilkanaście lat temu miałem swoją pierwszą sesję
coachingową. Pierwszym klientem z obszaru biznesu
był szanowany i ceniony dyrektor korporacji. Przywitał
mnie zwyczajnie: wyciągnął rękę, powiedział swoje imię
– ja odpowiedziałem Mariusz. W ten sposób zaczęła się
rozmowa, z której do dziś pamiętam niektóre fragmenty. Szczególnie w pamięci zapadło mi jedno, z wypowiedzianych przez niego, zdań:
– Jeśli zobaczysz mnie za pięć lat w tym samym
miejscu, w tym samym fotelu, to będzie oznaczało, że
poniosłem porażkę.
– Co będzie zatem oznaczało sukces? – zapytałem.
W odpowiedzi, a właściwie w odpowiedziach (bo
jak się domyślasz, Drogi Czytelniku, zadałem jeszcze

kilka pytań), usłyszałem opis życia, jakie będzie wiódł
ów klient w przyszłości. Opis ten dotyczył aspektów
życia zawodowego, takich jak awanse i sukcesy, ale
jednocześnie także życia prywatnego. Klient opowiadał
o tym, jak będzie mieszkał, jak będzie spędzał wolny
czas, co będzie robił podczas wakacji, jakiego będzie
miał psa. Obraz przyszłości, jaki namalował przede mną
klient, mógł dotyczyć zarówno lekarza, jak i kierowcy,
hydraulika bądź terapeuty, adwokata lub złodzieja. Dopiero wówczas ustąpiło napięcie, które mi towarzyszyło
i zmieniło się w zwyczajną ciekawość tego człowieka.
CZŁOWIEKA a nie dyrektora w dużej korporacji.
Odkryłem bowiem, że za stwierdzeniami, wypowiadanymi oczekiwaniami typu:
– chcę być wydajny,
– chcę mieć lepsze wyniki,

Mariusz Wilk podczas prowadzenia warsztatu, konferencja 2018 r., zdj. S. Adamski
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– chcę awansować,
– chcę się rozwijać,
– chcę odejść z firmy,
– chcę kończyć pracę wcześniej,
– chcę zmienić dział,
kryją się zwyczajne ludzkie potrzeby. Dotyczą one spędzania czasu z rodziną, podróży w miejsca dotąd niezwiedzone, wyjazdu w góry, czy po prostu poleniuchowania.
Kilka lat temu zostałem zaproszony przez Jacka
Lelonkiewicza do współpracy w ramach Programu
Pomocy Pracowniczej. Z konsultacji terapeutycznych
korzystają tam klienci, zatrudnieni w korporacjach.
Jeden z nich, podczas spotkania, przypomniał sobie,
że kilka lat temu, zapisał sobie wskaźniki, dotyczące
pożądanych zmian życiowych. Napisał to wszystko
w arkuszu Excela. To on właśnie był inspiracją do tytułu
tego artykułu oraz warsztatu, który poprowadziłem
podczas częstochowskiej konferencji. Ów arkusz stał
się kanwą naszych spotkań i „najprostszą drogą do
głębokich zmian” dla tego człowieka. Klient ten precyzyjnie opisywał kolejne etapy, jakie już ma za sobą.
Z wielką dokładnością przypominał sobie niemalże
każdą czynność, działanie, które popychało go do przodu – zgodnie z maksymą „Jeśli coś działa – rób tego
więcej”. Świetnie i z dużym refleksem rezygnował lub
zmieniał działania, które oddalały go od celu – w myśl
zasady „Jeśli coś nie działa – zmień to, rób coś innego”.
Natomiast coś, co wcześniej wydawało mu deficytem
albo czymś niewystarczającym – pozostawiał bez zmian,
kiedy odkrył, że jest wystarczająco dobre – „Jeśli coś się
nie zepsuło – nie naprawiaj tego”.

Klient „z biznesu”, opisując nam pożądaną zmianę,
będzie korzystał z języka jemu najbardziej przystępnego.
Mogą się zatem pojawiać hasła, takie jak: wskaźnik, target, asap, timing czy inne. Część z nich może być dla nas
niezrozumiała. Pamiętajmy jednak, że zawsze można
go o nie dopytać. W końcu to on jest ekspertem od
swojego życia. Moje doświadczenie w pracy z klientem
biznesowym podpowiada, że tzw. „korpomowa” jest
jednak rzadkością. Jeśli zaś właściwy klientowi język
jest mu pomocny – to korzystajmy z niego. Przecież
w końcu „klient malarz” będzie szkicował nam obrazy
preferowanych zmian, „klient ogrodnik” zaprosi nas
do swoich ogrodów, z „klientem kucharzem” będziemy
smakować potrawy dobrej dla niego przyszłości. Dlatego z „klientem z biznesu” przyglądajmy się wykresom
i tabelom – jeśli tego chce.
Na koniec jeszcze jedna historia. Ta również zdarzyła się naprawdę. Jakiś czas temu prowadziłem spotkania warsztatowe w dużej korporacji. Branża pozostanie
tajemnicą. Spotkania dotyczyły umiejętności potrzebnej
w tej firmie. Zapytałem na początku warsztatu o to, po
co właściwie uczestnikom ta umiejętność. Odpowiedzi
padały różne, natomiast znakomita ich większość dotyczyła zwyczajnego życia – poczytania dziecku książki
przed snem czy wzięcia udziału w kursie salsy.
W związku z tymi historiami nasuwa się ważny
wniosek:
Niezależnie od tego, gdzie pracuje nasz klient, jakim systemem językowym się posługuje, to i tak jest
człowiekiem, który przyszedł do nas, by dokonać korzystnych dla niego zmian. Acha i jeszcze jedno – w ogóle nie
posługuję się Excelem.

MARIUSZ WILK –absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, pedagog, trener, terapeuta Terapii
Krótkoterminowej Skoncentrowanej Na Rozwiązaniu. Specjalista w Zakresie Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie. Trener Studium Profesjonalnej Psychoterapii – Centrum Terapii
Krótkoterminowej w Łodzi. Współautor i autor poradników, podręczników i artykułów
dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, dotyczących między innymi kultury organizacyjnej
w oświacie, budowania współpracy interdyscyplinarnej, trudnych sytuacji w szkole, samobójstw,
roli pedagoga szkolnego, asertywności, kryzysu, przemocy i innych.

PASMO OPEN SPACE
Ewa Czernik

Pisanie artykułów

Podczas konferencji, w paśmie Open Space, powstała
grupa żywo dyskutująca nt. pisania artykułów. Pojawiły się
różne wątki, np. w jaki sposób tworzyć teksty, skąd czerpać
motywację, jak zachęcać innych do tego rodzaju działania.
Rozmawialiśmy również o tym, jak powstał pierwszy numer Naszego Biuletynu. Jestem wdzięczna Jackowi Lelonkiewiczowi, że zaproponował taki temat – teraz mam
świetny pretekst, by napisać o tym, jak tworzyć artykuły.
Kiedy zapraszam kogoś do stworzenia dla nas artykułu, często spotykam się z reakcją zmieszania u osoby,
której to proponuję. U przyszłego autora budzi się radość
z zaproszenia, ogromna chęć do zrobienia czegoś nowego
w swoim życiu (często piszą dla nas osoby, które wcześniej
tego nie robiły lub robią to bardzo rzadko) i jednocześnie
strach – że nie podoła, że to zbyt duże wyzwanie, nie umie
pisać, ma okropny styl, nigdy tego nie robił/a. W spokojnej rozmowie tłumaczę, że zadanie może być trudne, jednak do wykonania, zachęcam i radzę, gdy ktoś o to prosi.
I niezmiennie powtarzam – ważna jest treść, a resztą
zajmie się Zespół. Taka jest prawda – piszemy do Biuletynu, by podzielić się z innymi wiedzą, doświadczeniem,
historią. Ja wraz z całym Zespołem Redakcyjnym mamy
swój ukryty cel – chcemy, żeby autor był dumny ze swojego
artykułu, kiedy go zobaczy wydrukowanego w Biuletynie.
Wprowadzając korekty jesteśmy niezwykle uważni na to,
by zachować niepowtarzalny styl autora. Zwracamy uwagę
na charakterystyczne słowa, których używa, a także na
to, w jaki sposób konstruuje zdania. I nie chcemy tego
zmieniać. Naszym zadaniem jest nadać artykułowi taką
formę, by każdy chętnie po niego sięgnął – czasem trochę
przestawiamy słowa, zdania, niekiedy wstawiamy dodatkowe lub niektóre usuwamy zważając, by nie zaburzyć stylu.
Zawsze jednak prosimy o autoryzację i z niecierpliwością
czekamy na akceptację.
Nasz Czytelniku, kiedy czytasz Biuletyn z pewnością zauważasz, że każdy autor ma swój styl a każdy

tekst jest inny. Zauważasz, że jedne artykuły są trudniejsze a inne lekkie – zależnie od tego, co piszący chciał
nam przekazać, na co zwrócić uwagę. Intuicyjnie wyczuwasz, że są treści, które można przekazać swobodniej, a są i takie nad którymi trzeba się zastanowić,
zgłębić, a wtedy prosto być nie musi.
Jak więc stworzyć artykuł? Właściwie to nic trudnego – trzeba jedynie zastanowić się o czym chce się
opowiedzieć, wymyślić tytuł, napisać wstęp, rozwinięcie,
zakończenie i już... Proste, prawda? Otóż, nie do końca.
Pisanie artykułu to proces twórczy. U każdego przebiega
inaczej. Pozwolę sobie więc opisać, jak to jest u mnie.
„Artykuł za mną chodzi” – tak nazwałabym to jednym
zdaniem. Pomysł pojawia się zazwyczaj szybko, najczęściej
w trakcie rozmowy z kimś – czasem ktoś zaprosi do napisania lub sama zdecyduję o tym, co chcę przekazać
światu. Potem temat krąży mi po głowie – skupiam się nad
nim, myślę albo niekiedy „wyskakuje”, jak przysłowiowy
Filip z konopi, np. przy zmywaniu naczyń. Gdzieś,
pomiędzy różnymi zajęciami, pracą, życiem, aktywnie
poszukuję informacji, gdyż zależy mi, by poznać zdania
innych, zdobyć najnowszą wiedzę w obszarze, którego ma
dotyczyć tekst. Rozmawiam z osobami, mogącymi dać mi
inspirację lub powiedzieć, gdzie szukać. Samo pisanie zaczynam od zanotowania tego, czego się dowiedziałam, na
co chcę zwrócić uwagę, czasem od stworzenia bibliografii.
I przychodzi taki dzień, kiedy czuję, że to jest dobry moment na aktywne tworzenie. Siadam i piszę, najczęściej
nieprzerwanie, szybko, niespecjalnie zastanawiam się nad
tym, co i jak wystukuję na klawiaturze. Kończę i jestem
z siebie dumna... do momentu, aż nie zacznę tego czytać.
Okazuje się, że wszystko jest nie po kolei, brakuje słów
w zdaniach, a niektóre wstyd się przyznać – nie mają sensu. I tak przychodzi etap układania, przestawiania, sklejania, dopisywania, tak by powstał zrozumiały i ciekawy
tekst, który ktoś będzie chciał przeczytać.
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A jak to powinno wyglądać? Według wszelkich reguł,
powinniśmy wiedzieć o czym chcemy pisać, czyli znać
temat, posiadać wiedzę (doświadczenie) w tym kierunku.
Następnie warto naszkicować sobie plan artykułu, czyli
odpowiednią kolejność, np. w przypadku pisania relacji
z jakiegoś zdarzenia jest to dość proste – piszemy, co po
czym nastąpiło; kiedy zaś tworzymy tekst o zagadnieniu
i zamieszczamy tam badania naukowe należy zastanowić
się, w jakiej sekwencji je ustawimy (najlepiej tak by jedno
wynikało z drugiego, tzn. tworzyło logiczną całość).
Kiedy już to wszystko mamy zabieramy się za wstęp.
Czy na pewno? Są dwie szkoły – jedna mówi o tym, że
wstęp piszemy zanim przejdziemy do rozwinięcia, druga
– twierdzi, że najlepiej jest go pisać po zakończeniu pisania artykułu. Zachęcam do przyjęcia wygodniejszej dla
siebie opcji. We wstępie należy skupić się na zachęceniu
czytelnika do przeczytania dalszej części oraz krótko
nakreślić temat. Warto także nawiązać do tytułu. Można
też odnieść się do zdarzenia, inspiracji czy cytatu, jeśli
umieściliśmy go pod tytułem.
Przyszedł czas na rozwinięcie, czyli piszemy to czym,
chcemy się podzielić z innymi czytelnikami – opisem
zdarzeń, wiedzą naukową, przemyśleniami, rozważaniami.
Warto tu sięgnąć po badania naukowe, odniesienia do
nich, cytaty itp. Opisujemy fakty, wyciągamy wnioski,
dzielimy się swoim zdaniem, opinią. Gdy decydujemy
się na napisanie trudnego tekstu warto sięgnąć po swoje
doświadczenie, opisać historie z życia ilustrujące problem.
Ten mały trik spowoduje, że tekst będzie lżejszy i da wytchnienie czytelnikowi. Zachęcam również do skorzystania
z delikatnego żartu, humoreski, która na pewno przyciągnie
do dalszego studiowania artykułu.
Kiedy już napiszemy to, co chcieliśmy, wysnujemy
wnioski i poczujemy, że nadszedł moment zamknięcia
naszej pracy, spróbujmy jeszcze dopisać dwa, trzy zdania
zakończenia. Podsumujmy cały artykuł, podzielmy się
refleksją, zachęćmy do przemyślenia, do dyskusji (jeśli np.
planujemy następną cześć naszej pracy), do obejrzenia,
przeczytania, wysłuchania – gdy napisaliśmy recenzję
filmu, książki, muzyki. Zaprośmy czytelnika, żeby jeszcze
przez moment został z naszym artykułem.
Pracę nad tekstem warto zakończyć jego ponownym
przeczytaniem, by wychwycić jak najwięcej błędów sty-

listycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych. Trzeba również zwrócić uwagę na to, czy artykuł brzmi logicznie, tzn.
czy wysnute wnioski i przemyślenia tworzą sensowną całość
a przedstawione wyniki badań nawiązują do pozostałych
treści. Można się także zastanowić, czy tekst jest zrozumiały
dla laika – tu można poprosić kogoś nie związanego z tematem, by przeczytał i zwrócił uwagę, czego nie zrozumiał.
Jest to również ważne w Naszym Biuletynie. Jesteśmy psychoterapeutami jednego kierunku, ale pracujemy z różnymi
klientami – możemy nie znać specyfiki pracy drugiego terapeuty, np. czy osoba pracująca tylko z dziećmi zrozumie
specyfikę pracy pracującego z osobami starszymi?
Na zakończenie chcę jeszcze powiedzieć, że pisanie
artykułów do Biuletynu niczym się nie różni od pisania do
innych pism czy książek. Każde pismo ma jednak swoje
zasady. U Nas też takie powstały. Prosimy więc autorów o:
używanie czcionki Times New Roman, wielkość
12 pkt., z odstępem 1,5 wiersza;
akapity wykonane tabulatorem;
zdjęcia ilustrujące artykuł, również zdjęcia rysunków, obrazów itp.;
podpisanie zdjęć zgodnie z nazwą (nazwiskiem)
i/lub odniesieniem do tekstu;
nie wstawianie zdjęć do pliku Word;
obrazy, wykresy, diagramy ilustrujące treść artykułu;
biogram i własne zdjęcie, będące zbliżeniem
twarzy;
bibliografię;
polecaną literaturę, jeśli autor takową chce
przekazać;
prosimy o dbanie o spójność czasu. Jeśli piszemy o przeszłości, relacjonujemy warsztat, konferencję, trzymajmy się tego czasu, np.: „widziałam”, „byłam”, „prowadząca zwróciła uwagę”,
zamiast nagłej zmiany na: „zwraca uwagę na...”.
Wraz z Zespołem Redakcyjnym zachęcam wszystkich członków naszego Stowarzyszenia do aktywnego
uczestniczenia w pracach nad Polskim Biuletynem
BSFT. Zapraszamy do pisania artykułów, do dzielenia
się pomysłami, inspiracjami, do dyskusji nad poruszanymi tematami. Zachęcamy także do przyłączenia się do
Zespołu Redakcyjnego, większy zespół to mniej pracy dla
nas wszystkich. A satysfakcja ogromna!




















EWA CZERNIK – (www.ewaczernik.pl) – absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, certyﬁkowany
psychoterapeuta w kierunku krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniu, współpracuje z Domem Pomocy
Społecznej, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Fundacją Połączeni Pasją. Współredaktor książki pt. „Jesień życia?
Wiosna możliwości! Przewodnik po późnej dorosłości”. Na co dzień pełna oksymoronów, zdolna do rzeczy
niemożliwych, specjalistka od pokonywania własnych ograniczeń i przekształcania ich w zasoby.

DZIEJE SIĘ W ŚWIECIE  EBTA 2018
Andreea Mihalca

Konferencja EBTA, Soﬁa 2018
„Rozwiązania XXI wieku 21 lat później
(21st century solutions 21 years later)”

Dwudziesta pierwsza edycja konferencji
Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej (EBTA)
miała miejsce w Sofii
(Bułgaria) w dn. 21–23
września 2018 r. Mimo
to, że odbyła się ona na
terenie Europy, uczestniczyli w niej przedstawiciele różnych części
świata, jak np. Izraela,
Republiki Południowej Afryki, Chin, Japonii, a nawet
Australii. Warto podkreślić, że wzięło w niej udział
12 polskich praktyków (najwięcej spośród dotychczasowych konferencji EBTY). Ponadto aż 7 jest członkami
PTPSR. To wszystko może świadczyć o ważności wspomnianej konferencji oraz o zaangażowaniu praktykujących
w zdobywanie wiedzy i umiejętności, dotyczącej udzielanej pomocy.
Konferencja obyła się w 25. rocznicę powstania
EBTY z inicjatywy Steva de Shazer, Insoo Kim Berg oraz
grupy osób praktykujących w nurcie skoncentrowanym
na rozwiązaniu (SF). Z tej okazji po raz pierwszy została
wydana pokonferencyjna publikacja. Takowa praktyka
prawdopodobnie stanie się nowym nawykiem. Wiadomo już, że kolejne wydanie jest w trakcie przygotowań
dla tegorocznej konferencji1, która odbędzie się we Florencji (Włochy) dn. 20–22 września 2019 r.
Program konferencji obejmował wszystkie
główne obszary zainteresowań: od zastosowania nurtu
SF w pracy z dziećmi po pomoc osobom po traumie.
1

Więcej informacji na temat tegorocznej konferencji EBTY
są dostępne na stronie: https://www.ebta2019florence.org/

W celu zwiększenia skuteczności pracy terapeutycznej, podejście SF przedstawiono również w połączeniu
z technikami hipnozy Ericksonowskiej czy technikami
poznawczo-behawioralnymi. Na przykład, inspirując
się terapią ericksonowską Luc Isebeart [1] przedstawił
nowy skuteczny sposób prowadzenia sesji w nurcie
BSFT, trwającej od 5 do 15 minut w odpowiedzi na
zapotrzebowania systemu medycznego. Tak jak Guy
Shennan [2] stwierdził podczas otwarcia sesji plenarnej
„istnieje wiele sposobów na używanie SF”, co wzbogaca
i jednocześnie zmienia nurt SF. Zgodnie z tą myślą Mark
McKergow [3] zaprezentował warsztat, dotyczący praktyki SF „nowej generacji”.
Bardzo ciekawy pomysł zadawania pytań w nurcie BSFT, służący zwiększeniu samodzielności klienta
zaprezentował Alexey Mikhalsky [4] z Rosji. Opracowana, przez niego, technika „pozytywny dzięcioł”
polega na zmianie pytania skoncentrowanego na problemie, z którym klient przychodzi na terapię, na pytanie
skoncentrowane na rozwiązaniu. W tym celu terapeuta
musi uważnie wysłuchać opisu problemu, przedstawianego przez klienta, aby zidentyfikować kluczowe słowa,
które mogą być wymienione na pomocne antonimy. Na
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przykład, pytanie „Jak przestać się kłócić?” zawiera dwie
pary antonimów „przestać – nie przestać” oraz „kłócić
– spokojnie rozmawiać”. W związku z tym początkowe
pytanie klienta jest zamienione na „Czego nie chcecie
przestać?” (jako inną formę zapytania co już dobrze
działa i nie należy zmienić) lub „Co robicie, aby przestać
spokojnie rozmawiać?” (jako sposób uświadomienia
własnego wpływu i zasugerowania istnienia wyjątków
poprzez paradoksalne podkreślenie dotychczasowego „złego” nawyku po to, by klient mógł go później
zatrzymać). Oczywiście, dokładny antonim jest proponowany poprzez klienta, gdyż on jest ekspertem od
swojego życia i tylko on wie, czego pragnie w miejsce
„przestania się kłócić”. Korzystając z roli klienta jako
eksperta, Alexey zaproponował dodatkową sugestię dla
klienta. Może on sam powtarzać sobie zadawanie tych
nowych, pozytywnie przeformułowanych pytań – tak
jak dzięcioł, który powtarza ciągle swoją pracę. Miałoby
to pomóc wprowadzić zmiany w sposobie analizy sytuacji życiowej poprzez odstąpienie od analizowania
problemu i skupienie się na szukaniu rozwiązania.

z USA zaprezentowała model twórczych działań multisensorycznych, w modelu BSFT, mający zastosowanie
w pracy z dziećmi i młodzieżą. Polega on na używaniu
zabaw stymulujących zmysły jako rekwizytów do znalezienia rozwiązania konkretnego problemu dziecka.
Lupa, na przykład, może być użyta jako rekwizyt, pomagający zidentyfikować, na czym klient chce skupić
uwagę w swoim życiu lub na tym, co chce zmienić. Innym ciekawym pomysłem jest stworzenie tarczy, która
ma symbolizować poprzednie próby radzenia sobie lub
umiejętności niezbędne do radzenia sobie z danym problemem. Iluzje optyczne mogą pomóc wyjaśnić dziecku,

dr Carol E. Buchholz Hooland
zdj. A. Mihalca

Polska reprezentacja na EBTA 2018 r.,
źródło FB Centrum Terapii Krótkoterminowej

Plamen Panayotov i Boyle Strahilov [5] z Bułgarii
także podkreślili rolę pytań SF podczas pracy terapeutycznej. Zwrócili też uwagę na ich większą skuteczność,
kiedy klient „zabiera pytania ze sobą poza sesję”, niż
kiedy odpowiada na nich podczas sesji. W związku
z tym, rolą terapeuty jest zadawanie odpowiednich
pytań we właściwym momencie. To wszystko jest
możliwe tylko, jeżeli terapeuta uważnie słucha komunikatów klienta i używa dokładnie jego języka w tworzeniu pytań. Prowadząc rozmowę w taki sposób, terapeuta uczy klienta jak zostać swoim własnym terapeutą
poprzez zadawanie sobie pomocnych pytań.
Wiele warsztatów poświęconych było pracy z dziećmi i młodzieżą. Pani dr Carol E. Buchholz Hooland [6]

że kiedy się skupi na jednym aspekcie w jego życiu (na
jednej kropce), wszystkie inne aspekty mogą zniknąć.
Podobny pomysł został przedstawiony przez Ellę
de Jong [7] z Holandii. Zaproponowała ona uczestnikom zabawy, oparte na opowieściach z książki Paola
Terni „Pan Miś chce być kochany”2. Książka zawiera
9 opowiadań, skierowanych do dzieci w wieku 4–8 lat.
Zatem może to być bardzo cenne narzędzie w pracy
terapeutycznej z małymi klientami.
Przechodząc do bardziej trudnych tematów, Sean
Foy [8] z Irlandii, przedstawił swoje doświadczenia
z pracy z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych. W tak zwanych „Mokrych Ośrodkach”
(Wet Services) pierwotnym celem pracy terapeutycznej
jest utrzymanie lub zmniejszenie aktualnego poziomu
używania substancji – a nie uzyskania abstynencji. Rozmowa terapeutyczna ma na celu identyfikację sposobów
prewencji przedawkowania, strategii już używanych
2

Więcej informacji na temat książki „Pan Miś chce być
kochany” (Mr Bear wants to be loved): http://www.briefcoachingsolutions.com/mrbear/
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w celu kontroli używania substancji lub uzyskania remisji. Ten system pomocy został stworzony z myślą
o osobach, które nie są w stanie utrzymać abstynencji,
a jednocześnie potrzebują pomocy terapeutycznej3. Są
one alternatywą do „Ośrodków Suchych” (Dry Services),
wymagających bezwzględnej abstynencji jako warunek
przyjęcia pacjenta.
W pracy z osobami doświadczającymi traumy,
Helene Dellucci [9] ze Szwajcarii podkreśliła rolę przywiązania oraz znaczenie utrzymywania równowagi w relacji klient – terapeuta poprzez traktowanie klienta jako
koterapeutę. Helene ostrzegała przed nadopiekuńczością
terapeuty ponad potrzeby klienta. Zwiększa ona bowiem ryzyko kryzysów, które mają wywoływać opiekuńcze postawy terapeuty. Natomiast, w ramach procesu ko-terapeutycznego traktowanie klienta jako
eksperta swojego życia może skutkować umocnieniem,
dodaniem mu wewnętrznej siły (empowerment). Może
się to okazać pomocnym zasobem w radzeniu sobie
z traumą.

Helene Dellucci, zdj. A. Mihalca

Podczas konferencji EBTY, zaprezentowano wiele
cennych i ciekawych pomysłów do pracy z klientami
w nurcie SF. Konferencja bowiem jest miejscem wymiany cennych doświadczeń, prezentacji nowych sposobów
stosowania SF w pracy z klientami w różnym przedziale wiekowym oraz doświadczających różnorodnych
problemów życiowych. Udział w przyszłych konferencjach na pewno wzbogaci uczestnika w nową
wiedzę, umiejętności, a także zwiększy grono osób
wspierających.

3

Więcej informacji na temat programu redukcji samookaleczenia u osób uzależnionych, prowadzonych przez Seana Foya są
dostępne na stronie: https://www.thelearningcurve.ie/
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– psychoterapeuta w trakcie
certyﬁkacji w nurcie
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Prowadzi psychoterapię indywidualną z dziećmi i dorosłymi,
terapię par i rodzin we własnym gabinecie
w Wadowicach i Krakowie.
Jest autorem lub współautorem artykułów naukowych
opublikowanych w narodowych
oraz międzynarodowych czasopismach.

BIBLIOTEKA PSYCHOTERAPEUTY
Zuzanna Bończyk

Recenzja serialu „Ostre przedmioty”

„Ostre przedmioty” to 8-odcinkowy miniserial
w reżyserii Jean-Marc’a Vallée, który powstał w oparciu o książkę Gillian Flynn. Główna postać, Camille
(Amy Adams), jest dziennikarką, kobietą zaradną,
córką i siostrą, żyjącą jednak w oddaleniu od rodziny.
Camille nadużywa alkoholu. Zagłusza tym bolesne,
mroczne flashbacki. Świetnie ukrywa regularne picie,
przelewając alkohol do butelek po wodzie. Odnajduje
ulgę również w okaleczaniu swojego ciała. Poznajemy ją,
gdy jest zmęczona życiem, bez wyraźnego celu, zawieszona gdzieś pomiędzy przeszłością a teraźniejszością.
Bardziej ucieka od życia niż żyje. Zaniedbuje wygląd,
chowa swoją kobiecość. W jej świecie brakuje przestrzeni na bliskie relacje.

Camillie dostaje zlecenie napisania artykułu o brutalnych morderstwach dziewczynek w jej rodzinnym
miasteczku w stanie Missouri. Wraca więc, po latach,
niechętnie, w rodzinne strony. Matka bohaterki, Adora
(Patricia Clarkson), jest zimna jak lód, dorosłe życie
poświęciła zajmowaniu się domem i budowaniu obrazu
perfekcyjnej żony i matki. Camille podejmuje starania,
żeby przypodobać się matce, która jednak pozostaje na
nie co najwyżej obojętna. Siostra to ulubienica mamusi,
inteligentna i zbuntowana nastolatka odkrywająca swoją
seksualność, znudzona wolnym małomiasteczkowym
tempem życia, szukająca wrażeń większych niż plotki,
uciekająca w wolnych chwilach od pastelowych sukienek i zasad zachowania. Ojczym Camille niby jest,

Rodzina w komplecie: Henry Czerny, Patricia Clarkson, Eliza Scanlen, Amy Adams
źródło: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ﬁlmweb.pl%2Fserial%2FOstre%2Bprzedmioty-2018-770836%3Ffbclid
%3DIwAR3zw6lTZULGdpyHNUfDgeybKPYhL9l82cJpr_G8E0UTj-1Y-8oO_oQd5hE&h =AT3N9Wi_oMcFnkOsDEbNX_GN-hu5hHTS3A76
xCbQSnz JJLWmrUI1x-mN0BY1Oa2sdVGskrZTcF8-0VwjcaP8FLjhYtweb_V7wF27kyEJbvxJyj3_WKxJtrtbHOfcoJK3Gg

Recenzja serialu „Ostre przedmioty”
a jakby go nie było, stoi z boku i niewiele widzi, oddaje życie rodzinne w ręce żony. Wymuszony powrót do
domu staje się okazją do zmierzenia się z demonami
przeszłości. Spokój miasteczka, jak dywan, kryje pod
sobą rany i traumy.
Oglądając serial można przyjrzeć się zachowaniom członków dysfunkcyjnej rodziny, w której pojawia
się element rzadko poruszany w przestrzeni publicznej
– zastępczy zespół Münchhausena. Dają się zauważyć
różnorodne sposoby radzenia sobie – ktoś nadużywa
alkoholu i kaleczy ciało, inny „nie widzi i nie słyszy”,
jeszcze inny stosuje przemoc pośrednią lub bezpośrednią.
Wyraźnie zaznacza się rozdźwięk między zewnętrznym
pozorem idealnej rodziny, a jej zaburzeniami w środku.
Psychoterapeuta może zobaczyć w głównej bohaterce kawałek siebie i swoich klientów. Camille
przygląda się, rozmawia, poznaje. Jest blisko, bo
w miasteczku swojego dzieciństwa i w oddaleniu zarazem, z zawodowym dystansem. Ma cechy „pomagacza”,
a jednocześnie prezentuje zachowania destrukcyjne.
Boryka się z własnymi, całkiem niemałymi, problemami i pomimo nich podejmuje trudne wyzwanie zawodowo-osobiste. Zmagając się z trudnościami stara się
przetrwać każdy dzień, realizuje działania w kierunku
celu. Napotyka przeszkody i doświadcza chwil słabości,
jednak stopniowo przesuwa się do przodu. Może to
dawać nadzieję, że da się przepracować nawet skrajnie
urazowe doświadczenie. Może również oswajać z tym,
że tempo psychoterapii ma prawo być różne, raz szyb-
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Matka i córki: Patricia Clarkson, Amy Adams, Eliza Scanlen,
źródło:https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F
programtv.onet.pl%2Fserial%2Fostre-przedmioty-7177%3Ffbclid
%3DIwAR3tKBpwLYJeXDXfBF66p6SZ_KryxzJnA-M2acY96quMCL
1ggrPp4pJny3Q&h=AT3N9Wi_oMcFnkOsDEbNX_GN-hu5h
HTS3A76xCbQSnzJJLWmrUI1x-mN0BY1Oa2sdVGskrZTcF8-0V
wjcaP8FLjhYtweb_V7wF27kyEJbvxJyj3_WKxJtrtbHOfcoJK3Gg

sze, raz wolniejsze, a czasem przydatne okaże się zatrzymanie.
Przyznaję, że tematyka serialu jest dość ciężka, jednak forma czyni ją lżejszą, co ułatwia jego odbiór. Moim
zdaniem warto go obejrzeć, poznać te ciekawe postaci
i może zainspirować się w naszej pracy terapeutycznej.

ZUZANNA BOŃCZYK, psycholożka i psychoterapeutka w podejściu krótkoterminowym skoncentrowanym
na rozwiązaniu (w trakcie szkolenia). Pracuje z dziećmi, ich rodzicami i nauczycielami oraz online z Polakami
na emigracji, również w języku angielskim. Zarażona miłością do kina przez tatę-ﬁlmowca.

BIBLIOTEKA PSYCHOTERAPEUTY
Ewa Czernik

Meik Wiking „Hygge. Klucz do szczęścia”.
Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2017

Słowo hygge pochodzi z XVI wieku, z języka norweskiego i duńskiego, oznaczało rozważanie, nastrój,
dobre samopoczucie, pocieszanie i obejmowanie. Wtedy
życie zgodnie z hygge było sposobem na przetrwanie
w bardzo wymagającym klimacie tych państw. Dziś
oznacza prostotę, bezpieczeństwo, przyjemność z codzienności. Składa się na nie:
bycie w tu i teraz – bez myślenia o tym co było
i będzie;
schronienie – bo hygge to poczucie bezpiecznego miejsca i ludzi;
harmonia – czyli bycie razem bez rywalizacji,
niezależnie od tego czy pracujemy, odpoczywamy, uczymy się;
spokój – czas na hygge to chwile bez polityki, bez
opowieści o dramatach czy problemach;
równość – czyli dzielnie się obowiązkami i przyjemnościami z innymi ludźmi;
wdzięczność – rozumiana jako otwartość na
bliskich i chwile, które
przychodzą;
bycie razem – wspólne
gotowanie, granie w gry
planszowe, snucie opowieści oczywiście w gronie
najbliższych osób i przy dobrym jedzeniu;
skupienie się na tym, co
przynosi
przyjemność
– Duńczycy mają tu na
myśli głównie jedzenie
(ciasta, ciasteczka, wszelkie słodkości, dużo mięsa,
gorące napoje);
czas na relaks i odpoczynek
– najczęściej z przyjaciółmi,


















a czasem w samotności, robiąc dokładnie to, co
daje nam odprężenie (czytanie, gotowanie, pieczenie ciasteczek itd.);
atmosfera tworzona przez światło – stłumione
elektryczne lub świece.
Czytając tę książkę czułam się jakbym wchodziła
do spokojnego domu – ciepłego i przytulnego – gdzie
są ludzie, którym na mnie zależy, dla których jestem
ważna. Dlatego zapraszają mnie do wspólnej pracy
i wypoczynku, pomagają i wspierają, chcąc dokładnie
tego samego ode mnie. To miejsce, gdzie wspólnie się
gotuje, je, sprząta, a gdy coś się nie uda, to po prostu
się wyrzuca i robi od początku. To chwile, gdzie dozwolone jest wszystko, również chodzenie w brzydkich,
ale ciepłych skarpetach, powyciąganych swetrach, za to
bardzo wygodnych i siedzenie na parapecie (jeśli jest to
moje ulubione miejsce) lub przed kominkiem i wgapianie się w ogień. To taki czas dla mnie i dla osób, z którymi jest mi po prostu dobrze.


Meik Wiking „Hygge. Klucz do szczęścia”
Książka jest swoistym przewodnikiem jak stworzyć sobie hygge w domu czy w pracy. Czytelnik znajdzie w niej mnóstwo wskazówek dotyczących jedzenia, ubierania się, urządzania przestrzeni, a nawet
organizacji roku. Okazuje się, że wazon może mieć
ogromne znaczenie, podobnie odpowiedni odcień
światła, krzesło, koc, kolor, dżem, książka, film, ozdoba na kominku naturalna czy plastikowa? I ludzie, tak
oni są najważniejsi, ci na których możemy polegać,
z którymi czujemy się bezpiecznie, dbający o nas, a my
o nich.
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Ciekawostką książki jest zestaw ratunkowy hygge
„na okoliczność złego humoru”. Może się przydać nam,
psychoterapeutom i osobom, z którymi pracujemy. Dobrze dopasowany do osoby, być może mógłby uratować
nie tylko dobry nastrój.
Wczytując się w tę książkę w głowie pojawiło mi
się pytanie: A co by się stało, gdybyśmy wprowadzili elementy hygge do naszych gabinetów?
Tym inspirującym pytaniem zapraszam Was do
przeczytania tej i kolejnej książki tego autora „Lykke. Po
prostu szczęście”.

PROGRAM KONFERENCJI
Z dbałością o dobrostan – terapia krótkoterminowa skoncentrowana
na rozwiązaniu i nie tylko...
Adres: Szpital Kliniczny im. Józefa Babińskiego,
ul. Dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
Data: 18 maja 2019 r.
08.30–09.00 – Rejestracja uczestników
09.00–10.40 – Sesja plenarna
09.00–09.20 – Wykład inauguracyjny – „Mam szczęście – o dostrzeganiu ludzi, rzeczy, które budują nasze poczucie
dobrostanu” – mgr Mariusz Wilk
09.20–09.40 – „Zaufanie do klienta jako narzędzie budowania poczucia komfortu w relacji terapeutycznej”
– mgr Ada Witenberg (Katedra Psychologii Ogólnej, Instytut Psychologii, Akademia Ignatianum w Krakowie)
09.40–10.00 – „Co pomaga? Relacja terapeutyczna a potrzeby klienta” – dr n. hum. Kamil Brzeziński (Instytut
Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki), dr n. hum. Andreea Mihalca
(Gabinet Psychoterapeutyczny „Inaczej”, Wadowice)
10.00–10.20 – „Jednorazowa konsultacja edukacyjna i jej potencjał terapeutyczny” – dr n.med. Krzysztof Walczewski
(Szpital Kliniczny im. dr. J. Babinskiego, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
10.20–10.40 – „Metody i techniki terapii krótkoterminowej na oddziale psychiatrycznym” – mgr Helena Koziec
(Szpital Kliniczny im. dr. J. Babinskiego)
10.40–11.15 – Przerwa kawowa
11.15–11.30 – Wprowadzenie do Open Space – zgłoszenia tematów przez liderów grup
11.30–12.30 – Nagranie sesji terapeutycznej z Anne-Marie Wulf (Solutionsbywulf & Duński Instytut Skoncentrowany
na Rozwiązaniu)
12.30–13.30 – Przerwa obiadowa
13.30–15.00 – Warsztaty
1. „A co jeśli pacjent opowie Ci swoje życie jak książkę? Life Story Interview Dan P. McAdams”
– dr n. o zdrowiu Krzysztof Pękala (Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
2. „Słowa, które ważą; słowa, które znaczą” – mgr Jacek Lelonkiewicz (Centrum Terapii Krótkoterminowej, Łódź)
3. „Dwie drogi ku poprawie – poszukiwania wspólnego języka psychoterapii” – dr n. hum. Paweł
Majchrzak (Katedra Psychologii Zdrowia i Klinicznej, Instytut Psychologii Stosowanej, Społeczna Akademia Nauk, Łódź), mgr Aleksandra Krajewska
4. „Czy Pan/Pani mi wierzy? Budowanie lepszej jakości życia u osób z „pięknym umysłem” – mgr Anna
Kwiatkowska-Woźniak (Zespół Opieki Zdrowotnej „foxMed”, Włocławek)
5. „Warsztat jako metoda wzmacniania poczucia własnej sprawczości u pacjentów na oddziale psychiatrycznym” – lek. med. Katarzyna Pragnący (Szpital Kliniczny im. dr. J. Babinskiego),
mgr Małgorzata Dudek (Szpital Kliniczny im. dr. J. Babinskiego)
15.00–15.30 – Przerwa kawowa
15.30–16.30 – Open space
16.30–16.45 – Uroczyste wręczenie certyfikatów psychoterapeuty i wyróżnień za działalność na rzecz PTPSR
16:45–17:00 – Zakończenie konferencji

Szanowni Państwo,
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę oraz zaprosić do współpracy w zakresie reklamowania usług i towarów na
łamach specjalistycznego czasopisma branżowego Polski Biuletyn BSFT.
Czasopismo jest merytorycznym nośnikiem wiedzy na temat nurtu krótkoterminowej terapii skoncentrowanej
na rozwiązaniu, skierowanym do obecnych i przyszłych psychoterapeutów.
Wydawane będzie od 2018 roku, a jego premiera odbędzie się przy okazji 8 Konferencji PTPSR w maju br.
Sprzedaż będzie się odbywała poprzez zamówienia internetowe Biuletynu na stronie PTPSR oraz sprzedaż
bezpośrednią w siedzibie PTPSR w Łodzi i na Konferencjach PTPSR.
Mamy nadzieję na zainteresowanie Państwa zamieszczeniem ogłoszeń i reklam na łamach naszego Biuletynu
w postaci materiału graficznego i/lub tekstowego wydrukowanego w określonych i wyznaczonych miejscach czasopisma.
Czasopismo będzie miało format A4, będzie drukowane w nakładzie 200 egz., okładka będzie drukowana
w kolorze 4+4+folia uszlachetniająca, a środki czasopisma w części merytorycznej w druku monochromatycznym
1+1, na papierze niepowlekanym 80 g. oraz w części reklamowej 4+4.
Reklamy mogą być zamieszczane na 3 i 4 stronie okładki, oraz na stronach wewnętrznych, w następujących formatach i cenach:
1/3 A4 – 400,00 zł netto
1/2 A4 – 600,00 zł netto
A4 – 1200,00 zł netto
2 × A4 – 2000,00 zł netto
Materiał reklamowy do druku winien być przesłany w zamkniętym formacie plików opartym na języku Postscript: pdf, w CMYK, z nadlewkami technicznymi (spadami) z każdej strony po 5 mm, dopasowanym do formatu
reklamy 1/3 A4, A5, A4. Zalecana rozdzielczość wszelkich elementów bitmapowych reklamy to 300 ppi. Zalecana
rozdzielczość wyjściowa dla pliku pdf, eps, ps to 2400 lub 2540 dpi. Przestrzenią barwną dopuszczalną jest przestrzeń
CMYK.
Zalecamy, by przed przekazaniem pliku reklamowego dokonać sprawdzenia pod kątem obecności dodatkowych
kolorów, np. Pantone lub wykorzystujących inna przestrzeń barwną np. RGB, Lab.
Zachęcamy do skorzystania z reklamy, która trafi w ręce bezpośrednio zainteresowanych, ludzi aktywnych, ambitnych i w stałym dążeniu do doskonalenia swoich umiejętności, zatem szkolących się, podróżujących, rozwijających
swoje umiejętności, praktyki oraz współpracujący na co dzień z wieloma instytucjami, NGO i pacjentami. Pozwala to
na zwielokrotniony dostęp do sieci kontaktów, potencjalnych odbiorców.
W sprawie zamieszczenia reklam prosimy o kontakt: e-mail:biuletynptpsr@gmail.com
Nr konta to 54 2490 0005 0000 4500 2399 8467 z dopiskiem dla reklamodawców: „dotyczy biuletynu”.
Z wyrazami szacunku
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