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Wstęp

Niniejszym oddajemy w Wasze dłonie kolejny,
trzeci numer Polskiego Biuletynu BSFT. Początkowo
dobry czas, późniejsze zachwianie naszym stabilnym
gruntem aż do silnego poczucia współtworzenia, solidarności, akceptacji i potrzeby dostosowania się do tego
co nieznane.
Mamy ogromną i silną potrzebę podzielenia się
wyjątkowo ważnym, ciekawym i twórczym materiałem.
W tym wydaniu odnajdą Państwo znanych i cenionych
autorów, premierę narzędzia Black Box Marioli i Jacka
Lelonkiewicz, informacje z kraju i ze świata BSFT, relacje z Konferencji.
Jako Zespół Redakcyjny, mamy przyjemność
podtrzymywać współpracę z Magdaleną Brzozowicz,
Agnieszkę Boczkowską, Anną Kwiatkowską-Woźniak,
Martą Ziętal, pracując w nowych ograniczonych warun-

kach, z zachowaniem wszystkich obostrzeń. Pomimo
ograniczeń mamy przekonanie, że ten trzeci, długo wyczekiwany numer Biuletynu, niesie nam dużo nowego...
inspiracje, recenzję, doświadczenia.
Potraktujcie, prosimy, z dużą uważnością otrzymane wydanie, z jednoczesnym przesłaniem dobrej lektury
i wzajemnej inspiracji.
Od Zespołu Redakcyjnego – szczególne podziękowania autorom, za podzielenie się swoimi doświadczeniami i wiedzą, oraz ogromnym zaangażowaniem w wydanie PB BSFT Nr 3.
Życzymy wszystkim Czytelnikom pozytywnych
wrażeń, refleksji pogłębiających wiedzę i warsztat oraz
upowszechniania dalej i szerzej, celem propagowania
tego, co dobre.
Zespół Redakcyjny

OKIEM PRAKTYKA
Brigitte Lavoie

Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu:
dobra dla zdrowia i samopoczucia

Stres, odczuwany przez terapeutów, jest często
przypisywany wadze symptomów klienta, niewystarczającym zasobom, rodzajowi miejsca pracy lub cechom
charakteru samych praktyków. Te czynniki mogą stanowić przyczynę stresu, ale chciałabym zwrócić uwagę na
inne zjawisko. Co jeśli założymy, że nasze podejście terapeutyczne również wpływa na dobrostan psychiczny
terapeutów, pracujących z osobami, które cierpią? Czy
byłoby to warte rozważenia przy wyborze pracy według
określonego podejścia?
Od 25 lat pracuję jako psycholog. Prowadziłam superwizję, uczyłam i pełniłam rolę mentora dla
pracowników, pomocników i wolontariuszy, którzy
zdecydowali się wspierać cierpiących. Spotykałam
zaangażowanych ludzi, zarażonych pasją pomagania i zmieniania ludzkiego życia. Zbyt często, jak się
okazywało, ci ludzie doświadczali stresu w pracy. To
skłoniło mnie do rozpowszechniania wiedzy, dotyczącej terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na
rozwiązaniu (BSFT). Dlaczego? To jasne, jestem świadoma pozytywnych efektów, jakie to podejście wywiera na klientów. Są one szeroko opisane w literaturze
(Trepper et al. 2012). Jednak badacze również wskazują na niespodziewane pozytywne efekty odczuwane
przez praktyków, którzy stosują to podejście (Trepper
et al., 2011). Wielu terapeutów zyskało równolegle,
w zakresie poprawy swojego zdrowia, większego entuzjazmu w pracy i odczuwanego współczucia wobec
klientów. Przełożeni, ku swojemu zaskoczeniu, odnotowali wśród pracowników przeszkolonych w używaniu podejścia BSFT, lepszą atmosferę w miejscu pracy
oraz zmniejszoną liczbę zwolnień z powodu choroby.
W tym artykule krótko opiszę terapię krótkoterminową skoncentrowaną na rozwiązaniu oraz przedstawię
zmienne, które mogą tłumaczyć zyski zdrowotne odnoszone przez terapeutów stosujących to podejście.

Wstęp do terapii krótkoterminowej
skoncentrowanej na rozwiązaniu
BSFT jest podejściem opartym na rozwijaniu
umiejętności i zasobów, co umniejsza znaczenie porażek oraz problemów z przeszłości (Bavelas et al., 2013).
Pytania zadawane przez terapeutów pozwalają klientom
sprecyzować wizję preferowanej przyszłości. W związku
z tym, że żaden problem nie występuje nieprzerwanie
i w tym samym nasileniu, możliwe jest odnajdywanie
rozwiązań pochodzących od samych klientów poprzez
przyglądanie się chwilom, kiedy odczuwane trudności
były mniejsze. Gdy praktycy zmieniają to, na czym się
koncentrują, klienci również to czynią. Wówczas obydwie strony poszukują małych zmian, które przyczyniają się do pojawiania się większych.
Przeglądając literaturę na temat BSFT, można znaleźć listę pytań, które mogą być zadane klientom oraz
szczegółowe opisy wymiany zdań pomiędzy dwoma
osobami. Powód jest prosty. Ten model został stworzony w drodze obserwacji interakcji pomiędzy terapeutami i klientami. Odnotowane zostały tylko te pytania
i twierdzenia, które były użyteczne. Pomijając szczegółowy opis podejścia, proponuję przedstawić jego główne
zasady, zwłaszcza te, które mogą wyjaśniać korzyści odnoszone przez stosujących go praktyków.

Pytania wzmacniające cele i zasoby klienta
Pytania, które zadajemy, mają bezpośredni wpływ
na odpowiedzi, jakie uzyskujemy zarówno w miejscu
pracy, jak i w codziennym życiu. Jeśli koncentrujemy się
bardziej na nadziejach, sukcesach i dobrych chwilach
klienta, pomimo nieszczęść jakich doświadcza, opowie
on nam właśnie o nich, a nie o problemach, przez które przechodzi. Czas ekspozycji na cierpienie skraca się
i jest to wymierny okres. Nie można zaprzeczyć, że to
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zjawisko ma przełożenie na jakość danego dnia pracy
terapeuty.
Godny podkreślenia jest fakt, że pytania są zadawane z należytą wrażliwością i szacunkiem dla cierpienia
danej osoby. Jeśli klient nie czuje się wystarczająco wysłuchany, stosujemy podejście wzmacniające rozwiązanie,
a nie skoncentrowane na rozwiązaniu. Praca tą metodą
nie oznacza zaprzeczania cierpieniu, czy umniejszania
go. Przeciwnie, klient może mówić o problemie, ale zadawane pytania kierują go delikatnie w stronę opowiadania
o swoich doświadczeniach w inny sposób.

Słuchanie skoncentrowane
na kompetencjach klienta i parafrazowanie
podkreślające jego zasoby
Kiedy klient opowiada o przyczynach swojego cierpienia, skoncentrowany na rozwiązaniu terapeuta słucha
i zwraca uwagę na to, co jest w nim imponujące i godne
podziwu. Gdy poszukujemy zasobów i rozwiązań klientów, ich wartości, dobrych intencji oraz sposobów radzenia stosowanych, by sytuacja się nie pogorszyła, dosłownie zmieniamy to, na czym koncentrujemy uwagę
podczas słuchania. Zwiększa to prawdopodobieństwo
odkrycia nowych umiejętności klienta, jak również większego zapasu energii u terapeuty po spotkaniu.
Możesz to sprawdzić. Wybierz klienta, podczas
współpracy z którym, czujesz się bezradny. Przez co najmniej 5–10 minut przysłuchuj się temu, co jest według
Ciebie imponujące w tej osobie. Poszukuj odpowiedzi
na pytania, jakich wartości stara się bronić, jakie dobre
intencje przyświecają mu, gdy reaguje w dany sposób.
Sformułuj komplement lub sparafrazuj wypowiedzi
klienta w celu podkreślenia jego zdolności lub dobrych
stron. Możliwe, że taki sposób wsłuchiwania się w wypowiedzi klienta będzie łatwiejszy i pozwoli Ci odebrać
go w inny sposób. To na czym koncentrujemy się podczas rozmowy, może zmienić to, co rzeczywiście usłyszymy i tym samym wzmacniać naszą nadzieję.

Dialog wewnętrzny korzystny dla zdrowia
terapeuty
Gdy pracujemy według podejścia BSFT, klient nigdy nie stawia nas w sytuacji narażającej nas na porażkę,
nie manipuluje nami. Uznajemy, że nie ma biernych, czy
opornych klientów. Nie ma ludzi czerpiących zadowolenie
z własnego nieszczęścia. Nie ma takich, którzy wystawiają
nas na próbę lub nie chcą się angażować. Ludzie nie mogą
wykazywać takich zachowań, gdyż nie są to zachowania,
natomiast wszystkie powyższe opisy są tylko ich interpre-

tacjami. Niestety są one powszechne wśród praktyków.
Słyszymy je od kolegów z pracy, podczas spotkań z nimi
lub nawet szkoleń. Niektórzy stwierdzą, że są to tylko zdania, których terapeuci nie mają tak naprawdę na myśli. Jednakże każda z tych interpretacji może mieć emocjonalnie
negatywny wpływ na osobę, która je wypowiada.
Podejście BSFT zachęca nas do koncentrowania się
tak uważnie, jak to tylko możliwe, na tym, co jest obserwowalne. Ważne, by zrozumieć dokładnie, co klient rzeczywiście mówił i robił. Przykładowo, jeśli klient nie wykonał
zadania domowego, to jedynym co wiemy, jest to, że po
prostu go nie odrobił. To wszystko. Jeśli chcemy postawić
hipotezę, wybieramy taką, która skłania nas do działania
i pozwala zakładać, że klient stara się, jak najlepiej potrafi.
Można na przykład powiedzieć klientowi: Być może nie doceniłem poziomu trudności tego zadania. Następnym razem
będziemy musieli znaleźć bardziej realne do wykonania.
Zachowanie klienta jest dla nas informacją zwrotną. Podpowiada nam, czy nasze interwencje okazały się
skuteczne. Jeśli tak, wiemy, że możemy kontynuować
nasze działania. Jeśli nie, zmieniamy nasze postępowanie wobec klienta. Taki sposób myślenia, z definicji, jest
dla nas mniej męczący. Ta zasada w ramach podejścia
(wybór dialogu wewnętrznego, który nie sprawia, że
czujemy się sfrustrowani, czy bezradni) wydaje się być,
według mnie, najważniejszym sposobem na poprawę
dobrostanu terapeuty. Jednak, poniższy przykład ilustruje, jak trudno jest skorzystać z opisanej reguły.

Empatia wobec nas samych
Kilka lat temu podczas szkolenia, poprosiłam
uczestników, aby przestali używać słowa opór, gdy mówili o klientach oraz trzymali się tylko tych zdań, które
klient rzeczywiście wypowiadał podczas sesji. W trakcie
ćwiczenia polegającego na odgrywaniu ról klienta i terapeuty, przysłuchiwałam się dwóm młodym terapeutom,
którzy powiedzieli mi: „Mamy tutaj opornego klienta!”.
Delikatnie poprosiłam ich, żeby przedstawili mi inny
sposób opisywania jego obserwowalnego zachowania
(tego, co dokładnie powiedział klient). Osoba odgrywająca rolę terapeuty zdawała się być zniechęcona moją
prośbą. Stwierdziła: „Widziałam swój brak kompetencji”. Współczułam tej młodej kobiecie, której interwencje były w rzeczywistości bardzo dobre. Kontynuowała
swoją wypowiedź: „Jeśli nie możemy powiedzieć, że to
wina klienta, to czy w takim razie nie znaczy to, że jest to
moja wina?” Odpowiedziałam jej: „A co jeśli to nie jest
niczyja wina? Co jeśli założymy, że klient zrobił wszystko, co w jego mocy i ty też?” Ta rozmowa pokazuje,
jak ważne jest podejście oparte na współczuciu wobec
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klienta i terapeuty wobec siebie samego. To co jest dobre
dla klientów, jest również dobre dla nas. Wielu praktyków stosuje to podejście w swoim życiu poprzez koncentrowanie się na własnych sukcesach, robieniu więcej
tego, co działa i podejmowaniu realnych zachowań, które prowadzą do osiągania preferowanej przyszłości.

Dzielenie się nadzieją z kolegami z pracy
Terapeuci są uczeni tego, by nie pozostawać samotnymi w obliczu własnego cierpienia, czy podejmowanego ryzyka. Istotne jest również, by dzielić się nadzieją.
Przełamanie własnej izolacji jest także ważne, gdy trudno jest nam odbierać klienta w sposób bardziej optymistyczny. Przedstawię przykład przedstawiający, jak dzielenie się pozytywami na temat klienta może wpływać na
nasze odczucia wobec niego.
Pewien mężczyzna po raz trzeci wrócił do ośrodka
dla bezdomnych. Pracujący tam terapeuci, którzy go znali i ci, którzy nigdy wcześniej go nie widzieli, nie chcieli
z nim współpracować. Podczas spotkania superwizyjnego poprosiłam cały zespół o to, by przez 10–15 minut
stworzył listę pozytywnych cech i zasobów tego klienta
oraz wyzwań, z którymi poradził sobie w życiu. Spisałam
wszystko, co wymienili, na tablicy. Członkowie zespołu
chętnie wzięli udział w tym ćwiczeniu, gdyż wiedzieli,
że pomoże ono im spojrzeć na klienta z innego punktu
widzenia. Celem było sprawienie, żeby jego powrót do
ośrodka był dla pracowników mniej problematyczny.
Jeden z terapeutów powiedział, że ten klient był
dobrym kucharzem. Wszyscy o tym zapomnieli. Ktoś
inny dodał, że był bezpośredni i szczery. Stopniowe odnajdywanie kolejnych pozytywnych cech klienta stawało się coraz łatwiejsze. Terapeuci nawet przerywali sobie
nawzajem, by dodać nowe zasoby do listy na tablicy. Dynamika grupy zmieniła się kompletnie, kiedy jeden z terapeutów powiedział: „Dwukrotnie stracił pracę i dom,
ale za każdym razem wracał po tym, gdy jakiś czas żył
na ulicy. Nie wiem, czy byłbym w stanie upaść tak nisko
i podnieść się dwukrotnie?” Nastała cisza na sali. Tera-
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peuta pracujący najkrócej w zespole spytał: „Wow! Czy
wiecie, jak tego dokonał?”. Starszy stażem pracownik
odpowiedział: „Nie, ale nie mogę się doczekać, aż go zobaczę i spytam go o to.” Członkowie zespołu z większym
spokojem oczekiwali jego powrotu do ośrodka. To na
czym się skoncentrowaliśmy podczas spotkania mogło
się dalej rozwijać.

Wniosek
To na czym koncentrujemy się przy formułowaniu
pytań, sposób słuchania klienta oraz nasz dialog wewnętrzny może nam pomóc w utrzymywaniu energii
i witalności w pracy. Dla niektórych jest to naturalne,
gdyż stanowi część ich filozofii i wartości życiowych. Nie
znaczy to jednak, że to podejście jest zawsze łatwe do zastosowania. Tego rodzaju praca terapeutyczna może być
porównana do gry na instrumencie muzycznym. Wirtuozerskie odegranie melodii jest możliwe dopiero po
wielu godzinach ćwiczeń, popełnianych błędach i ponownych próbach. Mam nadzieję, że ten artykuł zachęci
was do rozszerzania wiedzy na temat terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, ale chciałabym również, żebyście
pamiętali o empatii wobec siebie samych bez względu
na podejście, które stosujecie w pracy.
Tłumaczenie Marta Ziętal
psychoteraputa BSFT
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BRIGITTE LAVOIE, jest psychologiem i prowadzi własną praktykę od 1989. Dominującym nurtem w jej pracy
zawodowej było zawsze wprowadzanie innowacji w obszarze pomagania osobom zaburzonym psychicznie.
Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia i warsztaty, prezentuje i wykłada, propagując terapię krótkoterminową
i interwencje kryzysową w Kanadzie, USA i Europie.
Swoje doświadczenia w pracy z młodzieżą i rodzinami zbierała w pracy jako psycholog – konsultant
szkolny i konsultant Wydziału Edukacji Prowincji New Brunswick. Zajmowała się szczególnie zagadnieniami
samobójstw wśród młodzieży, przemocą rówieśniczą i domową, uzależnieniami i traumą.
Pracowała jako konsultant programów dla biznesu. Była również Dyrektorem Suicide Action Montreal
w Kanadzie, instytucji zajmującej się od ponad 25 lat profilaktyką i terapią osób zagrożonych samobójstwami. Jest współautorką
narzędzia do oceny ryzyka samobójstwa oraz ekspertem, pracującym głównie z zagrożonymi mężczyznami i chłopcami.
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Ferdinand Wolf

Jak gdyby... – użyteczny wyznacznik ukazywania
perspektyw za pomocą ﬁkcyjnych wyobrażeń w SFBT
oraz w innych obszarach

Dlaczego ten temat?
Tematem przewodnim konferencji Europejskiego
Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej (EBTA) 2019
mającej odbyć się we Florencji we Włoszech będzie
„Jak gdyby”. To jeden z najkrótszych tematów konferencji EBTA, pociąga on za sobą wiele interesujących
idei dotyczących doświadczania, myślenia i zdobywania
wiedzy w zakresie refleksji nad rzeczywistością w życiu
każdego człowieka.
Termin „Jak gdyby” jest silnie związany z dorobkiem
niemieckiego filozofa Hansa VAIHINGERA wyrażonym
w jego niesamowitej książce „The Philosophy of ‘As if ”
(w j. niemieckim jako „Die Philosophie des Als Ob”).
Filozofia „Jak gdyby” Vaihingera jest do pewnego
stopnia podsumowaniem narzędzi wspomagających
sposób rozumienia rzeczywistości naszego – jak sam to
określa – poplątanego (w j. niemieckim „verwickelt”)
świata. To znaczy do przeglądu złożoności, siatki wewnętrznych powiązań pomiędzy zachowaniami a ich
znaczeniami tak, by uzyskać jasność, co tak naprawdę
się dzieje i czym jest rzeczywistość. Dla mnie wyzwaniem jest kierowanie się filozoficznymi wytycznymi Vaihingera w poszukiwaniu wyraźnych ścieżek do myślenia skoncentrowanego na rozwiązaniu.

Krótkie wprowadzenie do filozofii
„Jak gdyby” Hansa Vaihinger’a
Główne założenie Vaihingera jest takie, że znajdujemy się w świecie dostrzegalnych zjawisk, przeobrażanych w terminy językowe, które reprezentują mapę tych
zjawisk. Taka mapa zawiera słowa i – patrząc szerszej
– metafory. Większość naszych ograniczonych prób
wytłumaczenia tak postrzeganych zjawisk składa się
z – według terminologii Vaihingera – „umyślnie nieprawidłowych”, w znaczeniu fikcyjnych, ale niezbędnych

obrazów, które pomagają nam zrozumieć i zredukować
złożoność w skomplikowanym świecie.
To ważne byśmy byli świadomi nieprawidłowości
tych obrazów. Jest to pewien rodzaj idealistycznego pozytywizmu. Vaihinger zaproponował swój koncept jako
myślenie pomostowe pomiędzy tradycyjnym a oświeceniowym biegunem postrzegania świata. Nazywa go
„fenomenologią idealizowanej, symulowanej świadomości”. (XX)
Powszechna zasada filozofii „Jak gdyby” może być
zaobserwowana w innych częściach naszej percepcji i opisu procesów myślenia: Vaihinger nazywa to estetyką „Jak
gdyby”, etyką „Jak gdyby” i religią „Jak gdyby”. W jego rozumieniu prowadzi to do „konieczności umyślnych fikcji
jako niezbędnych podstaw badania naukowego, zadowolenia estetycznego oraz praktycznego działania”.
Tematyką pracy Vaihinger’a, jest fikcyjne działanie
funkcji logicznych (jak np. w matematyce). Wyniki tych
działań są nieomal fikcjami. Myślenie wymaga zatem
sztuczek/trików, nazywanych przez niego „Kunstgriffe”,
by osiągnąć cel, jakim jest wyjaśnienie postrzeganych zjawisk w niebezpośredni sposób. Oznacza to konieczność
użycia przez nas sztucznych terminów (jak skale) dla opisania wzrostu lub ruchu pomiędzy różnymi obiektami,
by móc odnieść się do jakiegoś dostrzegalnego ruchu. Ma
to zwrócić naszą uwagę na konieczność uświadomienia
sobie jak bardzo nasze myślenie w różnych dziedzinach
pełne jest takich trików, wspierających terminów i wspierających działań, po to, by myślenie współdziałając z fikcjami zredukowało złożoność i w ten sposób znajdowało
drogę do zrozumiałych znaczeń.
Innymi słowy Vaihinger mówi nam, że przypuszczenia lub hipotezy „...zyskują faktyczną jakość przez
świadomość, że są rozmyślnie pierwotnymi formami
wyobrażenia, które pewnego dnia powinny ustąpić
miejsca lepszemu systemowi naturalnemu. Celowe od-
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chylenie od rzeczywistości powinno przygotować uzyskanie/osiągnięcie rzeczywistości”.
Zdaniem Vaihinger’a, system naturalny to taki
„w którym stworzenia są organizowane według tych samych zasad, za którymi natura zdaje się podążać w ich
tworzeniu”. (str.25) Dlatego „naturalna klasyfikacja
musi być odpowiednią kopią ich autentycznego zaistnienia i relacji łączących wszystkie byty.” (str. 27)
Vaihinger szczególnie podkreśla, że w kwestii zachowania człowieka „empiryczne manifestacje działań człowieka są tak niezwykle pogmatwane, że przeciwstawiają
nieprzezwyciężone bariery zdobyczom teoretycznym
i zredukowaniu do czynników zwyczajnych.” (str. 29)
W tym znaczeniu ta zasada filozofii „Jak gdyby” jest
główną osią w dyscyplinach takich jak religia, matematyka
i ekonomia, gdzie wymagana jest doskonałość. Przykłady
takich celowych fikcji Vaihinger demonstruje na podstawie pojęcia „egoizmu” u Adama Smith’a jako głównego napędu ekonomii i w terminie „wolności woli” jako ważnym
problemie systemów społecznych i prawnych, dodając:
„jednakże nasza logiczna świadomość mówi nam, że założenie wolnej woli jest logicznym nonsensem”. (XII)
Vaihinger argumentuje: „Trzymamy się chwiejnej logiki, całkowicie niewłaściwych pojęć, pomimo że
odkrywamy ich fałsz. Trzymamy się ich nie ponieważ
je „lubimy”, ale ponieważ uznajemy ich użyteczność
i niezbędność dla właściwego działania. Poszukujemy
(w teoretycznych, praktycznych i religijnych obszarach)
prawdy na podstawie i ze wsparciem fałszu”.
I na koniec, niemniej ważne: „Największa i najbardziej istotna część ludzkich błędów pojawia się wtedy,
kiedy sposoby myślenia są postrzegane jako kopia rzeczywistości”. Czy te bardzo nowoczesne stwierdzenia
nie zmierzają w stronę konstruktywizmu?

Niektóre poglądy „Jak gdyby”
Steve’a De Shazer’a odnoszące się
do ogólnych założeń terapii
Jeżeli spojrzymy na podejście Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (SFBT) i sposób, w jaki jeden z założycieli Steve De Shazer precyzyjnie używa terminu „Jak gdyby”, żeby opisać swój proces
myślenia, możemy znaleźć dwa fragmenty w książce
„Clues”, gdzie „Jak gdyby” jest jednoznacznie wskazane
jako istotna kwestia w procesie myślenia o terapii.
W pierwszej części De Shazer przedstawia swoje rozumienie pracy skoncentrowanej na rozwiązaniu
– i ogólnie terapii – wyjaśniając: „Oczywiście terapeuci
i klienci zachowują się „jak gdyby” przeprowadzanie terapii albo rozmawianie o zmianie było czymś oddziel-
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nym od zmiany zachodzącej dzięki terapii. Zmiany spostrzegane są jako zachodzące w „prawdziwym życiu”
klientów poza sytuacją terapii”.
W drugiej części wspomina o niebezpieczeństwie
mieszania opisu i świata realnego zgodnie z przedstawionym wcześniej myśleniem Vaihinger’a:
„Kiedy klienci przychodzą na terapię, przedstawiają
swoje problemowe myśli, uczucia, percepcje, sytuacje, zachowania w innym, nowym kontekście sytuacji terapeutycznej. Problemy świata realnego są terytorium, z którym
zmaga się klient, podczas gdy terapeuta zmaga się z mapami tego terytorium, np. opisami klientów. Jednakże, pracują razem, „Jak gdyby” zmienianie mapy reprezentowało
zmienianie terytorium. Tego rozróżnienia należy się trzymać, albowiem zamieszanie nasila się, jeśli mapy zaczynają
być mylone z terytorium, które reprezentują”.
Inne stwierdzenie dotyczące świadomości De Shazer’a na temat naszych ograniczeń w opisywaniu rzeczywistości i użyteczności tych ograniczeń dla budowania
dialogu brzmi: „Biorąc pod uwagę, że znaczenie słowa jest często lub zazwyczaj opóźnione i odłożone na
później, „rozumienie” (albo nadawanie czemuś sensu)
w dialogu jest również przedmiotem opóźnienia i odłożenia na później, a zatem nadawanie czemuś sensu jest
raczej procesem tworzenia niż konkretnym działaniem,
ograniczonym do określonego momentu. Toteż, w jakimkolwiek danym momencie, niezrozumienie jest
bardziej prawdopodobne niż rozumienie. Dalej, takie
niezrozumienia tworzą konwersację i tak naprawdę
niezrozumienia sprawiają, że konwersacja jest możliwa.
Tak więc gdybyśmy nagle i tak po prostu zaczęli siebie
rozumieć, nie mielibyśmy o czym ze sobą rozmawiać”.
Mając świadomość tego, że Steve De Shazer próbował nawiązywać w swoim myśleniu do Wittgenstein’a,
można by myśleć o możliwych współzależnościach pomiędzy Vaihinger’em i Wittgenstein’em, pomimo tego,
że nie ma żadnych dowodów na to, że Wittgenstein znał
prace Vaihinger’a.

Fikcyjne części „klasycznej” terapii
krótkoterminowej skoncentrowanej
na rozwiązaniu – narzędzia i zadania
Spojrzenie na główne narzędzia do pracy z fikcyjnymi elementami w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu wydaje się być interesujące w odniesieniu do przytoczonych w tym tekście stwierdzeń Steve’a De Shazer’a.
W materiałach konferencji EBTA w Sofii, dotyczących teorii SFBT, kluczowe tematy dla praktyków Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu opisane są w następujący sposób:
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a) Szacunek, zaangażowanie i pozytywne nastawienie do klienta;
b) Zachowanie języka klienta i jak najczęstsze jego
używanie;
c) Dopasowanie działania do zmian, których pragnie klient oraz wspieranie przeprowadzanych
przez klienta zmian;
d) Oferowanie wsparcia dopasowanego do klienta;
e) Nawiązywanie do kompetencji klienta i uruchamianie zasobów;
f) Zauważanie i wzmacnianie postępu;
g) Myślenie i działanie w inny sposób;
h) Testowanie zmiany – w życiu pomiędzy sesjami;
i) Śledzenie i ocenianie procesu.
Ze względu na wpływ na proces terapeutyczny,
w zagadnieniach tych można wyróżnić dwa wymiary:
bezpośredni i niebezpośredni. Bezpośredni wymiar
może być zauważony w tym, co realnie robi profesjonalista. To wymiar, w którym terapeuta może obserwować i sprawdzać swoje działania w konkretnych opisach
swojego zachowania. Niebezpośredni wymiar zakłada
element fikcyjny stojący za działaniem terapeuty, który
oznacza, że w głowie praktykującego istnieją użyteczne
założenia (na przykład „współpraca”), co może znaleźć
oddźwięk w informacjach od klientów.
Obydwa wymiary są narzędziami w znaczeniu
„Kunstgriffe”, jako działania przybliżania do rzeczywistości procesu terapeutycznego. W „klasycznej” koncepcji terapii SFBT nacisk położony jest na następujące
punkty o fikcyjnym tle:
Pytanie o, i konstruowanie zmiany przed sesją /
zmiany pomiędzy sesjami oparte na: fikcji: „Zmiana jest stałym i nieuniknionym procesem. Stabilność jest iluzją!”, niebezpośrednio: nawiązywanie
do kompetencji klienta i uruchamianie zasobów,
bezpośrednio: zachowanie i użycie języka klienta, zauważanie i wzmacnianie postępu, myślenie
i działanie w inny sposób, testowanie zmiany
i śledzenie postępu.
Pytanie o, i konstruowanie wyjątków od problemu oparte na: stwierdzeniu „Jak gdyby”
Wittgenstein’a: „Ale wyjątek i zasada nie mogłaby zmienić miejsca bez psucia gry...” ‘Jeżeli wyjątek i zasada zmienią miejsce, wtedy to już nie
to samo!’ – Ale co to znaczy? Może to, że nasze
nastawienie do gry zmieni się wtedy raptownie.
To tak, jakby po stopniowym wypełnieniu jednej ze stron i zmniejszeniu ciężaru drugiej, wystąpiło nie-stopniowe przechylenie równowagi?,
niebezpośrednio: nawiązywanie do kompetencji




klienta i uruchamianie zasobów, bezpośrednio:
myślenie i działanie w inny sposób.
Pytanie o, i konstruowanie pożądanych małych
celów oparte na: patrzenie na „Jak gdyby” preferowanej przyszłości, w pytaniu „jakby zdarzył się
cud”, podobnie jak w „Pseudo-orientacji w czasie”
w „technice kryształowej kuli” Miltona H. Erickson’a, niebezpośrednio: dopasowanie działania do
zmian, których pragnie klient oraz wsparcie zmian
przeprowadzanych przez klienta, nawiązywanie
do kompetencji klienta i uruchamianie zasobów,
bezpośrednio: myślenie i działanie w inny sposób.
Pytanie o, i konstruowanie skal oparte na: pytaniu „Jak gdyby”: „przypuśćmy, że na skali
od 1 do 10 ...”, niebezpośrednio: dopasowanie
działania do zmian, których pragnie klient oraz
wsparcie zmian przeprowadzanych przez klienta, bezpośrednio: zauważanie i wzmacnianie
postępu, myślenie i działanie w inny sposób, badanie zmiany, śledzenie i ocena postępu.
Pytanie i konstruowanie pytań o radzenie sobie
oparte na: skoncentrowaniu się na fakcie, że
klient przyszedł znowu na kolejną sesję terapii i prawdopodobnie zrobił coś, co pomogło
mu poradzić sobie („Jak poradziłeś sobie w tej
trudnej sytuacji, żeby przetrwać i nie poddać
się?”), niebezpośrednio: szacunek, zaangażowanie i pozytywne nastawienie, nawiązywanie
do kompetencji klienta i uruchamianie zasobów,
bezpośrednio: myślenie i działanie w inny sposób oraz śledzenie postępu.
W „klasycznym” podejściu SFBT dodatkowe tematy „Jak gdyby” mogą być widoczne w stosowaniu niektórych zadań, zalecanych po fazie komplementowania.
Jednym z nich jest „Formuła Zadania Pierwszej
Sesji” lub „Zadanie Pierwszej Sesji”, jak to zostało nazwane przez Steve’a De Shazer’a w „Keys to Solution”.
W kolejnych wersjach zadanie to zostało sformułowane w dwóch częściach:
w pierwszej części w znaczeniu „Jak gdyby” została zawarta paradoksalna intencja, polegająca
na zasugerowaniu klientowi, że nie powinien
zmieniać niczego („Chcielibyśmy namówić Cię,
żebyś nie zmieniał niczego w swoim codziennym życiu, aż do następnego spotkania”),
w drugiej części (która była oryginalnym pytaniem), klient powinien zaobserwować rzeczy,
które chce podtrzymać w swoim życiu („Chcielibyśmy, żebyś do następnego spotkania obserwował, co dzieje się w twoim życiu, co chciałbyś,
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żeby dalej trwało, po to, żebyś mógł opisać to
nam przy następnym spotkaniu”).
Kolejnym przykładem jest zadanie „udawaj, że”:
„Mamy pewien pomysł – jako eksperyment, który chcielibyśmy, żebyście oboje wykonali do następnego spotkania. Proszę, żeby każdy z was wybrał w sekrecie dwa dni
w tygodniu, w którym będzie udawał, że cud, o którym
rozmawialiśmy już się wydarzył. Ok? Ważne jest, żeby zaobserwować jak druga osoba reaguje na to, co ty robisz”.
Możemy więc zauważyć, że wiele ze składników
„klasycznego” podejścia SFBT jest wyraźnie związane
z myśleniem „Jak gdyby”.

Najnowsze rozwinięcie podejścia SFBT
i „zmiana” dotycząca fikcyjnych obrazów
Interesujące jest także przyjrzenie się najnowszemu rozwinięciu podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu i wynikającym z tego możliwościom używania
elementów fikcyjnych.
Mark McKergow opisał w swoich najnowszych artykułach przejście od „klasycznego” SFBT (które nazwał
SFBT 1.0) do SFBT 2.0 (jak określił podejście rozwinięte
przez Instytut BRIEF w Londynie).
Główne różnice pomiędzy SFBT 1.0 i SFBT 2.0
są widoczne w zmieniających się częściach warunków
terapii i procesu terapeutycznego (w SFBT 2.0 nie ma
zespołu za lustrem weneckim i przerwy pomiędzy fazą
rozmowy a fazą komplementowania – przekazywania
informacji zwrotnej) oraz w zmianie intencji, znaczących zagadnień, narzędzi, takich jak rozwijanie opisów
(zamiast rozwijania i zbierania informacji dla zadania),
zamiast komplementowania – odnoszącego się do zadania – jest doceniające podsumowanie, zamiast szukania
wyjątków od problemu i formułowania celów jest skupianie się na „największych nadziejach”.
W moim rozumieniu, zagadnienie SFBT 2.0 można widzieć jako proces przesuwania się do przodu, który
nie jest kierowany przez skupianie się na celu, ale jest
przemieszczaniem się pomiędzy różnymi „pokojami”,
(zawierającymi opisy „największych nadziei” i „preferowanych przyszłych przedsięwzięć”).
Zatem zgodnie z tematem tego artykułu, przesunięcie pomiędzy SFBT 1.0 i 2.0 mogłoby być postrzegane jako zmieniający się proces fikcji „Jak gdyby”.
Wydaje się interesujące, że Mark McKergow proponuje kilka zmian jako przesunięcie z – w pewnym
stopniu „prostego” podejścia do „wymyślnych interwencji” (według słów McKergow’a), takich, jak: poszukiwanie wyjątków i celów albo dawanie zadań – na rzecz
poszukiwania opisów w znaczeniu „rozciągania świata
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klienta” poprzez pytanie o coraz większą ilość szczegółów w opisie ich spostrzeżeń.
Kiedy McKergow mówi: „Wszak rolą terapeuty jest
pomóc klientowi poszerzyć opisy o szczegóły, które później coraz bardziej wzbogacają się o drobne detale (mogące same z siebie zasugerować zadanie dla klienta)”.
Jest to przykład poważnych zmian stylu pracy w procesie sesji Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.
Moim zdaniem sformułowania użyte w opisanych
zmianach koncepcji wskazują na istotną rolę myślenia
„Jak gdyby” w ich rozwoju.
Przesunięcie „od języka akcji do języka opisu”
może być postrzegane jako fikcja „Jak gdyby” w grze
językowej, ponieważ „język akcji” jest opisem i jednocześnie jest też „językiem opisu”. Tylko „język akcji” rozróżnia pomiędzy „rozmawianiem o akcji” i „rozmawianiem o opisach”, więc oznacza to, że uwaga w SFBT 2.0
przesuwa się na „rozmawianie o opisach“.
Przesunięcie „z pytań do ‘pokoi’ i ‘narzędzi’” jest
także fikcją „Jak gdyby” w tym sensie, w jakim cudzysłowy wskazują metaforyczne terminy opisujące
przestrzeń przyszłej konwersacji. Metaforyczny obraz
Chris’a Ivenson’a, opisujący „galerię sztuki Skoncentrowanej na Rozwiązaniu”, jest wyraźną fikcją „Jak gdyby”,
demonstrującą przestrzenie konwersacyjne dialogu;
„przesuwanie się między innymi ‘pokojami galerii’, wyznaczane tylko przez ‘punkt startowy’ w ‘kasie biletowej’
i zakończenie ‘spaceru SFBT’ w ‘sklepie z pamiątkami’”.
Mogłoby być interesującym spojrzenie na tę fikcyjną metaforę i odniesienie do niektórych części narracyjnej terapii systemowej, kiedy tematy rozmowy dotyczące różnych „pokoi w galerii” są pojmowane jako różne
narracje historii „Jak gdyby”. Niemniej jednak kierunek
z „kasy biletowej” do „sklepu z pamiątkami” jest klarownym „zaleceniem”, by iść od A do B z różnymi indywidualnymi „postojami w pokojach” co jest znacząco
różne od „klasycznej” terapii –systemowej.
W podsumowaniu tych dwóch modeli Skoncentrowanych na Rozwiązaniu, możemy powiedzieć, że
klasyczne podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu
wydaje się używać bardziej bezpośredniego stylu z celami („cudem”) i obszarami wolnymi od problemów
(„wyjątki”), połączone z precyzyjnym użyciem języka
i dawaniem zadań. Te elementy są postrzegane jako
najważniejsze tematy, otwierające perspektywy klienta
i przesuwające do obszarów „wystarczająco dobrych,
żeby kontynuować”.
Najnowsza koncepcja modelu Skoncentrowanego
na Rozwiązaniu („SFBT 2.0”), stworzona i prezentowana przez Marka McKergow’a, Guy’a Shennan’a i Instytut
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BRIEF w Londynie, zdaje się bardziej przesuwać w kierunku „dostrzegania” pomysłów w różnych „pokojach
znaczenia”, największych nadziei, obszarów preferowanej przyszłości i „dobrych chwil”, aby otwierać możliwości dla stworzenia lepszych warunków życia klienta.
Jeżeli pomyślimy o możliwych zmianach elementów fikcyjnych w aktualnych koncepcjach McKergow’a,
Shennan’a i BRIEF’u, możemy zauważyć, że elementy
fikcyjne preferowanej przyszłości są bardziej „płynne”
w sensie „miękkich” opisów procesów („zauważanie”
elementów odnoszących się – i do pewnego stopnia wyznaczonych przez – przestrzenie pokoi „galerii skoncentrowanej na rozwiązaniu”) zamiast „twardych” opisów
konkretnych działań.
Obydwie koncepcje mają wspólne założenie, że
szczegółowa, skłaniająca do refleksji praca dotycząca przyszłości (cud, największe nadzieje, preferowana
przyszłość itd.) jako fikcji, jest kluczowym elementem
dla osiągnięcia sukcesu w terapii.
Te przyszłe perspektywy są widziane głównie jako
fikcyjna przestrzeń myśli, przekonań, pragnień, sugestii
i działań dla lepszego życia w znaczeniu utopijnych wyobrażeń.

Utopijne wyobrażenia jako punkt startowy
do czegoś nowego
Odnośnie pytania o użycie i efekty utopijnych wyobrażeń, austriacka filozof Isolde Charim proponuje
interesujący punkt widzenia, dotyczący ich znaczenia
dla filozoficznych i politycznych problemów. Ostatnio
Charim zajmowała się głównie efektami „pluralizmu”
w społeczeństwie.
W komentarzu na temat terminu utopijnych
wyobrażeń podkreśliła, że tak naprawdę przyszłe perspektywy grup politycznych w Europie i Ameryce Północnej
mają głównie dwa kierunki: prawicowy, gdzie uwaga skupia się na obrazie „retropijnym”, co oznacza nostalgiczne
patrzenie w przeszłość w „stare dobre czasy”, zamykanie
granic, usuwanie migrantów z „ziemi ojczystej”, odcinanie relacji międzynarodowych (patrz Brexit, „America
first!”), itp. Strona lewicowa – jest w opinii Charim – właściwie „zszokowana rzeczywistością”, przyjmuje, jak to
nazywa „dystopijną perspektywę skupiającą się na zmia-

nach klimatu, zakładanych załamaniach Wspólnoty Europejskiej i systemów demokratycznych itp. To tak, jakby
lewicowcy nie posiadali żadnych pozytywnych perspektyw, jakie mieli dekady temu (walka o ośmiogodzinny
dzień pracy, prawa do głosowania dla kobiet, o pokój dla
Wietnamu itd.). Wygląda na to, że z perspektywy Charim
grupy lewicowe postrzegają rzeczywisty rozwój jako „Nie
ma innej alternatywy!”. Charim twierdzi, że „to nie jest pytanie o utratę wyobrażeń, ale to pytanie o utratę wiary we
własną zdolność do działania”. Z jej punktu widzenia jest
to rodzaj circulus vitiosus, gdzie bezsilność powoduje wyizolowanie, a wyizolowanie wywołuje czyjąś bezsilność.
Charim sugeruje także, że ta postawa rezygnacji wydaje
się być nieporozumieniem w kwestii tego, czym jest obraz utopijny. „Chwila utopijna” nie odnosi się do obrazu
„dobrego świata” lub „fantazji idealnego społeczeństwa”.
Potencjał utopijny leży raczej w odczuciu rozpoczęcia
zmiany niż w odczuciu przyszłości. W jej spojrzeniu takie poczucie startu może wziąć energię z obrony obrazów
dystopijnych, z ograniczania złych sytuacji teraźniejszych
i przeciwdziałania przyszłym trudnym sytuacjom. W rozumieniu Charim utopia zaczyna się tam, gdzie to, co
niezbędne nie jest już postrzegane jako bezwstydne legalizmy, ale tam, gdzie są one krytycznie kwestionowane.
Obraz procesu rozpoczynania i wątpliwości względem „rzeczy niezbędnych jako bezwstydnych legalizmów” bardzo dobrze korespondują z odpowiedzią
De Shazer’a na pytanie: „Co jest sukcesem w terapii?”
– „Sukces jest wtedy, gdy rozpoczyna się coś nowego”.
Można więc podsumować, że fikcje „Jak gdyby” są
bardzo przydatne i do pewnego stopnia są nieodzownymi, głównymi elementami różnych części podejścia
Skoncentrowanego na Rozwiązaniu – ale nie tylko tam.
Te fikcyjne elementy pozwalają terapeutom pracować
z ukrytymi zasobami klienta w sposób elegancki i lekki,
a uczestnikom rozmów terapeutycznych pomagają być
świadomym twórczych dylematów, które ukazane są
w stwierdzeniu samego Vaihinger’a:
„Musimy pamiętać, że celem świata wyobrażeń nie
jest bycie obrazem rzeczywistości – to cel niemożliwy
– ale raczej bycie narzędziem do poruszania się w niej”.
oprac. Centrum Terapii Krótkoterminowej
Mariola, Jacek Lelonkiewicz,
tłumaczenie we współpracy z Jakubem Grzonką
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Poczucie jakości życia w terapii z klientem
substytucyjnym

Pojęcie jakość życia jest terminem bardzo często
używanym zarówno w opracowaniach naukowych, publicystyce – trudno jednak o jednoznaczną definicję.
Aby zrozumieć dzisiejsze sposoby pojmowania oraz
definiowania pojęcia jakości życia należy odnieść się
do początków genezy jego obecności w nauce. Początki
wykorzystywania danych statystycznych służących do
oceny warunków życia członków społeczeństwa oraz
dokonywania na ich podstawie oceny sięgają lat 30.
XIX wieku, pojawiły się w Belgii, Francji, Anglii i Stanach Zjednoczonych. Podwaliny rozwoju wskaźników
społecznych zostały zapoczątkowane przez europejskich lekarzy i statystyków, którzy zgłębiali problem
chorób i epidemii w rozwijających się miastach. Bazując
na informacjach, które zostały uzyskane ze spisów powszechnych, badacze sformułowali problemy pokazujące zależność pomiędzy zapadalnością na choroby, jak
i biedą.
Wśród przedstawicieli nauk społecznych w latach
20. i 30. XX w. pojawiła się ochota szerszego wykorzystania gromadzonych danych statystycznych, idea narodziła się ze względu na potrzebę monitorowania działań podejmowanych przez rząd. Współcześni badacze
termin jakości życia często odnoszą do utylitaryzmu.
Jak twierdzą autorzy jedynym celem działania na rzecz
ogółu społeczeństwa jest dążenie do osiągnięcia szczęścia przez jak największą ilość ludzi. Dalej rozwijając
koncepcje utylitaryzmu zaczęto odchodzić od hedonistycznego sposobu wartościowania, wprowadzając rozróżnienie na przyjemności wyższego czy też niższego
rzędu. Od początku XX wieku w naukach społecznych
dominowało ekonomiczne podejście do oceny sytuacji
danego społeczeństwa.
Wielki kryzys gospodarczy, dwie wojny światowe,
następnie odbudowa zniszczonych gospodarek i utworzenie nowego ładu światowego, przyczyniły się do po-

strzegania dobrobytu społecznego tylko w kategoriach
ekonomicznych. Powojenne lata wzrostu gospodarczego w krajach zachodnich, inwestycje w przemysł,
podwyższenie poziomu życia znacznej części obywateli
powodowały, iż podejście to przez lata było kwestionowane. Pod koniec lat 60-tych pojęcie jakości życia odniesiono do idei, które miały dać naukową podstawę do
realnego opisu stanu społeczeństwa, opartą na innych
niż dotychczas przesłankach.
Zaczęto łączyć ją z pojęciem społeczeństwa postindustrialnego i ekologicznego. Zauważano, iż intensywne
zainteresowanie się jakością życia, zwłaszcza jeśli mówimy o krajach bogatych określić można jako nostalgię,
coś co został utracone, że mimo rozwoju w wielu dziedzinach nie uczyniono ogromnego postępu w poprawie
ogólnej kondycji społeczeństwa tych krajów.
Jakość życia cechuje wielowymiarowość, jest pojęciem opisującym fizyczne a także społeczne funkcjonowanie, skupiającym w sobie praktycznie wszystkie dziedziny życia oraz wszystkie zachowania człowieka.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje
jakość życia jako odczucie człowieka względem jego pozycji życiowej w określonych warunkach kulturowych
jak i w aspekcie przyjętego systemu wartości, w którym
konkretna osoba funkcjonuje, z naciskiem na określenie jej zainteresowań, standardów, osiągnięć a przede
wszystkim oczekiwań. Zachowania te można ocenić
na podstawie obserwacji oraz wywiadu czy też stosując
narzędzia badawcze. Opracowano szereg standaryzowanych narzędzi badawczych dotyczących jakości życia
np. kwestionariusz WHOQoL-100 i WHOQoL-BREF.
Znaczny wpływ na jakość życia mają aktualne, jak
i przebyte choroby, wypadki oraz inne sytuacje życiowe.
Jakość życia to szerokie pojęcie badane przez psychologię i inne dziedziny. Niekiedy dzieli się je na składniki fizyczne i psychiczne, najczęściej jednak zawiera
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się w nich oba komponenty. Jakość życia ściśle wiąże się
z pojęciem życiowej satysfakcji. Ludzi, których cechuje
wysoka jakość życia są zadowoleni i mają satysfakcjonujące relacje społeczne.
Bardzo intensywnie pojęcie jakości życia rozwinęło się na gruncie nauk skoncentrowanych wokół szeroko
rozumianego pojęcia zdrowia. Znaczny wzrost zainteresowania ową problematyką wiąże się z uznaniem i z akceptowaniem holistycznego modelu medycyny, który
charakteryzuje się kompleksowym podejściem do człowieka jako jedności biopsychospołecznej, ale również
z większym występowaniem chorób przewlekłych, których może nie można wyleczyć, jednak można w nich
stymulować subiektywne poczucie jakości życia. Holistyczne spojrzenie na człowieka jest zatem szczególnie
pożądane właśnie w stosunku do osób w okresie pełnej
dorosłości, ze względu na wszelkie złożone zmiany zachodzące jednocześnie we wszystkich sferach ich życia.
Zainteresowanie problematyką jakości życia datuje
się na początek lat 60. XX wieku. Pionierskie badania
dotyczące subiektywnego aspektu jakości życia wśród
Amerykanów prowadził Campbell, który próbował
określić dobrostan psychologiczny oraz jego uwarunkowania na skutek subiektywnej oceny badanych oraz
ich życiowych doświadczeń. Jakość życia to „(...)efekt
rozwoju jednostki, czyli skutek procesu konstruowania
standardów porównań dla osiągalnych w czasie informacji, z jednej strony, ale także wypadków rozłożonego
w czasie procesu konstruowania spostrzeżeń o życiu,
będących mentalnymi reprezentacjami życia oraz regulatorami procesu przetwarzania napływających informacji” (Commins, 2005, s. 48).
Należy nadmienić, iż człowiek określający jakość
życia wykorzystuje doświadczenia z 4 podstawowych
źródeł: przeszłych doświadczeń, teraźniejszych przeżyć,
oczekiwań związanych z przyszłością i na końcu opinii społecznej. Poczucie jakości życia zmienia się wraz
z etapem rozwoju człowieka oraz w ciągu życia. Tak
więc w każdym okresie życia, dana jednostka osobowa
ma jakieś cele do zrealizowania, jakieś role życiowe do
spełnienia, ma jakieś marzenia, ale również żyje i funkcjonuje w jakiejś społeczności, tu i teraz, jednocześnie
dźwigając jakiś specyficzny, charakteryzujący tylko ją
samą bagaż doświadczeń. Zatem wynika z tego, że jakość życia będzie ujmowana w innych kategoriach przez
osoby będące na różnym etapie rozwoju psychospołecznego. Na każdym etapie życia człowiek musi zrealizować trzy podstawowe zadania – te związane z szeroko
rozumiana aktywnością życiową, wchodzeniem w relacje/związki z innymi osobami oraz te związane z de-

finiowaniem swojej płciowości. To właśnie określony
sposób, w jaki człowiek zmaga się oraz rozwiązuje powyższe zadania, jest „(...) miarą jakości rozwoju oraz
wyznacznikiem jakości życia”.
Jakość życia człowieka to kwestia niezwykle złożona. Termin ten ujmowany bywa pod pojęciem szczęścia,
dobrostanu fizycznego oraz psychicznego, satysfakcji
życia, spełniania pragnień a także oczekiwań wobec
własnego życia.
Jakość życia związana ze stanem zdrowia wśród
klientów substytucyjnych zawsze należy analizować
w ścisłym związku z szeroko rozumianym pojęciem
uzależnienia, posiadaniem potencjału psychicznego,
swoistymi umiejętnościami i postawami osobistymi
oraz społecznymi, pozwalającymi człowiekowi zaspokajać jego główne potrzeby, osiągać sukces życiowy, czerpać radość oraz satysfakcję z życia, zwiększać zdolność
do rozwoju, jak i radzić sobie ze zmianami i pokonywaniem trudności oraz sprzyjać dobrym i pozytywnym relacjom z innymi ludźmi.
Klient substytucyjny to klient uzależniony od opioidów. Klient substytucyjny to bardzo często osoba, która jest postrzegana jako zepchnięta na margines życia
społecznego lub zagrożona marginalizacją.

Na czym polega leczenie substytucyjne?
Leczenie substytucyjne jest stosowaną w uzależnieniu od opioidów formą opieki medycznej wykorzystującą do leczenia substancję o właściwościach i działaniu podobnym do właściwości i działania narkotyku,
który spowodował uzależnienie. Narkotyk zastępowany
jest substancja chemiczną – substytutem, najczęściej
metadonem (lub inną substancją – buprenorfina) w celu
osiągnięcia przez pacjenta bardziej kontrolowanej formy uzależnienia. Umożliwienie pacjentowi zaprzestanie
używania substancji nielegalnej ma ogromne znaczenie z uwagi na ograniczenie ryzyka szkód związanych
z używaniem.

W jakim celu stosuje się leczenie
substytucyjne?
Leczenie substytucyjne stosuje się po to, aby zredukować używanie nielegalnych narkotyków, poprawić
stan zdrowia somatycznego i psychicznego; zredukować
ilość zgonów w skutek przedawkowania; ograniczyć
rozprzestrzeniania zakażeń m.in. HIV, HCV, HBV; pracować nad możliwością redukcji zachowań ryzykownych i redukcji zachowań przestępczych; pracować nad
możliwością rozwiązywania problemów i stabilizacją
klienta; poprawą funkcjonowania w aspekcie osobi-

Poczucie jakości życia w terapii z klientem substytucyjnym
stym, społecznym i rodzinnym, czyli poprawą jakości
życia klienta.
Zastanawiając się nad skutecznością leczenia substytucyjnego można powiedzieć krótko: pomaga przede
wszystkim zachować życie, czyli nadrzędną wartość. Dopiero później można wymieniać inne korzyści – poprawę
psychicznej i fizycznej kondycji klienta, trzymanie abstynencji od nielegalnych narkotyków, redukcję zachowań
przestępczych i podejmowanie ról społecznych.
Każdy człowiek, niezależnie od tego jakie ma rozpoznanie i z czym przychodzi do nas, jako zawodowych
pomagaczy zasługuje na szacunek. Szacunek, czyli dystans i obiektywizm co do wypowiadanych treści i opinii
naszego klienta; szacunek, czyli wsłuchanie się w klienta
bez osądzania jego wyborów i podejmowanych przez
niego decyzji. Nie oczekujemy przy tym, by klient się
zmienił dostosowując się do naszego sposobu bycia, czy
do naszych poglądów, ale wspólnie z nim szukamy rozwiązań najlepszych dla niego – naszego klienta, bo to
on je zna, my mu tylko lub aż towarzyszymy (bo to on
– klient nam na to pozwala). Akceptujemy to, że klient
ma prawo być sobą. Zarówno w sposobie postępowania,
myślenia, wyrażania opinii, punktu widzenia, podejmowanych decyzji, czy też sposobu postrzegania świata.
Na klientów substytucyjnych patrzy się jak na
„ćpunów”, na ludzi gorszych, niższej kategorii, często
są oni postrzegani jako: „brudni menele, którzy chcą
tylko dać sobie w żyłę, mają HIV, AIDS i inne groźne
choroby i mogą roznosić zarazę”. A przecież jest to choroba. A jak nawet, to co z tego? Każdy klient zasługuje na szacunek, na empatię, na to, aby był traktowany
z godnością. Klient powinien mieć poczucie bycia zrozumianym i akceptowanym. Klient chętnie przychodzi
do terapii w programie substytucyjnym, kiedy poprzez
dostarczenie wsparcia i porządkującego życie układu
odniesienia zwiększamy mu poczucie bezpieczeństwa.
Patrząc z mojej perspektywy na skuteczność leczenia substytucyjnego, to wzrasta ono wtedy, kiedy dawka
leku jest odpowiednio dobrana, natomiast patrząc na terapię – klient ma możliwość pracy na zasobach, ma wpływ
na swój cel i kolejne kroki w jego osiągnięciu. Przecież to
on sam jest ekspertem od „swojego życia “, to on sam chce
zmiany, a przez terapeutę jest odpowiednio komplementowany i wzmacniany. Leczenie substytucyjne jest leczeniem długoterminowym. Często jest krytykowane. Zazwyczaj krytyka wynika z braku wiedzy i przekonania, że
leczenie substytucyjne jest „dostarczeniem narkomanowi
przyjemności”, „zastępowaniu jednego narkotyku drugim”, „stratą pieniędzy na coś, co nie powoduje rzeczywistej zmiany w pacjencie”, „podtrzymywaniem pacjenta
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w nałogu”... itp. Tymczasem leczenie substytucyjne stanowi odmienną, uzupełniającą formę leczniczą. Całkowita abstynencja bez wsparcia lekami jest bardzo trudna
do utrzymania i związana z dużym ryzykiem powrotów
do nielegalnych narkotyków, a nawet śmierci na skutek
przedawkowania – dlatego warto jest pracować z klientem na dobrych zmianach i korzyściach z jednoczesnym
przyjmowaniem substytutu. Wydobywanie i wzmacnianie w procesie terapii mocnych stron daje szansę na
osiągnięcie sukcesu terapeutycznego. Dzięki BSFT nie
pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale nad skonstruowaniem jak najbardziej optymalnego rozwiązania
dla sytuacji, w której on – klient się znalazł. Celami pracy
z klientem w podejściu BRIEF SOLUTION FOCUSED
THERAPY jest: po pierwsze – analiza i rozpoznanie aktualnego wzorca spożywania nielegalnej substancji przez
klienta przy jednoczesnym przeformułowaniu celu jakim jest zmiana wzorca (w zakresie ilości, częstotliwości, czasu, kontekstu, miejsca oraz korzyści, które będzie
miał ze zmiany; po drugie – wybór konkretnego celu
pracy terapeutycznej i dokładne zaplanowanie zmiany;
po trzecie – opracowanie planu ograniczenia substancji,
uwzględniającego częstotliwość oraz przyjęcie substancji
(jakie pożądane zmiany przewiduje, w czym mu to pomoże, co zmieni się na lepsze, co dobrego zauważą jego
bliscy w związku ze zmianą); po czwarte – wypracowanie
i utrwalenie zdyscyplinowanego wzorca przyjmowania
substytucji (ciągła praca nad korzyściami i zasobami); po
piąte – monitorowanie sytuacji związanych z przyjmowaniem substytucji i zmianą (co się zmieniło na lepsze, po
czym to poznaje – zachowania, myślenie, uczucia, samopoczucie fizyczne, codzienne funkcjonowanie w rolach
społecznych) oraz wzmacnianie samooceny; i po szóste
– rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów,
bez sięgania po narkotyk (zapobiegania powrotom do
destrukcyjnego wzorca picia) – jak to zrobił, że sobie poradził, po czym poznali to jego bliscy, kroki, skalowanie
(tym samym wzmacnianie motywacji do wprowadzania
prozdrowotnych zmian, oraz umiejętności osobistych
służących dobremu dla klienta stylowi życia).
Uważa się, że właśnie wydobywanie i wzmacnianie w procesie terapii mocnych stron i zasobów daje
szansę na osiągnięcie sukcesu terapeutycznego. Stąd też
atmosfera samych spotkań terapeutycznych jest często
przepełniona tym, co jest w danym człowieku dobre
i korzystne dla niego. Perspektywa pracy terapeutycznej
jest ciągle nakierowana na teraźniejszość i przyszłość.
Jeśli eksploruje się doświadczenia z przeszłości, zawsze
pracuje się nad użytecznością przeszłego doświadczenia
dla tego, co jest i co będzie.
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Generalną zasadą jest, aby jak najszybciej przechodzić od spraw związanych z zażywaniem do celów, które
zażywanie ma pomóc osiągnąć. Zażywanie narkotyków
jest zawsze środkiem do uzyskania czegoś. Jeśli dowiemy
się już czego, można szukać innych niż zażywanie sposobów, aby to uzyskać. Bada się po co ktoś zażywa (nie dlaczego!!!!) Co jest w tym zażywaniu dobrego dla klienta?
Klientom, którzy przychodzą do programu po
okresie zażywania, a przedtem mieli okresy abstynencji proponuje się następujące kroki, które wyznaczane
są pytaniami: Jak utrzymywałeś abstynencję? Jak przestałeś zażywać? W jaki sposób wyszedłeś z ćpania/picia? Co Ci powie, że zbliża się kolejne ćpanie/picie? Co
wtedy zrobisz, aby utrzymać abstynencję? Analizuje się
tutaj wszystkie momenty, które związane były z aktywnością klienta w kierunku utrzymania abstynencji oraz
powrotu do niej. Pozostawia się natomiast na uboczu
dokładną analizę „wchodzenia” w ćpanie/picie.
Podsumowanie: aby wpłynąć na poprawę jakości
życia i poczucie zadowolenia z terapii najlepiej jest postarać się:
Zadawać pytania otwarte.
Unikać pytania, dlaczego? (Zamiana na – w jaki
sposób?)




Wydobywać i pytać o pozytywne zmiany – Co
jest lepiej? Jak Ci się udało przetrwać najgorszy
dzień? Czego Cię to nauczyło?
Rozszerzać i pytać o szczegóły dotyczące pozytywnych zmian – Kiedy to się zdarzyło? Kto to
jeszcze zauważył? Jak to zrobiłeś?
Wzmacniać i upewniać się, że klient zauważa
pozytywne zmiany;
komplementować, komplementować i .... komplementować;
zadawać dobre pytania – to takie, które mają
sens, są zadane we właściwym czasie, są użyteczne, można na nie odpowiedzieć na kilka
sposobów, odpowiedzi na nie prowokują następne pytania, wymagają namysłu przed odpowiedzią, uczą i dają nowy pogląd na sprawę,
niedpouszczają pobieżnych odpowiedzi.
Przede wszystkim traktować klienta z szacunkiem, tak jakbyś sam chciał, żeby Cię potraktowano!!!
Rozmawiać najprościej jak się da i nie komplikować!!!
Użyto materiałów dydaktycznych
Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi
oraz Richard Stengel, Youtookind. A shorthistory
of flattery, Simon & Schuster, 2000
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Jeszcze prościej...?

Zainspirowana artykułem Plamena Panayotova
i jego dyskursu na temat pytań wzmacniających w nurcie The Simple Therapy, pragnę podzielić się garścią informacji.
Plamen Panayotov wyróżnił pytania użyteczne w The Simple Therapy, jako pytania zorientowane
w czasie. Jako sposób wzmocnienia klienta podczas sesji, jednocześnie pozwalające na ukierunkowanie rozmowy wskazuje np. pytanie:
„Jak Pan myśli, czy najbardziej użyteczne będzie
dla Pana, gdy porozmawiamy o Pana przeszłości, przyszłości czy teraźniejszości?” lub
„Czy chciałby Pan, żebym zapytała Pana o Pana
przeszłość, przyszłość czy teraźniejszość?”
Klient dokonuje wyboru np. „przeszłość” i na tej
podstawie można dopytać, stawiając pytanie:
„Jak Pan myśli, co w Pana przeszłości będzie najbardziej użyteczne, żebyśmy mogli o tym teraz porozmawiać?” lub można zapytać, gdy klient wybierze
„przyszłość” jako temat rozmowy:
„Jak Pan myśli, co w Pana przyszłości jest najbardziej użyteczne, bym o to zapytała?”, co może następować po pytaniu o cud, o najlepsze nadzieje lub o cele.
W sytuacji, gdy klient wybierze teraźniejszość: „O co
w kontekście teraźniejszości powinnam zapytać, co będzie dla Pana najbardziej użyteczne?”. Terapeuta może
też skorzystać ze skalowania, z pytania o kolejne kroki.
Przedstawianie klientowi kilku pytań, jest sposobem, by wyposażyć klienta w gotowe pytania, z jednoczesnym aktywnym udziałem klienta w rozmowie.
W pierwotnej formie stawiamy pytanie:
„Wie Pan , gdy tak Pana słucham, przychodzi mi na
myśl kilka pytań, ale nie jestem pewna, które z nich, jeśli
w ogóle którekolwiek, będzie dla Pana odpowiednie w tej
chwili?”. Następnie dwa lub trzy, rzadko więcej pytań jest
przedstawiana klientowi. Korzystamy z zapisanych pytań,

czasami przez samego klienta, po czym klient dokonuje
wyboru najlepszego dla siebie. Możemy dodać, że „jeżeli
żadne z tych pytań nie będzie dla Pana użyteczne, proszę
o informację”. Jeżeli zdarzy się tak faktycznie, podajemy
klientowi kolejny zestaw pytań do czasu, gdy zdecyduje,
na które odpowie, po czym kontynuujemy z następnymi
pytaniami, przy aprobacie klienta.
Pytanie aktywujące umysł, jest podawane jako
jedno z pierwszych i najczęściej używanych narzędzie
w The Simple Therapy (ST). Początkowe, otwierające
pytanie podawane jest w formie: „Wie Pan, moim zadaniem jest zadawanie pytań i muszą one być jak najbardziej użyteczne, w tym przypadku, dla Pana, (tu zazwyczaj klient potwierdza werbalnie lub niewerbalnie,
aprobująco)... wiec, jakie będzie dla Pana najbardziej
użyteczne pytanie, które może Pan teraz ode mnie usłyszeć?” Wariantem zamykającym dla tego samego pytania na koniec sesji/terapii jest: „Proszę pomyśleć, jakie
będzie najbardziej użyteczne pytanie dla Pana, na następnym spotkaniu (w sytuacji gdy zetknie się Pan z podobną trudnością)?”. To pytanie daje klientowi możliwość wypowiedzenia jakiegokolwiek pytania, które
sobie życzy. Prosząc klienta, by pomyślał o najbardziej
użytecznym pytaniu, jakie może teraz wymyśleć, terapeuta wyznacza kierunek, tak by klient mógł użyć swojej kreatywności, chcąc wykonać to zadanie.
Pytania z opóźnioną odpowiedzią, w sytuacji, gdy
klient wypowiada użyteczne pytanie (np. „Jakie są moje
zasoby?”, „Co powinnam zrobić?”), jednak ma trudności by na nie odpowiedzieć od razu, terapeuta może
odłożyć odpowiedź, odroczyć ją mówiąc : „W związku
z tym, że to Pana pytanie jest tak użyteczne i ważne, powinniśmy zrobić przerwę, zanim Pan na nie odpowie.
Proszę zatem pomyśleć o nim (o tym pytaniu), podając
zapisane je na kartce i wrócić tutaj, kiedy Pan będzie
miał użyteczną odpowiedź.
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Zalety jakie wskazano w odniesieniu do pytań własnych klienta:
1. pytania te są sformułowane w języku i stylu
klienta, zatem są dla niego zrozumiałe. Każde
pytanie terapeuty, może być niezrozumiałe dla
klienta, natomiast każdy rozumie najlepiej własne wypowiedzi, Miller,G. (2016), jednak proponuje inny punkt widzenia.
2. Są zawsze na czas. Pytanie terapeuty może być
zadane na czas lub w nieodpowiednim momencie, jednak własne pytania klienta, zawsze trafia
w jego oś czasu.
3. Częstotliwość ćwiczenia się klienta w zadawaniu użytecznych pytań, skutkuje zmianą
jakościową na lepsze. Umiejętność ta pomaga klientowi odnajdywać rozwiązania aktualnych problemów, oraz efektywnie radzić sobie
z trudnymi sytuacjami w przyszłości.
Terapeuta stosuje metodę „brzytwy Ockhama”,
zadając pytanie: „Jak Pan myśli, co jest najprostszym
możliwym i najbardziej użytecznym wyjaśnieniem Pana
problemu?”. Prowadzi tym samym klienta w kierunku
poszukiwania użytecznego wyjaśnienia. Cechami użytecznego wyjaśnienia są wymieniane:
– nie obwinianie nikogo za nic
– wystarczająco proste, by prowadzić do rozwiązania w tym konkretnym przypadku oraz sytuacjach podobnych.
W sytuacji, gdy klient nie jest w stanie znaleźć prostego i użytecznego rozwiązania problemu, terapeuta

korzysta ze słownika użytecznych wyjaśnień: „To stało się pierwszy raz, a potem stało się nawykiem”, „ponieważ kochaliście się nawzajem”, „ponieważ żyjesz...”,
„skoro tak mówisz”.
Przytoczone fragmentarycznie założenia The
Simple Therapy, miały wzmocnić moje przekonanie, że
istotą kierunku terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu
i jej odłamach, jest tendencja do oddawania coraz to
większej odpowiedzialności, kreatywności i eksploratywności w ręce klienta. Terapeuta ma pozostać współtowarzyszem jego umiejętnego stawiania pytań, poszukiwania najprostszych i najużyteczniejszych rozwiązań.
Postawiłam sobie zatem proste pytanie, dla jakiego
klienta to dobre metody pracy terapeutycznej? Moje doświadczenie podpowiada mi, że im bardziej klient w postawie opozycyjnej, podważającej i rezygnacyjnej, tym
potencjalnie lepsze wyniki może przynieść upraszczanie
i oddawanie im kompetencji.
Ten krótki skok do The Simple Therapy, pomimo
potocznego języka opisującego założenia, zaciekawił
mnie i jednocześnie zaprosił do badania własnych potrzeb jako terapeuty. Czy coś zmienił? Zapewne tak. Na
ile? Na tyle by pozostać ciekawą nowych spojrzeń, nowych, prostszych rozwiązań i metod pracy.
Tłumaczenie Marta Ziętal
psychoteraputa BSFT
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Jestem ciekawa

„Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata”.
Ludwig Wittgenstein

Od wielu lat prowadzę terapię z użyciem technik
BSFT i od wielu lat przyglądam się, dlaczego to działa.
Pytanie o skuteczność mojej pracy zawiodło mnie między innymi w stronę związku pomiędzy stosowanym
w terapii językiem (często określonymi słowami), wynikającymi z tego języka (słów) konkretnymi wyobrażeniami – obrazami mentalnymi u klienta i w konsekwencji powstającymi na tej podstawie emocjami. Mówiąc
prosto chciałabym skupić się na schemacie SŁOWO
– OBRAZ – EMOCJA i w tym kontekście zastanowić się
z czego wynika skuteczność rozmów o rozwiązaniach.

Jestem ciekawa jakie nadzieje
i marzenia ma mój klient
Kiedy terapeuta BSFT pyta klienta o jego nadzieje
i marzenia, zamiast skupić się na szczegółach problemów, tak naprawdę odwraca jego uwagę od trosk. To
bardzo ważny punkt w terapii. Dzięki temu klient przypomina sobie, że są w jego życiu jeszcze inne kwestie
– poza cierpieniem, którego doświadcza.
Osoba zachęcona do skupienia się na swoich nadziejach, zaczyna tworzyć w głowie ich obraz.
Często początki tych rozważań są bardzo ogólne.
Klient mówi np. o tym by „być szczęśliwym”. To bardzo
popularne marzenie moich klientów. I choć jest mało
precyzyjne – dla mnie to świetny punkt wyjścia do dalszej rozmowy. Jestem ciekawa, co dla tego konkretnego klienta znaczy „być szczęśliwym”. Dopytuję o to. Im
więcej poznaję szczegółów tym dokładniejszy i bardziej
wyraźny powstaje obraz w jego głowie.
T: Dlaczego umówił się Pan na spotkanie?
K: Bo ogólnie mam już dość.
T: Więc co chciałby Pan osiągnąć dzięki temu spotkaniu?

K: Chciałbym być znowu szczęśliwy z moją żoną.
T: Rozumiem. Szczęście to chyba najpopularniejsze
marzenie. A jak to jest, kiedy jest Pan szczęśliwy ze
swoją żoną?
K: No wie Pani... Kiedy jest normalnie.
T: Normalnie?
K: Normalnie jest wtedy, gdy możemy porozmawiać ze
sobą, jak zwykli ludzie.
T: Dlaczego zależy Panu na takiej rozmowie z żoną?
K: Bo mam już dość ciągłych awantur i pretensji.
Wiecznie się o coś kłócimy. To nie do wytrzymania.
T: Kiedyś było inaczej? Rozmawialiście ze sobą spokojniej?
K: Tak, dawniej rozmawialiśmy bardzo dużo i często.
Wszystko się zmieniło odkąd naszym dzieckiem zaczęła opiekować się teściowa.
T: Rozumiem. Ciekawi mnie jak wyglądały wasze dobre rozmowy kiedyś, gdy było normalnie...
K: Nic szczególnego się nie działo. Po prostu któreś
z nas parzyło po południu kawę, siadaliśmy razem
do stołu i rozmawialiśmy.
T: Ooo... to wygląda na miły rodzinny obrazek. Siadaliście w kuchni, czy w salonie?
K: Zazwyczaj w salonie. Jest tam więcej miejsca,
a nasz mały syn lubił się przy nas bawić autkami,
Czasem siadał u kogoś z nas na kolanach. Teraz
jak o tym myślę... Mały też chyba lubił te nasze
rozmowy.
T: Myśli Pan, że zaaranżowanie takiego rodzinnego
spotkania z żoną byłoby dobrym skutkiem naszego
spotkania?
K: Ooo tak... Myślę, że byłoby super.
T: A dlaczego myśli Pan, że Mały też to lubił? On chyba
nie pił z Wami kawy? (uśmiecham się).
K: Nie, on nie pił... (klient śmieje się) po prostu wtedy
atmosfera w naszym domu była milsza, taka spo-
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kojniejsza. Wie Pani, chciało się po pracy wracać do
domu, trochę tam odsapnąć po ciężkim dniu. Przywitać się z żoną, Dzieciaka wziąć na ręce... Tak chyba powinno być w rodzinie..?
T: A długo trwały takie wasze popołudniowe rozmowy
w salonie, przy kawie?
K: To zależy, czasem jak było coś jeszcze do zrobienia
w domu to krócej, a czasem jak temat się kleił to
i z godzinę... Jak Mały pozwolił... wiadomo on czasem się nudził i chciał się wtedy bawić.
T: Rozumiem, że gdyby udało się wam z żoną wrócić
do tych popołudniowych rozmów przy kawie, poczułby się Pan bardziej normalnie?
K: Tak, na pewno...
T: Może nawet bardziej szczęśliwie...?
K: Uhm... Teraz widzę, jak ważne są te nasze rozmowy,
ile od nich zależy i ile bez nich tracimy.
Dzięki koncentracji na pytaniach dotyczących
dobrych wspomnień klienta, terapeuta utrzymuje
jego uwagę na tym, co klient chce osiągnąć. Jak będzie, gdy sprawy w jego życiu się poprawią. Pytania
o drobiazgi, szczegóły, miejsca, czas – kiedy to się
odbywa, jak długo trwa – to wszystko pomaga klientowi doprecyzować sobie w głowie obraz tego, co go
uszczęśliwi.

Jestem ciekawa jakie zasoby,
mocne strony ma mój klient
Rozmowa o zasobach klienta, wspólne z nim ich
poszukiwanie jest kolejnym sposobem na utrzymywanie jego uwagi z dala od problemu. Dzięki temu klient
przypomina sobie lub odkrywa w czym jest dobry, mocny, co wcześniej działało, co warto dalej wykorzystywać,
jakie działania kontynuować, aby osiągnąć cel. Do opisu
mocnych stron używa się zupełnie innych słów, niż do
opisu wad i ograniczeń. To sprawia, że w głowie klienta tworzą się często zupełnie nowe obrazy, a to z kolei
prowadzi do powstania innych, bardziej pozytywnych
emocji.
T: Kiedy słucham o tym jak wspólnie z żoną pije Pan
kawę, to mam wrażenie, że jest Pan bardzo rodzinną osobą.
K: Tak to prawda.
T: I w sumie Pana żona chyba również, bo przecież to
były wasze wspólne popołudnia.
K: To fakt, oboje cenimy wartości rodzinne. Zawsze tak
było. O tym też lubiliśmy dawniej rozmawiać.
T: Dlaczego tak jest?
K: Wie Pani, w dzisiejszych czasach wielu ludzi łatwo
decyduje się na rozwód. U mnie w pracy już dwóch

kumpli się rozwiodło. A trzeci pewnie niedługo też
złoży papiery rozwodowe. Ja tego nie rozumiem.
Nawet ostro się spiąłem z jednym z tych kumpli, bo
denerwuje mnie jak łatwo odpuszczają i rezygnują
z małżeństwa. Życie w związku czasem nie jest łatwe, ale przecież rodzina to coś ważnego. Zwłaszcza,
że my mamy już dziecko. Chyba serce by mi pękło,
gdybym musiał odejść od rodziny. Wie Pani, dla
mnie bycie ojcem to poważna sprawa.
T: Rozumiem. Widzę, że czuje się Pan bardzo odpowiedzialny.
K: Moja żona zawsze miała podobne do moich poglądy. Często, nawet jak jeszcze nie mieliśmy dziecka,
rozmawialiśmy o tym, że kryzys w związku trzeba
przezwyciężać. A teraz...
T: Prowadziliście ze sobą ciekawe rozmowy, czasem
wesołe, a czasem całkiem na poważnie?
K: Dokładnie.
T: To cenna umiejętność. Chyba bardzo Was to wzmacniało?
K: Tak myślę i dlatego tak bardzo mi na tym zależy.
T: Rozumiem, że teraz klimat sprzyja raczej poważnym rozmowom, ale umieliście też czasem pośmiać
się wspólnie i pożartować?
K: O... Zdecydowanie. Właściwie to właśnie tego najbardziej mi brakuje.
T: Widzę, że dokładnie Pan wie, co dla Pana jest ważne. Podoba mi się jak stanowczo i konsekwentnie
potrafi Pan o to walczyć.
K: Nie wiem... Chyba tak. Głupio tak jakoś gadać takie
rzeczy o sobie...
Mocne strony klienta są dla terapeuty jak narzędzia, których wspólnie z nim używa do osiągnięcia celu.
Świadomość pozytywnych cech, umiejętności, wartości, pozwala na poszukanie odpowiedzi dlaczego klient
sobie radzi pomimo trudnej sytuacji i skąd weźmie siłę
i motywację do wprowadzenia zmiany. Kiedy terapeuta BSFT dzieli się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi
mocnych stron u klienta, spada w nim napięcie związane z poczuciem przewidywanej, negatywnej oceny na temat problemów i porażek jakich doświadcza, a wzrasta
wiara w siebie, radość z potwierdzenia i odkrycia mocnych stron. Rośnie nadzieja, że zmiana się powiedzie.
Prawdziwy, uczciwy, szczery i uzasadniony komplement
potrafi zdziałać cuda. Jeśli klient długo tkwi w trudnej
sytuacji to prawdopodobnie od dawna nie myślał o sobie nic dobrego. Umiejętne zastosowanie paru dobrych,
ciepłych słów bardzo pomaga w skierowaniu uwagi na
obszary, cechy, umiejętności pożyteczne do osiągnięcia
celu i już gotowe do użycia.

Jestem ciekawa
Komplementowanie to kolejna technika oparta
o schemat: pozytywne słowo buduje pozytywny obraz,
z którego wynika pozytywna emocja.

Jestem ciekawa jakie będą nowe,
inne zachowania mojego klienta
Pytania BSFT pozwalają klientowi zastanowić się
jakie są jego cele. Co właściwie ceni sobie najbardziej.
Dzięki temu łatwiej mu znaleźć konkretne zachowania,
konieczne do wprowadzenia pożądanej zmiany. Terapeuta BSFT dopytuje sporo o szczegóły, a to ułatwia
ustalenie nowych, konstruktywnych, ale jednocześnie
drobnych zachowań. A jeśli drobnych, to łatwiejszych
do wprowadzenia w życie. Kojarzy mi się tu powiedzenie przypisywane Michałowi Aniołowi: „Nie należy
lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość”.
Często klient pochłonięty ogółem swojego problemu nie
dostrzega, choćby i maleńkich, ale jednak dobrych kawałków zachowań – zarówno jego własnych jak i tych,
które obserwuje u swoich bliskich.
T: Ok, w takim razie wróćmy do Waszego rytuału
codziennych rozmów przy kawie Jak Pan sądzi, co
mógłby Pan zrobić, aby szansa na taką rozmowę
była większa?
K: Nie wiem, bo te rozmowy zawsze były czymś takim
tylko naszym, a teraz... Właściwie codziennie jak wracam do domu, jest tam moja teściowa. Mam już dość
tego widoku. One rozmawiają ze sobą, mają jakieś
swoje sprawy. Ja to rozumiem, że to matka z córką, ale
przez to wszystko nie ma już czasu dla nas. Nie wiem
dlaczego moja żona zupełne tego nie rozumie. A kiedy
próbuję zwrócić jej na to uwagę – wścieka się i mówi,
że jestem niewdzięczny za pomoc jaką mamy od jej
matki. A ja jestem jej bardzo wdzięczny, tylko uważam, że jak moja żona wraca z pracy, to teściowa od
razu powinna już iść do siebie i odpoczywać. Czuję się
przez to wszystko, jakby ktoś zabrał mi przyjaciela.
T: No tak, faktycznie, takie codzienne rozmowy budują
przyjaźń...
K: Ja już nawet nie oczekuję, że te rozmowy będą codziennie. Wiem, że przy małym dziecku, kiedy oboje
pracujemy zawodowo, to nie takie proste, ale chociaż
raz na jakiś czas, moglibyśmy pobyć z żoną, ze sobą,
jak kiedyś.
T: Widzę, że bardzo Panu zależy na czasie spędzanym
z żoną. A gdybym ją zapytała , co ona o tym wszystkim myśli, co by mi odpowiedziała? Dlaczego ona
kiedyś lubiła ten wasz wspólny rytuał?
K: Ona nie tylko go lubiła, to właściwie ona go stworzyła. Ja kiedyś w ogóle nie piłem kawy... A co by powie-
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działa, że dlaczego takie rozmowy są fajne? No może
dlatego, że zawsze opowiadaliśmy sobie co u nas słychać, co się komu przytrafiło w ciągu dnia... Zawsze
jej mówiłem co w pracy, co u kumpli. No wie Pani tak
normalnie. Ona też mówiła co u niej. Przecież niektórzy ludzie z pracy to nasi wspólni znajomi. A teraz, to
nawet jej nie powiedziałem, że szykuje mi się mały
awans. Wcześniej to było nie do pomyślenia.
T: Czyli ona też ceniła sobie wasze wzajemne zaufanie,
szczerość i otwartość?
K: Tak. Bardzo.
T: Wciąż się zastanawiam, co można zrobić, żeby to,
co kiedyś tak świetnie działało, mogło znowu się zadziać. Kto ma na to wpływ... I jaki byłby pierwszy
mały krok do tej zmiany? Ktoś przecież musi tu coś
postanowić?
K: Może gdybym po powrocie z pracy nie był taki oschły
dla domowników...
T: Myśli Pan, że to mogłoby pomóc?
K: Żona zawsze mówi, że to okropne, gdy taki wracam.
T: A jak inaczej mogłoby wyglądać Pana wejście po
pracy do domu? Tak, żeby wszyscy widzieli, jak ważna jest dla Pana rodzina i spotkanie z nią?
K: W sumie mógłbym się witać trochę serdeczniej.
T O... A jak?
K: No nie wiem... po prostu mógłbym chyba podejść do
żony, jak tak siedzą z teściową przy stole i pocałować ją na przywitanie.
T: Myślę, że to świetny pomysł na początek. Czy jeszcze
coś przychodzi Panu do głowy?
K: Mógłbym spojrzeć na teściową, gdy mówię jej
„cześć”.
T: A to dlaczego mogłoby być pomocne w waszej sytuacji?
K: Myślę, że atmosfera do razu będzie troszkę milsza.
T: Czy to możliwe, że mógłby Pan tak zrobić jutro po
powrocie z pracy?
K: Myślę, że tak.
T: Jak Pan sądzi, jak zareaguje na to Pana żona i teściowa?
K: Myślę, że najpierw trochę się zdziwią, ale potem będzie im milej. Myślę, że one na to czekają.
T: A Pan jak będzie się z tym czuł?
K: Najpierw pewnie dziwnie, ale potem myślę, że też
będzie mi lżej bez tego napięcia.
Czasem sytuacja problemowa jest jak tło. Kiedy
nałożymy na nie wyjątki, zarówno te z przeszłości jak
i z przyszłości, klientowi łatwiej dostrzec różnice. Jeśli
terapeuta przykuje uwagę klienta do wyjątkowych, pożądanych zachowań, zachęci go do szczegółowego opisu
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tych sytuacji – w głowie klienta stworzy się realny obraz
preferowanej rzeczywistości. Nowe, dobrze zdefiniowane językiem klienta zachowanie, okaże się dla niego
bardziej przyjazne, prostsze, możliwe do wprowadzenia,
a może nawet i powtarzania – jeśli będzie taka potrzeba.

Jestem ciekawa jak będzie wyglądać
motywacja do wprowadzenia nowych
zachowań
Narzędzie BSFT, które służy do sprawdzania, ale
często też i wzmacniania motywacji klienta do nowego
zachowania to pytania o skalę. One także ugruntowują
wyobrażenie nowej rzeczywistości. Pokazują ile pracy zostało już zrobione, a ile jeszcze przed klientem. Skala pomaga kolejny raz uszczegółowić obraz i pozwala wskazać
brakujące zachowania. Klient jeszcze lepiej wie, bo „widzi
w swojej wyobraźni”, co konkretnie chce zrobić.
T: Jak Pan myśli, co Panu pomoże zachować się jutro
w nowy, odmieniony sposób?
K: Przypomnę sobie naszą dzisiejszą rozmowę...
T: A gdybym zapytała Pana na skali... od 1 do 10...
gdzie 1 oznacza na pewno nie uda mi się jutro przywitać żony pocałunkiem po powrocie z pracy i spojrzeniem w stronę teściowej, a 10 oznacza, że uda się
to Panu na 100%, to gdzie Pan się znajduje w tej
chwili?
K: Dziś myślę, że na 7–8.
T: O, to całkiem wysoko. Skąd Pan wie, że to właśnie ta
pozycja?
K: Dziś, gdy z Panią rozmawiam i myślę sobie o tym, to
nie wydaje się wcale trudne.
T: A czego potrzeba, żeby przesunął się Pan na 8,5–9?
K: Jest szansa, że na 9 będę jutro. Po prostu jeśli wracając z pracy, w samochodzie, zamiast nakręcać się, że
znowu spotkam teściową... pomyślę sobie o tym jak
wygląda moje nowe wejście do domu, to przesunę się
w stronę 10.
T: Czyli co dokładnie Pan sobie pomyśli jutro w samochodzie?
K: Że się uśmiecham, gdy wchodzę do salonu i lekko,
bez napinki mówię wszystkim „cześć”. Podchodzę do
żony, daję jej całusa i przytulam Małego.
T: Dlaczego to wszystko jest możliwe?
K: Bo tego chcę i to przywitanie zależy całkowicie ode
mnie.
T: Wprowadzi Pan „nowy – stary”, dobry zwyczaj?
K: Tak. Myślę, że to będzie coś fajnego. To mała rzecz,
ale może dzięki temu atmosfera się nie zepsuje i później, gdy teściowa już wyjdzie, uda mi się namówić
żonę na wspólną kawę, jak dawniej.

T: Muszę przyznać, że podoba mi się Pana plan. A czy
dziś, po naszym spotkaniu wraca Pan prosto do
domu?
K: Tak. Żona już będzie czekać, żebym wykąpał Małego i położył go spać.
T: A czy w ramach zadania domowego, jadąc za chwilę
samochodem do domu, mógłby Pan wyobrazić sobie
dzisiejsze, wieczorne przywitanie z rodziną?
K: Myślę, że bez problemu.
T: Świetnie w takim razie proszę to zrobić.
K: Coś czuję, że jak zrobię Pani zadanie domowe, to
już dziś, a nie jutro, będzie nasz pierwszy od dawna,
miły początek wieczoru.
T: Podoba mi się, że umie Pan swoje duże zadanie:
„Być znowu szczęśliwym ze swoją żoną.” Podzielić na
mniejsze kawałki. To nie jest takie częste. Nie każdy
to umie. A Pan dostrzega wartość w małych rzeczach:
wesołe „cześć” do rodziny, uśmiech, życzliwe spojrzenie, całus na „dzień dobry”. Dzięki temu ja też uważam, że ma Pan spore szanse na swój sukces.
K: Cieszę się, że Pani to mówi, bo nigdy nie patrzyłem
na to od tej strony. Myślałem, że to żona musi się
zmienić i dopóki tego nie zrozumie, nic się nie zmieni. A teraz widzę, że może i ja też mogę jakoś jeszcze
wpłynąć na tą sytuację.
Zazwyczaj takie małe, nowe zachowania wydają
się klientowi łatwe. Przecież właśnie sam je wymyślił,
idealnie do niego pasują. Są zgodne z jego wartościami
i potrzebami. Uszczegółowienie i rozdrobnienie planowanych działań pomaga dobrze je sobie wyobrazić.
Dzięki temu właściwie już w trakcie spotkania w gabinecie motywacja do zachowania się w nowy, świeżo zaprojektowany sposób, rośnie. Klient czuje, że ma szansę
na swój sukces lub chociaż kawałek sukcesu, cieszy go to
i chce tego spróbować.

Jestem ciekawa jakie będą inne,
nowe emocje mojego klienta
Emocje interesują mnie szczególnie. Po wielu latach pracy z moimi klientami widzę wyraźnie, że na poziomie intelektu, znalezienie rozwiązania nie nastręcza
im trudności. Zazwyczaj doskonale wiedzą co trzeba
zrobić, aby zbliżyć się do swojego celu. Kłopot w tym
jak to zrobić, gdy uczucia zupełnie wyrwały się spod
kontroli. Pytania BSFT są pożyteczne, bo budują pełny,
szczegółowy obraz pożądanej, rzeczywistości. W tych
nowych mentalnych obrazach, w wyobrażonej przyszłości emocje są dla klientów takie, jakie lubią lub lubiliby
przeżywać. Takie, które motywują ich do zmiany i które tę zmianę utrwalają. Dopytując klienta o relacje jakie

Jestem ciekawa
tworzy lub będzie tworzyć, zarówno ze swoimi bliskimi
jak i ze sobą samym, zachęcam i inspiruję klienta do wytworzenia „nowych myśli” w jego głowie.

Podsumowując
Rozmowa terapeuty BSFT stale poszukująca pomysłów na rozwiązanie, nawiązująca do nowej, lep-
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szej sytuacji, czerpiąca z wyjątków z przeszłości i budująca nadzieje na przyszłość, okraszana komplementami
dla klienta i wskazująca na jego mocne strony, działa w dużej mierze dlatego, że wpisuje klienta w schemat:
konstruktywne myśli, wyrażone słowami, zamieniają
się w głowie w przyjemne obrazy i stają się „pożywką”
dla pozytywnych, motywujących do zmiany emocji.

AGNIESZKA ROHDE – psycholog, terapeuta BSFT, od kilkunastu lat pracuje z dorosłymi, młodzieżą,
związkami, rodzinami... w swoim gabinecie w Gdańsku Oliwie (psycholog.gdansk.pl).
Prowadzi warsztaty, szkolenia i konsultacje dla biznesu.

OKIEM PRAKTYKA
Kamil Brzeziński

Krótka historia o zagubionym wikingu

Dawno, dawno temu po wielomiesięcznej zamorskiej wyprawie do domu wraz ze swoimi współtowarzyszami wracał dzielny wiking Einar (co w staro nordyckim ponoć oznacza „samotnego wojownika”). I choć
droga powrotna zajmowała wiele czasu, to sprzyjające
wiatry sprawiły, że zbędne było wyczerpujące wiosłowanie. Wikingowie porozkładani wygodnie w swoim
langskipie nieco się rozleniwili, zaniedbali, przybrali
na wadze, a także zarośli, nawet jak na wikingów. I gdy
tak bezczynnie polegiwali, a słońce zmierzało się już
ku zachodowi, Einarowi ukazała się znajoma zatoka
z widoczną w oddali przystanią i osadą. Wtem niemrawi wojacy odzyskali nieco sił i zaczęli się szykować do
opuszczenia łodzi.
Po przycumowaniu do pomostu, Einar zabrał swój
zdobyczny tobołek i pomaszerował do swej chaty. Już
z oddali jego włości wydały mu się nieco dziwnie zaniedbane, przyśpieszył więc kroku i energicznie otworzył drewniane drzwi. Ku jego zdziwieniu izba okazała
się być pusta. Co więcej, całe umeblowanie pokrywała
znaczna – kilkutygodniowa warstwa kurzu. W tym całym galimatiasie zdezorientowanemu wikingowi udało się jedynie dostrzec małe zawiniątka papieru leżąca
na blacie dużego drewnianego stołu. Otrzepał je z kurzu i odczytał enigmatyczne „Żegnaj Kochany!”. Oniemiały ze zdziwienia Einar wybiegł z chałupy w poszukiwaniu Nanny (co od staro nordyckiej „nanþ” może
oznaczać „śmiała” lub „odważna”) – swojej ukochanej
żony. Zagubiony wiking dość szybko zorientował się, że
nie tylko jego spotkała ta niezrozumiała i przedziwna
sytuacja. W pobliskiej karczmie spotkał część swoich
współtowarzyszy, którzy smutni, równie zdezorientowani, jak Einar, a część nawet szlochająca, dzierżyli
podobne papierowe liściki. Dość szybko opuszczonym
wikingom udało się ustalić, że na kilka tygodni przed
ich powrotem, do portu zawinął inny langskip z jednej

z wypraw do angielskiego Sussex. Oprócz licznych zdobyczy w postaci klejnotów, złotych monet i innych kosztowności, wśród łupów znalazła się tajemnicza księga
obita skórą, której autorką nomen omen była niejaka
Lady Sufrażystka. Wszystkie niewiasty z wioski po kolei zaczęły się zaczytywać w tej enigmatycznej lekturze,
a następnie – jak doniosła Einarowi wioskowa starszyzna, która nie bierze już udziału w wojennych wyprawach – dziwnie się zachowywać i wypowiadać dziwne
sentencje. Niektóre domagały się prawa do samodzielnego polowania, inne stwierdzały, że nie są rozumiane
przez swoich mężów, a ci nie dostrzegają ich potrzeb.
W rezultacie część kobiet zdecydowała się wprowadzić
radykalne zmiany, a ich efektem była pusta chata Einara
i części jego współtowarzyszy. Właściwie to nic w tym
dziwnego, bo praktycznie od zawsze kobiety w wiosce
prały, gotowały, sprzątały, wychowywały dzieci i nic do
gadania nie miały, a woje od czasu do czasu wojowali
i raz na jakiś czas polowali.
Zagubiony wiking nic z tych opowieści nie rozumiał, zastanawiał się, co robił źle i gdzie popełnił błąd.
Po chwili otrząsnął się i dziarsko wyszedł z karczmy
w poszukiwaniu swojej Nanny. Po długich poszukiwaniach udało mu się znaleźć ukochaną i wykrzyczał
groźnym głosem „Co się dzieje Kobieto?”. Na co śmiała i odważna Nanny zalała go kaskadą swoich argumentów, ale Einar nic z tego nie pojmował. Osłupiały,
w chwili zatracił całą swoją wojowniczą pewność siebie, niepewnie podrapał się po zapuszczonej brodzie
i widząc, że nie ma innego wyjścia poprosił swoją Nanny, aby udali się choć na wspólną rozmowę do lokalnego szamana. Kobieta z niechęcią, ale przystała na jego
prośbę.
Nazajutrz wybrali się pod las, gdzie w swojej chacie urzędował szaman. Przedstawili swoje racje, a szaman przystąpił do działania. Rozpoczął swoje mistyczne

Krótka historia o zagubionym wikingu
rytuały, z magicznej kuli zaczął wynajdywać przeróżne
zasoby, podkreślające walory Einara i Nanny, a także
ich razem – jako pary. Nieco bardziej zagłębiając się
w kule przytaczał również ich miłe i pozytywne wyjątki
z przeszłości. Pokazywał jaką byli dobrą parą, skalował,
cudował..., ale Nanna była nieskruszona. Po skończony
spotkaniu rzuciła jedynie do Einar „Farewell!”. Ten bezradny i zagubiony wrócił do swojej zakurzonej chaty,
a Nanny ponoć opuściła wioskę.
Również skonsternowany szaman nazajutrz zapakował, to co najpotrzebniejsze na swojego osiołka i przez
góry ruszył do mędrca nad mędrcami, aby opowiedzieć
mu, co się wydarzyło między Einarem i Nann i poradzić. W podróży szaman rozmyślał, dlaczego czary nie
zadziałały, zastanawiał się czy coś mógłby zrobić inaczej.
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Cała ta sprawa nie dawała mu spokoju. Po wielodniowej
wędrówce dotarł do swego mistrza i przedstawił mu całą
historię. Ten w znanym sobie zwyczaju, jedynie wzruszył ramionami i flegmatycznie skomentował opowieść:
„No cóż mój drogi... zmiany!”. Widząc skonsternowanie
szamana mędrzec jeszcze dodał: „może Einar za późno
u Ciebie się pojawił..., a może to Nanny powinna wcześniej przyjść do Ciebie..., a może teraz jest dopiero szczęśliwa?”. Szaman tylko pokiwał bez przekonania głową,
na co żegnając się mistrz dorzucił: „oby inne pary w czas
się u Ciebie pojawiały!”.
I tak to KOŃCZY SIĘ historia (chyba) zagubionego wikinga w nowej rzeczywistości, który z samotnego
wojownika stał się i samotnym mężem! Więc drodzy
wikingowie..., drogie niewiasty... i szamani...!
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Perspektywy czasowe w psychoterapii. Co w tym dobrego?
Co w tym nowego?

W rozważaniach jakie zaprzątają głowę w podsumowywaniu okresów życiowych, jednym z częstszych
jest podsumowywanie minionego roku. W tychże okolicznościach głowę autorki niniejszego eseju zaprzątnęła myśl o tym co z nowo dotkniętej wiedzy w ubiegłym
roku najbardziej ją zatrzymało i zaciekawiło. W ogólnych rozważaniach wypłynęło kilka różnych tematów
jednak zastanawiając się „co dobrego?, co nowego?”
– z naciskiem na to drugie, a pozostawiając pod rozwagę potrzebę niniejszego artykułu to co pierwsze – na
wyżynę wypłyną temat znaczenia perspektyw czasowych w psychoterapii. Zetknąwszy się z niniejszym terminem w jednym z numerów czasopisma zajmującego
się szeroko rozumianą tematyką psychologii i psychoterapii zaciekawienie autorki w pierwszej kolejności
wzbudził temat rodzicielstwa, który z subiektywnych
względów jest jej aktualnie bliski. Jednak to co pozostało w pamięci przez blisko rok to przedstawione w artykule nowe spojrzenie na koncepcje terapeutyczną
opartą o perspektywy czasowe. Choć Rosmery Sword
w swoim artykule koncentruje się na rodzicielstwie to
tłumaczy w nim również podstawowe założenia podejścia w Terapii Równoważenia Perspektyw Czasu (Time
Perspective Therapy, TPT). Podejście opracowała wraz
z mężem Richardem Sword oraz Philipem Zimbardo,
które sprawdziło się w leczeniu PTSD u weteranów,
jednak autorzy postanowili rozszerzyć je o kolejne obszary widząc jego pozytywne efekty [1]. Należy dodać,
iż podtytuł numeru brzmiał Psychologia Przyszłości co
wzbudziło dalsze poszukiwania. Stosunkowo młode podejście z perspektywą bycia przyszłością w psychologii
i psychoterapii zatem dlaczegoż by nie przyjrzeć się co
w nim dobrego?
Sam konstrukt czasu i rozprawy na temat jego
funkcji w psychoterapii nie są niczym nowym, choć
w podstawowym ujęciu wykorzystywanym organiza-

cyjnie, co pozwala na nadanie ram pracy terapeutycznej (czas trwania terapii, długość sesji, przerwy terapeutyczne). Jednak ten aspekt pozostanie poboczny,
gdyż w tym ujęciu czas jest istotny jako sposób percepcji wydarzeń życiowych przez klienta/pacjenta. Co
ważne czas budzi zainteresowania badanych w ujęciu
zdrowia psychicznego od dawna, gdyż już w pracach
Wiliama Jamesa, Kurta Lewina czy Lawrenca Franka
można znaleźć odniesienia do pojęcia czasu psychologicznego. W ten sposób rozumiany czas jest postrzegany jako doświadczany subiektywnie przez jednostkę.
Najczęściej określany w trzech pojęciach: świadomości
temporalnej, horyzontu temporalnego i perspektywy
czasowej (temporalnej) [2]. Świadomość temporalna
jest niczym innym jak sposobem w jaki dana jednostka
wartościuje czas i nadaje mu znaczenie, definiuje. Horyzont temporalny jest niczym innym jak perspektywą
czasu, czyli przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, który w zależności od subiektywnego postrzegania danej jednostki może mieć rożny zakres czasowy.
Pozostaje pojęcie perspektywy czasowej (temporalnej, które zostało zdefiniowane po raz pierwszy przez
L. Franka jako całość podmiotowego spojrzenia na własną przyszłość i przeszłość istniejącą w danym momencie [za: 3]. Zatem perspektywa czasowa rozumiana jest
jako subiektywne nadawanie znaczenia poszczególnym wymiarom czasowym, myśleniu o nich i nadawaniu im znaczenia czy wartości. Ma to wpływ na podejmowane przez nas działania, nie tylko w kontekście
sytuacyjnym ale właśnie w ujęciu czasowym i tym jak
postrzegamy siebie i własne doświadczenia w zależności od przyjętej perspektywy. Według twórców Time
Perspective Therapy perspektywa czasowa stanowi
osobiste, często nieuświadomione nastawienie, które
każdy z nas przejawia wobec czasu i w ramach którego
doświadczenia życiowe zostają podzielone na katego-
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rie pozwalające nadać życiu porządek, spójność i znaczenie [2]. To jak przeżywamy i doświadczamy czasu
ma wpływ na naszą aktywność życiową ale również
jak postrzegamy swoje doświadczenia życiowe. Time
Perspective Therapy dzieli trzy podstawowe perspektywy czasowe – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
– w następujący sposób:
Nastawienie na pozytywną przeszłość: osoby
z tym nastawieniem skupiają się na pozytywnych doświadczeniach i wydarzenia z przeszłości, chętniej do nich wracają, wykazują większą
łatwość w ich dostrzeganiu. Osoby pozytywnie
nastawione do przeszłości cechuje niższy niepokoju.
Nastawienie na negatywną przeszłość: osoby negatywnym nastawieniem wobec przeszłości skupiają się na tym co poszło w przeszłości źle. Żyją
w świecie żalu i niewykorzystanych możliwości.
Przejawiają pesymistyczną wizję siebie i świata.
Nastawienie na teraźniejszy hedonizm: osoby te
nastawione są na poszukiwanie przyjemności,
wrażeń i nowych doświadczeń. W skrajanych
przypadkach mogą unikać bólu lub być podatnymi na uzależnienia. Żyją chwilą i wykazują się
kreatywnością.
Nastawienie na teraźniejszy fatalizm: jednostki
o takim nastawieniu czują, że ich los jest z góry
określony, a przyszłość jest ustalona. Pojawia się
poczucie braku wpływu i kontroli nad tym co się
z nimi dzieje.
Nastawienie na pozytywną przyszłość: osoby
cechujące się tzw. myśleniem do przodu. Często planują przyszłość i ufają swoim decyzjom.
W skrajnych przypadkach popadają w pracoholizm nie doceniając tego co już mają / osiągnęli.
Nastawienie na negatywną przyszłość: jednostki
o takim nastawieniu wierzą, że ich świat, podobnie jak i los innych, zmierza w kierunku zagłady,
katastrofy. Ich przyszłość nie będzie dobra, bo
dotąd tego nie doświadczyli. Nie widzą różnicy
pomiędzy tym co było a tym co może być [1].
W zależności od dominującego nastawienia jednostka może wykazywać różnego rodzaju trudności
lub mechanizmy adaptacyjne, którą mogą prowadzić
do równowagi lub wręcz przeciwnie, do szeroko rozumianych trudności a nawet zaburzeń w ujęciu klinicznym. Badacze czasu psychologicznego zajęli się tematyką kontekście psychopatologii. I tak odnaleźć można
doniesienia, na przykład z badań Wallace [za: 2], które ukazują, iż pacjenci ze schizofrenią mają trudność
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w myśleniu o przyszłości, a Calabresi i Cohen [za: 2]
wykazali, że pacjenci objęci leczeniem psychiatrycznym
w porównaniu z osobami zdrowymi znacznie częściej
doświadczają niepokoju w doświadczaniu upływu czasu, a także dyskomfort budzi u nich myślenie o przeszłości i przyszłości. Osoby doświadczające zburzeń depresyjnych postrzegają upływ czasu zbyt wolno i mają
poczucie utkwienia, a na przykład osoby z manią doświadczać będą zbyt szybkiego upływu czasu (Melges
[za: 2]). Ponadto osoby cierpiące na zaburzenia nerwicowe oraz osobowości dodatnio korelują z negatywnym
spostrzeganiem przeszłości i fatalistycznym teraźniejszości. Dotychczas prowadzone badania wyraźnie wskazują, że to jak jesteśmy zorientowani czasowo ma wpływ
na nasze odczucia i stan emocjonalne. I tak dla stanów
takich jak lęk, złość czy agresja przeważa perspektywa
przeszła negatywna i teraźniejsza fatalistyczna, a depresja i PTSD ujemnie koreluje z pozytywną przyszłością,
a ponadto osoby cierpiące na depresję z myślami samobójczymi wykazują wysoką koncentrację na negatywnej
przeszłości [2]. Za wynikami badań idzie zatem konkluzja, iż pozytywna koncentracja w kierunku przyszłości
jest czynnikiem chroniącym. Zatem istotne wydaje się
być poszukiwanie możliwości kreowania postrzegania
perspektyw czasowych u klientów/pacjentów. Idealnym
rozwiązaniem wydaje się być kształtowanie zrównoważonej perspektywy czasowej – Balanced Time Perspective BTP – dominująca u osoby zdrowej, dobrze funkcjonującej. Idealną mieszanką według Zimbardo i Boyda
jest silne nastawienie na pozytywną przeszłość, umiarkowane – nastawienie na hedonistyczną teraźniejszość
oraz pozytywną przyszłość z jednoczesnym niskim poziomem nastawienia na negatywną przeszłość i fatalistyczną teraźniejszość [4].
Badania jednoznacznie wskazują, iż nie należy lekceważyć koncentracji na perspektywie czasowej, jednakże czy jest to odkrywcze, czy nowatorskie? Każdy rodzaj
terapii umożliwia klientowi/pacjentowi zmniejszenie
bólu doświadczanych w przeszłości wydarzeń poprzez
teraźniejsze uczenie sposobów zaradczych umożliwiających radzenie sobie tu i teraz, gdzie ostatecznie jednostka ma szansę nauczyć się pozytywnego patrzenia
w przyszłość. Optymalna perspektywa czasowa jest więc
idealnym założeniem teoretycznym do pracy terapeutycznej. W relacji terapeutycznej wskazane jest dążenie
do równowagi, powstaje pytanie o metodę. W ostatnim
czasie powstało kilka podejść skoncentrowanych na
poszukiwaniu równowagi w postrzeganiu perspektywy
czasowej. Poza omówioną Time Perspective Therapy
do tej grupy podejść można zaliczyć Mindfulness Based
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Cognitive Psychoterapy czy Future Directed Therapy
wywodzących się w swej historii z podejścia poznawczo – behawioralnego. Ponadto w innych podejściach
terapeutycznych również korzysta się z perspektyw czasowych, chociażby poszukując wyjątków w przeszłości
klienta bądź budujących wizję preferowanej – pozytywnej – przyszłości w podejściu Skoncentrowanym na
Rozwiązaniu. Same wyniki badań wskazują na użyteczność perspektywy czasowej w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Brak jest natomiast porównania
do grupy populacji osób zdrowych a także porównania
nowych podejść terapeutycznych do tych tradycyjnych
biorąc pod uwagę zrównoważenie perspektywy czasowej [2]. Wracając do pytania co w tym dobrego? Wydaje
się, że dążenie do równowagi pomiędzy perspektywami
czasowymi jest dążeniem dobrym dla klienta/pacjenta z założenia, co potwierdzają wyniki badań, jednak
podstawą sukcesu jest pozwolenie klientowi na wybór
odpowiadającego mu podejścia do poszukiwania tej
równowagi. Drugie pytanie dotyczy nowości w samym
pojęciu. Analiza dostępnych materiałów pokazuje, iż

zajmowanie się historią (przeszłością) i przyszłością
klienta w teraźniejszości dotyczy w zasadzie większości
podejść terapeutycznych. Różnica polega na skierowaniu uwagi na postrzeganie perspektywy czasowej przez
klienta i wpływie dominującej perspektywy na ewentualne efekty terapeutyczne. Autorka niniejszego eseju zachęca Cię drogi czytelniku do rozważań czy koncentracja na perspektywie czasowej jest kluczem do sukcesu
terapeutycznego czy jest elementem ważnym, istotnym
aczkolwiek nie jedynym.
Bibliografia:
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O zmianach zawodowych... Jakby wydarzył się cud!

Deklaracja Strasburska w punkcie pierwszym
podkreśla, że psychoterapia jest niezależną dyscypliną
naukową praktykowaną jako niezależny, wolny zawód.
W zawód psychoterapeuty wpisana jest zatem autonomia, która według mnie jest niezwykle ważna dla
budowania relacji terapeutycznej i procesu terapii.
Wyobrażam sobie, że różni psychoterapeuci w bardzo indywidualny dla siebie sposób dbają o tę autonomię. Pewnie też nadają temu pojęciu indywidualne znaczenie. Nie ma jednej, uniwersalnej ścieżki.
Jeśli warunki prowadzenia psychoterapii są warunkami trudnymi, ograniczającymi, czy czasem wręcz pozbawiającymi tej autonomii – w naturalny sposób może
wyzwolić się potrzeba poszukiwania lepszych okoliczności dla spotkania terapeuty i klienta. Następuje proces
poszukiwania i konstruowania lepszych warunków.
Opowieść ta jest opisem „cudu”, który „wydarzył
się” w moim życiu zawodowym w ostatnim czasie, choć
wszystko tak naprawdę zaczęło się w 1996 r.
Był to rok, w którym zupełnie przypadkowo zetknęłam się z oddziałem terapii dla uzależnionych kobiet.
Oddział ten funkcjonował w ramach dużego Szpitala Psychiatrycznego. Byłam wtedy jeszcze studentką i miałam
w tym oddziale przejść 2-tygodniową praktykę, której
brakowało mi do zaliczenia roku akademickiego. W rzeczywistości jednak spędziłam w tym miejscu 21 lat. Po
skończonej praktyce przez kilka miesięcy pracowałam
jako wolontariuszka, a następnie zostałam zatrudniona
na pół etatu, tak abym mogła kontynuować studia dzienne. To był czas kiedy nie było jeszcze mowy o Kasach
Chorych, a tym bardziej o NFZ. Z panią kierownik, czyli Małgorzatą dzieliła mnie różnica wieku pokoleniowa.
Z resztą personelu podobnie. Miałam ogromne szczęście,
że trafiłam na czasy i do szpitala, w którym wówczas od
lat powszechne było funkcjonowanie personelu na zasadzie mistrz i uczeń. Moim mistrzem była właśnie Mał-

gorzata, choć oczywiście uczyłam się też od innych. Do
dziś z rozrzewnieniem wspominam wyrozumiałość pacjentek dla mojego braku doświadczenia oraz otwartość
Małgosi, która mówiła że „psychoterapia zaczyna się na
schodach – kiedy wchodzisz do oddziału i mówisz dzień
dobry mijanym przez ciebie pacjentkom”. I uczenie się.
W terapii grupowej było tak, że najpierw to ja chodziłam
na zajęcia prowadzone przez Małgosię i obserwowałam,
a potem ona podglądała te prowadzone przeze mnie. Po
każdych zajęciach omawiałyśmy ich przebieg. Padały pytania o moje znaczenie używanych przeze mnie słów oraz
w jakim celu użyłam określonego zdania czy interwencji.
Zresztą pytanie o cel padało bardzo często. Mogłam też
przyglądać się prowadzonym przez nią rozmowom diagnostycznym z pacjentkami. Znów z następującym później omówieniem.
Uczyłam się także niezależności i autonomii w zawodzie. Do dziś pamiętam sytuację, w której Małgosia
po raz pierwszy zwróciła się do mnie słowami „jesteś
niezależnym terapeutą, sama zdecyduj”. Wiedziałam,
że w ten sposób wyraża komplement, ale też zaufanie.
Uczyłam się także współpracy, która w oddziale terapii
uzależnień była niezwykle ważna. Cenne i bardzo inspirujące było to, że w naszym zespole, każdy mógł mieć
swoją indywidualną perspektywę, a jednocześnie potrafiliśmy wiele kwestii wspólnie uzgodnić. Mieliśmy poczucie, że współpracujemy i wspieramy się nawzajem,
a jednocześnie jesteśmy odrębni.
I tak oto w moim słowniku podstawowych pojęć
zawodowych umieszczone zostały: relacja terapeutyczna,
fachowość, niezależność oraz umiejętność współpracy.
Powoli jednak nadciągały zmiany – nieuniknione
i takie, na które nie ma się wpływu. Personel stopniowo
przechodził na emeryturę, do zespołu dołączały nowe
osoby. Również Małgosia przeszła na emeryturę, a ja objęłam jej stanowisko – jak się później okazało na 10 lat.
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Śmiało mogę powiedzieć, że zdecydowana większość
tego czasu to dla mnie wielki zaszczyt oraz satysfakcja
związana z kierowaniem i dalszym rozwijaniem oddziału, współpraca z nowymi fantastycznymi osobami. To dla
mnie również czas ciężkiej pracy i dużej odpowiedzialności. Byłam wtedy już tak mocno związana z tym miejscem,
że zupełnie nie miałam potrzeby zastanawiać się nad tym
jak wygląda życie zawodowe poza murami szpitala. Stopniowo jednak zaczynał się coraz bardziej komplikować
krajobraz, w którym przychodziło nam funkcjonować.
Przepisy i procedury, te ogólnokrajowe oraz te wewnątrzzakładowe zamiast wspierać oddziaływania terapeutyczne coraz częściej przeszkadzały w pracy terapeutycznej.
Co tydzień spływało na moje biurko od jednego do kilku
nowych dokumentów – mających po kilka, a czasem po
kilkadziesiąt stron – do natychmiastowego wdrożenia.
Coraz trudniejsze stawało się godzenie pracy terapeutycznej i pracy administracyjnej. Coraz trudniejsze było
poruszanie się w proceduralnych absurdach i w rzeczywistości, która pozbawiona była w moim odczuciu sensu.
Narastało zmęczenie, a także frustracja, rozczarowanie,
bezsilność i wielki żal. Miejsce, w którym powstawała moja tożsamość zawodowa, nie było już przyjaznym
miejscem rozwoju, a kojarzyło się głównie z napięciem
i obciążeniem. Zaczął się czas gdzie zamiast myśleć o dalszym kierunku rozwoju oddziału, nieustająco wspominałam tzw. dobre czasy. Będąc w kulminacyjnym punkcie
tego doświadczenia przyszło mi uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej do Studium Profesjonalnej Psychoterapii w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi
– jesienią 2015 r. Dziś śmiało mogę powiedzieć, że był to
dla mnie czas zawodowego kryzysu. Poczucie utknięcia
i braku wyjścia. Rozmowę kwalifikacyjną pamiętam jako
długą, obfitującą w różne pytania, a przede wszystkim
otwierającą przede mną nowe możliwości. Wracałam do
domu rozmyślając o moich korzeniach i skrzydłach. Jak
się później okazało zaczynał się ostatni rok mojej pracy
w szpitalu. Coraz bardziej zastanawiałam się nad tym,
jak chcę żeby wyglądało moje życie zawodowe. Myślałam
o moich relacjach z pacjentkami, moich umiejętnościach
– tych posiadanych i tych których chciałam się dalej
uczyć. Dziś wiem, że wtedy zaczął się czas poszukiwania
nowego-starego miejsca pracy. Nowego bo poza szpitalem, w którym funkcjonowałam już 20 lat. I starego – bo
mocno nawiązującego do wartości, w których te 20 lat
temu się osadziłam. Opuszczenie szpitala nie było łatwe.
Towarzyszył mi lęk przed nieznanym, ale też ogromny
sentyment. Opuszczałam bowiem miejsce, w którym wychowywałam się nie tylko pod względem zawodowym,
ale też życiowym. W Szpitalu bowiem przez ponad 30 lat

pracowała moja matka i to ona wprowadziła mnie jako
pierwsza w świat chorych psychicznie osób. Jako dziecko w alejkach szpitalnych bawiłam się razem z dziećmi
innych pracowników, uczestniczyłam w zajęciach arteterapeutycznych, jeździłam z pacjentami na wycieczki,
rozmawiałam, a na zabawach tanecznych tańczyłam. Tak
więc opuszczałam miejsce z wielu różnych powodów mi
bliskie. A ponieważ „Dawnego Szpitala” w obecnym szpitalu było tak niewiele, to dobre dla mnie było poszukanie
„Dawnego Szpitala” poza szpitalem. Kolejnych kilka lat
to różne miejsca, ale głównie Zespół Psychiatrii Środowiskowej, w którym pracując coraz bardziej otwierałam
się i nabierałam apetytu na kolejne zmiany. To również
rozwijany powoli gabinet prywatny – prowadzony wspólnie z dwojgiem psychiatrów. I to nie jest przypadek, że
właśnie z nimi. Znamy się ze szpitala , współpracowaliśmy już wtedy . Cenię ich bardzo pozytywny stosunek do
psychoterapii i jej rozumienie. Ostatni rok – 2019, to decyzja o osadzeniu się wyłącznie w prywatnym gabinecie.
To również czas odkrywania, że „Dawny Szpital” jest we
mnie , że sobie go po prostu zabrałam – zabrałam dbałość
o relację terapeutyczną, fachowość, autonomię i umiejętność współpracy. Dziś żyję sobie z dużą otwartością
i ciekawością tego co dalej. Teraz jest czas wyłącznie gabinetowy. Dziś jest znowu tak, jak chce żeby było. Jeśli zdecyduję o kolejnej zmianie to „Dawny Szpital” na pewno
powędruje ze mną.
Tekst ten dedykuję Małgosi. To ze względu na nią
jest tak osobisty. Bo to ona pomogła mi wyposażyć się
w to , co teraz mam przy sobie bez względu na miejsce.
W tekście celowo – żeby go nie zaśmiecać – pominęłam kontekst polityczny rozstawania się ze szpitalem.
W takim miejscu jak duży wojewódzki szpital zawsze
odbija się globalna i lokalna polityka. Taka zmienna
niezależna.
Na koniec chcę też podziękować wam – drodzy
Czytelnicy za dotarcie do tego miejsca mojej historii i że
mogłam się nią z wami podzielić. Jestem przekonana,
że wielu z Was – jako osoby przynależące do naszej zawodowej społeczności – będzie dla mnie inspiracją do
kolejnych zawodowych kroków.
AGNIESZKA BOCZKOWSKA
– absolwentka Studium Profesjonalnej
Psychoterapii w ramach Centrum
Terapii Krótkoterminowej w Łodzi,
specjalistka psychoterapii uzależnień,
prowadzi prywatną praktykę
psychoterapeutyczną,
www.nadzieja.eu.
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Teoria realizacji fantazji a zaangażowanie klienta – od relacji
narzekania do spełnienia wizji preferowanej przyszłości

Budowanie wizji preferowanej przyszłości jest
podstawowym elementem Terapii Krótkoterminowej
Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (BSFT). Guy Sheenan
(2014) uznał nawet, że dopóki nie rozmawiamy o przyszłości, nie prowadzimy BSFT. Specyficzne pytania były
tworzone w celu umożliwienia klientowi opisu preferowanej przyszłości – zaczynając od pytania o cud (de
Shazer, 2013) do jej uproszczonej formy pytania o jutro,
tworzonej przez założycieli BRIEF (Sheenan, 2014), oraz
do różnych pytań zapraszających klienta do opisu różnic
w różnicy (co będzie inaczej w wyniku zmian?). Z punktu widzenia BRIEF, celem terapii jest opis preferowanej
przyszłości, a nie zadania behawioralne. Zakłada także,
że to jest wystarczające, aby umożliwić wprowadzenie
zmian w życiu klienta (Sheenan, 2014).
W niektórych przypadkach sam opis jest wystarczający, aby uwolnić energię i umożliwić klientowi
wprowadzenie zmiany w życiu. Tak jest szczególnie, jeżeli chodzi o klientów w relacji współpracy, którzy chcą
zmiany i są gotowi na robienie czegoś, aby ją wprowadzić do swojego życia. Jednak większość klientów, kiedy
zaczyna terapię jest w relacji narzekania, chcą zmiany,
ale nie widzą własnego wpływu. W ich przypadku sam
opis nie jest wystarczający, gdyż wizja preferowanej
przyszłości wydaje się im nierealistyczna, zależna od
czynników poza własną kontrolą.
Niniejszym artykuł ma na celu określenie możliwych działań terapeutycznych, mających wpływ na
wzrost zaangażowania klienta z relacji narzekania
w spełnieniu własnej wizji preferowanej przyszłości.
W tym celu opieram się na badaniach naukowych nad
zmianami zachowania, aby wyjaśnić możliwy mechanizm blokujący oraz odblokowujący energię klienta.
Badania naukowe nad podejmowaniem decyzji
i zaangażowaniem w zmiany zachowania pokazały, że
sam opis preferowanej przyszłości w formie „fantazji”

nie przekłada się na działania ukierunkowane na cel
(Oettingen, 2012). Mogą mieć nawet szkodliwy demotywujący efekt. Myślenie życzeniowe (wisfull thinking)
jest uznane jako nieadaptacyjna strategia radzenia sobie (Compas i in., 2006). Autorzy psychologii pozytywnej (Pham & Taylor, 1999) także zauważyli, że sam opis
preferowanej przyszłości nie wystarczy, wymagane jest
także wyobrażenie kroków, podejmowanych do uzyskania celu. Na podstawie wyników badań Oettingen
(2012) sformułował teorię realizacji fantazji, twierdząc
że udane działania ukierunkowane na cel wymagają
przekształcenia cennych i wykonalnych życzeń w zaangażowanie, dążenie i osiągnięcie celu. Model zawiera trzy rodzaje myśli samo-regulacyjnych: pobłażanie
(indulging), bytowanie (dwelling) oraz kontrastowanie
umysłowe (mental contrasting).
Stosując teorię realizacji fantazji na sposób prowadzenia w terapii BSFT, można uznać że za pomocą pytania o cud uzyskuje się informacje z kategorii pobłażania, czyli czyste fantazje, które nie zawierają motywacji
do działania, szczególnie jeżeli droga do osiągnięcia celu
jest zablokowana przez różne przeszkody. Bytowanie
polega na robieniu kroku wstecz, co w przypadku rozmowy terapeutycznej oznaczałoby powrót do teraźniejszości i opis aktualnej rzeczywistości razem z istniejącymi przeszkodami. Na tym etapie jest możliwe uznanie
trudności, np. w formie współczucia. Jednak, według
Oettingen (2012) opis przeszkód także niekoniecznie
jest związany z chęcią do działania. Szczególnie, jeżeli przeszkody wydają się być poza własnym wpływem.
Teoria realizacji fantazji uznaje, że energia do działania
jest odblokowana dopiero w fazie kontrastowania umysłowego, podczas którego teraźniejszość jest powiązana
z przyszłością poprzez podkreślenie możliwych sposobów przekroczenia przeszkód w drodze osiągania celu
(Oettingen, 2012). Dopiero w ten sposób życzeniowe
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myślenie staje się celem realistycznym do osiągnięcia
i przekłada się na działanie.
Badania naukowe pokazywały dodatkowo, że
umysłowe kontrastowanie z intencjami wdrożeniowymi
(mental contrasting with implementation intentions)
jako strategie, zawierające preferowaną przyszłość, razem z planami do działania, do przekroczenia możliwych realnych przeszkód (planowanie typu „jeżeli..., to
wtedy...”) są bardziej skuteczne niż pozytywne myślenie,
zawierające sam opis wymarzonego celu, omijający rzeczywistą drogę od teraz do przyszłości (Duckworth i in.,
2013). Planowanie działania zawierające wyobrażenie
sposobu radzenia sobie z różnymi trudnościami w drodze do wymarzonego celu okazało się być związane ze
zwiększeniem motywacji, pewności własnych umiejętności oraz zmniejszeniem lęku, związanego ze zmianą
(Pham & Taylor, 1999).
Na podstawie teorii realizacji fantazji oraz ww., wyników badań można zrozumieć, dlaczego nie wystarczy
sam opis preferowanej przyszłości, aby motywować do
działania klientów w relacji narzekania. W ich przypadku przeszkody nie należą do nich, i w związku z tym cel
wydaje się nierealistyczny. W takich sytuacjach Steve de
Shazer (2013) proponował pytania urealniające: „Skoro
rzeczywistość jest jaka jest, co w związku z tym chciałbyś/
chciałabyś zmienić? Na co realistycznie może klient mieć
nadzieje?”, które mają na celu ustalenie i opisanie innego celu, który zawierałby się w zakresie kontroli klienta.
Niektórzy klienci mogą sformułować inny cel i przenieść się do relacji współpracy. Jednak niektórzy klienci
są zbyt przywiązani do wymarzonego celu, nie mogą sobie wyobrażać niczego innego. Zostaje im tylko frustracja, że psychoterapeuta nie spełnił swojej roli i nie wymazał w sposób magiczny wszystkich trudności z drogi
do wymarzonego celu.
Alternatywnym pomysłem, który może wynikać
z teorii realizacji fantazji, jest analiza przeszkód, czyli
przenoszenie się od opisu preferowanej przyszłości do
fazy bytowania w problematycznej rzeczywistości. To
może brzmieć jak bluźnierstwo w świetle skupienia się
na rozwiązaniu, jednak należy pamiętać, że my jako psychoterapeuci BSFT nie cierpimy na „fobię problemów”,
tylko rozmawiamy o problemach w innym sposób.
Klient przychodzi do Nas w towarzystwie problemu,
który może zawierać elementy kluczowe dla znalezienia
rozwiązania, jak np. opis umiejętności, których brakuje,
a należy rozwinąć. W mojej praktyce zawodowej uznałam za skuteczne i odblokowujące pytania eksplorujące
przeszkody, które umożliwiają rozumienie rzeczywistości klienta i sposób, w który pójście do przodu jest za-

blokowane. To należy do niezbędnej fazy utrzymania
tempa prowadzenia (pace before lead), aby upewnić się,
że klient, jako ekspert swojego życia, nadaje tempo terapii. Na podstawie odpowiedzi na takie pytania można
budować kontrastowanie umysłowe – trzecia faza teorii realizacji fantazji – za pomocą pytań, które połączą
możliwości z realistycznymi działaniami. Steve de Shazer (2013) w ramach pytań urealniających także zaproponował kolejny „set”, skupiony na wzmacnianiu i działaniu: „Co w związku z tym potrzebujesz?”, „Co byłoby
warto robić?”.
Za pomocą pytań kontrastowania umysłowego
dowiedziałam się na przykład, że żona „nie może być
stanowcza” w obecności męża nadużywającego alkoholu, gdyż sama do siebie mówi, że „wszystko nie ma
sensu”. Dowiedziałam się, że klientka z depresją nie
może rozmawiać swobodnie i na luzie z innymi ludźmi, tak jak sobie wymarzyła w opisie dnia po cudzie,
gdyż ciągle ma w głowie krytykujący głos, który mówi
„jesteś beznadziejna”. Dowiedziałam się, że dziecko
„nie może zapanować nad agresją” w szkole, gdyż „inni
ciągle go prowokują”. Takie opisy umożliwiają pytania
skierowane na możliwe działania, np. „Jak inaczej się
zachowałabyś w obecności męża pod wpływem alkoholu, gdybyś widziała sens w tym co robisz?”, „Jak
inaczej musiałabyś siebie postrzegać, abyś mogła swobodnie i na luzie z innymi rozmawiać?”, „Co innego
możesz robić, aby nie pozwolić innym cię prowokować?”. Takie pytania umożliwiają klientowi w relacji
narzekania zauważenie jego wpływu na daną sytuację,
urealniają jego opcje do działania i zwiększają jego zaangażowania w realizację celu.
Podsumowując, sam opis preferowanej przyszłości może być niewystarczający dla realizacji zmian,
szczególnie w przypadku klienta w relacji narzekania,
który nie widzi swojego własnego wpływu. Według
teorii realizacji fantazji, zaangażowanie i wytrwanie
w osiąganiu celu wymaga połączenia pomiędzy wymarzonym stanem a działaniami, potrzebnymi do przekroczenia realistycznych przeszkód. Bez rozmowy na
temat działań, niektóre cele mogą pozostać jedynie
w stanie myślenia życzeniowego. Czasami trzeba robić
jeden krok wstecz w problematyczną rzeczywistość,
aby móc się ruszyć do przodu, do preferowanej przyszłości.
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PODZIEL SIĘ NARZĘDZIEM
Mariola i Jacek Lelonkiewicz

Black Box – technika „czarnej skrzynki” w pracy z klientem,
który nie potraﬁ podjąć decyzji

odesłaniem do ekspertów. Często też proponowana jest
technika bilansu zysków i strat – rozważania wszystkich
za i przeciw. Niestety zwykle klienci próbowali sobie już
pomóc w ten sposób, ale nie przyniosło to rezultatów,
ponieważ barierą stała się nieumiejętność podjęcia jakiejkolwiek, wystarczająco dobrej decyzji.

Technika Black Box – „czarnej skrzynki” powstała
na potrzeby klientów, którzy „utknęli” w swoim życiu,
zatrzymując się na niemożności podjęcia decyzji, jaką
drogę postępowania wybrać.
Z doświadczeń w pracy terapeutycznej Centrum
Terapii Krótkoterminowej w Łodzi oraz doświadczeń
Kolegów, korzystających z naszych superwizji wynika,
że taka sytuacja jest także trudna dla terapeutów – jak
reagować na często wyrażane explicite w takiej sytuacji
pytania klientów: „powiedz mi – co mam zrobić?”.
Większość terapeutów stosuje strategię unikania
odpowiedzi na to pytanie poprzez np. odpowiadanie
pytaniem: „A w jaki sposób to będzie dobre, gdy dam
ci gotową odpowiedź”, czy wyjaśnieniem, że terapia
doprowadzi klienta do znalezienia tej odpowiedzi lub

Powiedz mi, co mam zrobić!

Tego rodzaju strategie wiążą się zwykle z podobnymi
rodzajami uzasadnień, podzielanych przez terapeutów:
odwołaniu, zwykle bez głębszego zrozumienia
sensu tej reguły, do podzielanej przez różne podejścia terapeutycznej zasady, że „terapeucie nie
wolno dawać rad”
przekonania, że klient powinien brać odpowiedzialność za swoje postępowanie/życie, a rolą terapeuty jest tę odpowiedzialność na niego cedować
doświadczenia, że klienci zwykle odrzucają lub
bojkotują rozwiązania podsuwane przez terapeutów
przekonania (zazwyczaj niestety raczej deklaratywnego), że klient posiada wszystkie niezbędne
zasoby do skutecznego działania i decydowania








Black Box – technika „czarnej skrzynki” w pracy z klientem, który nie potraﬁ podjąć decyzji
przekonania, że korzyścią, jaką klient odnosi
z udziału w terapii jest także rozwinięcie jego
zdolności do podejmowania prób, wyzwań i szerzej: wprowadzenia zmiany w życiu, itp.
Takie uzasadnienia, werbalizowane czasem w odpowiedzi na pytanie klienta o powody unikania przez terapeutę odpowiedzi wprost, nie przekonują nikogo i nie
posuwają do przodu procesu terapeutycznego – przeciwnie, prowokują frustrację klienta lub jego poczucie
odrzucenia przez terapeutę. Ich wadą jest pozostawienie
klienta z przekonaniem, że terapeuta wie, co klient powinien robić, tylko nie chce mu tego powiedzieć. Terapeuci
wybierają taki sposób reagowania także z tego powodu,
że nie wiedzą, jak odpowiedzieć na prośbę klienta (tj. nie
są pewni przydatności swoich ewentualnych rad), ale boją
się utraty autorytetu, gdyby ta prawda wyszła na jaw.
W związku z tym, że klienci już długo cierpieli rozważając ten dylemat, odpowiedzi takie nie są przez nich
odbierane jako pomaganie, a raczej „sztuczki” terapeutów,
oparte na niejasnych zasadach zawodowych. Szukaliśmy
zatem innej drogi, kierując się dążeniem do jak największej jasności i prostoty, oraz wspierania klienta. W pewnym momencie pojawił się niezwykły pomysł, by ominąć
trudność z podjęciem decyzji i zacząć tworzyć wizję przyszłości, w której klient dokonał już dobrego wyboru.
Opracowana przez nas idea „czarnej skrzynki”
zbudowana jest na metaforze zaproponowanej w pracach B. Skinnera, wskazujących na wagę odbieranego
bodźca i reakcji przez niego wywołanej, z pominięciem
wewnętrznych procesów psychicznych, zachodzących
u klientów (wewnątrz „czarnej skrzynki”). Zgodnie z tą
metaforą ważniejszy od trudnych do zbadania mechanizmów wewnętrznych jest rezultat ich działania, zmiana, jaką prowokują. Ten sposób myślenia jest uderzająco podobny do ominięcia problemu klienta ,zawartego


przez I.K. Berg i S. De Shazera w pytaniu o cud, zdarzający się w czasie snu.
Drugim źródłem inspiracji do jej stworzenia było
nasze zainteresowanie teoriami dotyczącymi języka,
a zwłaszcza roli, jaką wypowiedzenia odgrywają w komunikacji. Jak wiadomo, wypowiedzi nie niosą wyłącznie,
wbrew potocznemu rozumieniu, treści zawartej w semantycznej zawartości słów i sformułowań, ale posiadają
rozumiany przez wszystkich użytkowników języka walor
komunikacyjny, wynikający z np. faktu skierowania wypowiedzi do kogoś w nadziei na jego reakcję (jakąkolwiek, jak
w przypadku sformułowań próśb lub poleceń nie wprost).
Możliwe jest zatem (i akceptowalne na płaszczyźnie komunikacji językowej) rozumienie prośby klienta jako nie
wprost wyrażonego pragnienia, albo jako skargi, albo komunikatu orzekającego o stanie rzeczy, itp. Odpowiedzią
terapeuty w takich przypadkach nie powinno być odrzucenie stwierdzenia klienta, a raczej dalsze jego eksplorowanie/kontynuowanie komunikacji, wyrażające zrozumienie
znaczenia emocjonalnego – choć niekoniecznie semantycznego. Należy zatem wyjść z dylematu: odpowiedzieć czy
nie odpowiedzieć – i odpowiedzieć na prośbę (potrzebuję
decyzji), nie odpowiadając na treść (ty zdecyduj za mnie).
Zgodnie z zasadą filozofii centralnej – „Gdy nie
działa, zrób coś innego”, technika „Czarnej skrzynki”
skupia się zatem nie na procesie podejmowania decyzji, ale na jej pożądanym rezultacie/skutku . Klient
tworzy wizję pożądanej przyszłości, która jest obrazem
życia bez problemu, tj. w tym przypadku bez trudności
z dokonaniem wyboru. W opisie tego „wyjątku z przyszłości” klient ma możliwość zobaczenia nie tylko „jak”
działać, ale przede wszystkim na „co” się zdecydować.
Jak to robimy?
I. Poprzez pytanie o wizję przyszłości po podjęciu właściwej decyzji – technika Black Box – „czarnej skrzynki”:

BLACK BOX – TECHNIKA „CZARNEJ SKRZYNKI”
1. Przypuśćmy, że mamy tutaj specjalne urządzenie, rodzaj „czarnej skrzynki, którą wynaleziono, aby mogła Ci udzielić
odpowiedzi, jaka decyzja będzie dla Ciebie najlepsza i będziesz mógł wrzucić do środka Twoje pytanie, jak postąpić
w tej trudnej sytuacji, a potem „czarna skrzynka” wydrukuje Ci najlepszą możliwą radę na temat tego, jak powinieneś
postąpić, a ponieważ będzie to naprawdę najlepsza decyzja, jaką możesz podjąć, po prostu wprowadzisz ją w życie.
2. Co Ci wtedy pokaże, że już wiesz, jak postąpić?
Po czym poznasz, że naprawdę znasz odpowiedź, co masz zrobić? Po czym poznają to inne osoby?
Jak inaczej będziesz się zachowywać, kiedy już będziesz wiedzieć co zrobić?
Co jeszcze? Co to zmieni? Co jeszcze?
W jaki sposób takie działanie/zachowanie będzie dla Ciebie pomocne/dobre?
3. A jeśli zachowałbyś się tak/postępowałbyś tak już teraz, w jaki sposób byłoby to dla Ciebie dobre/pomocne? Co mogłoby się zacząć zmieniać na lepsze już teraz? Dla Ciebie? Dla innych?
4. Jak myślisz, co w takim razie możesz zacząć robić już teraz?
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II. Poprzez pytania uszczegóławiające opis zachowań, w przyszłości wolnej od dylematu:

III. Poprzez pytania pomostowe od przyszłości do teraźniejszości:

Technika Black Box została po raz pierwszy zaprezentowana w formie warsztatu na corocznej Konferencji European Brief Therapy Association (EBTA)
– 21.09.2019 r. we Florencji. Powyższy opis metody został
wzbogacony o prezentację 7,5 min fragmentu nagrania
pracy terapeutycznej z klientem z trudnością w podjęciu
decyzji – czy odbudować relację z byłym mężem czy też

ją ostatecznie zakończyć.1 Po obejrzeniu przykładu możliwego sposobu zadania pytania Black Box, uczestnicy
mieli okazję przećwiczenia nowej umiejętności poprzez:
1

Nagranie sesji odbyło się za pisemną zgodą klientki. Dziękujemy kol. Anecie Rybińskiej za umożliwienie nagrania
sesji konsultacyjnej w trakcie prowadzonej przez nią terapii.

Black Box – technika „czarnej skrzynki” w pracy z klientem, który nie potraﬁ podjąć decyzji

37

Czas na ćwiczenia!


Dobierzcie się w pary, ustalcie role (pomagajcy, klient)



Klient przypomina sobie dylemat/trudną do podjęcia decyzję, z jaką się mierzy w ostatnim czasie



Pomagający prowadzi rozmowę, korzystając z zasady BLACK BOX





Nie decyduj za klienta!
Uważnie słuchaj, czy nie pojawią się spontanicznie jakieś gotowe decyzje!
Badaj uważnie Przyszłość – bez – dylematu
Jeśli możliwe – próbuj przenieść zachowania wspierające podjęcie decyzji
w Teraźniejszość

W dyskusji na zakończenie warsztatu, uczestnicy
potwierdzili przydatność pytania Black Box do pracy
z klientem z trudnością w podjęciu decyzji, wskazując
na zaskakującą łatwość w dokonaniu wyboru, będącego rezultatem szczegółowej wizji życia bez dylematu.
Relacjonowali uczucie uwolnienia z pułapki i przypływ
chęci do zmiany konkretnych zachowań. Wśród wielu
pytań o źródło pomysłu znalazła się prośba dyrektor

Korzybski Institute w Belgii – dr Myriam Le Feverede
Ten Hove o możliwość umieszczenia techniki Black Box
w programie szkoleń dla psychoterapeutów.
Po kolejnej prezentacji techniki Black Box
– „Czarnej skrzynki” na zebraniu naukowym PTPSR
– 15.11.2019 r. uzyskaliśmy informacje o skutecznym
zastosowaniu metody podczas sesji terapeutycznych
w Polsce.

MARIOLA LELONKIEWICZ – Psychoterapeuta i superwizor psychoterapii, trener umiejętności psychologicznych. Certyfikowany trener i superwizor
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR), Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(PARPA), European Association of Psychotherapy (EAP), International Alliance of Solution-Focused Training Institutes (IASTI), Korzybski Institute
International oraz Helsinki Brief Therapy Institute. Wyszkolona w systemie rekomendacji trenerskich Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Prowadzi warsztaty szkoleniowe, treningi umiejętności psychologicznych, a także superwizje zespołów i szkolenia w zakresie psychoterapii,
ze szczególnym uwzględnieniem Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BFST. Jest Ambasadorem Helsinki Brief Therapy Institute w zakresie
metod „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”, przeznaczonych dla pedagogów i psychologów pracujących w oświacie.
Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT nauczyła się bezpośrednio od twórców tego podejścia – Steve’a de Shazer’a
i Insoo Kim Berg – i wspólnie z Jackiem Lelonkiewiczem sprowadziła te metodę do Polski. Ustawicznie weryfikuje swoją wiedzę i umiejętności
w pracy terapeutycznej z pacjentem. Ponadto rozwija swoje kompetencje poprzez stałą współpracę z doświadczonymi praktykami z USA,
Kanady i Europy Zachodniej. Prowadzi warsztaty i prezentuje swój dorobek na corocznych konferencjach Polskiego Towarzystwa Psychoterapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniu i European Brief Therapy Association.
Od 1998 roku współtworzy z Jackiem Lelonkiewiczem pierwszy w Polsce autorski program szkoleń w zakresie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu BSFT – Szkolenie ABC
Terapii Krótkoterminowej BSFT. Obecnie Dyrektor Merytoryczna d/s szkoleń Centrum Terapii Krótkoterminowej, odpowiadający za programy szkoleniowe na wszystkich poziomach
zaawansowania.
Współzałożycielka Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi.

JACEK LELONKIEWICZ – Doświadczony praktyk psychoterapii, trener i szkoleniowiec. Certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR), Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), European Association of
Psychotherapy (EAP), International Alliance of Solution-Focused Training Institutes (IASTI), Korzybski Institute International oraz Helsinki Brief
Therapy Institute.
Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu i Polska
Federacja Psychoterapii), superwizor Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT (Polskie Towarzystwo Psychoterapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniu i Korzybski Institute International).
Od 1986 aktywny jako szkoleniowiec – prowadzi szkolenia i superwizje w psychoterapii oraz coaching, treningi i warsztaty szkoleniowe w zakresie
umiejętności miękkich dla biznesu. Od 1990 roku w swojej praktyce stosuje metodę Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT.
Swoje umiejętności zdobywał pod okiem twórców metody BSFT w Brief Family Therapy Center w Milwaukee, USA oraz liderów tego podejścia
zrzeszonych w European Brief Thrapy Association. Jego zainteresowanie metodą BSFT zaowocowało wieloma prezentacjami, szkoleniami
i warsztatami, w trakcie których popularyzował tę metodę w Polsce i za granicą. Wykształcił wielu polskich praktyków i trenerów Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT.
Wieloletni członek – a obecnie Prezydent – European Brief Therapy Association (EBTA), członek założyciel i Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej
na Rozwiązaniu (PTPSR), European Association for Psychotherapy (EAP), International Alliance of Solution-Focused Training Institutes (IASTI), członek Zarządu Polskiej Federacji
Psychoterapii i Polskiej Rady Psychoterapii. W ramach wieloletniej współpracy z Radą ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (PARPA) oraz Radą ds. Rodziny przy Wojewodzie Łódzkim, współtworzył i realizował programy przeciwdziałania przemocy.
Współzałożyciel Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi.

DZIEJE SIĘ W ŚWIECIE
Agnieszka Boczkowska, Andreea Żak

IX Konferencja Naukowa PTPSR, Kraków 2019 r.
– „Z dbałością o dobrostan – terapia krótkoterminowa
skoncentrowana na rozwiązaniu i nie tylko...”

Dziewiąta edycja konferencji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
(PTPSR) odbyła się w Krakowie w dniu 18 maja 2019 r.
Konferencja była zorganizowana we współpracy ze
Szpitalem Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie oraz Krakowską Akademią im. Frycza Modrzewskiego. Na atmosferę całego wydarzenia wpływało
m.in. miejsce, w którym konferencja się odbywała.
Była to sala teatralna Szpitala Klinicznego, w której
można było podziwiać galerię niezwykłych obrazów
wykonanych przez pacjentów szpitala. Przedstawione
podczas konferencji wykłady oraz przeprowadzone
warsztaty, obejmowały tematykę związaną z krótkoterminową interwencją – zarówno w celach prewencyjnych, jak też w obszarze klinicznym. Stanowiło to dużą
wartość praktyczną.
Konferencja cieszyła się aktywnym udziałem
przedstawicieli aż pięciu różnych Uniwersytetów
w Polsce. Uczestnicy obecni na konferencji przyjechali
z 26 miast z różnych stron Polski, a także z zagranicy.
Było to wyrazem tego, że rozwój nurtu terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (BSFT)
w Polsce jest inspiracją dla praktyków z innych krajów.
Program konferencji obejmował zarówno część
teoretyczną (2 wykłady), jak i praktyczną (1 wykład oraz

Sala teatralna z galerią obrazów
zdj. A. Żak

5 warsztatów), a także
prezentacje wyników badań wykonanych w Polsce (2 wykłady).
Prezes PTPSR mgr
Mariusz Wilk otworzył
konferencję wykładem
inauguracyjnym na temat szczęścia mówiąc
o wpływie sposobu dostrzegania ludzi i rzeczy
Mariusz Wilk
na poczucie dobrostanu
zdj. A. Żak
[1]. Czy otaczamy się
pozytywnymi postrzeganiami, czy dostrzegamy to, co
w naszym życiu działa, czy wybieramy coś innego; wybór jest po naszej stronie, nie po stronie świata. Wykład
inauguracyjny stanowił zaproszenie do brania odpowiedzialności za dbałość o własny dobrostan. Mgr Ada Witenberg – przedstawicielka Instytutu Psychologii, Akademii Ignatianum w Krakowie, zaprezentowała mocną
podstawę teoretyczną roli zaufania do klienta w budowaniu poczucia komfortu w relacji terapeutycznej [2].
Zaufanie do klienta jako eksperta od swojego życia jest
podstawowym elementem BSFT, bazą do wzmacniania
poczucia sprawczości u klienta oraz punktem oparcia
we wzmacnianiu klienta podczas realizacji swojej wizji
preferowanej przyszłości.
Po części teoretycznej nastąpiła części badawcza
składająca się z prezentacji dwóch badań. Dr Andreea Mihalca we współpracy z dr Kamilem Brzezińskim
– przedstawicielem Instytutu Socjologii Uniwersytetu
Łódzkiego, zbadali co jest pomocne w rozmowie terapeutycznej z perspektywy klienta w zależności od typu
relacji terapeutycznej [3]. W tym celu przeanalizowali
265 odpowiedzi udzielonych przez klientów uczestniczących w terapii u czterech psychoterapeutów pracują-
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cych w nurcie BSFT. Wyniki badań pokazały, że klienci
uznają elementy terapii BSFT jako bardzo pomocne.
Najczęściej wymieniano ustalenie pierwszego kroku
w kierunku zmiany oraz skoncentrowanie się na pozytywie. Klienci także ocenili jako bardzo pomocne okazję do „wygadania się” oraz rozszerzenie perspektywy,
co stanowi wspólne elementy psychoterapii niezależne
od nurtu. W badaniu szczególnie ważne okazało się, że
klienci uznali jako pomocne różne elementy, w zależności od typu relacji terapeutycznej. Na przykład, klienci pozostający w relacji narzekającej docenili bardziej
wspólne czynniki psychoterapii, podczas gdy klienci
pozostający w relacji współpracy docenili bardziej elementy specyficzne dla nurtu BSFT. Wyniki badania zapraszają do brania pod uwagę typ relacji podczas oferowania pomocy psychoterapeutycznej.
Dr Agnieszka Fusińska-Korpik prezentowała wyniki badań prowadzonych przez dr n.med. Krzysztof
Walczewskiego – przedstawiciela Szpitala Klinicznego
im. dr. J. Babińskiego oraz Krakowskiej Akademii im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, na temat potencjału
terapeutycznego jednorazowej konsultacji edukacyjnej
w ramach projektu prewencji depresji prowadzonego
na terenie województwa małopolskiego [4]. Ich wyniki
badań pokazały skuteczność jednej konsultacji, co potwierdza wyniki poprzednich międzynarodowych badań [5], według których nie jest ważna długość terapii,
lecz to na czym jest ona skupiona.

Sesja wykładowa zakończyła się wykładem mgr
Heleny Koziec – przedstawicielki Szpitala Klinicznego
im. dr. J. Babinskiego, podczas którego zaprezentowała
ona różne techniki i metody terapii krótkoterminowej
specyficzne dla nurtu poznawczo-behawioralnego stosowane na oddziale psychiatrycznym, przedstawiając
także przykłady praktyczne zastosowania różnych technik w zależności od specyfiki pacjenta [6].
Przy wsparciu Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej (EBTA) Anne-Marie Wulf – członek zarządu EBTY, znana i doświadczona superwizorka
i trenerka terapii BSFT, udostępniła własne nagranie
jednej sesji z klientem z diagnozą Zespołu Aspergera,

Komitet organizacyjny
zdj. A. Żak
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którą uczestnicy konferencji mogli obejrzeć w całości.
Było to okazja do obserwacji zastosowania nurtu BSFT
w praktyce.
Podczas sesji warsztatowej były przedstawione
i omówione różne praktyczne aspekty pomocy psychoterapeutycznej zaoferowane zarówno w ogólnym
kontekście jak i specyficzne dla klientów z zaburzeniami psychicznymi. Dr n. o zdrowiu Krzysztof Pękala [7]
– przedstawiciel Zakładu Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przedstawił polską adaptację wywiadu na temat historii życia (The Live Story
Interview) autorstwa Dana. P. McAdamsa [8], przedyskutowując możliwe interpretacje zastosowania tej metody narracyjnej. Mgr Jacek Lelonkiewicz – psychoterapeuta i superwizor BSFT, współzałożyciel PTPSR oraz
Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi, zaprosił do
refleksji nad wagą i znaczeniem słów używanych przez
psychoterapeutów podczas prowadzenia sesji, podkreślając ich wpływ na konstruowanie rzeczywistości przez
klienta [9]. Dr n. hum. Paweł Majchrzak – przedstawiciel
Katedry Psychologii Zdrowia i Klinicznej, Instytutu Psychologii Stosowanej, Społecznej Akademii Nauk w Ło-

Krzysztof Pękala
zdj. A. Żak

Helena Koziec
zdj. A. Żak

dzi, razem z mgr Aleksandrą Krajewską stworzyli okazję
do wymiany doświadczeń pomiędzy psychoterapeutami
BSFT oraz psychodynamicznymi w pracy z klientami
[10]. Uczestnicy warsztatu poszukiwali wspólnego języka w oparciu o podobieństwa i różnice obu nurtów. Dwa
warsztaty były dedykowane przedstawieniu specyfiki
zastosowania metod i technik psychoterapeutycznych
w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Mgr
Anna Kwiatkowska-Woźniak – przedstawicielka Zespołu Opieki Zdrowotnej „foxMed” we Włocławku, podzieliła się własnym doświadczeniem w pracy psychoterapeutycznej z osobami ze zdiagnozowaną schizofrenią,
przedstawiając specyfikę stosowania metody i technik
BSFT [11]. Lek. med. Katarzyna Pragnący razem z mgr
Małgorzatą Dudek – przedstawicielki Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, zaprezentowały
trzy techniki dotyczące wyznaczania i realizacji celów
mające służyć wzmacnianiu bądź budowaniu poczucia
własnej sprawczości u pacjentów leczonych w oddziale
psychiatrycznym [12].
W ramach sesji „Open-space” skoncentrowano się
na dwóch tematach. Pierwszą propozycją była dyskusja
nad sposobem dostosowania elementów terapii BSFT
do specyfiki klienta. Dyskusja ta nawiązywała do obejrzanej podczas konferencji sesji video. Drugim obszarem tematycznym była możliwość prowadzenia badań
w nurcie BSFT w Polsce.
Po wszystkich wykładach i warsztatach odbyło się
uroczyste wręczenie przez prezesa Mariusza Wilka certyfikatów psychoterapeuty oraz wyróżnień za działalność na rzecz PTPSR. IX Konferencja Naukowa PTPSR
„Z dbałością o dobrostan – terapia krótkoterminowa
skoncentrowana na rozwiązaniu i nie tylko...” zakończyła się zaproszeniem na kolejną tym razem dwudniową
edycję, która została zaplanowana na 22–23 maja 2020 r.
w Gdańsku.
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psychoterapeutyczną, www.nadzieja.eu.

ANDREEA ŻAK – doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie);
psychoterapeuta w trakcie szkolenia w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu
(BSFT), członek European Brief Therapy Association (EBTA) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR), ambasador PTPSR w EBTA,
przewodnicząca komitetu organizacyjnego IX Konferencji Naukowej PTPSR. Prowadzi psychoterapię
indywidualną z dziećmi i dorosłymi, terapię par i rodzin we własnym gabinecie w Wadowicach
(www.psychoterapia-inaczej.pl). Jest autorem i współautorem artykułów naukowych, opublikowanych
w narodowych oraz międzynarodowych czasopismach.

DZIEJE SIĘ W ŚWIECIE
Anita Skorupka

Międzynarodowa Konferencja EBTA 2019 „As if”
we Florencji

Tegoroczna edycja międzynarodowej konferencji EBTA odbyła
się we Florencji (Włochy) w dniach
20–22 września 2019 roku. Dwustu
pięćdziesięciu uczestników miało okazję poszerzać swoją wiedzę
i umiejętności w niezwykłych wnętrzach XIV-wiecznego Conuvitto
Della Calza. We Włoszech duchowieństwo od wieków posiadało
piękne budynki. Dobrym przykładem jest wyżej wymieniony kompleks, który mieści się w dawnym
klasztorze. Ten elegancki i zabytkowy obiekt znajduje
się w samym sercu Florencji. Otaczają go szerokie krużganki, a w dawnych celach zakonników mieszczą się
obecnie pokoje hotelowe dla gości.
Wracając do konferencji, tegoroczny tytuł „As
if ” (jest najkrótszym tytułem, jaki do tej pory przyświecał konferencjom EBTA) nawiązuje do twórczości
niemieckiego filozofa Hansa Vaihingera przedstawionej w jego książce „The Philosophy of ‘As if ’”.1 Według
Ferdinanda Wolf ’a tytuł konferencji prowadzi do wielu interesujących pomysłów na temat doświadczania,
myślenia i zdobywania wiedzy o życiu i otaczającej nas
rzeczywistości. Filozofia „As if ” według Vaihingera jest
do pewnego stopnia streszczeniem narzędzi wspierających sposób rozumienia rzeczywistości w (jak nazywa
to autor) „splątanym” świecie. Oznacza to trudności
w patrzeniu przez złożoność oraz wzajemne powiązania zachowań i znaczeń, aby uzyskać jasność na temat

tego, co się dzieje, a tym samym,
co jest rzeczywistością. Wolf szuka
w filozofii Vaihingera silnych ścieżek do myślenia skoncentrowanego
na rozwiązaniu. Zwraca on uwagę,
że według tej filozofii jesteśmy
w świecie postrzeganych zjawisk,
które są przekształcane w terminy
językowe reprezentujące mapę naszych spostrzeżeń. Ta mapa składa
się ze słów i, w szerszym ujęciu,
z metafor. Dodatkowo myślenie
wymaga od nas stosowania „sztuczek” (które Vaihingera nazwał „Kunstgriffe”), tak aby
osiągnąć wyjaśnienie postrzeganych zjawisk w sposób
pośredni. Oznacza to, że musimy używać sztucznych
terminów, takich jak np. skale do opisywania ulepszeń
lub dynamiki w celu opisania zmiany w kontekście zachowań jednostki. Pomaga nam to uświadomić sobie,
że nasze myślenie jest pełne takich sztuczek, terminów
i operacji wspierających, co ostatecznie zmniejsza złożoność i przechodzi w ten sposób do zrozumiałych
znaczeń2.
Tłumacząc tytuł konferencji Wolf odwołuje się
również do Steve’a De Shazer’a i jego książki „Clues”.
Zauważa on, że De Shazer używa terminu „Jak gdyby”
(„As if ”) do opisania swojego myślenia o terapii w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu wyjaśniając
że: „Oczywiście terapeuci i klienci zachowują się jak
gdyby terapia i mówienie o zmianie były oddzielne od
zmiany, którą pomaga ona [terapia] wytworzyć. Zmiany

1

2

Hans Vaihinger (1922): Die Philosophie des Als Ob. System
der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der
Menschheit aufgrund eines idealistischen Positivismus. Źródło: https://ia800406.us.archive.org/15/items/DiePhilosophieDesAlsOb/HansVaihinger_philosophieDesAlsOb.pdf

Ferdinand Wolf (2019): As If – a useful synonymus for
opening perspectives with fictional images in SFBT and
other areas? W: As If. Brief Contributions to Brief Therapy.
Italy: Fondazione Franceschi Onlus (materiały naukowe do
konferencji EBTA, Florencja, Włochy, 20–22 września 2019).
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są widoczne w ‘prawdziwym życiu’ klienta, poza sytuacjami terapeutycznymi”. Idąc dalej De Shazer tłumaczy,
że kiedy klient przychodzi do terapeuty przedstawia mu
swoje myśli, uczucia, percepcje, sytuacje, zachowania
i kontekst z innej perspektywy – sytuacji terapeutycznej. Prawdziwe problemy to terytorium, z którym tylko
on ma do czynienia, podczas gdy terapeuta zajmuje się
tylko mapami tego terytorium. Działają jednak razem
jak gdyby zmiana mapy oznaczała zmianę terytorium.
Należy jednak pamiętać, że to rozróżnienie musi być jasne, w przeciwnym razie powstaną zamglenia, gdy mapy
mylą się z terytorium, które reprezentują3.
Kolejne stwierdzenie o naszych ograniczeniach
w opisywaniu rzeczywistości i przydatności tych ograniczeń do nawiązania dialogu De Shazer wyjaśnia następująco: „Biorąc pod uwagę, że znaczenie słowa jest
często lub zwykle opóźnione i odraczane, rozumienie
(lub zrozumienie czegoś) w dialogu podlega również
opóźnieniu i odroczeniu, a zatem zrozumienie czegoś
jest procesem kumulatywnym, a nie konkretnym działaniem ograniczonym do określonego momentu. Dlatego
w dowolnym momencie nieporozumienie jest bardziej
prawdopodobne niż zrozumienie. Co więcej, takie nieporozumienia wchodzą w skład konwersacji i sprawiają,
że jest ona możliwa do przeprowadzenia. To znaczy, jeśli
całkowicie rozumielibyśmy się nawzajem, nie mielibyśmy o czym romawiać4”.
I w tych właśnie słowach opisane jest pokrótce
znaczenie filozofii „As if ”. To szukanie wraz z klientem
wspólnych znaczeń i przekładanie ich na mapy, które
przedstawia nam w trakcie sesji.
Sześćdziesięciu pięciu prelegentów, nawiązując do
tytułu konferencji, przedstawiło swoje przemyślenia,
spostrzeżenia oraz efekty pracy z klientami w SFBT.
Uczestnicy konferencji mogli wziąć udział aż w pięćdziesięciu jeden warsztatach i panelach, które dotyczyły
różnych aspektów pracy z klientem, od terapii indywidualnej i grupowej poprzez pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (w tym rodzicami), aż po coaching czy
pracę własną terapeuty na superwizjach. Przedstawiono
również rezultaty pracy w nurcie SF w różnego rodzaju
projektach, np. w pracy z osobami starszymi (Finlandia) [1], osobami doświadczającymi wypalenia zawodowego (Rosja) [2] czy przemocy domowej (Finlandia)
[3]. Eugenia Savvidou (Grecja) zaprezentowała wyniki
3

Steve De Shazer (1988): Clues – Investigating Solutions in
Brief Therapy. New York–London: Norton.

4

Steve De Shazer (1994): Words were originally magic. New
York–London: Norton.
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badań dotyczących doradztwa zawodowego
w pracy z młodzieżą
mieszkającą w ośrodkach ochrony dzieci
[4]. James Beauchemin
(USA) przedstawił wyniki badań wskazujące,
że zastosowanie podejścia SFBT wobec studentów college’u szukających pomocy psychologicznej poprawiło osobiste
samopoczucie i pomogło we wprowadzeniu zdrowszego
stylu życia [5].
Ciekawym tematem był warsztat Ilektra Bethymouti (Grecja) mówiący o pracy z uchodźcami [6]. W pracy z uchodźcami wybrzmiewa traumatyczna przeszłość,
obecne trudności oraz niepewna przyszłość. Często nie
ma w nich nadziei, trudno jest określić im cele i wyjątki.
SF może pomóc uwierzyć klientowi, że zmiany są nieuniknione nawet jeśli trudno jest to sobie teraz wyobrazić. Stawia klienta w pozycji eksperta swoich doświadczeń i przechodząc od sytuacji beznadziei do myślenia
jak gdyby i małych cudów, koncentruje się na jego mocnych stronach i pomaga zidentyfikować realne cele.
Interesujące spojrzenie na pracę z klientem zaprezentował Antonio Amatulli (Włochy) [7]. Przedstawił
sposób rozmowy w kontekście „Symptomów z nadziejami”, gdzie symptomy, które zgłasza klient są równoprawnym członkiem terapii (tak, jak klient i terapeuta).
Jeśli Symptomy mają swoje nadzieje, to możemy je zbadać i wykorzystać do zbudowania razem zupełnie nowych rozwiązań dla klienta. Co więcej, jeżeli możemy
porozmawiać o objawach mających swoje nadzieje, możemy z nimi rozmawiać jak gdyby były osobami, których
dotyczą.
Ciekawą technikę pracy z klientem przedstawili
również Mariola i Jacek Lelonkiewicz (Polska) [8]. Zaprezentowali prosty do zrozumienia i łatwy w użyciu
sposób rozmowy z klientem w sytuacji, kiedy przychodzi on do gabinetu z oczekiwaniem otrzymania od terapeuty gotowego rozwiązania swoich problemów. Technika ”Black Box” jest o tyle ciekawa, że terapeuta kieruje
uwagę klienta nie na problem i trudności ze znalezieniem rozwiązania, ale skupia się na tym, co będzie, kiedy problem zostanie już rozwiązany. Wizja przyszłości
i zmiany (jaka by ona nie była i jakiej klient może jeszcze nie widzieć) daje mu możliwość sprawdzenia, jaki to
będzie miało na niego wpływ i co może mu przynieść.
To daje klientowi siłę do działania.
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Ursula Bühlmann-Stähli (Szwajcaria) w swoim
warsztacie zastanawia się nad związkiem ciała i umysłu
w procesie terapii [9]. Podstawą podejścia SF jest język.
Ale w rozmowie zawsze obecna jest cała osoba – ciało,
umysł i zmysły. Warto zatem zwrócić uwagę jakie reakcje pojawiają się u klienta w trakcie rozmowy z terapeutą i jak wykorzystać te reakcje w procesie tworzenia
preferowanej przyszłości.
Interesujący warsztat dotyczący mobbingu poprowadziła Svetlana Manukhina (Rosja) [10]. Zaprezentowała w nim technikę „wizualizacji algorytmicznej”
(algorithmic visualization). Mobbing to
trudna sytuacja życiowa, która może spotkać każdego. W takich sytuacjach odpowiedź powinna być szybka. Głównym
celem terapeuty jest pomoc klientowi
w przywróceniu zasobów, jakie posiada, znalezienie właściwych celów i działań w pracy oraz utrzymanie uwagi klienta na nich. SF
pomaga szybko i skutecznie rozwiązać takie sytuacje.
Skuteczność doradztwa zależy od subiektywnej oceny
wyniku dla systemu klienta. Jednym z pierwszych zadań jest pomóc klientowi oddzielić emocje od prawdziwych wydarzeń i sformułować realne kroki. Informacje
o kliencie są często niezbędne i wystarczające do konstruktywnej pracy psychoterapeuty. Terapeuta (wraz
z klientem) konstruuje przestrzeń informacyjną, tworzy
wizualne kontury zdarzeń, pomaga budować logiczne
linie rozumowania. Kiedy klient ma okazję przyjrzeć się
tak logicznej strukturze wydarzeń, zaczyna postrzegać
proces mobbingu z zewnątrz, jak gdyby były to sytuacje
opisane w książce, a nie dotyczyły prawdziwych zdarzeń
z jego życia.
Pamela King (USA) przedstawiła technikę „Future
Play” [11]. Zaproszenie dzieci do pokazania, co ich ciała
będą robić/czuć w dniu cudu jest ciekawym doświadczeniem. SF przenosi rozmowę w przyszłość zadając
pytania: Jakie są twoje najlepsze nadzieje? Skąd będziesz
wiedział, że to jest przydatne? „Future Play” wykorzystuje czynności związane z zabawą i odgrywaniem ról,
aby rozjaśnić szczegóły na temat tej idealnej przyszłości,
której nadejście trudno sobie czasem klientowi wyobrazić. Zabiera nas do części „działaj jak gdyby” (Act As If),
gdzie dzieci i rodzice mogą odgrywać role lub w różny
sposób ćwiczyć za pomocą słów i czynów swoją preferowaną przyszłość w ten bogaty rozwojowo sposób.
Przedstawione wyżej tematy, to tylko niewielka
część z zajęć, w których mogli wziąć udział uczestnicy.
Przy takiej ilości warsztatów i tylko trzech dniach przeznaczonych na konferencję okazało się, że czas na każdy

z nich jest dość ograniczony (45 minut na
warsztat, po sześć warsztatów w ciągu jednej godziny). Taka ilość i nakładanie się na
siebie zajęć spowodowała, że uczestnicy
mieli twardy orzech do zgryzienia przy wyborze interesujących ich tematów. Z drugiej jednak strony świadczy
to o tym, jak popularną, ciekawą i skuteczną metodą jest
SFBT. Coraz więcej terapeutów korzysta z niej i chce podzielić się efektami swojej pracy. Dlatego już teraz warto
zainteresować się tegoroczną edycją, która odbędzie się
w Elsinore w Danii (18–20 września 2020r). Więcej informacji na stronie www.ebta2020.dk.
Jednak najważniejszym wydarzeniem, jakie miało
miejsce w czasie konferencji było przyznanie Jackowi
Lelonkiewiczowi nagrody EBTA – Award for Distinguished Contributions to Solution Focused Thinking za
zaangażowanie w rozwój i popularyzację Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu – BSFT
w Polsce i nie tylko. Jacek odebrał nagrodę w towarzystwie Marioli Lelonkiewicz, dziękując jej za współpracę
i tłumacząc, że wspólnie przyczynili się tego sukcesu.
GRATULUJEMY WAM i jednocześnie życzymy kolejnych sukcesów i nagród!
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ANITA SKORUPKA – psycholog, terapeuta
Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego o specjalizacji rodziny,
rozwoju i edukacji oraz Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego z Doradztwa Zawodowego.
Ukończyłam również kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży (CBT Warszawa)
oraz III-stopniowe szkolenie terapii behawioralnej dzieci i młodzieży (CTB Gdańsk). Obecnie doskonalę
swój warsztat pracy w ramach 4-letniego studium profesjonalnej psychoterapii w Centrum Terapii
Krótkoterminowej w Łodzi.
Swoją praktykę opieram na założeniach i metodach terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu
oraz elementach terapii poznawczo-behawioralnej. Zajmuję się udzielaniem wsparcia w postaci
terapii dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoedukacji oraz konsultacji dla rodziców z zakresu trudności
wychowawczych.

BIBLIOTEKA PSYCHOTERAPEUTY
Robert Milczarek

Psychologiczny seans ﬁlmowy na zasobach
czyli jak można spożytkować ﬁlm w psychoterapii BSFT?

Film to opowiadanie historii za pomocą ruchomego
obrazu. Jeśli skoncentrować się na esencji tego czym jest
opowiadanie historii, to snujemy opowieści po to, aby dać
ujście nagromadzonym emocjom, podzielić się tym, czego
doświadczyliśmy, dowiedzieć się czegoś o innych ludziach
i otaczającym nas świecie, a przede wszystkim dowiedzieć
się czegoś o sobie, a czasem nawet czegoś nauczyć.
Opowieść filmowa, jeśli odnieść się do kluczowych
zasad dramaturgicznych, które stosują scenarzyści, abyśmy, my widzowie, nie nudzili się w kinie, byli zaskakiwani, odczuwali emocje od wzruszenia do lęku, to
konstrukcja o podobnych założeniach, które towarzyszą
terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Jakkolwiek to
porównanie może wydawać się uproszczone i na wyrost,
to już spieszę z uzasadnieniem.
Film gatunkowy, aby wciągać i poruszać, najczęściej (z wyjątkiem kina artystycznego, które może być
po prostu impresją twórcy), ma bohatera, który ma cel
i napotyka po drodze na trudności w postaci przeciwnika, mierzy się z przeciwnościami, przeżywa perypetie i zwroty akcji, aby dzięki łukowi dramaturgicznemu
swoich doświadczeń być innym człowiekiem na końcu,
niż był na początku. Aby ta zmiana zaszła musi przeżyć szereg doświadczeń, czasem niemal stracić nadzieję,
przewartościować swój system moralny, aby doświadczyć oczyszczenia i uformować się na nowo.
Taki proces jest możliwy dzięki wykorzystaniu zasobów emocjonalnych, intelektualnych, społecznych,
techniczno-ekonomicznych i dzieje się w czasie, w którym na końcu filmowej opowieści nasz bohater jest
zwykle inny, niż na początku. Ten proces jest dla nas widzów ciekawy i często poruszający, ponieważ z perspektywy kinowego fotela możemy bezpiecznie towarzyszyć
bohaterowi w jego drodze, świadomie lub najczęściej
nieświadomie odnosząc ją do swoich doświadczeń i zasobów życiowych.

Podobnie rzecz się ma w psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, w której jako terapeuci towarzyszymy klientowi w jego drodze, w której w oparciu
o posiadane, rozwijane i nabywane zasoby zmienia się,
aby lepiej funkcjonować we własnym życiu.
Dlatego metafora filmowa może być w procesie
psychoterapii dobrym narzędziem do tego, aby klient
w asyście terapeuty przeszedł wspólnie z bohaterem
drogę filmową, szukając analogii do swojego życia, nazywając emocje i zasoby, budując refleksję i rozszerzając
perspektywę na działania w swoim życiu.
To co stanowi wartość samą sobie w zastosowaniu
filmu pracy z klientem, to bezpieczna metaforyczność
opowieści, ponieważ film nie jest historią 1:1 w stosunku do życiowego doświadczenia. Dlatego klientom
może być łatwiej, zwłaszcza na początku, mówić o tym
co przeżywa bohater, zachowując pozorne poczucie bezpiecznego dystansu. Z perspektywy 5-letniego doświadczenia pracy z filmem w gabinecie mogę stwierdzić, że
nieświadomość i tak robi swoje, a emocje w procesie
są prawdziwe ze względu na opisany wcześniej uniwersalny charakter każdej opowieści, w której bohater
doświadcza zmiany, a klient dzięki archetypiczności
postaw i problemów zilustrowanych na ekranie, może
przepuszczać to co widzi przez swoje doświadczenia.
Praktycznie każda gatunkowa opowieść filmowa
zbudowana jest przecież na archetypicznych postawach,
rolach i sprawach do rozwiązania. Z tego powodu, gdy
jesteśmy widzami, to nasza świadomość „analizuje” linię narracyjną opowieści (podjęty temat) oraz dekoracje
(epoka/uniwersum filmowe) i kostiumy (kod komunikacyjny do którego zalicza się estetyka wizualna, normy
i konwencja), a tymczasem nieświadomość „przeżywa”
uniwersalizm historii w obszarach: postaw (dziecko, rodzic, dorosły, niedojrzałość vs dojrzałość), problemów
do rozwiązania (związek, rodzina, sfera interpersonalna

Psychologiczny seans ﬁlmowy na zasobach czyli jak można spożytkować ﬁlm w psychoterapii BSFT?
vs intrapsychiczna), emocji, motywacji, zasobów bohatera, celów i archetypicznych ról, które przedsięwziął
bohater, porównując je do życiowych czyli własnych
klienta.
Pracę świadomości i nieświadomości klienta, który ogląda film można spożytkować poprzez pracę z pytaniami po obejrzeniu filmu, które spełniają funkcję
kontaktowania z nieświadomością i eksplorowania zasobów własnych dzięki analizie filmowej historii wspólnie z klientem. Poniżej przedstawiam listę pytań poglądowych, które mogą stanowić punkt wyjścia do pracy
z klientem po seansie z wybranym filmem:
Co czułeś/aś oglądając film?
Która scena najbardziej Cię poruszyła?
Jakie odczucie towarzyszy Ci na gorąco po obejrzeniu filmu?
Komu polecił/a byś film i dlaczego?
Jakie emocje przeżywał główny bohater/ka?
O czym dla Ciebie jest ten film?
Jakie jest dla Ciebie uniwersalne przesłanie filmu?
Jakie wnioski bierzesz dla własnego życia?
Jak zachował/a byś się będąc na miejscu bohatera?
Z którym bohaterem filmowym najbardziej się
identyfikujesz?
Jakie wartości przedstawione w filmie są Ci najbliższe?
Czy zmienił/a byś zakończenie filmu?
To co sprzyja korzystaniu z filmoterapii w pracy
z klientem to spożytkowanie poruszenia emocjonalnego, z którym przychodzi klient po obejrzeniu filmu. Doświadczenie pracy terapeutycznej pokazuje, że jest część
klientów, którzy są poruszeni, ale nie potrafią nazwać
swoich emocji i tego co się z nimi dzieje oraz Ci, którzy
mają trudność z podłączeniem się pod zasoby emocjonalne i „poczucie” filmu poprzez swoje ciało i tym co się
w nim dzieje.
Dlatego filmoterapia może spełniać również rolę
edukacyjną w zakresie kontaktowania klientów z ich
emocjami, dzięki treningowi nazywania emocji i umiejscowienia ich w ciele.
Pożytecznym narzędziem, które stosuję w tym celu
jest lista emocji i wskaźnikowanie emocji, a potem rozmowa na temat tego po czym pacjent poznaje tę emocję
oraz jaka scena w filmie wywołała ten stan?
Lista emocji do pracy z filmoterapią – za www.
filmoterapia.pl:
1. Odwaga 2. Zdumienie 3. Zachwyt 4. Zaskoczenie 5. Radość 6. Zadowolenie 7. Pożądanie 8. Niesmak
9. Gniew 10. Rozżalenie 11. Strach 12. Cierpienie 13.
























47

Lęk 14. Wściekłość 15. Błogość 16. Oczekiwanie 17.
Czujność 18. Spokój 19 Zgoda 20. Zaufanie 21. Groza
22. Zdziwienie 23. Roztargnienie 24. Pokora 25. Wstręt
26. Skrucha 27. Miłość 28.Czułość 29. Życzliwość 30.
Nadzieja 31. Melancholia 32.Rozterka 33. Rezygnacja
34. Poczucie winy 35. Rozczarowanie 36. Wstyd 37.
Smutek 38. Współczucie 39. Pogarda 40. Trwoga 41.
Dezaprobata 42. Znudzenie 43. Skrucha 44. Agresja 45.
Irytacja 46. Żal 47. Ciekawość 48. Rozpacz
Która/e emocje czułaś/eś w największym stopniu?
Nieznacznie 1 2 3 4 5 Zdecydowanie
Opisane narzędzia do pracy z filmoterapią można
stosować zarówno w pracy indywidualnej, z parami, jak
i z grupami rozwojowymi. Są to narzędzia, które stosujemy od 4 lat podczas comiesięcznych pokazów, które
organizujemy wspólnie z żoną i psychoterapeutką Agatą
Wilską w ramach projektu psychoedukacji poprzez sztukę filmową Seans Psychologiczny – www.seanspsycholoigczny.pl w kinie BODO w Łodzi, a także będąc ekspertami i panelistami podczas pokazów premierowych, które
prowadzimy, m.in. podczas Forum Kina Europejskiego
Cinergia w Łodzi, w warszawskiej Kinotece przy współpracy z projektem Filmoterapia.pl i festiwalu filmów dokumentalnych Millenium Docs Against Gravity, spotykając się z twórcami i widzami festiwali, zainteresowanych
rozmową na temat przeżycia filmowego.
W artykule opisuję 4 mechanizmy, które można
spożytkować w pracy z klientem. Są to:
Uniwersalizm opowieści filmowej
Archetypy i relacja: film vs życie klienta
Pytania angażujące świadomość i nieświadomość
Trening odczuwania i nazywania stanów emocjonalnych
Cztery obszary można realizować w pracy z klientem wspierając się listą filmów, z których korzystamy
we własnej pracy indywidualnej i grupowej z metaforą
filmową. Zachęcam psychoterapeutów do tworzenia
własnej bazy tytułów filmoterapeutycznych i czerpania
przyjemności z traktowania sztuki filmowej jako narzędzia psychoterapeutycznego.
Poniższa lista zawiera filmy, które z którymi można pracować na zasobach, korespondując z celem klienta zgłoszonym i zdefiniowanym podczas spotkań, jeśli
bezpośrednio dotyczy tematyki poruszanej w filmie, ale
także traktować film jako symboliczną przypowieść stanowiącą pretekst do dalszej pracy:
Miłość (2012), reż. Michael Haneke: miłość dojrzała, proces towarzyszenia w chorobie i odchodzeniu.
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Marley i ja (2008), reż. David Frankel: trening
wrażliwości i pracy na więzi emocjonalnej dzięki
relacji z psem.
Kamper (2016), reż: Łukasz Grzegorzek: relacje
w związkach pokolenia millenialsów, przemiany
międzypokoleniowe, praca na wartościach.
W pogodni za szczęściem (2006), reż. Gabriele Muccino: studium przypadku wykorzystania
posiadanych zasobów życiowych.
Choć goni nas czas (2007), reż. Rob Reiner: pochwała radości życia i akceptacji przemijania.
Angel-A (2005), reż. Luc Besson: alegoria otworzenia się na wsparcie w sytuacji kryzysów życiowych.
Atypowy (2017), serial, reż. Robia Rashid: opowieść o tolerancji i spożytkowaniu spektrum autyzmu jako zasobu.
Obdarowani (2017), reż. Marc Webb: studium
przypadku dobrych zasad komunikacji w relacji
rodzic – dziecko.











Córka trenera (2018), reż. Łukasz Grzegorzek:
ilustracja relacji rodzic – dziecko na etapie wchodzenia w dorosłe życie i wyzwań, które towarzyszą procesowi akceptacji u rodziców dorosłości
ich dzieci.
Prosta historia (1999), reż. David Lynch: moc
pojednania, uznania win i akceptacji jako sposobów do poszukiwania wewnętrznego spokoju.
Chce się żyć (2013), reż. M. Pieprzyca: przypowieść o człowieczeństwie na przykładzie bohatera cierpiącego na porażenie mózgowe.
Temple Grandin (2010), reż. Mick Jackson: biograficzna opowieść o doktor zootechniki, wysokofunkcjonującej osoby ze spektrum autyzmu,
która wykorzystuje chorobę jako zasób w swoim
życiu.
Locke (2013), reż. Steven Knight: kameralna
opowieść o sztuce dokonywania życiowych wyborów.

ROBERT MILCZAREK – www.robertmilczarek.pl – psycholog, trener umiejętności psychospołecznych
i wykładowca akademicki, scenarzysta i konsultant scenariuszowy.
Od 15 lat pracuje z grupami, od 5 indywidualnie i z parami. Szkoli się w nurcie ericskonowskim w obszarze
psychoterapii indywidualnej i pracy z parami. Współtwórca projektu psychoedukacji poprzez sztukę
filmową Seans Psychologiczny, gdzie wspólnie z żoną i psychoterapeutką Agatą Wilską prowadzi
spotkania z widzami w łódzkim kinie BODO, autor wielu rozmów z twórcami kina psychologicznego,
które można obejrzeć na kanale You Tube projektu, ekspert współpracujący z festiwalami Millenium Docs
Against Gravity, Forum Kina Europejskiego Cinergia, ekspert Kinoterapia.pl, twórca festiwalu filmów
psychologicznych „Psychokino – człowiek w relacjach”.

BIBLIOTEKA PSYCHOTERAPEUTY
Zuzanna Bończyk

Recenzja ﬁlmu „Midsommar. W biały dzień”

„Midsommar. W biały dzień” to druga pełnometrażowa produkcja filmowa reżysera Ari Astera, sklasyfikowana jako folk-horror, dodałabym psychologiczny, wymyka się klasyce gatunku. Zdarzyło mi się też
kilka razy parsknąć śmiechem w czasie seansu kinowego, bardziej jednak w reakcji na absurd i makabrę
i dla rozładowania narastającego napięcia niż w sensie
komediowym. Film dość mocno odczuwałam w ciele,
co przez prawie dwie i pół godziny nabrało charakteru niemal transowego. Trans współgra zresztą z treścią
filmu.
Grupa amerykańskich studentów wyjeżdża w czasie wakacji do odległej od cywilizacji szwedzkiej wioski
na dziewięciodniowy prastary pogański, obchodzony
raz na 90 lat, festiwal przesilenia letniego, pełny dziwnych, niepokojących obrzędów. Główna bohaterka, Dani
(Florence Pugh), cierpi na zaburzenia afektywne. Chcąc
poradzić sobie z przeżywaną tragedią rodzinną, decyduje się na wyjazd za namową znajomego, wychowanka
owej szwedzkiej społeczności, Pellego (Vilhelm Blomgren). Poza traumą Dani przechodzi kryzys w związku,
w którym utknęła ze skupionym na sobie i słabo wspierającym ją Christianem (Jack Reynor). Akcja rozwija

się stopniowo, w sielankowym otoczeniu
bujnej zieleni roślin,
kolorowych kwiatów
i jaskrawego słońca. Spokojne tempo
życia wioski i uroki
krajobrazu zakłócają
rytuały, które uderzają swą potwornością. Coraz uważniej przyglądamy się
i słuchamy, słusznie
spodziewając się zagęszczania atmosfery.
Fabuła filmu może przywodzić na myśl proces
psychoterapeutyczny. Klient w psychoterapii, podobnie jak gość w wiosce i widz przed ekranem, może czuć
się w nim zagubiony, zdezorientowany i rozumieć go
dopiero po czasie. Bieżące rozumienie niekoniecznie jest potrzebne, żeby coś przeżyć, przewartościować życie, dokonać wyboru i doznać ulgi – w filmie
poprzez rytualne katharsis. W empatycznej komunie
Dani znajduje więcej wsparcia niż u bliskich, dostaje
akceptację i pole do swobodnego wyrażania siebie. Tutaj może przestać robić to, co nie pomaga i spróbować
czegoś innego, bardziej użytecznego. Krwawe obrzędy
można uznać za niewłaściwe, odbiegające od obecnych norm życia społecznego. Metody działania są tu
jednak mniej ważne, istotniejsza jest ich skuteczność.
Stanowią tylko przykład tego, jak inne sposoby zbliżania się do celu mogą być pomocne różnym klientom. Abstrahując od drastycznych ceremonii lokalnej
wspólnoty, czuć moc płynącą z mądrości przeszłych
pokoleń żyjących bliżej natury. Chwiejna emocjonalnie i niezdecydowana Dani, wyjęta ze zgiełku miasta
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i zanurzona w prostotę wiejskiego życia, powoli nabiera siły. Podobnie oszczędność stosowanych przez psychoterapeutę środków stwarza przestrzeń do działania
dla przytłoczonego problemem klienta. Jedna zmiana
uruchamia kolejną i daje mu szansę budowania się na
nowo, wzmacniania oraz polegania coraz bardziej na
sobie zamiast na psychoterapeucie.

Gatunek horroru może zniechęcać. Jednak po latach unikania go zostałam mile zaskoczona jego nową,
psychologiczną odsłoną. Polecam doświadczyć zmysłami wyraźnie fizycznego aspektu filmu i poszukać w nim
elementów pracy psychoterapeutycznej w odmiennej
formie, poszerzając pespektywę jej widzenia, coś potwierdzając i być może robiąc miejsce na coś nowego.

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.
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