
Potencjał kreatywności w terapii Gestalt
Caroline Vassallo

Tłumaczenie: Marta Szmania-Deierling

Artykuł ukazał się w NEW GESTALT VOICES, Edition 7 | January 21, s. 39-49

STRESZCZENIE

Tematem artykułu jest stosowanie technik artystycznych w psychoterapii gestalt. Z
humanistycznego i fenomenologicznego punktu widzenia, artykuł skupia się na tym,
w jaki sposób techniki te mogą wspierać dobrostan psychiczny i zmiany
terapeutyczne. Z dotychczasowych badań, opisywanych w literaturze gestaltowskiej i
arteterapeutycznej, wynika, że sztuka postrzegana jest jako sposób dążenia do
werbalizacji lub jako samoistna interwencja. Proces arteterapii bazuje na tworzeniu
konkretnego dzieła, jednakże uwaga i późniejsza analiza dzieła skupiona jest na
samym procesie twórczym osadzonym w relacji terapeutycznej. Sztuka w terapii
wspiera i wzmacnia wyrażanie uczuć klienta. Dzięki temu stosowanie technik
artystycznych w terapii gestalt może pomagać klientom uświadamiać ich
nieuświadomione procesy, co umożliwi im kreatywne reagowanie na to, co dzieję się
w bieżącej chwili. Podczas pracy na procesie emocjonalnym klient może
doświadczyć bezpośrednich, rzeczywistych i natychmiastowych reakcji. Można
powiedzieć, że terapia gestalt i arteterapia skupiają się na procesie terapeutycznym
łączącym klienta i terapeutę.

Pojęcia kluczowe: sztuka, kreatywność, wyrażanie, dobrostan psychiczny, proces
terapeutyczny

WPROWADZENIE
Kreatywność w psychoterapii to kreatywne przechodzenie pomiędzy wyrażaniem
siebie a uczestniczeniem w wymianie, która zachodzi między dwoma osobami
będącymi w relacji terapeutycznej. W terapii gestalt istnieje przestrzeń na stworzenie
podejścia, które uwzględnia pełne spektrum ludzkiego wyrazu na różnych
poziomach doświadczania.
Wiele lat temu, gdy po raz pierwszy rozpoczęłam drogę własnej terapii, zetknęłam
się z pytaniami, na które nie potrafiłam odpowiedzieć. Terapeuci pytali mnie „Jak się
czujesz?”, „W którym miejscu odczuwasz te objawy?”, „Co to dla ciebie oznacza?”.
Pytania, na które nie znajdowałam słów, ponieważ, na tamten moment nie miałam
dostępu do swojego czucia i bałam się emocji. Temat mnie przerastał i nie potrafiłam
opisać go słowami. Słysząc te pytania i nie mogąc znaleźć słów zaczynałam wątpić



w siebie, utykałam w moim procesie myślowym, zaczynałam się napinać i uciekałam
przed kolejną szansą na terapię. Podczas terapii w nurcie gestalt było mi łatwiej
wyrażać i rozumieć siebie dzięki elastycznemu stosowaniu werbalnych i
niewerbalnych sposobów wyrazu. Teraz, z perspektywy czasu, zastanawiam się, czy
wtedy wybierałam właściwych terapeutów, czy terapeuci, których wybierałam mieli
dostęp do swojej kreatywności, czy też byłam po prostu trudną klientką i unikałam
swojej trudności z werbalizacją. W tym artykule opiszę, w jaki sposób kontakt z
materiałami i technikami artystycznymi daje autentyczny wyraz wewnętrznych
doznań i poszerza świadomość. Chcę tutaj podkreślić artystyczny aspekt terapii
gestalt i zachęcić terapeutów, aby nie polegali jedynie na słowach, ale czerpali także
z innych, bardziej kreatywnych metod pracy.

SZTUKA CZY NAUKA?
Pamiętając, że Fritz i Laura Perls interesowali się kulturą, nie dziwi fakt, że twórcy
terapii gestalt sami używali i zachęcali innych do kreatywnego wyrażania siebie
poprzez rozmaite media i materiały. Fritz uwielbiał teatr a Laura była muzykiem i
pisarką zanim została psychologiem i psychoterapeutką. Bazując na założeniu, że
praca terapeuty jest egzystencjalno-fenomenologiczna, empiryczna i
eksperymentalna Laura promowała stosowanie najróżniejszych technik w zależności
od osobistych i zawodowych preferencji terapeuty.

Laura twierdziła, że gestalt tyle samo wspólnego ze sztuką co z nauką. Według niej
dobry terapeuta potrzebuje intuicji i bezpośredniości artysty w takim samym stopniu
co kierunkowego wykształcenia. Tu pojawia się pytanie, które zadawała również
Laura Perls „Co jeśli to, co określamy jako patologiczne lub psychotyczne jest w
rzeczywistości czymś, czego nie potrafi zrozumieć lub do czego nie ma dostępu
dany psychoterapeuta?”.

Kreatywność to proces mający na celu przekształcenie czegoś znajomego w coś
nowego i ważnego. To także proces poszukiwania „dobrego gestaltu” rozumianego
jako estetyczny wyraz siebie i niepowtarzalny styl danej osoby. Ważny jest nie tyle
efekt kreatywnego wyrazu, ale proces, w wyniku którego powstało dane dzieło. W
jednej z publikacji Perls przyrównuje kreatywnych artystów do dzieci, gdy zwraca
szczególną uwagę na podobieństwo procesu tworzenia do procesu zabawy dziecka.
Psychologia sztuki kładzie nacisk na wyraźne wrażenia, które wywołuje kontakt z
materiałami plastycznymi oraz na charakter zabawy, jaki cechuje ten proces.
Podobnie jest z dzieckiem, u którego wyrazistość doznania i swoboda zabawy
pozwala energii płynąć spontanicznie i tworzyć urzekające konstrukcje. Bazująca na
sztuce metoda terapeutyczna polega na tym, aby pogłębiać kontakt z bieżącym
problemem do momentu, w którym intuicyjnie pojawi się rozwiązanie.
Terapeutyczna praca z metodami artystycznymi przebiega bardzo podobnie jak
praca bazująca na eksperymencie: pogłębia się proces terapeutyczny; świadomość
wzrasta i pozwala na przeżywanie nowych doświadczeń. Celem jest docieranie do
uśpionych lub nieuświadomionych możliwości poprzez stosowanie różnorodnych
metod pracy. Według Perlsa (1977) „Terapia kończy się w momencie, gdy klient
zdobywa odpowiednie kompetencje: zmianę postrzegania, technikę adekwatnego
wyrażania siebie oraz asymilowania a także umiejętność poszerzenia świadomości o
obszar niewerbalny. Wtedy dopiero, gdy klient osiąga poziom stabilnej i
samoregulującej się integracji, może być w bezpieczny sposób pozostawiony sam
sobie.”



ROŻNE PODEJŚCIA DO STOSOWANIA SZTUKI W PSYCHOTERAPII

Jedno z podejść do tematu opiera się na założeniu Kramera (1958), że sztuka sama
w sobie zawiera aspekt terapeutyczny, dlatego proces twórczy oraz wynik twórczości
klienta stanowią esencję procesu terapeutycznego w arteterapii. Naumberg (1953)
przeciwnie, określa proces twórczy oraz jego rezultaty jako sposób dotarcia do
werbalizacji w procesie terapeutycznym. W jej podejściu sztuka posiada cenne
aspekty, dzięki którym stanowi silny czynnik wyzwalający i wspierający terapię
werbalną. Mimo iż oba te podejścia nie są spójne, to według obu sztuka posiada
cechy pomocne w psychoterapii. Jak to podsumowała Ulman (1975), wspólnym
mianownikiem we wszystkich terapiach opartych na sztuce jest fakt, że twórczość
klienta jest sposobem na integrację lub reintegrację jego osobowości.

INTEGROWANIE SZTUKI I TERAPII

Wielu autorów omawiało cele terapii fenomenologicznej z perspektywy terapii
werbalnej. Cohn (1997), Betensky (1977), van Deurzen-Smith (1988) oraz Spinelli
(1989) próbowali skojarzyć terapię werbalną i arteterapię. Pomagali oni klientom
poszerzać samoświadomość, dzięki której klienci mogli postrzegać swoje życie i
oceniać je w nowy dla nich sposób. W rezultacie klienci zaczynają rozumieć swoje
życie i uczą się doceniać swoje ograniczenia – potrafią określać priorytety w oparciu
o nowe przekonania. Betensky (1995) zakłada, że klienci osiągają te cele w procesie
tworzenia i analizowania sztuki. Według niej rolą terapeuty jest pozostawanie w
ciszy, tworzenie terapeutycznej przestrzeni i atmosfery do twórczej pracy,
przygotowywanie materiałów artystycznych i obserwowanie twórczego procesu
klienta. Zadbanie o terapeutyczną przestrzeń to podstawowy warunek do tego, aby
sztuka mogła być skutecznym narzędziem terapeutycznym. Gdy klient napotka na
trudność i utknie, terapeuta ma za zadanie jedynie zachęcić go do szczegółowego
opisania swoich trudności i do poszukania własnych rozwiązań. Spinelli (1980)
twierdzi, że w takiej sytuacji najpierw klient powinien przedstawić swoje pomysły na
wybrnięcie z utknięcia a następnie terapeuta powinien odnieść się do tych
rozwiązań.

W związku z ciszą pojawia mi się pytanie: Jak tak naprawdę czujemy się w ciszy? W
moim przekonaniu dyskomfort bycia w ciszy jest głównym powodem, dla którego
wielu terapeutów nie korzysta ze swojego kreatywnego potencjału. Umieć pozwolić
sobie działać bez samooceny to pozwolić sobie być znów dzieckiem (Oaklander
1978, Winnicott 1971). W dzisiejszym świecie nie ma miejsca na zabawę a ważne są
tylko efekty. Terapeuci też wyrażają to przekonanie, gdy mówią „Nie umiem
rysować!”, „Jestem kiepski w malowaniu!”. Dziecko, które nie zostało jeszcze w pełni
ukształtowane przez społeczeństwo, nigdy nie wypowiada takich zdań. Co stanowi o
dobrym czy złym rysunku? Kto decyduje, czy ktoś jest dobry w rysowaniu czy zły?
Dziecko rysuje w ciszy, ponieważ jego uwaga skupiona jest całkowicie na samej
czynności, samym procesie tworzenia. Natomiast dorośli impulsywnie oceniają
swoją pracę kierowani samokrytyką czy lękiem przed negatywną oceną innych
(Gladding 1998). Skoro uciszanie naszych lęków jest trudne, to jakim wysiłkiem musi
być uciszanie umysłu czy samo bycie w ciszy!

NARYSUJ, WYKRZYCZ, WYPOWIEDZ ABY SIĘ UWOLNIĆ



Podstawą procesu w terapii gestalt jest praca w tu-i-teraz. Podobnie jest w
arteterapii, ponieważ klient tworzy swoją pracę w bieżącym momencie, na naszych
oczach. Spinelli (1989) twierdzi, że obserwacja procesu twórczego klienta pomaga
terapeucie zrozumieć, czego klient doświadcza w danym momencie i jednocześnie
odnieść dzieło klienta do jego doświadczeń w zewnętrznym świecie. W ten sposób
klient może w pełni przeżywać swój nieświadomy proces zamiast skupiać się na
szukaniu odpowiednich słów oddających jego przeżycia. Taki proces daje
wyraźniejszy obraz sytuacji klienta. Podobne podejście pojawia się również u Rhyne
(1996), która twierdzi, że używanie materiałów plastycznych do poszukiwania i
eksplorowania unikatowych cech danej osoby stymuluje poszerzanie zakresu
percepcji poprzez proces tworzenia. To pomaga zrozumieć treści zawarte w dziełach
plastycznych.

W przeciwieństwie do pierwszych publikacji na temat sztuki w terapii gestalt, które
skupiały się na materiałach plastycznych, współczesne źródła kładą nacisk na
proces twórczy. Materiały plastyczne stanowią pomost między światem
wewnętrznym i zewnętrznym, a wyłaniające się z nich formy są wiadomościami,
które wspierają możliwości wyrazu człowieka, jego funkcje kontaktu oraz strategie
rozwiązywania problemów. Zadaniem terapeuty jest odnoszenie wglądów i
uświadomień wypływających z procesu twórczego do sposobu w jaki dana osoba
buduje i doświadcza swojego życia i relacji. Rhyne jest przekonana, że pamięć
sensoryczną najefektywniej uruchamia niewerbalne doświadczenie poprzez zmysły,
na przykład ruch, świadomość ciała oraz pracę z materiałami plastycznymi. Mając na
celu połączenie sztuki i terapii werbalnej Betansky (1995) proponuje
ustrukturalizowanie sesji. Na początku takiej sesji klient oswaja się z materiałami
plastycznymi a następnie zaczyna z nimi pracować. Ukończywszy pracę klient
przedstawia swoje dzieło i interpretuje je fenomenologicznie, aby je w pełni
zanalizować i zintegrować. Ganim (1999) tłumaczy wspólne elementy psychoterapii i
sztuki odnosząc się do lewej i prawej półkuli mózgu. Lewa półkula porozumiewa się
za pomocą słów i informuje nas o tym, co myślimy, że czujemy, podczas gdy prawa
półkula porozumiewa się za pomocą obrazów informując nas o tym, co faktycznie
odczuwamy. Gdy nazywamy coś słowami, pozwalamy lewej półkuli interpretować
nasze odczucia, a taka interpretacja łączy się z różnymi oczekiwaniami i
ograniczeniami. Niektóre rzeczy pozostają niewypowiedziane i w ten sposób
ograniczamy doświadczenie, które może być pełne jedynie, gdy będzie wyrażone od
początku w sposób niewerbalny. Takie założenie prowadzi do wniosku, że
nieświadome treści wyrażamy obrazami, a rozumiemy je dzięki logice i werbalizacji.
Podobne podejście leży u podstaw terapii EMDR Shapiro (1987). Terapeuta inicjuje
odpowiedni ruch, który łączy obie półkule mózgu. W ten sposób umożliwia pełne
przepracowanie doświadczenia będącego przedmiotem terapii.

OPIS PRZYPADKU

Aby lepiej przedstawić potencjał kreatywności w terapii gestalt, przytoczę fragmenty
procesu klientki, z którą pracowałam przez cztery lata. Dla ochrony tożsamości
klientki, będę ją tutaj nazywać Carla.



Carla jest wnikliwą czterdziestoletnią kobietą ze zdiagnozowaną osobowością
borderline. Ze względu na próby samobójcze wielokrotnie przebywała w szpitalach
psychiatrycznych i nie wierzy, by coś lub ktoś był w stanie jej pomóc. Carla była
badana przez wielu specjalistów i próbowała wielu różnych terapii, w wyniku czego
niechętnie mówi o tym, czego doświadcza teraz i czego doświadczała wcześniej w
życiu. Carla spędza czas na czytaniu, pisaniu i rysowaniu, ponieważ jak sama mówi
„brak mi już głosu, żeby powtarzać wciąż to samo, brak mi słuchu, by wysłuchiwać
tych samych rad od różnych specjalistów, czy osądów ludzi, gdy dowiadują się,
przez co przeszłam.” W ramach swojej terapii, Carla została skierowana do mnie na
sesje terapeutyczne w nadziei, że zacznie siebie sama lepiej wspierać i w ten
sposób zahamuje regresję. Z dokumentacji Carli dowiedziałam się, że jej granice
były przekraczane, odkąd była dzieckiem i że wspomnienia tych wydarzeń odbierały
jej wolę dalszego życia. Z dokumentów szpitalnych wynikało, że Carla okaleczała się
i przedawkowywała różne leki. Podczas swoich pobytów w szpitalu niewiele się
odzywała. Czasami tylko mówiła, że okalecza się po to, żeby znów coś poczuć, ale
gdy uświadomiła sobie, że nikt nie może jej pomóc, zapragnęła umrzeć.

Czytając dokumentację Carli doszłam do wniosku, że praca terapeutyczna z nią
polegać będzie głównie na moim trwaniu przy niej i przy tym, co pojawi się w trakcie
naszych sesji. Miałam wrażenie, że Carla potrzebuje kogoś, kto będzie ją trzymał za
rękę podczas jej drogi, kogoś, kto jej wysłucha bez osądzania jej i bez dawania jej
rad. Ponieważ długo unikała omawiania swoich traumatycznych doświadczeń,
zaproponowałam jej pracę na procesie twórczym. Nie była to łatwa praca, ponieważ
Carla testowała mnie przez większość czasu i zamykała się przede mną za każdym
razem, gdy uświadamiała sobie, że ją dostrzegam. Jej trudność była naturalna, bo
do tej pory nie miała nikogo, kto by jej wysłuchał i postrzegał jako człowieka.
Początkowo większość naszej pracy skupiała się na ćwiczeniu świadomości i
uziemiania. Prosiłam ją wtedy, żeby w dziesięć minut narysowała, co widzi w
gabinecie. Zazwyczaj skanowała całe pomieszczenie i rysowała cztery przedmioty.
Gdy praca była gotowa, pytałam ją o poszczególne przedmioty, aby ustalić, czy jest
świadoma, jak one na nią wpływają. Czasami Carla prosiła mnie o pomoc w
kolorowaniu przedmiotów, które narysowała, aby skończyć na czas i aby skończony
rysunek był przyjemny dla oka. Podczas jednej z naszych sesji narysowała poniższy
rysunek i ponumerowała przedmioty:
Oto transkrypcja fragmentów tamtej sesji.



Terapeutka: Zdaje się, że przywykłaś do rysowania podczas każdej sesji. Ten
rysunek jest bardziej szczegółowy niż ten z poprzedniej sesji.
Carla: Na tym rysunku pokój jest lepszy. Widzę na nim więcej koloru i myślę, że
mnie nie skrytykujesz. Popatrz, ponumerowałam też przedmioty. Dobrze się czuję
rysując to, co widzę. Pomaga mi to przypomnieć sobie, co mam powiedzieć, gdy
zaczynam się mieszać i frustrować.
Terapeutka: Tak, widzę to. Czy jest coś, co powoduje Twoje pomieszanie i
frustrację?
Carla: Pytasz mnie, co czuję, gdy patrzę na te przedmioty i to mnie na początku
dezorientowało, bo nie wiedziałam, jakie te rzeczy wywołują we mnie odczucia i po
co je rysuję, ale po ostatniej sesji myślałam o moim doświadczeniu i o tym jak się
czasami inaczej czuję choć w innych momentach czuję się też odrętwiała.
Terapeutka: To bardzo wnikliwe, Carlo! Cieszę się, że przeanalizowałaś nasze
ostatnie spotkanie. Chwile, w których asymilujesz i jesteś świadoma siebie i swojego
otoczenia to część procesu terapeutycznego. Zdaje się też, że chętnie opowiadasz o
tym rysunku.
Carla: Tak. Narysowałam fotele, bo czuję się wsparta, gdy na nich siedzę. Są koliste
i zdają się otulać moje ciało. Przypominają mi czas, kiedy byłam dzieckiem i moja
babcia tuliła mnie mocno, gdy siedziałam na jej kolanach.
Terapeutka: Bardzo dobra obserwacja. Nigdy dotąd nie mówiłaś mi o swojej babci.
Możesz mi ją opisać?
Carla: Nie lubię o niej mówić, bo umarła. Tęsknię za nią… była jedyną osobą, która
mnie tuliła i słuchała, gdy mówiłam. Nigdy się na mnie nie złościła, gdy zrobiłam coś
złego. W przeciwieństwie do moich rodziców. Była pogodną osobą, lubiła rozmawiać
z ludźmi i pomagać innym, gdy tylko mogła. Po szkole zabierała mnie na huśtawki i
bawiła się tam ze mną.



Terapeutka: Widzę, że się wzruszasz, gdy ją wspominasz. Musiała wiele dla Ciebie
znaczyć. Cieszę się, że podzieliłaś się ze mną wspomnieniem o niej i że okazywała
Ci miłość i czułość.
Carla: Tak. Opowiem Ci jeszcze o pozostałych rzeczach, które narysowałam.
Terapeutka: Opowiedz.
Carla: Zauważyłam, że ściana ma kolor zielony. Czuję się spokojna, gdy na nią
patrzę, bo przypomina mi plac zabaw, na który babcia zabierała mnie po szkole,
żebym mogła pobawić się na huśtawkach. Widzę też mały stolik obok mnie i choć
przeszkadza mi, że stoi na środku pokoju, to lubię jego niebieskawy kolor. Kojarzy mi
się z kolorem nieba późnym wieczorem. Widzę też ramki na ścianie. W dwóch z nich
jest dużo napisów a to mnie intryguje, bo nie rozumiem tych treści. Czasem mnie to
frustruje, gdy nie mogę czegoś dobrze zrozumieć. Obok ramek jest ładny obraz.
Lubię go, odpręża mnie i podobają mi się jego kolory. To wzgórze przypomina moje
życie; czasem ciężko jest się wspiąć na szczyt i czasem utykam w miejscu, czasami
schodzę bez problemu a innym razem potrzebuję na to sporo czasu. Życie pełne jest
gór i dolin.
Terapeutka: Zdaje się, że dzisiaj jest Ci łatwiej mówić, Carlo. Słuchanie Twoich
wypowiedzi i refleksji jest inspirujące. Cudownie jest słuchać i obserwować ciebie
taką świadomą swojego otoczenia. Dobrze słyszeć, co cię frustruje a co cię odpręża.
Często mam wrażenie, że jesteś niedostępna, ale dziś jesteś jak motyl, który wyrósł
ze swojego kokona i zaczął trzepotać skrzydłami.
Carla: Dziękuję. Zwykle nie mówię dużo, bo zazwyczaj ludziom wydaje się, że
wiedzą, co ja wiem. Nigdy nie słuchają o tym, czego doświadczam, a gdy się
pogubię, przyspieszają i zostawiają mnie. Ty zdajesz się być spokojna, chcesz mnie
słuchać a moje milczenie cię nie wytrąca.
Terapeutka: Dobrze słyszeć, że czujesz się przeze mnie wspierana. Jestem
człowiekiem, tak jak ty. Też się czasem frustruję, ale nauczyłam się już odczuwać to
świadomie i pozwalać temu w naturalny sposób mijać. Jestem pewna, że ty też się
tego nauczysz, bo widzę w Tobie dużą zmianę. Mam nadzieję, że będziesz nadal
poddawać swoje doznania refleksji tak, abyśmy mogły dalej omawiać je na kolejnej
sesji.

-------------
To tylko kilkuminutowy fragment naszej sesji. Na kolejnym spotkaniu omawiałyśmy,
co dzieje się z Carlą, gdy odczuwa frustrację i jak może używać obrazów, aby pomóc
sobie rozluźnić napięcie. Carla wyobraziła sobie siebie jako motyla, który wzlatuje na
wzgórze. Czasem jego skrzydła były ociężałe i nie mógł dolecieć na szczyt. Wtedy
ktoś musiał go złapać i wnieść na szczyt. Czasem motyl latał w kółko i wtedy
nosząca go osoba poddawała się i odchodziła. A czasem motyl swobodnie wzlatywał
na szczyt i zlatywał w dół. Carla stwierdziła, że postara się pozwolić mi zanieść ją na
górę, gdy będzie jej ciężko. Dzieląc się tym fragmentem procesu klientki chcę
zilustrować, w jaki sposób można używać kreatywności, aby „dotrzeć” do klienta,
postrzegać go jako istotę ludzką i być przy nim i jego procesie. Z łatwością mogłam
przyspieszyć proces i od razu poprosić Carlę o szczegółowy opis procesu rysowania
mnie, ale to najpewniej by ją spłoszyło. Zamiast tego skupiłam się na jednym
elemencie i powoli odkrywałam wspomnienie, które klientka zatajała. Nie
dopytywałabym dalej, gdybym Carla nie była chętna mówić o tym.
Na koniec każdego roku naszej współpracy zachęcałam Carlę do wspólnej refleksji
nad wykonaną pracą i prosiłam, aby coś narysowała. Motywacją do tej interwencji
było stworzenie obrazu naszej wspólnie przebytej drogi. Początek naszej współpracy



symbolizowała pusta kartka, a na koniec każdego roku rysowałyśmy na niej coś, co
oddawało charakter pracy z tego okresu. Poniższy rysunek obrazuje cztery lata tej
pracy: w pierwszym roku Carla narysowała góry. Opisała je jako „bardzo
niewzruszone, szczyty trudne do osiągnięcia, ciężkie”. „Czuję strach, gdy na nie
patrzę. Chociaż przyjemnie mi się je rysuje. Boję się ciężaru, który czuję patrząc na
nie. Dobrze, że nie musiałam się w tym roku sama na nie wspinać i że odpoczywałaś
razem ze mną, gdy byłam zmęczona wspinaczką. Żałuję, że nie miałam w swoim
życiu nikogo, kto by mi tak towarzyszył, ale cieszę się, że mogę tego doświadczyć
teraz.”

Podsumowując drugi rok naszej współpracy Carla dorysowała promienie słońca.
Skomentowała to tak: „Ten rok był lepszy, jak wzrok po nałożeniu okularów
korekcyjnych. Promienie przebijają się przez deszczowe chmury. Nie wierzyłam, że
mogłabym kiedyś przejrzeć na oczy. Teraz promienie mogą oświetlać góry i widzę
lepiej ich kolor. Już nie są takie straszne a nawet jeśli leży na nich śnieg, który
utrudnia mi wspinaczkę, to promienie powoli roztopią lód tak, że będzie mi się łatwiej
wspinać.”

W trzecim roku Carla dorysowała rzekę. Powiedziała: „Ten rok nie był łatwy, bo już
nie mogłam ukrywać się przed sobą. Moja terapeutka widziała mnie wyraźniej i to
mnie czasem przestraszało, bo wstydziłam się tego, kim byłam. Terapeutka pomogła
mi przejść przez rzekę i razem doświadczyłyśmy wielu emocji. Miałam wrażenie, że
przez lata tkwiłam w kałuży błota i nagle mogłam wreszcie popływać i poruszyć się
tak, żeby poobserwować swoje otoczenie. Wyszłam z utknięcia.”

Po czwartym roku terapii Carla dorysowała trawę i kwiaty. Stwierdziła, że tamten rok
był pewnym dopełnieniem obrazu. „Nareszcie mogę usiąść na trawie i patrzeć na



góry przede mną. Są duże, ale nie przerażają mnie tak jak kiedyś. Wiem, że
promienie słońca oświetlą mi drogę i rozpuszczą śnieg ułatwiając mi wspinaczkę. Nic
się nie stanie, jeśli nie dam rady. Zatrzymam się i odpocznę, dopóki nie będę gotowa
na kolejne podejście. Mam nadzieję, że ktoś będzie mi wtedy towarzyszył, ale jeśli
nie, to mam wsparcie w sobie i zawsze będę miała wspomnienia, którymi się
wesprę. Tutaj czuję się spokojna, mogę oddychać. Wszystko z tego miejsca widzę.
Mogę nawet położyć się na trawie i patrzeć na płynące po niebie chmury.”

Niestety, nasz czas wspólnej pracy dobiegł wtedy końca, ponieważ po czwartym
roku terapii z Carlą kończyłam pracę w placówce, w której się z nią spotykałam.
Zdecydowałam się wykorzystać nasz proces kończenia jako interwencję, wiedząc,
że Carla ma trudność z kończeniem relacji. W wyniku tej trudności Carla nosi w
sobie wiele niedomkniętych tematów. Zaproponowałam, że na naszej ostatniej
wspólnej sesji napiszemy do siebie nawzajem listy. W ten sposób mogłyśmy
uwiecznić naszą wspólną drogę i zawsze pamiętać, co razem przeżyłyśmy. Carla
przystała na moją propozycję i na ostatniej sesji wymieniłyśmy się listami. Była
zachwycona treścią mojego listu i wspomnieniem wszystkich wspólnych przeżyć.
Wtedy wręczyła mi ten list:

„Caroline, masz szczęście być świadkiem dużych postępów, jakie robiłam w trakcie
naszej pracy, bo były też momenty, w których nie robiłam żadnych postępów. Po
trzeciej sesji poczułam, że mogę Ci zaufać i zwierzyć Ci się z poufnych tematów.
Przez cały ten czas byłaś rzeczowa, szczera i przestrzegałaś mnie przed pewnymi
rzeczami. Pokazałaś mi jak stawiać czoła życiu i mówiłaś mi nad jakimi obszarami
muszę bardziej popracować. Pokazałaś mi jak mogę panować nad moimi impulsami,
choć niestety nie zawsze mi się udawało, zwłaszcza ostatnio. Mam nadzieję, że
nadejdzie czas, gdy się poprawię a życie wróci do równowagi. Bóg jeden wie, co
będzie. Dzięki Tobie wiem, że mam swoją godność i że tak naprawdę każdy człowiek
mierzy się ze swoimi własnymi wyzwaniami. Dzięki temu procesowi udało mi się
wiele osiągnąć. Nigdy nie przypuszczałam, że będę w stanie o siebie zawalczyć.
Największym zaskoczeniem dla mnie był fakt, że choć się do Ciebie przywiązałam i
zaczęłam za Tobą tęsknić, nie uzależniam moich dalszych postępów od Ciebie i
przyjęłam informację o Twoim odejściu jako coś, co musiało nastąpić i jest częścią
życia. Zaczęłam patrzeć na życie w inny sposób, akceptuję każdą sytuację, która się
wydarza i próbuję sobie z nią poradzić najlepiej jak potrafię. Caroline, walczę z całej
siły. Miałam kontrolę nad wieloma sprawami, choć codziennie towarzyszy mi
frustracja. Życzę Ci wszystkiego co najlepsze niezależnie od tego, co będziesz robić.
Wspominaj mnie, proszę jako Carlę, osobę o wielkiej głębi.”

Na tym przykładzie widać, że gdy szanujemy tempo pracy klienta i podążamy za
nim, w efekcie jesteśmy w stanie odkryć wewnętrzny świat klienta. Jeśli będziemy
cierpliwie czekać na otwarcie drzwi, to rozpoczniemy z klientem taniec terapeutyczny
wśród pajęczyn i żyrandoli jego zamku.

WNIOSEK
Wiele osób kwestionuje wykorzystywanie technik plastycznych w psychoterapii, a
jeśli już dopuszczają ich użycie, to nie ma jasności co do tego czy są one sposobem
prowadzącym do werbalizacji czy też są samoistnymi interwencjami.



Moim zdaniem terapia gestalt sama w sobie jest sztuką dlatego daje nam
„pozwolenie na bycie kreatywnym” (Zinker, 1974). Zamiast kłócić się czy terapia
gestalt jest sztuką czy nauką, należy odnieść naukowe rozważania do technik
artystycznych. Aby to zrobić, należy nauczyć się „przyjmować to, co jest” (Beaumont,
2014), być w ciszy, która się pojawia i przepracowywać wszystko z klientem stosując
szeroką gamę sposobów dostępnych w relacji terapeutycznej. Według Naumberg
(1973) i Kramer (1973) najgłębsze emocje są obrazami zamieszkującymi
podświadomość. Można je przepracować tylko, jeśli najpierw damy im wyraz
artystyczny a następnie poddamy werbalizacji i logicznej analizie (Ganim, 1999).
Mimo iż sztuka uważana jest za użyteczną technikę w procesie terapii, zarówno
terapeuci jak i klienci niechętnie po nią sięgają. Być może ze względu na to, że
definiowana jest jako odzwierciedlenie rzeczywistości (Gladding, 1998).

Myślę, że w dzisiejszych czasach terapeuci każdego nurtu powinni zainwestować
czas i wiedzę w zgłębienie różnych technik i podejść. W ten sposób będą mogli
zaoferować klientom pełne spektrum terapii. Bycie terapeutą gestalt oznacza
pojmowanie świata jako spójnej, zorganizowanej całości, która jest czymś więcej, niż
tylko zbiorem elementów.
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[o autorce]
Caroline otrzymała tytuł magistra terapii gestalt na GPTIM (Maltański Instytut
Psychoterapii Gestalt), na Uniwersytecie Maltańskim ukończyła psychologię oraz
studia licencjackie ze sztuki w filozofii i psychologii. Aktualnie robi doktorat z terapii
gestalt. Caroline przez cztery lata pracowały w służbie zdrowia i współprowadziła
program domowego wsparcia klientów ze zdiagnozowanymi chorobami
psychicznymi. Caroline angażowała się w działalność przeciwko stygmatyzowaniu
zaburzeń psychicznych i prowadziła grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz ich rodzin. Pracowała też z młodzieżą, udzielając porad i
wsparcia.
Caroline bardzo interesuje się sztuką i od najmłodszych lat miała kontakt z różnymi
formami sztuki takimi jak media, malarstwo, taniec i aktorstwo. Dzięki tym
doświadczeniom Caroline wprowadziła do swojego warsztatu pracy z klientami
techniki bazujące na wyrazie artystycznym. Caroline pracuje nad różnymi tematami z
młodzieżą i dorosłymi, w szczególności z uzależnieniami, lękiem, depresją,
zaburzeniami osobowości i innymi, zarządzaniem złością, żałobą, stratą i związkami.


