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Uniwersalizm terapii Gestalt polega głównie na tym, że łączy, poszukuje, jest otwarty i czerpie z różnych                
koncepcji rozumienia człowieka, takich jak: psychoanaliza, psychologia postaci, egzystencjalizm, psychologia          
humanistyczna, teoria pola czy fenomenologia. Intencją niniejszego artykułu jest ukazanie, w jaki sposób             
holizm jest rozumiany w ujęciu Gestalt i jak przyjęcie holistycznego podejścia wpływa na proces              
terapeutyczny. 

 

Pojęcie holizmu używane jest ostatnio w różnych kontekstach życia społecznego. Jednak mam wrażenie, że to modne                
słowo jest zbyt dowolnie traktowane w języku polskim. Spotykamy z jednej strony kliniki zabiegów estetycznych,               
używających tego określenia (z uwagi na to, że zabiegi dotyczą całego ciała, włącznie z dietetyką), czy szkoły biznesu,                  
prowadzące zajęcia z „holistycznego zarządzania", (bo włączają aspekt duchowości). Z drugiej strony, pojawia się              
opinia Charlesa Browmana (2012), że określenie terapii Gestalt mianem holistycznej powinno zostać odrzucone, m.in.              
ze względu na przestarzałość tego pojęcia oraz możliwość zbyt swobodnej jego interpretacji (np. jest ono               
bezpodstawnie kojarzone z koncepcjami ezoterycznymi). Browman uważa, że przez holizm terapia Gestalt została             
odsunięta od poważnych badań. Niniejszy artykuł stanowi o tym, że podejście holistyczne w Gestalcie jest jego                
ogromną zaletą, a nie anachronizmem. Niewątpliwie holizm ubogaca proces terapeutyczny i pozwala spojrzeć na              
klienta wielostronnie, biorąc pod uwagę takie aspekty człowieka, jak: ciało, emocje, umysł i duchowość. 
 
 

DEFINICJA HOLIZMU W UJĘCIU GESTALT 

 

Holizm (od gr. holos - całość) to filozoficzna koncepcja rzeczywistości stawiana w opozycji do redukcjonizmu. Według                
niej, świat jako całość złożony jest hierarchicznie z całości niższego rzędu, które podlegają ewolucyjnie dynamicznym               
zmianom. Jednakże całość nie jest jedynie sumą tych części i nie tłumaczą jej prawa rządzące tymi częściami. Takie                  
pojęcie holizmu zostało stworzone przez J.Ch.Smutsa (1926). Filozof ten uważał, że w doświadczaniu świata              
uczestniczą wszystkie zmysły i z tego powodu analizę zjawisk powinno się przeprowadzać całościowo. Innymi słowy,               
prawda nigdy nie będzie sumą części. Głosił on całościowe, komplementarne podejście do rzeczywistości, która jest -                
podobnie jak życie ludzkie - procesem twórczym. 
 
Według Smolec i Kincela (2007) holizm przejawia się w psychoterapii Gestalt na trzy różne sposoby. Po pierwsze,                 
problemy ludzi są całościowymi reakcjami organizmu na pewne potrzeby. Po drugie, wyizolowanie pewnej części i               
obserwacja całości organizmu są pomocne w pracy z klientem. Po trzecie, koncepcja figury i tła, która została                 
zaczerpnięta z psychologii postaci, odnosi się do ujmowania człowieka jako części jakiejś całości, a więc do                
poszukiwania tła. Zatem podejście bodziec-reakcja musi zostać uzupełnione o sytuację życiową oraz całościową             
reakcję organizmu. 
 
Według Żłobickiego (2008) istotę holizmu oddaje gestaltowska metafora róży. Żaden z elementów kwiatu, ani kolce,               
ani płatki, nie odda tego, czym jest róża jako całość. Dopiero holistyczne doświadczenie róży pozwoli nam dostrzec jej                  
piękno i wyjątkowość. 
 
 

DUCHOWOŚĆ W GESTALCIE 

 

W nurcie Gestalt odrzucany jest dualizm, bowiem uznaje się, że dusza i ciało są jednym i tym samym procesem.                   
Człowiek to jedność psychofizyczna. Na tę całość, która jest czymś więcej niż tylko sumą elementów, składają się:                 
ciało, umysł, emocje, myśli, zachowanie (Paruzel-Czachura, 2015). Należałoby tu dodać kolejny aspekt, bez którego              
trudno jest mówić o holizmie, mianowicie duchowość par excellence. 
 
Nie da się podważyć istnienia silnego związku i ścisłej zależności pomiędzy tymi sferami. Tym bardziej że psychoterpia                 
- jak lakonicznie definiuje to Józef Pieter (1963) - to leczenie duszy (z gr. psyche - dusza, therapein - leczyć). 



 
Ponadto, samo podejście Gestalt, ze względu na swoistą bliskość aksjologiczną z religią chrześcijańską (miłość do 
siebie i bliźniego) oraz filozofią Wschodu, może  być  narzędziem  umożliwiającym  klientom poznanie różnych 
aspektów ich duchowego rozwoju. Większość klientów musi jednak najpierw skupić się na sprawach dla siebie 
podstawowych, aby potem bezpiecznie przenieść uwagę na wymiar transcendentny (Sills, Fish, Lapworth, 1999). 
Dotykanie duchowości w terapii musi mieć swoje uzasadnienie w procesie, jak w przypadku mojej klientki. Asia  1

pracowała   nad   przejściem przez żałobę i żalem po stracie dziecka. Ponieważ podczas procesu żałoby jej wiara 
uległa zachwianiu, w jednym z eksperymentów na puste krzesło zaprosiła Boga, by wyrazić swój żal, złość, ból i 
poczucie osamotnienia w tak trudnym dla niej momencie. Wspomniana technika pustego krzesła to rozmowa klienta, 
który wypowiada różne, niewyrażone dotychczas zdania, myśli, pretensje, żale do wyobrażonej osoby. Zabieg ten 
pozwala na domknięcie niezakończonych spraw oraz identyfikację niewyrażonych uczuć, które pochłaniają naszą 
energię w teraźniejszości. 
 

... problemy ludzi są całościowymi reakcjami 
organizmu na pewne potrzeby 

 
Duchowości nie należy łączyć wprost tylko z religijnością czy transcendencją, ale również z poszukiwaniem sensu,               
samorealizacją, osiąganiem poczucia szczęścia. Przykładem pracy nad tym ostatnim zagadnieniem jest proces            
terapeutyczny klienta Witka, który przyszedł na terapię, bo miał - jak mówił - kłopot z niskim poczuciem wartości.                  
Okazało się, że klient nigdy dotychczas nie stawiał sobie pytań typu: „co mnie uszczęśliwia?", „jak realizuję swoje                 
potrzeby?", a nawet najprostszego pytania: „czy jestem szczęśliwy?". Pracując z klientem, fokusujemy się głównie na               
budowaniu uczucia miłości do siebie samego. 
O duchowości i duszy mówi się we współczesnym Gestalcie coraz wyraźniej. Nawet w najnowszej publikacji               
Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej wspomniane jest, że ta łączy duszę „zwierzęcą" (podając jako przykład               
oddychanie) z duszą „społeczną" (bycie w kontakcie terapeuta-klient), a więc łączy dwa elementy przez wieki uważane                
w filozoficznej kulturze Zachodu za wzajemnie się wykluczające (Spagnuolo-Lobb, 2016). Posługiwanie się w terapii              
Gestalt tylko wymiarami emocji, umysłu, ciała jest de facto redukcją, która może być niekorzystna dla procesu                
terapeutycznego klienta. Prawdziwie holistyczne podejście wymaga w terapii uwzględnienia również apektu           
duchowości. 
 
 

DUCHOWOŚĆ CIAŁA 

 

Do duchowości w kontekście ciała odwołuje się Lowen (2006), będący autorytetem dla wielu terapeutów Gestalt. 
Zajmując się ciałem, zwracał szczególną uwagę na siłę emocji oddziaływujących na somę, rolę oczu jako wrót do 
naszego ducha, znaczenie wdzięku, miłości i wiary w rozwoju duchowości.   Podkreślił również znaczenie życia 
seksualnego zarówno dla ciała, jak i ducha. Podobnie jak w Gestalcie, w bioenergetyce człowiek jest z definicji 
całością. Lowen uważał, że „ciało jest wypełnione duchem, który jest ożywiany przez jego psychikę i czuwa nad jego 
działaniem" (ib., s. 34). Terapeuta ten oryginalnie wyjaśnia, że dusza to „imię, jakie nadajemy systemowi 
energetycznemu, który ożywia każdy organizm. Gdy jesteśmy nienawistni, nasze serce się zaciska, a dusza kurczy. 
Gdy jesteśmy łaskawi, serce się rozszerza, a dusza wzbiera" (ib., s. 233). Lowen odrzuca jednocześnie platońskie 
pojęcie ciała jako więzienia duszy, a funkcję ograniczającą przypisuje ego. Mówiąc o duchowości w bioenergetyce, 
trudno nie wspomnieć o tzw. uziemieniu. Lowen bowiem traktuje człowieka wertykalnie - jego życie rozpatruje na osi 
aspektu duchowego i ziemskiego (korzenie). Osoba z gracją (tzn. pozbawiona usztywnień w ciele) ma własny kodeks 
moralny, który nigdy nie jest sprzeczny z jej ciałem. To uczucia, uwzględniające potrzeby ciała, powinny kształtować 
zasady moralne, które polegają nie na ciągłym zaspakajaniu jego pragnień, lecz - dzięki funkcji ego - na możliwości 
odkładania realizacji potrzeb na później. Duchowość ciała to poczucie łączności z uniwersum, a drogą do osiągnięcia 
jedności ze światem jest według Lowena miłość. Praca z ciałem stanowi inspirację dla wielu terapeutów Gestalt. Czy 
sięgając jednak po pracę z ciałem i techniki bioenergetyczne, terapeuci Gestalt korzystają też i odwołują się do 
duchowości jako takiej? Nie wydaje się to takie oczywiste, choć Ginger (2004) zwraca uwagę na aspekt duchowy, 
pisząc: „Człowiek jest pojmowany w swej pełni, w systemowej interakcji jego pięciu podstawowych wymiarów: 
fizycznego, afektywnego, racjonalnego, społecznego i duchowego, interakcji ogarniającej całość istoty ludzkiej, w 
całości jej otoczenia lokalnego i kosmicznego, w poszukiwaniu fundamentalnego sensu" (ib., s. 154). 
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HOLIZM A STRUKTURA CZŁOWIEKA I KONCEPCJA ZABURZEŃ 

 

Podejście holistyczne opiera się na założeniu, że całość to coś więcej i coś innego niż suma jej części składowych.                   
Całość, innymi słowy, nie jest jedynie wynikiem połączenia ze sobą jej fragmentów, lecz zawiera w sobie wewnętrzną,                 
właściwą dla siebie harmonię, pewną szczególną strukturę wynikającą z integracji jej składników. Zasada holizmu              
wymaga od nas spojrzenia na człowieka w całkiem inny sposób, niż ten, jakiego uczy szeroko pojęta kultura Zachodu,                  
skoncentrowana na „wiwisekcyjnym" badaniu rzeczywistości. Kardynalną zasadą teorii Gestalt jest założenie, że            
człowiek to organizm (konglomerat), stanowiący jedność, a różnego rodzaju podziały strukturalne na ciało/psychikę,             
umysł/emocje, nie oddają jego istoty. Cechą charakterystyczną pracy terapeuty Gestalt jest zajmowanie się właśnie              
procesami i zjawiskami, które przebiegają w całym organizmie, a nie w poszczególnych jego elementach (Mellibruda,               
2009). Sam Perls w pełni realizował w terapii holistyczną koncepcję człowieka, stosując w tym celu bezprecedensowe                
połączenie poszerzania świadomości, aktywnego eksperymentowania, wizualizacji, fantazji, odgrywania ról,         
zainteresowania językiem, pracy z ciałem, posługiwania się intuicją i rozumowania (Clarkson i Mackewn, 2008). Yontef               
(2005) podkreśla, że terapeuta z holistycznym podejściem nie postrzega siebie i pacjenta jako osobnych elementów,               
lecz jako dialogującą całość, składającą się z klienta w dialogu z terapeutą i terapeuty w dialogu z klientem. 
W terapii Gestalt podkreśla się także rolę integracji. Patrząc na klienta w sposób holistyczny, wspieramy go w                 
odkrywaniu i korzystaniu z jego zasobów, pomagając w zamianie problemów dnia codziennego na rozwiązania.              
Jedynie patrzenie na klienta jako całość oraz postrzeganie samego siebie przez terapeutę jako całości może pomóc                
klientowi i poprawić jakość jego życia. Wyparcie któregoś z tych elementów, zepchnięcie na drugi plan, może                
powodować problemy natury psychicznej, jak choćby zaburzenia psychosomatyczne, depresję. Człowiek zdrowy to            
ten, dla którego tak samo ważne są jego myśli, emocje i czyny. Przejawem zaburzeń w tej sferze może być nerwica                    
powodująca np. odcięcie od aktualnych uczuć i zmysłów (Paruzel-Czachura, 2015). W sytuacji trudnej człowiek może               
reagować na trzy sposoby, a każdy z nich odnosi się do różnych jego stref, np. odczuwa smutek i żal, w jego umyśle                      
pojawiają się gorzkie refleksje, a w ciele może pojawiać się ból brzucha. 
 
W nurcie Gestalt zwraca się uwagę na brak integralności osoby - wówczas celem terapii staje się powrót do                  
holistycznej harmonii. Zintegrowana jednostka reaguje rzeczywiście „całą sobą": psychika, umysł i ciało współpracują,             
stopione w jedność. Chu (1993) wskazuje również na fakt, że jako dorośli nauczyliśmy się - wskutek nieprawidłowego                 
wychowania - „funkcjonować", tzn. kultywować wybrane funkcje, inne zaś zaniedbywać. Uczymy się używać tylko              
„głowy", a uczucia (jako zbędny balast) - odkładać na bok. Na szczęście, słynne w wielu firmach, (a niekiedy i w                    
domach), powiedzenie: „zostaw emocje za drzwiami" odchodzi coraz częściej do lamusa, bo z gruntu jest               
oczekiwaniem nierealistycznym. To tak, jakby prosić, aby ktoś „zostawił za drzwiami" swoją rękę. Generalnie, nie               
dbamy o uczucia, które - jak wynika z moich doświadczeń terapeutycznych - bardzo często przeżywa się „zastępczo":                 
w kinie, telewizji, podczas lektury itd. Zgoła przeciwnie traktujemy nasze ciało, które wciąż udoskonalamy, upiększamy.               
Trzeba być bardziej fit, bardziej pięknym i najlepiej młodszym. W przestrzeni publicznej nie ma wiele miejsca na                 
prawdziwe ciało, raczej na to „wyphotoshopowane". Tak naprawdę, nie należy ono już do nas. Tematyka jedności                
psychofizycznej człowieka jest nam obca. Jedynym zrozumiałym dla niektórych doznaniem integrującym wydaje się             
seks, podczas którego człowiek jest całkowicie wewnątrz własnego ciała i dopuszcza do głosu uczucia. Takich               
procesów w życiu człowieka jest jednak znacznie więcej, jeśli potrafi je zauważyć i przeżyć świadomie. Może to być 
 

całość to coś więcej i coś innego niż 
suma jej części składowych 

 
 
śpiew, taniec, yoga, uprawianie sportu. Ten kontakt ze sobą, ze wszystkimi swoimi aspektami umożliwia oczywiście               
także proces terapeutyczny. 
Koncepcja holistyczna ma dla terapeuty znaczenie kardynalne, ponieważ pokazuje, w jaki sposób odnosimy się do               
klientów - czy widzimy ich całościowo, jako osoby mające ciało, umysł i duszę, indywidua osadzone w swoim                 
kontekście kulturowym i społecznym. Terapeuta nie myśli ot, tak, po prostu, że ma przed sobą osobę z depresją, ale                   
bada cały obraz, sprawdza, czy ten klient był już w depresji, czy ostatnio stracił kogoś bliskiego, czy zaszła w jego                    
życiu jakaś poważna zmiana, jak wygląda sieć społeczna klienta itd. (Sills, Fish, Lapworth, 1999). 
 
Oddzielenie ciała od Ja, a co za tym idzie, odseparowanie ciała od umysłu, jest wynikiem adaptacji do trudnych 
zdarzeń życiowych, doświadczanych fizycznie. Człowiek jest całością, ale doświadcza siebie tak, jakby się składał z 
części (Kepner, 1991). Dodatkowo doświadczenie traumy powoduje zerwanie kontaktu pomiędzy półkulami mózgu, 
przez co traumatyczne przeżycia nie mogą zostać zintegrowane. W konsekwencji dramatyczne wspomnienia nie 



zostają przetworzone przez system poznawczy,   powracając w swojej pierwotnej formie niemal tak samo, jak zostały 
pierwszy raz zapamiętane (Zdankiewicz-Ścigała i Przybylska, 2002). 
 
W perspektywie holistycznej terapeuta dogłębniej interpretuje cierpienie klienta, które nie ma jedynie charakteru             
mentalnego. Cierpienie w relacji postrzegane jest przez jednostkę w całości i poprzez doświadczenie. Ponadto,              
cierpienie jest zawsze fenomenologicznie obecne w kontakcie granicznym, w którym klient doświadcza siebie w relacji               
jednocześnie cielesnej, psychicznej i duchowej (Francesetti, Gecele i Roubal, 2016). Dla przykładu moja klientka Ola               
ma zaburzony obraz siebie. W wyniku wysokich oczekiwań rodziców w jej dzieciństwie, wykształciła w sobie rys                
perfekcjonistki; nic dla niej nie jest ani wystarczająco dobre, ani radosne. Wciąż dąży do doskonałości swojego ciała.                 
Podczas sesji stosujemy eksperymenty z lustrem i zdjęciami przedstawiającymi klientkę (w celu integracji jej obrazu               
siebie z rzeczywistością). W procesie terapii zmienia się podejście klientki do siebie samej - zaczyna siebie lubić,                 
podziwiać i szanować. Wyraża się to choćby tym, że ograniczyła liczbę katorżniczych ćwiczeń (po których nawet                
mdlała bądź wymiotowała). Integrowanie obszarów cielesnych z obrazem siebie pomaga też klientce budować             
poczucie szczęścia i akceptacji do siebie takiej, jaka po prostu jest. 

 
Podejście holistyczne jest esencją terapii Gestalt, bowiem bez niej istnieje ryzyko, że w pracy z klientem proces 
zatrzyma się na wysycaniu jednego uczucia. Zajmując się z moją klientką Martą jej złością do matki, nie tylko 
sprawdzałam, gdzie klientka tę złość odczuwa w ciele, jak ją wyraża (poprzez uderzenie w poduszkę, ruch rąk), ale 
też, jak myśli o sobie w kontekście wyrażonej złości (ja jako osoba mogąca zezłościć się na matkę), czy wreszcie 
wchodząc na poziom duchowy (wybaczanie, wdzięczność). W efekcie doszło do wyrażenia uczuć i poszukania 
wybaczenia w domknięciu figury z przeszłości. Ten zabieg umożliwił klientce nawiązanie prawdziwego kontaktu w 
relacji z matką w tu i teraz, bez obciążania  zalegającymi afektami z przeszłości. 

 
W dialogu terapeuta-klient używa się wszelkich dostępnych środków przekazu: mowy, postawy, gestów, emocji.             
Fundamentalna zasada psychoanalizy, by „mówić wszystko" została poszerzona o „wszystko wyrażać" rozmaitymi            
kanałami: ruchem ciała, przez kontakt cielesny (dotyk), ekspresję emocjonalną (łzy, krzyk, śmiech, gniew), przekaz              
artystyczny (rysunek), korzystanie z rekwizytów (metaforyczne użycie różnych przedmiotów). Skojarzenia zachodzą           
swobodnie zgodnie z indywidualnymi preferencjami w danym momencie (Ginger, 2004). 
 
Integracyjne podejście do człowieka stara się każdy proces (konflikt, problemy życiowe, objaw fizyczny) traktować jako               
część większej całości, która zawiera w sobie aspekty somatyczne i psychiczne. Klient na sesji z terapeutą, któremu                 
bliski jest holizm, nie od razu dokona integracji, na jego polecenie. Zazwyczaj to właśnie doznawanie siebie jako kogoś                  
podzielonego na części powoduje, że ludzie poszukują terapii. Kepner (1991) wskazuje, że dobrze prowadzona              
integrująca praca terapeutyczna wymaga spełnienia następujących warunków: wystarczającej świadomości ciała,          
wystarczającej świadomości powiązań między Ja a życiem codziennym (z jego sprawami i problemami) oraz              
fundamentalnej wiary w istnienie połączenia pomiędzy procesami cielesnymi a psychologicznymi. 
 
Podejście integracyjne, jak wspomniano wyżej, musi wynikać z procesu i kontaktu między terapeutą a klientem.               
Czasem proces zdezintegrowanego klienta wymaga zastosowania tzw. modalności terapeutycznych (Kepner, 1991),           
czyli pracy jednostronnej, dwustronnej, warstwowej i wreszcie integracyjnej. 
- W podejściu jednostronnym terapeuta bierze pod uwagę jeden aspekt człowieka, zazwyczaj psychologiczny,            

stosuje tutaj prawie wyłącznie interwencję werbalną i pomaga zebrać informacje w celu zrozumienia klienta; 
- w podejściu dwustronnym terapeuta uznaje za jednakowo ważne aspekty somatyczne i psychologiczne, stosuje             

osobno interwencje co do ciała czy psyche; 
- w podejściu warstwowym (łączącym części ze sobą) terapeuta stosuje równocześnie jedną z metod pracy z ciałem                

oraz psychoterapię, choć istnieje ryzyko, że może dojść tu do konfliktu metodologicznego; 
- w podejściu integracyjnym terapeuta będzie dążyć do holizmu zarówno w metodyce, jak i w sposobie postrzegania                

człowieka czy zjawisk psychologicznych (np. podejście do oporu). 
 
 

HOLIZM A FUNKCJONOWANIE CZŁOWIEKA W ŚRODOWISKU 

 

Terapia Gestalt akceptuje wzajemną zależność jednostki i środowiska oraz ujmuje człowieka jako element             
wszechświata. Dobrze oddają to słowa Clarkson i Mackewn (2008): „jesteśmy relacją, ponieważ istniejemy i              
definiujemy siebie w odniesieniu do otoczenia, do innych ludzi i pojęć" (ib., s. 65). Perls podkreślał „iż jedyna dostępna                   
mu rzeczywistość to on sam, a drugi człowiek jest mu obcy" (Paruzel-Czachura, 2015, s. 161). Myśl ta wyraża                  
trudność poznania innych ludzi. Nieuchwytność człowieka jest naturalna ze względu na dynamikę życia ludzkiego. Ja               



to także granica kontaktu, nie istniałoby, gdyby nie było środowiska i interakcji z nim (dziecko jest konfluentne z matką                   
do momentu, kiedy zaczyna odczuwać siebie jako odrębne Ja). Tym samym zrozumienie Ja następuje poprzez to, co                 
jest poza nim. 
 
Warto podkreślić fakt, że podczas terapii klient przechodzi przez trzy stadia zrozumienia samego siebie (Harris, 1989).                
W fazie pierwszej jednostka dochodzi do tego, jaka jest. Akceptuje siebie i może przejść do drugiego etapu, w którym                   
stwierdza, że jest taka, ponieważ tak chce. Szczególnie ważne jest tu pojęcie odpowiedzialności. Ostatnie stadium to                
etap zrozumienia, że zmiana jest możliwa i zależy wyłącznie od decyzji jednostki . 2

 
Człowiek ma naturalną tendencję do strukturalizacji tego, co spostrzega, dzielenia całości na figurę i tło. Zgodnie z                 
teorią pola, obejmuje ono człowieka i jego środowisko. Próbując zrozumieć i poznać jakiś element pola, najpierw                
należy przyjrzeć się całości. Wszystko to, co dzieje się w polu, jest tak samo ważne i może pomóc nam w ujęciu jego                      
danego fragmentu (Paruzel-Czachura, 2015). Celem terapeuty jest zatem tworzenie związku z klientem            
(współtworzenie postaci), w którym klient będzie mógł uświadomić sobie, w jaki sposób konstruuje swój świat (Sills,                
Fish, Lapworth, 1999). 
 
Terapia Gestalt, głosząc holistyczną naturę człowieka i wszechświata oraz ścisłą zależność między jednostką a              
środowiskiem, podkreśla, że człowiek nastawiony jest nie tylko na swój świat wewnętrzny, lecz także na to, co                 
zewnętrzne - relacje ze światem. Oczywiste wydaje się, że kontakt ten jest niezbędny do zdrowego funkcjonowania.                
Celem psychoterapii z tej perspektywy jest holistyczna harmonia jednostki, możliwa m.in. dzięki optymalnemu             
kontaktowi z otoczeniem (Perls, Hefferline i Goodman, 1965). Kontakt optymalny należy tu rozumieć jako kontakt               
graniczny, stanowiący proces agresywnego (w rozumieniu teorii Gestalt) wkraczania w środowisko, proces selekcji             
treści poprzez ich rozdrabnianie i „smakowanie" (agresja dentalna w pobieraniu pokarmu jest pierwowzorem tego              
procesu) oraz proces asymilacji treści pożytecznych i odrzucenia „toksyn" (nie tylko pokarmowych). Samoregulacja jest              
procesem kontaktu-wycofania, asymilacji-eliminacji (Perls, Hefferline, Goodman, 1965). 
 
Niestety, kontakt wielu klientów z otoczeniem, w świecie nowych technologii, jest wyjątkowo trudny, a osamotnienie,               
obok depresji i raka, staje się kolejną cywilizacyjną chorobą. Terapeuta, którego uwaga dotychczas (od lat 50. do 70.                  
XX wieku) skierowana była raczej na wspieranie indywidualności pacjenta i proces wyłaniania się jego ego na tle                 
innych (lata 70.-90. XX wieku), dziś skupiony jest na wspieraniu procesu kontaktu z innymi. Jeśli więc do tej pory                   
zakładano, że osoba zdrowa to taka, która staje się figurą na tle otoczenia, to dzisiaj za osobę poprawnie                  
funkcjonującą w społeczeństwie uznaje się kogoś, kto potrafi doświadczać ciepła bliskich relacji oraz emocji i odczuć                
cielesnych w kontakcie z drugim człowiekiem (Spagnuolo-Lobb, 2016). 
 
Temat osamotnienia, przy rosnącej liczbie znajomych w mediach społecznościowych, jest coraz bardziej widoczny w              
moim gabinecie i dotyczy ludzi bardzo młodych, którzy uciekają często w świat wirtualny, co jeszcze bardziej wzmacnia                 
poczucie wyobcowania. Ilustrują to poniższe przykłady. 

 
Klientka Maria, lat 22, żyje w dużej izolacji, ma tylko wirtualnych znajomych. Kluczową kwestią w procesie terapii                 
jest budowanie i wzmacnianie umiejętności budowania relacji z terapeutą. Doświadcza tego, jak mówić o sobie,               
być ciekawym siebie i drugiego człowieka. 
 
Klientka Sara, lat 17, mająca trudności adaptacyjne w klasie, surowo oceniając innych, tak naprawdę jeszcze               
bardziej krytycznie patrzy na siebie, a otaczający świat ocenia bardzo zerojedynkowo. Nasza praca polega na               
zbudowaniu postawy mniej surowej wobec siebie, a przez to i wobec otoczenia. 

 
Klientka Krysia, lat 13, izolowana w klasie, ucieka w świat nauki. Ta ucieczka z jednej strony wzmacnia jej poczucie                   
siły („jestem najlepszą uczennicą"), z drugiej - potęguje uczucie izolacji. W terapii pracujemy nad byciem w                
kontakcie, nad wzbudzeniem zaciekawienia drugim człowiekiem. 

 
Idee Gestaltu odwołującego się do holizmu w dużej mierze zbieżne są z szeroko pojętym personalizmem, który w                 
centrum rzeczywistości stawia osobę jako podmiot społeczny, zdolny do łączenia się ze wspólnotą bez utraty jego                
podmiotowości i indywidualności. Według personalistów osobą jest się przez inną osobę (antynomia fundamentalna),             
czyli poprzez całkowitą relacyjność względem innych osób, całej rzeczywistości immanentnej i transcendentnej. Tylko             
w ten sposób człowiek kształtuje swoją tożsamość (Bartnik, 2000). 
 

2  



Wartość bliskiej relacji z drugim człowiekiem doskonale oddają słowa poety-prozaika Johna Donne'a: „Żaden człowiek              
nie jest samoistną wyspą; każdy stanowi ułamek kontynentu, część lądu. Jeżeli morze zmyje choćby grudkę ziemi,                
Europa będzie pomniejszona, tak samo jak gdyby pochłonęło przylądek, włość twoich przyjaciół czy twoją własną.               
Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością. Przeto nigdy nie pytaj, komu bije                
dzwon: bije on tobie" (pobrane z: http://encyklopediaksiazek.cba.pl/Wiki/index.php?title=John_Donne, data dostępu:         
01.02.2018). 
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