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O GESTALCIE W KONTEKŚCIE ZMIANY 
 
W formule tu teraz, Ja-Ty zawiera się teoria i praktyka terapii Gestalt. U jej podłoża leży obraz człowieka, który bierze                    
ster własnego życia w swoje ręce. Wymiana ze światem odbywa się tu i teraz w formie spotkania Ja-Ty. Tylko tak                    
rozumiany kontakt prowadzi do rozwoju jednostki. Zaczyna się bowiem ruch, działanie, przepływ (Chu, 2013). Każde               
podjęcie kontaktu coś zmienia: w jednostce, w drugim człowieku, we wzajemnej relacji. Wszelkie zaś zakłócenia w                
odczuwaniu siebie i w sferze kontaktów międzyludzkich powstają przeważnie wtedy, gdy ucieka się od siebie albo od                 
kontaktu z drugim człowiekiem. Osoba usztywnia się, ruch ustaje, energia blokuje się. W takiej sytuacji tylko                
odtworzenie kontaktu może uruchomić naturalny proces zmian. Celem terapii Gestalt jest właśnie odzyskanie pełnego              
kontaktu z niedomkniętą sytuacją (figurą). Terapia Gestalt stawia sobie za cel nie tyle eliminację symptomów, co                
umożliwienie procesu samoregulacji organizmu. Ideą Gestaltu jest ufność w możliwości jednostki, która - pokonawszy              
trudność - sama będzie decydować o sobie i brać odpowiedzialność za siebie. Może to także oznaczać, że klient może                   
dokonać wyboru, aby żyć z danym symptomem. 
 
Zresztą, objaw i opór klienta w terapii Gestalt nie są postrzegane jako coś, co ma ulec wyeliminowaniu czy                  
całkowitemu zniszczeniu. Symptom jest raczej właściwym kluczem do wyleczenia zaburzenia. Koncentracja na            
symptomatycznych zachowaniach przejawianych tu i teraz prowadzi nieuchronnie do ukrytych postaci. Zatem            
symptomy i opory klienta to nic innego, jak cenne energie, które dotąd były niewłaściwie wykorzystywane (przeciw                
jednostce; wstrzymując zmiany i przepływ energii). 
 
W jaki sposób można wykorzystać opór na rzecz zmiany? Zachowanie obronne musi najpierw dotrzeć do świadomości                
klienta na przykład poprzez: wzmocnienie, przerysowanie, eksperyment, zastosowanie psychodramy itp. Taka           
zmieniona świadomość jest praktycznie warunkiem koniecznym, aby mogła nastąpić zmiana i sama w sobie również               
stanowi zmianę (Houston, 2006). Jednostka musi rozpoznać to zachowanie jako własną aktywność i wziąć za nie                
odpowiedzialność, dzięki czemu energia wcześniej kierowana przeciw sobie reintegruje się jako własna. Jest to krok               
do zintegrowania własnych zachowań (Chu, 2013). Wówczas można ją wykorzystać do podjęcia nowych wyzwań,              
eksploracji nowych zachowań, dopełnienia niedomkniętych figur (stadium eksperymentowania). Ostatni krok stanowi           
konsolidacja nowego zachowania. Za przykład przejścia przez opór niech posłuży fragment sesji mojej klientki Alicji:               
jest to osoba około czterdziestoletnia, pracująca nad swoim rozwojem osobistym. Często podczas sesji złości się,               
używa konfrontacyjnej narracji, a jednocześnie jej ciało wyraża smutek i tęsknotę. Pewnego dnia opowiada, „idąc"               
cyklem Zinkera (Sills, Fish, Lapworth, 1999), że chce wreszcie otwarcie wyrazić swoje uczucia wobec matki, głównie                
złość. W efekcie pracy okazuje się, że chodzi o wyrażenie miłości i bliskości, za którą Alicja tęskni, a strach przed                    
odrzuceniem maskuje agresją, głównie werbalną lub unikaniem kontaktu. 
 
Terapeuta w procesie kontaktu z klientem nie naciska na to, by zmiana nastąpiła, ale, zważywszy na zawarty kontrakt                  
terapeutyczny, zmierza w kierunku, co do którego zgodził się z klientem i stwarza przestrzeń dla rozwoju procesu                 
poszerzania świadomości. Klient uświadamia sobie swoje sposoby radzenia sobie z otoczeniem społecznym i             
mechanizmy reagowania na nowe sytuacje. Zmiana pojawia się natomiast jako produkt procesu poszerzania             
świadomości. 
 

 



CO TYM RAZEM „POWINNO SIĘ" 
 
Zdaniem Perlsa podstawowym celem terapeutów Gestalt jest wzmacnianie potencjału człowieka i jego możliwości             
poprzez proces integracji (Mellibruda, 2009). Można to osiągnąć przez podtrzymywanie i wzmacnianie autentycznych             
zainteresowań, pragnień i potrzeb jednostki. Wiele jednak potrzeb jednostki ściera się z potrzebami otoczenia              
społecznego, a rywalizacja, dążenie do perfekcji, niedojrzałość, nadmierna kontrola i chęć podporządkowania innych             
są częstymi zjawiskami we współczesnych czasach. Z tego wyrastają zarówno skutki, jak i przyczyny naszych               
nerwicowych zachowań społecznych. 
 
Każda kultura i społeczeństwo ma swoje zasady dotyczące tego, jak jednostka powinna funkcjonować, aby być               
akceptowana. W wyniku dostosowania się jednostka traci jednak, zdaniem Perlsa, łączność z naturą, uczy się               
rezygnować z własnych uczuć, pragnień, potrzeb. Ten podstawowy konflikt, między wymaganiami otoczenia a             
wewnętrzną istotą człowieka, powoduje ogromne straty energii. Odpowiadając na żądanie „powinieneś", jednostka            
odgrywa rolę, która nie jest zgodna z jej rzeczywistymi potrzebami (ib.), w efekcie traci swoją autentyczność i pewność                  
siebie. W końcu jednostka buduje wyimaginowany ideał wskazujący, jaka powinna być i przestaje dostrzegać, jaka               
faktycznie jest. Przykładem takiego ideału jest chociażby koncepcja perfekcji. Jednostka stara się sprostać ideałowi,              
rozbudowując swoją maskę, dzięki której wywołuje u innych wrażenie, że jest nieomylna, pewna siebie i dumna oraz                 
doskonała. W efekcie ten ideał staje się narzędziem surowości wobec siebie i wobec innych oraz wewnętrznej tortury                 
za nieosiąganie nierealnych celów. Klient unika zarówno wyimaginowanego zranienia przez nieprzyjemne emocje, jak i              
podejmowania uzasadnionego ryzyka. Obie sytuacje ograniczają możliwość rozwoju i dojrzewania. Ponieważ idea            
społeczeństwa industrialnego i postindustrialnego opiera się na tym, żeby „mieć", a nie „być", popadamy często               
dodatkowo w pułapkę zdania: „ale byłbym szczęśliwy z tym, czego nie mam." Jest to pułapka bez wyjścia, ponieważ                  
„to-czego-nie-mam" jest czymś niemożliwym i nawet, gdybyśmy zdobyli upragniony awans, kolejną umiejętność, czy             
wymarzony samochód, wówczas przestanie to być „tym-czego-nie-mam", bowiem - według aksjomatu - możemy być              
szczęśliwi tylko wtedy, gdy posiadamy „to-czego-nie-mam". Wyjściem z tej pułapki, jak podpowiada Bucay (2013, s.               
133), jest zmiana aksjomatu. Tylko gdy docenimy siebie i to, co już mamy, będziemy mogli się tym cieszyć. 
Nie sposób tu nie wspomnieć o koncepcji wewnętrznego konfliktu, czyli topdog i underdog (pan i sługa, góra i dół).                   
Topdog jest odpowiednikiem superego z psychoanalizy i reprezentuje wszystkie powinności, nakazy, żądania - to on               
potępia, grozi i ocenia. Underdog reprezentuje postawy bierno-obronne, szuka wykrętów, wymówek uzasadniających            
uchylenie się od powinności i nacisków topdoga (Mellibruda, 2009). Jak nietrudno się domyśleć, w tej dychotomii toczy                 
się walka o władzę i kontrolę nad całą osobą. Z reguły klient przychodzi na terapię, aby zmienić siebie i często mamy                     
tu do czynienia z klasycznym dialogiem wewnętrznym między „dobrym" a „złym", w którym „dobry" (w tym wypadku                 
agent zmiany) próbuje zmienić część określaną jako „złą" (w klasycznej terapii Gestalt - topdog underdog conflict).                
Zadaniem terapeuty nie jest wzmacnianie, czy reprezentowanie którejś z tych części, a pomoc w uświadomieniu przez                
klienta istnienia obu tendencji i wskazaniu korzyści z ich akceptacji. Proces terapii powinien odbywać się w duchu idei,                  
że to klient jest podmiotem działającym. W trakcie terapii jednostka, podczas szczerego dialogu, może stać się                
świadoma jawnych manipulacji dokonywanych na własnej osobie, może stać się bardziej autentyczna i zdolna do               
bardziej efektywnego wpływania na siebie. 
 
W terapii Gestalt terapeuta kieruje również uwagę klienta na problem unikania przez niego wszelkich nieprzyjemności.               
Właśnie praca nad nieprzyjemnymi emocjami i wyobrażonym przez klienta bólem zmierza do ustalenia równowagi              
miedzy frustracją a oparciem, które pacjent znajduje w samym sobie, a także w innych, aczkolwiek nie z pozycji                  
zależnościowej. W procesie terapii istotną sprawą staje się mobilizacja własnych zasobów, uczenie się „stawania na               
własnych nogach", odnajdowanie właściwej relacji z otoczeniem. 
 
 

TEORIA PARADOKSALNEJ ZMIANY 
 
Ja jestem Ja, a Ty jesteś Ty. 
Ja nie jestem na tym świecie po to, by spełniać twoje oczekiwania, 
a Ty nie jesteś na tym świecie po to, by spełniać moje oczekiwania. 
Ja robię swoje i Ty robisz swoje. 
Ja to ja, a Ty to Ty. 
A jeśli przypadkiem się spotkamy, to wspaniale 
- a jeżeli nie, to trudno… 
 

 



Ta słynna modlitwa Gestalt (Fritz Perls, 1969), uznawana często jako manifest egocentryzmu i powierzchownych 
związków międzyludzkich, jest w istocie niczym innym, jak wyrazem ogromnego szacunku wobec samego siebie i 
wobec innych. Taki szacunek można zbudować jedynie poprzez akceptację siebie, drugiej osoby i naszego 
wzajemnego pola. Współczesne myślenie gestaltystów o procesie zmiany terapeutycznej jest oparte na założeniu o 
zdolności osoby do samoregulacji, jednak w taki sposób, aby uwzględnić integralność osoby z sobą i ze środowiskiem 
(Mellibruda, 2009, s. 93). Akceptacja siebie jest pierwszym krokiem do wzięcia odpowiedzialności za siebie. 
Z pojęciem akceptacji związana jest teoria paradoksalnej zmiany. Nazwę tę stworzył Arnold Beisser, który podstawową 
koncepcję zmiany jednostki wyraził w następującym sformułowaniu: zmiana pojawia się wówczas, gdy jednostka staje 
się tym, kim jest, a nie próbuje być tym, kim nie jest (1970, s. 77). 
 
Problem człowieka według Perlsa polega na tym, że będąc niezadowolonym z siebie, czując frustrację, próbuje się 
zmienić, szuka pomocy u psychoterapeuty w pozbyciu się wad. A przecież to nie owa frustracja jest drogą do zmiany, 
co podkreśla Żłobicki (2008, s. 12): człowiek zyskuje mocne podstawy rozwoju, jeśli zaakceptuje siebie takim, jakim 
jest i uświadomi sobie swoją obecną sytuację. To właśnie skupienie się na akceptacji siebie, zamiast na ciągłej pogoni 
za swoim ideałem, o czym pisano powyżej, jest warunkiem przemiany. Zmierzenie się z prawdą o sobie, że nie 
jesteśmy idealni, że mamy w sobie sprzeczności, że jesteśmy wewnętrznie spolaryzowani jest początkiem 
autentycznego życia. 
 

podczas procesu psychoterapii klient przechodzi przez trzy stadia zrozumienia siebie 

 
Często mówi się, że w terapii Gestalt zmiana następuje w sposób paradoksalny. Na czym polega ten paradoks?                 
Doskonale oddaje to jedno z pytań terapeutycznych: „skoro człowiek akceptuje to kim jest, po co ma się zmieniać?".                  
Faktycznie, nietrudno dostrzec tu pewien paradoks. Podczas terapii uczymy się akceptacji siebie, która umożliwia nam               
zmianę, ale skoro chcemy się zmienić to znaczy, że siebie nie akceptujemy. Wyjaśnię to przykładem podanym przez                 
Paruzel (2015, s. 132): 
Wyobraźmy sobie kobietę, która nie jest w stanie samodzielnie rzucić palenia i udaje się na terapię. Wszelkie                 
dotychczasowe metody nie pomogły i klientka czuje, że problem leży w jej wnętrzu. Palenie papierosów może wynikać                 
z wielu czynników, przyjmijmy w tym przypadku, iż owa kobieta uważa, że zaczęła palić z powodu panującej mody.                  
Możemy więc zadać sobie następujące pytania: jaki typ ludzi ulega modom? (...) Nałogom często ulegają osoby, które                 
nie akceptują siebie, nie kochają siebie takimi, jakimi są, potrzebują więc pewnych rzeczy (w tym przypadku                
papierosów), by lepiej się poczuć. Celem terapii będzie zatem wzmocnienie poczucia własnej wartości klientki,              
akceptacja siebie. Dopiero ta akceptacja i miłość do siebie pozwolą jej powiedzieć: Nie chcę palić, bo kocham siebie.                  
Zmiana jest więc możliwa dopiero po zaakceptowaniu siebie. 

Według Johna Bernarda Harissa (1989) podczas procesu psychoterapii klient przechodzi przez trzy stadia zrozumienia 
siebie. W fazie pierwszej jednostka dochodzi do tego, jaka jest, czyli akceptuje siebie. W ten sposób może przejść do 
drugiego etapu, kiedy stwierdza, że jest taka, ponieważ tak decyduje. Niezmiernie ważna na tym etapie jest 
odpowiedzialność i sam moment wyboru samego siebie. Ostatni etap to zrozumienie, że zmiana jest możliwa i zależna 
wyłącznie od autonomicznej decyzji jednostki. 

 
Paradoksalna teoria zmiany nie jest typowa jedynie dla terapii Gestalt. Na tym samym założeniu opiera się również 
niekonfrontacyjny styl Carla Rogersa. Brian Thorne (1999, s. 7), terapeuta zorientowany na osobę, opisuje rodzaj 
zmiany, który w pełni odpowiada rozumieniu paradoksalnej zmiany w teorii Gestalt: 
 
Założenie, że znacząca zmiana może mieć miejsce jedynie w efekcie długotrwałego, bolesnego procesu, jest z               
pewnością błędne. Co więcej, głęboka i natychmiastowa zmiana najczęściej pojawia się w wyniku silnie              
nacechowanego emocjonalnie spotkania z drugą osobą lub z takim sposobem postrzegania rzeczywistości, który             
pozwala uwolnić się od strachu. 
 
Przekonanie, że akceptacja samego siebie może w niemal cudowny sposób umożliwić natychmiastową zmianę jest              
założeniem terapii Gestalt. Jednak, zwłaszcza w pracy krótkoterminowej, istnieją również inne drogi prowadzące do              
zmiany (na przykład eksperymentowanie z przeciwstawnym zachowaniem - w odróżnieniu od rozpoznania i akceptacji              
dominującego stylu). Warto tu przybliżyć zasady paradoksalnej teorii zmiany (Yontef, 2005): 
- zmiana osobista jest możliwa tylko w kontekście, w jakim osoba żyje. Skuteczna terapia nie jest możliwa bez                 

uwzględnienia relacji, środowiska klienta i, o tyle jest skuteczna, o ile obejmuje cały kontekst jego życia. 
- zmiana pojawiająca w jakimkolwiek obszarze pola wpływa automatycznie na wszystkie jego części. 



- terapia Gestalt skupia się na subiektywnej świadomości klienta, na interakcjach na linii terapeuta-klient oraz na               
zrozumieniu kontekstu oddziaływań wynikających z codziennego pola klienta. 

- zmiana w procesie Gestalt jest rozumiana jako dynamiczny proces osadzony w czasie i przestrzeni. 
- obserwacje terapeuty nie są obiektywne, ponieważ są rozpatrywane z pola terapeuty i wspólnego pola z klientem                

(specyficzne miejsce, czas, perspektywa). 
 
Terapia Gestalt zachęca zatem do stawania się sobą, a nie do pozostawania sobą. Błędnie interpretowana               
paradoksalna teoria zmiany może być wykorzystywana do zdjęcia z siebie odpowiedzialności za własne życie:              
przecież taki już jestem - tym stwierdzeniem można usprawiedliwiać swoje niepowodzenia i pozostawanie biernym,              
manipulować środowiskiem i oszukiwać samego siebie. Mówiąc o „stawaniu się sobą", nie dajemy zezwolenia na               
chowanie się przed życiem za własnymi ograniczeniami. Akceptacja to jedna rzecz, a rezygnacja - to druga (Bucay, s.                  
129). Mówimy o odpowiedzialnym przyjęciu, uświadomieniu sobie przez klienta wszystkiego, co w nim jest, a               
następnie o wyborze tego, co klient zamierza z tym zrobić. A więc o zmianie. I właśnie zmiana jest odkrywaniem                   
prawdziwego siebie, swoich zasobów i możliwości oraz przekraczaniem ograniczeń. Poznanie swoich emocji, myśli,             
uznanie siebie i innych pozwala na prawdziwy kontakt. Paradoksalna teoria zmiany zaczyna się wtedy, kiedy klient                
próbuje i uczy się uznawać siebie. 
 
 

JAK SIĘ ZMIENIAĆ, BYĆ WOLNYM I AUTENTYCZNYM? 
 
Całościowym celem terapii Gestalt dla klienta jest odzyskanie poczucia własnej wartości, wzrost świadomości,             
nawiązywanie kontaktów, dokańczanie niedokończonych spraw, czyli zamknięcie otwartych gestaltów (figur),          
wyrażanie tłumionych czy skrywanych emocji. W wielkim uproszczeniu: racjonalność, harmonia, integracja i            
równowaga. Jak zatem być wolnym i autentycznym człowiekiem, czyli człowiekiem gotowym do zmian? Paruzel (2015)               
przedstawia nam kilka prostych zasad, które przedstawiam poniżej. 
 
Zacznijmy od zalecenia: żyj tu i teraz. Skupienie się na teraźniejszości, zwrócenie uwagi na swoje myśli, emocje i ciało                   
pozwala bowiem poczuć się w pełni wolnym człowiekiem. Dodałabym tu, do holistycznego obrazu, też aspekt naszego                
wymiaru duchowego, pomijanego przez Perlsa, ale obecnego choćby u Lowena (2006). Bez świadomości nie ma               
niczego, jak mawiał Perls (2002, s. 80), to ona jest wstępem i warunkiem do poprawy jakości naszego życia. 
 
Po drugie, bądźmy odpowiedzialni. Według Perlsa człowiek ma skłonność do przerzucania odpowiedzialności za swoje              
uczucia, myśli, czyny na innych, dając im, tym samym, moc wpływania na siebie. Dojrzała jednostka rozumie, że                 
odpowiedzialność leży po jej stronie, a nie otoczenia. W pracy terapeutycznej to ten punkt najczęściej sprawia moim                 
klientom największe trudności, bo zazwyczaj źródło kłopotów upatrują w partnerze, rodzicu, systemie, a nie w sobie.                
Chciałam tu przytoczyć historię klientki, która trafiła do mnie po zakończonej trzymiesięcznej terapii i epizodzie               
depresyjnym. Była przekonana, że na poprzedniej terapii wskazano jej, że powinna być asertywna i może mówić                
wszystko, co czuje i myśli, żeby budować „szczere relacje". Jak łatwo się domyśleć, taki sposób, bez głębszego                 
kontaktu ze sobą i bez uwzględnienia środowiska, często kończył się katastrofalnie dla Ani - bliskie dotąd osoby                 
zrywały relacje lub unikały z nią kontaktu. W czasie terapii Ania uczyła się w kontakcie ze mną wyrażania swoich uczuć                    
i brania odpowiedzialności za konsekwencje z tym związane. Przykłady informacji zwrotnych: Jeśli nie wyrażasz złości               
wprost tylko poprzez sarkazm to wzbudzasz złość, jeśli twoja szczerość wyrażona jest bez szacunku i współczucia                
wobec drugiej osoby to jest okrucieństwem; Jeśli wybierasz tylko szczerość, licz się z konsekwencjami takiej decyzji.                
Ja jestem z tobą w twoim wyborze. 
 
Po trzecie, bądźmy świadomi swojego języka. Mówmy w swoim imieniu, używając zaimka „ja". Narracja, jakiej               
używamy ma ogromne znaczenie i wpływa na naszą sprawczość. Zatem mówmy ja przeszkadzam sobie to zrobić,                
zamiast: coś (system, mama, brak motywacji itd.) przeszkadza mi to zrobić. W kontakcie z klientem zwracam                
szczególnie uwagę na słowa „muszę", „chciałbym" i proszę o przemodelowanie na: „chcę", „wybieram". 
Często ten prosty zabieg powoduje, że klient odzyskuje poczucie wpływu na siebie i na sytuację, w jakiej się znajduje. 
 
Kluczowa jest też praca z ciałem, która obejmuje nie tylko świadomość, ale także akceptację seksualności,               
poddawanie obserwacji i modyfikacji sposobów oddychania i chodzenia. 
 
Kolejny ważny punkt to domykanie swojej figury tak, aby stanowiła całość. Istotne jest poznanie w danej chwili własnej                  
figury i tła, systemu wartości, a następnie zakończenie niedokończonych spraw, by wyłonić kolejną figurę. 
 



Kontaktuj się z innymi - to następne zalecenie. W terapii Gestalt uznaje się kontakt graniczny za najbardziej                 
autentyczną formę relacji między ludźmi. Ponadto, przyjrzyj się swoim powiązaniom z otoczeniem, bądź świadomy              
środowiska i weź za nie odpowiedzialność. Holistyczny wymiar terapii Gestalt podkreśla bowiem więź jednostki ze               
środowiskiem. 
 
Ostatni element: zmień się, nie zmieniając się. Jak głosi omawiana wyżej teoria paradoksalnej zmiany, warunkiem               
wewnętrznej przemiany jest uświadomienie sobie kim się jest, a następnie akceptacja samego siebie. Wypełnienie              
swej istoty, stanie się tym, kim się jest to najlepsza i największa z możliwych zmian (Paruzel, s. 196). Jeszcze raz                    
podkreślam, że nie chodzi tu o bierne zaakceptowanie swoich słabości i pozostawienie ich losowi, lecz o autentyczne                 
zrozumienie siebie i pracę nad sobą. Przestać dążyć do tego, aby być „jakimś" dla innych, „jakimś" dla siebie na rzecz                    
bycia sobą, w prawdzie o sobie. Według Gingera (2004, s. 19) zmiana ta pozwala nie tyle „być lepiej", ile „być bardziej,                     
pełniej, autentyczniej". Niech za przykład posłuży metafora orła i słonia: 
 
chociaż jeden chciałby zostać drugim, jedyne, co mogą zrobić, to poddać się i zaakceptować siebie, a tym samym                  
zrealizować swój wewnętrzny potencjał. Słoń, pragnąc szybować po niebie, żyje iluzją. Osiągniecie wolności będzie              
możliwe dopiero wtedy, gdy zrozumie, że nie kryje się ona w niebie, lecz tu, na ziemi, w sile nóg i trąbie" (Paruzel,                      
196-197). 
 
Często długo nam zajmuje, nim to zrozumiemy i nim będziemy żyć teraz - wolni, spełnieni, paradoksalnie odmienieni. 
 
By zamknąć rozważania swoistą klamrą marynistyczną, aby brać ster życia w swoje ręce, zakończę wierszem,               
mówiącym i o wolności i odpowiedzialności: 

 
Z okowów najmroczniejszej Nocy, których już nigdy Dzień nie skruszy, dziękuję bogom, których 
Mocy zawdzięczam hardość swojej Duszy 
 
I chociaż ogrom cierpień wkoło, me usta skargą niesplamione. Spadają ciosy na me czoło, choć 
zlane krwią, lecz podniesione. 
 
Tu, gdzie się rozpacz z bólem splata, jedynie Śmierć się zakraść może. W grozie mijają długie lata, 
lecz strach mnie nie zmógł i nie zmoże 
 
I chociaż kroczę wśród Chaosu, Błądzę w cierpieniu mrocznej głuszy, Jestem Kowalem swego Losu 
i Kapitanem swojej Duszy 

-W. E. Henley, „lnvictus" 
 
 
Sylwia Kowalska - obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie Gestalt, jest              
absolwentem psychologii SWPS, coachem, trenerem umiejętności miękkich i magistrem historii. Prowadzi praktykę            
prywatną w Warszawie. Współpracuje jako doradca i trener z firmą doradczo-szkoleniową Business Way. Współtworzy              
Instytut Zarządzania Energią Osobistą. Tworzy programy i prowadzi warsztaty z umiejętności miękkich. Pasjonuje ją              
człowiek, piękno i rozwój. Właścicielka zwariowanej, czekoladowej labradorki Lucy. 
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