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Wprowadzenie

Fascynuje mnie prowadzenie warsztatów o seksualności i praca z klientami w tym
temacie, jednocześnie, obok ekscytacji, odczuwam w tej pracy pewien niepokój.
Wszystkie te emocje są jak najbardziej na miejscu! Poza oczywistymi
doświadczeniami, możliwościami i zagrożeniami zagadnienie naszej seksualności
wzbudza wiele ważnych teoretycznych i terapeutycznych pytań. Pragę tutaj podzielić
się moim sposobem rozumienia seksualności oraz jej miejsca w psychoterapii,
szczególnie w terapii Gestalt.

Problem z Fritzem!

Jako terapeuta Gestalt muszę odnieść się do naszej dziwnej historii związanej z
seksem, zwłaszcza w odniesieniu do naszego głównego założyciela, Fritza Perlsa.
Badając tę historię doszedłem do kilku bardzo ciekawych wniosków, które wspierają
moją pracę w tym obszarze. Myślę, że historia Fritza i seksualności jest bardziej
złożona i bardziej znamienna, niż może się na początku wydawać.

Po pierwsze, Fritz pierwotnie był z wykształcenia psychoanalitykiem. Psychoanaliza
nadała seksualności szczególną rolę: pierwotnej siły, która, w sposób bezpośredni
lub przez „sublimację” na inne sposoby wyrazu, leży u podstaw większości z
naszych działań. Staje ona wobec wymogów „superego” seksualnie represyjnego
społeczeństwa, w którym bezpośrednie wyrażanie seksualności staje się tabu, a ego
wyłania się jako sędzią w tym sporze. Kolejnym aspektem psychoanalitycznej pracy
Persla była jego współpraca z Wilhelmem Reichem, który miał opinię osoby
przekraczającej normy seksualne (Sharaf, 1984) a mimo to cieszył się dużym
szacunkiem Freuda.

Mimo to mam wrażenie, że seks nie był dla Fritza Perlsa istotnym tematem! Posłużę
się pewną analogią: jestem gotów pójść na wspólny posiłek z osobami, które
uczęszczają do mnie na terapię, ponieważ wychodzę z założenia, że nie zakłóci to
moich indywidualnych i grupowych relacji terapeutycznych z tymi osobami. Fritz, dla
którego seks był popędem podobnym do głodu, czyli zupełnie naturalną potrzebą
wymagającą zaspokojenia, nie widział sprzeczności pomiędzy byciem czyimś
terapeutą – który nie dotyka swych klientów w trakcie terapii, z tego co wiem – a
uprawianiem seksu z tą osobą poza terapią.

Drugim istotnym aspektem historii Fritza był fakt, że nie był on prywatnie
zaangażowany w życie społeczne i nigdy nie wychodził z roli terapeuty, nie miał
zatem szans spotykać kobiety poza gabinetem czy salą wykładową. Trudno go sobie
wyobrazić w lokalnym barze, klubie sportowym, klubie książki czy w innych



miejscach, w których zazwyczaj ludzie zapoznają potencjalnych partnerów i
partnerki!

Zatem terapia Gestalt, jak to często bywa, rozwinęła się jako pewna formacja
reaktywna na to, co Fritz praktykował seksualnie (myślę, że wszyscy nadal bardzo
mocno i nieświadomie tkwimy w fazie edypalnej!). Teraz wydaje się, że koncepcja
jakiejkolwiek instynktownego popędu została w całości wyparta z teorii Gestalt na
rzecz relacji i dialogu. Truizmem stało się twierdzenie, że terapia dotyczy
„ożywionego ciała” (Koerper) a nie fizycznego organizmu (Leib) oraz „świata1

fenomenologicznego” a nie świata materialnego, co wskrzesiło kartezjański podział
na umysł i ciało, od którego Perls i Goodman z takim zaangażowaniem chcieli się
odsunąć (patrz Philippson, brak daty). Istota ludzka ze swoimi popędami, skórą i
genitaliami zniknęła! Pozostała zintelektualizowana wersja seksualności pozbawiona
swojej pierwotnej surowości i ryzyka. Podstawowym organem seksualnym stał się
nasz umysł i nasza zdolność narracyjna. Zostaliśmy obdarci ze skóry i wykastrowani.
Jak można wnioskować z teorii kreatywnej obojętności (Friedlaender, 1918),
podobny problem jest na drugim biegunie Perlsowskiego sformułowania, który nie
zawiera w sobie sprzeczności. Seks staje się czynnością zaspokajającą impuls,
która nie wzbudza żadnych wątpliwości w partnerach skupionych wyłącznie na
chwilowej przyjemności. Myślę, że gestaltyści powinni wrócić do roli, jaką Freud
nadał seksualności i ponownie ją rozważyć.

Popęd i relacja: dialektyka

Już pisałem (Philippson, 2012: 53-61) na temat teorii popędu w odniesieniu do
terapii Gestalt:

To teoria popędu postuluje, że ciało, istota fizyczna, potrzebuje zaspokojenia
potrzeb, aby przeżyć, kontaktować się i rozmnażać, i choć te wymagania
skupione są na poszukiwaniu obiektów, to ich pierwotnym celem jest zaspokojenie
popędu a nie specyfika obiektu. Muszę jeść, nawet jeśli pożywienie nie jest
smaczne. Potrzebuję przywiązania rodzicielskiego, nawet jeśli to przywiązanie ma
wysoką cenę. Potrzebuję ludzi, z którymi mogę nawiązać kontakt, nawet jeśli
jedyne dostępne mi osoby skazują mnie na ból i frustrację. Potrzebuję seksu i
pociągają mnie osoby, które mogą mi go dać, choć zasłaniam ten popęd
moralnym potępieniem i innymi sublimacjami (str. 54).

U podstawy jesteśmy zwierzętami ze wszystkimi popędami, których jednostka i
gatunek potrzebują, aby przeżyć. Gdyby seks nie był silnym instynktem, nasz
gatunek by wyginął w wyniku prostej ewolucji. Nie oznacza to, że „celem” seksu jest
przedłużenie gatunku (częsty argument używany przeciwko stosunkom seksualnym
nie prowadzącym do prokreacji: stosunkom homoseksualnym, antykoncepcji,
masturbacji itp.). Ewolucja nie ma w tym żadnego celu. Wymaga jedynie

1 wg Edith Stein jest odwrotnie: Leib to ożywione ciało a Koerper to ciało w fizycznym wymiarze, por.
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_30439_WST_2018_4_5/c/5-4.pdf [przyp.
tłum.]
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wystarczająco dużo prokreacyjnego seksu, aby przedłużyć gatunek. Jednakże jako
ludzie wykształciliśmy w sobie także bardziej złożoną umiejętność do organizowania
i kształtowania swojego życia, rozwijania związków i kultury oraz do życia w świecie
znaczeń. Obie te umiejętności koegzystują w nas zamieszkując w pewnym sensie
obie półkule naszego mózgu a sens bycia człowiekiem wynika z interakcji pomiędzy
nimi a nie tylko z jednej czy drugiej.

W szczególności nasze relacje seksualne wymagają zarówno naszego zwierzęcego
instynktu jak i naszej ludzkiej kreatywności. W różnych momentach jedno lub drugie
staje się bardziej wyraźne a nawet wyklucza drugie. Różnicą w naturze człowieka,
którą niełatwo będzie uchwycić „sztucznej inteligencji”, nie jest jedno bądź drugie,
ale to co wynika z interakcji naszych popędów i naszej kreatywności oraz nadawania
znaczeń. Są momenty, gdy te siły się wzajemnie potęgują oraz chwile, w których się
wzajemnie wykluczają. Seks jest na to idealnym przykładem. Doświadczanie seksu
może być wzmacniane przez naszą zdolność tworzenia nowych możliwości i
zdolność komunikowania naszych zainteresowań i preferencji naszemu partnerowi
lub partnerce. Nasza umiejętność tworzenia metod antykoncepcyjnych eliminuje
obawy zajścia w ciążę. Jednak obawy dotyczące ciąży zawierają się również w tym
aspekcie seksu, który jest podstawą całej literatury romantycznej – gdzie kultura i
znaczenie stają na drodze pożądaniu albo gdzie pożądanie bierze górę nad kulturą
w sposób, który niszczy ludzkie życie!

Seks i seksualność

Mając na uwadze powyższe chcę skupić się na seksualności, którą rozumiem jako
popęd lub instynkt. Seksualność to moc stojąca za seksem, to pierwotny pociąg,
który zapiera nam dech i sprawia, że trudno nam myśleć i mówić. Jest podstawą
całej złożonej natury seksu. Działa poprzez bodźce z ciała (zwiększone tętno i
koloryt skóry, rozszerzenie źrenic, powiększenie genitaliów i piersi) i zapach
(feromony). Seksualność nie ma zasad etycznych ani nie zajmuje się niczym poza
bieżącą chwilą, nie interesuje się „bezpiecznym seksem” (który nie wspiera
przedłużenia gatunku) czy romantycznością. Seksualność nie opiera się na
założeniach, nawet takich jak „jestem mężczyzną/kobietą” czy „jestem
hetero-/homo-/biseksualny/-a”. Pociąga mnie osoba, która mnie pociąga, ciągnę jak
zwierzę do zwierzęcia i chcę podejmować działania seksualne, które towarzyszą
temu popędowi (i tak, zdarzało mi się mieć erekcje podczas pracy z klientami) i
dopiero wtedy wkraczają inne „wyższe funkcje” i wartości etyczne, żeby wzmocnić,
albo żeby zahamować seksualne działania.

Zdaje się jednak, że te „wyższe funkcje” są tak uprzywilejowane przez kulturę
naszych czasów, że stały się definicją seksualności a nie sposobem kształtowania
naszych relacji seksualnych. Ubrania i sztuczne zapachy, które nosimy stają się
esencją naszej atrakcyjności. Nasze ubrania są naszym ciałem, nasze perfumy i
wody kolońskie są naszymi zapachami. Seks staje się wyrazem naszej męskości i
kobiecości czy naszych (lub społeczności, lub reklamodawców) fantazji i narracji.
Nasza zwierzęca tożsamość wraz ze skórą, zapachami i żądzami nie tylko jest
ignorowana, ale także przegnana i zasłonięta konstruktami społecznymi. (Jest to
zbliżone do tezy stojącej u podstaw mocnej książki Iana McGilchrist’a z 2009 roku pt.



„Pan i jego emisariusz” [„The Master and his Emissary], która traktuje o tym, jak lewa
półkula przejęła funkcje bardziej właściwe dla prawej półkuli.) Jeśli w terapii zbyt
wcześnie nawiążemy do aspektów kulturowych/relacyjnych, pominiemy podstawowy
fakt oderwania od naszej fizycznej seksualności.

W ten sposób możemy stracić kontakt z „bestią” i zaprzepaścić znaczną część
potencjału i energii naszego libido. Zyskujemy poczucie kontroli: paradoksalnie,
ponieważ faktycznie to my sami zawsze robimy wszystko to, co robimy, poczucie
„braku kontroli” oznacza, że wykluczamy „ja”, które robi to, co robimy. Należy
pamiętać, że bestia jest niebezpieczna i pozbawiona etyki, jednak wykluczenie
seksualności i zastąpienie jej narracją jest równie niebezpieczne i może prowadzić,
na przykład, do gwałtu czy uległości lub okaleczenia genitaliów jako przejawów
męskości czy kobiecości, albo władzy, poglądów religijnych czy politycznych.

Seksualność w terapii

Mając na uwadze takie tło, jak określić rolę seksualności w psychoterapii? To pytanie
jest dla mnie ważne, choć zdaje się być unikane dzięki niepisanemu porozumieniu
terapeuty i klienta. Terapeuci często traktują zakaz kontaktów seksualnych z
klientami jako tabu, którym zamykają sobie wszelką możliwość eksplorowania
seksualności, a klienci także nakładają na siebie takie ograniczenie. To odwrotność
znaczenia zakazu, który ma wspierać badanie tematu seksu w terapii i odróżniać je
od zaspokajania potrzeb seksualnych. Stella Resnick (w artykule prasowym) pyta,
dlaczego tak często rozdziela się terapię par od terapii seksu skoro seks jest dla par
sposobem na wyrażanie ich relacji i ich trudności.

W tym zakresie mam takie samo stanowisko jak Wilhelm Reich:

[Reich] postrzegał reaktywowane dziecięce konflikty, w formie psychoneurozy,
jako coś co jeszcze bardziej hamuje dojrzałe funkcje genitaliów, wzmacniając w
ten sposób faktyczne neurozy i tak dalej w niekończącym się zaklętym cyklu.
Jednakże, istniała też możliwość korzystnego cyklu. Spełnione życie seksualne
pozbawione faktycznych neuroz może prowadzić do wycofania energii z
konfliktów wczesnego dzieciństwa. (Sharaf, 1984: 89)

Oznacza to, że problemy, z którymi klienci przychodzą na terapię, będą się
przejawiały w aspekcie seksualności tych klientów a ich brak pewności siebie w
aspekcie seksualności pomoże utrwalić te pierwotne problemy; podczas gdy
stworzenie energetycznego, uznanego i nieprzerwanego związku seksualnego
mogłoby w znacznym stopniu przyczynić się do pokonania nawykowych barier
fizycznych i relacyjnych danej osoby. Wszyscy znamy sytuacje, głównie z własnego
doświadczenia i z różnych etapów naszego życia, w których brak pewności siebie w
budowaniu związku prowadził do obawy, że ta druga osoba będzie niezadowolona,
co z kolei zaburzało instynktowny popęd seksualny. I na odwrót, osoby, które
„wychodzą z siebie”, gdy po raz pierwszy doświadczają relacji seksualnej na tyle
silnej, że wypiera ona tę niepewność do tła. Reich nazwał to „orgazmiczną potencją”
(Reich, 1942).



Jednak klienci (nawet pary) bardzo często nie wnoszą swojej seksualności do
terapii, czy to z powodu wstydu czy z powodu introkejtów kulturowych, głoszących,
że to byłoby niegrzeczne, czy też dlatego, że mają wrażenie, że terapeuta jest
zawstydzony i najchętniej pominąłby ten temat (i często mają tu rację). Klienci
postrzegają też terapeutę jako osobę pozbawioną seksualności, gdy (znowu)
terapeuta jest przekonany, że nieetycznym jest zachowywanie się w relacji
terapeutycznej w sposób, który wskazywałby na seksualną naturę jego osoby. Jest
zatem możliwe, że klienci kończą terapię podczas gdy ich seksualność jest nadal
zaburzona a nawet podważa postępy, jakie klient poczynił w innych obszarach życia.

Jest to szczególnie wyraźne, gdy klient przychodzi na terapię z historią nadużycia
seksualnego lub gwałtu. Jest wysoce nieprawdopodobne, że nie będzie to miało
wpływu na pełne wyrażanie się w sferze seksualności klienta. Jest to jednak obszar
bardzo trudny do omówienia i do uwzględnienia w procesie terapii. Uważam, jednak,
że terapeuta przyczynia się do seksualnego represjonowania klienta, dopóki nie
znajduje sposobu na uwzględnienie seksualności klienta w procesie. Ponieważ
ostatecznie wszyscy kształtują swoją seksualność na podstawie swojej rodziny i
historii swojego dzieciństwa, dopiero później muszą odejść od tego wąskiego
kontekstu, aby odkryć swój dojrzały sposób seksualnej ekspresji. Oczywiście dla
osób wywodzących się z opresyjnego środowiska będzie to trudniejsze i przysporzy
więcej cierpienia, jednak potrzeba pozostanie, chyba, że przyjmiemy, że jest to
zaburzenie, którego nie da się uleczyć. Nie miałem jednak takiego doświadczenia.
Podobnie klienci mogą skontaktować się w terapii ze swoją fizycznością i
seksualnością a następnie wynieść to doświadczenie poza gabinet – dokładnie
dlatego, że terapeuta nie zaspokaja ich potrzeb seksualnych podobnie jak rodzic – i
szukają dla siebie relacji seksualnych w swoim świecie.

A praca nie jest jedynie poznawcza czy „o relacjach”, ale o seksualnym
doświadczaniu w tu i teraz pomiędzy terapeutą a klientem, o odzyskiwaniu kontaktu
z pragnieniami i z instynktownymi działaniami przybliżającymi klientów do
zaspokojenia tych potrzeb. Naturalnie ja jako terapeuta jestem w stanie wesprzeć
ten proces tylko jeśli sam jestem w kontakcie ze swoją seksualnością i potrafię być
jednocześnie przy tej świadomości i przy moich etycznych granicach.

Przykład z praktyki (płeć i preferencje seksualne klienta są niesprecyzowane
celowo):

Klient: Wiem, że z tobą jestem bezpiecznxxx, bo nie będziesz uprawiać ze mną
seksu.

Terapeuta: Zwolnijmy. Według ciebie możliwość relacji seksualnej ze mną stanowi
dla ciebie problem i jednocześnie masz pewność, że nie dopuścimy do tego. Nie
chcę zabierać nam możliwości eksplorowania tego i uznać, że moglibyśmy uprawiać
seks. Jestem etycznym terapeutą i będę pilnował granicy, ale będziesz musiałxxx się
zmierzyć z pytaniem, czy ty ufasz mi, że będę ich pilnował. Nie narzucę Ci kodeksu
etycznego i jestem otwarty na twoją reakcję seksualną na mnie. Będę pilnował
granic, abyś mógł ją wyrazić w bezpieczny sposób.



Istnieje możliwość, że nie będziemy w stanie w pełni przepracować tych tematów i
możliwe, że będziesz potrzebowałxxx pójść do terapeuty innej płci na przykład,
jednak nie zgadzam się na wykluczenie seksualności a priori i bez uprzedniego
uznania jej istnienia.

Kolejny przykład:

Terapeuta: Coś mnie ciekawi. Jestem jak najbardziej za ucieleśnioną terapią, ale
czuję, że niemal niemożliwym jest dla mnie dotknięcie ciebie. Wydaje mi się to
ważne i nie chcę po prostu nie dotykać tematu nie dotykania!

Takie podejście wielokrotnie otworzyło drogę do ważnej pracy, w wyniku której ludzie
na nowo zaczęli zajmować się tematem swojej seksualności.

Przykład ilustrujący przeciwny skutek:

Klient: Mam ogromną ochotę uprawiać z tobą seks.

Terapeuta: A gdybyśmy uprawiali seks, to co wtedy?

Klient: [śmiech] Nie musielibyśmy prowadzić terapii! [więcej nie wspomniałxxx o
uprawianiu seksu]

Miałem ciekawe doświadczenie w związku z tym trzecim przykładem. Opisałem tę
sytuację doświadczonemu gestaltyście, który bardzo się zmartwił i upewnił się, że
nie uprawiałem seksu z tą klientką! Oczywiście nie robiłem tego, w tym cały sens,
seks był dla tej klientki tylko defleksją zasłaniającą jej obawy związane z terapią.
Jestem też świadomy tego, że dwukrotnie krążyły o mnie fałszywe plotki o moim
seksualnym wykorzystywaniu klientek. Wydaje mi się, że w taki sposób działa
formacja reaktywna: daję seksualności wyraźne miejsce w terapii zamiast
intelektualizować ją czy zagrzebywać, w związku z czym postrzegany jestem jako
nieetyczny terapeuta.

Przygotowanie do pracy z seksualnością

Myślę, że terapeuci gotowi pracować z seksualnością mają wiele potrzeb
edukacyjnych. Jak wspomniałem wyżej taki terapeuta musi mieć za sobą pracę z
własną seksualnością i cielesnością w wyniku terapii i/lub związku. Muszą mieć też
przepracowane swoje kulturowe introjekty związane z okazywaniem seksualnej
części swojej natury, włącznie z używaniem słów określających akty seksualne i
części ciała („świntuszenie”). Klienci będą bardzo wyczuleni na zażenowanie
terapeuty w tym zakresie!

Kolejnym ważnym obszarem jest patrzenie: umiejętność patrzenia na klienta jak na
seksualną istotę. Wierzę, że kulturowo przyjęte siedzenie naprzeciw siebie w
fotelach i patrzenie sobie w oczy jest w równym stopniu ograniczeniem co
wsparciem. Gdy patrzę w oczy klienta nie patrzę nigdzie indziej; gdy cały czas



siedzimy, nasze biodra są z dala od siebie i chronione, często także przez ręce,
skrzyżowane nogi i poduszki (lub notatniki podczas treningu czy superwizji).

W tym, jak i w każdym innym przypadku, sama retrofleksja wskazuje na moc
popędu: chronimy się tylko przed tymi rzeczami, które na innym poziomie nas
przyciągają i ciekawią. Retrofleksja zaczyna się od i zasilana jest przez energię
popędu, jednak kuszącym jest skupiać się jedynie na obronie i strachu zamiast na
popędzie. Mówię klientom: „Z czego chcesz zrobić figurę: z pożądania czy z lęku –
ponieważ jedno i drugie jest niezaprzeczalnie obecne?”.

Jest wreszcie dotyk! Powtórzę, nie chodzi mi o myślenie o dotyku, ale o nasz
potencjał do dotykania siebie w różny sposób, także erotyczny. Dzieci wychowywane
w bezpiecznym środowisku badają to w sposób naturalny z rodzicami i rodzeństwem
a później z nauczycielami i rówieśnikami. Gdyby ten proces był hamowany lub
niebezpieczny, dzieci musiałyby znaleźć inne miejsca do takiej rozwojowej
eksploracji. Według mnie, jeśli klient zasymilował wystarczająco dużo bezpiecznego
i intymnego dotyku, będzie potrafił wzbudzić wrażenia z takiego dotyku wyobraźnią i
słowami. Jeśli jednak nie miał takiej możliwości asymilacji dotyku, nie będzie w
stanie zastąpić doświadczenia wyobraźnią, ponieważ jego wyobrażenia będą
odzwierciedlać niebezpieczne doświadczenia.

Wnioski

Uważam, że temat seksualności jest bardzo ważny i wiąże się z tematami popędu i
relacji, Leib i Koerper, instynktu i etyki. Jeśli lękiem stłumimy eksplorowanie
seksualności, osobą, która na tym ucierpi, będzie klient, ograniczy to również ruch i
energię w terapii, jak każda neurotyczna represja.
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