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Zrobienie pierwszego kroku przez próg gabinetu terapeutycznego jest często bolesne.
Pacjenci rozpoczynają terapię z ulotną mieszanką nadziei i lęku. Gdy poszukują terapii po
wielu innych próbach rozwiązania swoich życiowych wyzwań, które nie przyniosły rezultatu,
postrzegają terapię jako swoją ostatnią szansę. Opis ich problemów przenika poczucie
pilności. Jeśli terapia nie zadziała, nie wiedzą, dokąd się zwrócą. Muszą ujawnić swoje
„niepowodzenia” zupełnie obcej osobie. Nie wiedzą, czy ten nieznajomy będzie nimi gardził,
czy będzie dla nich miły, czy może będzie obojętny wobec nich i ich cierpień. Pacjent jest
często pełen strachu i wstydu, i zwykle nie może o tym mówić, ponieważ ta relacja jest tak
nowa i przerażająca.

Pamiętam kiedy sama po raz pierwszy szukałam terapii. Byłam w collegu. Zostałam
skierowana do miejscowej przychodni. Musiałam opowiedzieć swoją historię „strażnikowi”,
który następnie miał przydzielić mnie do terapeutki. Pamiętam, że bardzo się wstydziłam w
obecności tego człowieka. Jego chłodna, powściągliwa, biznesowa postawa pogłębiła to, że
czułam się jak „osoba drugiej kategorii”. Myślałam, że jestem obrzydliwym, zepsutym
dzieckiem z powodu problemów, które skierowały mnie na terapię. Martwiłam się też, że
"strażnik" będzie mną gardził, uzna, że przesadzam i poczuje do mnie odrazę. Mógłby też
zdecydować, że terapia będzie dla mnie bezcelowa. Byłam tak pogrążona we własnym
wstydzie i przestraszona jego zawstydzającą postawą, że przez cały wywiad przemawiałam
monotonnym, automatycznym tonem. Nie trzeba dodawać, że z całą pewnością pomyślał,
że potrzebuję terapii!

Pierwsze spotkanie z nowym pacjentem nie jest też łatwe dla terapeutki. Podczas
pierwszego spotkania terapeutka jest podatna na wątpienie w siebie i lęk-wstyd: czy będę w
stanie pomóc temu pacjentowi? Czy będę w stanie czuć i podchodzić do tego pacjenta w
sposób, który będzie korzystny dla jego leczenia? Czy będę w stanie stosunkowo
konsekwentnie lubić lub szanować tego pacjenta? A może moja praca z nim skonfrontuje
mnie z tym, jak żałośnie jestem nieadekwatna, albo co gorsza, że jestem tak zimna (lub
zazdrosna, zła itp.), że nie spełniam niezbędnych warunków człowieczeństwa, by
wykonywać ten zawód.

Tak więc, w różnym stopniu, zarówno terapeutka, jak i pacjent mogą wnieść do spotkania
obawę przed obnażeniem się, odsłonięciem własnych wad. Od pierwszego spotkania
znaczna część trajektorii relacji pacjent-terapeutka jest kształtowana przez cień wstydu jako
potencjału lub jako rzeczywistości w dialogu, który toczy się w terapii. Moim zdaniem
powodzenie jakiejkolwiek dogłębnej terapii zależy w dużej mierze od zdolności terapeutki do
tolerowania zawsze obecnego ryzyka zawstydzającej ekspozycji oraz od jej odporności w
obliczu samego wstydu.
W poprzednich rozdziałach1 czytelnikowi pokazano, jak głęboko wstyd przenika naszą
psychikę i jak wiele naszych problemów życiowych jest tworzonych i kształtowanych przez

1 Dotyczy książki VOICE OF SHAME (1996), Wheeler i Lee, eds., Jossey-Bass



wstyd. Wstyd, strach i poczucie winy są to „uczucia związane z uczuciami” - strażnicy granic,
afekty, które zabarwiają nasze życie jak tło na płótnie, nadając słaby lub intensywny odcień
wszystkim innym myślom i uczuciom, które mogą się pojawić.

Jednym z celów terapii jest zwiększenie zakresu i intensywności emocjonalności pacjenta.
Wstyd z powodu tego, co się czuje lub jak intensywnie się czuje, zakłóca zdolność pacjenta
do kontaktu i samoregulacji. Trudno jest nawiązać kontakt i uświadomić sobie uczucia, myśli
i spostrzeżenia, jeśli osoba się ich wstydzi. Zatem wstyd ogranicza świadomość i wstyd
ogranicza kontakt. Na przykład w procesie kontaktowania, gdy budzą się uczucia, jedna
rzecz prowadzi do drugiej i zanim pacjent się zorientuje, pogrąża się we wstydzie
doświadczania zakazanego uczucia; uczucia, które istnieje poza jego Ja-granicą (oryg.
I-boundary). Tak więc praca ze wstydem i sztywną klatką, w której pacjent zamyka swoją
osobę, jest często „materią” terapii.

Ten rozdział koncentruje się na jednym szczególnym wymiarze wstydu w psychoterapii.
Chcę skupić się na wstydzie i jego zmienności w dialogu terapeutycznym. Nie będę
koncentrowała się na tym, jak terapeutka może identyfikować i pracować z problemem
wstydu w bardziej ogólnym sensie. Raczej zajmę się pracą i wrażliwością na wstyd, który
pojawia się jako produkt interakcji między terapeutką a pacjentem.

Są takie elementy sytuacji terapeutycznej, które budzą u pacjenta wstyd. Po pierwsze,
terapeutka jest dla pacjenta ważniejsza niż pacjent dla terapeutki. W przypadku pacjentów,
których podstawowy obraz siebie nie jest zabarwiony wstydem, wstyd wynikający z tej
różnicy jest krótkotrwały, a jego rozwiązanie prowadzi do zwiększenia empatii i współczucia
pacjenta dla jego potrzeby przywiązania. Jednak osoba, której obraz własny jest
przesiąknięty wstydem, może przez dłuższy czas uważać, że jest niepożądanym, uciążliwym
lub odrażającym intruzem w gabinecie terapeutycznym. Taki pacjent będzie prawdopodobnie
niezwykle wrażliwy na oznaki tej różnicy, łatwo poczuje się zraniony, gdy różnica się wyłoni i
będzie gotowy szybko przyswoić ją jako utrwalone przekonanie, że różnica jest
potwierdzeniem jego (pacjenta) niegodności, a także zrozumiałej niechęci terapeutki do
pacjenta i jego potrzeb.

Powiązanym elementem, który potencjalnie może zawstydzić, jest nierównomierna
ekspozycja pacjenta i terapeutki. Pacjent odsłania siebie bardziej niż terapeutka. Terapeutka
z pewnością także się ujawnia, ale nie w takim stopniu, jak robi to pacjent. Różnica w
ekspozycji łamie społeczny kod wzajemności. Ten, kto łamie kod „posuwając się za daleko”,
zwykle czuje się zawstydzony. Podobnie jak w przypadku opisanej powyżej różnicy
ważności, ta różnica stawia terapeutkę na stosunkowo silniejszej pozycji. Terapeutka może
łatwiej zranić pacjenta przez nieuwagę, niedostrojenie lub defensywność. Sama świadomość
różnicy siły może wywołać wstyd z powodu poczucia własnej bezsilności.

Innym zjawiskiem, które nie wydarza się zawsze, ale jest częste, jest to, że czasami pacjent
zawstydza się, że terapeutka widzi zbyt dużo. Z mojego doświadczenia wynika, że   pacjent
najpierw potrzebuje doświadczenia mojego afektywnego zaangażowania z nim, zanim
będzie mógł docenić moje obserwacje jako poczynione z pozycji sprzymierzeńca, a nie
policjanta. Obserwacje dokonywane beztrosko mogą zawstydzać, sygnalizując brak
szacunku dla powagi zmagania pacjentów, by przyjąć najbardziej twórcze dostosowania.

WSTYD TERAPEUTKI
Ostatnim i być może najważniejszym elementem jest własna, najbardziej ludzka skłonność
terapeutki do unikania własnego wstydu poprzez takie mechanizmy obronne jak obwinianie,
zaprzeczanie, pogarda oraz subtelne, a zarazem okropne wysiłki, aby przenieść wstyd na
pacjenta. Wurmser (1981) opisał trzy główne rodzaje wstydu (różniące się od wariantów
wstydu tj. zawstydzenia, zażenowania, wstrętu do siebie, upokorzenia itp.). Sugeruje, że
istnieje wstyd właściwy, który jest bezpośrednim doświadczeniem wstydu. Jest również lęk



przed wstydem, doświadczenie przewidywania wstydu jako bezpośredniego zagrożenia. Lęk
przed doświadczalną możliwością wstydu zwykle uruchamia obronę awersyjną lub
unikającą. Oznacza to, że kształtująca się figura zainteresowania, która wywołała lęk przed
wstydem, zostanie porzucona na rzecz nowej figury, figury samoobrony. Wreszcie jest wstyd
jako potencjał. Potencjał wstydu prowadzi do rozwoju stylu charakteru, który ma strzec przed
wstydem, a wstyd jest tu zawsze obecnym zagrożeniem. Ludzie, których fundamentalny
obraz siebie jest przesiąknięty wstydem, prawdopodobnie będą wrażliwi na wstyd jako
potencjał we wszystkich interakcjach, stąd rozwijają styl charakteru, który ma przeciwdziałać
tej możliwości (np. obronna wyniosłość albo ukrywanie się i udawanie).

Do pewnego stopnia każdy z nas rozwinął wzorce charakteru, aby ograniczyć możliwość
bycia zawstydzonym. Jednak terapeutka, która jest głównie zorganizowana wokół unikania
doświadczeń wstydu - to znaczy terapeutka, która jest zdominowana przez wstyd jako
potencjał - będzie prawdopodobnie mocno ograniczona w swoim podejściu terapeutycznym.
Głównym problemem takich terapeutów jest to, że ich styl charakteru działa w dużej mierze
poza świadomością - aby uniknąć wstydu! Ich zawężone style terapeutyczne można łatwo
zracjonalizować jako prawidłowe i odpowiednie postawy terapeutyczne. Dobrym przykładem
jest autorytarna, „ekspercka” postawa, jaką można znaleźć w prowadzeniu klasycznej
psychoanalizy.

Wśród terapeutów gestalt są tacy, których lęk przed własnym wstydem nie pozwala
radykalnie przyjąć zasad teorii pola mówiących o tym, że wszystkie zjawiska psychologiczne
mają charakter intersubiektywny (zarówno w ich pochodzeniu, jak i wyłanianiu się tu-i-teraz).
Tak więc, jeśli pacjent jest nagle zagubiony, defensywna terapeutka może powtarzać
pytanie, jak pacjent to robi, że się gubi (często sama ta interwencja jest zawstydzająca).
Terapeutka, która toleruje możliwość, że sama będzie odczuwała wstyd, jeśli uwaga skupi
się na niej jako partnerce w intersubiektywnym polu, może zapytać pacjenta, jaką rolę
odegrała w zagubieniu pacjenta.

Inną "ochroną", z której mogą korzystać unikający wstydu terapeuci, jest epistemologia,
która twierdzi, że perspektywa terapeuty jest bardziej uzasadniona i „poprawna” niż
perspektywa pacjenta. Kiedy na przykład terapeuci myślą o swoich pacjentach jako
„zniekształcających” lub „projektujących”, zakładają, że oni sami mają uprzywilejowany
dostęp do tego, co „rzeczywiste”. Jest wielu terapeutów, którzy przyjmują taką
epistemologię. Nie chcę twierdzić, że każdy z nich radzi sobie w ten sposób ze swoim
potencjałem wstydu, sugeruję za to, że taka epistemologia może być wykorzystywana w
celach obronnych i często tak właśnie jest.

Ogólnie rzecz biorąc, terapeuci unikający potencjału wstydu niechętnie ujawniają swoją
pracę i mają skłonność do obwiniania pacjenta oraz zwrotnego zawstydzania go pod
pozorem „konfrontowania pacjenta z inną perspektywą” lub „konfrontowania pacjenta z
rzeczywistością”. Niechętnie szukają też superwizji i często - niestety - niechętnie decydują
się na własną terapię. Ze względu na swoją skłonność do ukrywania się, rzadko mają okazję
dowiedzieć się o swoich własnych skłonnościach do zawstydzania i ograniczeniach
wynikających z tego, jak unikają wstydu.

W zasadzie, myślę, że terapeutom łatwiej poznać swój wstyd właściwy i lęk przed wstydem.
Terapeuci powinni być świadomi, jakie sytuacje zwykle wywołują ich wstyd, i lęk przed
wstydem, i z jakich obron (zwłaszcza przenoszenia wstydu) korzystają, aby się chronić. Ta
świadomość może zatrzymać narastającą spiralę wzajemnego zawstydzania
charakterystyczną dla tak wielu impasów w terapii. Świadomość może również umożliwić
terapeutom bycie odważnymi i otwartymi w uznawaniu swojego wkładu w zakłóceniach i
impasach w procesie terapii. Takie uznanie jest zwykle pierwszym krokiem do rozwiązania
zakłócenia lub impasu i ostatecznie wzbogaca dialog terapeutyczny jako całość. Przykłady
mojego wstydu, lęku przed wstydem, defensywności i radzenia sobie z tym zostaną



zaprezentowane w krótkich opisach przypadków.

DESTRUKCYJNE SKUTKI WSTYDU W DIALOGU TERAPEUTYCZNYM: IMPAS,
ROZPOZNANIE I ROZWIĄZANIE
Często incydenty wywołujące wstyd pojawiają się, gdy terapeutka jest zbyt skoncentrowana
na swojej własnej perspektywie i nie ma kontaktu, choćby w niewielkim stopniu, z
doświadczeniem pacjenta. Chociaż nie życzę moim pacjentom tak bolesnych przeżyć,
często prowadzą one do wyraźnego uwypuklenia usztywnionego gestaltu i tworzą szansę na
nowy, naprawczy kontakt między terapeutką a pacjentem. Za łagodny przykład może
posłużyć sytuacja między mną a Davidem. David był intensywny i łatwo było go zranić.
Przyjeżdżał do mnie przez okres trzech miesięcy, gdy jego terapeutka była na urlopie
macierzyńskim. Na naszym pierwszym spotkaniu zapytał, czy moglibyśmy umówić się na
regularne cotygodniowe sesje. Powiedział, że pomoże mu to zakotwiczyć się w tym trudnym
czasie. Czuł się osamotniony i opuszczony przez swoją terapeutkę i bał się, że jej nowe
dziecko sprawi, że on sam straci swoje miejsce w jej sercu i umyśle. Z biegiem rozmowy
powiedziałam mu, że chociaż będą sporadyczne wyjątki, możemy spotykać się regularnie w
piątkowe poranki.

Kilka tygodni później zakomunikowałam mu raczej rzeczowym tonem, że będę musiała
przełożyć trzy z naszych kolejnych sesji. Podczas następnego spotkania wyraził zranienie i
słuszny gniew z powodu mojej swobodnej postawy. Powiedział, że oznacza to dla niego, że
nie traktuję poważnie naszej tymczasowej pracy i że po prostu przeczekuję czas pracy z
nim. Szczerze mówiąc, zdziwiła mnie intensywność jego reakcji. Poczułam prąd własnego
uzasadnionego gniewu i powiedziałam do siebie: „Jak śmiał mnie zaatakować, zrobiłam
wszystko, co w mojej mocy, aby go przyjąć, z pewnością musi wiedzieć, że nie było łatwo
znaleźć regularny termin w tak krótkim czasie!"

Moja gniewna reakcja była defensywna. Jego gniew mnie zawstydził i chciałam się obronić
przed rosnącym wstydem zawstydzając go za zawstydzenie mnie! Zauważyłam również, że
zakładam, iż zdawał sobie sprawę z żądań, które stawiał w związku z moim
harmonogramem. Byłam po prostu tak zaabsorbowana własną perspektywą, że nie
zauważyłam, że jego punkt widzenia był zupełnie inny niż mój. Gdy badaliśmy tę sytuację
opisał, jak nigdy nie miał żadnego wpływu na swoich rodziców i jak go traktowali lekceważąc
jego cele i pragnienia. Zapytałam go, jak ja go zlekceważyłam. Odpowiedział, że
zignorowałam jego potrzebę planowania i posiadania kotwicy oraz potrzebę, bym
postrzegała naszą pracę jako ważną. Powiedział, że czuł się, jakby był po prostu płaską
linią, kimś, z kim nie muszę się liczyć. Powiedziałam mu z uznaniem, że teraz przyszedł do
mnie jako ktoś, z kim muszę się liczyć. Powiedziałam też, że byłam niewrażliwa na jego
potrzeby i zbyt zajęta własnymi. Był podekscytowany i odetchnął z ulgą, że możemy
popracować / przezwyciężyć ten problem między nami.

Ta wymiana położyła podwaliny pod dalszą pracę terapeutyczną. Były też sytuacje, kiedy
przekraczał granice mojej dyspozycyjności. Za przykład może posłużyć to, że kończyłam
nasze sesje na czas i „chłodno”, podczas gdy jego główna terapeutka miała tendencję do
regularnego wykonywania nadgodzin. Pacjent ten spotykał się też z pewnymi
ograniczeniami ustanowionymi przez swojego syna, który starał się chronić swoją przestrzeń
psychiczną przed wtargnięciami mojego pacjenta. W moim przypadku, pacjent zagroził, że
rzuci terapię. W przypadku relacji z synem napisał list, którego celem było ukaranie syna
poprzez wycofanie się z relacji z nim.

Ze swojej strony przyznałam, że moje ściślejsze granice czasowe muszą być zaskakującą
zniewagą, biorąc pod uwagę sposób, w jaki działa jego regularna terapeutka. W pewnym
momencie powiedziałam mu również, że nie tylko on był zmartwiony moim pozornym
chłodem pod koniec sesji. To tak, jakbym po zakończeniu oficjalnej sesji „wyłączała się”.
Chociaż było to coś, nad czym pracowałam, nie byłam w stanie w całości zmienić tego stylu.



Żałuję tego, jak to wpływa na moich klientów i zdaję sobie sprawę, że muszą sami
dostosować się do trudnego momentu.

Kiedy powrócił do bardziej refleksyjnego stanu umysłu, zwróciłam jego uwagę na wzorzec,
który zauważyłam; za każdym razem, gdy napotykał czyjeś granice, wydawał się być
głęboko zraniony i reagował obronnym wycofaniem. Uśmiechnął się przebiegle, słysząc
moje odniesienie do obronnego wycofania się i powiedział, że nie tylko się wycofuje, ale
także próbuje skrzywdzić drugą osobę! Śmiał się z siebie. Gdy kontynuowaliśmy
eksplorowanie tego, stało się jasne, że granice kogoś innego mocno go zawstydzały.
Uznawał je za odrzucenie go, ponieważ nie był wart poważniejszego wzięcia go pod uwagę.
Odkryliśmy, że moja otwartość sprawiła, że zrozumiał, że nie zawstydzam go celowo, mimo
że czuł się zawstydzony. To było dla niego ekscytujące objawienie. Zaczął rozumieć, że
skoncentrowane na sobie zachowanie innej osoby może mieć niewiele lub nic wspólnego z
uczuciami tej osoby do niego.

Zaczął ponownie przyglądać się swojej sytuacji z synem i innym sytuacjom w swoim życiu z
tej nowej perspektywy. Zaczął też dostrzegać, że jego poczucie wstydu pojawiało się, gdy
wyzwalały się jego najgorsze wyobrażenia o samym sobie. Nauczył się zatrzymywać i
analizować sytuacje i własne wyobrażenia na swój temat, zamiast po prostu wskakiwać w
działanie. Przykładem było to, że kiedy następnym razem go zraniłam, co wyzwoliło jego
najgorsze wyobrażenia o sobie (i jego przekonanie, że zgadzam się z jego negatywną
samooceną), zadzwonił i zostawił mi pełną złości wiadomość w której groził odejściem. A
potem przyszedł na kolejną sesję i powiedział, że jest zraniony i zły. Odpowiedziałam:
„Wystarczająco zraniony i zły, żeby chcieć odejść, co?” Uśmiechnął się delikatnie i
powiedział, że teraz już wie, że tylko tak mówi. Wkrótce po telefonie zdał sobie sprawę, że
nie chciał rezygnować, tylko zwrócić moją uwagę.

Powyższy przykład zawiera wiele elementów odnoszących się do tematu wstydu
występującego w dialogu terapeutycznym. Jednym z tych elementów jest to, że trudności
związane z planowaniem sesji były konkretnym wyzwalaczem często spotykanego w terapii
wstydu: terapeutka jest ważniejsza dla pacjenta niż pacjent dla terapeutki. Przykład
demonstruje również zjawisko, które zachodzi często, gdy wywoływany jest wstyd:
wzajemny proces zawstydzania. Nierzadko zdarza się, że ktoś, komu zagraża rosnący
wstyd, chroni siebie, atakując drugiego w sposób wywołujący wstyd. To jest przeniesienie
wstydu. Może to wprawić w ruch narastający cykl wstydu-winy. Terapeutka ponosi
odpowiedzialność za przełamanie tego cyklu poprzez zahamowanie swojej chęci odwetu lub
przynajmniej poprzez przerwanie go po tym, jak zareagowała.

Kolejnym elementem tego przykładu jest ujawnienie się terapeutki w pracy ze wstydem w
dialogu terapeutycznym. Terapeutka ujawnia się na wiele sposobów. Czasami terapeutka
może ujawnić pacjentowi w jaki sposób jej wrażliwe miejsca są podobne do wrażliwych
miejsc pacjenta. Taka interwencja, gdy korzysta się z niej rozsądnie, wydaje się zmniejszać
wstyd. W powyższym przypadku wzięłam na siebie odpowiedzialność za swój wkład w
cierpieniu pacjenta. Wydawało się, że spowodowało to dwie rzeczy: po pierwsze zapewniło
go, że jego skargi zostaną wysłuchane i potraktowane poważnie, tak aby wstyd, że został
zlekceważony, nie został powtórzony w naszej dyskusji o tym, jak byłam lekceważąca.
Przekazywał też coś z moich ludzkich słabości lub ograniczeń, co nieco nas ze sobą
zrównywało, mimo że istniała bolesna różnica, której nie można było zaprzeczyć.

Powyższy przykład ilustruje częste wydarzenie w psychoterapii. Terapeutka jest przez chwilę
źle dostrojona do skłonności pacjenta do wstydu i mówi lub robi coś, co wywołuje u niego
wstyd. Reagowanie na takie momenty jest zwykle stosunkowo łatwe i bardzo owocne, jak
opisano powyżej. Wymaga to jednak od terapeutki, aby była gotowa tymczasowo zawiesić
(wziąć w nawias) swoją własną perspektywę, podczas gdy zanurza się w perspektywie
pacjenta (empatyczne zanurzenie).



Inne, bardziej naładowane interakcje są trudniejsze dla terapeutów. Zasada pozostaje ta
sama; terapeutka stara się tymczasowo wziąć w nawias własną perspektywę i reakcje,
zanurzając się w perspektywie pacjenta, tak aby zarówno pacjent, jak i terapeutka mogli
razem uchwycić i wyrazić doświadczenie pacjenta. Jednak czasami ten proces może rozbić
się na skałach defensywności terapeutki. Kiedy ludzie czują się zawstydzeni lub zagrożeni
możliwością wstydu, działają unikająco. Zasadniczo oznacza to, że każda kształtująca się
figura, która była wspierana przez ich zainteresowanie / ekscytację, teraz zostaje przerwana.
Z kształtującej się figury wycofane zostaje zainteresowanie/ekscytacja, a pacjent - lub
terapeutka! - wycofuje się lub broni się za pomocą agresji lub podporządkowania się.
Agresywna reakcja pacjenta może być szczególnie stresująca dla terapeutki, gdy jest
powtarzana i jeśli często przybiera formę jawnej lub ukrytej zawstydzającej krytyki
terapeutki.

Przykładem z mojej własnej praktyki jest przypadek pacjenta, który głęboko wstydził się za
to, że potrzebuje, że ma oddzielny umysł i wolę, a czasami nawet za to, że żyje. Jego
najbardziej dominującym wariantem doświadczanego wstydu było upokorzenie. W
rzeczywistości oboje uważaliśmy za jego osiągnięcie rozwojowe (rozszerzenie jego
ja-granicy [oryg: I-boundary]) fakt, że nauczył się rozpoznawać poczucie wstydu, ponieważ
we wczesnych latach naszej pracy wiedział tylko, że ciągle czuł się upokorzony. Każda
interakcja z jego żoną, ze mną, z jego szefami, była wypełniona strasznym widmem
upokorzenia jako wszechobecnej możliwości. A te interakcje często go upokarzały. To
doświadczenie było tak częste i tak intensywne, że rzucił pracę i dopiero z biegiem lat zaczął
ponownie powoli wykonywać prace, które wiązały się z większą odpowiedzialnością,
ponieważ zyskał większą zdolność nawiązywania kontaktów, które teraz niekoniecznie były
zorganizowane wokół kwestii upokorzenia.

We wczesnych latach naszej pracy nadałam mu przydomek (prywatnie) „cichy pacjent”.
Ubolewał, że nie może powiedzieć nic, co nie doprowadziłoby go do upokorzenia. I
wielokrotnie dąsał się i przekonywał mnie, że „nie dbam o niego” i celowo jestem wobec
niego niewrażliwa. Powoli, kroczek po kroczku, nasz związek przekształcił się w taki, w
którym mogliśmy śmiać się ze sobą swobodnie, analizować jego wypełniony wstydem
materiał, a czasami nie zgadzać się ze sobą. Jednak wciąż zdarzały się między nami
momenty, gdy atakował moje intencje, zarzucając mi, że jestem okrutna, karząca, obojętna i
potajemnie gardzę nim, ponieważ jest takim potworem. Stawał się wówczas okrutny i
zgorzkniały i potrzebował, żebym go upewniła, że wciąż jestem po jego stronie.

Jego tyrady odciskały na mnie swoje piętno. Czułam się niezrozumiana i niedoceniana.
Nieustannie kusiło mnie, by wskazać mu, jak się na mnie wyładowuje. Kiedy czuję się
zraniona i zawstydzona, bardzo chcę, aby mój oprawca potwierdził co mi robi. I ilekroć tak
robiłam z tym pacjentem, po prostu jeszcze bardziej go zawstydzałam, bo on sam już czuł
się jak potwór. Był całkiem świadomy tego, że uderza we mnie, i czuł wstyd i wstręt do siebie
za to, że był taki podły. To wprawiało w ruch kolejną spiralę oskarżeń i samooskarżeń, a
także eskalację jego gniewnych żądań wobec mnie, abym zaprzeczyła jego obawom o moje
uczucia do niego.

Przechodziliśmy przez ten cykl wiele razy, ponieważ w pewnym momencie moja cierpliwość
słabła i starałam się złagodzić presję na mnie, zmuszając go, by zobaczył, jak mnie
odpycha, karze czy cokolwiek. Ostatnio dał mi możliwość odmiennej i bardziej
terapeutycznej reakcji. Gdy opowiedział mi o nowym postanowieniu, aby zbadać konkretny
problem w swoim życiu, zareagowałam ekscytacją. Później zadzwonił i zostawił pełną złości
wiadomość na moim telefonie. Zinterpretował moje podekscytowanie jako znak, że jestem
niecierpliwa wobec niego i jako sygnał, że od dawna życzę mu, aby z zmierzył się z tą
właśnie kwestią. Nie trzeba dodawać, że czuł się zarówno upokorzony, jak i zły. Powiedział,
że nie potrzebuje telefonu zwrotnego, chciał tylko, żebym wiedziała, jak się czuł, kiedy to



było w nim świeże, ponieważ wiedział, że może się zamknąć w sobie przed naszą następną
sesją. Moja pierwsza reakcja była obronna. Byłam zła i zraniona, że   nie docenił mojej
rezonującej ekscytacji z nim. Wiedziałam, że konfrontacja będzie realizacją moich własnych
potrzeb, a doświadczenie mówiło mi, że konfrontacja tylko go bardziej zawstydzi, dlatego
chciałam popracować nad sobą, aby dojść do punktu, w którym mogłabym pracować z nim
inaczej na naszej następnej sesji. Stałam się bardziej świadoma własnego wzorca: chcę,
żeby ktoś, kto mnie rani lub zawstydza, rozpoznał, co mi robi. Czułam współczucie dla siebie
z powodu tego pragnienia, jednocześnie uznając, że mój pacjent próbuje mi powiedzieć, jak
go zraniłam. Byłam w stanie wziąć w nawias swoje potrzeby na tyle, by docenić jego
perspektywę. Czułam się lepiej przygotowana na spotkanie z nim następnego dnia.

Pierwszą część następnej sesji spędziłam, pomagając jemu wyrazić, a sobie zrozumieć jego
perspektywę, i w którymś momencie powiedziałam mu również - najlepiej jak potrafiłam - jak
się czułam (zadowolona z niego, podekscytowana, nie niecierpliwa). Kiedy w pełni
zrozumieliśmy zakłócenia, oboje zaczęliśmy zastanawiać się nad procesem, który wydarzył
się między nami. Stało się to dla nas okazją do zbadania spirali wstydu, która dotyka nas
oboje. Najważniejszą lekcją dla mnie w pracy z nim jest to, jak ciężko jest mi czasem
oderwać się od własnej defensywności i jak ściśle moja defensywność wiąże się ze
wstydem.

Wydaje mi się, że największą przeszkodą w pokonaniu impasów terapeutycznych - i być
może najbardziej powszechnym wkładem terapeuty w rozwój impasu - jest trudność
terapeuty w doświadczaniu własnego wstydu. Poniżej znajduje się opis tego, w jaki sposób
moja obrona przed własnym wstydem (w tym przypadku upokorzeniem) przyczyniła się do
impasu i jak ten impas został częściowo rozwiązany dzięki uznaniu moich trudności.
Przypadek ten po raz pierwszy opisano w: Hycner i Jacobs (1995).

Chodzi o pacjenta, w relacji z którym zmagałam się z pozornie nierozwiązywalnymi
trudnościami przeciwprzeniesieniowymi. Niestety, to jak ten mężczyzna mnie
charakteryzował, kiedy był mną rozczarowany, potwierdzało moje najgorsze obawy o mnie
jako osobie zimnej i bez serca. Reagowałam na to, czego doświadczałam jako
upokarzającej ekspozycji, wycofując się psychicznie, tym samym potęgując jego poczucie
mojej destrukcyjnej ułomności. Po osiemnastu miesiącach terapii ten nawracający wzorzec
doprowadził nas do impasu. W tym momencie przyznałam się, że mam trudności z
przeciwprzeniesieniem i pracowałam nad zmniejszeniem ich wpływu na terapię, choć bez
większego sukcesu. Pacjent w ogromnym bólu sięgnął po konsultację z moim kolegą. Czuł
się strasznie zakleszczony. Był do mnie bardzo przywiązany i nie wyobrażał sobie życia
beze mnie. Z drugiej strony, ten schemat między nami również jego „zabijał”. Konsultacja
okazała się przydatna dla nas obojga w tym, że pokazała skalę jego desperacji.
Postanowiłam opowiedzieć mu więcej o tym, co wiedziałam o moich trudnościach z
przeciwprzeniesieniem. Powiedziałam mu, że czułam się upokorzona i byłam przerażona, że
to jak mnie opisuje, może okazać się prawdziwe, a moją obroną przed poniżeniem było
wycofanie się. Ta sesja była transformująca dla nas obojga. Wyraziwszy na głos moje
doświadczenie z nim, stałam się mniej zdominowana przez strach przed upokorzeniem. Mój
pacjent był głęboko poruszony i ulżyło mu, gdy przyznałam się do moich własnych
straszliwych wątpliwości co do siebie i uwolniłam go od ciężaru próby „obejścia” moich
problemów. Teraz można było mówić o nich bezpośrednio i empatycznie, gdy się pojawiały.
Pacjent nie czuje się już odpowiedzialny za odpychanie mnie, chociaż jest zasmucony, że
ten szczególny wzorzec był tak bolesny dla nas obojga. Nie potrafię opisać słowami tej
większej zażyłości, pokory i głębi relacji, która dzięki temu zaistniała między nami, ale jest to
całkiem namacalne dla nas obojga.

Niedawno doszło między nami do kolejnego wydarzenia, w którym mój wstyd odegrał
znaczącą rolę. Szliśmy razem naprzód; czasami wspólna praca szła gładko, a czasami
niezręcznie. Niezręczność pojawiała się, kiedy ja czułam, że on jest zły i obwinia mnie, ale



on nie miał takiej świadomości. Byłam zdeterminowana, aby zetknąć go z jego złością, aby
można było o niej bezpośrednio porozmawiać. On czasami zdawał sobie sprawę, że - jak to
nazywał - „ma napad złości”. Jednak nadal nie mógł zidentyfikować swojej złości ani
karcącej krytyki wobec mnie, ja zaś byłam przekonana, że unosiła się powietrzu. Czasami
reagowałam ostrością i irytacją na niego. I czułam wówczas, że straciłam kontrolę i
wstydziłam się swojego słabego temperamentu terapeutycznego, ale jednocześnie
zdawałam sobie sprawę, że desperacko pragnę chronić się przed ponownym upokorzeniem.

Kilka miesięcy temu znowu się zdenerwowałam. Odpowiedział zranieniem i defensywnym
wycofaniem. Kiedy badaliśmy jego chęć wycofania się, powiedział, że moja irytacja (do
której się przyznałam), wydała mu się podobna do irytacji jego ojca tuż przed tym, jak jego
ojciec wpadał we wściekłość. Powiedział, że mój ton głosu był podobny do tonu głosu jego
taty. Zapytałam, czy miał ze mną doświadczenie by moja irytacja rosła. Nie, powiedział, nie
miał. A jednak w powietrzu wisiało coś złowrogiego i niebezpiecznego. Ponownie
zwróciliśmy uwagę na mój ton głosu. Zapytałam, czy w tonie mojego głosu jest coś jeszcze.
Pojaśniał z „aha!” świadomości. Odparł: „Wiem, co się dzieje, kiedy odzywasz się tym tonem
głosu. Już sobie coś postanowiłaś o mnie. Zdecydowałaś, czym jest PRAWDA i nic, co
powiem, nie może zmienić twojego zdania. Więc równie dobrze mogę się wycofać niż
roztrzaskać się o twoją niewzruszoność! " Ku mojemu rozczarowaniu rozpoznałam siebie w
jego opisie i powiedziałam to. Utwierdzałam się w mojej wersji prawdy, a ponadto stawałam
się defensywnie protekcjonalna. On nie miał żadnego środka odwoławczego w ramach
gabinetu terapeutycznego, żadnego „sądu apelacyjnego”.

Co ciekawe, od tego czasu zaczął identyfikować się z własnym doświadczeniem gniewu i
krytyki wobec mnie. Było to dla niego trudne, ale koncentrując swoją uwagę na wyrazie
twarzy, zyskuje świadomość, nie tylko swoich gniewnych i defensywnych, wynikających ze
wstydu ataków na mnie, ale także intensywnego strachu przed uznaniem swojego gniewu i
obronności.

W historii, którą właśnie opowiedziałam, kryje się kolejny kluczowy czynnik wywołujący
wstyd w dialogu terapeutycznym. Być może najczęstszym wyzwalaczem wstydu jest
traktowanie drugiej osoby jak przedmiotu, gdy ona sama chce się być traktowana jak
podmiot (Broucek). Jest to powszechnie palący wstyd ofiar rasizmu. W powyższym
przykładzie, kiedy „wyrobiłam sobie zdanie”, mój pacjent nie mógł już oczekiwać, że będę
odnosiła się do niego jak do podmiotu. Był teraz dla mnie tylko przedmiotem i musiał chronić
się przed upokorzeniem wynikającym z takiej redukcji.

UZDRAWIAJĄCE EFEKTY WSTYDU W DIALOGU TERAPEUTYCZNYM: KONTAKT
TRANSFORMACYJNY

Do tej pory zwracałam uwagę czytelnika na potencjał wstydu w dialogu terapeutycznym i na
defensywność terapeutki, która może nasilać terapeutyczne zakłócenia i impasy, gdy
pojawia się wstyd. Uważam, że w przypadku większości impasów i sytuacji, gdy zakłócenia
przeradzają się w impasy, wstyd znajduje się u sedna problemu.

Nie chcę przez to powiedzieć, że wstydu można czy powinno się unikać. Jest nieodłącznym
elementem bólu, jaki przynoszą nam pacjenci. Ale nasza wrażliwość w reagowaniu na wstyd
może wzmocnić proces terapeutyczny. Interakcja, która łagodzi wstyd, pobudzony wcześniej
przez interwencję terapeutki, może zaszczepić nadzieję. Pozytywne doświadczenia
związane z radzeniem sobie z zawstydzającymi interakcjami mogą dostarczyć modelu
nadziei, który pomaga prowadzić pracę nad głęboko zakorzenionymi problemami
związanymi ze wstydem. Pacjent zyskuje pewność, że terapeutka jest wrażliwa na jego
wstyd i że może zwrócić się do terapeutki o pomoc w regulowaniu ekspozycji na ten bolesny
afekt. To pozwoli mu pracować nawet ze swoim intensywnym wstydem, ponieważ może
traktować terapeutkę jako swojego sprzymierzeńca w przedzieraniu się przez ból stawiania



czoła najgłębszemu wstydowi.

Problem wstydu w dialogu terapeutycznym ma jeszcze inną stronę, a mianowicie
transformacyjną moc związaną z odnoszeniem się do kwestii wstydu w relacji
terapeutycznej. Jest to spójne z wiarą terapeutki Gestalt, że zdrowe kontaktowanie rodzi
zdrowe kontaktowanie. Ale dociera jeszcze głębiej. W terapii długoterminowej pacjent
pokłada ogromne nadzieje w terapeutce i relacji terapeutycznej. Jak wspomniałam na
początku rozdziału, terapia jest często ostatecznością dla pacjenta. Wielu pacjentów mówiło
mi, że sukces lub porażka terapii jest dla nich kwestią „życia lub śmierci”. Czasami życie lub
śmierć są całkiem dosłowne, najczęściej jednak odnoszą się do życia i śmierci psychicznej.
Pacjenci ci wnoszą do relacji terapeutycznej swoje najbardziej problematyczne uczucia,
myśli i przekonania na swój temat. Jeden pacjent powiedział mi podczas naszej pierwszej
sesji, że rozpaczliwie pragnął miejsca, w którym mógłby być w pełni sobą, z depresją i
wszystkim innym, w relacji, w której dla drugiej osoby nie stanowiłoby to zagrożenia.

Arnold Beisser, autor Paradoksalnej Teorii Zmiany, powiedział kiedyś, że chociaż terapeutka
może niewiele bezpośrednio zaoferować pacjentowi, może udzielić mu pozwolenia. To
pozwolenie jest pozwoleniem na bycie sobą. Myślę, że pacjenci nieustannie oceniają nasze
interwencje pod kątem tego, czy dajemy im pozwolenie na posiadanie uczuć, celów i
potrzeb, które mają. Zwracają uwagę na naszą postawę, ton głosu, dobór słów. A kiedy nie
znajdują pozwolenia, często zakładają, że ich emocje, cele i potrzeby są „nie do przyjęcia”.
Oznacza to, że pacjenci ci nie należą już do towarzystwa ludzi. To jest fundamentalna
deklaracja wstydu: nie nadaję się, by przynależeć do rodzaju ludzkiego.

Jednym z doświadczeń, na które pacjenci potrzebują pozwolenia jest ich wstyd, a także
obrony przed wstydem. Jak zilustrowałam powyżej, dla terapeutki może to być bardzo
nieprzyjemne doświadczenie. Niektórzy pacjenci rozwinęli style charakteru, w których
korzystają z obwiniania i zawstydzania jako środków samoobrony lub obronnych sposobów
radzenia sobie z własnymi zranieniami i wstydem. Terapeutce nie jest łatwo zaangażować
pacjenta w poszukiwanie - zwłaszcza poszukiwanie wpływu terapeutki na pacjenta - gdy
pacjent krytykuje terapeutkę i zawstydza ją. Wymaga od niej tolerowania własnego wstydu
podczas wielu sesji rozłożonych w długim okresie czasu. W istocie, większość pacjentów,
jeśli nie wszyscy, zawstydza terapeutów w określonych momentach w trakcie terapii
długoterminowej, nawet jeśli nie jest to ich styl pierwotny. Moja starsza koleżanka
powiedziała mi, że wspiera się, przypominając sobie, że jeśli czuje się zawstydzona przez
pacjenta, może to oznaczać, że terapia jest na dobrej drodze! Pacjent może czuć się na tyle
bezpiecznie w gabinecie, aby zaryzykować wniesienie do relacji najbardziej odpychających
aspektów swojej osobowości (Brickman).

Jeśli terapeutka może reagować w sposób względnie niedefensywny, być czujna na swój
własny zawstydzający wpływ - nawet najbardziej nieumyślny zawstydzający wpływ - i
konsekwentnie pracuje nad uświadomieniem sobie i uznaniem swojej własnej
defensywności, gdy ma ona wpływ na pacjenta, wówczas może rozpocząć się proces
transformacyjny. Ponieważ jeśli epizody wstydu (epizody, w których terapeutka odegrała
swoją rolę) są wielokrotnie badane i rozwiązywane, pacjent z naznaczonym wstydem
obrazem ja zaczyna w nowy sposób doświadczać samego siebie. Zaczyna ufać, że
terapeutka będzie naprawdę starała się zrozumieć - i pomoże jemu zrozumieć - w jaki
sposób była raniąca, zawstydzająca itp. To zaufanie pozwala pacjentowi być śmielszym i
odważniejszym w wyrażaniu swojej perspektywy, swoich potrzeb, celów, uczuć i innych
aspektów siebie, które mogły wydawać się zbyt zawstydzające, by kiedykolwiek je ujawnić.
Pacjent odkrywa, że   bez względu na to, co powie, i bez względu na to, czy po drodze zrani
albo zostanie zraniony, on i ona razem rozwiążą problem. Prowadzi to do postrzegania
przez pacjenta siebie jako osoby, która jest godna spotkania, zamiast kogoś, kto zasługuje
na wyśmianie, zlekceważenie i odrzucenie.



Tak więc najbardziej podstawowe, zawstydzające stwierdzenie, „nie nadaję się, by być
wśród ludzi”, ma największy potencjał przyniesienia rozwiązania, dzięki zwracaniu bacznej
uwagi na "koleje" wstydu w relacji między terapeutka a pacjentem. Moim zdaniem
rozwiązanie tego, co Bob Lee nazywa zinternalizowanym wstydem, jest jednym z
największych darów, jakie oferujemy pacjentom.
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