


"Wyróżniam trzy etapy przez które, z mojego 
doświadczenia jako trenera i superwizora, przechodzą 
osoby szkolące się i początkujący psychoterapeuci na 
swojej drodze do zrozumienia podejścia Gestalt: 
odzwierciedlenie klienta, zwrócenie uwagi na własne 
doświadczenie oraz odnoszenie się do relacji. Omówię 
te poziomy w odniesieniu do teorii Gestalt i pism 
Daniela Sterna".

Peter Philippson, Three levels of training, Abstract



Poziom 1: Bycie z klientem
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Słuchanie klienta + Odzwierciedlanie

= Profesjonalny słuchacz

...z klientami, którzy mają małe doświadczenie w byciu widzianymi we wspierający sposób 
i nie zasymilowali tego, że mogą być ważni dla innych (co wpływa na ich zdolność 
pokazywania, że inni są ważni dla nich).

PRZYDATNE GDY:
Klient doświadcza nowej 
i skomplikowanej sytuacji 
w życiu i potrzebuje czasu 
i słuchającego ucha, żeby 
przejść przez wszystkie 
opcje i uczucia.

NIEPRZYDATNE GDY:
tym, co sprowadza klienta 
na terapię, jest utrwalony 
i nieuświadomiony 
sposób bycia w świecie.
(strach powstrzymuje 
świadomość)

+



Poziom 2: Zwracanie uwagi na 
własne doświadczenie
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Dzielenie się sobą: myślami, doznaniami z ciała, uczuciami...

Terapeuta/tka zwraca uwagę na to jak klient na niego/nią wpływa i 
może użyć tej informacji do zrozumienia jak klient może funkcjonować 
z innymi.

Ryzyko: używanie „dzielenia się” do powiedzenia klientowi, że jest w 
błędzie / robi coś źle w przebraniu języka uczuć.

Ryzyko2: takie interwencje mogą być używane w sposób, który raczej 
klienta wycofa niż będzie dla niego przydatny.



Poziom 3: Odnoszenie się 
do relacji
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Co się dzieje w kontakcie? Kim się przy 
sobie stajemy?
To jest poziom, na którym zwracam uwagę na mnie-z-Tobą i moją percepcję 
klienta-ze-mną przyjmując to jako informację o naszym byciu ze sobą i także jako 
swoistego rodzaju etapy tego bycia (a nie obiektywną informację o kliencie czy o mnie).

Intersubiektywny matriks (Stern 2004) / Proces na granicy ja/inny (Gestalt)

„Znamy siebie i drugiego w sposób, który jest zgodny z tym właśnie momentem 
w czasoprzestrzeni (tu i teraz) i naszą intencjonalnością bycia tu razem”.
Na tym poziomie moje „ujawnianie się” (mówienie o sobie) jest całkowicie ugruntowane w intencjonalności 
naszego bycia razem, a nie losowe.



Stern, Perls 
i poziomy praktyki



Daniel Stern
Cztery warstwy ja* // The Four Senses of Self
THE INTERPERSONAL WORLD OF THE INFANT (1985) // INTERPERSONALNY ŚWIAT DZIECKA

WYŁANIAJĄCE SIĘ JA RDZEŃ JA

SUBIEKTYWNE JA WERBALNE JA

Warstwowy model rozwoju: W przeciwieństwie do konwencjonalnego modelu następujących po 
sobie etapów, gdzie każda kolejna faza rozwoju nie tylko zastępuje poprzedzającą, ale także wyłącza 
ją reorganizując całą perspektywę, warstwowy model postuluje progresywne dołączanie warstw ja, 
społecznoafektywnych kompetencji i sposobów-bycia-z-innymi. Żadna z wyłaniających się domen 
nie znika; każda pozostaje aktywna i w interakcji ze wszystkimi innymi. W istocie każda domena 
pomaga w wyłonieniu się każdej kolejnej. W ten sposób wszystkie warstwy ja, wszystkie społeczno-
afektywne kompetencje i wszystkie sposoby-bycia-z-innymi pozostają z nami przez całe życie.

Różnicowanie ja/inny zaczyna się przy lub przed narodzinami. Zamiast widzieć separację ja od 
innego jako fazę rozwojową czy zadanie rozwojowe, Stern uważa, że rozróżnienie ja/inny dzieje 
się i jest częścią procesu prawie od samego początku. W związku z tym głównym zadaniem 
rozwojowym dziecka jest tworzenie więzi z innymi - rozwijanie relacyjności. Stern powołuje się na 
badania (percepcyjne, poznawcze i afektywne) potwierdzające bardzo wczesne różnicowanie 
ja/inny.

A
B
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Wyłaniające się ja / Funkcja id

...wyłaniające się ja - teoria
Po urodzeniu niemowlę doświadcza świata jako zupy pozornie niezwiązanych ze sobą bodźców czuciowych, które stopniowo uczy 
się "ujarzmiać" (połączyć, zasymilować, skojarzyć w jakiś sposób).
Aby dziecko mogło sformować jakieś poczucie ja, musi być ostatecznie jakaś forma organizacji która będzie stanowiła punkt 
odniesienia. Pierwsza taka organizacja dotyczy ciała: jego spójności, działań, tego jak się czuje i pamięci tego wszystkiego. To jest 
doświadczalna organizacja z której formuje się rdzeń ja (core self). Zanim to jednak się stanie taka organizacja odniesienia dla 
poczucia ja wciąż się tworzy; innymi słowy: wyłania. Poczucie wyłaniającego się ja dotyczy zatem zarówno procesu jak i produktu 
formującej się organizacji. Dotyczy uczenia się o relacjach pomiędzy zmysłowymi doświadczeniami dziecka. To nie jest tak, że 
jedynym powodem uczenia się jest sformowanie poczucia ja, ale poczucie ja będzie jednym z wielu kluczowych produktów 
ubocznych ogólnej zdolności uczenia się.  

w gabinecie
Najlepiej wspierać po prostu będąc obok i nie próbując nadmiernie wejść w interakcje - przyjazne, ale niewymagające tło 
dla eksploracji świata.

Przykład: Klient, który „rzuca się na terapeutę” - jedyny punkt skupienia uwagi - i nie ma poczucia otaczającej ich 
przestrzeni fizycznej. Taki klient nie potrafi przedstawić żadnego własnego tematu i jest zależny od terapeuty w nadawaniu 
kształtu jego życiu. Jego umiejętność eksplorowania i autonomicznego uczenia się jest ograniczona, więc nie mogą wnieść 
w relacje to, czego się nauczył.  

DS:

PP:
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Rdzeń ja / Funkcja ego

rdzeń ja - teoria
W wieku dwóch do trzech miesięcy dzieci zaczynają sprawiać wrażenie całkiem odmiennych osób. Kiedy angazują się w społeczne 
interakcje, wydają się być bardziej całościowo zintegrowane. To tak, jakby ich działania, plany, afekty, spostrzeżenia i myśli mogły 
teraz uczestniczyć w zabawie i być sfokusowane, przez chwilę, na sytuacji interpersonalnej. Są nie tylko bardziej społeczne czy 
bardziej "wyregulowane", czy bardziej uważne, czy mądrzejsze. Wydają się przystępować do interpersonalnej relacyjności z 
organizującą się perspektywą, która sprawia wrażenie zintegrowanego poczucia siebie jako wyrazistych, całościowych ciał, z 
kontrolą nad swoimi działaniami, własnością swoich afektów, poczuciem ciągłości i poczuciem innych ludzi jako wyrazistych i 
odrębnych.

w gabinecie
...jest wspierane przez odzwierciedlanie i okazywanie zainteresowania osobie, która mi się pokazuje. 

W tej domenie klient próbuje znaleźć sens w swojej relacji ze światem, który eksploruje (w terminologii Gestalt chodzi o 
funkcjonowanie ego). Klienci nie są szczególnie zainteresowani poznawaniem terapeuty, ale raczej wsparciem/wiedzą, że 
znaczenie ich doświadczenia jest podtrzymywane nie tylko przez nich samych, że są widziani i poznawani w ich procesie 
rdzenia ja. 

Na podstawie refleksji pochodzącej z relacji (3. poziom praktyki): 1. poziom praktyki: bycie z klientem

Szczególnie z klientami, którzy mają małe doświadczenie w byciu widzianymi we wspierający sposób 
i nie zasymilowali tego, że mogą być ważni dla innych (co wpływa na ich zdolność pokazywania, że inni są ważni dla nich).

DS:

PP:
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Subiektywne ja / Funkcja osobowości

subiektywne ja - teoria
Następny skok w warstwach ja dokonuje się, gdy dziecko odkrywa, że on lub ona ma umysł i że inni ludzie też mają umysły. 
Pomiędzy siódmym a dziewiątym miesiącem życia, dzieci stopniowo dochodzą do ważnych uświadomień, że wewnętrzne 
subiektywne doświadczenia, "przedmiot myśli", można z kimś dzielić. Przedmiot myśli na tym etapie rozwoju może być tak prosty i 
ważny jak zamiar działania ("chcę to ciastko") stan emocjonalny ("to jest ekscytujące!") albo skupienie uwagi ("Popatrz na tę 
zabawkę"). 
"To co się dzieje w mojej głowie może być wystarczająco podobne do tego, co dzieje się w Twojej głowie, byśmy mogli w jakiś 
sposób się skomunikować (bez słów) i w ten sposób doświadczyć intersubiektywności".
Aby takie doświadczenie doszło do skutku, musi być jakaś dzielona rama znaczeń i znaczących form komunikacji jak gesty, 
postawa czy mimika twarzy.

w gabinecie
...jest wspierane przez to, gdy terapeuta się pokazuje i pokazuje swoje bycie-z-klientem. Tu bycie tylko obok, albo 
wyłącznie potwierdzanie klienta nie wystarczy, a nawet jest niewłaściwe, bo odciąga klienta od eksplorowania jego 
możliwości do tworzenia relacji. Klient może wiedzieć dużo na swój temat, a jednocześnie mieć małe doświadczenie w 
domenie związków, przyjaźni, robienia rzeczy razem. Ma małe poczucie tego, co teoria Gestalt nazywa funkcją osobowości 
wykorzystywaną w sposób, który pozwala mu być znanym dla drugiego w sposób ciągły albo znać drugiego w ten sposób. 

DS:

PP:
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Werbalne ja / -

werbalna ja - teoria
Podczas drugiego roku życia dziecka wyłania się język, a w tym procesie poczucie siebie i innego zyskuje nowe jakości. Teraz ja i 
inny mają odmienne i odrębne światy osobistej wiedzy oraz nowe medium wymiany którym tworzymy współdzielone znaczenia. 
Nowa organizacja subiektywnej perspektywy pojawia się i otwiera nową domenę relacyjności. Powstaje tyle nowych sposobów 
"bycia z". Na pierwszy rzut oka język wydaje się być oczywistą zaletą w poszerzaniu interpersonalnego doświadczenia. Pozwala on 
nam dzielić się częściami naszego doświadczenia z innymi. W dodatku, umożliwia dwojgu ludzi tworzenie wspólnego 
doświadczenia znaczenia, wcześniej nieznanego i takiego, które nigdy by nie zainstaniło bez słów. I wreszcie pozwala dziecku 
zacząć konstruować własną narrację swojego życia. Ale w rzeczywistości język jest mieczem o dwu ostrzach. Czyni także niektóre 
części naszego doświadczenia mniej "podzielnymi" ze sobą i z innymi. Wbija klin między dwie równoczesne formy doświadczenia 
międzyludzkiego: przeżywanego i przedstawianego za pomocą słów.

czy chcemy to robić w gabinecie Gestalt??

PP:

DS:

Werbalne ja Sterna jest wspierane przez wspólne rozmowy, omawianie tematów, 
zadawanie pytań, wyjaśnianie znaczeń. Jest to podstawowy sposób terapii 
w psychoanalizie, ale ma bardzo ograniczone zastosowanie w podejściu Gestalt. 
Bardzo rzadko zadaję klientom pytania, ponieważ stawiają mnie wobec klienta 
w roli, z której nie jestem zadowolony i która nie wydaje się horyzontalna; a także 
dlatego, że głównie inspirują odpowiedzi i fakty, które w trybie Gestalt same 
z siebie nie sprzyjają zmianie.



UWAŻNOŚĆ

EGOTYZM Wycofanie z aktywności poprzez opisywanie albo komentowanie jej. W egoty-
zmie raportujemy jakiś wycinek (np. dlatego, że klient wierzy, że tego oczekuje 
terapeuta lub dlatego, że klient chce „przerzucić” na terapeutę swój problem). 
Egotyzm charakteryzowany dystansującym wstępem „Jestem świadomy, że...” 
jest przydatny w psychoanalizie i w zastanawianiu się czemu robimy to, co 
robimy. Gestaltowska krytyka psychoanalizy dotyczy tego, że to nie prowadzi 
do zmiany. Teoria „bezpiecznego alarmu” (”safe emergency”) staje się modelem 
zmiany w miejsce poznawczego zrozumienia:

Ten model zmiany został poparty współczesnymi badaniami prowadzonymi 
przez neuronaukowca Louisa Cozolino piszącego, że: „Chociaż terapia Gestalt 
nie jest szeroko praktykowana, jest unikalnym wyrazem psychodynamicznej 
terapii, która szczególnie odpowiada koncepcji integracji neuronalnej” (Cozoli-
no 2002). Jeśli zamienimy aktywną uważność na egotyzm i pasywną obserwa-
cję oddalimy się od tej potężnej koncepcji zmiany.

Wg P. Philippsona te pojęcia są często mylone:
PHG: żywa część kontaktowania. Aktywne zainteresowanie i dawanie uwagi 
prowadzące do pełnej energii figury.

Kiedy kontakt staje się bliższy, a treść się wypełnia, niepokój [pacjenta] 
zostaje pobudzony. To wywołuje poczucie alarmu, ale ten alarm jest 
bezpieczny, kontrolowalny i widziany jako taki przez oboje partnerów 
...Ale sęk w tym by pacjent poczuł zachowanie w jego bardzo alarmowym 
użyciu i w tym samym czasie by poczuł, że jest bezpieczny, bo może sobie 
poradzić z sytuacją. To poprawi chroniczny stan wysokiej wrażliwości 
alarmowej w stronę bezpiecznego poziomu niskiej wrażliwości, poprzez 
kontrolowalny lęk aktywnego pacjenta. (PHG, s. 64-65, kursywa oryg.) 

PHG



PP:

TRUDNOŚCI I KONKLUZJE

W naszej tradycji kulturowej i filozoficznej trudno jest utrzymać się 
na poziomie, na którym ja staje się ja aktualizującym się w relacji z 
klientem, a klient staje się klientem aktualizującym się w relacji ze 
mną. To powoduje utratę określonej siatki bezpieczeństwa, obiek-
tywnego-ja na którą mogę opaść, określonego funkcjonowania 
osobowości, które mogę odnieść do swojego życia. To także odbiera 
jakąś namacalność (solidity) klientowi, poczucie, że jest obiektywny 
klient-z-problemem do którego mogę się dostroić i pomóc. Nie jest 
dla mnie zaskoczeniem, że terapeuci odsuwają się od tego poziomu i 
interesują się innymi sposobami bycia z klientem (...)

Kiedy klient przychodzi po pomoc, wnosi ze sobą na terapię wiele 
doświadczeń związanych z szukaniem pomocy lub wsparcia, które 
prowadziły do bólu i rozczarowania, a także do złości i wstydu. To jak 
z eksperymentami behawioralnymi na szczurach, które muszą naci-
snąć dźwignię, aby uzyskać dostęp do pożywienia, ale dźwignia 
również aktywuje wywołujący szok prąd elektryczny. Jeśli ta ambi-
walencja nie jest rozpoznawana, interakcja między terapeutą i 
klientem nie może zostać zrozumiana. Jeśli jest rozpoznana, problem, 
który klient wnosi do terapii nie powinien być omawiany „tam”, ale 
ma miejsce (aktualizuje się) tu i teraz, gdzie oboje możemy z tym 
pracować.

PRZYKŁAD DO ZAINSPIROWANIA
Chcę zakończyć inspirującym (dla mnie) przykładem pracy z klien-
tem, który pokazał coś, co można określić jako proces schizoidalny. 
Relacyjnie moglibyśmy się zaangażować szczęśliwie i energicznie na 
poziomie poznawczym, gdzie
nie ma sensu, aby którykolwiek z nas był istotą fizyczną lub emocjo-
nalną. Żaden z nas nie miał pojęcia jak to zrobić, by zaangażować się 
inaczej, więc ześlizgiwałem się stale w tryb poznawczy. Więc dla 
mnie ta niezdolność była obecnie najważniejszą częścią naszej relacji 
w terapii i musiałem z nim porozmawiać. Powiedziałem klientowi, że 
nie sądzę, bym oferował mu dobrą terapię, ponieważ pozostawałem 
w okolicy, która była mu znana. Zapytał mnie, czy jest bardzo trud-
nym klientem. Odpowiedziałem, że to nie ma znaczenia - zaakcepto-
wałem go na terapię i można było ode mnie oczekiwać pracy ze 
znanym mu procesem, a nie wywoływanie go. Ulżyło mu, bo sądził, 
że mogę go wyrzucić. Odpowiedziałem energicznie, że jestem od 
tego daleki i że może to on powinien rozważyć wyrzucenie mnie! 
Wówczas jego oczy złagodniały i zaczął płakać. Nasze możliwości 
relacyjne bardzo się po tym zmieniły. To jest przykład rodzaju bycia 
w relacji, do którego chcę by Gestaltyści mieli dostęp w swojej pracy i 
w swoim rozumieniu. Odkryłem, że nazwanie trzech poziomów 
praktyki może zapewnić ludziom wsparcie w rozszerzaniu ich mapy 
Gestaltu w sposób, który pozwoli im działać w ten sposób.


