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Czerpiąc z szacunku Gestaltystów wobec fenomenologii - znaczenia rozumienia 
doświadczenia jako tworzonego subiektywnie - pozwolę sobie zacząć ten rozdział od 
podzielenia się moją najbardziej bezpośrednią świadomością tu i teraz. Jest dla mnie 
dużym wyzwaniem pisać o skomplikowanej i zawiłej relacji między homoseksualnością a 
wstydem. Chociaż spotykam się z tą relacją regularnie w ramach mojej praktyki klinicznej z 
osobami identyfikującymi się jako geje, lesbijki i osoby biseksualne, i chociaż sam 
nawiązałem osobistą relację ze wstydem i jego emocjonalnymi korelatami godząc się z 
własną homoseksualnością wiele lat temu, wciąż dostrzegam mój opór przed ponownym 
rozpatrzeniem tych spraw, ze starannością i skrupulatnością, która idzie w parze z 
oddaniem słowu pisanemu.  
Doświadczenie wstydu oraz myśli i uczuć towarzyszących wstydowi grozi powtórką. Nie jest 
łatwo powrócić do wczesnych emocjonalnych podstaw nienawiści i wyparcia się siebie wraz 
ze wszystkimi społeczno-kulturowymi introjektami, narzuconymi przekonaniami, które są 
budulcem tych fundamentów - podstawowych elementów znajdowanych w sercu i umyśle 
każdej osoby, która doświadcza erotycznego pociągu do osoby tej samej płci, dopóki żyjemy 
i rozwijamy się w kulturze, która zawstydza i dewaluuje te doświadczenia (i kto tego nie 
doświadczył choćby raz w życiu przy jakiejś okazji?). My, którzy jesteśmy gejami, lesbijkami, 
albo osobami identyfikującymi jako biseksualne w jakimś sensie łamiemy zasady, jesteśmy 
banitami, społecznymi pariasami niedawnej i potencjalnej przyszłości - podlegamy kaprysom 
społecznych strachów i społecznej tolerancji. Nawet gdy piszę te słowa, pod koniec 
dwudziestego wieku, jakieś dwadzieścia stanów w USA nadal kryminalizuje zachowania 
seksualne. Po długiej walce mamy teoretyczne prawo do służby w wojsku naszego narodu - 
pod warunkiem, że będziemy się ukrywać. Przesłanie społeczno-kulturowe jest jasne, tak jak 
działo się to w wielu miejscach przez większą część rejestrowanej historii: homoseksualność 
jest haniebna, niepożądana, potencjalnie zakłóca moralność społeczną i nastroje społeczne. 
Inne określenia, których można spróbować, to: „niemoralna, grzeszna, zła, brudna, 
nienaturalna, zboczona, gorsza, przewrotna, kryminalna, patologiczna, chora”. Lub, mówiąc 
mniej formalnie, nie można zapomnieć o: „pedale, lesbie, ciocie, cwelu, pederaście, 
obojniaku, homo, dziwaku, zboczeńcu, maminsynku...” - ta niestety znajoma lista jest długa. 
Poniżający, pełen wstydu język koduje negatywne przekonania i afekty w polu społecznym, 
tym samym polu, w którym i z którego tworzone są nasze indywidualne wrażliwości i 
samoopisy. Doświadczenie wstydu jest nieuniknioną konsekwencją tych toksycznych 
komunikatów i introjektów. Oczywiście oczyszczające wiatry niedawnego oświecenia 
kulturowego przyczyniły się do postępowych zmian, a nawet dramatycznych przemian, w 
niektórych środowiskach, w kierunku akceptacji lub przynajmniej tolerancji dla 
homoseksualności. Ponieważ jednak figura wyrasta i jest osadzona w podłożu, a osobowość 
człowieka formuje się i jest formowana z kontekstu społecznego, nie można rozpatrywać 
homoseksualności poza podłożem aktywnej dewaluacji i zawstydzających komunikatów i 
przekonań, jawnie i potajemnie wpajanych, a następnie przyjmowanych jako introjekty w 
trakcie indywidualnego rozwoju.  



Łączenie homoseksualności i wstydu: introjektowanie 
społecznego osądu.  
Homoseksualność i wstyd były splecione w zaaranżowanym, choć nieświętym małżeństwie 
przez dużą część historii ludzkości. Społeczne oczekiwanie, a nawet społeczne wymaganie 
heteroseksualności w wielu kulturach tworzy sedno nieuniknionego doświadczenia wstydu 
dla kogokolwiek, kto uświadamia sobie pociąg do osób tej samej płci. 
Świat, jak wiemy, jest pełen ocen. Komunikaty i wyrazy aprobaty i dezaprobaty, rozwinięte w 
systemy przekonań na temat „dobra” i „zła”, umożliwiają systemom społecznym 
konstruowanie i utrzymywanie się poprzez określenie parametrów dopuszczalnych 
zachowań społecznych. W formie doktryny religijnej i prawa świeckiego, głoszone przez 
instytucje społeczne i władzę społeczną, przekonania te określają następnie granice tego, co 
jest wspierane i nie jest wspierane, do czego się zachęca i do czego się zniechęca, a w 
ekstremum: co jest dozwolone i zakazane w zachowaniu indywidualnym i grupowym. Kiedy 
mówimy o przyjęciu introjektów z tego rodzaju społecznych kodeksów i przekonań, odnosimy 
się do procesu uwewnętrzniania (internalizacji) dzięki któremu zewnętrzne zasady i wartości 
stają się ciągłym, samowystarczalnym procesem samoregulacji i samoosądu. Z jednej 
strony, przestrzeganie społecznych standardów, zewnętrznych i zinternalizowanych, pozwala 
nam, przynajmniej potencjalnie, rozwijać i utrzymywać pozytywne autoprezentacje - 
pozytywne przekonania dotyczące nas samych i naszego miejsca w świecie, które same w 
sobie są afektywnym przeciwieństwem wstydu. Z drugiej strony niemożność sprostania tym 
standardom w znaczący sposób oznacza, że przynajmniej ryzykujemy postrzeganie siebie 
jako „nie OK” lub „złego/złą”, nieakceptowanego w polu społecznym - to subiektywne 
doświadczenie wstydu. Negatywne przesłania społeczne dotyczące podstawowej części 
siebie, takiej jak seksualność i orientacja seksualna, zawsze mają tendencję do 
powodowania subiektywnego poczucia „nie bycia w porządku”, szczególnie na wczesnym 
etapie życia, kiedy wciąż definiujemy się w dużej mierze w kategoriach znanych z pola 
społecznego. Afektywnym następstwem tych komunikatów i uczuć jest wstyd, a zatem bliski 
związek między homoseksualnością a wstydem, jest nieuniknioną konsekwencją 
dezaprobaty i zawstydzania w środowisku społecznym. Podobnie jak w przypadku innych 
zawstydzających przekazów, wybór polega na odmowie lub odcięciu części odczuwanego 
self lub na rozpoznaniu tej części i poczuciu się nieodpowiednim lub w jakiś sposób gorszym. 
A im ważniejsza jest to część siebie, tym bardziej dotkliwe będzie poczucie wstydu.  

Balcom (1994) mówi o wstydzie jako osądzie ja przeżywanego jako bezwartościowe i 
nieadekwatne, postrzeganego tak przez siebie i/lub innych, a następnie wspomina o 
towarzyszącym temu poczuciu beznadziejności (ponieważ niektóre części ja i 
doświadczenia siebie są dane z góry, a pole społeczne i jego osądy też są dane z góry, a 
tych dwóch rzeczy nie da się całkowicie pogodzić). Balcom przedstawia także następujące 
negatywne cechy związane ze wstydem: niską samoocenę, izolację społeczną i odcięcie od 
siebie, unieruchomienie (niezdolność do skupiania na sobie uwagi) oraz cały przekrój 
narcyzmu kompensacyjnego: formacji reakcyjnej, która obejmuje wszystkie rzeczy, które 
robimy, aby udowodnić, że nie mamy niskiej samooceny, aby udowodnić, że nie jesteśmy 
gorsi i zawstydzeni oraz by przenieść wstyd na innych. Balcom przedstawia także pewne 
pozytywne lub funkcjonalne aspekty wstydu. Chodzi o wstyd, jako regulator afektywny - w 
Gestalcie "regulator kontaktu granicznego" - który chroni nas przed nadmierną ekspozycją: 
wstyd jako wskaźnik stosowności społecznej chroniący nas przed zakłopotaniem; wstyd jak 
pokora powstrzymująca nas przez dysfynkcyjną wielkościowością. Innymi słowy, wstydu nie 



należy interpretować jako „złego” lub bezużytecznego afektu. Moglibyśmy zapytać jakiego 
rodzaju kulturę mielibyśmy bez zdrowego wstydu, który powstrzymuje nas od traktowania 
siebie nawzajem bez troski i szacunku (i niestety odpowiedź może być taka: kulturę, którą 
mamy teraz). Zatem, nie chodzi o to, że dotyczy nas wstyd, ale raczej określone rzeczy w 
społeczeństwie i w nas samych do których wstyd jest przywiązany. Wyobraźmy sobie 
wzrost swobody autoekspresji i wolność od społecznych nadużyć, gdyby heteroseksizm - 
kulturowy zlepek homofobicznych postaw i przekonań oraz przemocowych zachowań - był 
głęboko i szeroko zabarwiony wstydem zamiast samej homoseksualności. 
Homoseksualność, jak wskazują liczne badania, nie jest niczym „nienaturalnym”. 
Przeciwnie, zachowanie homoseksualne jest częstą odmianą seksualności w królestwie 
zwierząt, gdziekolwiek zauważa się seksualność, i jest znana w każdej ludzkiej kulturze i 
prawdopodobnie w każdej ludzkiej psychice. Badania wskazują, że sama orientacja 
seksualna i tożsamość seksualna są prawdopodobnie wynikiem złożonej gry indywidualnej 
biochemii, czynników genetycznych i 
dynamiki psychospołecznej. Skąd więc to społeczne pohańbienie pociągu i aktywności 
seksualnej osób tej samej płci? Odpowiedź może leżeć po części w spadku po 
wcześniejszym etapie ludzkiej historii, kiedy faworyzowano lub ceniono wysoki wskaźnik 
reprodukcji, wraz z towarzyszącymi temu rozwiązaniami społeczno-ekonomicznymi opartymi 
na parze wychowującej dzieci. W obliczu utrzymywania się tych starych postaw, na długo po 
przeżyciu ich społecznej użyteczności, musimy jednak szukać także innych czynników. W 
tym kontekście należy zauważyć, że społeczeństwa, które wykazują wysoki poziom 
zawstydzania, ucisku i innych nadużyć wobec homoseksualistów, są również 
społeczeństwami, które w ogóle obawiają się i karzą otwartą seksualność. W tych samych 
społeczeństwach obserwuje się również silną różnicę statusu i władzy między mężczyznami 
i kobietami jako grupami oraz zniechęcanie do swobód obywatelskich i równości 
obywatelskiej. Zatem homofobię i heteroseksizm można postrzegać w kontekście szerokich i 
głębokich ogólnych wzorców nadużyć społecznych i wstydu.  
Homoseksualność pociąga za sobą niespełnienie oczekiwań związanych z rolą genderową, 
przynajmniej tą powszechnie pojmowaną przez kulturę. Tradycyjnie socjalizacja kobiet kładła 
nacisk na opiekę jako główny wynik rozwoju, z kulminacją w postaci małżeństwa, 
prawdopodobnie z Księciem z Bajki, a następnie założenie rodziny. Skierowanie przez tę 
samą kobietę pragnienia związku seksualnego i / lub miłosnego w stronę Księżniczki z Bajki, 
z wychowywaniem dziecka lub bez, jest równoznaczne z niepowodzeniem treningu ról 
płciowych zdefiniowanych z heteroseksualnego punktu widzenia, a nawet rodzajem buntu 
wobec tej roli, co jest powodem ciężkiego zawstydzania (patrz np. dyskusja w Curtis, 1994). 
A zatem ten sam akt i doświadczenia różnicowania się od stereotypu roli płciowej, który 
może być indywidualnie wyzwalający, a na poziomie osobistym afirmujący i odzyskujący ja, 
może również wywołać wyraźne poczucie wstydu. W zakresie, w jakim tradycyjna 
socjalizacja kobiet zniechęciła i zdewaluowała seksualność kobiet i ich doświadczenia 
seksualne w ogóle, fakt „ujawnienia” lesbijskich uczuć i tożsamości będzie podwójnie 
zawstydzający - zarówno seksualnie niewłaściwy, jak i niewłaściwie seksualny w tym samym 
czasie (Resneck-Sannes, 1991). Oznacza to, że lesbijski pociąg seksualny w sposób 
pośredni podważa proces samowyrzeczenia kobiet w ogóle, a jednostka staje przed trudnym 
wyborem: wyparcia części siebie lub doświadczania wstydu (Boden, Hunt, & Kassoff, 1987). 
Podobnie pragnienie przyjemności seksualnej i / lub seksualizowanej bliskości z innymi 
mężczyznami przez mężczyzn jest utożsamiane z porażką płci na kilku poziomach. Często 
homoseksualni mężczyźni są stereotypowo określani jako „sfeminizowani” - albo „kobiecy” w 
zachowaniu i/lub „tacy jak (heteroseksualne) kobiety” w swoim pociągu seksualnym do 
mężczyzny. Dlatego geje / mężczyźni biseksualni są postrzegani jako nieadekwatni (i tutaj 
widzimy pewne wspomniane wcześniej powiązanie między heteroseksizmem a seksizmem w 
ogóle). Co więcej, określone akty seksualne homoseksualnych mężczyzn mogą być 



kojarzone z „pozycją kobiety” (pod spodem i w „przyjmującej” roli seksualnej). A zatem 
homoseksualni / biseksualni mężczyźni często odczuwają wstyd łączący się bezpośrednio z 
ich aktywnością seksualną i przyjemnością, tak jakby „prawdziwy mężczyzna” nie mógł 
odczuwać pociągu seksualnego do innego mężczyzny i nie byłby skłonny zaspokoić potrzeb 
seksualnych innej osoby, a tym bardziej innego mężczyzny, a już na pewno nie w pozycji 
przyjmującej!  
Dodatkowe zastanowienie dotyczące wstydu i postrzeganego niepowodzenia roli płciowej 
gejów wywołuje kwestia obrazu ciała. Peter Kassel (1994) omawiając obawy dotyczące 
obrazu ciała gejów, wskazuje na podstawowe podobieństwo w tej kulturze między pozycją i 
doświadczeniem gejów i kobiet heteroseksualnych.  

Obie te grupy pragną przyciągać uwagę i podobać się mężczyznom. Liczne badania 
wykazały, że mężczyźni bardziej niż kobiety przejmują się atrakcyjnością fizyczną 
potencjalnego partnera. Z kolei kobiety przywiązują znacznie większą wagę do innych 
aspektów, takich jak osobowość, status, postrzegane zdolności intelektualne i społeczne, 
władza i dochody. Ponieważ wygląd fizyczny jest mniej istotny w przyciąganiu partnerki, 
można by przewidzieć, że ci, którzy pragną przyciągnąć kobiety - heteroseksualni mężczyźni 
i lesbijki - podlegają mniejszej presji, aby być atrakcyjnymi fizycznie, co jest hipotezą, która 
otrzymała wsparcie empiryczne. Tak więc mężczyźni w naszej kulturze kładą większy nacisk 
na atrakcyjność swoich partnerów niż kobiety. Dlatego geje i (heteroseksualne - przyp mój) 
kobiety starają się być atrakcyjni fizycznie, aby przyciągnąć pożądanego partnera, patrząc 
na swoje ciała nadmiernie krytycznym, zmartwionym okiem. Mają poczucie, że więcej jest 
"na szali", gdy są oglądani przez mężczyznę, i mają rację. [s. 14]  

Połączmy tę podwyższoną troskę o wygląd i atrakcyjność (zgodnie z kulturową definicją, 
oczywiście) wielu homoseksualnych/biseksualnych mężczyzn ze wszystkimi typowymi 
czynnikami samooceny związanymi z doświadczeniem dorastania w poczuciu odmienności i 
niższości, do których Kassel zalicza znaczącą izolację, odrzucenie oraz brak mocy i 
poczucia przynależności, i otrzymujemy przepis na wstyd, niską samoocenę i poczucie 
nieadekwatności oraz ułomności odczuwane przez wielu gejów. Świat psychoterapeutyczny, 
coraz ważniejsze zwierciadło i arbiter norm kulturowych, odegrał swoją rolę w promowaniu 
destrukcyjnych związków między homoseksualnością a wstydem. W końcu przed 1973 r., 
psychiatryczna nomenklatura diagnostyczna klasyfikowała homoseksualność jako patologię. 
Każdy, kto musiał poradzić sobie z własną seksualną odmiennością wobec jakiejś z góry 
określonej normy i próbował znaleźć odbicie i wyjaśnienia tego doświadczenia w literaturze 
psychologicznej i psychiatrycznej przed tym czasem (i niestety, później), mógł dojść do teorii 
deficytu i „dewiacji” , koncentrujących się wokół wadliwego rodzicielstwa, nieudanego 
dojrzewania i innych wstydliwych niedoskonałości (patrz np. Bieber, 1962; Socarides, 1968; 
także Bergler, 1956). Sam miałem doświadczenie, nie raz, ale wiele razy, pracy z klientami 
w psychoterapii, których poprzednie doświadczenie terapeutyczne było całkowicie 
ukierunkowane na zmianę ich orientacji homoseksualnej - oczywiście z konsekwencją w 
postaci nasilenia poczucia porażki i wstydu. "Co za wstyd", że sam proces „pomagania” stał 
się tak obciążony kulturowymi uprzedzeniami i karami, zamaskowany, oczywiście, za 
pomocą społecznie prawych klinicznych ram obiektywizmu, kosztem indywidualnego 
przeżywania swojego życia, co obejmuje doświadczanie, dzielenie się, definiowanie, 
akceptowanie i integrowanie własnej seksualnej natury i jej ekspresję w świadomą, spójną i 
pozytywną wizję i doświadczenie siebie.  

 

Wstyd i doświadczenie coming outu  



Coming out, ten proces uświadamiania sobie i asymilowania swojej homoseksualności 
(męskiej lub żeńskiej, w tym homoseksualnego wymiaru tożsamości biseksualnej) nie jest 
bynajmniej statyczną koncepcją ani pojedynczym wydarzeniem. Kiedy już zdamy sobie 
sprawę z naszej homoseksualności, możemy spędzić resztę naszego życia w taki czy inny 
sposób, zarządzając tą świadomością - podobnie jak w przypadku innych ważnych 
samoświadomości: określając, w jaki sposób każdy z nas przyswaja i wyraża tę świadomość 
w spójnym, znaczącym poczuciu samego siebie; ustalając jak być interpersonalnie w 
kulturze zaprojektowanej do wspierania heteroseksualności; i regulując wstyd, w tym 
introjektowane samo-zawstydzanie, które leży na granicy tego przecięcia. Geje / lesbijki / 
osoby biseksualne mogą stać się świadome własnego pociągu do osób tej samej płci na 
każdym etapie cyklu życia, od wczesnego dzieciństwa po starość. Niektórzy ludzie ujawniają 
się stopniowo, napędzani rozwojowym ruchem z przedświadomych poczuć, wczesnych 
drgnień pociągu do kogoś, które mogą być doświadczane jako intensywne osobiste 
zauroczenia lub fantazje o obiektach miłości tej samej płci, a następnie do coraz bardziej 
świadomych spostrzeżeń: jak w „Ciągle wyobrażam sobie siebie całującego ją / go. Może 
jestem gejem ”. Lub „Muszę być gejem”. Lub „Proszę, Boże, nie pozwól mi być gejem!” Inni 
ujawniają się wiodąc wcześniej wyłącznie heteroseksualne życie, przynajmniej na poziomie 
behawioralnym, niektórzy robią to gdy już są dziadkami. Na poziomie teoretycznym można 
by przypuszczać, że nikt sobie w pełni niczego wewnętrznie nie uświadamia, jeśli nie czuje 
się wystarczająco bezpiecznie lub jeśli nie ma dostatecznego wsparcia, aby to zrobić. W 
terminologii Gestalt „retrofleksujemy” lub powstrzymujemy świadomość i energię / 
podekscytowanie, które możemy odczuwać w interakcji z otoczeniem, dopóki nie poczujemy 
wystarczającego samo-wsparcia i wsparcia w polu, aby pozwolić sobie i zbadać tę 
świadomość, która jest rodzajem kontaktu ze sobą, najpierw z self, a potem z innym (lub 
może na odwrót, ponieważ doświadczenie i dialog z innymi mogą prowadzić do zwiększenia 
samoświadomości w tej dziedzinie, podobnie jak w innych). Jak to się dzieje zatem, że 
osoby w ogóle się ujawniają, skoro ryzyko odrzucenia i straty są tak wielkie, wsparcie 
środowiskowe często tak małe, a ryzyko zawstydzania tak niebezpiecznie wysokie?  
Teoria Gestalt szuka fenomenologicznej odpowiedzi na pytania tego typu w koncepcji 
samoregulacji organizmu. Oznacza to, że gdy wewnętrzne potrzeby, pragnienia, apetyty i 
chcenia wypływają do świadomości, podmiot organizujący - osoba - jednocześnie tworzy 
znaczący obraz tego, co jest wspierane i wykonalne w polu oraz jak te możliwości odnoszą 
się do jego/jej potrzeb ekspresji i spełnienia. Świadomość to spójne poczucie interaktywnych 
granic wszystkich tych potrzeb i warunków w polu, zarówno wewnętrznych, jak i 
zewnętrznych, subiektywnie postrzeganych i ocenianych. Organizm ludzki jest zawsze 
zaangażowany w nieustające wzajemne oddziaływanie między potrzebami wsparcia a 
potrzebami ekspresji i pokarmu. Na najbardziej podstawowym poziomie musimy wdychać 
powietrze, aby oddychać, i przynajmniej dopóki nie będziemy wystarczająco silni, aby 
zmienić nasze środowisko, nie mamy innego wyjścia, jak tylko spróbować oddychać 
powietrzem, które jest. W naszej kulturze, u każdej osoby, której skłonności homoseksualne 
przebijają się do świadomości, pojawia się konstatacja, że środowisko może nie oferować 
wystarczającej ilości „powietrza” do oddychania. To, że homoseksualne potrzeby milionów 
ludzi w jakiś sposób ujawniają się w świadomości i zachowaniu, jest świadectwem siły 
głębokich potrzeb organizmu w obliczu braku wsparcia społecznego. Jednocześnie 
utrzymujące się poczucie wstydu i inne emocjonalne samookaleczenia doświadczane w 
takim czy innym czasie przez większość, jeśli nie wszystkie, homoseksualnie identyfikujące 
się osoby w kulturze - oraz wypieranie się siebie i powstrzymywanie własnych impulsów i 
przeżywanych doświadczeń przez wiele innych osób, które nie są homoseksualne - są 
również świadectwem trwałej siły niewspierającej kultury, która wywołuje wstyd i powoduje 
inne cierpienia. Tak więc wielu ludzi historycznie ukrywało lub częściowo ukrywało swoją 



homoseksualność, „uchodząc” jako heteroseksualista (być może przekonując do tego siebie, 
przynajmniej czasem) lub prowadząc „podwójne życie”. W języku Gestalt odczytalibyśmy tą 
retrofleksyjną lub „zamkniętą” homoseksualność jako bezpośrednią manifestację braku 
środowiskowego wsparcia dla pełnego odkrywania siebie; a ten brak wsparcia i “zamykanie 
się” są regulowane uczuciem wstydu. (Równocześnie, paradoksalnie, granica wstydu może 
działać w dziwny sposób, oddzielając część własnego doświadczenia związanego ze „złym 
ja”, w ramach którego możliwe stają się doświadczenia i eksploracja homoseksualna. Innymi 
słowy, „jest w porządku, a przynajmniej możliwe, żebym doświadczał tych homoseksualnych 
uczuć, o ile się za nie karzę”; a nawet: „to nie ja jestem gejem, tylko moje złe ja działa". 
Zwróćmy uwagę, że nic z tego nie jest nakazowym ani idealnym paradygmatem ujawnienia 
się, ale raczej próbą opisu tego, jak może wyglądać prawdziwy proces i jak napędza go 
wstyd, orientując i regulując ten proces). W ten sposób dochodzimy do znaczenia 
współczesnego ruchu na rzecz praw obywatelskich gejów / lesbijek / osób biseksualnych - 
doświadczenia gejów i lesbijek oraz osób biseksualnych łączących się w grupę i 
identyfikujących się ze sobą, co tworzy nowe, kształcące pole społeczne, uzdrawiające 
podłoże wsparcia, w którym jednostka znajduje nowe i potwierdzające otoczenie w miejsce 
starego zawstydzającego, które ją marginalizowało, uciskało i unieważniało jej 
doświadczenie.  

Coming out, wstyd i leczenie: z bliska i osobiście  
Co to wszystko oznacza dla leczenia? Chciałbym tutaj przedstawić kilka empirycznych 
migawek związanych z procesami coming outu w odniesieniu do wstydu, jako wprowadzenie 
do rozważenia gestaltowskiej perspektywy leczenia. W duchu coming outu zacznę od 
własnej historii:  

Byłem świadomy pociągu do osób tej samej płci od czasu moich najwcześniejszych 
wspomnień (miałem może trzy lata). Dorastałem, doświadczając intensywnych, prywatnie 
retrofleksyjnych zauroczeń do innych mężczyzn (od rówieśników po aktorów filmowych i 
sportowców - niestety, żaden z nich o tym nie wiedział). Bardzo wcześnie wyczułem, że 
ujawnienie moich fantazji o osobach tej samej płci nie jest bezpieczne, nawet po tym, gdy 
rozwinąłem język i zdolności poznawcze wystarczająco, by o nich mówić. W końcu nigdzie 
indziej nie widziałem ani nie słyszałem o czymś podobnym do mojego doświadczenia - na 
pewno nie w codziennych rozmowach rodzinnych ani w życiu, które pokazywała telewizja. 
Piosenki w radiu celebrowały intensywne uczucia między mężczyznami i kobietami: życzenia 
upragnionej miłości, radości odwzajemnionej miłości, smutki utraconej miłości - każde z tych 
doświadczeń natychmiast znajdowałem w sobie, tylko w moim przypadku zawsze dotyczyły 
mnie i innego mężczyzny (o którym fantazjowałem). Pożyczając wyrażenie od Wilde'a, 
najwyraźniej była to “miłość, która nie śmiała wypowiedzieć swojego imienia” . Z głodem 

1

wypatrywałam sporadycznych artykułów w czasopismach lub telewizyjnych „raportów” na 
temat homoseksualności, w których rozmówcy często byli pokazywani w anonimowym 
cieniu.  
Ostatecznie nie identyfikowałem się jako gej, dopóki nie opuściłem domu, aby pójść na 
studia i dopóki nie nawiązałem kilku przyjaźni, które dawały perspektywę bezwarunkowej 
akceptacji. Nawet wtedy coming out i etykietowanie siebie nadal były potworne, ponieważ 

1 "miłość, która nie śmie wypowiedzieć swojego imienia" jest frazą użytą w ostatniej linijce wiersza 
"Two Loves" Lorda Alfreda Douglasa, napisanego we wrześniu 1982 r., a opublikowanego w 1894 r. 
Wspomniano ją podczas procesu o nieprzyzwoitość Oscara Wilde'a i jest zwykle interpretowana jako 
eufemizm dla homoseksualności. 



odrzucenie wydawało się tak prawdopodobną możliwością, zawsze oczekiwaną, chyba że i 
dopóki nie okazywało się inaczej.  
Dopóki nie słyszałem „Jesteś moim przyjacielem, bez względu na wszystko”, wstyd 
dotrzymywał mi towarzystwa wraz ze strachem, oba te uczucia napędzane przekonaniem, 
że takim, jakim naprawdę byłem, nie byłem akceptowalny.  
Przed szerszym coming outem, zwłaszcza wobec rodziny, musiałem zająć się własnym 
wstydem, moim poczuciem bycia mniej niż adekwatnym, ucząc się o samej 
homoseksualności (warto zwrócić uwagę, jak sam ten proces, konfrontacji z moim 
zinternalizowanym wstydem, stał się możliwy dopiero gdy poczułem więcej akceptacji i 
wsparcia ze strony mojego bezpośredniego pola społecznego). W trakcie mojego licencjatu 
napisałem wiele prac w celu zrozumienia homoseksualności i jej stygmatyzowanego miejsca 
w ludzkiej seksualności i ludzkim społeczeństwie. Takie badania pomogły mi 
zdekonstruować moje własne zintrojektowane negatywne komunikaty na ten temat. 
Używając terminologii Gestaltu, mogłem wtedy zreorganizować i zreintegrować pole 
doświadczeń, wewnętrznych i zewnętrznych, w sposób, który obejmowałby więcej mnie i 
pozostawiał mniejszą lukę na granicy między self, które poznawałem, a światem, w którym 
to self miało żyć. Ponieważ wspierałem się różnymi przekonaniami, mogłem czerpać z 
różnych, bardziej wspierających części odpowiedniego pola społecznego ("gej jest okej", jak 
głosiło buntownicze hasło lat sześćdziesiątych). Zacząłem odczuwać większe dopasowanie 
między sobą a tym wybranym środowiskiem dzięki przyjaciołom, psychoterapii, połączeniu z 
grupami gejowskimi i (później) samą rodziną. Przedstawiam tę krótką osobistą historię, aby 
zademonstrować niektóre istotne elementy leczenia wstydu w homoseksualności. Model 
Gestalt uczy nas, że nowa integracja doświadczenia siebie wyrasta z i jest wspierana przez 
nowe doświadczenie „na granicy” (to znaczy w przyjęciu i warunkach wymiany ze 
znaczącymi innymi w polu społecznym) oraz że proces ten może rozpocząć się od 
współczującej, empatycznej akceptacji intymnego, subiektywnego świata klienta przez 
terapeutę. Stąd kluczowe znaczenie kwestii wstydu i zawstydzania w postawie i zachowaniu 
terapeuty. Kiedy zachęcamy klienta, aby zwrócił uwagę na własne negatywne samooceny i 
swój wstyd oraz by zastanowił się, kiedy, gdzie i od kogo dokonał introjekcji tych 
konkretnych dewaluujących przekonań, robimy kilka rzeczy naraz: umożliwiamy klientowi 
stworzenie dystansu między własnym doświadczeniem a wartościami (dużej części) pola 
społecznego; sygnalizujemy własną empatyczną akceptację doświadczenia klienta, w tym 
samego doświadczenia wstydu; i wspieramy warunki do nowej integracji doświadczenia 
siebie, która obejmuje dekonstrukcję i rekonstrukcję tych wartości i przekonań. W tym 
procesie musimy uważać na nowy, subtelny poziom zawstydzania: ukryte zawstydzanie 
klienta za to, że ma negatywne przekonanie o sobie. Model Gestalt podkreśla, że każda 
organizacja doświadczenia, w tym introjektowanie negatywnych przekonań, jest twórczą 
odpowiedzią na pole tak, jak jednostka go doświadcza. W ten sam sposób pozostajemy 
„przychylnie neutralni” w stosunku do decyzji klienta, czy ujawnić się czy nie, w zależności 
od konkretnego przypadku i relacji. Oznacza to, że jako terapeuci Gestalt szanujemy wybór 
klienta „retrofleksji ze świadomością” jej lub jego własnego osądu, kiedy jest lub nie jest 
rozsądnie lub warto ujawnić się w danym otoczeniu i kiedy potencjalne konsekwencje mogą 
lub mogą nie być warte ryzyka (w tym ewentualne pozytywne konsekwencje wzrostu 
świadomości społecznej na temat homoseksualności, które trzeba w jakiś sposób 
zrównoważyć ewentualnymi kosztami osobistymi). W przypadku decyzyjnej retrofleksji 
leżący u podstaw wstyd często można opanować większą świadomością i spokojem we 
wspierającym kontekście relacji terapeutycznej. Kiedy klient mówi mi, że chce lub nie chce 
ujawnić się wobec konkretnej osoby w określonej sytuacji, interesuje mnie to, co klient sobie 
wyobraża, że może się wydarzyć w każdym przypadku - zarówno zewnętrznie w świecie 
społecznym, jak i wewnętrznie w świecie strachu, dumy i wstydu. Obawy przed 
upokorzeniem, utratą więzi, utratą pracy lub ubezpieczenia, a nawet zagrożenia 



bezpieczeństwa fizycznego są bardzo realne zarówno na poziomie zewnętrznym, jak i 
wewnętrznym. W trakcie tego projekcyjnego przewidywania rezultatów ujawnienia się klient 
może doświadczyć zmieniających się uczuć, od strachu, do smutku, do złości, do 
wyzwolenia - i wstyd, w zależności od stopnia, w jakim klient zasymilował swoją 
homoseksualność w pozytywny system self i przeszedł transformację od identyfikacji opartej 
na wstydzie w poczucie siebie oparte na dumie. Jeśli klient doświadcza znacząco obniżonej 
energii, nasilonych objawów depresyjnych i lękowych oraz wyraża dewaluujące siebie 
odniesienia i osądy, są to oznaki, że wstyd działa i że uzasadnione jest dalsze 
terapeutyczne badanie. Ponownie, proces ten zaczyna się od identyfikacji i empatycznej 
akceptacji samego doświadczenia wstydu, co otwiera drogę do odnowienia dekonstrukcji 
negatywnych introjektów i dewaluujących przekonań na swój temat. Kiedy klient ma 
wystarczające wsparcie, nie tylko w terapii, ale także w polu społecznym, aby w danej 
sytuacji zaryzykować coming out, doświadczeniem afektywnym może być często uniesienie, 
pozytywna energia i szacunek dla siebie wynikający z poczucia wkładu dla społeczności 
poprzez ekspansję w przestrzeni społecznej dla homoseksualistów i homoseksualności (a 
więc dla różnic indywidualnych per se dla każdego członka społeczności) - lub może to być 
większy niepokój i odnowiony wstyd, w zależności od rzeczywistej reakcji własnego systemu 
wsparcia i na polu społecznym. Albo mogą to być wszystkie te uczucia, każde będące 
częścią złożonej całości, która ma zostać przyjęta, wydobyta i zdekonstruowana w relacji 
terapeutycznej.  
Wykonawszy odpowiednio dużo pracy nad dekonstruowaniem negatywnych introjektów, 
klienci stają się świadomi tego, jak powstrzymują lub zawracają (retroflektują) i unikają 
(deflektują) swoich prawdziwych chęci i pragnień - zarówno pragnienia akceptacji i bycia 
poznanym przez innych, jak i pragnienia intymnego kontaktu i relacji. To wiedzie na arenę, 
na której stawka może być jeszcze wyższa: możliwość wyprawienia się w świat kontaktu z 
innymi, poza godziną terapii, z podwyższonym ryzykiem odrzucenia i wstydu. Niezależnie od 
tego, czy coming out dotyczy rodzica, czy odbywa się poprzez wzięcie po raz pierwszy 
udziału w wydarzeniu społeczności gejowskiej, czy nawet przyprowadzenie randki do domu, 
albo na imprezę szefa - wszystko to wiąże się z odwagą zniesienia zwyczajowej tajemnicy i 
może budzić niepokój i wstyd. W efekcie przyjmujemy stanowisko, że nasi klienci mają 
„prawo do życia” i wspieramy ich domaganie się tego prawa. O to właśnie chodzi w coming 
oucie - wobec siebie i/lub innych. Klienci biorący udział w terapii będą na wszystkich etapach 
procesu coming outu, od wczesnych lub przedświadomych poruszeń świadomości (early or 
preconscious awareness) pociągu do osób tej samej płci, przez pierwsze publiczne 
ujawnianie się, aż po rzeczywiste praktyki społeczne (nawiązywanie przyjaźni, chodzenie na 
imprezy gejowskie / lesbijskie / biseksualne, randkowanie i same doświadczenia seksualne) 
- niekoniecznie w określonej kolejności - i dalej, na drodze rosnącej integracji tożsamości i 
asymilacji homoseksualności w szerokim i pozytywnym poczuciu siebie. Ale na każdym, 
nawet na dalszym etapie procesu, doznanie wstydu może powrócić, co pokażą poniższe 
miniatury kliniczne.  

Tom i jego kochanek Bob, po długich i poważnych rozważaniach, zdecydowali się pójść za 
swoim pragnieniem wychowania dziecka. Rozważając alternatywy adopcyjne, Tom i Bob, 
którzy tworzą dojrzałą parę i poważnie traktują obowiązki, musieli dokonać strategicznego 
wyboru. W ich przypadku zdecydowali, że nie będą starać się o wspólną adopcję, i że Tom 
będzie przedstawiał siebie jako samotnego ojca, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo 
odrzucenia z powodu homofobii. W oczekiwaniu na proces adopcyjny zmienili komunikat na 
swojej automatycznej sekretarce, aby ukryć fakt, że Tom jest członkiem męskiej pary. Listy 
poparcia dla adopcji będą się odnosiły tylko do Toma i jego zdolności rodzicielskich, mimo 
że umiejętności, mocne strony i miłość obojga partnerów będą wykorzystywane w 
rzeczywistym rodzicielstwie. W tym procesie Tom zaczyna zauważać wzrost „czucia się źle” 



z samym sobą, z towarzyszącym temu uczuciem niepokoju, zniechęcenia i samokrytyki.  

Na terapii indywidualnej Tom odkrywa i wyraża swoją złość z powodu konieczności 
maskowania prawdy o swoim kochającym się związku z innym mężczyzną - centralnej 
części jego życia z której czerpie dumę - aby wesprzeć ich cel, jakim jest adopcja dziecka. 
To, co byłoby i powinno być czasem ekscytacji (wraz z niepokojem i stresem związanym z 
adopcją), staje się również okazją do ponownego strachu i wstydu. Skutki maskowania jego 
homoseksualności w tej sytuacji wywołują niejasne, wszechobecne i aż nazbyt znajome 
poczucie bycia mniej niż adekwatnym mężczyzną. Nawet listy wsparcia od 
hetero-identyfikujących się przyjaciół stają się projekcyjnie przepojone nieufnością i 
wstydem: „Co oni naprawdę myślą o moim byciu gejem i adopcji dziecka z moim 
kochankiem?”. Ponownie, bardzo realny ucisk społeczny jest kodowany i przenoszony - 
„introjektowany”, by ponownie użyć terminu Gestalt - w doświadczeniu osobistego wstydu.I 
ponownie terapia zaczyna się od przyjęcia i eksploracji tych uczuć wstydu i jest 
kontynuowana ze świadomością i bardzo politycznym dekonstruowaniem zintrojektowanych 
negatywnych przekonań, ponownym przywiązaniem tych opresyjnych przekonań do ich 
źródeł w przeszłym i teraźniejszym środowisku oraz odkryciem / konstruowaniem nowego 
obrazu siebie opartego na prawdziwym doświadczeniu siebie.  

Podczas terapii indywidualnej Diane mówi o swoim rosnącym zatroskaniu, gdy zbliża się 
ślub jej siostrzenicy. Zastanawia się, czy jej kochanka, Susan, zostanie włączona do 
rodzinnych zdjęć, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że stosunek jej brata do jej związku 
lesbijskiego jest w najlepszym razie niechętnie „tolerancyjny”, a ten sam brat zwykle 
sprawuje kontrolę nad rodzinnymi rytuałami, w tym fotografiami ślubnymi. Susan nalega, aby 
Diane nie „robiła z tego sprawy”, więc Diane usiłuje przełknąć własny dyskomfort i inne 
uczucia i dostosować się do Susan. Teraz jednak Diane jest coraz bardziej świadoma 
poczucia nieszczęścia, depresji i niepokoju. Mówi o znajomym uczuciu „niewidzialności” i o 
tym, jak traci swój „głos” - nie tylko z rodziną, ale w tej sprawie także ze swoją kochanką. 
Naturalne jest dla niej zajmowanie się innymi, a własnych potrzeb doświadcza jako mniej 
interesujących lub mniej ważnych. Zastanawia się nad przerwaniem milczenia i poruszeniem 
tematu z bratem, ale czuje się zbyt niespokojna i nie ma wsparcia ze strony kochanki, ani 
innych członków rodziny, aby podjąć ryzyko. Kiedy ślub się odbywa, a Susan nie jest 
uwzględniona na żadnym ze zdjęć, Diane przywdziewa publicznie „odpowiednią” twarz, ale 
w środku czuje się głęboko zraniona, zła i zawstydzona, że nie odezwała się. Złapana w 
zawstydzenie związane z oczekiwaną wrogością i ocenami brata z jednej strony, a z drugiej 
w strach przed odrzuceniem, jeśli postąpi wbrew życzeniom swojej kochanki, która chce 
unikać konfliktu, Diane doświadcza prawdziwej nienawiści, zarówno do siebie, jak i do 
innych. W terapii mówimy o jej świadomości własnego pętania się wstydem: jak i gdzie traci 
głos w oczekiwaniu na opuszczenie i towarzyszący temu wstyd. W trakcie tego procesu 
zaczyna oceniać swoje rzeczywiste wybory i uczucia, odczuwać, jakie są jej prawdziwe 
źródła wsparcia dla siebie i innych w jej życiu, a tym samym brać odpowiedzialność za 
własne decyzje - naleganie na ujawnienie się na rodzinnych zdjęciach lub retrofleksje tego 
pragnienia, jak chce Susan - decyzji, które w dużej mierze rzutowała na innych, co tylko 
powiększało jej samopotępienie i wstyd.  

Mark, jeden z moich pierwszych klientów w latach siedemdziesiątych, był żonatym 
mężczyzną, który utrzymywał biseksualny styl życia w tajemnicy przed żoną. Mark czuł się 
głęboko zawstydzony tymi anonimowymi kontaktami seksualnymi, czuł się także winny 
zdradzania zaufania żony i doświadczał wstydu z powodu konfliktu między jego 
homoseksualnymi pragnieniami a religią katolicką. Ponieważ tak duża część jego udręki była 
związana z zakazami religijnymi, zaleciłem lektury, które oferowały religijną reinterpretację 



lub dekonstrukcję niektórych biblijnych introjektów, z którymi się zmagał. Wspierałem go 
również nawiązując do kleru wspierającego gejów, w tym do gejowskiej grupy katolickiej 
Godność. Niestety, Mark przerwał terapię po krótkim czasie w obliczu narastającego wstydu. 
Dziś zastanawiam się, czy nie wspierałem samego doświadczenia wstydu, kiedy rzuciłem 
się, by wesprzeć uciskaną i zawstydzoną część jego osoby, która została złapana przez jego 
homoseksualne uczucia i zachowanie. Jak na ironię, w moim pragnieniu wspierania i 
„odwstydzenia” Marka w ten sposób, zastanawiam się teraz, czy nie zawiodłem go 
empatycznie, unikając samego wstydu, który był jego dominującym uczuciem. Markowi 
mogło się wydawać, że mówię: „Nie powinieneś mieć tych uczuć; powinieneś być dumny z 
gejowskich / biseksualnych części siebie - a ja mam program, który Cię tam zaprowadzi”. 
Prawdopodobnie nigdy się nie dowiem na pewno, ale myślę teraz o Marku ze współczuciem 
i żalem, zastanawiając się, czy nie lepiej bym mu służył, gdybym powstrzymał moją chęć 
wspierania jego biseksualności i zamiast tego skoncentrował się na przyjmowaniu i 
wspieraniu oraz odkrywaniu jego odczuwanego doświadczenia - głębokiego wstydu.  

Uwagi końcowe  

W przypadku każdej z tych terapeutycznych “miniatur” moim zamiarem było rzucenie światła 
na obecność i rolę wstydu w kwestiach związanych z homoseksualnością, ponieważ każda 
osoba homoseksualna / biseksualna podejmuje i pracuje nad konkretnym aspektem coming 
outu, co w szerszym sensie oznacza cały proces asymilacji własnej seksualności i orientacji 
seksualnej w zintegrowane poczucie siebie na gruncie środowiska, które regularnie trzęsie 
tym gruntem przynajmniej poprzez zaprzeczanie, jeśli nie poprzez jawne prześladowanie i 
nadużycia. Nie skupiłem się na wielu innych aspektach doświadczeń gejów / lesbijek / 
biseksualistów, ani nawet na wielu innych sposobach, w jakie wstyd może manifestować się 
w naszym życiu. W szczególności nie skupiłem się na radosnych, świętujących aspektach 
obejmowania swojej tożsamości gejowskiej, lesbijskiej lub biseksualnej - ekscytacji i 
ekspansji, jaką odczuwają osoby, gdy znajdują wystarczające wsparcie w sobie, w 
związkach oraz ogólnie w polu społecznym, aby przekroczyć samo-wyparcie i wstyd ku 
tożsamości opartej na dumie, afirmacji i pozytywnych uczuciach oraz samoakceptacji w 
kontekście wspólnoty. A jednak nawet wtedy, nawet w środku pełnego i aktywnego życia 
wyrastającego z samoakceptacji i dobrze zintegrowanej tożsamości seksualnej, wstyd może 
istnieć jako swoistego rodzaju archaiczny balast afektywny, pozostałość ciężaru wczesnych 
introjekcji i zaprzeczeń, które służyły twórczemu rozwiązaniu konfliktu między prawdą o 
własnej homoseksualnej samoświadomości a siłami społecznymi, które dewaluowały tę 
prawdę i zaprzeczały tej świadomości. Wstyd nadal pozostaje afektywnym tłumikiem lub 
strażnikiem, i pełni tę samą rolę, którą mógł pełnić w przeszłości, chroniąc nas przed 
ryzykiem niebezpiecznego poziomu ujawnienia się, a jednocześnie dystansując nas wobec 
miejsca, które mieści samoświadomość i zachowania seksualne (przeżywanego czasem 
jako „złe ja”). Pancerz skonstruowany wokół złego-ja, który jest tak problematyczny pod 
wieloma względami, może być trudny do pozbycia się po części dlatego, ponieważ służył 
nam i chronił nas na tak wiele sposobów. W miarę dorastania osoba może mieć nadzieję na 
korzystniejsze warunki środowiskowe (i większą możliwość tworzenia tych warunków), dzięki 
czemu możemy kultywować bardziej złożone i dojrzałe poczucie siebie jako obejmującego 
wiele „biegunów” - „dobrego” i „złego”, silnego i słabego, prawdomównego i skrywającego 
się, ufnego i nieufnego, a także zezłoszczonego i spokojnego, odważnego i 
przestraszonego, dumnego, a czasami w samym uścisku wstydu.  
Z mojego własnego doświadczenia wynika, że hasło „gej jest okej”, post-Stonewallowskie 
przeformułowanie wstydu, jest pomocnym introjektem, który teraz dojrzał w konstrukcję, 
którą mogę traktować bardziej osobiście: gej po prostu jest. Czasami bycie gejem jest 



cudowne i dodające energii i jest to taki aspekt mnie, który mogę doceniać i celebrować. 
Innym razem może wydawać się obciążeniem w kontekście większego i wciąż wrogiego 
środowiska. W końcu kto wybiera tożsamość, w której zawsze musi decydować czy się 
ukrywać, czy nie? Z pewnością byłoby miło móc na przykład bezrefleksyjnie trzymać 
kochanka za rękę bez zastanawiania się czy to wywoła jakąś wrogość lub zostanie uznane 
za akcję polityczną. I z pewnością kwestia dzieci jest przynajmniej ogólnie mniej 
skomplikowana w przypadku par heteroseksualnych (chociaż lesbijki są teraz 
odpowiedzialne za efekt "baby boom", a geje rozważają szereg kreatywnych opcji). A jednak 
nic z tego nie sprawia, że chcę być lub nawet myśleć o byciu kimś innym niż jestem. Gej po 
prostu jest, a ja jestem gejem. I na pewno, kiedy patrzę na mojego partnera od trzynastu lat, 
Emila, i czuję jak jest dla mnie ważny, jak poprawia moje samopoczucie, jak uwielbiam 
patrzeć mu w oczy, jak na nim polegam (i tak, oczywiście, jak czasami możemy 
doprowadzać się nawzajem do szaleństwa), jak mogę nie czuć wdzięczności za swoją 
orientację seksualną? Przecież bez niej nie byłbym z tą osobą i być może miałbym mniejszą 
lub inną zdolność kochania i tolerowania ambiwalencji i dwuznaczności oraz rozpoznawania 
i doceniania kogoś, kto ma takie same zdolności.  
Homoseksualność... Lesbijstwo... Biseksualność ... Heteroseksualność - takie rzeczy po 
prostu są. Wszystkie są aspektami życia i jego możliwości, które należy celebrować ze 
względu na ich zdolność do ożywiania i komunikowania naszych zainteresowań i potrzeb 
wobec innych, oraz naszego głębokiego i erotycznego pragnienia kontaktu z pasją i 
intensywnością. Homoseksualność i wstyd mogą nadal współistnieć w pewnego rodzaju 
przymusowym małżeństwie, ale przynajmniej dla niektórych z nas, szczęśliwców, rośnie 
poparcie dla zmiany warunków tego związku i naszego życia. Dla mnie w mojej pracy 
perspektywa Gestalt, z jej głębokim docenieniem siły jednostki do organizowania siebie i 
doświadczania siebie - oraz transformującej mocy intymnego odkrywania i przyjmowania 
wewnętrznego świata drugiej osoby, co jest podejściem fenomenologicznym w terapii - był 
kluczem do wspierania zmiany relacji: homoseksualności / związania wstydem. A ponieważ 
przynajmniej jakiś stopień wsparcia na szerszym polu społecznym jest kluczowy w 
indywidualnej pracy terapeutycznej tego rodzaju, wspierajmy siły służące przemianom 
społecznym, aby afirmatywne trendy społeczne poprzedniego pokolenia były kontynuowane 
i nie ulegały odwróceniu, dla dobra wszystkich nas jako pełniejszych istot ludzkich.  
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