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Myśli Innego w umyśle terapeuty

Cudze podejście jako swoje?
                  Zofia Milska-Wrzosińska
                                       | Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa

Bardzo przeze mnie cenieni mistrzowie psychoterapii z lat 40-70. 
ubiegłego wieku, m.in. twórcy teorii relacji z obiektem – Ronald 

Fairbairn i Donald Winnicott, czy koncepcji psychologii self – Heinz 
Kohut, a także neopsychoanalityk Harry Stack Sullivan, na ogół nie 
powoływali się na siebie wzajemnie w swoich książkach (również 

w bibliografiach!) i wystąpieniach publicznych, choć ich myśli były 
w wielu punktach zadziwiająco zbieżne. 

Nie wiemy, co było tego powodem, ale możemy życzli-
wie domniemywać, że w ich umysłach idee kolegów "roztopiły 
się" i  przetworzyły w  spójną całość przeżywaną jako własna. 
Wtedy idee te mogły już nie być doświadczane jako obce – 
przeszczep, któremu mogłoby przecież grozić odrzucenie. Być 
może wielu z nas w ten właśnie sposób asymiluje myśli "ob-
cego" – uznaje je za swoje i nie dostrzega, że idee te powstały 
jednak poza naszym umysłem.

Często przyswajanie nowych myśli może odbywać się 
poprzez zmniejszanie znaczenia dotychczasowego "swoje-
go" w związku z zasiedleniem umysłu przez "obcego" – czyli 
swoistej kolonizacji. Pokażę to na własnym przykładzie. Z pew-
nym zażenowaniem wyznaję, że do pewnego czasu część tych 
transformacji wiązała się z mechanizmem idealizacji/dewalu-
acji: nowa myśl wydawała mi się twórcza i  inspirująca, ta po-
przednia niepełna i nieco przestarzała.

W czasach zamierzchłych, czyli na II-III roku moich studiów 
psychologicznych, wielkie wrażenie robiły na mnie, wywodzą-
ce się z psychologii humanistycznej, próby praktycznych dzia-
łań wobec grup ludzi w środowisku studiów czy pracy, m.in. 
założenia T-grupy czy treningu interpersonalnego. Próbowa-
liśmy z kolegami na różne sposoby realizować to w praktyce. 
Ale kiedy na czwartym roku bardziej zidentyfikowałam się 
z badaniami naukowymi i "obcy”, czyli nowe teorie osobowo-
ści zaczęły stawać się "swoimi", moje zaprzątnięcie praktyką 
znacznie się zmniejszyło, a nawet wydawało mi się w jakiś spo-
sób mniej wartościowe, bo ograniczone do skutecznej inter-
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wencji. Jednak, gdy po studiach nie dane mi było uprawiać na-
uki i podjęłam pracę w szpitalu psychiatrycznym, mechanizm 
się powtórzył – nauka na czas jakiś wydała mi się znacznie 
mniej użyteczna w  rozumieniu osób cierpiących i  adekwat-
nej im pomocy. Kiedy uczestniczyłam w szpitalnym życiu, mój 
umysł wypełnił się antypsychiatrią, a idee psychologii humani-
stycznej znów stały się pociągające. W tym duchu działało na 
początku współtworzone przeze mnie Laboratorium Psycho-
edukacji, które zgodnie ze swoją (antymedyczną!) nazwą było 
przestrzenią do wypróbowywania wszelkich nowości z obsza-
ru pomocy i rozwoju. Przez mój umysł przepłynęły takie idee 
jak bioenergetyka Lowena, terapia gestalt, Rolfing, koncepcje 
Ericksona, NLP, Radix, Rebirthing i wiele innych, niektórych już 
całkowicie zapomnianych. Z młodzieńczą otwartością w Labo-
ratorium wypróbowywaliśmy w  praktyce nowe pomysły, na 
szczęście przede wszystkim na sobie. 

Dostrzegałam jednak, że te idee nie są odpowiednim na-
rzędziem wsparcia dla każdego pacjenta (wtedy używaliśmy 
określenia "klient", co dziś trochę mnie zawstydza), wielu lu-
dzi potrzebuje pomocy bardziej usystematyzowanej, spójnej, 
osadzonej w przewidywalnym kontrakcie. Zapoznawałam się 
z  innymi kierunkami, między innymi nurtem systemowym 
i behawioralno-poznawczym, ale przede wszystkim wróciłam 
do idei psychoanalitycznych (skądinąd pierwszą książką, jaką 
przeczytałam z  dziedziny psychologii, był Freuda "Wstęp do 
psychologii" we wczesnym liceum, widocznie te "obce" idee 
przetrwały w mojej głowie w formie przyczajonej) i zaczęłam 
przeorganizowywać Laboratorium tak, by było w nim miejsce 

na długoterminową psychoterapię indywidualną opartą na 
założeniach psychoanalitycznych, nie tych najbardziej klasycz-
nych jednak. Okres ten trwał kilka lat, do kolejnej modyfikacji, 
gdy okazało się, że wielu pacjentów może spędzać w  takiej 
terapii długie lata, a ich życie niekoniecznie się odmieni. Roz-
począł się w moim myśleniu i działaniu czas psychoterapii psy-
chodynamicznej ograniczonej w  czasie, opartej na wynikach 
badań, działającej precyzyjniej i skuteczniej.

W rezultacie tych wędrówek przez meandry teorii i prak-
tyki cenię sobie idee integracji psychoterapii – nie "psycho-
terapii integracyjnej", gdyż w taki twór nie bardzo wierzę, ale 
dialogowania między podejściami, np. spójnego adaptowania 
elementów jakiejś koncepcji do bazy wywodzącej się z innego 
nurtu. 

Na koniec chciałabym wyznać, że istnieją jednak w obsza-
rze psychoterapii (lub może na jej obrzeżach) takie idee i me-
tody, które zawsze będą mi "obce" jako zbyt dalekie od tego, 
z  czym się identyfikuję i  co gotowa jestem uznać za dobrą 
praktykę psychoterapeutyczną. n
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