Zawierzyć nadziei: terapeuta w sytuacji depresyjnej
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Wprowadzenie
„Powiedziałem do siebie: „To takie ciężkie!”. A w myślach odezwałem się do klienta:
„Człowieku, powinieneś pójść do psychologa!”. Potem uświadomiłem sobie, że właściwie to
psycholog już tu jest!… Zapomniałem, że to ja jestem psychologiem w tej sytuacji.” Oto, co
przydarzyło się jednemu psychoterapeucie w trakcie spotkania z depresyjnym klientem. Nie
jest to odosobniony przypadek. Wielu terapeutów towarzysząc depresyjnym klientom czuje,
że stają się kimś innym, tracą swoje zawodowe kompetencje. Czasem mogą nawet stracić
empatię wobec cierpiącej osoby w gabinecie. Stają się sfrustrowani i zirytowani: „Przyszło
mi do głowy, że może i dobrze by było, żeby w końcu popełnił to samobójstwo, o którym tyle
gada… Coś takiego przyszło mi na myśl!!!”
Jak to możliwe? Co dzieje się z psychoterapeutą w trakcie spotkania z depresyjnym
klientem? Jak terapeuta może poradzić sobie ze swoim własnym doświadczeniem w
sposób, który będzie pomocny dla klienta cierpiącego na depresję? Ten artykuł zajmuje się
poszukiwaniem odpowiedzi na te pytania oraz stara się zrozumieć specyfikę doświadczenia
psychoterapeuty w spotkaniu z klientem depresyjnym z perspektywy obecnej sytuacji.
Zapraszam Ciebie czytelniku do wyjścia poza indywidualną pozycję terapeuty, klienta lub
obserwatora i oparcia swojego rozumienia na perspektywie sytuacji, która zmienia jednostki
w nią zaangażowane.
Tekst ten przedstawia tę perspektywę i probuje ją zaadoptować jako nową interpretację
jakościowych badań „Doświadczenie psychoterapeuty w trakcie sesji z klientem
depresyjnym: ugruntowana teoria.” (Roubal & Rihacek, 2016). Opierały się one na opisie
zmiany doświadczenia terapeuty w trakcie sesji z klientem depresyjnym. W oparciu o wyniki
tych badań staraliśmy się wyjaśnić, jak terapeuta radzi sobie ze swoim osobistym
doświadczeniem w tej sytuacji.(Roubal, 2015). Cytaty przytoczone w tym rozdziale
pochodzą z danych zebranych w trakcie wspomnianego wyżej badania. Zostały spisane
podczas wywiadów prowadzonych z psychoterapeutami, którzy na co dzień pracują z
klientami cierpiącymi na depresję. Opisuję tu depresyjny sposób organizacji pola. W
praktyce jednak mogą występować również inne elementy takie jak niepokój, tendencje
borderline itd. i one również będą wpływać na daną sytuację.

Celem tego tekstu nie jest edukacja zapewniająca spójną ramę teoretyczną. Takie
opracowanie znajdziecie w innych rozdziałach tej książki (Francesetti, G., Griffero, T. (eds.).
Neither Inside Nor Outside. Psychopathology and Atmospheres. Newcastle upon Tyne:
Cambridge Scholars Publishing.). Podsumowuję tutaj raczej moje własne doświadczenie
kliniczne w pracy z klientami w depresji, z którymi pracowałem w szpitalu psychiatrycznym
i w prywatnej praktyce. Zawarłem tu także przemyślenia wynikające ze wspólnego
poszukiwania podejścia do psychopatologii terapii Gestalt z moimi drogimi kolegami
Giannim i Michelą (Francesetti, Gecele & Roubal, 2013; Roubal, Francesetti & Gecele,
2017). Moją intencją jest pozostanie jak najbliżej poziomu doświadczenia obecności
terapeuty, a także zaoferowanie czytelnikom jako inspiracji moich osobistych, opartych na
praktyce spostrzeżeń. W związku z tym, tam, gdzie to możliwe, unikam terminów
teoretycznych i używam wspólnego, często metaforycznego języka, a czytelników
zachęcam do znalezienia własnego sposobu ich zrozumienia.
W tekście podejmuję próbę zbadania doświadczeń terapeuty z klientem w depresji z trzech
różnych perspektyw: (1) dynamiki osoby w depresji, (2) dynamiki współtworzenia depresji,
(3) dynamiki samej sytuacji depresyjnej. Każda z tych trzech perspektyw opiera się na innym
paradygmacie zmiany w psychoterapii, które szczegółowo opisałem na końcu tego
rozdziału. Zapraszam więc czytelnika do przełączania się pomiędzy tymi perspektywami
podczas czytania poniższego tekstu tak, aby mógł zbadać opisane zjawisko. Każda z tych
perspektyw oferuje bowiem inny rodzaj zrozumienia i inne wskazówki kliniczne.

Depresja jako fenomen relacji i pola
Istnieją dwa podstawowe założenia dla tego tekstu: Po pierwsze, objawy depresji są
postrzegane jako indywidualny wyraz określonego doświadczenia relacyjnego. Po drugie,
sytuacja terapeutyczna jest rozumiana z holistycznej, procesowej perspektywy teorii pola.
Zgodnie z pierwszym założeniem depresja jest rozumiana jako cierpienie relacji (Francesetti
i Roubal, 2013). W depresji istnieje egzystencjalna potrzeba więzi z drugą osobą odczuwana
jako istotna, silnie ucieleśniona tęsknota za drugą osobą. Jednocześnie druga osoba nie
jest odczuwana jako emocjonalnie dostępna, a wszystkie wysiłki, by do niej dotrzeć, są
niweczone przez wszechogarniające poczucie beznadziei. Jest to źródłem bólu, który osoby
w depresji opisują jako taki, który rani bardziej niż ból fizyczny.
Ludzie wokół osoby depresyjnej odgrywają swoją rolę w procesach depresyjnych,
współdoświadczają depresji. Pole relacyjne organizuje się w sposób przygnębiający, inne
osoby współtworzą depresyjną organizację pola, jednocześnie pozostając pod jej wpływem.
Często można zaobserwować, jak w kontakcie z osobą depresyjną dialog dość szybko
zaczyna zwalniać, czas się wlecze, a na ludzi wokół spada ciężar i zmęczenie. Ludzie
znajdujący się w pobliżu osoby depresyjnej również mają swój wkład w organizację
depresyjnego pola. Starają się wydobyć osobę przygnębioną z depresji, skłonić ją do ruchu

i pobudzić jej energię. Mówią: "Chodź, nie jest tak źle. Pójdźmy gdzieś, tam gdzie chcesz.
Poprawi Ci się nastrój". Jednak osoba przygnębiona w tym momencie nie ma zdolności, aby
coś lubić, uaktywnić się i wziąć się w garść. Jeżeli jednak komuś uda się wyciągnąć ją
gdzieś, osoba w depresji pozostaje zamknięta w sobie doświadczając tylko tego, że znowu
zawodzi i nie spełnia oczekiwań innych. To doświadczenie relacyjne jeszcze bardziej
niszczy jej nadzieję na kontakt i sprawia, że staje się coraz bardziej przygnębiona. Po
pewnym czasie osoba jej towarzysząca zaczyna być sfrustrowana, traci zdolność do
zachęcania i wyciągania osoby depresyjnej z jej stanu, poddaje się. W obronie własnej
zaczyna bardziej koncentrować się na swoich potrzebach i zajmować się własnymi
sprawami. Osoba w depresji doświadcza tego jako kolejnego porzucenia, które sprawia, że
jest jeszcze bardziej przygnębiona.
Terapeuci w obecności przygnębionego klienta stają się częścią pola, które organizuje się
w tak relacyjnie depresyjny sposób. Biorą udział w jego tworzeniu i sami go doświadczają.
Terapeuta nie może pozostawać poza relacją w sytuacji terapeutycznej. Nie jest to kontakt
pomiędzy odległym, zdrowo funkcjonującym profesjonalistą a klientem w depresji. Depresja
zdarza się w relacji tu i teraz w sytuacji terapeutycznej. Terapeuta jest tym drugim, który w
danej chwili jest obecny przy kliencie i jednocześnie reprezentuje ogólne doświadczenie
"tego drugiego" w jego życiu: tego drugiego, za którym się tęskni i jednocześnie ma się
poczucie, że jest on nieosiągalny. Terapeuta i klient są w pewnym sensie "przygnębieni
razem" (Roubal, 2007), ponieważ oboje uczestniczą w błędnym kole depresji, w którym brak
energii nie pozwala im nawiązać satysfakcjonującego, wzajemnie energetyzującego
kontaktu. Takiego, który przyniósłby im żywe doświadczenie bycia z drugą osobą. Oboje
uczestniczą w zniekształconych procesach kontaktu poprzez oderwanie się od nieustannie
współtworzonej materii pomiędzy nimi, która łączy ludzi ze światem i życiem (Francesetti i
Roubal, 2013).
Jednak przejście od psychopatologii jednoosobowej do psychopatologii współtworzenia
relacji jest tu tylko pierwszym krokiem. Istnieje jeszcze drugie, podstawowe założenie w tej
pracy, które wykracza poza paradygmat współtworzenia. Doświadczenia terapeutów są tu
opisane z perspektywy mojego obecnego rozumienia teorii pola jako sposobu postrzegania
sytuacji totalnej (Lewin, 1952), obecnie bardziej szczegółowo zdefiniowanej jako pojęcie
sytuacji w teorii terapii Gestalt (np. Wollants, 2007; Robine, 2011; Spagnuolo-Lobb, 2013;
Francesetti, 2015).
Zakłada się tutaj, że jest coś nowego, co pojawia się w trakcie spotkania Coś, co zmienia
osoby zaangażowane w to spotkanie. Cała ta sytuacja jest czymś więcej niż tylko sumą
ludzi, którzy są w nią zaangażowani. Co więcej, sytuacja ulega zmianom z jednej chwili na
drugą. Ta ciągła zmiana, przepływ sytuacji podąża za swoją własną dynamiką, a osoby
zaangażowane w nią są przez nią przekształcane, stają się funkcjami sytuacji. W naszym
przypadku klient i terapeuta są funkcjami sytuacji depresyjnej, a więc doświadczenie

terapeuty może dać nam bezpośredni wgląd i zrozumienie dynamiki sytuacji. Co więcej,
daje nam ono wskazówki, jak można uzdrowić cierpienie relacyjne.
Takie sytuacyjne podejście do psychopatologii stanowi tło teoretyczne dla całego tekstu.
Kiedy w tekście pojawi się później wyrażenie „przygnębiony/depresyjny klient", jest ono tylko
skrótem. W rzeczywistości ma ono charakteryzować osobę, która jako funkcja pola
sytuacyjnego tu i teraz staje się zorganizowana w depresyjny sposób, doświadcza cierpienia
relacji, a jej ucieleśnione cierpienie jest następnie obserwowalne jako objawy depresji.
Wir sytuacji depresyjnej
Zdrowa sytuacja rozwija się w zgodzie z naturalnym przepływem pozwalającym na
zaspokojenie potrzeb relacyjnych jej uczestników. Proces sytuacji daje szansę, aby każdy
z uczestników był widziany przez drugą osobę, aby mógł wyrażać siebie w stosunku do niej,
otrzymywał odpowiedź od drugiej osoby i doświadczał energii wytworzonej w żywym
kontakcie. Sytuacja ta jest osadzona w tu i teraz i naturalnie zmierza do następnego
momentu. Potrzeby relacyjne uczestników dają siłę przepływowi sytuacji, kanalizują go i
nadają mu kierunek, co pozwala na naturalne i płynne przejście do następnej chwili.
W depresji naturalny przepływ sytuacji jest zablokowany, a raczej zniekształcony, w
specyficzny sposób. Siła potrzeb relacyjnych jest nadal obecna, ale druga osoba jest
nieosiągalna.

Przepływ sytuacji nie pozwala na spotkanie drugiego człowieka, zamiast tego pogłębia
przepaść między ludźmi. Przepływ sytuacji obraca się jak wir i tworzy coraz głębszą dziurę,
sytuacja staje się coraz bardziej przygnębiająca. Jaka jest charakterystyka dynamiki wiru?
Po pierwsze, ruch w dół jest charakterystyczny dla depresji. Ludzie "wpadają" w dziurę,
zapadają się w depresję, a upadek wpływa na wszystkie elementy ich życia. Następuje
spadek nastroju i energii, utrata inicjatywy i radości. Istnieje jednak nie tylko ruch w dół, ale
również ograniczenie, zwężenie, które przedstawia drugi składnik. Ograniczeniu ulegają
działania i kontakty, zawęża się skala strategii radzenia sobie. Po trzecie, pojawia się
cykliczny ruch, często określany jako błędne koło z perspektywy różnych podejść
psychoterapeutycznych. Spadek zdolności osoby depresyjnej do radzenia sobie z własnymi
procesami psychicznymi i fizycznymi, a także z zewnętrznymi wymaganiami, prowadzi do
częstszych niepowodzeń, a w konsekwencji do pogłębienia się stanu depresji i dalszego
spadku zdolności osoby. Gdy zestawimy te trzy rodzaje ruchu- opadanie, zwężanie się i
obracanie w błędnym kole- otrzymujemy obraz "wiru depresji", który zniekształca naturalny
przepływ sytuacji i tworzy dynamikę sytuacji depresyjnej.
Ściąganie w dół terapeuty

Wir wciąga również w dół terapeutów. Doświadczają oni zwątpienia w siebie, uczucia
niepowodzenia, bezradności, beznadziei, a także ogólnej nudy i zmęczenia. Tracą zdolność
do odróżnienia własnego doświadczenia od doświadczenia klienta, tracą szerszą
perspektywę. Ogólnie rzecz biorąc, mają wrażenie, że sami są wciągani w depresyjne
doświadczenie: "Zdarza mi się (...), że wpadam w to jakoś. W dół. Mówię do siebie: "To jest
tak strasznie beznadziejne. Nic dziwnego, że nie ma wyjścia".
Terapeuci doświadczają smutku, niepokoju, pustki, strachu o klienta, strachu przed własną
porażką. Ich doświadczenie łączy się z doświadczeniem ich klientów, a więc sami
doświadczają objawów depresji. Dostrzegają utratę zdolności do jasnego myślenia i
koncentracji. Na poziomie cielesnym odczuwają sztywność, ciężkość, osłabienie i
wyczerpanie: "Kiedy siedzę tam z nim, czuję straszne zmęczenie. (...) Jakbym nie był już w
stanie podnieść ręki". Terapeuci czują się przytłoczeni uczuciem beznadziejności: "Nic nie
ma żadnego znaczenia i nic nie działa". Wszystkie te doświadczenia odczuwane przez
terapeutów odzwierciedlają siłę, z jaką wciąga wir sytuacji depresyjnej.
Nie tylko terapeuta zostaje wciągnięty przez wir sytuacji depresyjnej, jest to również wspólne
doświadczenie dla innych osób, które spotykają się z osobą w depresji. Zjawisko zwane
"zarażeniem się depresją" (Coyne, 1976a; Joiner & Katz, 1999) opisujące pojawienie się
emocjonalnych i behawioralnych wyrazów depresji, takich jak niski nastrój, ponurość,
anhedonia, pesymizm itp. u drugiej osoby, która przebywa w obecności osoby depresyjnej,
było szeroko badane w różnych populacjach i różnych środowiskach. Oznaki depresji były
rejestrowane nawet po krótkim i często pośrednim kontakcie z osobą depresyjną, a
"zarażenie się depresją" było odkrywane w dłuższych związkach, zarówno ze
współlokatorami, jak i partnerami intymnymi.
Metaforyczny opis "zarażania się depresją" wydaje się być innym sposobem przedstawienia
siły, z jaką potrafi wciągać wir depresji. Z perspektywy sytuacji to nie osoba w depresji
zaraża innych, lecz sama sytuacja depresyjna jest zaraźliwa dla wszystkich jej uczestników.
Jak często można zaobserwować, dialog z osobą w depresji prawie natychmiast zaczyna
zwalniać, czas wydaje się wlec, a ciężar i zmęczenie spada na ludzi wokół. Pole relacyjne
organizuje się w sposób depresyjny, co można zaobserwować w doświadczeniach osób
zaangażowanych w sytuację.
Terapeutyczne próby ucieczki
Ludzie nie są jedynie ściągani w dół poprzez wir depresji, walczą również z tą siłą i próbują
przed nią uciec. To może wyjaśniać, dlaczego w reakcjach interpersonalnych wywołanych
spotkaniem z osobą w depresji zidentyfikowano dwie podstawowe reakcje biegunowe:
indukcję
nastroju
depresyjnego
i
odrzucenie
(Coyne,
1976b).
Literatura
psychoterapeutyczna opisuje dużą skalę powszechnych reakcji interpersonalnych terapeuty
na pracę z klientami w depresji od bycia "wessanym" do bycia "rozzłoszczonym" lub

"zirytowanym" (Levenson, 2013). Różne rodzaje doświadczeń terapeutycznych są często
rozumiane jako polaryzacje. Między postawą zawodową terapeutów a ich osobistą reakcją
emocjonalną na cierpiącego człowieka istnieje podstawowe napięcie. Negatywne uczucia,
takie jak frustracja, nuda, strach, złość i nienawiść określane są, jako "siły wyrywające
terapeutów z ich zawodowego ideału" (Wolf, Goldfried & Muran, 2013, s. 4). Samoochronna
reakcja terapeutów jest bardzo uzasadniona. Obserwacje kliniczne, dzielone między
psychoterapeutami do tego stopnia, że stały się częścią podręczników psychiatrycznych,
pokazują, że praca z klientem w depresji może nieść ze sobą negatywne skutki.
Przygnębiony klient może wciągać terapeutę w pewien rodzaj obniżonego nastroju.
Psychoterapeuta musi więc być ostrożny, aby nie popaść w niego zbyt głęboko (Rahn &
Mahnkopf, 1999).
Terapeuci, którzy są narażeni na silne, depresyjne stany emocjonalne klientów, na ogół nie
są do tego dobrze przygotowani. Często są szkoleni w zakresie terapeutycznej otwartości i
empatycznej postawy, a nie ochrony przed złym doświadczeniem. Zwątpienie związane z
własną osobą lub ciepłe uczucia wobec klientów, którzy z powodu swojego depresyjnego
stanu nie mogą na nie odpowiedzieć, są przykładami doświadczeń, które obciążają
terapeutów i mogą stopniowo, w niezauważalny sposób zniszczyć ich entuzjazm do pracy
i dobre samopoczucie. Terapeuci "patrzą na zegarek co 5 minut z nadzieją na koniec sesji
z siedzącym na przeciw, pochłoniętym sobą klientem, który ledwo rozpoznaje jego/jej
obecność. Mogą stawać się samokrytyczni, czuć się nieadekwatni i żałować, że wykonują
zawód, który zmusza ich do podporządkowania własnych potrzeb innym" (Wolf, Goldfried i
Muran, 2013, s. 5). Przygnębiająca bezradność i beznadzieja klienta jest szczególnie
uznawana za czynnik wywołujący silne negatywne reakcje u terapeuty (Levenson, 2013).
Terapeuta może wtedy dać się pochłonąć swoim negatywnym emocjom i postrzegać siebie
jako bezsilnego, co u początkujących terapeutów, może wywołać wątpliwości co do tego,
czy nadają się do tego zawodu, a u doświadczonych terapeutów, cynizm i rozpacz co do
ich skuteczności (Wolf, Goldfried i Muran, 2013).
Praca z pacjentami w depresji może nie tylko podważyć pewność siebie terapeuty, ale także
zagrozić ich życiu osobistemu. "Ranni uzdrowiciele", psychoterapeuci, którzy mają osobiste
historie hospitalizacji psychiatrycznej, doświadczają wśród innych reakcji również różnego
stopnia identyfikacji z klientami (Cain, 2000). Z badań wynika, że zniechęceni i przygnębieni
pacjenci mają znaczący wpływ na psychoterapeutów (Deutsch, 1984), negatywne
doświadczenia z trudnymi klientami są czynnikiem wystąpienia ryzyka zespołu wypalenia
zawodowego (Jenaro, Flores & Arias, 2007), a pacjenci z depresją zostali uznani za tych,
którzy najbardziej potrafią obudzić osobiste tendencje do depresji u terapeuty (Brody &
Farber, 1996). Tym samym terapeuci mogą być postrzegani jako pracownicy wysokiego
ryzyka, zagrożeni własną depresją, która jest jednym z najczęstszych przejawów kryzysu
zawodowego psychoterapeutów (Gilroy, Murra & Carroll, 2002).

Liczne badania wielokrotnie pokazują, że ludzie w depresji wywołują u innych chęć
odrzucenia lub nawet wrogie reakcje (np. Gotlib i Robinson, 1982; Gurtman, Martin i
Hintzman, 1990; Marks i Hammen, 1982; Paukert, Pettit i Amacker, 2008; Strack i Coyne,
1983; Winer i in., 1981; Gurtman, 1986). Terapeuci, którzy są oczywiście obecni w sytuacji
terapeutycznej nie tylko jako profesjonaliści, ale również jako istoty ludzkie, nie mogą
uniknąć przeżywania tych ogólnie ludzkich, samoochronnych, automatycznych reakcji, gdy
są osobiście zagrożeni przez wciągającą siłę wiru depresji.
Powyższe wyniki badań opisują zjawiska depresyjne z perspektywy psychologii jednostki,
badając w jaki sposób terapeuta znajduje się pod wpływem depresyjnego klienta. Reakcje
terapeutów mogą być wtedy rozumiane jako naturalne ludzkie reakcje. Jednak obserwując
je z perspektywy relacyjnej, można również zauważyć, że reagując w ten sposób terapeuci
uczestniczą we współtworzeniu doświadczeń depresyjnych, odsuwając się wspierają
pozbawione nadziei doświadczenie niemożności sięgnięcia do drugiej osoby. W ten sposób
terapeuci współtworzą doświadczenie fenomenu relacyjnego, razem ze swoimi klientami
wpadają w depresję w tu i teraz sytuacji terapeutycznej.
Wspomniane tu wyniki badań można odczytać również z perspektywy teorii pola. Terapeuci
nie tylko przyczyniają się do przygnębiającej organizacji pola poprzez swoje naturalne
ludzkie reakcje. Z perspektywy teorii pola, ich doświadczenia mogą być postrzegane nie
jako reakcje na klienta, ale jako funkcje wiru sytuacji depresyjnej. Sytuacja ta jest
przygnębiająca zarówno dla klienta, jak i dla terapeuty, a ich doświadczenia odzwierciedlają
sposób, w jaki oboje są poruszani przez tę sytuację. Jednocześnie ich doświadczenia
odgrywają rolę w zniekształceniu naturalnego przepływu sytuacji i w ten sposób pomagają
w naprawieniu wiru sytuacji depresyjnej.
Interwencje chronią terapeutę
Do tego momentu rozważaliśmy uczucia i doświadczeniach cielesne terapeutów. Teraz
przyjrzyjmy się ich zachowaniu. Co robią terapeuci w sytuacji pracy z klientem w depresji?
Badaliśmy polaryzację ich doświadczeń, z jednej strony odczucia bycia wciąganym w dół, z
drugiej zaś próby ochrony samego siebie przed zapadaniem się, ale w jaki sposób ich
zachowanie odzwierciedla te doświadczenia będąc również biegunowym samo w sobie.

Z jednej strony pojawia się bierność, której skutkiem jest agresja. Terapeuci mogą stać się
pasywni w obecności depresyjnego klienta przytłoczonego uczuciem bezradności. Jednak
po pewnym czasie staje się to dla nich nie do zniesienia. Odczuwają więc potrzebę
ochronienia siebie i odróżnienia się od doświadczeń swojego klienta: "Mówiłem do siebie:
"Mój Boże, nigdy nie wolno mi się takim stać". Doświadczenie klienta wydaje im się
niezrozumiałe, mogą zacząć je bagatelizować: "Wydaje mi się nierealne, że coś takiego
[stan umysłu] może istnieć". To jest dla mnie niewiarygodne".

Terapeuci stają się wtedy niecierpliwi i sfrustrowani. "Jestem na niego zły, czuję, że
chciałbym go kopnąć (żeby się ruszył)." Zaczynają skrycie obwiniać swoich klientów za
własne niepowodzenia i czuć gniew: "Po prostu czuję pewien rodzaj gniewu. Jestem
naprawdę zły. (...) Bezruch, bezwładność [złoszczą mnie]. [To] jakbyś próbował się
dodzwonić do czarnej dziury". Postrzeganie klientów przez terapeutów staje się zawężone,
odczłowieczone, zaczynają postrzegać ich jako nosicieli objawów, mają również wrażenie,
że klienci oporują zmianę jakiej od nich oczekują: „To rodzaj odczucia, jak [zwracając się do
klienta]: "Gdybyś tylko chciał choć trochę, spróbował bardziej, to byłoby możliwe!" Właśnie
to wywołuje we mnie ta sytuacja".
W takim momencie mogą zdecydować się na przerwanie terapii, ponieważ postrzegają ją
jako bezużyteczną. Odczuwają tendencję do unikania dalszego kontaktu z klientem i
rozważają wysłanie klienta do innego, bardziej kompetentnego eksperta. Czują się
odpowiedzialni za dalsze zmiany w nim, ale nie widzą realnej możliwości, aby taka zmiana
nastąpiła. Mogą winić klienta, że nie jest zmotywowany do wprowadzenia nawet
najmniejszych zmian samodzielnie. Mogą też obwiniać siebie za brak kompetencji, które
mogłyby pomóc tak trudnemu klientowi. W obu przypadkach nieznośne poczucie
bezradności jest regulowane przez zachowania agresywne wobec klienta, albo wobec
terapeuty. Dla terapeuty takie zachowanie może stanowić dobrą ochronę, ale dla klienta
potwierdza jedynie doświadczenie błędnego koła relacyjnego.
Trud, ciężar pracy terapeuty, który porusza się od bieguna bierności do agresji skutkuje
rezygnacją. Aby się chronić, terapeuci nie odsłaniają się osobiście, lecz zajmują
bezpieczniejszą, bardziej zdystansowaną pozycję eksperta. Zamiast być z osobą cierpiącą,
skupiają się na objawach depresji swojego klienta. Daje im to poczucie dystansu, które
pozwala im uciec od doświadczenia bycia wciąganym przez wir sytuacji depresyjnej. Stają
się aktywni, przyjmują bardziej dyrektywne podejście terapeutyczne, udzielają praktycznych
rad swoim klientom i starają się pomóc im w rozwiązaniu ich problemów: "Kusi mnie, by
szukać rozwiązania". Terapeuci dążą do skutecznego leczenia objawów depresji i biorą na
siebie odpowiedzialność za zmianę klienta.
Chociaż terapeuci dążą do zmiany objawów depresji, aby pomóc klientowi, w rzeczywistości
pomagają sobie. Aktywna interwencja pomaga im uciec od poczucia bezradności: "Zostaję
uaktywniona przez tę osobę. Od razu zaczynam być bardzo aktywna, zaczynam wymyślać,
mam mnóstwo sugestii i zaczynam się nim opiekować. (...) Wiem, że to jest jakaś pułapka,
w którą mogę się wpaść. Ale jest to dla mnie łatwiejsze niż zostać z nim [w depresji]."
Terapeuci starają się napawać optymizmem swoich klientów, zmieniać ich stosunek do
siebie i do otaczającego ich świata, odwracać ich uwagę od obecnego przygnębienia i
skupiać się na przyjemnych i pozytywnych aspektach życia oraz doceniać ich cechy i
potencjał. Później uświadamiają sobie, że te interwencje pomogły im poradzić sobie z

własnymi doświadczeniami: "Czuję ciężar (...) i staram się pokazać (...), że właściwie tylko
to, że on tu przyjechał, ma sens. Że on przynajmniej coś robi. I wiele razy zdałam sobie
sprawę, że w tym momencie robię to bardziej dla siebie".
W ten sposób terapeuci dodatkowo napędzają błędne koło depresji i wspierają wir sytuacji
depresyjnej. Stają się oni spolaryzowani wobec depresyjnego doświadczenia swoich
klientów: "Rodzaj mobilizującego potencjału (...) zaczyna przechodzić przeze mnie tak jakby
automatycznie. Im bardziej ponura jest dana osoba, tym silniej się mobilizuję". To działa
również na odwrót. Im bardziej mobilizowany staje się terapeuta, tym bardziej ponury jest
klient.
Dlatego takie interwencje nie przynoszą terapeutycznych efektów w trakcie sesji. Wysiłki
terapeutów zmierzające do zmiany objawów depresji swojego pacjenta wydają się na dany
moment bezowocne. Zachęta, aktywność i optymistyczne podejście nie prowadzą do
zmiany, a terapeuci rozczarowują się wynikami swoich wysiłków. Klienci nie zmieniają się
zgodnie z ich oczekiwaniami. Pozostają przygnębieni, pogrążeni w uczuciu pustki,
rezygnacji i beznadziei. Terapeuci odbierają swoją pracę jako "popychanie gdzieś, gdzie
droga jest zamknięta". Sytuacja terapeutyczna utknęła i widzą, że klient staje się
"skamieniały... w tych samych cyklicznych tematach i tych samych powtarzających się
zdaniach: że i tak nic nie ma żadnego znaczenia i że nigdy się jej nie pozbędzie [depresji] i
że świat jest tak bardzo pozbawiony jakiejkolwiek radości...". Terapeuci kończą sesję z
rezygnacją, czując się beznadziejnie i ponownie zostają wciągnięci przez wir sytuacji
depresyjnej, tylko tym razem są bardziej zmęczeni po bezowocnym wysiłku zmiany objawów
depresji.
Ogólne wzorce relacyjne opisane powyżej są doświadczane przez terapeutów w kontakcie
z klientem w depresji. Z punktu widzenia teorii pola, terapeuci są definiowani przez
dynamikę sytuacji depresyjnej, której funkcją się stają. Taka perspektywa przynosi bardzo
ważny, nowy sposób rozumienia doświadczeń terapeutóẃ. W pewnym sensie taki wzorzec
prowadzący do bezradności, beznadziejności i wyczerpania terapeuty jest znakiem, że
terapeuta jest tam naprawdę, autentycznie obecny jako osoba. To znak, że
zdesperowanemu klientowi, który tęskni za więzią, udało się przebić przez pancerz
profesjonalnych umiejętności i maskę eksperta, przemówić do żywego serca drugiego
człowieka. Jeśli cierpienie przygnębionego klienta rozumiemy jako wyraz tęsknoty za drugim
człowiekiem, to bezradność terapeuty jest także wyrazem tego, że tęsknota ta została
usłyszana przez drugiego człowieka. Jak zauważono wcześniej, z tej perspektywy pomoc
w psychoterapii działa w paradoksalny sposób. Aktywne interwencje terapeutów są dla nich
sposobem na ucieczkę przed bezradnością, a bezradność terapeuty jest dla klienta
potwierdzeniem na jego prawdziwe bycie z nim/nią w depresji.
Ruch przeciwstawny umysłu

Dla zdrowej sytuacji niezbędny jest naturalny przepływ z tu i teraz do następnego momentu.
W depresji, ten naturalny przepływ sytuacji zostaje zablokowany i zniekształcony. Sytuacja
zostaje zablokowana. Jednakże przepływ z całą swoją mocą jest tam nadal obecny, ale
porusza się w zwężającym się błędnym kole, kopiąc coraz głębszy dół, depresję.
Co blokuje i zniekształca przepływ sytuacji? Wskazówkę w poszukiwaniu odpowiedzi może
nam dać silna tęsknota za byciem w relacji z drugim, która przynosi doświadczenie bycia
żywym. W tej sytuacji pojawia się strach, że takie doświadczenie nigdy nie nastąpi. Jest to
egzystencjalne, głęboko ucieleśnione przerażenie, strach przed byciem całkowicie
samotnym w świecie, który jest martwy, nieporuszony, pusty. Jest to koszmar nowo
narodzonego dziecka, które trafia do zimnej, martwej otchłani i zostaje tam porzucone.

W zdrowej sytuacji taka przepaść jest również obecna jako biegunowa możliwość, jako inna
strona potencjalnego spotkania z drugim człowiekiem. Taka możliwość całkowitego
opuszczenia jest obecna w każdej sytuacji, ale na szczęście zazwyczaj jest ona przysłonięta
postawą nadziei, więc uczestnicy danej sytuacji doświadczają tego bieguna jedynie
chwilowo i przejawia się on poprzez krótkie, przemijające odczucie egzystencjalnego
niepokoju.
W depresji jednak nadzieja zanika, nie chroni więc uczestników sytuacji przed
doświadczaniem egzystencjalnej otchłani. Takie doświadczenie wydaje się wtedy zbyt
niebezpieczne, konfrontuje bowiem osoby zaangażowane z realną możliwością
pozbawienia ich najważniejszych podstaw relacyjnego doświadczenia człowieka. Jest ono
tak głęboko zagrażające egzystencjalnie i wywołuje tak skrajne przerażenie, że zmierzenie
się z nim bezpośrednio wydaje się niemożliwe. Tak więc, przepływ sytuacji odwraca od
zmierzenia się z tym horrorem. Sytuacja organizuje się w rodzaj twórczego dostosowania,
które pozwala na uniknięcie bezpośredniego doświadczania otchłani. Przepływ sytuacji
ulega zniekształceniu w wir depresji, jak opisano to powyżej.
W rezultacie jednak wysiłek uniknięcia grozy porzucenia poprzez odwrócenie się od
otchłani, paradoksalnie prowadzi do porzucenia spowodowanego przez wir depresji. To
beznadziejne błędne koło sytuacji wyraża się w symptomach depresji i jest doświadczane
również przez terapeutę.

Naturalnym impulsem terapeuty jest chęć pomocy cierpiącym ludziom, przyniesienie im
choć trochę ulgi. Zarówno w opisanych powyżej reakcjach behawioralnych terapeutów,
bierności, która prowadzi do agresji, jak i aktywności, która prowadzi do rezygnacji,
terapeuci czują się odpowiedzialni za zmianę, za efekt terapii, za pomoc cierpiącemu przed
nimi człowiekowi. To właśnie ta odczuwana odpowiedzialność utrwala ich w schemacie
błędnego koła depresji. Terapeuci albo przerzucają tę odpowiedzialność na siebie, a potem
sami się frustrują, albo przerzucają tę odpowiedzialność na swoich klientów, aby w końcu

frustrować się ich zachowaniem. Tak czy inaczej, frustracja prowadzi do agresywnych
zachowań, które prowadzą do odsunięcia się od klienta.
Właśnie w tym momencie perspektywa sytuacji daje nadzieję. Jeżeli uznajemy, że sytuacja
ma swoją własną dynamikę, uwalnia nas to od poczucia odpowiedzialności za wynik, a
jednocześnie pozwala nam pozostać w procesie sytuacji i uczestniczyć w jej przebiegu.
Naturalny przepływ jest zniekształcony, ale nadal jest w nim obecny cały potencjał sytuacji.
Co więcej, cierpienie relacji daje nam wskazówki, jak uwolnić ten potencjał. Przyjęcie takiej
perspektywy zdejmuje ciężar odpowiedzialności z naszych ramion. Stworzenie
paradoksalnego wewnętrznego nastawienia, w którym nie jesteśmy odpowiedzialni za
pomaganie klientowi, a jednocześnie odpowiadamy na jego egzystencjalną tęsknotę
relacyjną, jest pierwszym krokiem do wyjścia z wiru sytuacji depresyjnej. Terapeuci muszą
zrezygnować ze swoich oczekiwań, zachowując jednocześnie nadzieję. Muszą poddać się
temu, co pomiędzy (Yontef, 1993), i podążać za ukrytą "mądrością" sytuacji.
Takie podejście nie może być mylone z biernością. Jest to stan aktywny, polegający na tym,
że jest się prawdziwie i reaktywnie obecnym, jednak bez oczekiwań wobec drugiego
człowieka i wobec siebie samego. Praktykowanie takiego dialogicznego spotkania bez celu
(Yontef, 1993) jest szczególnie wymagające w sytuacji depresji, ponieważ
żąda
ucieleśnionego buntu przeciwko naturalnym impulsom przetrwania. Impulsów, które
zmuszają zarówno klienta, jak i terapeutę do wykorzystania wszelkich możliwych sposobów
na uniknięcie grozy porzucenia w otchłani.
Jak już wcześniej wspomniano, wir depresji paradoksalnie wzmacnia się dzięki impulsom
przetrwania. Aby to zmienić, potrzebne jest również paradoksalne podejście. Pozornie
nienaturalny ruch w stronę tego horroru jest sposobem na przekierowanie siły sytuacji z
pogłębiania depresji do stopniowego rozpuszczania przeszkody, która blokuje naturalny
przepływ sytuacji. Aby przetrwać, konieczne jest działanie przeciwko impulsom przetrwania.
Podjęcie tego kontrruchu jest niezwykle wymagające, konfrontuje nas bowiem z głęboko
ucieleśnionym strachem i doświadczaniem go. Klient jest zbyt zmęczony długim
cierpieniem, aby wykonać taki ruch, pierwszy krok należy więc do terapeutów. Muszą oni
stawić czoła strachowi, aby zachęcić klienta, zaoferować mu doświadczenie, że możliwe
jest przetrwanie tak niebezpiecznego, nienaturalnego ruchu przeciwko impulsom
przetrwania. Tak więc terapeuci muszą zacząć od własnego wnętrza, nakłaniając umysł do
podjęcia kierunku , który zaprzecza temu, dokąd zaprowadziłyby ich naturalne instynkty.
Robiąc tak zmieniają sposób, w jaki są z klientem.
Poddanie się i utrzymanie nadziei
Nadzieję od oczekiwania oddziela niezmiernie ważny moment uświadomienia u terapeuty.
Może on nastąpić podczas spotkania w chwili, kiedy terapeuta osiąga punkt zwrotny, w
którym przyznaje, że jego wysiłki na rzecz uwolnienia klienta od objawów depresji nie są

skuteczne. Jest

wyczerpany i sfrustrowany próbą zmiany objawów, która w danym

momencie jest niemożliwa.
To właśnie w tym momencie sama sytuacja hojnie daje mu wskazówkę do właściwego
podejścia. Terapeuta musi zrezygnować z oczekiwania wobec klienta, że może on coś
zmienić, aby stać się mniej przygnębiony, musi odpuścić oczekiwanie wobec siebie samego,
że może pomóc klientowi stać się mniej przygnębionym. Dynamika samej sytuacji,
doświadczanej przez niego jako zmęczenie, frustracja, bezradność, beznadzieja, prowadzi
go wprost do zaprzestania zmagań i pogodzenia się z rzeczywistymi, ograniczonymi
możliwościami dla klienta i dla całej sytuacji terapeutycznej. Jest zaproszony poprzez tę
sytuację do zaakceptowania danej rzeczywistości, rzeczywistego stanu swojego klienta i do
rozpoczęcia zmiany podejścia terapeutycznego: "Zdaję sobie sprawę (...), że mój pośpiech
lub szybkość albo ociężałość popychają mnie do bycia szybkim, wymagającym... Więc
[zmieniam to i] po prostu tam zostaję (...) znów milczę (...) dostosowując się do jego
prędkości".
Terapeuci rezygnują ze swoich oczekiwań, co pozwala im odejść od roli eksperta
odpowiedzialnego za dokonanie zmiany i otwiera przed nimi możliwość rzeczywistego
doświadczania obecności drugiego człowieka: "Przestaję go nakłaniać do ruchu, a zamiast
tego dołączam do niego". A także pozwala im być tam naprawdę obecnym dla drugiego
człowieka, nago, bez chowania się za rolę eksperta i bez ochrony, bez umiejętności
terapeutycznych: "Mogę z nią siedzieć, ale nie mogę jej pomóc". Zamiast koncentrować się
na objawach, terapeuci mogą zwrócić się w stronę relacji: "Łączę się z nią. Nic tak naprawdę
się nie polepsza, nie dojdziemy do żadnego rozwiązania, nie dojdziemy do niczego
[nowego], ale może się zdarzyć jakiś rodzaj kontaktu. Jestem z nią".
Terapeuci pomieszczają swoje wewnętrzne napięcie pomiędzy naturalną skłonnością do
ochrony z jednej strony, a odpowiedzialnością zawodową z drugiej. Nie biorą już na siebie
odpowiedzialności za wynik sesji terapeutycznej, ani nie obciążają odpowiedzialnością
klienta. Mogą znaleźć się pod wpływem przepływu samej sytuacji, ufając w nurt życia
(Yontef 1993), co przynosi im ulgę i sprawia, że ich praca staje się dla nich ponownie
osobiście znacząca: "To była ulga... To była naprawdę ulga, kiedy miałem wrażenie, że to
[zmiana objawów depresji] nie jest rodzajem obowiązku. (...) To, że [tylko] nasze spotkanie
samo w sobie (...) ma dla niej jakiś pozytywny wpływ (...) Więc to naprawdę mi pomogło."
W ten sposób terapeuci uciekają od wiru depresji. Mogą znów zacząć postrzegać sytuację
jako sensowną. Znalezienie sensu umożliwia im ucieczkę od paraliżującego wpływu
beznadziei. Doświadczają wolności, która pozwala im przetrwać sytuację depresyjną bez
oczekiwań, a tym samym być dostępnymi dla drugiej osoby otwierając szansę na spotkanie
z klientem.

Cenne, i jak najbardziej pożądane chwile mogą nadejść wtedy, kiedy klient może
doświadczyć prawdziwej obecności drugiej osoby. W tych chwilach uwalnia się potencjał
naturalnego przepływu sytuacji, przynosząc ogromną ulgę. Ta ulga jest odczuwana
fizycznie, ciało terapeuty odzwierciedla uwolnienie naturalnego przepływu sytuacji, a to z
kolei wspiera go i pomaga oprzeć się wciąganiu przez wir depresji: "Cóż, mam wrażenie, że
to... że to mi pomaga, kiedy mają miejsce te chwile głębszego kontaktu. Zaczynam widzieć,
że to ma znaczenie i w jakiś sposób mogę mimo wszystko polubić tę osobę. Pomaga mi to,
że nie doświadczam jedynie ciemności, ale faktycznie pojawia się coś żywego. Coś
naprawdę żywego! [Pomaga mi], że jest nie tylko 'śmierć', (...) [ale] jest też życie... Kiedy się
do niej zbliżyłem, poczułem nie tylko jej depresję, ale również ją jako istotę".
Sytuacja daleka jest jednak od łatwej. W rzeczywistości można zaobserwować bardzo
niewiele zmian. Terapeuci doświadczają ambiwalencji. Czują ulgę, gdy porzucają
bezproduktywny wysiłek, ale jednocześnie pozostają w nieprzyjemnym doświadczeniu z
klientem: "To było jak solidne uziemienie. Usiądziesz, przestaniesz męczyć się usiłując coś
zrobić, po prostu usiądziesz". Z jednej strony jest to ulga od aktywności, ale z drugiej strony
nadal siedzisz w czymś paskudnym". Do tej pory zmiana odczuwana było przede wszystkim
w umyśle terapeuty. Choć niewidoczny, ten zmieniony sposób myślenia stanowi istotną
podstawę do zmiany samej sytuacji. Terapeuci są obecni w sytuacji depresji inaczej,
ponieważ dostrajają się do intencjonalności sytuacji, a więc sposób w jaki są obecni zmienia
się. Terapeuci nie zmieniają sytuacji, ale wspierając się, stają się w niej wolni, przestają się
ograniczać obawiając się siły wciągania w wir depresji. Ich uwolnione stanowisko daje
możliwość ujrzenia ukrytego potencjału w naturalnym przepływie sytuacji i pozwala im na
zmianę.
Nie odstraszając nadziei optymizmem
Po zbudowaniu przez terapeutów podstaw do zmiany tak, jak opisano to powyżej, mogą oni
wspierać przywracanie naturalnego przepływu sytuacji. Nie przepychają rzeki, nie walczą o
zmianę depresji. Zamiast tego zapraszają do zmiany, przyciągają ją. Jak można to zrobić?
Istnieje instynktowna reakcja na przerażającą sytuację: odwróć się od niej i uciekaj tak
szybko, jak to możliwe. Tak jak jest to niezmiernie przydatna reakcja wielu sytuacjach
życiowych, tak terapeuci w obliczu koszmaru depresyjnej otchłani muszą zrobić coś
dokładnie odwrotnego. Muszą dokonać pewnego rodzaju przeciw ruchu, stanąć twarzą
twarz z tym koszmarem i powoli się do niego zbliżać. Ten przeciwny ruch można podzielić
na dwie części. Pierwsza część dzieje się w umyśle terapeuty, tak, jak to opisano powyżej.
Druga część, behawioralna, opiera się na powstrzymywaniu własnych skłonności do
szybkiego działania.
W pierwszej części tego działania terapeuci spotykają się z przerażeniem depresyjnej
sytuacji, gdy sami doświadczają jej w poczuciu bezradności, beznadziejności i wyczerpania.

Terapeuci stawiając czoła otchłani przygotowywują niezbędny grunt dla zmiany, ponieważ
zaczynają podważać ustalony wzór, według którego zorganizowana jest sytuacja. Nie
podążają za dwoma, najczęstszymi spolaryzowanymi reakcjami na osobę w depresji,
indukcją nastroju depresyjnego lub odrzuceniem (Coyne, 1976b), reakcjami, które
wzmacniają wir depresji w relacjach poza sytuacją terapeutyczną.
Terapeuci nie reagują w żaden z tych zwykłych sposobów. Robią natomiast to, co wydaje
się być najbardziej nienaturalne i niebezpieczne w sytuacji depresji. Pozostają otwarci i
spostrzegawczy. Terapeuci nie podążają za pierwszym impulsem, który wywołuje strach
przed przepaścią i chęć zmiany sytuacji: "Kusi mnie do szukania rozwiązania." Jest to
impuls, który przyczyniłby się do utrwalenia organizacji pola. Zamiast tego nie reagują, lecz
czekają, aby pojawił się w nich drugi impuls.
Przeciwnie niż pierwszy impuls, drugi może dostarczyć nowej, odkrytej w doświadczeniu,
informacji o niezaspokojonej potrzebie relacyjnej klienta (Evans, Gilbert, 2005). Co więcej,
daje on terapeutom możliwość udziału w zaspokojeniu takiej potrzeby. Tak więc to, co jest
potrzebne terapeutom, to pozwolić odejść pierwszej fali ich własnych uczuć, znieść
bezradność, i czekać na to, co pojawia się dalej w procesie doświadczania. Drugi impuls,
który wówczas się pojawia, jest niezwykle cenny, ponieważ wskazuje drogę wyjścia z wiru
depresji, drogę, która pozwala przywrócić naturalny przepływ sytuacji. Sposób ten nie jest
wymyślony przez terapeutę, ani przez klienta, lecz oferowany przez samą sytuację.
Terapeuci czekają na drugą falę doświadczeń, która opiera się na akceptacji sytuacji. "Nic
tak naprawdę się nie polepszy, nie dojdziemy do żadnego rozwiązania, nie dojdziemy do
niczego [nowego], ale może się zdarzyć pewien rodzaj kontaktu. Jestem z nią." Możemy
zrozumieć ten proces z perspektywy paradoksalnej teorii zmiany (Beisser, 1970). Kiedy
terapeuci dążą do zmiany depresji, paradoksalnie podtrzymują depresyjną organizację pola.
Dopiero gdy zaakceptują sytuację taką, jaka jest, może ona zacząć się zmieniać.
Nie stojąc na drodze zmianie
Co pomaga nam radzić sobie z własnymi doświadczeniami w pracy z klientami w depresji?
Najważniejsze jest to, aby po prostu to wytrzymać. "Trudno to znieść w tym momencie.
Nosić to, kiedy wiesz, że tak naprawdę... że nie mogę nic z tym zrobić, nie mogę pracować
z nim nad niczym konkretnym. Chodzi tylko o to, żeby być z nim. Po prostu stać tam z nim
w jakiś sposób." Wymaga to szczególnej kompetencji do radzenia sobie z nieznanym, na
którą składa się przede wszystkim odwaga do siedzenia z niepewnością (Melnick & Nevis,
2006). Terapeuci stosują różne strategie, aby móc poradzić sobie z pierwszym
instynktownym impulsem bez podążania za nim. W naszym badaniu jakościowym
(Ebertová, 2016) zidentyfikowano kilka strategii radzenia sobie, takich jak konceptualizacja
sytuacji w szerszym kontekście, skupienie się na własnych potrzebach, uziemienie fizyczne,

spowolnienie, czy uświadomienie sobie granic własnej odpowiedzialności. Oto kilka
przykładów, jak takie strategie są wykorzystywane:
Sposób, w jaki zorganizowana jest sytuacja depresyjna, wpływa na postrzeganie zarówno
klienta, jak i terapeuty. Trudności mogą przybierać potworne rozmiary, może się wydawać,
że depresja będzie trwała wiecznie, ale kiedy terapeuci pozwalają sobie również na
postrzeganie szerszego kontekstu, zaczyna pojawiać się inny obraz. Najgłębsza część
epizodu depresji może trwać np. dwa miesiące. Oczywiście dla klienta jest to długi czas, ale
dla terapeuty może to oznaczać około ośmiu sesji. To jest znośne, nie jest nieskończone.
Kiedy terapeuci stawiają sytuację w szerszym kontekście czasu i przestrzeni mogą
uświadomić sobie oczywisty fakt, który jednak został ukryty w tle przez wir depresji, że sesja
terapeutyczna nie będzie trwała wiecznie, że wymagające doświadczenie zakończy się w
określonym czasie. Zdają sobie sprawę, że w rzeczywistości mają możliwość stanąć tu i
teraz, będąc naprawdę obecnymi z klientem przez ograniczony czas, i że po sesji wyjdą z
depresyjnej organizacji pola. "Mam możliwość zakończenia sesji będąc tu i teraz dla
danego klienta. Ponieważ [wiem, że] to skończy się wtedy dla mnie [kiedy sesja
terapeutyczna się skończy]." Terapeuci zdają sobie sprawę z szerszego kontekstu
rzeczywistości: jest to gabinet terapeutyczny, w którym spotykamy się jako terapeuta i klient
na ograniczony czas sesji terapeutycznej. W ten sposób nie dzielą już z pacjentami
wypaczonego postrzegania sytuacji, w której czas i przestrzeń znikają (Francesetti i Roubal,
2013) w wirze depresji, a przywołują poczucie upływu czasu z tła sytuacji na pierwszy plan.

Terapeuci mogą zakotwiczyć się w "trzeciej perspektywie" (Francesetti, Gecele & Roubal,
2013) i polegać na swojej wiedzy teoretycznej na temat depresji. Mogą również przypomnieć
sobie, co pomogło im w terapii z innymi pacjentami w depresji. Zdają sobie sprawę, że radzili
sobie z podobną sytuacją już wcześniej i mają zdolność do przetrwania jej również teraz.
Przydatne jest, aby terapeuci zrozumieli tę sytuację. Tworzą sensowną koncepcję, która
pomaga im zrozumieć obecną sytuację. Zdają sobie sprawę, na przykład, że klient zaczął
przyjmować antydepresanty i że zadanie terapeuty ogranicza się na razie do uzupełniania
tego leczenia i wspierania klienta aż do momentu, gdy leki zaczną działać. Później praca
terapeutyczna może mieć bardziej ambitne cele, ale na razie takie cele tylko zwiększają
frustrację i beznadzieje.
Już stosując wyżej wymienione strategie radzenia sobie z problemami, terapeuci otwierają
przestrzeń do zmiany. Uwalniają się od bycia uwięzionym w zwyczajowym, stałym sposobie
reagowania na osobę z depresją. Robią odważny krok i stawiają czoła przerażeniu
przygnębiającej otchłani. Akceptując swoją bezradność i utrzymując kontakt z osobą
przygnębioną, mają ukrytą nadzieję, że pozostanie w niej ma sens, nawet jeśli znaczenia
tego nie widać przez mgłę beznadziei. "Nawet jeśli nie widzę tej nadziei, mam nadzieję, że
zobaczę ją ponownie." Ich doświadczenie wolności, odwagi i nadziei staje się teraz częścią
sytuacji, a zatem sama sytuacja staje się inna.

Nie jest tak ważne, co robimy, ale jak jesteśmy z klientem. Albo, powiedzmy, cokolwiek
robimy w naszych interwencjach, dla nas samych ważne jest, byśmy się uspokoili, mogli być
na tyle cicho, by wysłuchać milczącego wołania potencjalnego, naturalnego, płynnego
przepływu sytuacji, pragnącego uwolnić się z więzienia błędnego koła depresji. Zmieniając
nasz sposób bycia z klientem, pozwalamy, aby sytuacja sama podążała za procesem
transformacji, przekierowujemy zafiksowaną dynamikę procesów pola, a wtedy pojawia się
szansa, że naturalny przepływ sytuacji zostanie przywrócony.
Wówczas naszym głównym zadaniem jest nie stawać na przeszkodzie temu nowo
powstającemu ruchowi, ponieważ odnajduje on swoją własną drogę w unikalnych
warunkach sytuacji tu i teraz. Drogi tej nie możemy zaplanować ani zorganizować, nie
możemy jej nawet przewidzieć. Zmiana może nastąpić i przyjmujemy ją z zadowoleniem,
niezależnie od jej kształtu. My, jako terapeuci, nie dokonujemy zmiany, tylko otwieramy
przed nią drzwi. Może przepływ sytuacji wpływa na nią i zmiana zaczyna się dziać. Jeśli tak,
to zmienia się dynamika sytuacji, a klient i terapeuta jako jednostki, będące funkcją pola,
zmieniają się także.
Od ucieczki do odkrywania
Pocieszając klientów, starając się uchronić ich przed depresją, możemy sobie uświadomić,
że tak naprawdę chronimy samych siebie, aby nie zostać wciągniętymi przez wir depresji.
W ten sposób możemy współtworzyć, wspierać dotychczasowe doświadczenie klienta bycia
niewidzianym, niespotkanym. Zatrzymanie tendencji do szybkich reakcji stanowi
behawioralną część ruchu przeciwnego terapeuty. Prawdziwe wsłuchiwanie się w cierpienie
drugiej osoby oznacza pozostanie otwartym i przyjmującym w sytuacji, w której nasze
instynkty zmusiłyby nas do ucieczki. Próba pomocy klientowi może stać się sposobem na
ucieczkę od prawdziwego spotkania z nim. Aby pomóc, musimy przestać uciekać przed
spotkaniem z cierpieniem. Jak mówi Carl Rogers: "Nie możesz nikomu pomóc, nie ryzykując
samego siebie"(as cited in Anderson, 1997).
Depresja jest często postrzegana jako bagno, zarówno przez klientów jak i terapeutów.
Oboje utknęli w bagnie i postrzegają je jako niebezpieczne. Instynktownie ludzie w bagnie
zaczynają panikować i starają się szybko poruszać, aby z niego wyskoczyć. Jednak im
szybciej się poruszają, tym bardziej grzęzną, a im bardziej gorączkowo zaczynają skakać,
tym głębiej zapadają się w bagno. Muszą zachować spokój i poruszać się powoli. Zamiast
usiłować wyskoczyć do góry, potrzebują poruszać się w poziomie, aby zbadać teren, a nie
z niego uciekać. Gdzieś wokół mogą znajdować się kawałki twardszego gruntu, którego nie
widać z góry, trzeba ich dotknąć i sprawdzić w bagnie. Metaforycznie rzecz biorąc, taka jest
natura działań terapeutów w sytuacjach kryzysowych.
Terapeuci nie pozostają bierni, jeśliby to zrobili, ich własny ciężar zatopiłby ich w
depresyjnym bagnie. Nie próbują też wyskakiwać z depresji, co oznacza, że nie stawiają

wysokich wymagań ani sobie, ani klientowi, nie dążą do poprawy. Skoki po prostu
wciągnęłyby ich głębiej, skończyliby sfrustrowani, podczas gdy ich oczekiwania nie
zostałyby spełnione. Zamiast tego, powoli badają sytuację w szerszym kontekście,
wykonują małe ruchy horyzontalne i cierpliwie testują, co może w bagnie być wykorzystane
jako wspierający grunt.
Terapeuci mogą na przykład zbadać szerszy kontekst czasowy dla stanu klienta. Czasem
wystarczy określić ramy czasowe, w których klient zaczął odczuwać depresję, by uzyskać
poczucie upływu czasu, którego brakuje w jego postrzeganiu. Jeśli klient doświadczył
depresji już we wcześniejszym okresie swojego życia, samo wyraźne określenie, jak długo
trwała, może dać mu nadzieję, że ten okres depresji również się zakończy. Na
ponadczasowym bagnie pojawia się twardy kawałek ziemi.
W tym szerszym kontekście pomocne może być również monitorowanie ciężkości stanu
depresji. Kiedy depresja jest rozumiana przez terapeutów jako fala, gdzie nastrój na
początku gwałtownie się obniża, a następnie powoli się poprawia, klienci mogą wskazać,
gdzie faktycznie czują swoją pozycję na takiej fali. Sama akceptacja obecnego stanu ma z
natury rzeczy siłę (Melnick & Nevis, 2018). Tylko fenomenologicznie opisując swój aktualny
stan w ramach tej dynamicznej koncepcji fali nastrojów, klient może ponownie zacząć
odczuwać upływ czasu. W ten sposób, przechodząc z tła sytuacji na pierwszy plan,
terapeuta zaprasza domniemaną nadzieję bez przekonywania i pocieszania klienta.
Sytuacja może zacząć płynąć, wir może przekształcić się w falę, a depresja w naturalny,
leczniczy proces żałoby.
Powitanie żywotności w sytuacji depresji
Gdy figura wyłania się z sytuacyjnego tła, tło odpływa i znika ze świadomości (Perls,
Hefferline, & Goodman, 1951). W polu zorganizowanym w depresyjny sposób,
doświadczamy tego, że na pierwszy plan wysuwają się przygnębiające i umartwiające
naszych klientów aspekty sytuacji, natomiast aspekty ożywcze wycofują się do tła. Można
by to zilustrować wspólnym doświadczeniem osób z depresją, które postrzegają świat jako
jednolicie szary. Dopiero gdy pole przestanie być zorganizowane przez depresję, ludzie
zaczną widzieć wokół siebie kolory, kolorowe, witalne aspekty rzeczywistości mogą znów
stać się pierwszoplanowymi.
Terapeuci doświadczają wpadania razem z klientami w pustkę, szarość, martwotę. Kiedy
jednak zdają sobie sprawę, że ta martwota jest tylko jedną ze stron obecnej sytuacji,
aspektem, który stał się figurą, pomaga im to skupić się na tych aspektach, które do tej pory
znajdowały się w tle. Terapeuci nie dążą do zmiany sytuacji poprzez wyłonienie żywotności
na pierwszy plan. To, co jest dla nich ważne, to skupienie się na tym, że choć w tle, jest
ona obecna w tu i teraz tej sytuacji. Potrafią odnaleźć tą żywość w samej sytuacji, w sobie:
"Zdaję sobie sprawę, że czasem mam potrzebę zbuntować się jakoś (...) Mam potrzebę

zrobienia czegoś w rodzaju szybkiego ruchu czy czegoś takiego". [żeby czuć], że żyję!",
albo w swoich klientach i w relacji terapeutycznej: "Kiedy się do niej zbliżyłem, czułem nie
tylko jej depresję, ale i jej istotę".
Rezygnując z wysiłku, by dokonać natychmiastowej zmiany, terapeuci przenoszą punkt
ciężkości z pozbawionych życia objawów na żywą osobę, którą spotykają w danej chwili.
Wysunięcie tej relacji na pierwszy plan stanowi kluczowy moment, który w wirze depresji
tworzy solidną podstawę, na której może stanąć terapeuta i klient. Proces terapii wydaje się
być w stagnacji, objawy depresji pozostają takie same, ale klient i terapeuta są w nim teraz
razem.
Na przykład, terapeuci mogą czasami dzielić się z klientem swoim doświadczeniem:
"Wyobrażam sobie, że może dzięki bezradności i zmęczeniu, których teraz doświadczam,
mogę być w kontakcie z tym, z czym Ty musisz żyć cały czas. To pomaga mi zrozumieć,
jakie to musi być dla ciebie trudne." Terapeuci wykorzystują swoje doświadczenie, aby
poruszać się w kierunku klienta, wyciągać rękę nad otchłanią depresji. Klient może wtedy
poczuć się widziany i rozumiany. Może to potrwać jedynie przez bardzo krótką chwilę, ale
nawet to może dać nadzieję, że dotarcie do drugiej osoby nie musi być całkowicie
niemożliwe.
Skupienie się na żywotności już obecnej w sytuacji daje terapeutom nadzieję i pomaga im
radzić sobie z własnymi doświadczeniami w obecności przygnębionego klienta. Nadzieja ta
ma jednak paradoksalny charakter. Terapeuci mogą doświadczyć nadziei, że zmiana
przyjdzie dopiero wtedy, gdy przestaną do niej dążyć, gdy pogodzą się z obecną
beznadzieją. Ta postawa przypomina paradoksalną teorię zmiany (Beisser, 1970)
zastosowaną do konkretnej sytuacji z klientem w depresji. Terapeuci mogą się utrzymać,
odwołując się do mantry z T. S. Eliota (1971, s. 28): „Pozostań nieruchomo [moja duszo], i
czekaj bez nadziei. Bo nadzieja byłaby nadzieją na to, co złe".
Stosując strategie wspierania samych siebie, terapeuci wnoszą je również do wspólnego
pola z klientem. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że wspólne pole jest nie tylko
zorganizowane w sposób depresyjny, choć to właśnie znajduje się na pierwszym planie.
Polegając na swoim własnym wsparciu, terapeuci już teraz wpływają na pole doświadczeń
dzielone przez terapeutę i klienta, wspierają zmianę w układzie figury i tła. Wspieranie siebie
może następnie pojawić się jako możliwość we wspólnej przestrzeni sytuacji, może
stopniowo zacząć przechodzić z tła do pierwszego planu jako jedna z cech typowej dynamiki
pola. W ten sposób wpłynie to również na klienta. Potencjał wspierania samego siebie może
się wtedy otworzyć również dla klienta.
Transformacja otchłani w płodną pustkę

W tym miejscu możemy wrócić do początku tego rozdziału, do relacji terapeutów, którzy tak
szczerze dzielili się tym, czego doświadczyli w pracy z klientem w depresji. W szczególnej
dynamice tej sytuacji, gdzie czas wydłuża się w nieskończoność, gdzie przestrzeń między
ludźmi wydaje się nie do pokonania, gdzie każdy ruch, nawet ruch umysłu, wymaga
ogromnego wysiłku, które przypomina chodzenie głęboko w błocie, terapeuci doświadczają
beznadziei, bezradności, są samotni, wyczerpani. Doświadczając tego wszystkiego,
terapeuci ryzykują samym sobą. Stawiają czoła archaicznemu, egzystencjalnemu strachowi
przed całkowitym opuszczeniem. Odczuciu całkowitego porzucenia nowo narodzonego
dziecka, które nie ma pojęcia o sobie jako o osobie zdolnej do samodzielnego utrzymania
się i które jest tak całkowicie zależne od relacji z innymi. I tego właśnie doświadczyli ci
terapeuci. Stracili własną koncepcję siebie. Przestali postrzegać siebie jako osobę, która ma
zadanie i zdolności do pomagania. "Kiedy zbliżam się do tego klienta w moich emocjach,
jest pewien rodzaj ograniczenia, kiedy mówię do siebie: "To jest takie ciężkie! [I do klienta:]
"Człowieku, powinieneś iść do psychologa". Wtedy zdaję sobie sprawę, że on właśnie tu
jest! (...) Zapominam, że jestem tu psychologiem, bo kiedy opisuje mi to, dostrzegam, jak
bardzo jest to dla mnie ciężkie".
Podstawowa natura obecności terapeutów zostaje przekształcona w polu zorganizowanym
przez depresję. Nie mają oni kontaktu ze swoją żywością, swoim potencjałem, przekazują
swoje kompetencje komuś innemu (jakiemuś innemu psychologowi), brakuje im
kreatywności. Dynamika sytuacji depresyjnej przekształca zarówno terapeutów, jak i
klientów. Oboje są funkcjami pola depresji tu i teraz. Możemy sobie wyobrazić pole
depresyjne jako grzybnię, niewidoczną i stale obecną w ziemi, którą zaobserwować możemy
jedynie w postaci grzybów: objawów depresji klinicznej u klienta i doświadczenia terapeuty
w postaci beznadziei, bezradności i samotności.
Tak po prostu może być. Nie ma potrzeby obwiniać za to nikogo, ani klienta, ani terapeuty,
ani jakiegoś zewnętrznego prześladowcy, ani złych warunków, ponieważ wydaje się, że
takie procesy są nieuniknione, gdy decydujemy się na pracę z klientami w depresji.
Wystawiamy się na to, co rozumiemy pod pojęciem "emocjonalnej zaraźliwości", co można
wytłumaczyć natychmiastowym automatycznym naśladowaniem i synchronizacją
behawioralnych wyrazów emocji (Hatfield i in., 1993), które zdarzają się naturalnie i często
bez świadomości. W swojej meta-analizie Joiner i Katz (1999) potwierdzają, że depresja jest
"zaraźliwa", nie tylko emocjonalnie, ale raczej jako kompleks wszystkich jej objawów, takich
jak bezradność, zmęczenie, anhedonia itp. Levenson (2013, s. 2014) opisał te
"automatyczne" i "uniwersalne" reakcje emocjonalne, manifestujące się również na
poziomie cielesnym, stwierdzając, że terapeuta w dużej mierze nie ma wyboru, czy je
pomieszczać, czy wyrażać. Le Doux (1996) w swoich badaniach neurobiologicznych
odróżnia tę automatyczną reakcję emocjonalną wytwarzaną w ciele migdałowatym od

wytwarzanej przez ścieżkę wzgórze- kora przedczołowa, która jest wolniejsza, ale umożliwia
bardziej świadome przetwarzanie.
Badania neurobiologiczne zajmujące się wzajemnymi powiązaniami umysłu, mózgu i relacji
jeszcze pełniej wyjaśniają to zjawisko. Przedmotoryczne neurony korowe zwane neuronami
lustrzanymi (Gallese & Goldman, 1998) wykazują ten sam wzorzec aktywności, zarówno
wtedy, gdy podmiot osiąga pewną docelową aktywność, jak i wtedy, gdy jedna osoba
obserwuje drugą wykonującą tę samą czynność. Ta aktywność neuronowa ma "przede
wszystkim charakter praktyczny... ponieważ polega na bezpośrednim kojarzeniu lub
dopasowywaniu własnego ciała i innych. Wydaje się, że istnieje bezpośrednie parowanie"
(Thompson, 2001, s. 9). Uruchamianie pomiędzy lustrzanymi neuronami w przedniej i
ciemieniowej części kory mózgowej i związanych z nią obszarach "tworzy neuronowy obraz
stanu psychicznego drugiej osoby (...) Obraz zamierzonego stanu drugiej osoby jest
następnie wykorzystywany do inicjowania naśladownictwa zachowań i wewnętrznej
symulacji" (Siegel, 2012, s. 176).
Można powiedzieć, że mózg terapeuty paruje się natychmiast z mózgiem depresyjnego
klienta, zanim terapeuta zauważy lub świadomie na niego wpłynie. „Wewnętrzna symulacja"
stanu psychicznego klienta przez tego terapeutę może być rozumiana jako obserwowalne
zjawisko, które jest funkcją dynamiki sytuacji depresyjnej. Wydaje się, że ze względu na
automatyczny charakter takiej reakcji, terapeuci nie mogą jej uniknąć, nawet jeśli już
wielokrotnie doświadczyli i zastanawiali się nad nią w swojej poprzedniej pracy.
Neurokognitywne sieci lustrzane w mózgach zarówno klienta, jak i terapeuty tworzą razem
coś nowego, coś, co przekracza sumę obecności dwóch niezależnych mózgów. Całość jest
czymś więcej niż sumą jego części. Co więcej, jest to "grzybnia" sytuacji, meta-zjawisko,
które ma swoją własną dynamikę i które definiuje strony zaangażowane w procesy neuropoznawcze.
Zanurzeni w sytuacji depresji terapeuci sami doświadczają depresyjnych objawów, takich
jak beznadzieja, bezradność, samotność, wyczerpanie itp. W ten sposób klient i terapeuta
"przygnębiają się razem" w sytuacji terapeutycznej tu i teraz. Prezentuje to cenną "bramę
empatii" (Siegel, 2012, s. 165) i otwiera "intersubiektywność świadomości" (Thompson,
2001, s. 15). Jak pokazuje neurobiologia, "dzielenie się podstawowymi procesami oceny i
pobudzenia ustanawia podstawowy sposób, w jaki jedna osoba łączy się z drugą w relacjach
emocjonalnych" (Siegel, 2012, s. 169). Sytuacja depresyjna nie ściąga jedynie terapeuty w
dół, ale oferuje również wskazówki jak powrócić do zdrowia. Powrót do zdrowia, może
zacząć się od tego, by potencjalnie żywe aspekty relacyjne sytuacji stały się na powrót
figurą. Własne doświadczenia depresyjne w tej sytuacji może stać się mostem nad
"otchłanią" pomiędzy klientem a terapeutą (Francesetti i Roubal, 2013), która pojawia się w
sytuacji depresji. Takie połączenie samo w sobie jest leczące, ponieważ ułatwia rozwój
równoległego, angażującego struktury przedczołowe procesu u osoby w depresji, gdyż

"intymna, wzajemna komunikacja międzyludzka może bezpośrednio aktywować układ
nerwowy odpowiedzialny za nadawanie znaczenia, elastyczną reakcję i kształtowanie
subiektywnego doświadczenia życia pełnego emocji". (Siegel, 2012, s. 169)
Istotnie udowodniono, że większa niewerbalna synchronizacja między klientem a terapeutą
jest związana z oceną jakości relacji terapeutycznej przez klienta, jego doświadczoną
samodzielnością, a także z większą redukcją objawów (Ramseyer & Tschacher, 2011). Na
podstawie aktualnych wyników badań neurologicznych Greenberg (2006) podkreśla wpływ
prawej półkuli i niewerbalnych aspektów relacji terapeutycznej, które najskuteczniej
oddziaływują na afektywną samoregulację klienta w depresji, przetwarzaną w dużej mierze
bez świadomości.

Proces zmiany w psychoterapii depresji może być wtedy postrzegany jako przemiana
przepaści między ludźmi we wspólne doświadczenie pustki, które następnie może umożliwić
spotkanie drugiego i pokonanie tej otchłani. "Aby postrzegać Innego, musi istnieć już otwarta
intersubiektywność niezbędna do doświadczenia percepcyjnego" (Thompson, 2001, s. 15).
Przemiana depresyjnej, interpersonalnej otchłani w otwartą intersubiektywność dokonuje
się poprzez obecność terapeutów, poprzez sposób, w jaki ryzykują oni samych siebie w
spotkaniu z wirem sytuacji depresyjnej, stawiając czoła archaicznemu strachowi przed
depresyjną otchłanią, nie chroniąc się terapeutycznymi interwencjami.
Przypadek kliniczny

74-letnia kobieta doświadcza w swoim życiu "beznadziejnej pustki". Budzi się o wpół do
trzeciej nad ranem, a potem zostaje w łóżku do jedenastej, nie mogąc się zmobilizować
nawet do mycia zębów. Czując się zbyt słabo fizycznie, by pójść do łazienki, leży odwrócona
do ściany, z głową przykrytą kocem, czuje się "boleśnie samotna".
Czego doświadczam z nią na sesji psychoterapii? Głównie jest to rodzaj ogólnej ciężkości.
I coś jak: "OK, kolejny taki raz... Czy ja naprawdę muszę tego słuchać?" A potem: "Hej,
obudź się, jesteś tu, żeby jej pomóc, zrób coś!" Dystans i agresja, a potem przymusowa
auto-aktywizacja. W porządku, zauważam moje doświadczenie, jego pierwszą falę i czekam
na następną. Nie mam pojęcia, co to może być.

A o to, co przychodzi: "Cóż, to trochę dziwne. Ta pani jest dość stara na pierwszy kontakt z
psychoterapią. Co ją tu sprowadziło? Praca z taką starszą panią może być całkiem
wyjątkowa. Jakie może mieć nadzieje na przyszłość? A co ja mogę o tym wiedzieć, skoro
jest prawie 30 lat starsza ode mnie!" Ciekawość, wyzwanie. Poczucie, że jest w niej coś
wyjątkowego, poczucie lekkiej pokusy, by wspólnie rozpocząć przygodę. Czuję się
zaintrygowany, by rzucić wyzwanie jej własnym zasobom.
"Hmm, tak. Słyszę, jakie to musi być dla ciebie teraz trudne". Czy powinienem mieć odwagę
podążać za moją drugą falą doświadczeń i być ciekaw jej wyjątkowego doświadczenia? "I

zastanawiam się, co jest w tym takiego bolesnego dla ciebie?" Mówiąc to, wprowadzam się
w depresyjne bagno. Robię przeciwny ruch.
Kiedy pytam ją, "Co w tym jest takiego bolesnego dla ciebie?", patrzy na mnie, jakby się
upewniała, że mówię poważnie. Wtedy ona odpowiada: "Robię sobie wyrzuty, że jestem
nieefektywna. Oskarżam się: jesteś leniwa jak świnia! Wstań i zrób coś! Weź się w garść!"
Jej twarz wygląda na twardą. Wyczuwam, używając mojego zmysłu estetycznego, jak
atmosfera się zagęszcza, jak spływająca sytuacja się zagęszcza. Jej twarz przedstawia
ucieleśniony wyraz przeszkody, jak kamień, który blokuje przepływ sytuacji. "Jakie to
uczucie, kiedy mi to mówisz?" Odnosząc się do faktu, że ona mówi mi to tu i teraz, robię
powolny ruch w jej kierunku. Mówi: „Cóż, czuję się jakbym się do niczego nie nadawała.
Zawsze, w całym moim życiu, ciężko pracowałam. Nie miałam wakacji, pracowałam cały
czas. To byłam ja. Teraz, jestem do niczego…"
I znowu kamień blokuje przepływ sytuacji. Wyczuwam gęstą i stabilną atmosferę wypełnioną
beznadzieją. Jednak w momencie, gdy słyszę słowa "żadnych wakacji", wyczuwam też
kropkę zmian w moim doświadczeniu, lekką ciekawość jak "naprawdę żadnych wakacji
przez te wszystkie lata?!". Wyczuwam to jako znak dobrze ukrytej możliwości. Czy to jest
kierunek, w którym mógłby płynąć ten strumień? Niewielka oznaka troski? Potrafię
rozpoznać ten tajemniczy, cenny moment poprzez drobną zmianę w moim doświadczeniu.
W ogólnie martwej atmosferze ożywiam się bardziej słysząc słowa "żadnych wakacji" i
pozwalam się prowadzić temu sygnałowi.

Pytam ją o pracę. Czym zawsze była tak zajęta? "Zawsze miałam dużo energii. Teraz,
jestem taka zmęczona..." Znowu nie muszę reagować pocieszając lub umniejszając jej
cierpieniu, ale raczej potraktować je poważnie: "Hmm... i jak czujesz to zmęczenie?"

1. Przedstawiam tu moje refleksje dotyczące procesu terapii. W czasie spotkania z klientem, moje
podejście opierało się głównie na intuicji opartej na doświadczeniu i napędzane było
przedrefleksyjnym wyczuciem estetyki naszego kontaktu w sytuacji tu i teraz. Szczegółowa
świadomość dotarła do mnie dopiero po samych sesjach, kiedy mogłem prześledzić co się stało w
trakcie naszego wspólnego spotkania: ruch przeciwny wobec instynktownej, pierwszej reakcji. Nie
odłączam się od klientki, ani nie próbuję jej pocieszać. Gdybym miał to zrobić, wysłałbym klientce
sygnał, że nie traktuję jej cierpienia poważnie.

"Jestem cały czas taka zmęczona. Ciało nie ma mocy, nie mogę się ruszyć. To trwa
godzinami, aż namówię się do wstania z łóżka. Jestem do niczego." Znów czuję ciężkość,
beznadziejność, nie ma przepływu, jej twarz jak kamień w śmiertelnej atmosferze.
Ale kiedy słyszę słowo "ciało", znowu czuję powiew ożywienia. W moim umyśle pojawia się
połączenie między dwoma wspomnianymi momentami, sygnały nadziei. "Wakacje" i "ciało".
To jak skakanie w bagnie od jednego stabilnego punktu do drugiego. Sugeruję, "Może twoje

ciało ma teraz wakacje...?" Podnosi wzrok, jest zaskoczona, i przez krótką chwilę wydaje
się, że zobaczyła mnie tam jako żywą osobę.
Resztę sesji spędzamy na rozmowie o tym, jak bardzo pracowała w swoim życiu i jak bardzo
tęskniła za szansą na odpoczynek. Na następnej sesji mówi o tym, jak przez cały ranek leży
w łóżku, nie mogąc wstać. "Ale jest też dziwna różnica", mówi. Powiew nadziei w moim
doświadczeniu z nią jest silniejszy, czuję to teraz wyraźnie. "Jaka różnica?" "Cóż," mówi,
"kiedy leżałam tam przez cały ranek odwrócona do ściany z głową przykrytą kocem,
próbowałam sobie powiedzieć: Teraz biorę urlop za wszystkie lata pracy." "I, jak to było?"
"Cóż, było tak samo jak zwykle... ale może, spróbuję jeszcze raz, to dla mnie taki dziwny
pomysł..."

Nic się tak naprawdę nie zmieniło, jest przygnębiona i wyczerpana, nie potrafi nawet wstać
z łóżka. Jednak jej stosunek do samej siebie zaczął się zmieniać. Jest dość radykalna
zmiana z "jesteś leniwy jak świnia!" na "biorę teraz wakacje za wszystkie lata pracy".
Próbowała przestać się obwiniać, próbowała odwrócić stałą dynamikę błędnego koła, co
jeszcze bardziej ją zmęczyło. Zamiast tego, zaczęła uczyć się akceptować swój stan i
uznawać go, zaczęła uczyć się współczucia dla samej siebie.
Mimo, że utrwalony przygnębiający wzorzec błędnego koła jest nadal silnie obecny, to teraz
widać, że przyciąga ją nowy "dziwny" pomysł, a w nim wyczuwalna jest nadzieja na
witalność. To, co musiałem zrobić, aby zaprosić zmianę, to wyrazić swoją otwartość,
zainteresowanie i wsparcie dla klientki, zamiast podążać za instynktownymi impulsami, aby
ją uratować, lub aby się chronić. Musiałem słuchać cichego, małego głosu nadziei w samym
środku wiru depresji, a następnie nie odstraszyć nadziei swoim optymizmem.
Jest jeszcze jedna rzecz, którą zrobiłem, aby zaprosić zmianę. Przygotowałem dla niej dom,
w którym mogłaby się osiedlić. Dom, który przedstawia nowy obraz, nową konceptualizację
depresyjnego doświadczenia. Zamiast "jestem do niczego", jest teraz "jestem teraz na
wakacjach". Ta nowa konceptualizacja oferuje drogę dla przepływu, który nie jest już
blokowany przez samokrytykę, która kieruje impulsy do wewnątrz. Zamiast przygnębiającej
dziury, pułapki, pojawia się inny obraz: wakacje po życiu pełnym ciężkiej pracy. Obraz z jego
wewnętrzną dynamiką, dom, do którego zapraszana jest zmiana.

Wniosek: paradygmat sytuacyjny
W tym rozdziale przedstawiłem perspektywę procesu sytuacyjnego, którą możemy przyjąć,
aby zrozumieć doświadczenie terapeuty podczas spotkania z klientem depresyjnym z
perspektywy teorii pola. Zależność ta jest uważana za siłę kształtującą sytuację, za
centralny proces, który definiuje uczestników sytuacji, a także za stale zmieniający się

sposób uczestniczenia w niej. Z punktu widzenia teorii pola, relacja nie jest postrzegana
jako współtworzona przez osoby zaangażowane. Zamiast tego zaangażowane jednostki są
postrzegane jako funkcje sytuacji, jako procesy, które powstają w wyniku jej przepływu.
Evans (2007) wyróżnia trzy paradygmaty lub światopoglądy w historii filozofii zachodniej i
łączy je z psychoterapią: Klasyczną, Nowoczesną i Postmodernistyczną. "Bóg jest więc i ja
jestem", mógłby sparafrazować klasyczny paradygmat, w tym platońskie pojęcie
rzeczywistości oparte na transcendentnych formach w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej.
Kartezjusż "Myślę, więc jestem" mógłby scharakteryzować paradygmat nowoczesności z
epoki oświecenia, a także przedstawić zmianę paradygmatu z teocentrycznego na ratiocentryczny. Postmodernizm XXI wieku podważa podstawy tego, co wiemy i skąd wiemy, co
myślimy, że wiemy (Evans, 2007) oraz "demistyfikuje wielką narrację modernizmu" (Gergen,
1992, s. 28). Postmodernistyczny paradygmat kładzie nacisk na współtworzenie lub
współkonstruowanie wszystkich relacji, a więc relacja terapeutyczna jest postrzegana jako
wydarzenie interaktywne, w którym obie strony wpływają na siebie nawzajem: "Ty jesteś,
więc ja jestem" (Evans, 2007).
Możemy wykorzystać koncepcję paradygmatów do rozróżnienia różnych rodzajów
konceptualizacji procesu zmiany w psychoterapii: w jaki sposób następuje zmiana i kto ją
wprowadza. W "nowoczesnym" paradygmacie, obecnie dominującym w zachodnim
systemie opieki zdrowotnej, a więc w psychoterapii, która jest częścią tego systemu, zmiana
jest postrzegana jako dokonana przez eksperta, który pomaga swoim klientom poprzez
naprawę ich zaburzeń. Wcześniej, w paradygmacie "klasycznym", psychoterapia nie była
jeszcze ugruntowana, jednak podobne procesy zmian zachodziły w innych, głównie
duchowych kontekstach. Zmiana była postrzegana jako dokonana przez zewnętrzną siłę,
do której osoba pomagająca zwracała się z prośbą o pomoc. W rozwijającym się obecnie
"postmodernistycznym" paradygmacie, który ma coraz większy wpływ na psychoterapię,
zmiana jest postrzegana jako współtworzona razem przez terapeutę i klienta.
Być może możemy wyczuć pojawienie się nowego paradygmatu w psychoterapii,
następującego po tych wyżej wymienionych. Zmiana nie jest postrzegana jako "dokonana"
przez kogoś, lecz jako proces z własną dynamiką, która wykracza poza zaangażowane
jednostki. Zmiana zachodzi i proces ten "wykorzystuje" osoby zaangażowane, aby zmiana
nastąpiła. Z tego punktu widzenia, "postmodernistyczna" koncepcja dialogicznego
współtworzenia zmiany wydaje się wciąż zbyt antropocentryczna. Może być również
postrzegana jako bezkrytycznie wszechmocna: ty i ja razem dokonujemy zmiany. Cóż, jak
możemy być tak pewni? Paradygmat "sytuacji", jako tymczasowa nazwa robocza,
przezwycięża to z pokorą uznając, że zmiana może nastąpić w sposób, który nie jest
zamierzony, zrozumiały, a nawet niezauważony przez terapeutę i klienta.

"Ty i ja tworzymy się przez nasze spotkanie". Może tak? To może przypominać "klasyczny"
paradygmat: "Bóg jest, więc ja jestem". Rzeczywiście, obydwa są oparte na doświadczeniu,
że istnieje jakaś transcendentna siła wpływająca lub umożliwiająca zmianę. Jednakże, w
koncepcji "sytuacji", transcendentna władza jest wolna od religijnych introjekcji
określających, jak ta władza powinna być postrzegana. Opiera się ona wyłącznie na
doświadczeniu wcielonej obecności w przepływie sytuacji. "Nie postrzegamy Ciebie, ale
mimo to czujemy, że jesteśmy adresatami i odpowiadamy... naszą istotą" (Buber 1937, s.
6). Obecny wzrost zainteresowania zmienionymi stanami świadomości związanymi z
wykorzystaniem psychodelii w psychoterapii może być postrzegany jako znak nadchodzącej
zmiany paradygmatu. Perspektywa sytuacji wykraczającej poza jednostkę jest naturalna,
wręcz niezbędna do pracy z takimi stanami.
Rosnący w ostatnim czasie, oparty na badaniach nacisk na rolę relacji
psychoterapeutycznej w procesie zmian może wesprzeć psychoterapeutów w badaniu, jak
być z klientem w efektywny sposób. Psychoterapia i badania neurobiologiczne mogą pomóc
praktykom w refleksji i wzmacnianiu tej kompetencji. Wydaje mi się, że to, jak jesteśmy z
naszymi klientami, jest ważniejsze niż to, co z nimi robimy. "Poddanie się" dobrze każdej
konkretnej sytuacji z każdym indywidualnym klientem wydaje mi się być jednym z
kluczowych punktów zmiany w psychoterapii.
"Jestem taka zmęczona. Nie mam żadnej nadziei. Wygląda na to, że straciłam swoje
kompetencje. Czuję nawet, że tracę siebie." Kiedy to jest doświadczenie terapeuty z
klientem w depresji, to jest po prostu wspaniałe! Zmiana już nastąpiła! Największym
wyzwaniem dla terapeutów jest przestanie próbować pomagać cierpiącym przed nimi
ludziom. "Przyroda leczy, a w międzyczasie lekarz zabawia pacjenta" - mówi psychoterapia.
Starając się pomagać naszym klientom, często stajemy na drodze naturalnych procesów
uzdrawiania. My, psychoterapeuci, w rzeczywistości dostajemy pieniądze za to, że nie
staramy się pomóc cierpiącemu człowiekowi przed nami, płacą nam za to, czego nie robimy.
Jesteśmy szkoleni do oswajania naszych instynktownych reakcji, aby znaleźć się w sytuacji
terapeutycznej bez celu i oczekiwania, a jednocześnie, aby móc aktywnie przekształcić
sposób, w jaki jesteśmy obecni, w wolne i radosne poddanie się nadziei właściwej dla danej
sytuacji.

Oferuję tutaj tę perspektywę sytuacji, ponieważ uważam, że ma ona istotne konsekwencje
dla praktyki klinicznej. Nie twierdzę, że ta perspektywa jest w jakiś sposób lepsza od
innych perspektyw, które konceptualizują pomoc cierpiącym pacjentom jako sposób na
złagodzenie objawów, restrukturyzację systemu, czy dialogowe współtworzenie
doświadczenia korekcyjnego. Wierzę, że perspektywa sytuacyjna może wnieść do obecnej
psychoterapii nacisk na pokorę w obliczu procesów leczniczych, które wykraczają poza
zaangażowane osoby.

References:
Anderson, H. (1997). Conversation, language, and possibilities: A postmodern approach to therapy. New York,
NY: Basic Books.
Beisser A. (1970), The Paradoxical Theory of Change, in Fagan J. and Shepherd I., eds., Gestalt Therapy
Now, Harper, New York.
Brody, E. M., & Farber, B. A. (1996). The effects of therapist experience and patient diagnosis on
countertransference. Psychotherapy, 33(3), 372-380.
Buber,
M.
(1937).
I
and
Thou.T.
&
Cain, N. R. (2000). Psychotherapists with personal histories of psychiatric hospitalization:

T.

Clark.

Countertransference in wounded healers. Psychiatric Rehabilitation Journal, 24(1), 22- 28. Coyne, J. C.
(1976a). Depression and the response of others. Journal of Abnormal Psychology, 85, 186-193.
doi:10.1037/0021-843X.85.2.186.
Coyne, J. C. (1976b). Toward an interactional description of depression. Psychiatry, 39, 28- 40.
Deutsch, C. J. (1984). Self-reported sources of stress among psychotherapists. Professional Psychology:
Research and Practice, 15(6), 833-845. doi:10.1037/0735-7028.15.6.833. Ebertová, L. (2016). Zvládající
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