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Metody i techniki psychoterapeutyczne  
wykorzystujące autodystansowanie

Streszczenie
Autodystansowanie jest przyjmowaniem szczególnej perspektywy wobec własnych doświad-
czeń, umożliwiającej człowiekowi obserwowanie ich „z odległości”, czy też z pozycji „muchy 
na ścianie”. Coraz liczniejsze badania wykazują, że zdystansowane spostrzeganie własnych 
myśli i emocji, przeciwstawiane „zanurzaniu się” w nich, ma pozytywne skutki poznawcze, 
emocjonalne i behawioralne – pozwala na rekonstruowanie niefunkcjonalnych schematów 
poznawczych oraz obniżanie reaktywności emocjonalnej, umożliwiające podejmowanie 
bardziej adaptacyjnych zachowań. Artykuł prezentuje całościowe metody oraz konkretne 
techniki psychoterapeutyczne aktywizujące autodystansowanie: terapię ustalonej roli, dra-
materapię, technikę dwóch krzeseł, terapię narracyjną, terapie oparte na uważności oraz 
terapię metapoznawczą. Potwierdzona skuteczność niektórych metod i technik opartych na 
uzyskiwaniu i utrwalaniu dystansu wobec własnych doświadczeń może stanowić inspirację 
do empirycznego testowania tych, które nie zostały jeszcze przebadane, oraz do tworzenia 
i testowania nowych. 

Słowa kluczowe: autodystansowanie; dystans psychologiczny; metody psychoterapeutyczne; 
techniki psychoterapeutyczne; psychoterapia poznawczo-behawioralna

Psychotherapeutic methods and techniques using a self-distanced perspective

Abstract
Self-distancing occurs when a person adopts the perspective of observing her or his experiences 
“from a distance” or from the position of “a fly on the wall”. A growing body of empirical 
evidence suggests that adopting a self-distanced perspective, opposed to the self-immersed 
perspective, results in positive cognitive, emotional, and interpersonal outcomes, allowing the 
reconstruction of dysfunctional cognitive schemas, the lowering of emotional reactivity, and 
leads to more adaptive behaviours. The article presents comprehensive methods and specific 
psychotherapeutic techniques activating self-distancing: fixed-role therapy, drama therapy, 
two-chairs technique, narrative therapy, mindfulness-based therapies, and metacognitive 
therapy. The asserted effectiveness of some of these methods and techniques based on self-
distancing may inspire others to test the methods, whose efficacy have not yet been proven, 
and to develop and verify new ones.

Key words: self-distancing; psychological distance; psychotherapeutic methods; 
psychotherapeutic techniques; cognitive-behavioral therapy
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Wprowadzenie
Istotą autodystansowania jest przyjęcie wobec własnych doświadczeń szczególnej 
perspektywy – takiej, w której człowiek jest nie tyle ich podmiotem, co raczej ob-
serwatorem (Ayduk & Kross, 2010a, 2010b). Coraz więcej badań wskazuje na to, 
że przyglądanie się z dystansu własnym myślom i przeżyciom wywoływanym bie-
żącymi zdarzeniami lub wspomnieniami ma pozytywne skutki poznawcze, emocjo-
nalne oraz interpersonalne. Zdystansowana perspektywa pozwala człowiekowi na 
uwzględnianie sposobów myślenia i odczuwania innych ludzi, a nie tylko własnych, 
co prowadzi go do tworzenia zobiektywizowanego obrazu rzeczywistości, zwięk-
szającego szansę podejmowania adekwatnych działań (Kross & Ayduk, 2011; Park, 
Ayduk, & Kross, 2016; White, Kross, & Duckworth, 2015). Zdystansowane spostrze-
ganie aktualnych i przeszłych zdarzeń obniża pobudzenie emocjonalne (Sun, Zheng, 
& Wang, 2016; Verduyn, Van Mechelen, Kross, Chezzi, & Van Bever, 2012) oraz ak-
tywność układu sercowo-naczyniowego, podwyższając prawdopodobieństwo, że 
zachowania człowieka będą stosowne do okoliczności, adaptacyjne (Ayduk & Kross, 
2010b; Streamer, Seery, Kondrak, Lamarche, & Saltsman, 2017). 

Badania Ayduk & Kross (2010b) oraz White et al. (2015) sugerują, że niektórzy 
ludzie wykorzystują autodystansowanie spontanicznie, czerpiąc z tego psychiczne, 
fizyczne i społeczne korzyści. Zdystansowaną perspektywę można również przy-
wołać za pośrednictwem odpowiednich instrukcji, przekazywanych osobom przez 
badaczy bądź psychoterapeutów. Instrukcje takie mogą zalecać spoglądanie na wła-
sne doświadczenie z pozycji „muchy na ścianie” lub osoby odsuniętej o kilka kroków 
od „miejsca zdarzeń” i obserwującej je „z boku”, czy też z pewnej odległości (Ayduk 
& Kross, 2010a, 2010b; Mischkowski, Kross, & Bushman, 2012; Travers-Hill, Dunn, 
Hoppitt, Hitchcock, & Dalgleish, 2017; Wells & Roussis, 2014). Coraz więcej oddzia-
ływań psychoterapeutycznych, m.in. terapie oparte na uważności i terapia metapo-
znawcza, opiera się na traktowaniu myśli i emocji jako umysłowych zdarzeń, które 
– podobnie jak wydarzenia zachodzące w świecie zewnętrznym – można obser-
wować z dystansu (Hayes, Strosahl, & Wilson, 2013; Linehan, 2007; McKay, Wood, 
& Brantley, 2015; Segal, Teasdale, & Williams, 2009; Wells, 2006, 2011; Williams, 
Teasdale, Segal, & Kabat-Zinn, 2009). Za przeciwieństwo autodystansowania (self-
distanced perspective) uznaje się samozanurzanie (self-immersed perspective), czyli 
perspektywę pierwszoosobową, w której człowiek „zlewa się” z własnymi doświad-
czeniami (Ayduk & Kross, 2010a, 2010b; Kross & Ayduk, 2011). 

Rozróżnienie na bycie podmiotem zanurzonym we własnych myślach i przeży-
ciach, a bycie ich obserwatorem, przyglądającym się im „z oddalenia”, jest subtelne 
– bo w obu przypadkach chodzi o tę samą osobę, tyle, że doświadczającą tego, co 
dzieje się w jej umyśle, w odmienny sposób. Znaczenia tego rozróżnienia nie do-
ceniali przedstawiciele pierwszych nurtów psychoterapeutycznych, tworzonych na 
początku XX wieku, opartych na wiedzy intuicyjnej bądź pionierskich odkryciach 
psychologii naukowej. Zainicjowana przez Freuda psychoanaliza i jej następczyni, 
terapia psychodynamiczna, zalecały pacjentom zanurzanie się w świecie własnych 
przeżyć, co w niektórych przypadkach, np. zaburzeń depresyjnych, bywa przeciw-
skuteczne (Ayduk & Kross, 2010a; Lyubomirsky & Nolen-Hoeksema, 1995; Segal et 
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al., 2009; Travers-Hill et al., 2017). W leczeniu tych zaburzeń, jak również zaburzeń 
afektywnych, obsesyjno-kompulsyjnych i osobowości, mało przydatne okazały się 
także bazujące na mechanizmach warunkowania terapie behawioralne (Prochaska 
& Norcross, 2006). 

Całościowe metody oraz pojedyncze techniki terapeutyczne wykorzystujące 
autodystansowanie zaczęto opracowywać i stosować prawdopodobnie w efekcie 
kumulowania się psychologicznej wiedzy, połączonego z obserwacją ograniczonej 
użyteczności pionierskich procedur leczenia zaburzeń psychicznych. Jedną z pierw-
szych takich metod była terapia ustalonej roli, stworzona w połowie lat pięćdziesią-
tych ubiegłego wieku przez Kelly’ego (1955), w oparciu o jego teorię konstruktów 
osobistych, podkreślającą znaczenie wykorzystywanych przez osobę umysłowych 
reprezentacji świata oraz możliwość ich rekonstruowania. Kelly zapoczątkował 
także szczególne podejście do człowieka – traktujące go jako badacza rzeczywisto-
ści, mogącego się do niej dystansować, testować ją i różnie interpretować (Pervin & 
John, 2002). Takie podejście zyskało zainteresowanie przedstawicieli psychoterapii 
poznawczej; jej inicjator, Beck (1970), pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku, 
uznał dystansowanie się do własnych myśli za pierwszy i niezbędny krok leczenia 
depresji. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych tego wieku integracja te-
rapii behawioralnych, poznawczych oraz ustaleń psychologii naukowej, doprowa-
dziła do rozwoju psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Popiel & Pragłowska, 
2008), któremu towarzyszyło opracowywanie kolejnych narzędzi autodystanso-
wania, opartych m.in. na wschodnich procedurach medytacji czy technice „dwóch 
krzeseł” stosowanej uprzednio w terapii Gestalt. 

Niniejszy artykuł prezentuje wybrane metody (czy też procedury), czyli for-
my całościowych oddziaływań psychoterapeutycznych, oraz techniki (bądź narzę-
dzia), wykorzystywane zwykle jako składnik rozbudowanych procedur leczniczych, 
oparte na zdolności do autodystansowania. Jego celem jest ukazanie różnorodności 
takich metod i technik oraz ich aplikacyjnych możliwości, a nie przedstawienie ich 
pełnej listy2. Sporządzenie ich wyczerpującego zestawienia byłoby trudne, a może 
nawet niemożliwe, gdyż autodystansowanie jest przypuszczalnie aktywizowane 
przez różne oddziaływania terapeutyczne, które są faktycznie, częściowo lub pozor-
nie oparte na innych mechanizmach psychologicznych3. Poniższe zestawienie proce-
dur i narzędzi wykorzystujących pozytywne efekty przyjmowania zdystansowanej 

2 Wiele technik stosowanych w różnych psychoterapeutycznych nurtach, nazywanych 
m.in. derefleksją (Frankl, 1975) czy decentracją (Loewenthal, 2017), przekierowując uwagę 
z własnych emocji bądź nawykowych myśli na szerszą perspektywę widzenia problemów, 
umożliwia dystansowanie się wobec nich.

3 Na przykład dobroczynne psychofizyczne skutki pisania o urazowych wydarzeniach, 
których dowodzi Pennebaker (2004), mogą być oparte zarówno na ekspresji bolesnych emo-
cji oraz reinterpretowaniu tych wydarzeń, jak i na uzyskiwaniu wobec nich psychologicznego 
dystansu. Niewykluczone, że różne formy arteterapii są skuteczne dzięki aktywizowaniu zdy-
stansowanej perspektywy wobec własnych myśli lub emocji, a nie tylko dzięki umożliwianiu 
wyrażania własnych stanów psychicznych, a co za tym idzie ich komunikowania czy osiąga-
nia katharsis (McNeilly, Case, & Gilroy, 2000). Jedną z technik logoterapii Frankla jest zale-
canie klientom spojrzenia na trudną dla nich sytuację z perspektywy bycia na „łożu śmierci” 
(Marshall & Marshall, 2012). Frankl sądził, że perspektywa śmiertelności skłania ludzi do od-
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perspektywy może zainspirować badaczy do testowania skuteczności tych, które 
nie zostały jeszcze empirycznie zweryfikowane4. Praktyków może zachęcić do ich 
stosowania oraz opracowywania kolejnych technik pozwalających osobom przeży-
wającym psychiczne trudności na dystansowanie się wobec własnych myśli i emocji 
oraz doświadczanie związanych z tym korzyści. 

Metody i techniki psychoterapeutyczne oparte na autodystansowaniu
Metody i techniki psychoterapeutyczne wykorzystujące zdolność autodystan-

sowania zostaną przedstawione chronologicznie, po to, żeby ukazać ich intensyw-
ny rozwój na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Różnicowanie tych technik 
dokonujące się wraz z upływem czasu oraz ich włączanie w procedury leczenia 
skomplikowanych zaburzeń psychicznych sugeruje, że odpowiednio stosowane, 
dystansowanie się wobec własnych myśli i emocji posiada znaczącą, coraz częściej 
docenianą, siłę terapeutyczną. Całościowe metody nie są w poniższej prezentacji 
oddzielane od pojedynczych technik, gdyż wzajemnie się przenikają, np. techniki 
takie jak odgrywanie ról czy stosowanie masek stanowią integralny składnik proce-
dur dramaterapeutycznych, opartych na idei dystansowania się, a terapia metapo-
znawcza, zbudowana na założeniu, że znaczenie ma to, jak (a nie co) człowiek myśli, 
wypracowuje narzędzia aktywizujące przyjmowanie zdystansowanej perspektywy 
wobec zdarzeń umysłowych. Technika dwóch krzeseł, przedstawiana w propono-
wanym zestawieniu jako jedyna samodzielna, jest zwykle wykorzystywana w ra-
mach całościowych procedur, np. terapii schematów lub Gestalt.

Terapia ustalonej roli zakłada, że trudności psychiczne są efektem interpreto-
wania i przewidywania rzeczywistości przy użyciu niefunkcjonalnych konstruktów 
osobistych, będących jej umysłowymi reprezentacjami. Przebieg tej terapii jest 
następujący: 
1.  Terapeuta prosi klienta o sporządzenie samoopisu (w którym np. Jan charakte-

ryzuje swoją nieśmiałość i trudności w nawiązywaniu relacji z kobietami).
2.  Terapeuta, sam albo we współpracy z innymi terapeutami, przygotowuje sce-

nariusz postaci zachowującej się inaczej niż klient – inaczej w sposób istotny, 
jednak nie odbiegający drastycznie od jego dotychczasowego sposobu działania 
(np. taki, w którym Jan nawiązuje rozmowy z kobietami, które mu się podobają, 
po czym proponuje im wspólne wyjście na kawę).

3.  Scenariusz ten przedstawia się klientowi, prosząc go ocenę tego, czy opisywa-
na w nim osoba jest kimś, kogo chciałby znać, w której towarzystwie czułby się 
dobrze? Jeśli tak – proponuje mu się, żeby przez mniej więcej dwa tygodnie za-
pomniał o tym, kim jest, i działał oraz myślał tak, jak gdyby był postacią opisaną 
w scenariuszu. (Gdyby Jan uznał scenariusz za nieakceptowalny, terapeuta zmo-
dyfikowałby go stosownie do jego możliwości, wyznaczanych charakterem jego 

krywania sensu swojego życia, możliwe jednak, że jej zasadniczym mechanizmem działania 
jest dystansowanie się wobec aktualnej sytuacji. 

4 Obiecującym narzędziem terapeutycznym, wzbudzającym prawdopodobnie zdystan-
sowaną perspektywę, którego skuteczność nie została jak dotąd zweryfikowana w sposób 
satysfakcjonujący, jest filmoterapia (Tylikowska, 2016). 
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konstruktów. Przykładowo, jeśli Jan stwierdziłby, że zapraszanie znajomych 
kobiet na kawę jest zbyt trudne, terapeuta mógłby zmienić scenariusz na taki, 
w którym mężczyzna proponuje wspólne wyjście kobietom obcym). 

4. Na etapie odgrywania ustalonej roli zadaniem klienta jest stwarzanie pozorów 
bycia postacią ze scenariusza w trakcie wykonywania codziennych czynności, 
kontaktów z innymi, interpretowania zdarzeń i emocjonalnego reagowania. Jeśli 
jakieś zachowania ze scenariusza stanowią dla niego problem, może ćwiczyć 
je z terapeutą, wcielającym się w różne role, np. zapraszanej na kawę kobiety 
(Bonarius, 1970; Kelly, 1955; Pervin & John, 2002). 

Celem omawianej terapii nie jest doprowadzenie do trwałej zmiany klienta 
w odgrywaną przez niego postać, lecz zachęcenie go do otwartości i eksperymen-
towania oraz dostarczenie mu „ożywczego doświadczenia, które wstrząsnęłoby 
jego konstruktami” (Kelly, 1955: 412). Terapia ta pozwala klientowi zdystansować 
się wobec dotychczasowego sposobu interpretowania i antycypowania rzeczywi-
stości, inicjującego zmianę jego konstruktów (Epting, Gemignani, & Cross, 2003; 
Woodward, 1998). 

Dramaterapia, wykorzystująca m.in. pisanie scenariuszy, odgrywanie ról, 
improwizację, tworzenie i stosowanie lalek bądź masek, wyewoluowała w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku z psychodramy, którą czterdzieści lat wcześniej 
zainicjował Jacob Levy Moreno. O ile uczestnicy psychodramy są zachęcani do 
emocjonalnego angażowania się w odgrywane role, o tyle dramaterapeuci pracują 
z klientami w oparciu o tzw. dramatyczne dystansowanie, polegające na oddziela-
niu się osoby od roli, a także odróżnianiu własnych myśli od emocji. Dramaterapię 
oparto na ideach Bertolda Brechta, który twierdził, że sztuki teatralne zmienia-
ją widzów pod warunkiem wzbudzenia w nich emocjonalnego dystansu wobec 
tego, co prezentują, a nie angażowania ich w sceniczne wydarzenia (Landy, 1983). 
Zwolennicy dramaterapii dowodzą, że wypróbowywanie różnych wersji siebie 
(różnych sposobów myślenia, reagowania emocjonalnego i działania), zachowań 
innych ludzi oraz zdarzeń w atmosferze teatru, swobody i zabawy, stwarza bez-
pieczne warunki, aktywizujące zdolność dystansowania się wobec własnych prze-
konań, emocji i zachowań. Dramatyczne dystansowanie jest wykorzystywane m.in. 
do rozwiązywania konkretnych życiowych problemów, odkrywania swoich pre-
dyspozycji oraz potrzeb, a także poznawania niefunkcjonalnych wzorców doświad-
czania i zachowania oraz ich modyfikowania (Armstrong et al., 2016; Kedem-Tahar 
& Felix-Kellermann, 1996). 

Technika dwóch krzeseł, stworzona przez Moreno na początku XX wieku, w la-
tach sześćdziesiątych została spopularyzowana przez Perlsa, autora terapii Gestalt 
(Wagner-Moore, 2004), a obecnie jest wykorzystywana także w terapiach integra-
tywnych (Kellogg, 2004) oraz poznawczo-behawioralnej terapii schematów Younga 
(Young, Klosko, & Weishaar, 2014). Polega na tym, że klient zajmuje jedno z dwóch 
ustawionych naprzeciw siebie krzeseł, reprezentujących jakiś aspekt jego Ja, czy 
też jeden z jego trybów schematów5, podczas gdy drugie krzesło symbolizuje inny 

5  Tryby schematów (schema modes) to pojęcie terapii schematów, oznaczające „[…] te 
schematy lub mechanizmy działania schematów – adaptacyjne bądź nieadaptacyjne – które 
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aspekt jego Ja, tryb schematów, albo ważną dla niego osobę. W trakcie sesji terapeu-
tycznej klient zwykle przesiada się z krzesła na krzesło, prowadząc dyskusję między 
różnymi aspektami swojego Ja lub trybami schematów, albo np. konfrontując daw-
ne, bolesne przeżycia z wyobrażonymi motywami działania znaczącej osoby. Oto 
przykładowe sposoby wykorzystania tej techniki:
1.  Dialog z drugą osobą służy domykaniu „niedokończonych spraw”, związanych 

np. z poczuciem krzywdy, żalu lub straty. Zajmując jedno krzesło klient może 
wyrazić np. to, co myślał i czuł w zagrażającej sytuacji, w której nie mógł tego 
zrobić, albo w pełni doświadczyć zablokowanych niegdyś emocji. Może również, 
zmieniając krzesło, przyjąć perspektywę człowieka, który wyrządził mu krzyw-
dę, porzucił go lub zmarł (Barnard & Curry, 2011; Greenberg, 1979; Kellogg, 
2004).

2.  Dialog wewnętrzny opiera się na zidentyfikowaniu i skonfrontowaniu ze sobą 
różnych aspektów Ja klienta – np. „Ja, które odczuwa lęk” z „Ja, które lubi po-
dejmować wyzwania” (Barnard & Curry, 2011) – czy też trybów schematów 
opisywanych w teorii Younga. Na przykład człowiek, który w dzieciństwie był 
nadmiernie karany, może często działać w trybie Rodzica Karzącego, wyraża-
jącym się aktywizowaniem niefunkcjonalnych, ograniczających go schematów 
poznawczych, przejawiających się głosem tzw. wewnętrznego krytyka. Zdaniem 
Young et al. (2014), ludzie na ogół dysponują także trybem tzw. Zdrowego 
Dorosłego, dążącego do ograniczenia wpływu niefunkcjonalnych trybów sche-
matów i adaptowania się do rzeczywistości. Siadając na jednym z krzeseł klient 
wyraża, zwykle zniekształcone i skrajne sposoby myślenia Rodzica Karzącego, 
po czym, przesiadając się na drugie krzesło, dyskutuje z nimi z pozycji Zdrowego 
Dorosłego, kierującego się rozsądkiem i własnym dobrostanem.

3.  Dialog korektywny polega na tym, że siedząc na jednym krześle, klient ujawnia 
niefunkcjonalne, oparte na zniekształceniach poznawczych (takich jak nadmier-
na generalizacja czy katastrofizacja) przekonania, a następnie, przesiadając się 
na drugie krzesło, poszukuje danych i argumentów, które te przekonania pod-
ważają (Young et al., 2014). 

Przesiadanie się między krzesłami, zachęcając do zmiany sposobu spostrze-
gania własnych niefunkcjonalnych przekonań, myśli lub emocji, aktywizuje dy-
stansowanie się wobec nich. W rezultacie, umożliwia nie tylko wypracowanie 
alternatywnych schematów poznawczych dotyczących siebie, innych ludzi oraz 
zdarzeń, lecz także wypróbowanie ich użyteczności (Goldfried, 1988; Sutherland, 
Peräkylä, & Elliott, 2014). Korzystająca z techniki dwóch krzeseł terapia schematów 
jest skuteczna w leczeniu zaburzeń osobowości oraz zaburzeń lękowych i afektyw-
nych, które z trudem lub wcale nie poddają się innym oddziaływaniom psychotera-
peutycznym (Young et al., 2014).

Terapia narracyjna, opracowana w latach osiemdziesiątych XX wieku przez 
Whitea & Epstona (1990), polega na rekonstruowaniu własnej tożsamości po-
przez tworzenie alternatywnych historii na swój temat. Historie takie są w istocie 

w danym momencie są aktywne u jednostki” (Young et al., 2014: 64). Tryby te, aktywizu-
jąc określony zespół schematów poznawczych, są odpowiedzialne za „[…] zmieniające się 
z chwili na chwilę stany emocjonalne i reakcje radzenia sobie […]” (Young et al., 2014: 63). 
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schematami poznawczymi dotyczącymi Ja, a czynnikiem leczącym omawianej tera-
pii wydaje się być poznawcze oddzielenie przekonań dotyczących siebie jako osoby 
od doświadczanych problemów (które mogą być efektem niekorzystnych życio-
wych zdarzeń lub własnych działań, np. takich, które były dla innych krzywdzące). 
Oddzieleniu takiemu służą następujące techniki:
1.  Eksternalizacja problemu, polegająca na nadaniu mu nazwy i wyodrębnieniu go 

ze schematu Ja, co pozwala na zdystansowanie się wobec niego i ułatwia jego 
rozwiązanie. Przykładowo, jeśli klient uważa się za osobę wybuchową – co sta-
nowi jego istotną, więc trudną do zmiany charakterystykę – terapeuta może za-
sugerować mu spojrzenie na własne wybuchy gniewu jako na zewnętrzny wobec 
niego problem impulsywnego wyrażania złości, nad którym można zapanować.

2.  Dekonstruowanie dotychczasowej narracji jest redefiniowaniem problemów, np. 
poprzez spojrzenie na nie przez pryzmat niezaspokojonych potrzeb, zamiast 
kulturowych norm. Słuchając klienta, terapeuta poszukuje istotnych dla niego 
potrzeb i wartości, zadaje mu także pytania pozwalające spojrzeć na problem 
z odmiennej niż dotychczasowa perspektywy (np. „Jak to się stało, że myśli 
pani / pan w taki sposób?”; „Czy taki sposób myślenia panu / pani służy?”; „Jaki 
sposób myślenia o tym mógłby okazać się dla pani / pana bardziej korzystny?” 
(Brown & Augusta-Scott, 2007; Etchison & Kleist, 2000; White & Epston, 1990). 

Celem terapii narracyjnej jest uświadomienie klientom tego, że właściwym 
problemem jest problem – a nie oni sami. Oddzielenie się od trudności, zdystanso-
wanie się wobec nich, umożliwia ludziom ich efektywne rozwiązywanie. Problemy 
typu „jestem ofiarą” lub „jestem przestępcą” są nierozwiązywalne, jeśli jednak czło-
wiek zacznie je spostrzegać jako względnie niezależne od tego, kim jest, trudności 
typu „doświadczyłem przemocy” lub „popełniłam przestępstwo”, odkrywa, że może 
zapobiegać kolejnym przykrym doświadczeniom lub działaniom, które szkodzą in-
nym (Brown & Augusta-Scott, 2007; White & Epston, 1990).

Terapie oparte na uważności zainspirował program redukcji stresu (Mindfulness-
Based Stress Reduction; MBSR) opracowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku przez Kabata-Zinna (2013). Program ten, oparty na technikach buddyjskiej 
medytacji i jogi, jest połączonym z psychoedukacją treningiem ukierunkowywania 
uwagi na zdarzenia aktualnie zachodzące w umyśle i ciele. Ważnym składnikiem 
uważności, oprócz skupiania się na bieżących doświadczeniach – a nie np. na roz-
pamiętywaniu dawnych krzywd czy porażek, albo zamartwianiu się niebezpie-
czeństwami, których zaistnienie jest mało prawdopodobne – jest ich nieocenianie 
i akceptowanie, możliwe dzięki obserwowaniu ich z perspektywy zewnętrznego 
obserwatora (Dimidjian & Segal, 2015). Dystansowanie się wobec własnych myśli 
i przeżyć umożliwia wyjście z błędnego koła niefunkcjonalnego reagowania na nie, 
polegającego np. na bezowocnych próbach znalezienia przyczyn swoich niepowo-
dzeń albo wyobrażaniu sobie fatalnych, wzbudzających lęk scenariuszy przyszłych 
zdarzeń. Praktykowanie uważności stało się istotnym elementem metod terapeu-
tycznych, których skuteczność została zweryfikowana empirycznie:
1.  Terapia akceptacji i zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy; 

ACT), opracowana w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych przez Hayesa, 
Wilsona i Strosahla, została oparta na założeniu, że poznawcze dystansowanie 
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jest zasadniczym i niedocenianym czynnikiem leczącym. Terapia ta, oprócz ćwi-
czenia uważności i akceptowania rzeczywistości (także własnych negatywnych 
myśli i emocji), kładzie nacisk na angażowanie się w działania zgodne z istotny-
mi dla klienta wartościami. Jest użyteczna w leczeniu zaburzeń lękowych, afek-
tywnych, depresyjnych i uzależnień, może także służyć zwiększaniu psychicznej 
elastyczności, a w efekcie rozwiązywaniu konkretnych problemów (takich jak 
trudności w nawiązywaniu lub utrzymywaniu relacji z innymi) i podnoszeniu 
jakości życia (Hayes et al., 2013). 

2.  Terapia dialektyczno-behawioralna (Dialectical Behavior Therapy; DBT) została 
stworzona w późnych latach osiemdziesiątych przez Linehan (2007) jako me-
toda leczenia zaburzenia osobowości typu borderline. Terapia ta okazała się 
pierwszą skuteczną procedurą leczenia tego zaburzenia, sprawdza się również 
w przypadkach zaburzeń afektywnych i uzależnień. Uważność jest w niej trak-
towana jako umiejętność umożliwiająca kontrolowanie reakcji na silne emocje 
oraz nawykowe, nieadaptacyjne zachowania, takie jak samookaleczanie, wybu-
chy złości czy używanie substancji psychoaktywnych (McKay et al., 2015). 

3.  Terapia poznawcza oparta na uważności (Mindfulness-Based Cognitive Therapy; 
MBCT) jest formą psychoterapii grupowej, dedykowaną zapobieganiu nawro-
tom depresji. Stworzona na początku lat dziewięćdziesiątych przez Segal et al. 
(2009), łączy praktykę uważności, stanowiącą centralny składnik programu 
redukcji stresu autorstwa Kabat-Zinna, z technikami psychoterapii poznawczo-
-behawioralnej. Terapia ta jest użyteczna w leczeniu zaburzeń depresyjnych, 
afektywnych, lękowych i uzależnień. 

Terapie oparte na uważności opierają się na budowaniu metapoznawczej świa-
domości działania własnego umysłu. Klienci uczą się w ich trakcie obserwowania 
swoich negatywnych, a w przypadku zaburzenia afektywnego dwubiegunowego 
także pozytywnych (Gruber, Harvey, & Johnson, 2009) myśli i emocji z dystansu, bez 
angażowania się w nie. Umożliwia im to przejęcie kontroli nad niefunkcjonalnymi 
wzorcami aktywności poznawczo-emocjonalnej oraz podejmowanie adaptacyjnych 
działań w świecie zewnętrznym (Germer, Siegel, & Fulton, 2015).

Terapia metapoznawcza, zainicjowana w połowie lat dziewięćdziesiątych przez 
Wellsa, bazuje na stworzonym przez niego i Matthewsa modelu zaburzeń psychicz-
nych (the self-regulatory executive function theory; S-REF; 1994), zgodnie z którym 
są one wywoływane i podtrzymywane niefunkcjonalnymi wzorcami poznawczej ak-
tywności, uruchamiającymi się w reakcji na negatywne myśli lub emocje. Do wzor-
ców takich należą zamartwianie się, ruminowanie, monitorowanie zagrożenia i inne 
sposoby radzenia sobie, takie jak rytuały myślowe lub czynnościowe w zaburzeniu 
obsesyjno-kompulsyjnym, o których pacjenci sądzą, że są przydatne, choć w rzeczy-
wistości im szkodzą, np. osoby z zespołem lęku uogólnionego są zwykle przekona-
ne, że zamartwianie się zabezpiecza je przed zagrożeniami, podczas gdy w gruncie 
rzeczy, poprzez koncentrację na zagrożeniach i ich wyolbrzymianie, wywołuje ono 
niepokój (Leahy, 2005; Wells, 2011). Przebieg omawianej terapii jest następujący:
1.  Klient, korzystając z pomocy terapeuty, odkrywa swoje metapoznawcze przeko-

nania, dotyczące własnych myśli, emocji i sposobu działania umysłu, np. przeko-
nanie, że negatywne myśli i emocje należy dogłębnie analizować.



[102] Anna Tylikowska, Renata Żurawska-Żyła

2.  Terapeuta pokazuje klientowi niekorzystne efekty jego metapoznawczych prze-
konań; klient dostrzega, że nasilają one symptomy zaburzenia lub przedłużają ich 
trwanie, np. zauważa, że angażowanie się w poszukiwanie przyczyn przykrych 
myśli lub emocji obniża jego nastrój i motywację do działania. Wykorzystując 
m.in. dialog sokratejski oraz eksperymenty, takie jak czasowe powstrzymywanie 
się przez klienta od zamartwiania się czy ruminowania, terapeuta pomaga mu 
zmienić jego metapoznawcze przekonania na bardziej funkcjonalne, takie jak: 
„Negatywną myśl lub emocję wystarczy zauważyć, nie trzeba szukać jej źródeł”.

3.  Zmianie metapoznawczych przekonań towarzyszy ćwiczenie tzw. zdystanso-
wanej uważności (detached mindfulness). Wells (2006) definiuje ją jako szcze-
gólny rodzaj świadomości, polegający na spostrzeganiu własnych myśli i emocji 
jako umysłowych zdarzeń nie mających związku z rzeczywistością. Oparta na 
zdolności do decentracji, meta-świadomość własnych myśli i emocji, pozwalając 
człowiekowi na ich zdystansowane obserwowanie, umożliwia mu powstrzyma-
nie się od automatycznych reakcji, np. monitorowania zagrożenia czy kompul-
sywnych działań, i zastosowanie bardziej funkcjonalnych metod radzenia sobie 
z negatywnymi umysłowymi zdarzeniami, takich jak przekierowanie uwagi na 
pozytywne treści psychiczne bądź koncentracja na rozwiązywaniu konkretnego 
problemu (Fisher & Wells, 2009). 

Terapia metapoznawcza opiera się na założeniu, że w rozwoju i podtrzymywa-
niu zaburzeń psychicznych znaczenie ma nie to, co człowiek myśli, ale to, jak myśli 
(Fisher & Wells, 2009; Wells, 2006, 2011). Zgodnie z nią, czynnikiem leczącym jest 
dystansowanie się wobec swoich przekonań, myśli i emocji, pozwalające na uela-
stycznienie, dotychczas sztywnych i wywołujących cierpienie, wzorców poznawczej 
aktywności. Ćwiczeniu takiego autodystansowania służą liczne techniki, z powo-
dzeniem wykorzystywane w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, afektywnych 
(Wells, 2011), obsesyjno-kompulsyjnych (Myers, Fisher, & Wells, 2009) i innych 
(Wells, Walton, Lovell, & Proctor, 2015), m.in.:
1.  Zadanie tygrysa, opierające się na następującej instrukcji, przekazywanej klien-

towi przez terapeutę: „Proszę przywołać w umyśle obraz tygrysa. Proszę nie 
starać się wpływać na jego zachowanie, lecz wyłącznie obserwować to, co robi. 
Tygrys może się poruszać, mrugać, zmieniać się – proszę tego jednak nie powo-
dować. Proszę po prostu obserwować to, co dzieje się z jego obrazem, w żaden 
sposób nań nie oddziałując”. Po wykonaniu zadania, terapeuta omawia z klien-
tem zmiany, które zachodziły w wyobrażeniu tygrysa, oraz to, czy klient nimi 
kierował. Zadanie to pozwala klientom doświadczyć ograniczonego wpływu na 
zdarzenia umysłowe, i zarazem tego, że mogą je wyłącznie obserwować, nie an-
gażując się w żadne (także poznawcze) działania.

2.  Wyobrażenie chmur lub pasażerów pociągu to technika, w której klientowi zale-
ca się traktowanie własnych myśli lub emocji jak chmur bądź pasażerów pocią-
gu, na których przepływ nie ma on wpływu – chmury pojawiają się, zmieniają 
kształt i przepadają za horyzontem, podobnie jak ludzie na tłumnym peronie 
wychodzą z pociągów, na chwilę stają się dostępni obserwacji, po czym znikają. 
Próby kierowania nimi lub podążania za nimi są pozbawione sensu. Klientowi 
pozwala się doświadczyć tego, że równie szkodliwe – bo pochłaniające czas 
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i energię, a nie przynoszące pożądanych efektów – są reakcje na niektóre my-
śli i emocje. Większość ludzi doświadcza negatywnych myśli, które zostały 
wyuczone w toku doświadczenia, mają charakter automatyczny i wywołują nie-
przyjemne doświadczenia emocjonalne. U wielu ludzi automatyczne myśli typu 
„jestem beznadziejna”, „nikt mnie nie kocha”, „inni ludzie są groźni”, „nie czeka 
mnie nic dobrego” aktywizują, równie nawykowe jak te myśli, reakcje polegające 
na rozpamiętywaniu przeszłych zdarzeń lub zamartwianiu się, a w przypadku 
zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego na wykonywaniu czynnościowych bądź 
myślowych rytuałów. Reakcje takie nasilają negatywne emocje i powodują in-
tensyfikację niefunkcjonalnych myśli, tymczasem automatyczne myśli można za-
uważyć, po czym wybrać nie nawykowe, bardziej adaptacyjne formy reagowania 
na nie (Wells, 2006; 2011).

3.  Eksperyment tłumienia i nie-tłumienia pozwala doświadczyć różnicy między sta-
nem zdystansowanej uważności a rezultatami negowania nieprzyjemnych, auto-
matycznych myśli, które zgodnie z ustaleniami Wegnera (1984) prowadzi do ich 
intensyfikacji (Wegner & Schneider, 2003). Klientowi zaleca się, żeby przez trzy 
minuty w żadnym wypadku nie myślał o niebieskim króliku. Następnie prosi się 
go, żeby przez trzy minuty pozwolił swobodnie błądzić swojemu umysłowi, a je-
śli zauważy jakieś myśli o niebieskim króliku, żeby potraktował je jako element 
swojego wewnętrznego krajobrazu i biernie je obserwował. Eksperyment ten 
pokazuje klientom, że próby tłumienia nieprzyjemnych myśli bądź emocji przy-
noszą skutki przeciwne do zamierzonych. Celem metapoznawczej terapii nie jest 
całkowite pozbycie się takich myśli lub emocji, lecz przejęcie nad nimi kontro-
li, możliwe dzięki przyglądaniu się im z perspektywy zdystansowanego obser-
watora i reagowaniu na nie w sposób bardziej funkcjonalny niż dotychczasowy 
(Wells, 2006).

Zakończenie
Zachodnia kultura od czasów oświecenia zachęca ludzi do przywiązywania du-

żej wagi do własnych myśli, a od epoki romantyzmu do zagłębiania się we własnych 
emocjach, także negatywnych (por. Ayduk & Kross, 2010b). Będąca wytworem tej 
kultury psychologia, również w swoim obszarze praktycznym, formułowała zgodne 
z nią zalecenia. Stosowanie się do tych zaleceń nie prowadzi jednak do pożądanych 
skutków, o czym świadczy nie tylko niewielka efektywność pierwszych para-
dygmatów psychoterapeutycznych, lecz także stosunkowo niska jakość życia ludzi 
Zachodu (Seligman, 2005). Coraz więcej danych sugeruje, że sposobem na uzyska-
nie i utrzymanie psychicznej równowagi oraz zadowolenia z życia jest dystansowa-
nie się wobec myśli i emocji – a nie podążanie za nimi, poszukiwanie ich przyczyn, 
czy rozważanie ich możliwych konsekwencji. 

O pozytywnych skutkach dystansowania się wobec własnego doświadcze-
nia, osiąganego m.in. poprzez przyjmowanie perspektywy „muchy na ścianie” czy 
ekspresyjne pisanie, przekonują badania prowadzone zarówno w populacjach kli-
nicznych, jak i ogólnych (Ayduk & Kross, 2010a, 2010b; Grossmann & Kross 2014; 
Grossmann, Sahdra, & Ciarrochi, 2016; Mischkowski et al., 2012; Park et al., 2016; 
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Shepherd, Koifman, Matt, & Fresco, 2016). Sensowność wyróżniania dwóch podejść 
do własnego doświadczenia – polegającego na zanurzaniu się w nim albo przygląda-
niu mu się z perspektywy obserwatora – jeszcze niedawno trudna do uzasadnienia, 
zyskuje coraz mocniejsze oparcie w danych neuropsychologicznych, wykazujących 
odmienność ich mózgowych korelatów (Ayduk & Kross, 2010a; Kross, Davidson, 
Weber, & Ochsner, 2009; Leitner et al., 2017).

Najnowsze metody terapeutyczne wykorzystujące autodystansowanie, nale-
żące do nurtu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, są poddawane empirycznej 
weryfikacji, potwierdzającej ich skuteczność (Hayes et al., 2013; McKay et al., 2015; 
Wells, 2006). Co ważne, metody te okazują się efektywne w terapii zaburzeń, które 
wcześniej, w czasach dominacji procedur opartych na pierwszoosobowej, zanurzo-
nej we własnych doświadczeniach perspektywie, uchodziły za trudne do leczenia 
lub nieuleczalne. Terapie psychodynamiczne i humanistyczne, np. terapia skon-
centrowana na kliencie czy Gestalt, były i są mało użyteczne lub całkowicie niesku-
teczne w konfrontacji z zaburzeniami lękowymi, obsesyjno-kompulsyjnymi, stresu 
pourazowego, osobowości, czy nawrotami depresji (Prochaska & Norcross, 2006). 

Autodystansowanie wydaje się służyć tworzeniu względnie adekwatnego ob-
razu rzeczywistości, składającej się nie tylko z korzystnych wydarzeń, przyjemnych 
doświadczeń i tendencji do zaspokojenia indywidualnych potrzeb, lecz także z na-
wykowych lub intruzywnych myśli, negatywnych emocji, będących reakcjami m.in. 
na nieuniknione w życiu straty, oraz konieczności uwzględniania potrzeb innych 
istot żywych. Uzyskiwany dzięki dystansowaniu się wobec własnych myśli i emocji 
zobiektywizowany ogląd rzeczywistości prowadzi do rekonstruowania niefunkcjo-
nalnych schematów poznawczych (Ayduk & Kross, 2010a, 2010b; Park et al., 2016) 
i pozwala na podejmowanie bardziej adaptacyjnej, świadomie wybranej – a nie 
wyuczonej – aktywności, prowadzącej do uzyskania równowagi psychicznej i kon-
struktywnych działań w otaczającym świecie.
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