
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższe słowa piosenki Leonarda Cohena mówią o intymności, która leży w samym sercu 

każdej relacji.  Terapia par przeznaczona jest dla każdej pary ludzi którzy pozostają ze sobą w 

związku, mając zarazem poczucie, że brakuje w nim intymności. Esencją intymności jest 

znajomość drugiego człowieka i zarazem stopień, w jakim jesteśmy przez niego znani (Zinker, 

1994).  To w jakim stopniu dajemy się poznać drugiej osobie zależy od jakości naszej relacji, i 

dlatego podlega on ciągłym zmianom.   

 

Dążenie do stworzenia idealnego związku, który jest w jakiś sposób z góry określony przynosi 

w rzeczywistości efekt całkowicie przeciwny... jest tak dlatego, że miarą zdrowego 

funkcjonowania i spełnienia się stanowi nasza zdolność do pozostawania otwartymi na ciągłe 

zmiany w naszym doświadczeniu.  Zdrowie relacji zależy od stopnia, w jakim intymność jest 

w niej obecna albo też jest jej brak.  Wchodząc w związek rzadko wiemy jak wygląda dobra 

forma relacyjna.  W większości przypadków nasza wiedza na ten temat i umiejętność 

radzenia sobie w relacjach oparta jest na mieszance mało świadomych poglądów oraz nigdy 

wcześniej niekwestionowanych przekonań na temat jak ma wyglądać związek, jakie 

otrzymaliśmy od naszych rodziców czy też szerszej społeczności (Melnick & Nevis 2003).  

 

Nasz 3-dniowy program warsztatów odbędzie się w siedzibie Instytutu Treningu i Edukacji 

Gestalt w Rzeszowie i przeznaczony jest dla psychoterapeutów oraz profesjonalistów 

pokrewnych branż, psychologów, pracowników społecznych i coach’ów, zainteresowanych 

terapią par. Warsztaty będą prowadzone przez Piotra Mierkowskiego i Vivienne Barnett – 

dwójkę doświadczonych terapeutów Gestalt z Londynu, którzy poza pracą indywidualną z 

parami, przez niemal dziesieć lat prowadzili terapię małżeńską i par jako koterapeuci. 

Uczestnicy warsztatów otrzymają model rozumienia dynamiki relacyjnej z perspektywy 

terapii Gestalt.  Nasz warsztat będzie w języku angielskim i polskim.  

 

 
    

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu i wypełnienie formularza, który 
znajduje się na stronie internetowej ITEG - Instytutu Treningu i Edukacji Gestalt w Rzeszowie: 
http://gestalt-iteg.pl/. Więcej informacji na temat daty warsztatów wkrótce.  
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Intymność, Allyson Mellberg, wycinanka z papieru 

„Wtańcz mnie w swoje piękno płonącą muzyką 

Tańcz mnie aż ukoję swój paniczny lęk 

Jak oliwną gałązkę podnieś mnie i ku domowi ze mną leć 

Po sam kraniec miłości w tańcu donieś mnie.” 


