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V. SATIR ŠEIMOS PSICHOTERAPIJA
G.

Chomentauskas

·

Vird�inija Satir - visam pasauliui žinoma psi
choterapeutė. Mus, Lietuvos psichologus, sieja su
ja daugiau negu bendri interesai. 1988 m. gegu�ė
suteikė mums ret9 prog� susipažinti su Siuo nuo
stabiu žmogumi ir jos psichoterapijos sistema. Jos
paskaitos ir praktiniai užsiėmimai suteikė mums
energijos, formavo nauj� po�ietrj j šeim� ir teikė
vilties, kad netolimoje ateityje išsamiau susipažin
sime su V. Satir darbo paslaptimis. Deja, jos neti
kėta mirtis netrukus nutraukė beu�simezganti bend
radarbiavim�. Tal::iau V. Satir liko savo knyg ose,
mokiniuose, dėkingų pacient'l širdyse, rneisų neišdil
domuose jspūd�iuose.
Šeimyninė psichoterapjja pradėjo formuotis Jung
tinėse Amerikos Valstijose penktame dešimtmetyje
kaip savotiška priešprieša jsigalėjusioms psichote
rapijoje teorijoms, kurios ieškojo individo psichinių
problemų priežas�iy jame pa�iame, jo pas�monės
kloduose u�sifiksavusiuose ankstyvosios vaikystės
prisiminimuose. Vis daugiau psichoterapeutų, tarp jų
ir bazinio psiėhoanalitinio išsimokslinimo, ima kreipti
dėmesj j tai, kad �mogaus elgesys, jausmai susij�
su esamais tarpasmeniniais santykiais, j\! subjekty
via interpretacija, atliekamu vaidmeniu šeimoje ir par.
T. y. asmenj imama suprasti ne kaip autonomišką
monadQ, bet kaip tarpasmeninių santykių . sistemos
sudedamqj� dalj. Šeimos sistema - tai daugiau negu
atskinJ jQ sudaran6tĮ asmenų suma, ji sudaro naujq
kokybę. Anks�iau atskiro �mogaus psichinė proble
ma buvo nagrinėjama izoliuotai, o dabar pamažu
asmens sutrikimus, simptomus imama suvokti kaip
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eim oje tam tikr� funkcij�. R emianti s
pozicijomis, praktiškai padėti
žmogui galima k e i� i ant jo tarpasmeninę s itua c ij ą ,
jo santykius šeimoje. Vienas iš šeimos terapijos
pradininkLJ �. Akermanas (N. W. Ackerman) rašo:
„.5eimos terapijos tikslas yra ne tik pašalinti simp
tomus, ar „pritaikyti" asmenybę prie aplinkos, bet
�ymiai daugiau - sukurti nauj� gyvenimo būdq"
[ 1, p. VII J.
V. S atir seniai suprato, kad asmens problemos
glC1di jo bendravimo būde, šeimoje susiklost:iusiuo
se santykiuose. Ji viena iš pirmLJjLJ JAV organiza
vo seimos dinamikos mokymo kursus 1955-1958 m.
Ilinoiso valstijos psichiatrijos institute Č:ikagoje bei
.!;eimos terapijos kursus Psichikos tyrimo institute
Alto Palo. Šiuo metu V. Satir šeimos terapijos me
todai, jos knygLJ, Avantos (Avanta Network, anks
Hull)ana Network) draugijos aktyvios veik
tiau
los, autorės aktyvumo dėka yra labai populiarūs
visame pasaulyje. Šioje jžangoje paminėsime tik
kai kuriuos jos psichoterapijos aspektus, o smal
sesniam skaitytojui pateikiame V. Satir knygų bib
atlicka11l:'.:i1,1s

tokiomis

.!;

teorinėmis

liografij�.

V. Satir yra humanistinės psichologijos atstovė.
Šiai krypt:iai bC1dingas tikėjimas žmogaus psichi
nėmis galiomis, jo sugebėjimu keisti save, tobulėti.
V. Satir šeimos terapija remiasi trimis humanisti
niais principais [ 2, p. 124-125 } 1. Kiekvien as
individas siekia išlikimo, tobulėjimo, suartėjimo su
kitais. Bet koks individo elgesys yra šil..J tiksllJ
siekimas. 2. Tai, k� visuomenė vadina liga, bepro
tybe, kvailumu ar blogu elgesiu, iš tikrųjų yra as
men�'bės pagalbos šauksmas, nelaimės signala s.
3. žmones riboja tik žinios, sav�s supratimo ly
gis, sugebėjimas 11išbandyti" save bendraujant su
kitais. Žmogus nėra savo jausm\# belaisvis; mintis
ir jausmas tarpusavyje glaudžiai susiję.· Norėdamas
išsilaisvinti, žmogus gali panaudoti kognityvinj
jausmo komponent�. Asmuo turi galimybę sužinoti,
išmokti tai, ko nežinojo ar nemokėjo, ir pakeisti
savo neadekvatų aplinkos ar kit1.4 žmoni1.4 vertini
m�, interpretacij�.
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Nors kiekvienos šeimos gyvenimas yra savitas,
kaip ir ją sudarantys individai, autorės nuomone,
yra keletas bendrų dalykLJ, j kuriuos būtina atkreip
ti dėmesj ir kuriais remiantis galima padėti atski
ram individui ir visai šeimai. Ji rašo, kad nesvar
bu, kokia problen a atvedė šeimą i jos kabinetą žmonos bambėjimas ar vyro neištikimybė, ddikven
tiškas sūnus ar duktė šizofrenikė, - ji netrukus
pastebi, kad jiems reikalingas tas pats vaistas,
kuris galėtų sumažinti šeimos skausmą, kažkuriuo
budu pakeisllJ toliau išvardintus keturis faktorius.
Tai: a) individo savęs vertinimas (savigarba), b)
komunikacijos, bendravimo ypatybės, e ) šeimoje
susiklos�iusios taisyklės, kurios pamažu sudaro
šeimos sistem�, d) šeimos narių bendravimas su
kitais asmenimis, visuomene [4 ].
V. Satir pabrėžia savęs vertinimo (savigarbos)
reikšmę asmenybės elgesiui, emocinei būsenai. Že
mas savęs vertinimas s�lygoja nefunkcionali� ko
munikacij�, ?tem� tolerancij� kitų žmoniLJ skirtybėms,
uždarum� savo ir kitų tikriesiems jausmams ir kt.
Ta�iau kiekviena asmenybė potencialiai -jau�ia sa
v9j� vertę, nors galbūt konkretus žmogus dar ne
pažjsta šitos savojo Aš dalies. Terapijos metu
V. Satir modeliuoja šiltus, saugius; nuoširdžius
santykius, pabrė�ia kiekvier.o žmogaus unikalum�
ir prigimtinę vertę, išskiria ir jvardina asmenybės
privalumus, akcentuoja psichoterapijos laimėjimus.
Šiais ir kitais budais. padedama asmenybei susi
grqžinti vertės jausm�, atsikratyti baimės ir suvok
ti save bei kitus tokiais, kokie jie yra, nuspręsti
ir prisiimti atsakomyb� u� sprendimus.
Neadekvati, 'nefunkcionali komunikacija - svar
biausias V. Satir terapijos objektas. Komunikuoda
mi turime sugebėti perduoti kitiems, kas vyksta.
mumyse: a) k� esame išmok�, kt3, mŪSIJ manymu,
žinome; b) ko tikimės iš kitų; e ) kaip interpretuo
jame kitLJ veiksmus; d) koks elgesys mums patin
ka, o koks ne; e) kokie mūsų siekiai; f) kaip su
.
vokiame kitus [2, p. so].
Nefunkcionaliai bendraujar'ltis asmuo nesugeba
pėrteikti kitam, kas vyksta jo viduje ir nesugeba
·
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i!;siaiSkinti, k� mano ir jaučia kitas. Taip gali būti
ir dėl ribotos funkcionalaus bendravimo patirties,
ir dėl savotišk'-;j kognityvinių klaidl.3: žmogus 11esu
vokia, kad žodžiai· yra tik abstrakcijos, ir pasinau
dodama s jais pernelyg plačiai apibendrina. V. Sa.
tir [ 2], panaSiai kaip ir kognityvinės terapijos at
stovai, išskiria kelet� bC1ding1_J realybės iškraipymo
alvejtJ; a) iš vieno jvykio gyvenime daroma išvada
apie kitus (pvz., 11viskas baigiasi blogai", „niekas
niat l�S
nemyli"), b) kiti žmonės jaučia ir mano taip,
kaip aš (pvz., „be abejo, jam tai nepatiks!"); c)
mano suvokimas, vertinimai yra teisingi, galutiniai;
d) suvokimas, vertinimas nesikeičia (pvz., 11aš vi
sad huva'-l toks"); e) yra tik dvi jmanomos suvoki
mo, vertinimo galimybės, todėl mąstoma dichotomijo
m is „juodo-balta" (pvz., „ji arba myli mane, arba
ne"); f) kitiems žmonėm s priskiriami bruožai yra
jLJ dalis (pvz., 11ji yra priešiška"); g) kitų mintis,
jai 1smus galima skaityti („aš �inau, ką jis mano");
h) kiti gali suvokti, k� aš manau.
�efunkcionali komunikacija šeimoje - tai barje
ras, kuris neleidžia partneriams suprasti yienas
kit� net tada, kai j ie to nori. Todėl V. S atir terapi
joje daug dėmesio skiriam a bendravimo mokymui,
komunikacijos modeliavimui. Tuo tikslu užsiiminėja
ma ir specialiais pratimais, žaidimais.
Šeimos nar'iai elgiasi pagol tam tikras elgesio
taisykles, kuril.J s�veika suformuoja šeimos sistem�.
V. Satir nurodo keturias taisytinas tarpasmeninio
elgesio Seimoje taisykles: 1. Asmuo visad sutinka
su kitais, nepriklausomai nuo to, k� jis j aučia (at
gailautojo pozicija), 2. Asmuo nesutinka su kitais,
kaltir,a juos (kaltintojo pozicija). 3. Asmuo tarsi

eliminuoja ir save, ir kitus, stengiasi visklt paai.S
kinti protu ( „superracionali" pozicija). 4. Asm uo
ignoruoja ir save, ir kiti:ra asmenj, ir kontekstą tarsi jam viskos butlA nesvarbu, nereikšminga (ire
levanti.Sko pozicija). Penktas, pageidautinas elge
sio budas yra s�veika, kurioje visi partneriai bend
reuja atvirai, oiškiai ir suteikia galimyb� taip elg
tis kitiems. Šiuo atveju atsi žvelgi am a j visus kom
ponentus: save, kit� asmenj, kontekst�.
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V. Satir sukūrė ne tik savit� šeimos psichctc
rapijos sampra lę, bet ir praktinio darbo metodus.
Ji pla�iai psichoterapijoje taiko 11šeimos sistemLJ
žaidimus", kurie padeda psichoterapeuto kabinete
atkurti šeimos nariLJ sąveiką. Tarkime, šeimoje te
vas yra link�s l altinti motiną, ši linkusi atgailauti,
o vaikas tokiais atvejais pradeda el�tis ireleva11tiškai. Atkurtas sąveikos paternas padeda šein1os
nariams akivaizdžiai pamatyti, kas vykstD šeimoje,
skatina pabandyti elgtis kitaip. Kei�iant šeimos
nariLJ vaidmenis, galima sudaryti partneriui galimy
bę pajausti, kaip jaučiasi šeimoje kitas ir pan. At
kurdama tipi�k� s�veik� šeimoje, V. Satir prašo
parodyti savo santykj poza, gestais, padėtimi erd
vėje, taip sukurdama vaizd�i� šeimos santykių
skulptūrą. Ji atlieka ir terapijos, ir savitos ·mnemo
technikos vaidmenj. Prisimin�s j�, asmuo k_ssdieni
niame gyvenime lengviau suvokia, k� ir kaip jam
reikia koreguoti.
Kita priemonė - 11komunikaciniai �aidimai" . V.Sa
tir mano, kad yra tokild bendravimo situacijų, ku
riose !abai sunku arba net nejmanoma pateikti iš
kreiptą, klaidinan�i� informacij�. Pavyzd!tiui, kada
tarp dviejų �monil;J yra taktilinis ir akil.J kontaktas,
kai akys viename lygyje. Todėl autorė modeliuoja
situocijas, kuriose parodoma šit,J ir kitų faktorių
svarba. Pati V. Satir psichoterapijos metu stengiasi
poloikyti su klientu toktilinj kontaktlj, kuris, jos
monymu, goli raminti, drqsinti ar suteikti energijos.
Taktilinis kontaktas jai taip pat yra diagnostinė
priemonė, padedanti pajausti kliento 11kūno kalb�"·
suprasti jo bQ..:;en9.
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Bendra šeimos terapija
Vir d�i1ii j a

S a t i r

/'e111as savęs vertinim as ir sutuoktinio pasirinkima'P
Žema i save
vertinantis asmuo patiria intensyvtt nerimą ir nepasitiki savimi.
a ) Šio asmens savęs vertinimas labai priklau
so nuo to, ką, jo manymu, kili mano apie H·
b) Dėl to atsirandanti priklausomybe ltaloja jo
.
autonomiškum� ir individualumą.
e)
�emq savęs vertinimą
jis slepia nuo ap
linkinitž, ypat: kai nori padaryti jspudj.
d ) Asmens žemo savęs vertinimo pagrindai
formuojasi iš vaikystės patyrimo. Jarr. nėra tekę
pajausti, kad gera, esant vienos lyties asmeniu,
bendrauti su kitos lvties
asmeniu.
.
e ) Jis nera iš tikrujlJ atsiskyr�s nuo savo te
vy, kitaip tariant, nėra pasiek�s lygiavert:ilJ san
tykių su jais.
2.• Ž em ai save
vertina ntis asmuo daug tikisi iš
kitLJ, bet kartu jis patiria stipri� baim�; jis iš ank•
to nusiteiktis nusivilti ir nepasitikėti žmonėmis. .
a ) Terapeutas ter5pijos su Meri ir Džo pra
džioje stengsis išsiaiškinti, ko jie tikėjosi vienas
iš kito ir ko baiminosi asistavimo periodo prad�io
je, nes:
- Tai, kad jie pasirinko vienas kit�, nėra at

l.

sitiktinumas. Kiekvienas iš
kas atitiko jl1
-:148

jl1

matė kitame

kažk'),

didelius lQkes�ius.

Antra vertus,

kiekvienas iš jy

matė kitame

ir

