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MEANING OF INTUITION IN THE WORK OF A PSYCHOLOG 1ST

Summary. The purpose of this article is to present results of researches on intuition

in the worlt oC a psychologisto There are two definitions of intuition: l 1) a tool oC

psychological cognition and discovering truth in unexpected way; (2) a special sense

clearected to understand psychological processes oC oneself or other people. Perception

oC intuition and valuation of its meaning depends on the psychologisl's role (scientifical,

practical). For a practical psychologist, intuition is important in every moment of

contact with a patient. For a scientist, intuition is an opportunity oC unlimited creative

work and it enables to discover and explain truths and dependencies quickly. The access

to intuition is necessary to be a good psychologist.

Wprowadzenie

Intuicja, jako szczególny fenomen ludzkiej egzystencji, fascynowala badaczy

natury ludzkiej juz od dawna. Jest ona jedna z najbardziej zawilych wlasciwosci

czlowieka. Intuicja ukierunkowuje bowiem na blizsze spotkanie z druga osoba.

Pokazuje czlowieka w jego najglebszej zlozonosci. Dzieki niej takze wnikamy w

tajemnice otaczajacego nas swiata. Dlatego zjawisko intuicji bylo przedmiotem

zainteresowania uczonych wielu dziedzin nauki: filozofów, socjologów, pedagogów,

psychologów oraz artystów. Niezaleznie od dziedziny zainteresowan kazdy uczony

na pewnym etapie rozwoju naukowego korzysta z jej pomocy.

Odmienne zdanie co do sposobu definiowania tego pojecia mieli zwykle

filozofowie i psychologowie. Stad tez w slownikach najczesciej mozna spotkac

dwojakiego rodzaju definicje: filozoficzna i psychologiczna.

Definicje nazywane filozoficznymi akcentuja glównie takie cechyintuicji,jak:

bezposredniosc, "naocznosc poznania", wewnetrznosc, a takze odmiennosc od

poznania racjonalnego, analitycznego, tzn. calosciowe i ciagle odzwierciedlanie

zdarzen i obiektów. Dla filozofów greckich juz od czasów Platona, Arystotelesa,
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czy Sokratesa intuicja byla zdolnoscia umyslu, szczególnym aktem intelektu, ale

rozpatrywanym w kategoriach procesów widzenia. Slowo "intuitus" (wywodzace

sie z jezyka lacinskiego) oznaczalo wlasnie przygladanie sie, czyli spostrzegani c

za pomoca wzroku. Pózniejsi filozofowie (Schelling, Bergson, Heidegger) podkre-

slali przewage intuicyjnego sposobu poznania nad rozumowym, uwypuklajac

jednoczesnie jej bezposredni i calosciowy charakter.

Natomiast w definicjach psychologicznych intuicja to zarysowe, bardziej

poczuciowe niz slowno-logiczne ujmowanie powiazan, zaleznosci, skró-

towe domyslanie sie (Slownik psychologiczny, 1979, s. 106).

W literaturze psychologicznej istnieje wiele sposobów ujmowania pojecia

intuicja. Najczesciej intuicje charakteryzuje sie za pomoca okreslonych

wskazników. Naleza do nich: naglosc, apriorycznosc, oczywistosc, globalnosc oraz

nieswiadomy charakter tego zjawiska. Naglosc intuicji oznacza, ze zachodzi ona

w sposób nieoczekiwany, bez dlugiego ciagu wywodów, przeksztalcen i uscislen.

Konsekwencja naglosci jest poczucie prawdziwosci intuicji (oczywistosc) pomimo,

ze nie mozna oprzec jej na zadnych faktach, argumentach czy przeslankach

(apriorycznosc). Globalnosc (rozumiana jako przeciwienstwo analitycznosci) doty-

czy sposobu ujmowania sytuacji spostrzeganej lub problemowej, w której wysta-

pila intuicja. Tak rozumiana intuicja obejmuje wszystko co nieswiadome lub

podswiadomE' (bo zachodzi tak szybko i automatycznie, ze dzieje sie przed uwaga)

i jest trudna do opisania w slowach. Wielu autorów zgadza sie z takim ujeciem

intuicji (zob. A. Nauczadzjan 1979; E. Necka 1983; A. Kolanczyk 1991 i in.>. Nalezy

jednak zaznaczyc, ze zjawisko to jest pojmowane w literaturze psychologicznej w

sposób malo spójny. Wiekszosc badaczy nie uscisla terminu intuicja, lecz odwoluje

sie do róznych jej form.

W prezentowanym opracowaniu intuicje rozpatruje w dwojaki sposób:

(l) jako narzedzie psychologiczne poznania i odkrywania "prawd" w sposób nie-

oczekiwany, oraz (2) jako szczególny "zmysl" wyostrzony na rozumienie przezyc

psychicznych samego siebie i innych ludzi. Powyzsze dwa znaczenia tego terminu

zarysowuja - moim zdaniem wystarczajaco - ramy moich rozwazan nad intuicja.

Pragne podkreslic, ze moim celem nie jest rozstrzyganie kwestii definicyjnych.

Podstawowym zalozeniem prezentowanych rozwazan jest ukazanie roli tak rozu-

mianej intuicji w pracy psychologa. Zamierzam uzasadnic poglad, iz intuicja jest

przydatnym "wyposazeniem" warsztatu zarówno psychologa-praktyka, jak i psy-

chologa-badacza.
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Punktem WYJSCla prezentowanych rozwazan sa wyniki wlasnych badan

empirycznych nad intuicja jako elementem warsztatu psychologa (Wójtowicz-Da-

cka 1994).1 W badaniu tym problem badawczy koncentrowal sie wokól pytania:
czy sposób wykonywania zawodu psychologa róznicuje opinie na temat intuicji i

jej stosowania? Analiza wyników badania doprowadzila do kilku istotnych stwier-

dzen. Okazalo sie, ze zarówno psychologowie-praktycy jak i psychologowie-bada-

cze zgodnie stwierdzili, ze podstawowymi wyróznikami intuicji sa: (1) nagle i

niespodziewane pojawienie sie mysli, sadu lub decyzji o rozwiazaniu problemu,

(2) trudnosci w okresleniu przeslanek, (3) calosciowy charakter ujmowania sytu-

acji czy zjawisk. Analiza pól semantycznych pojecia intuicja pozwala ponadto

stwierdzic, ze badani psychologowie definiujac intuicje czesciej poslugiwali sie

synonimami i asocjacjami, rzadziej uzywajac antonimów i opozycji. Jednakze

pomiedzy psychologami praktykami i badaczami wystapily istotne róznice w

sposobie definiowania pojecia "intuicja" Psychologowie-badacze w opisie intuicji

stosowali takie sformulowania jak "zdolnosc", "sposób", które nawiazywaly bezpo-

srednio lub metaforycznie do procesów poznawczych. Moze to oznaczac, ze badani

w tej grupie pojmuja intuicje jako narzedzie poznania psychologicznego. Nato-

miast psychologowie-praktycy zwykle wyrazali opinie, iz w celu opisania intuicji

nalezy odwolac sie do doznan zmyslowych: "odczuc", "wrazen", "stanów". Mozna

wiec stwierdzic, ze psychologowie-praktycy pojmuja intuicje raczej jako prz)' na-

lezny jednostce szczególny stan, swoista zdolnosc "szósty zmysl".

Omówione powyzej wyniki badania nasuwaja przypuszczenie, iz intuicjajako

"narzedzie" i jako "zmysl" spelnia rózne funkcje w pracy psychologa-praktyka i

psychologa-badacza. W dalszym ciagu rozwazan chcialabym przyjrzec sie blizej

temu zagadnieniu.

Intuicja w warsztacie psychologa-praktyka

Poznawanie i rozumienie przezyc psychicznych pacjenta jest, najkrócej mó-

wiac, podstawowym zadaniem stawianym przed psychologiem. Od psychologa

oczekuje sie trafnosci spostrzegania oraz duzej wrazliwosci na indywidualne

I Badama. o który\:h tu mowa pr7eprowadzonc zostaly w 1993 roku w próbie pracowników Instytutu Psychologii
UAM Poznan. W próbie tej wyodrebniono grupl; psychologów-praktyków i grupe psychologów-badaczy. nie
posiadaj:icych �ontaktu z praktY�:i. Opinie na temat intuicji i jej stosowania w zawodzie psychologa badane byly
la pomoc:i spc\:jalnic skonstruowanej ankiety do prleprowad7ema wywiadu kierowanego (ustrukturowancgo).
Uzyskane dane poddane zostaly analilie jakos\:iowcJ oraz badaniu pól semantyczny\:h wokól pojecia intuicja.
Mctody te nie daj:i ukladu odniesienia pozwalaj:icego na prlepro\\ adzenie scislych porównan interindywidualnych.
Stad tez wnios�i oparte zostaly o porównania intraind�widualne.
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potrzeby czlowieka poszukujacego pomocy. Zaklada sie, ze w bezposrednim kon-

takcie z pacjentem poza umiejetnosciami w nawiazywaniu kontaktów, wiedza o

metodach badania diagnostycznego i formach pomocy diagnostycznej psycholog-

praktyk bedzie bardziej swiadomy tego, co sie z nim wlasnie dzieje, zdobedzie

zaufanie do innych i samych siebie i dzieki temu bedzie potrafil wspólodczuwac z

drugim czlowiekiem.

Do tego potrzebna jest nie tylko fachowa wiedza, doswiadczenie, wnikliwosc

i znajomosc ludzi, ale takze (a moze przede wszystkim) ów "psychologiczny" zmysl

- wyczulony na ludzkie problemy i cierpienia - nazywany intuicja.

Zdolnosc do rozpoznawania, odczuwania i przewidywania cudzych stanów

psychicznych uznawana jest za szczególnie przydatna w kilku sytuacjach psy-

chologicznych, tzn.: podczas pierwszego kontaktu z pacjentem (tzw. pierwsze

wrazenie), w trakcie prowadzenia obserwacji i rozmowy zmierzajacych do sformu-

lowania diagnozy psychologicznej oraz przy opracowywaniu i realizowaniu pro-

gramu pomocy psychologicznej (techniki psychoterapeutyczne).

Juz od pierwszych minut spotkania psycholog dokonuje konfrontacji infor-

macji pochodzacych z obserwacji i rozmowy z bezposrednim wrazeniem, jakie na

nim wywiera badany. Kazdy gest, slowo, usmiech, grymas twarzy moga miec

wymowe diagnostyczna. Bezposredniego. pierwszego wrazenia, jakie pacjent wy-

wiera na badajacym. nie zastapi najdokladniejszy opis ani dane zaczerpniete z

historii choroby.

Czasami w tym krótkim momencie mozna dostrzec "prawdziwe oblicze

czlowieka". Z punktu widzenia teorii poznania interesujacy jest fakt, iz pierwsze

zetkniecie z pacjentem, które moze trwac doslownie kilka minut, niesie niejedno-

krotnie o wiele bogatsze i prawdziwsze informacje niz wielogodzinne badanie. Nie

oznacza to, by badanie psychologiczne nalezalo ograniczac do kilkuminutowego

kontaktu. Sadzejednak, ze w poznaniu drugiego czlowieka moment zetkniecia sie

z nim ma szczególna wartosc. Wrazenie uzyskane przez psychologa podczas

pierwszego kontaktu z badanym niejako determinuje kierunek dalszych poszuki-

wan. Zdarza sie, ze na jego podstawie psycholog tworzy - nierzadko intuicyjnie -

pierwszy portret, który zazwyczaj okazuje sie trafny. W dalszych kontaktach z

pacjentem, portret ten zostaje poszerzony o informacje pochodzace z obserwacji,

rozmowy oraz o wyniki testów psychologicznych.

Wychodzac z zalozenia, iz psychika wyraza sie bezposrednio, bez udzia-

lu swiadomosci, w kazdym w zasadzie przejawie zewnetrznym, w kazdym

sposobie zachowania sie danej osoby (R. Meili 1969, s. 21), psycholog stara

sieja rozpoznawac i rozumiec obserwujac zachowanie. Jak twierdzi dalej R. Meili

(1969, s. 21) w kazdym zetknieciu z takimi danymi wyczuwa sie bezposred-
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nio, bez udzialu refleksji pewne psychiczne stany, najwazniejsze nastro-

je, takie jak: smutny, zmeczony, napiety, rozgniewany i inne, lecz takze

bardziej stale wlasciwosci danej osoby. Tak rozumiana bezposredniosc obser-

wacji dotyczy wlasnie poznania intuicyjnego, umozliwiajacego rozpoznawanie

wlasciwosci psychicznych na podstawie obserwacji ekspresji (zachowania).

Elementami ekspresji, które moga miec wartosc diagnostyczna sa: wyraz

twarzy (mimika), postawa ciala, gestykulacja (pantomimika), styl mówienia,

chodzenia, ubierania sie, a takze zajmowany przez badanego dystans przestrzen-

ny.

W kontakcie z badanym psycholog nie moze pozwolic sobie na bledne odczy-

tanie wyrazu twarzy pacjenta, gdyz musi nan odpowiednio zareagowac. Ponadto,

musi byc czuly na gesty i inne ruchy ciala, bedace wyrazem ekspresji emocjonal-

nej. Prawidlowy odbiór pantomimiki pacjenta pozwala odczytac komunikaty

niewerbalne, a takze róznicowac stany emocjonalne, np. zacisniete piesci moga

oznaczac agresje, dotykanie twarzy -lek, a drapanie sie - zawstydzenie (Argyle

1991). Warto w tym miejscu podkreslic, iz kazdy czlowiek potrafi dowolnie kiero-

wac swoja mimika, pantomimika oraz "graC; cialem". Jest to rodzaj maski, która

naklada pacjent po to, aby ukryc prawdziwe reakcje uczuciowe. Psycholog podczas

obserwacji stoi wobec koniecznosci odczytywania podwójnego jezyka - tego wido-

cznego na "pierwszy rzut oka" i tego ukrytego, przekazywanego za pomoca

komunikatów niewerbalnych. Taka mozliwosc zapewnia wlasnie intuicja.

Podobnie jak wyraz twarzy, gestykulacja, postawa ciala, tak i sposób mówie-

nia moze byc zródlem waznych informacji o pacjencie. W tonie glosu psycholog

moze odczuc czyjas serdecznosc, wrogosc, radosc, smutek, lek, agresje lub zmecze-

nie. Styl ekspresji slownej odzwierciedla aktualne i przeszle przezycia pacjenta

oraz jego pozycje spoleczna i rodzaj kontaktów interpersonalnych. Pozwala wiec

niekiedy na dokladniejsza charakterystyke czlowieka niz wypowiadane tresci. Dla

psychologa rozmowa z pacjentem jest nie tylko metoda uzyskiwania materia-

lów, których opracowanie (interpretacja) pozwala wyraznie poznac

okreslone fakty psychologiczne (Gerstman 1976, s. 61).

W rozmowie psycholog dazy przede wszystkim do nawiazania odpowiedniego

kontaktu emocjonalnego z pacjentem. W zwiazku z tym stara sie tak pokierowac

rpzmowa, aby pacjent nabral do niego zaufania. Odslania on przeciez przed

psychologiem swoje najglebiej skrywane tajemnice, których nikomu przedtem nie

zdradzil. Prowadzi to do powstania swoistej wiezi emocjonalnej miedzy nimi, a

psycholog obarczony zostaje ciezarem zaufania.

Umiejetnosc nawiazywania dobrego kontaktu z rozmówca w duzej mierze

zalezy od zdolnosci psychologa do rozpoznawania wlasnych stanów psychicznych
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i stanów psychicznych badanego. Gdy prowadzacy rozmowe psycholog nie rozumie

zachowan rozmówcy, gdyz nie opiera sie na wlasnych doznaniach, wówczas zacho-

wanie badanego moze byc dla niego zaskoczeniem, budzic agresje lub wrogosc.

Psycholog nie moze pozwolic sobie na manifestowanie takich uczuc wobec pacjen-

ta. Jesli jednak pojawiaja sie musza zostac poddane dokladnej analizie i kontroli.

Jednak nie tyle chodzi o ich maskowanie, ile o zmiane postaw emocjonalnych.

W miare jak psycholog rozpoznaje stany psychiczne pacjenta i wchodzi w swiat

jego przezyc, mija negatywne nastawienie wobec niego.

"Dobry psycholog" potrafi takze odpowiednio pokierowac rozmowa, intuicyj-

nie wyczuwajac o co zapytac, a co w danej chwili pominac. Prowadzacy rozmowe

musi zdawac sobie sprawe z tego, czy pytanie które zamierza zadac badanemu,

nie wywola zaklopotania, rozdraznienia czy innych przykrych uczuc. Chyba, ze

jest to rozmowa prowokujaca pacjenta do wyladowania napiecia emocjonalnego.

Jesli psycholog posluguje sie ta metoda, aby wzbudzic u pacjenta silne emocje

powinien takze orientowac sie, jak daleko moze sie "posunac" w dyskusji na

drazliwy temat, aby nie wywolac reakcji niepozadanych (np. agresji) (H. Sek

1991>.

Czasami wybiera inny sposób prowadzenia rozmowy np. milczenie. Milczenie

psychologa czesto wskazuje na istnienie dobrego kontaktu emocjonalnego miedzy

rozmówcami. Dla osoby badanej moze ono oznaczac akceptacje jej zachowan i

wypowiadanych slów (J. Brzezinski i S. Kowalik 1991). Natomiast milczenie

pacjenta moze miec o wiele wiecej przyczyn. Moze byc wyrazem protestu przeciw-

ko ingerencji psychologa w tresc wypowiedzi lub przejawem braku zaufania do

badajacego (J. Brzezinski i S. Kowalik 1991). Albo moze - po prostu - oznaczac

niemoznosc sformulowania swoich mysli i wypowiedzenia ich lub tez moze byc

sposobem obrony przed odkryciem prawdy. Od psychologa oczekuje sie rozpozna-

nia przyczyn milczenia pacjenta i prawidlowgo zareagowania na nie. Bardzo

czesto zdarza sie, ze jest to reakcja intuicyjna.

W kontakcie z pacjentem intuicja zatem daje psychologowi mozliwosc pel-

niejszego zrozumienia badanej osoby poprzez wczucie sie w swiat jej przezyc i

odczuc, pozwala na dokladna i wnikliwa obserwacje oraz ulatwia komunikacje.

Jest takze pomocna porzy gromadzeniu materialów do badan (testów psychologi-

cznych) i przede wszystkim podczas ich selekcji i interpretacji.

Omówienie wszystkich testów wykracza poza zakres tego artykulu, dlatego

skupie sie jedynie na tych, których interpretacje nie sa jednoznaczne i dlatego

dopuszczaja mozliwosc kierowania sie intuicja. Mam na mysli testy projekcyjne.

Testy (metody) projekcyjne stanowia grupe metod diagnostycznych, stosowa-

nych dosc szeroko przez psychologów-praktyków. Do najwazniejszych z nich
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zalicza sie: Test Rorschacha, Test Apercepcji Tematycznej (TAT), Test Zdan Nie-

dokonczonych oraz Rysunek. Wykorzystujac zjawisko projekcji, metody te daja

osobie badanej sposobnosc do rzutowania wlasnych uczuc, pragnien i dazen na

sytuacje stworzone w badaniu. H. Sek (1984, s. 56) zaklada, ze wieksze nasilenie

projekcji i wieksze prawdopodobienstwo rzutowania glebszych, nieswiadomych

cech osobowosci wystepuje wówczas, gdy eksponowany material jest .wielo-

znaczny i w niskim stopniu ustrukturalizowany. Autorka ta podkresla, iz

analiza i interpretacja badania powinna miec charakter calosciowy i dynamiczny.

Koncowa diagnoza osobowosci przy pomocy Testu Rorschacha jest cha-

rakterystyka. dynamicznie powia.zanych sfer funkcjonowania czlowieka

w zakresie: (1) procesów poznawczych i intelektu z zaznaczeniem wyko-

rzystania potencjalnych (twórczych) mozliwosci, (2) reaktywnosci emo-

cjonalnej i kontaktu poznawczo-emocjonalnego z otoczeniem, (3) typu

przezywania, (4) mechanizmów zewnetrznej kontroli emocji oraz kontro-

li powstawania procesów emocjonalno-popedowych, na zasadzie inte-

growania ich z systemem wartosci i wymaganiami otoczenia (H. Sek 1984,

s.61).

Przy poslugiwaniu sie metodami projekcyjnymi i przeprowadzaniu ich inter-

pretacji decydujaca role odgrywa wiedza - glównie psychoanalityczna - dla

ustalenia psychologicznego znaczenia symboliki, wyobrazen i mowy. Nie zawsze

jednak interpretacja ta jest prosta i jednoznaczna. Czasami polaczenie wiedzy

teoretycznej z intuicyjnym wgladem pozwala psychologowi na uzyskanie pewnosci

o dokonaniu calosciowego ogladu badanej osoby. W tym przypadku intuicja ukie-

runkowuje interpretacje psychologiczna, umozliwiajac zrozumienie mechani-

zmów rzadzacych zachowaniem wybranej osoby, daje szanse na polaczenie

zebranych danych w sensowna calosc sluzaca poznaniu "prawdy" o tym czlowieku.

Pozwala na poszukiwanie ukrytych znaczen konkretnych wydarzen, doswiadczen

i okolicznosci oraz wyjasnianie niezrozumialych postaw i motywów postepowania.

Dzieki intuicji psycholog moze równiez dotrzec do najglebszych pokladów ludzkiej

psychiki i dzieki temu rozpoznac zakamuflowane informacje na temat struktur

osobowosci badanego.

Mozliwosci wykorzystania intuicji w warsztacie psychologa-praktyka nie

ograniczaja sie jedynie do sformulowania diagnozy psychologicznej, lecz moga

dotyczyc takze procesu terapeutycznego, któremu poddawany jest pacjent. Dla

celów tego artykulu dokonalam podzialu na diagnoze i terapie, chociaz mam

swiadomosc, ze oddzielenie tych dwóch procesów jest sztuczne i niemozliwe w

praktyce. Obecnie pragne przedstawic wybrane techniki psychoterapeutyczne,

skupiajac siejedynie na tych elementach, które wymagaja korzystania z intuicji.
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W interwencji kryzysowej dzialanie psychologa skupia sie na opanowaniu

kryzysu poprzez zapewnienie pacjentowi komfortu psychicznego, okazanie mu

wsparcia i zrozumienia, umiejetne budowanie nadziei, oraz empatyczne wyslu-

chanie. W kontakcie z osoba przezywajaca kryzys, psycholog czesto intuicyjnie

wyczuwa z jakiego rodzaju wsparcia moze skorzystac, aby nie powiekszyc stresu

pacjenta. Nie zawsze bowiem udzielanie wsparcia w sposób aktywny (np. poprzez

pocieszanie) przynosi zamierzony rezultat. Niekiedy pacjent oczekuje jedynie

przyjaznej atmosfery i obecnosci pomagajacego.

Jedna z zalet bezposredniego udzielania wsparcia jest redukcja niepokoju i

- w konsekwencji - komfort psychiczny. Sytuacja psychologicznego wsparcia

pozwala wiec pacjentowi wyrazic silne uczucia rozpaczy i frustracji, nie narazajac

go na dalsze urazy. Prawidlowe wsparcie upewnia tez wspomaganego, ze potrafi

pomóc on samemu sobie, ze jest zdolny, wartosciowy i moze podejmowac plany na

przyszlosc. Dlatego tak wazne jest, aby pomagajacy wspieral pacjenta w szczyto-

wym momencie kryzysu tj. w momencie naj glebszego nasilenia uczuc i aby

wsparcie to trwalo dopóty, dopóki wspomagany nie zbierze sily aby poradzic sobie

z problemem (J. Santorski 1993). Wymaga to od psychologa stalego wyczuwania

aktualnego stanu psychicznego pacjenta i przewidywania jego reakcji.

Sytuacji kryzysu sprzyja poczucie beznadziejnosci, rozpacz i depresja. Istot-

nym elementem pomocy jest wiec budowanie i podtrzymywanie nadziei. Nadzieja

stanowi antidotum na rozpacz i frustracje. Waznym czynnikiem przy budowaniu

i podtrzymywaniu nadziei jest wskazanie, ze sytuacja kryzysowa daje nowe

mozliwosci rozwoju i okazje do odnowy. Wyrwanie pacjenta z beznadziejnosci

poprzez zachecanie go do dzialania, wplynie korzystnie równiez na jego samopo-

czucie. Pomoze w nawiazaniu nowych kontaktów interpersonalnych i planowaniu

przyszlosci.

Ogólnie rzecz ujmujac, postepowanie z ludzmi w sytuacjach kryzysowych

wymaga elastycznego reagowania oraz szybkiej i aktywnej interwencji. Chociaz

wazne sa umiejetnosci "techniczne" i wyuczone strategie postepowania osoby

pomagajacej w kryzysie mysle, ze pomocna w terapii moze okazac sie równiez

intuicja. Jej rola nie ogranicza sie przeciez do wspomnianego juz wyczuwania

stanów psychicznych pacjenta i adekwatnego reagowania na nie, lecz pozwala

psychologowi równiez na oderwanie sie od myslenia o sobie i pelna identyfikacje

z problemem pacjenta.

W psychoterapii grupowej rola terapeuty jest do tego stopnia niejednozna-

czna, ze daje psychologowi nieograniczone mozliwosci poslugiwania sie wlasna

intuicja. Grupowa psychoterapia pobudza samoeksploracje zarówno u pacjentów,

jak i psychologa, sprzyja ujawnianiu ukrytych mysli, przezyc i pragnien.
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Kazda osoba wchodzi do grupy z wlasnymi doswiadczeniami, które nie

pozostaja bez wplywu na relacje panujace w grupie. Doswiadczenia w kontaktach

z innymi ludzmi czlonkowie grupy rzutuja na nowe sytuacje. Projekcja ujawniana

w grupowej psychoterapii moze dotyczyc takze konfliktów wewnetrznych, których

pacjent nie rozpoznaje w sobie, lecz w pozostalych osobach. To wlasnie psycholog

rozpoznaje owe projekcje i przepracowuje je w grupie za pomoca informacji

zwrotnych, komentarzy i interpretacji.

Terapeuta dostarcza czlonkom grupy odpowiednich informacji dokonujac

interpretacji wypowiedzi oraz wyjasnia zjawiska zachodzace w grupie. Jako

czlonek grupy uczestniczy takze bezposrednio w przebiegu terapii i wyraza swoje

odczucia (S. KratochviI 1978). Dysponujac szerokim repertuarem wlasnych od-

czuc, terapeuta wczuwa siew róznorakie odczucia pacjentów. Dzieki temu stwarza

okazje czlonkom grupy do swobodnego wyrazania mysli i uczuc.

Jesli pomiedzy czlonkami grupy rodza sie konflikty (o róznym podlozu, np.

zwiazane z walka, czy rywalizacja o przywództwo), zadaniem terapeuty jest takze

rozpoznanie ich (gdyz na poczatku nie sa one wyrazone wprost) i odpowiednie nan

zareagowanie. Prowadzacy musi wiedziec, kiedy ijak dlugo moze pozwolic grupie

na tego typu zachowania, a takze - gdzie skierowac agresje czlonków grupy tak,

aby jej nie stlumic lecz zrozumiec i konstruktywnie wyrazic.

W powodzeniu terapii niejednokrotnie pomocne moga wiec okazac sie prze-

czucia intuicyjne sluzace dokonywaniu odpowiednich wyborów dotyczacych stra-

tegii dzialania w sytuacjach niejasnych i zróznicowanych, charakterystycznych

dla psychoterapii grupowej.

Terapia indywidualna nastawiona na klienta opiera sie na zalozeniu, ze

kazdy czlowiek jest zdolny do zrozumienia samego siebie, do odkrywania

wlasnych mozliwosci, rozszerzania swiadomosci wlasnego doswiadcze-

nia oraz do podejmowania wyborów i ryzyka dotyczacego wlasnych

zachowan (C.R. Rogers 1991, s. 6). Rola psychologa jest okreslona jako intensyw-

na koncentracja na swiecie przezyc pacjenta oraz na swiadomosci wlasnych odczuc

w kontakcie z klientem. Powodzenie terapii wedlug C. Rogersa (1991, s. 8) zalezy

od trzech czynników:

O) autentycznosci czy tez kongruencji terapeuty, (2) pelnej akceptacji albo

bezwarunkowego pozytywnego nastawienia wobec klienta, (3) wrazliwego, precy-

zyjnego i empatycznego zrozumienia tego, co klient odczuwa i tego, o co mu

naprawde chodzi.

Z punktu widzenia tematu pracy najbardziej interesuje mnie ostatni czynnik.

Wnikliwe zrozumienie przezyc pacjenta pozwala psychologowi skoncentrowac sie

na tym, czego klient aktualnie doswiadcza. Dlatego musi on miec przez caly czas
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spotkania "wyostrzona" wrazliwosc na zmiany odczuc drugiego czlowieka. najego

niepokój, zaklopotanie czy wrogosc.

W kontakcie z klientem psychoterapeuta daje takze wyraz uczuciom, jakie

budzi w nim swiat jego przezyc, sprawdza adekwatnosc swoich doznan i umiejet-

nie kieruje reakcjami klienta. Jesli do tego potrafi uchwycic subtelne tresci jego

wewnetrznego dialogu. pomaga klientowi wyrazic to, co nie zostalo wyrazone, a

co kryje sie tuz pod powierzchnia. \V rozmowie z klientcm moze wówczas uslyszec

"Tak, chyba masz racje! Nigdy przedtem nie myslalem o tym w taki

sposób, ale wlasnie to czulem i przezywalem. A teraz lepiej to rozumiem"

(C.H. Rogers 1991, s. 47). Tak glebokie zrozumienie problemu pacjenta umozliwia-

ja nie tylko kwalifikacje i umiejetnosci "techniczne" terapeuty. ile zdolnosci

niedostepne umyslowi, intuicyjne wlasnie. W tym znaczeniu, intuicjajest zgodno-

scia uczuc i odczuc psychologa z tym. co w danej chwili komunikuje klient.

W psychoterapii najistotniejsze wydaje sie to. ze kazdy rodzaj pomocy psy-

chologicznej stawia przed terapeuta wazne zadanie: oprócz wiedzy i doswiadcze-

nia uzyskanie dostepu do intuicji i wykorzystanie jej w kontakcie z pacjentem.

Podsumowujac. intuicja w warsztacie psychologa-praktyka spelnia kilka

waznych funkcji: (l) sluzy calosciowemu poznawaniu pacjenta, poczawszy od

pierwszego kontaktu z nim, poprzez obserwacje, rozmowe az do powstania diag-

nozy, (2) umozliwia lepsze zrozumienie jego "wewnetrznego swiata", a tym samym

pozwala psychologowi na przyjecie perspektywy pacjenta, (3) ukierunkowuje

intcrpretacje psychologiczna dotyczaca wszelkich wytworów badanego.

Wyniki badania przeprowadzonego wsród psychologów (Wójtowicz-Dacka

1993), dotyczacego opinii na temat intuicji i jej stosowania potwierdzily, ze

psychologowie w podobny sposób okreslaja miejsce intuicji w warsztacie psycho-

loga-praktyka. Okazalo sie, ze dla psychologów-praktyków intuicja jest jednym z

waznych narzedzi procesu diagnostycznego i terapeutycznego. Podkreslali oni

mozliwosc wykorzystywania intuicji przy stosowaniu tzw. "metod klinicznych"

(wyczucie kliniczne), zwlaszcza przy pierwszym kontakcie z pacjentem, a takze w

innyth sytuacjach terapeutycznych, np. w interwencji kryzysowej czy terapii

grupowej. Badanie wykazalo ponadto, ze dla psychologow-praktyków intuicja to

nie tylko szybkie wykorzystanie wiedzy, skrócenie myslowego testowania alterna-

tyw we wstepnym formulowaniu diagnozy, ale takze wyczucie (w sytuacji terapeu-

tycznej) reakcji pacjenta czy przyzwolenia lub wspomagania takich reakcji.

Psychologowie-praktycy przypisywali intuicji zwykle drugorzedna role, gdy mogli

pracowac nad problemem terapeutycznym dluzej i mieli wiecej informacji. Wów-

czas intuicja jako zródlo alternatywne dopelniana byla przez rutynowe czynnosci

diagnostyczne i wykorzystywana przy formulowaniu programu remediacyjnego.
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N atomiast podczas interwencji o charakterze pomocnym, w którym wymagana

jest szybka i natychmiastowa terapia, psychologowie-praktycy byli sklonni przy-

pisywac intuicji znaczenie pierwszoplanowe. Tak wiec dla psychologów-prakty-

ków ranga intuicji jest warunkowa i zalezy od sytuacji.

Zdaniem wszystkich badanych osób, intuicja jest zjawiskiem powszechnym,

tzn. przynaleznym wszystkim ludziom. Jednakze istotne znaczenie przywykorzy-

staniu i stosowaniu intuicji maja rozmaite determinanty, np.: spontanicznosc,

niski poziom leku. polozenie na osi afektywnosc - deskryptywnosc, zlozonosc

poznawcza, poziom inteligencji. doswiadczenie oraz wiek.

Intuicja \\ pracy psychologa-badacza

Od psychologa oczekuje sie, ze nie bedzie sie on zatrzymywac w sWOIm

rozwoju teoretycznym i metodologicznym na poziomie wiedzy juz posiadanej, lecz

bedzie otwarty na nowe teorie i poglady, a takze bedzie stale unowoczesnial swój

warsztat pracy. Dlatego psycholog-praktyk kieruje pod adresem nauki zapotrze-

bowanie na nowe, skuteczniejsze od dotychczas stosowanych metody dzialania.

To wlasnie psycholog-badacz dostarcza nowych teorii, które pozwalaja na pelne i

trafne opisanie czynników odpowiedzialnych za okreslone zaburzenia psychiczne.

Dzieki opisaniu i wyjasnianiu przez niego jednostkowego stanu rzeczy (diagnoza)

i opracowaniu programu pomocy terapeutycznej (psychotechniki), mozliwe jest

odniesienie owych ustalen nie tylko do konkretnego, pojedynczego przypadku. ale

do calej grupy przypadków podobnych (alkoholizm, narkomania, samobójstwa)

(J. Brzezinski 1991).

W zwiazku z tym psycholog-badacz powinien wykazac sie nie tylko znajomo-

scia odpowiednich teorii. ale takze umiejetnoscia konstruowania nowych metod

badawczych (np. testu) lub przeksztalcania metod juz istniejacych.

Prowadzac badanie psycholog-badacz posluguje sie najczesciej z góry okre-

slonym schematem. Dla zilustrowania postepowania badawczego przytocze sche-

mat zaproponowany przez M. Bunge'go (za J. Brzezinskim 1980, s. 10). Wyróznia

on 5 etapów, to znaczy:

Etap l. Ujecie problemu

1. Dokonanie przegladu faktów (zebranie okreslonej grupy faktów, ich wstepna

ocena i selekcja z punktu widzenia problemu naukowego).

2. Rozpo�nanie problemu (ocena sytuacji i wystepujacych w danej dziedzinie

wiedzy, podlegajacej penetracji badacza, nieadekwatnosci, luk, niekonsekwencji).
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3. Postawienie problemu (sformulowanie pytania; odpowiedz na me mialaby

wyjasnic lepiej niz dotychczas dany skrawek rzeczywistosci).

Etap 2. Zbudowanie modelu teoretycznego

1. Dokonanie selekcji waznych czynników (wysuniecie zalozen o zmiennych po-

tencjalnie istotnych).

2. Wysuniecie centralnych hipotez i pomocniczych zalozen (zaproponowanie zalo-

zen mówiacych o charakterze zwiazków laczacych zmienne, próba sformulowania

twierdzen, które maja wyjasnic zaobserwowane fakty).

3. Dokonanie przekladu na jezyk matematyki (wyrazenie - w miare mozliwosci -

hipotezy w jezyku matematyki>.

Etap 3. Wyprowadzenie szczególowych konsekwencji

1. Wyszukanie racjonalnych ujec (uporzadkowanie konsekwencji, jakie moga byc

zweryfikowane ).

2. Wyszukanie podstaw empirycznych (postawienie prognoz - na podstawie mo-

delu i danych empirycznych - z uwzglednieniem dostepnych badaczowi technik

ich weryfikacji>.

Etap 4. Sprawdzenie hipotez

1. Zaplanowanie sprawdzenia (zaplanowanie sposobów sprawdzania hipotez,

zaplanowanie róznego typu dzialan, takich jak: obserwacje, pomiary, eksperymen-

ty itpJ.

2. Wykonanie sprawdzenia (przeprowadzenie danych dzialan i zebranie danych).

3. Usystematyzowanie danych (ich klasyfikacja, analiza i ocena ich wartosci,

wyeliminowanie z pola rozwazan danych zbednych).

4. Wyprowadzenie wniosków (interpretacja danych w terminach przyjetego mo-

delu teoretycznego).

Etap 5. Wprowadzenie do teorii wniosków z badan empirycznych

1. Dokonanie po.ównania wniosków z prognozami (ocena stopnia, w jakim uzy-

skane wyniki potwierdzaja lub obalaja zalozony model teoretyczny).

2. Zmodyfikowanie modelu (wprowadzenie do modelu pewnych zmian lub nawet

zastapienie go innym).

3. Przedstawienie sugestii do dalszej pracy (wyszukanie luk i bledów w calym toku

postepowania badawczego, gdy model zostal obalony oraz poszukiwanie mozliwo-

sci rozszerzenia modelu, gdy model zostal potwierdzony.

Kazdy - opisany powyzej - etap badania naukowego wymaga od psychologa

znajomosci literatury przedmiotu, swobody w operowaniu wiedza teoretyczna,

elastycznosci przy podejmowaniu decyzji oraz wytrwalosci w dazeniu do celu.

Niekiedy pomocne moze byc takze dodatkowe wyposazenie psychologa-badacza -

intuicja, dajaca szanse na nieskrepowane dzialanie twórcze. W tym momencie



149

nasuwa sie pytanie: czy intuicja zawsze prowadzi do twórczych efektów? Oczywi-

scie, ze nie - stwarza jednak potencjalnie wieksze mozliwosci dla ich osiagniecia

niz tylko plynne zonglowanie wiadomosciami.

W warsztacie psychologa-badacza intuicja bedzie przejawiala sie w postaci

wgladów dokonywanych w trakcie rozwiazywania problemów badawczych, badz

bedzie przybierala forme naukowych "olsnien", przychodzacych znikad i na ni-

czym nie opartych. Zgodnie z wyróznikami intuicji opisanymi we wstepie intuicja

bedzie pojawiala sie nagle, w nieoczekiwany sposób, bez dlugiego ciagu wywodów,

przeksztalcen i uscislen, a psycholog-badacz bedzie mial trudnosci w okresleniu

jej przeslanek.

Wydaje sie, ze tak rozumiana intuicja psycholog-badacz bedzie mógl posluzyc

sie: (1) w fazie dostrzegania problemu - glównie w fazie odkrycia, gdy intuicja

"daje wskazówki" gdzie kierowac swoje poszukiwania. Jako zródlo nowych pomy-

slów i idei gwarantuje takze swiezosc odkryc; (2) w momencie formulowania

problemu badawczego - intuicja uruchamia procesy myslowe zmierzajace do

sformulowania problemu. Pozwala takze na "wyczucie" problemu tzn. na wychwy-

tywanie jego zródla w obserwowanym zjawisku, ciagu zdarzen lub w zachowa-

niach ludzi; (3) przy uzasadnianiu i wyjasnianiu wykrywalnych prawidlowosci-

intuicja warunkuje konstruowanie obrazu zaleznosci i zmian dokonujacych sie w

zjawiskach oraz pomaga przy ocenie trafnosci metodologicznej.

Jak widac, intuicja w warsztacie psychologa-badacza nie jest tym samym

zjawiskiem co intuicja doswiadczana przez psychologa klinicyste w bezposrednim

kontakcie z pacjentem.

Dane pochodzace z badan o których wspomnialam wczesniej (Wójtowicz-Da-

cka, 1993) wskazuja, iz mozliwosci i intencje stosowania intuicji sa o wiele wieksze

w praktyce psychologicznej niz w pracy badawczej.

Wprawdzie psychologowie-badacze wskazywali, iz korzystaja z takiego "po-

znania metaforycznego" w zyciu, szczególnie w kontaktach interpersonalnych

oraz czasami w dzialalnosci naukowej - w momencie poszukiwania i formulowa-

nia problemu. Jednakze czynia to rzadko. Ponadto podkreslali, iz w badaniach

naukowych nie mozna bazowac wylacznie na intuicji. Nalezy ja kontrolowac i

weryfikowac odwolujac sie do wiedzy teoretycznej i myslenia. Poniewaz jednak w

czasie wyprzedza ona wiedze, psychologowie-badacze nie wykluczajajej charakte-

ru pierwszoplanowego.
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Zakonczenie

Glównym problemem niniejszego artykulu bylo okreslenie roli intuicji w

warsztacie psychologa. Na podstawie aktualnej literatury poswieconej temu zja-

wisku (której niestety nie ma zbyt wiele) staralam sie wskazac rózne sposoby

definiowania pojecia intuicja. Przyjelam dwojakie znaczenie intuicji: raz jako

nieuchwytnego stanu, szczególnego "zmyslu" (nieodzownego atrybutu ludzkiej

egzystencji), który pozwala na wczuwanie sie i wspólodczuwanie z drugim czlo-

wiekiem oraz dwa - jako narzedzia psychologicznego poznania.

Dla zilustrowania roli intuicji w pracy psychologa wybralam tzw. "metody

kliniczne", którymi posluguje sie glównie psycholog-praktyk w bezposrednim

kontakcie z pacjentem: metody badania diagnostycznego i techniki psychote-

rapeutyczne oraz niektóre aspekty pracy psychologa-badacza, zajmujacego sie

tworzeniem nowych teorii i nowych narzedzi badawczych wykorzystywanych w

praktyce psychologicznej.

Podsumowujac rozwazania nad problemem znaczenia intuicji w warsztacie

psychologa mozna powiedziec, ze sposób pelnienia roli psychologa wplywa rózni-

cujaco na postrzeganie intuicji i ocene jej przydatnosci w warsztacie psychologa.

Intuicja niezbedna jest w kazdym momencie pracy psychologa, gdy konta-

ktuje sie on z pacjentem. Jako narzedzie psychologicznego poznania niezmiernie

wazna jest przy odkrywaniu, rozpoznawaniu i interpretowaniu informacji sluza-

cych lepszemu zrozumieniu czlowi�ka. Juz od pierwszego spotkania psychologa z
pacjentem pozwala pa odczytywanie "prawdziwego oblicza czlowieka". Po zdiag-

nozowaniu intuicja "czuwa" nad prawidlowym przebiegiem procesu terapii po-

przez wspólodczuwanie i wspólbrzmienie psychologa z pacjentem. Uzyskanie

dostepu do intuicji stwarza psychologowi mozliwosc zrozumienia siebie samego

oraz innych ludzi. Intuicja jest takze wykorzystywana przez psychologa podczas

gromadzenia i selekcji materialów obadanej osobie, ukierunkowuje interpretacje

i pozwala na stworzenie calosciowego obrazu czlowieka.

Niemala role odgrywa tez w warsztacie psychologa-badacza dajac mu szanse

na nieskrepowane dzialanie twórcze. Poniewaz wyprzedza wiedze, szybciej "wy-

czuwa" istote problemu badawczego, ulatwia sformulowanie go i wyjasnianie

wykrywanych prawidlowosci.

Wydaje sie zatem, ze intuicja stanowi nieodlaczny element warsztatu psy-

chologa i w zwiazku z tym nie moze byc odrzucana ani pomijana. Potwierdzenia

tej tezy nalezy poszukiwac w przedstawionych wynikach badania empirycznego,

które potwierdzilo, ze rozpatrywane przeze mnie zjawisko istotnie stanowi dla
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psychologów nieodzowny atrybut "bycia dobrym psychologiem", chociaz nie za-

wsze nadaje mu sie range pierwszoplanowa.

Mimo, iz powyzszy artykul nie wyczerp-Aje tematyki zwiazanej z intuicja, to

. mam nadzieje, ze dostarcza nowych tresci do posiadanej juz wiedzy o intuicji.
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