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IEVADS
Latvijas apstākļos par geštaltterapijas ienākšanu mūsu sabiedriskajā dzīvē sāka plaši
runāt XX gadsimta 90. gadu sākumā. No 1992. gada Parīzes Geštalta Skolas vadītāja Serža
Gingera (S.Ginger) uzraudzībā Latvijā regulāri tiek organizēta geštaltterapeitu apmācība. 1994.
gadā tika noorganizēts Rīgas geštaltcentrs, kas apvienoja šī psihoterapijas virziena piekritējus un
interesentus. Rīgas geštaltcentrs jau tobrīd bija plaši pazīstams ar savām aktivitātēm un saliedētu
darbu. 2002. gadā tika dibināts Rīgas geštalta institūts.

Tika sagatavota vesela rinda sertificētu geštaltterapeitu ar iepriekšējā darba pieredzi
visdažādākās jomās: psiholoģijā, socioloģijā, medicīnā, pedagoģijā utt. Ļoti bieži par
geštaltterapeitiem kļūst citu psihoterapijas virzienu pārstāvji. Nereti tie ir humānistiskās
psiholoģijas, psihoanalīzes un uz ķermeni orientētās terapijas speciālisti: zīmīgi ir tas, ka,
pateicoties tieši šo nozaru integrācijai, būtībā savā laikā arī radās un attīstījās geštaltterapija.
Latvijas geštaltterapeiti pielieto šo efektīvo metodi dziļu personības disfunkciju gadījumos,
problēmsituāciju konsultēšanā, darbā ar posttraumatiskajām situācijām u.c. Notiek kā
individuālās, tā arī grupu konsultācijas. Psihoterapija norisinās, palīdzot klientiem uzņemties
atbildību par savas darbības rezultātiem, dziļi emocionāli apzinoties sevi pašu, savas vajadzības
un uzskatus, radošās adaptēšanās šķēršļus un ,,pielikt punktu” ,,nepabeigtās pagātnes”
traumējošajai ietekmei.

Manu dzīvi ir ietekmējusi tikšanās un iepazīšanās ar geštalttterapiju un mākslas terapiju.
Geštaltterapija un mākslas terapija - abas ir ļoti radošas terapijas. Sevī jūtu, ka aplis ir noslēdzies
un manī ir notikusi mākslas un geštaltterapijas saplūšana, varētu teikt sintēze. Ņemot vērā manu
personīgo pieredzi un iegūto pieredzi konsultējot klientus, kad terapijā ir izmantotas mākslas
terapijas metodes, es savā diplomdarbā rakstu par geštaltterapijas un mākslas efektivitāti darbā ar
klientiem.

Mākslas terapijas geštalta novirziens - geštalta mākslas terapiju rezumē kā aktīvas
kustības pieredzi, kas tiek gūta ar mākslas izpausmes palīdzību tādejādi iedrošinot klientus
apdomāt savu vizuālo izpausmju formu un paternu nozīmi.
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Terapeitiskais process virzīts uz to, lai pavērtu iespēju un ļautu realizēties klienta jaunai
pieredzei un tās asimilācijai, kas vērsta uz stabilām izmaiņām klienta dzīvē. Ar vizuālas
reprezentācijas starpniecību klients iepazīst sevi un apkārtējo vidi, saskata savas robežas un
mijiedarbību ar apkārtējo pasauli. Grupas dalībnieku mākslas darbi kā fons, kur parādās viņu
vajadzības, nepabeigties geštalti – figūra.

Dažādu formu radošas aktivitātes izmantošanas galvenais uzdevums terapijā ir sesijas
laikā uzlabot komunikāciju starp apziņas un zemapziņas esamības aspektiem. Mākslas metodes
priekš komunikācijas rada dažādus ceļus, akcentējoties uz jūtu un tēlu apzināšanos, intuitīvus
impulsus un asociācijas, kas parasti viegli tiek nospiesti ar apziņas uzstādījumiem vai ar ģimenes
un sociālajiem noteikumiem. Tradicionāli terapija notiek verbāli, kas ari var būt par ierobežotāju
tās efektivitātē.Tajā pat laikā vizuālie, plastiskie vai muzikālie tēli dod terapeitam iespēju redzēt
klienta pasauli tādu, kā viņš to redz pats. Terapijas laikā, izmantojot radošas formas, tas rada
klienta iesaistīšanu ne tikai ar prātu, bet arī jūtas un ķermeni, kas attīsta spējas uz intuitīvo un
tēlaino realitātes apjēgšanu ne tikai ar loģiski lineāro domāšanu. Terapijā, izmantojot mākslu,
priekšplānā stāv attēla process un hipotēze, ka šim procesam pašam par sevi ir terapeitisks
raksturs.

3

1.1. Geštaltterapija kā radošs process
Geštaltterapijas mērķis - ļaut cilvēkiem apzināties un izprast visas savas personības
sadrumstalotās sastāvdaļas, tās pieņemt, uzlabot un apvienot vienotā veselumā. Tas palīdz
cilvēkam izbēgt no apkārtējās vides diktāta un iegūt reālu patstāvību, no ārējās palīdzības nokļūt
pie iekšējās palīdzības, kura ir balstīta uz pašpaļāvību un pašpietiekamību.

Geštaltterapijas mērķis - palīdzēt indivīdam koncentrēties uz viņa tagadnes apzināšanos.

Geštaltterapeita mērķis - palīdzēt klientam apzināt savus nepabeigtos geštaltus ( t.i.
neapmierinātās vajadzības, kuru apzināšana dažādos laika posmos nezināmu iemeslu dēļ tika
nobloķēta ), padarīt tos maksimāli konkrētus un rast tiem loģisku nobeigumu - atrisinājumu. Šī
uzdevuma veikšanai klientam jāiemācās dzīvot “šeit un tagad”, lai apzinātos visas šī brīža
vajadzības un fokusētu visu savu uzmanību un spējas to realizēšanai. Neirozes patiesās saknes,
kā mīlēja apgalvot geštaltterapijas tēvi, ir meklējamas cilvēka tieksmē pārgudri runāt un fantazēt
tur, kur vajadzētu vienkārši pieņemt pašlaik esošo.

Par garīgo un sociālo veselību var spriest pēc tā, kā cilvēks pastāvīgi radoši pielāgojas
kontakta robežai starp organismu un apkārtējo vidi. Konkrēti – starp indivīdu, terapeitu un
situācijas kontekstu – šajā vietā notiek savstarpējā iedarbība.

Te nav runa par vienkāršu adaptīvu pielāgošanos, kad indivīds pakļaujas vides diktētiem
noteikumiem, pieņemot vairākuma sociālās normas vai tādu izturēšanās veidu, ko sauc par
normālu. Te nav runa par individuālu radošu pieeju, kas neņem vērā kontekstu un atļaujas
jebkuras iedomas vai pārmērības tikai tāpēc vien, ka tā gribas klientam. Tas ir kompromiss vai
drīzāk sintēze, kas ļauj ikvienam cilvēkam dzīvot tā, kā viņš to ir iedomājies, taču ņemot vērā
vietējās un laikmeta diktētās normas, kas ļauj atrast savu ceļu cilvēku kopumā.

Tādējādi Geštalts atšķiras no citiem terapijas virzieniem, kuru mērķis ir normatīvs:
apzināti fenomenoloģiskā perspektīvā geštalts izceļ katra cilvēka subjektīvo pieredzi, viņa
iekšējās personīgās izjūtas pretstatā sociāli uztveramai ārējai uzvedībai. Taču geštalts
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neaprobežojas vienīgi tikai ar iekšējo psihisko dzīvi iedomās, tas veicina atspoles ceļu starp
iekšējo un ārējo pasauli, mēģinot samierināt sociālo adaptāciju un individuālo radošo pieeju,
situāciju un tās personīgo interpretāciju, tādējādi ceļot tiltu starp zinātni un mākslu. [13]

Viena no pirmajām geštaltterapijas idejas mākslas terapijā izmantoja Dž. Raina (J.
Rhyne), kura attīstījusi mākslas terapijas modeli, ko varam apzīmēt kā mākslas novirzienu
mākslas terapijā. Viņa izmantoja mākslas terapiju un pievērsa uzmanību tam, kā uzticēties savām
novērošanas spējām, cienīt savu kreativitāti, atļaut sev rotaļāties ar mākslas materiāliem un
reizēm atļauties būt smieklīgam. Viņa ierosināja, lai tie, kuri piedalās mākslas terapijas
nodarbībās, pievērš uzmanību savām jūtām un domām un lai pieņem faktu, ka cilvēks ir spējīgs
būt atbildīgs - cilvēks nevar būt pasīvs, un viņam ir jāizvēlas, kāda atbilde viņam pašam ir
piemērotāka.

F.S. Pērlsa (F.S.Perls) geštaltterapijas pamatdoma ir tā, ka neirozes rodas, kad cilvēks ir
iestidzis nepabeigtās darbībās. Senās rētas, ievainojumi, nožēla, aizvainojumi un vainas izjūta ir
ieslēgti cilvēkā kā pudelē, un šie prāta stāvokļi iespaido viņa tagadējo dzīves pieredzi. F. S. Pērls
domā, ka nepabeigtās emocijas, kas tiek uzglabātas dažādās orgānu sistēmās, parādās neverbālās
komunikācijas veidos, piemēram, balsī, žestos un ķermeņa stājā. Geštaltterapijas mērķis ir
veicināt apziņu, lai ozrganisms varētu darboties saskaņa ar veselīgo geštaltprincipu un tādā veidā
aizmirst pārdzīvojumus, kurus mēs nesam sevī un kuri aizņem mūsu domas. Pēc F. S. Pērla
domām, apzināšanās pati par sevi var būt dziedinoša. Viņš norādīja, ka mūsu izturēšanās pamatā
ir emocijas, un uzskatīja, ka emocijas ir dzīves pamatspēks un enerģijas avots. Jo vairāk mēs
apzināmies, ko izjūtam, jo dzīvāki esam. Jūtas, kas nav ielaistas apziņā un ierobežotas sastingst,
kļūst inertas un tiek izjustas kā trauksme, bažas, raizes un nemiers. Mēs esam veselīgi tad, kad
esam nobrieduši, kad paņemam un integrējam visu, ko esam pieredzējusi. Nobriešana nav
pabeigts process, vienmēr ir kas jauns, kas sevī jāuzņem. Vienmēr ir vairāk iespēju uzņemties
atbildību par sevi. Pašattīstīšanās un kreativitāte rodas no mūsu bagātās pieredzes. Atbildība
vienkārši ir gatavība sevi pieņemt un sacīt, ka esmu tas, kas esmu. Neiroze ir tās pretstats, kad
cilvēks izliekas spēlējam kādu lomu jeb, kā sacītu K.G.Jungs (K.G.Jung), cilvēkā izpaužas tikai
persona, nevis patība. [1;42]

Radošā pielāgošanās

Visbiežāk sastopamais jautājums geštaltterapijā ir jautājums "Kā jūs tagad jūtaties?"
Spēks ir atrodams tieši tagadnes pieredzē un nevis diskusijās par to, kas ir noticis vai kas var
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notikt. Tagadne tāpat kā pagātne un nākotne ir pārdzīvojama terapeitiskajā eksperimentā šeit un
tagad un tas nozīmē savienot savu rīcību ar savām sajūtām.

Geštalta psiholoģija ir pamatota uz cilvēka dabisko spēju pašam atrast tos veidus, kas
līdzsvaro un sniedz apmierinājumu, respektīvi, uz radošo pielāgošanos. Mākslas terapeiti
geštalta pieejā virza klientu uz viņā pašā esošo potenciālu, lai saprastu caur paša radītiem
vizuāliem tēliem savas vajadzības un resursus.

Radošā pielāgošanās - šo terminu ieviesis F. Perlzs, tas satur divas polaritātes – radošumu un
pielāgošanos, kas abas ir vajadzīgas un veselam cilvēkam atrodas vienā gabalā. Priekš radošas
pielāgošanās nepieciešams:


cilvēkam jābūt kontaktā ar savu patreizējo situāciju, ar to, kas notiek īstenībā, jo tas, kas
notiek šobrīd ir jaunums;



lai netiek vardarbīgi regulēti organisma pamudinājumi, kam nav vajadzības pēc plānotas
regulācijas, jo priekšstati spontāni regulēs paši sevi.

Radošā pielāgošanās ir būtiska self funkcija. Self var nosaukt par radošas pielāgošanās sistēmu.

A. Apzināšanās
Apzināšanās ir viens no geštaltterapijas metodes pamatmērķiem. Stimulējot klienta
apzināšanos mēs parasti izmantojam valodu. Tajā pašā laikā, izmantojot tādas aktīvas radošas
metodes kā gleznošana un zīmēšana, veidošana, kolāža, pantomīma un deja, mūzika un balss,
būtiski paaugstina iespējas integrēt sensoras, motoras un kognitīvas darbības komponentus
kontakta procesā, kas koncentrēta uz šo brīdi.

B. Šeit un šobrīd notiekošā akcentēšana
Akcents uz fenomeniem un uz procesu, kas notiek šajā brīdī. Viena no pirmajām, kura
mēģināja integrēt mākslas terapijas metodes un līdzekļus ar geštaltterapiju, bija amerikāņu
psihoterapeite Dž.Raina (J.Rhyne). Nepārtrauktā uzmanība, kas tiek pievērsta situācijas attīstībai,
kur interese ir pie pašreiz uztveramās virspusējās parādības. Ir pats par sevi saprotams, ka cilvēks
bieži vien no tagadnes ienirst pagātnē un no virsmas dziļumā.

C. Atbalstīšanās uz kontaktu, apskatot to kā estētisku aktivitāti
Geštaltterapijā kontakts tiek aprakstīts kā personīga spēja uz tikšanos un savstarpēju
iekļūšanu ar apkārtējo pasauli, un ar kaut kā jauna iegūšanu no tā. Labs kontakts var tikt
novērtēts kā estētiska aktivitāte, kas dod labu formu cilvēciskajai pieredzei. Radošas aktivitātes
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formas kā zīmējums, skulptūra, dziedāšana, mūzika, tiek apskatītas kā tilts starp cilvēka iekšējo
un ārējo pasauli, bet produkti, kas radušies sesijas laikā kā kontakta funkcijas - paziņojumi un
tajā pat laika kā stratēģijas problēmu risināšanā. Sensora atmiņa un apzināšanās var būt efektīvi
aktivizētas neverbāli – caur kustību vai darbu ar mākslas priekšmetiem. Mākslinieciskas tehnikas
– tas ir katalizators kontekstā ar radošo terapeitisko procesu, un nepavisam ne terapijas līdzeklis.
Mākslinieciskie līdzekļi var būt līdzeklis kontakta panākšanai ar vajadzību no jauna, savādāk.

D. Izomorfisma princips
Pastāv dažādi veidi kā var izpaust vienu un to pašu pieredzi. Piemēram, jūtas var būt
izpaustas ar kustību, zīmējumu, skulptūru vai balsi. Vai arī, iekšējā pieredze var tikt izpausta
caur simboliem un metaforām. Kad ir apzināts un izprasts, iekšējā pieredze rada kontekstu, no
kuras rodas jauna figūra.

E. Daiļrades produkts kā klienta personīga projekcija
Daiļrades produkts tiek izskatīts kā klienta personības projicēti aspekti. Identifikācija ar
produktu dod iespēju pieņemt personības atsvešinātos aspektus, atgrūstas jūtas un domas, un
atjaunot kontaktu ar vajadzību. Tiek atbalstīts polaritāšu dialogs, kas rodas no daiļrades
produktiem.

F. Attiecību izpēte organisms – vide laukā
No teorijas par lauku, kur tiek izmantotas dažādas radošas aktivitātes formas, tiek izsekotas
attiecības starp personību un apkārtni caur plaša spektra eksperimentiem ar materiāliem, kuri var
ieņemt dažādas formas – līme, plastilīns, māls, drāts. Radošais process bieži rada bailes no
izzināšanas, riska, jaunas telpas, neparedzētas situācijas, (balstoties uz introektiem), kas traucē
augt un kontaktēties ar uzbudinājumu. Mākslas darbs tiek skatīts kā personības simbols gan ari
kā komunikācijas līdzeklis (E. Rapp). Personīga izaugsme un veselīga funkcionēšana ir
iespējama tikai tad, ja šī komunikācija ar vidi paliek par būtisku un saprotošu procesu.

G. Attīstīt spējas radoši izpausties/pašrealizēties
Viens no būtiskākajiem mērķiem integrējot divas pieejas – attīstīt daudzpusīgas radošas
spējas pašaktualizēties kontekstā ar personības dzīvi ārpus terapijas.

Radošā pielāgošanās ir pamats, lai attīstītu spējas uz dialogu.
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Kad ir spēja būt Es-Tu attiecībās, atjaunojot terapijas ietekmē spēju spēlēt un dzīvot radoši. Ir
ievērots, ka radošiem cilvēkiem ir tendence ar priekšmetiem un mākslas materiāliem apieties kā
ar subjektīvi citu. [8; 9; 22; 24]

Self teorija – radoša pielāgošanās

Ikviena cilvēka dzīves oriģinalitātes un kreativitātes uzsvēršana it īpaši svarīga kļūst tad,
kad cilvēks nonāk konfrontācijā ar citiem cilvēkiem. Tas sevišķi izceļas uz robežas starp
indivīdu un viņa apkārtējo vidi. Par garīgo un sociālo veselību var spriest pēc tā, kā cilvēks
pastāvīgi radoši pielāgojas kontakta robežai starp organismu un apkārtējo vidi. Konkrēti, tad
starp indivīdu, terapeitu un situācijas kontekstu.

Svarīgs ir mans izpausmes veids šajā konkrētajā brīdī un vietā, svarīgas ir parādības, kas
notiek uz kontakta robežas starp mani un man vistuvāko apkārtni. Nozīme ir tam, kāds pašlaik ir
mans radošās piemērošanās stils noteiktā laukā. Mans self ir augstākā mērā mainīgs un cieši
saistīts ar pasaules fenomenoloģisko attīstību, tam daudz būtiskāks ir subjektīvais process laikā,
nevis personības pastāvīgo un objektīvā realitātē pārvēršamo īpašību meklējumi.

Id, ego, persona – patības struktūras

Geštaltā jēdzienu self ir ieviesis P. Gudmens (P.Gudmen), kurš nosaka to kā cilvēka
radošo pielāgošanās nepārtraukto procesu savai iekšējai telpai un apkārtējai pasaulei.

Šā jēdziena jēga ir atšķirīga no psihoanalītiskā. Geštaltā self – nav fiksēta būtība un nav
psihiska instance, bet funkciju kopums, kas nepieciešams radošai pielāgošanās.

Saskaņa ar D. Latneru self - tas ir īpašs individuāls veids kā sevi izteikt kontaktā ar
apkārtējo vidi. Viņš – „kontakta darbojošais spēks” ar tagadni, kurā notiek radošā pielāgošanās.
Tuvu self apzīmējumu dod arī S. Gingers: „self – tas ir specifisks process katram cilvēkam, kas
raksturo viņa paša reaģēšanas veidu dotajā momentā un dotajā laukā attiecībā ar viņa personīgo
stilu.

Geštaltā kontakts – robeža tiek saprasta kā robeža starp organismu un ārējo vidi. Robeža
kontaktam ir divas funkcijas reizē: atdalīšanās no apkārtējās vides un sakars ar to (
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komunikācija). Perlzs raksta: „cilvēka apkārtējā vidē funkcionēšanas izzināšana- tā ir tā
izzināšana, kas notiek uz robežas -kontakta starp indivīdu un apkārtējo vidi”.

Caur robežu kontaktu cilvēks tiek prezentēts caur self. Self – tas ir notikumu kopums uz
robežas - kontakta.

Geštaltā self strukturēts apraksts, dabiski saistīts ar viņa apakšstruktūru izcelšanu, tai pašā
laikā tas ir arī viņa funkcionēšanas režīma apraksts.

Aktivitāte, kuru šeit apskatām, īpašības kā spontanitāte, vidēja ķīla un citas piemīt
patībai, aizņemtai kaut kādā nenoteiktā/vispārējā tagadnē.

Patība rada speciālus mērķus speciālām struktūrām, dažu savu spēku atdalīšanās un
fiksācijas ceļā, kamēr pārējie lietojās brīvi. Mūsu mērķiem mēs pārrunāsim trīs tādas struktūras
kā ego, id, parsona. [ 8; 9; 36; 37; 40]

Kā patības aspekti vienkāršā spontānā aktā id, ego un persona ir radošā paņēmiena
galvenā stadija: id ir fons, iespēju sastāvdaļa. Tas iekļauj organisku uzbudinājumu un pagātnes
nepabeigtās situācijas, kuras kļūst apzinātas un miglaini apzinātu vidi un radošas jūtas saistošas
organismam ar vidi.

Ego – tā ir progresīva identifikācija ar iespējām un atsvešināšanās no tām, norobežošanās
un sekojošā kontakta pastiprināšanās, kas iekļauj motorisku uzvedību, agresiju, orientāciju un
manipulāciju.

Persona ir radīta figūra, par kuru kļūst patība asimilējot to organismā, lai apvienotu ar
iepriekšējo augšanas rezultātu. Tas viss ir figūras-fona formēšanās rezultāts kā tāds.

Pieredzes ciklu vai kontakta ciklu dažādo etapu laikā self nemitīgi mainās. Self funkcionē
saskaņā ar četriem galvenajiem modeļiem, kurus tradicionāli dēvē par self funkcijām: id,
persona, ego un vidējā modalitāte.

Parasti tiek izceltas trīs self funkcijas: id, persona un ego.
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Id funkcija atspoguļo izjūtu, pamudinājumu, apetīti, šī vārda plašākajā nozīmē,
vajadzību, kas ir apzināta vai neapzināta un iekšējo impulsu pasauli: izsalkums, nogurums,
seksuāla tieksme. Id uzplijas un darbojas uz cilvēku neatkarīgi no savas vēlēšanās.

Dotā funkcija pārsvarā parādās ķermenī, precīzāk caur ķermeni notiek tās identifikācija.
Paātrināta elpošana, izmaiņas mīmikā, pozas, ādas sasarkšana, balss drebēšana un pārējais – tie ir
signāli, kuri ļauj terapeitam atpazīt kādā veidā dotajā momentā funkcionē klienta id. Funkcija id
līdz galam nevar būt īstenota, realizēta. Funkcija id ļauj noteikt pēc kā klientam ir vajadzība
dotajā momentā, tai pašā laikā uz id modalitātes viņš nejūtas atbildīgs par to, kas ar viņu notiek.
Funkcija id ir ārkārtīgi mainīga, tā vairāk nekā citas funkcijas ir saistīta ar esošo momentu.

Id – geštalta izptanē- viena no self trijām funkcijām, kurai piemīt ego funkcija un arī
persona funkcija. Parasti self darbojās id režīmā kontakta cikla sākumā, fāzē, kas saucās
priekškontakts. Daži autori uzskata, ka asimilējoties pēckontaktā self tāpat funkcionē id režīmā.

Id un persona funkcijas var būt izjauktas. Ja cilvēks neizjūt aukstumu, pat tad, kad viņam
ir zosāda; ja uz vairākkārtējiem terapeita jautājumiem: „ko tu tagad jūti? „: viņš atkal atbild
„nezinu”, tad mums ir darīšana ar id funkcijas traucējumiem.

Personas funkcija veido fonu, uz kuras izceļas vajadzības. Persona ir tas, kas ir
pastāvīgs, pateicoties tai mēs sevi atpazīstam. Tas ir tēls, kādu esam radījuši paši par sevi.
Persona izpaužas pirms un pēc katra cikla. Ikviena pieredze, kas reiz ir asimilēta, bagātina
personu, aktualizējot to tēlu, kāds ir izveidojies par sevi. [3; 12; 35; 27; 32]

Funkcija persona ir stabilāka. Šī funkcija – subjekta domu kopums pašam par sevi, kas
balstītas uz viņa pieredzes integrāciju, viņa personīgās vēstures asimilācijas. Viegli pamanīt, ka
personas modalitāte saistīta ar personības statusu, viņas profesionālajā un citām sociālām
lomām, bet ne tikai ar tām.

Persona funkcijai ir tendence uz konservāciju un fiksēšanos. Atšķirībā no id funkcijas,
persona funkcija ļauj cilvēkam atzīt atbildību par savu dzīvi: par to, ko viņš pārdzīvo, līdz
kādiem lēmumiem nonāk, kādus darbus viņš izdara.
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Persona funkcija integrē visu dzīves pieredzi, kas balstās uz patības izjūtu. Šī funkcija
īpaši parādās kontakta cikla beigas. Kad aktuālā situācija beidzās - aiziešanas momentā notiek
pieredzes apgūšana, kas bagātina cilvēka–personas personību.

Persona funkcijas traucējumi varbūt divu veida.
Pirmkārt, šie traucējumi attiecas uz cilvēkiem, kuriem ir neadekvāts priekšstats par sevi,
kas bieži saistīts ar pagātnes traumatiskas pieredzes fiksāciju, kā arī gadījumos, kad cilvēki jauc
to, kādi viņi ir, ar to, kādi viņi gribētu būt.

Otrs personas traucējuma veids redzams piemēros, kad konkrētā situācijā aktualizējas
adekvātas zināšanas par sevi, bet neatbilstošas dotajā situācijā, nebūdamas ar to tiešās attiecībās.
Tātad, viens personsas funkcijas traucējumu veids saistīts ar pagātnes pieredzes kopējo
neadekvāto integrāciju, bet otrs paredz personīgās identitātes aspektu dominēšanu, kas ir
neadekvāti konkrētajai situācijai.

Personas funkcijas traucējumu dažādība parasti ir saistīta ar neirozēm, tai pašā laikā,
psihozēm raksturīga ir id funkcijas traucējumi. Psihozēs personas funkcija arī var būt traucēta.
Kā pie neirozēm, tā arī pie psihozēm tiek zaudēta ego funkcija.

Ego funkcija attiecas uz brīvi un apzināti izdarītajām izvēlēm, par kurām uzņemas
atbildību un kuras palīdz izvēlēties izturēšanos. Lēmumi tiek pieņemti ņemot vērā pašreizējo
vajadzību un no savas personības id un personas funkcijām.

Visaktīvākā self funkcija ir ego funkcija. Viņa dod tiešu kontaktu ar apkārtējo īstenību.
Ar tās palīdzību cilvēks izdara izvēli, pieņemot vienu un atgrūžot citu, sakot kaut kam jā, bet
citam nē. Šī apzinātas piekrišanas vai atteikšanās funkcija, kad cilvēks pats atbildīgi paplašina
vai norobežo kontaktu ar apkārtējo vidi, izejot no pašu vajadzību apzināšanās.

Ego funkcija – aktīva funkcija, kas iekļauj sevī cilvēka izpratni par savām vajadzībām, tā
arī atbildības uzņemšanos par savām izvēlēm. Funkcijas ego zaudējuma formas bieži sauc par
pretošanos. [3; 12; 35; 27; 32]

Geštaltā, pārsvarā, ir attīstīti darbības veidi ar personas funkcijas traucējumiem, nekā ar
id funkcijas traucējumiem. Jebkuri id un personas funkcijas traucējumi iejauksies izvēlē, kuru
cilvēks izdara ar ego funkcijas starpniecību. Cilvēks dara kaut ko, kas ir līdzīgs izvēlei, bet
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patiesībā tā nav. Ego funkcijas statuss atšķiras no citām self funkcijām. Ja id un personas
funkcijas var būt veselas, vai traucētas, tad ego funkcija var būt saglabāta vai zaudēta. Runājot
par ego funkcijas zaudējumu, mēs domājam tās zaudējumu noteiktā momentā, konkrētā situācijā.

Vidējā modalitāte nav ne aktīva, ne pasīva. Kad mēs sarunājamies, tad ir mijiedarbība
dialogā, tas ir pilnīgs kontakts starp diviem cilvēkiem, starp cilvēku un apkārtni.

Retāk tiek apspriesta vēl viena self funkcija, kuru izceļ F.Perls un P.Gudmens – tā
saucamā vidējā modalitāte. Šī funkcija nav aktīva un nav pasīva, bet pēc formas reizē ir gan
viena, gan otra. Vidājā modalitāte pieļauj „pilnu kontaktu, abpusēju apmaiņu starp mani un
citiem, mani un apkārtni”.

Terapijas procesā ir svarīgi saprast kā funkcionē klienta self. Būtiski arī diagnosticēt vai
klienta geštalts būvējās ar id vai personas funkcijas palīdzību. Tajā pašā laikā, ir jāatceras, ka
personas funkcija vienmēr aizvelk zināmajā sfērā, bet id funkcija – tā ir funkcija , kas parādās
dotajā momentā.

Ir jāatzīmē, ka precīza sava pieprasījuma formulēšana no klienta puses, no „zobiem”
atlecoša problēmas noteikšana, ar kuru viņš ieradies - ir liecība tam, ka pieteikums tiek izdarīts
no personas režīma. Tātad, dotajā situācijā ir vērts tērēt laiku uz to, lai pastrādātu ar
pieprasījumu, bagātinot viņu ar dzīviem dotā momenta pārdzīvojumiem, tas ir nepalikt personas
režīmā, bet aktualizēt id režīmu. Informācija no id funkcijas ļauj būvēt pilnu geštaltu – tēlu vai
objektu, kas rada jaunu pieredzi atjaunojot spējas uz radošo pielāgošanos. Noteiktā momentā
parasti ir iesaistītas visas trīs self funkcijas, bet kā dominājošā parādās viena no tām. [3; 12; 35;
27; 32]

Patība
Ikviena pieredze ir cikliska: tā sākas, attīstās un beidzas.
Kad cikls nav noritējis pilnībā, situācija var palikt nepabeigta un radīt neapzinātu iekšēju
spiedienu. Dažkārt šāds spiediens var pārvērsties uzmācīgā un mokošā psihiskā spriedzē un
ilgākā laika posmā var izraisīt neirozi. Tas ir gadījumos, ja cilvēks netiek galā ar sērām vai
šķiršanos, ilgstošu bezdarbu, hronisku seksuālu neapmierinātību, atkārtotām neveiksmēm
eksāmenos, u.c. Darbs ar nepabeigtiem geštaltiem ir tipisks piemērs tam, cik liela uzmanība
geštaltterapijā ir jāvelta pagātnes pēdām, kas parazitē uz šodienas dzīves rēķina. Būtiski, lai
nomācošie notikumi tiktu integrēti, izmantojot eksperimantus, psihodrāmas vai mākslas
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elementus vai kādu citu radošu pieeju. Geštaltterapija ir laba ar to, ka ir vērsta uz cilvēku un
brīvību būt tādam, kāds esi, un izteikties pēc paša vēlēšanās aktīvā un kreatīvā veidā. Terapeits
tad kļūst par vienojošas simbolikas izteicēju.

Katrs kontaktēšanās akts – tas ir veselums, sastāvošs no apziņas, motoriskas reakcijas un
jūtām. Tas ir kopējs sensorās, muskulatūras un veģetatīvās sistēmas darbs, un noteiktā virspusē –
uz robežas organisms – vide. No psihoterapeitiksā viedokļa, kad eksistē labs kontakts - skaidra
un spīdoša figūra brīvi saņēmusi enerģiju no iztukšota fona, tad nav sevišķas problēmas, kas
saistītas ar prāta un ķermeņa attiecībām, vai patības un iekšējo pasauli. F.Perlzs. [1; 3; 12; 27]

Lauks kā vesels cenšas sevi pabeigt, sasniegt iespējamāko līdzsvaru no iespējamiem šī
līmeņa laukiem. Organisms saglabā sevi tikai ar augšanas palīdzību.

Kontaktēšanās, kopsummā, ir organisma augšana. Kontaktējoties mēs nodrošinām
barības iegādi un lietošanu, mīlam un mīlējāmies, izrādām agresiju, konfliktējam, sarunājamies,
uztveram, mācamies, kustamies, vispār katra funkcija pirmām kārtām jāizskata kā radušās
organisma-vides lauka robežas.

Patība tiek izskatīta kā tas, kas atrodas uz organisma robežas, bet pati robeža nav izolēta
no vides, tā ir kontaktā ar vidi, tā pieder vienlaicīgi gan videi, gan organismam. Kontakts ir
pieskāriens kaut kam.

Pieņemsim, ka koncentrējoties uz savu seju subjekts izjūt, ka tā ir maska un grib uzzināt
kāda tad ir viņa reālā seja. Reālo seju, noslēptu aiz sejas, kuru izjūtam kā masku, var būt atbilde
uz situāciju, kuru noturam neapzinātā stāvoklī, un tieši šī aktuālā realitāte - kaut kā noturēšana
ārpus apziņas, izteikta ar masku: tad maska arī ir reālā seja.

Patība – kontaktu sistēma. Tā apzinās un orientējas, īsteno agresiju un manipulāciju, kā
arī jūt emocionāli vai vide un organisms der viens otram.

Tā ir integrācija – ne pārmērība, tā ir radoša pieeja. Kontakta situācijās patība ir spēks,
kas formē geštaltu laukā, vai, labāk teikt - patība ir figūras veidošanās process. Jūtas, kas nāk
līdzi šim procesam, dinamiskas fona un figūras attiecības – tas ir uzbudinājums: tās ir figūras un
fona formēšanās jūtas kontakta situācijās, kad neizbeigta situācija teicās pēc noslēguma.
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Tur, kur notiek vislielākais konflikts, kontakts ir novērojama laba figūra fons – tur arī ir
vislielākā patība, bet tur, kur ir saplūsme (kopēja plūsma), izolācija vai līdzsvars - patība
samazinās.

Patība eksistē tur, kur kustās kontaktu robežas. [9; 19; 36;37]

Dzīvā figūra - pieredzes fons
Cilvēks strukturē un uzspiež noteikumus savai uztverei. Viņš organizē uztveri ienākošiem
sensoriem iespaidiem pirmatnējā tēlā – figūrā, kura skaidri redzama uz noteikta „aizmugurējā
plāna”- fona.

Figūra, lai tā būtu vienkāršs elements vai sarežģīts tēls, iznāk no fona kā reljefs, kurš
piesaista uzmanību un kuram ir skaidras robežas. Figūrai ir daudz detaļu, kuras var uzmanīgi
izpētīt, koncentrējoties uz viņām un pat fiksējoties.

Cits svarīgs uztveres raksturojums – tiekšanās uz pabeigtību. Figūra redzas kā pabeigts
iezīmēts tēls – dažos gadījumos cilvēks pat pats aizpilda trūkstošās detaļas.

Tā nav vienkārša reflektora tieksme savienot uztveramās daļas, bet galvenais personālais
reflekss. Tas bieži nesakrīt ar sociālās dzīves faktoriem, kuri pārtrauc cilvēkus no kaut kā, ko
viņiem gribās sasniegšanas procesā. Nepabeigtas darbības vardarbīgi tiek aizsūtītas otrajā plānā,
kur viņas arī paliek, radot nepatīkamas izjūtas un atrauj cilvēku no tā ar ko viņš nodarbojas. No
geštalta teorijas viedokļa cilvēks nebūs apmierināts līdz brīdim, kamēr nesekos savai tieksmei un
nepabeigs pārtraukto darbību.

Fonam nav tāda „magnētisma”. Viņš nav noformēts un viņam nav noteiktas robežas.
Viņa galvenā funkcija – radīt kontekstu, kurš palīdz uztvert figūru, viegli virzot interesi uz to.
Ideālā gadījumā figūra un fons var mainīties vietām, dažreiz tas notiek momentāli. Fons ir kā
sākums, lai rastos jauna figūra.

Tomēr tāds vienkāršs piemērs, jo ir viena lietas puse. No pētījumiem par motivācijas
iespaidu uz uztveri kļūst acīm redzami, ka cilvēks ne tikai strukturē materiālu šauros iespaidos,
bet arī redaktē un pakļauj cenzūrai to, ko redz un dzird. Viņa uztvere atbilst iekšējām
vajadzībām. Piemēram, uz nenoteiktiem stimuliem, izsalcis cilvēks visdrīzāk reaģēs kā uz
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ēdienu. Tādā veidā iekšējie pārdzīvojumi „izkrāso” un nosaka esošos iespaidus. Kā izsalcis
cilvēks redz ēdienu, pat tur, kur viņa nav, tā neapmierināts cilvēks savā ikdienas aktivitātē
atstrādā pagājušo nepabeigto darbību.

Tas, ko mēs saucam par figūru vai fonu ir daudz sarežģītāks nekā vienkārša uztvere.
Izejot no šā stāvokļa, mēs nonākam pie sapratnes, ka vispārcilvēciskās intereses atspoguļo
dabiskās vajadzības. Visa vienā cilvēka dzīve var būt fons dotajam momentam – un daudzi
svarīgi notikumi var izklīst fonā kā dūmi. [36;37]

Trīs elementi nosaka dzīves fonu:


Pagātnes pieredze



Nepabeigtās lietas



Aktuālā pieredze

Pagātnes pieredze. Psihoterapeitiskā darba uzdevums - mainīt fona uztveri tādā veidā, lai
jaunā pieredze tieši tagad harmonētu ar cilvēka dabu. Viņam jāatklāj sev, ka tādi pārdzīvojumi
nozīmē pavisam ne to kā viņš viņus uztvēra un, ka viņi noteikti ir svarīgi. Šī pieredze maina
fonu, un cilvēka dzīve kļūst harmoniska.

Negaidīti jaunas figūras parādīšanās no fona dziļumiem, kur viņi bija knapi pamanāma vai
vispār neatzīta, izsauc spēcīgas izjūtas. Tās var būt vai nu jautrs uzbudinājums piedzīvojuma
meklētājiem vai arī trauksme un šoks tiem, kuru fons ir „aizmiglots”. Aizverot fona daļas,
cilvēks izdara uzmanīgus mēģinājumus izvairīties no sāpēm savu noslēgto īpašību un
pārdzīvojumu dēļ. Tā rezultātā fons ne tik viegli kļūst par avotu jaunai figūrai.

Figūras un fona maiņa – tas ir pārmaiņu pamats dzīvē. Ideālā gadījumā eksistences fons, kurš
apstākļu iespaidots nevar izveidot jaunu figūru, nedrīkst izsaukt pārdzīvojumu. Terapijas procesā
var sastapt dažādus ārprāta variantus, sākot no paranojas un beidzot ar psihopātiju. Var saskarties
ar kāda labsirdību un ar kāda nežēlību, aizraksties līdz lētticības „nogulsnēm”, atriebībai,
sāncensībai, riebumam, pasivitātei, ietiepībai un citām īpašībām, kuras spēlē noteiktu lomu
figūras un fona attiecībās. Dzīves skaidrība un pilnība ir atkarīga no fona izmēriem, kurš spēj
radīt figūru. Tikai pilnvērtīgai figūrai var piemist gan brīvība, gan vitalitāte reizē. Nepanesama
sajūsma transformējās trauksmē. Kad fonam ir „slepenās kabatas”, viņš nevar būt pamats
iespaidu aktivizācijai, kuri ir spējīgi izsaukt sajūsmu. Cilvēki, kuriem figūras parādās piespiedu
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kārtā vai kuriem nav fona atbalsta, zaudē pārdzīvojuma dziļumu, kurš ir tiem, kuriem figūras
attīstība no bagāta fona notiek dabiski un viegli. [ 35; 36; 37]

Kad pārdzīvojumu fons kļūst daudzveidīgāks, cilvēks harmoniskāk „ierakstās” dažādās
dzīves situācijās. Personīgās pieredzes daudzveidība nodrošina pieņemamu fonu visam, kas ar
viņu var notikt. Starp figūru un fonu eksistē neizbēgama saistība, bet nav garantijas, ka tā
atdzīvosies, ja nesaņems pieeju pie visiem cilvēka individuālajiem raksturojumiem un pieredzei.
Fons arī satur cilvēka galvenos dzīves orientierus, kuri radīti uz filozofijas, reliģijas, personīgās
pārliecības pamatiem.

Nepabeigtās lietas. Jebkura pieredze it kā karājas gaisā, kamēr nav pabeigta. Vairumam
cilvēku ir tieksme uz nepabeigtām darbībām. Par laimi dzīves virpulī daudzas no tām darbinās
aizmirstas. Kaut arī lielu daļu pieredzes varētu atstāt nepabeigtu, pieredze meklē noslēgumu. Kad
šī tieksme iegūst pietiekamu spēku, cilvēks kļūst izklaidīgs, pārlieku uzmanīgs, apātisks, viņam
parādās trauksme un uzmācība. Ja cilvēks nesaņemas izteikt priekšniekam savas domas, atnākot
mājās viņš rāj bērnus. Visdrīzāk tas viņam neko nedos, par cik tas ir neveiksmīgs mēģinājums
pabeigt to, kas palika nepabeigts. [ 35; 36; 37]
Ja nepabeigtās situācijas ir pietiekamas cilvēkam, viņš nebūs apmierināts. Kad beidzot izdodas
pabeigt un izdzīvot nepabeigtu darbību, vārā nepabeigtā pārdzīvojuma vara atkāpjas un dod
iespēju dzīvot.

Lai arī kāda nepabeigta lieta kļūtu par cilvēka eksistences centru, tā vienmēr traucēs viņa
dzīvei. Kad uz cilvēku spiež nepabeigto lietu smagums, viņš ir brīvs savu interešu paudējs līdz
brīdim, kamēr kaut kas cits nepiesaistīs viņa uzmanību. Tas ir dabisks process, un arī dzīvojošs
tādā ritmā jūt sevi kā aktīvu un dzīvei pielāgotu.

Šī procesa ceļā parādās divi polāri šķēršļi.
Pirmais – uzmācīgums vai neatlaidīga vajadzība pabeigt veco nepabeigto lietu, kur noved
pie rigīda sakara starp figūru un fonu.

Otrais – saprāta kustīgums, gandrīz nedodošs iespēju izjust kas notiek, tāpēc, ka
uzmanības fokuss pārāk ātri mainās, liekot šķēršļus noslēgumam.
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Pirmajā gadījumā cilvēks var būt pārņemts, teiksim ar seksu, panākumiem u.t.t. Viņa
dzīves iespaidi uzreiz aprobežojas ar šīm uzmācībām. Viņš notur savu nepabeigto lietu kā
gravitācijas centru, kurš neaprobežoti valda pār viņu un pievelk kā magnēts.

Otrā spektra galā atrodas pārlieku mainīgi cilvēki, kuri nav spējīgi nodibināt sakaru starp
diviem notikumiem. Viņiem ir ļoti maz iespēju jebkādai figūras attīstībai, pabeigtībai vai
izpratnei, tāpēc, ka uzmanība pārāk ātri pārslēdzas no viena uz otru.

Kad unikāla personīgā pabeigtības sajūta kļūst cilvēkam primāra, viņš var atstāt zālīti
nenopļautu un iet pastaigāties gar jūru. [ 35; 36; 37]

Aktuālā pieredze. Kad mērķi, sadarbība un aktuālā attīstība kļūst sarežģīta, cilvēkam
rodas lielas grūtības figūras – fona attiecību koordinācijā par to, kas notiek iekšējā pasaulē.
Radoša domāšana kā dabisks process rodas no prāta dāsnuma un stājas uz notiekošā fona
ieņemšanu, no kura var attīstīties jauna figūra – jauna ideja.

Ja mēs gribam izmainīt mūsdienas komunikācijas sistēmu un atgriezties pie dabiskākiem
saskarsmes veidiem, tad mums jāņem vērā divi apstākļi.

Pirmkārt, labam kontaktam ir nepieciešams daudz vairāk laika nekā mūsu kulturālā
tradīcija var atļauties. Sabiedrībā, kurā burtiski katra minūte ir zelta vērtē, mēs rezultātā
nonākam pie tā, ka runājam caur simboliem un formulām, kuri saspiestā veidā nodod lielus
pieredzes gabalus. Mēs paziņojam tikai to, kas ir pilnībā atstrādājies un izprasts, sniedzam savas
pozīcijas paskaidrojumus – piemēram, par dzimstības kontroli vai par demokrātiskās partijas
sociālo politiku. [ 35; 36; 37]

Šīs saskarsmes maniere, kad katra frāze satur paskaidrojumu, iekļuva arī sadzīves līmenī,
vai tā būtu televīzijas pārraide vai saruna pastaigas laikā. Tajā ir arī labā puse – pārliecības un
gaumes skaidrība.

Otrs apstāklis – tās ir slimīgas bailes no haosa. Kustība no haosa līdz skaidrībai ir
daiļrades pamats. Tomēr haoss biedē, tāpēc, ka cilvēks vienmēr gaida tēmas nobeigumu un
baidās, ka tā nebūs pabeigta. Perspektīvā atstāt nepabeigtu to, kas prasās noslēgumu, frustrē un
dara sāpes. Nav iespējams noteikt cik daudz iznīcinoši vārdi un darbi radīsies haotiskajā fāzē,
kad neeksistē kontrole. Tas pirmām kārtām ir bīstami tiem, kas piedalās haosā. Haoss iznīcina
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jau eksistējošu sistēmu. Tas ir stiprāks par visām morālajām vērtībām, pierastām metodēm un
pieprasa jaunus risinājumus un uzskatus. Haoss, pat ja viņš biedē, dažreiz var ļoti noderēt, kad
cilvēki grib tikt vaļā no vecās bagāžas. Kad cilvēki ir aizrāvušies, haoss atkāpjas un rodas
vienotība.

Grupas vai individuālajā psihoterapijā haosa pieciešanai jābūt ievērojami lielākai, nekā
jebkurā citā komunikācijas veidā, izņemot, var būt, mākslā. Tāda attieksme pret haosu var ļaut
saspiestam un ieprogrammētam cilvēkam izveidot brīvāku sadarbību starp figūru un fonu.

Tāpat arī ar jebkādiem cilvēciskiem pārdzīvojumiem, ieskaitot domas un vēlmes – vai nu
tās pāries kā mirkļa zibsnis pārdzīvojumu rindā, vai kļūs centrālas un pieprasīs izpausties. [ 35;
36; 37;40]

Pati svarīgākā pieredze ir patstāvīga savu īsteno pārdzīvojumu apzināšanās. Dž.Raina (J.Rhyne)

1.2. Geštalta mākslas terapija
Var izdalīt mākslas terapijas veidus pēc mākslas terapeita teorētiskās orientācijas.


Mākslas terapijas geštalta novirziens - geštalta mākslas terapiju rezumē kā aktīvas
kustības pieredzi, kas tiek gūta ar mākslas izpausmes palīdzību tādejādi iedrošinot
klientus apdomāt savu vizuālo izpausmju formu un paternu nozīmi. Pazīstamākā pārstāve
ir Dž.Raina (J.Rhyne).



Mākslas terapijas psihoanalītiskais novirziens - šīs pieejas pamatā ir koncepcija par
bezapziņas procesiem un to apzināšanās gaitu. Ievērojamākās pārstāves ir M.Naumburga
(M.Naumburg), E.Krēmere (E.Kramer) un R.Simona (R.Simon).



Analītiskais novirziens - K.G. Jungs (K.G.Jung) lietoja mākslu kā pašanalīzes metodi un
savu personīgo pieredzi kā bāzi tēlainības analīzei. Pārstāvji pamatu meklē K.G. Junga
idejās.



Mākslas terapijas eksistenciālais virziens - novirziena ietvaros tiek meklētas atbildes uz
jautājumu par personīgo brīvību, jēgu, sevis apzināšanos, jēgpilnu attiecību ar citiem
radīšanā un vērtībām. Eksistenciālisma idejas terapijā ieviesa R.Meijs (R.May) un viņa
priekšstati par kreativitāti sniedza lielu ieguldījumu šī virziena attīstībā, kura
ievērojamākais pārstāvis ir B.Mūns (B.Moon).
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Mākslas terapijas fenomenoloģiskais novirziens - jebkuru mākslas veidojumu uzskatot
par fenomenu, kam ir sava eksistence, kvalitāte, ko var novērtēt. M.Betenskas
(M.Betensky) idejas sakņojas fenomenoloģiskajā psiholoģijā.



Mākslas terapijas integratīvais modelis - saskaņā ar mākslas terapijas novirziena attīstību
atspoguļo pēcklasiskā perioda idejas. [8; 9; 22; 24]

Kā uzsver speciālisti – mākslas terapijā izmanto dažādas tehnikas, lai harmonizētu
personību un veicinātu tās attīstību.

Terapeitiska zīmēšana un citas mākslas terapijas metodes kalpo kā pamats pozitīvām
pārmaiņām cilvēka personībā un attieksmē pret dzīvi. Individuāli kaut ko radot, uzmanība
pievēršas paša autora iekšējai pasaulei, domām, pārdzīvojumiem, jūtām un vēlmēm. Mākslas
terapija balstās uz pārliecību, ka cilvēka iekšējais es atspoguļojas vizuālos tēlos ik reizi, kad
spontāni, pirms tam īpaši nepadomājot ieceri, tiek zīmēts, gleznots, veidota skulptūra (M.
Libermans, M. Naumburga, K. Rudestams u.c.). Šai procesā tiek izmantoti vienkārši
mākslinieciskie līdzekļi. Lai piedalītos mākslas terapijas nodarbībās, nav nepieciešama
iepriekšējā pieredze zīmēšanā vai īpašs mākslinieka talants.

Cilvēka kognitīvās spējas, kas rada iztēli, var tikt izmantotas dažādos veidos. Veids, kādā
tās darbojas mākslas terapijā, ir saistīts ar noteikta vizuālā produkta sagatavošanu katrā terapijas
nodarbībā. Šādu vizuālu izteiksmi var radīt arī tikai periodiski. Reizēm pieaugušiem pacientiem
iztēle ir tik bagāta ar idejām, ka nepieciešamas vairākas stundas, lai izprastu viņu jūtas un domas
un atspoguļotu to sekas.

Itāļu estēts un filozofs B. Kroče (B.Croce) bija pārliecināts, ka iztēle rodas vispirms, un
tas ir domāšanas priekšnoteikums. Mākslas iztēles veidošanās cilvēka apziņā rodas pirms
loģiskās jeb konceptuālās aktivitātes. Arī A.H. Maslovs ( A.H.Maslow) līdzīgā veidā izšķir
primāro un sekundāro kreativitāti.

Terapeitam ir vēl viena svarīga funkcija, proti, palīdzēt pacientam atgūt prieku par
primāro kreativitāti. Primārā kreativitāte ir tas ideju parādīšanās posms, kas daudzos cilvēkos
ticis apspiests, kad vecāki un skolotāji priekšlaicīgi ir gaidījuši no viņiem augstus rezultātus.
A.H. Maslovs ( A.H.Maslow) apraksta atšķirības starp primāro jeb idejas radošo kreativitātes
posmu un sekundāro jeb ideju īstenošanas posmu. Idejas radošais posms ir īstenā kreativitāte.
Nākošais posms, kad ideja tiek izteikta kādā noteiktā formā, ir tikai čakluma, neatlaidības,
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meistarības un izdarības apliecinājums. Kad tiek izmantots psihokibernētiskais modelis, terapeits
mēģina stimulēt primāro, neviļus sekundāro kreativitātes posmu. Viņš klientam iesaka strādāt
ātri, spontāni, neraizējoties par priekšzīmīgu darba izpildi, un norāda, ka svarīgākais ir tas, kas
iztēlē tiek izteikts un ko klients pārdzīvo, darbojoties ar mākslas materiāliem.

Terapijas laikā, izmantojot mākslas terapijas metodes, ir būtiski, lai tiktu izmantoti divi
cilvēka kognitīvās izteiksmes veidi: vizuālais un verbālais. Vizuālās informācijas apstrāde ir
saistīta ar smadzeņu labās puslodes darbību, bet verbālos informācijas apstrādes veidus pārvalda
procesi, kas norisinās smadzeņu kreisajā puslodē.

Pievēršot lielāku uzmanību abiem informācijas kanāliem, klienti un terapeiti var strādāt
efektīvāk nekā izmantojot tikai verbālos veidus informācijas iegūšanai un izteikšanai.
Geštaltterapijā ļoti efektīvi ir iespējams izmantot šo komunikācijas procesu – informācijas
apmaiņu, kas nenotiek tikai ar vārdiem, bet arī ar krāsām, līnijām, formām. Pēc F.S. Pērlsa
(F.S.Perls) domām, verbālai komunikācijai nevar uzticēties, tāpēc, ka parasti tā ir melīga. Īstā
komunikācija ir aiz vārdiem. Tāpēc neklausies vārdos, ieklausies tajā, ko tev saka iekšējā balss,
vēro kustības, pozas, iztēli jeb ļauj, lai teikuma saturs spēlē otro vijoli. [8; 9; 22; 24; 42; 54]

Mākslas terapiju var izmantot:


Ar verbālo analīzi kā galveno terapiju un mākslas terapiju kā papildinājumu



Mākslas terapiju kā galveno terapiju un verbālo analīzi kā papildinājumu



Mākslas terapiju un analīzi vienlaikus

Terapeitiskais darbs ar zīmējumu geštaltterapijā
Geštaltterapeits rada iespēju daiļradei, sagatavojot dabīgus vai mākslīgus materiālus, kā
arī pēc vajadzības dažāda veida radošās aktivitātes kā troksnis, deja, mūzika, ķermeniska
ekspresija, gleznošana, kolāža, veidošana. Tas rada tembram balsi un ritmam vārdus, kam ir ne
mazāka nozīmē kā saturam, kas ir forma un fons uz kuras tas rodas. Un, tad apzināšanās dodas
pie sajūtām, bet nevis izklīst uz visām pusēm, lai meklētu vārdus. A. un S. Gingeri. Taču, arī
vārdu meklēšana var kļūt par radošu meklējumu.

Ebbi Keliš (E.Kelish) izdala vairākas pieejas terapeitskā darbā ar mākslas produktiem:


Estētiskais, kas raksturīgs ar atteikšanos no kritiskām piezīmēm un centrēšanos uz tēlu
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Fenomenoloģiskais, kas pieļauj uztveres subjektivitātes, fenomenoloģiskus aprakstus



Formālistiskais, ar mākslas darbu formālu raksturojumu analīzi, to rūpīgu aprakstu un
neinterpretēšanu



Personisks, kas raksturo klienta attīstības psihisko īpašību analīzi, viņa dzīves un slimību
vēsturi, ģimenes sistēmu, arhetipiskas parādības, personiskas īpatnības



Sociokulturālais, ar kuru ir iespējama procesa iespaidu analīze, kas saistīta ar etnisko,
šķiras, demogrāfiskais, reliģiskais un tamlīdzīgām klienta piederībām, ieskaitot patogēnus
sociokultūrālos iespaidus



Terapeita iespaidi un novērjumi (fenomenoloģiski)

Dažādu formu radošas aktivitātes izmantošanas galvenais uzdevums terapijā ir sesijas
laikā uzlabot komunikāciju starp apziņas un zemapziņas esamības aspektiem. Mākslas metodes
priekš komunikācijas rada dažādus ceļus, akcentējoties uz jūtu un tēlu apzināšanos, intuitīvus
impulsus un asociācijas, kas parasti viegli tiek nospiesti ar apziņas uzstādījumiem vai ar ģimenes
un sociālajiem noteikumiem. Klienti, kuri sadā veidā iziet terapiju, iegūst lielāku jūtīgumu
pienākošai informacijai no ieksējās pasaules, un neapzināti kļūst par pavadoni, kurš atpazīst un
atbalsta to, kas cilvēkam nepieciešams konkrētajā brīdī un laikā (Blatner). [8; 9; 12; 54]

Kad terapeits klientu pamudina izmatot ekspresīvas metodes? Biežāk tas ir tad, kad
klientam ir grūtības izteikt savas jūtas un pārdzīvojumus (situatīva vai patstāvīga aleksitimija),
simptomu verbalizācija, kad cilvēks intelektualizē, kad visas sesijas laikā nepārtraukti mainās
figūras. Ekspresīvas metodes var būt ļoti veiksmīgi izmantotas, kad ir psihosomatiskas
patoloģijas, tajā brīdī, kad nav tieši izteikta vajadzība uz terapiju, kā arī tajos gadījumos, kad
klients ir tik cieši saplūdis ar saviem pārdzīvojumiem, kas nedod viņam iespēju paskatīties uz
savu situāciju no malas – konfluence. Šādu metožu izmantošanas mērķis ir tāds, lai palīdzētu
izpaust savas jūtas vai sajūtas caur ārējām formām lai izsekotu savas dzīves problēmas aspektus.
Tradicionāli terapija notiek verbāli, kas ari var būt par ierobežotāju tās efektivitātē.

Tajā pat laikā vizuālie, plastiskie vai muzikālie tēli dod terapeitam iespēju redzēt klienta
pasauli tādu, kā viņš to redz pats. Terapijas laikā, izmantojot radošas formas, tas rada klienta
iesaistīšanu ne tikai ar prātu, bet arī jūtas un ķermeni, kas attīsta spējas uz intuitīvo un tēlaino
realitātes apjēgšanu ne tikai ar loģiski lineāro domāšanu. Terapeits seko līdz klienta ķermeņa
valodai, reakcijām un par to informē arī klientu.
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Natālija Rodžers (N.Rogers) izšķir deviņus principus, kas sastāda pamatu dažādu formu radošām
ekspresijām terapijā:


Visiem cilvēkiem ir iedzimta spēja būt radošiem



Radošais process ir atveseļojošs. Pašizpausmes produkts - svarīgs indivīda ziņojums no
sevis paša



Personības izaugsme un augsts apzināšanās līmenis tiek sasniegts ieejot dziļi mūsu
emocijās. Bēdas, naids, sāpes, bailes, jautrība un ekstāze ir kā tunelis, caur kuru mēs
varam iziet lai sasniegtu personīgo izaugsmi un viengabalainību.



Mūsu jūtas un emocijas – milzīgs enerģijas avots. Šī enerģija var būt novadīta uz
radošām aktivitātēm, kur tās realizējas un transformējas.



Ekspresīvā māksla - kustība, gleznošana, literatūra, skaņa, mūzika, meditācija un
skulptūra ved mūs uz apzināšanos. Tas palīdz izteikt savas nezināmās daļas un iegūt par
sevi jaunu informāciju, kas nepieciešama priekš apzināšanās.



Visi mākslas modeļi ir radoši saistīti savā starpā. Kad mēs kustamies, tas ietekmē to, kā
mēs rakstam vai zīmējam. Kad mēs rakstam vai zīmējam, tas ietekmē to, kā mēs jūtam un
domājam. Radoša procesa laikā viena mākslas forma stimulē un baro citu, aizvedot mūs
pie iekšējas būtības un nozīmes, kas ir mūsu dzīves pamata enerģija.



Pastāv saite starp mūsu dzīves spēkiem – iekšējai nozīmei, garam un mūsu
esības/esamibas butibai.



Kad mes ceļojam sava iekšējā pasaulē, mēs atklājam būtību vai viengabalainību, mēs
atklājam arī savu saistību ar ārējo pasauli. Iekšējais un ārējais kļūst viens vesels. [8; 9;
22; 24]

Gandrīz visi vingrinājumi pamatojas uz zīmēšanas lietošanu diezgan vienkārši, vajag
tikai uzticēties personīgai intuīcijai, izjūtu smalkumam un mākai saskaņot tos ar notikumiem vai
izmantot tos lai ietu dziļumā. Burtiski strādāt uz kontakta robežas vai ar iekšējo fenomenoloģiju.
Īstais materiāls šajā procesā – mana iekšējā pasaule, tās mijiedarbība ar manis radīto bildi uz
papīra, bildi, kura pieder ārējai pasaulei. Burtiski iekšējā pasaule kontaktam deva pamatu, bet es
kaut kādu daļu savas iekšējās pasaules - kādu daļu no sevis. Zīmējums uz papīra tas arī ir tīrs
darbs uz kontakta robežas, iekšējās un ārējās pasaules kontakts.

Māka kaut ko attēlot, radīt – viena no neatkarības formām, kura arvien vairāk attīstās ar
bērnu vecumu. Tas nozīmē arī neatkarību no radītā, tā, it kā, ja es pats esmu radītājs, tad varu
radīt atkal un atkal. Tas ir pirmais svarīgais moments mākslas un attēla terapijā.
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Pateicoties attēlam es tuvāk iepazīstos ar sevi un vienlaikus varu pārdomāt notikumus.
Akts, kas iznes iekšējo ārējā pasaulē, modificē iekšējo pasauli, attīra to līdz noteiktai pakāpei, no
sasprindzinājuma un enerģētiskās statikas, izved no bezdarbības, noslēgtības pie apzinātas
darbības, un tas ir vairāk nekā mierinājums, vairāk kā korķis. Attēls atver iespēju pašizārstēšanai.
Tas ir otrs, svarīgākais, kas piemīt mākslai un geštaltterapijai.

Trešais, momenta jēga ir tajā, ka pašā attēla procesā un gala produktā kļūst redzams un
saprotams citiem cilvēkiem indivīda iekšējā pasaule. Tādā veidā var tikt pārstrādāts materiāls,
kas rodas no neapzinātā. Tas bieži norāda uz virspersonīgo, par cik jungiskā izpratnē radušās
bildes var būt sākums virspersonīgajā garīgajā enerģijā. Kļūt saistītam ar to atkal nozīmē atrast
patieso Es . [38; 42; 54]

Mākslas darbs - kontakta robeža
Mākslas terapijas procesā ir iesaistīts klients un viņa mākslas darbs un geštaltterapeits.
Terapijas pamatā ir attiecību trīsstūris.

Terapijā, izmantojot mākslu, priekšplānā stāv attēla process un hipotēze, ka šim
procesam pašam par sevi ir terapeitisks raksturs. Mākslas darbs, pirmām kārtām, tā ir iespēja
neizprotamo padarīt redzamu un tādā veidā pārstrādāt un integrēt to. Tai pašā laikā nozīmīga
loma tiek veltīta verbalizācijai.

Strādājot ar mākslas darbu, jāņem vērā daži geštaltpieejas darba principi, atšķirībā no
analītiskā virziena, jungiāniskās analīzes vai klasiskās mākslas terapijas. Nav svarīgi vai klients
māk zīmēt. Lai pārvarētu kauna un baiļu barjeru, terapeits paskaidro klientam, ka mākslas darbs
ir nepieciešams viņu darbā, lai klients izteiktu pats sevi un savu stāvokli. Materiāla izvēle –
krāsas, krītiņi, zīmuļi u.t.t., - arī paliek klienta ziņā. Mākslas darbs izmantošana darbā ir
nepieciešama tajā gadījumā, ja klients demonstrē kontakta pārtraukšanu defleksijas vai
konfluences veidā un šī kontakta pārtraukšana neļauj izcelt figūru. [48; 54]

Terapeits mākslas darbu neinterpretē, bet to apskata kā iemeslu kontaktam ar klientu.
Jautājumi par mākslas darbu - lielākas tiesības uz eksistēšanu, nekā terapeita domas par to, ko tas
var nozīmēt. Simbolu analīze arī paliek pie terapeita, jo klienta domām ir daudz lielāka nozīme
nekā geštaltterapeita domas šajā jautājumā.
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Daudzi psihosomatiskie pacienti nevar izteikt savu stāvokli verbāli, bet var uzzīmēt savus
simptomus un izjūtas. Zīmēšana ir vērsta uz agro sevis izteikšanas pieredzi. Bērnībā valodiskās
formas vēl nav noformējušās, bet vizuālās ir jau pieejamas. Tāpēc zīmēšana kā process ir tuva
agrajai emocionālai un jūtīgajai pieredzei, tā mazākā mērā nekā valoda saistīta ar normām un
noteikumiem. Bez tam, tas ir radīšanas process, kas notiek tagad. Zīmējot, klients saņem
papildus iespējas izprast un attīstīt spēju spēlēt – “iespēju izspēlēt zīmējumā jaunus attiecību
modeļus”, D. Hlomov.

Terapeits mudina klientu dalīties ar savām sajūtām un jūtām gan mākslas darba radīšanas
procesā, gan darbs apspriešanas laikā, arī pats terapeits terapeitiskos nolūkos dalās ar savām
jūtām un savu savdabīgo uztveri. Terapeits ņem vērā klienta neverbālās izpausmes zīmējot
zīmējumu un to apspriežot, novērojot motoriku, elpošanai, pauzes, pozu, mīmiku un balss
modulācijas un dod iespēju klientam apzināties to, kas ar viņu notiek.

Mākslas darbs – tas ir tilts starp apziņu un zemapziņu, starp klientu un terapeitu, starp
klientu un viņa vajadzību, starp dvēseli un dzīvi. Tā ir kontakta robeža starp organismu un vidi.
Mākslas darbs ir fons, uz kura parādās figūra – tēls – geštalts.

Zīmējums – tā nav tikai klienta iekšējās pasaules projekcija, bet arī kontakta robeža, kur
visas svarīgās apzināšanās un jaunā pieredze parādās tieši šeit organisms – vide. Terapeita
intervences virzītas uz atstumtu daļu piesavināšanos, tādā pašā mērā tas attiecas arī uz zīmējumu.
Ir zināms, ka vārds geštalt nozīmē tēls, un pirmām kārtām vizuālo tēlu.

Vizuāls tēls vienmēr ir kaut kāda figūra uz fona un paredz kaut kādas attiecības starp
figūru un fonu. Aplis var būt izliekts un ieliekts, ja fons iekrāsots dažādi. Vai ari, esot vairākām
figūrām uz fona tās var konkurēt savā starpā lai tiktu uztvertas, un tad mūsu skatiens mētājas
starp šīm figūrām.

Figūra - problēma, situācija u.t.t., figūra geštaltterapijā – uz ārpusi projicēta aktuāla
vajadzība, kas tiek uzturēta no problemātiskas situācijas vai problemātiskas uzvedības, saistīta ar
daudziem pavedieniem ar indivīda dzīves fonu - kontekstu. Figūra fonā, tēls – tas kaut kādā ziņā
ir pats indivīds šeit un tagad tajā momentā, kad terapeits klausās viņa stāstu, redz viņu pašu un
izjūt no tā visa jelkādas sajūtas. Fons ir tikpat svarīgs kā pati figūra, jo tikai figūras un fona
attiecības ļauj izprast situācijas un uzvedības jēgu. [22; 24; 27]
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Zīmējuma elementi tiek apskatīti kā indivīda es daļas. Klientu var lūgt identificēties ar
kādu no šīm figūrām, fonu, vai arī pajautāt par to mijiedarbību. Zīmējums rada caurredzamu
klienta iekšējo konfliktu. Katrs zīmējuma elements kaut kādā veidā ir saistīts ar realitāti, terapeits
izseko šeit un tagad un tur un tad kontaktus, kā arī uzdod jautājumus par to, kā tieši tas, kas
notiek identificējoties ar klienta zīmējuma figūrām, attiecās uz viņa dzīvi. Pastāv uzskats, ka
strādājot ar katru zīmējuma figūru, kas projicētas ārpus es daļas, pārmaiņas notiek iekšējā plānā,
kā arī to izmaiņas ārējā plānā klientam vēlamā virzienā.

Zīmējums ir kā komunikatīvs vēstnesis klienta pasaulei, kā arī sev pašam. Tāpēc ir vērts
uzdot jautājumus, ko tieši runā šis zīmējums terapeitam, tuviniekiem un klientam pašam. [48;49]

Zīmēšanas procesa novērošana - fons un figūra
Intersanti, ar ko sākas zīmēšana, ar fonu vai figūru? Kas pie kā pielāgojas – figūra fonam
vai otrādi un uz ko aiziet vairāk enerģijas? Tā daļa, uz ko aiziet vairāk enerģijas, tā darbā ir
sevišķi būtiska. Kādā brīdī klients taisa pauzi un kas notiek pēc tam? Un beigās, tā ir arī ļoti
būtiska informācija terapeitam, ar ko beidzas zīmēšanas seanss.

Zīmējumā vienmēr pastāv projicēta klienta vēlme, vajadzība figūras veidā. Vienmēr ir
jautājums, vai ir tajā arī fons? Daudzi klienti sevi vai problēmu redz uz balta fona, tā, it kā
neviena ap viņiem nebūtu. Klientu var lūgt izzīmēt fonu, kas ļoti būtiski var izmainīt zīmējuma
būtību/saturu. Fonā parādās citi cilvēki un priekšmeti, figūra kļūst tikai par zīmējuma detaļu, kas
maina attiecības starp sākotnējo fonu un figūru, kā arī izmainās emocionālās reaģēšanas raksturs.

D. Hlomovs mudina klientus piezīmēt sevišķi plaši fonu, kad ir nepatīkami notikumi, lai
mazinātu emocionālo spriedzi. Jāpaklāj jau zem esošās papīra lapas vēl lielāku un palūgt zīmēt
tālāk fonu, lai izsekotu tā struktūru visā pilnībā. Ir, kad klienti zīmē tikai fonu, tad terapeits var
pamudināt klientu izdalīt kādu figūru, kas slēpjas vai ir vēlama.

Ja klienta zīmējumā nav konkrētas figūras, priekšmeti vai atpazīstami tēli, bet klients
izsaka dažus krāsu, līniju vai abstraktu formu salikumus. Ir interesanti uzzināt ko tieši klients
gribēja pateikt ar savu zīmējumu – kādas izjūtas vai jūtas viņš gribēja izteikt. Tikko klients izprot
savu vēstījumu, parādās arī aktuālās vajadzības figūra.
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Geštaltterapijā attēlotajā zīmējumā lielāka nozīme simbolos ir personīgajai jēgai. D.
Hlomovs izvirzīja hipotēzi par saistību starp figūru izpildījuma tehniskām īpatnībām un kontakta
pārtraukšanas mehānismiem. [8; 9; 27; 38; 48; 49]

Konfluence. Neeksistējot kontūrām, figūras saplūst ar fonu. Biežāk tas sastopams ja
klients darbam izvēlas akvareļus vai pasteļus. Dažreiz pats attēlošanas veids ir pretrunā tam, ko
cilvēks gribēja attēlot, bet dažreiz zīmējumā attēlota cīņa starp kontūru un fonu - izplūdums
iznīcina kontūras, bet klients tās atjauno. Pēdējais variants var būt atspulgs aktuālam jautājumam
klientam, par piederību – atdalīšanos. Izplūdušas figūras un formas, neskaidra štrihošana,
pārejošas krāsas liecina par konfluenci – terapeitam visdrīzāk nāksies strādāt pirmskontakta fāzē.

Introekti. Introekts tiek atpazīts pēc klienta sasprindzinājuma palielināšanās stāstot par
zīmējuma detaļām. Tas, visbiežāk ir neliels, bieži tiek zīmēts ahromātiskā krāsā un ja to atbloķē,
var palīdzēt izprast kaut kādas jūtas. Klienti bieži atsakās novākt introektus no zīmējuma un
izsaka neapmierinātību ar terapeita priekšlikumu uzzīmēt to uz atsevišķas lapas, lai izpētītu un
paeksperimentētu ar to. Strādājot ar introektu var rasties intensīvas jūtas, niknums, asaras,
pretīgums un slikta dūša.

Projekcija. Pats zīmējums, kā zināms, ir projekcija. Ņemot vērā psihisko pārdzīvojumu
polāro raksturu, var pieņemt kas paliek klientam iekšā, kad viņš zīmē tikai smukas bildes ar
pozitīviem sižetiem. Šajā nozīmē, savas personības negatīva, ēnas puses zīmēšana izskatās kā
ceļš uz pozitīvām pārmaiņām. Kā izskatās projekcija zīmējumā? Pēc D. Hlomova domām, tā ir
paralēlā štrihošana, paralēlās līnijas un kontūras, kā atspulgs enerģijas izvietošanai ārpusē.

Retrofleksija. Retrofleksija atspoguļojas apaļīgās un izvirtīgās formās, izliekumos, štrihs uz
sevi, bet egotisms – noslēgtās un aizkrāsotās - noslēgšanās savā sistēmā, kontrole, nespēja saņemt
kaut ko no pasaules. Izliekumā zīmēšanas enerģija no sākuma ir virzīta no sevis, bet pēc tam
atgriezta pie sevis. Stratēģiski, strādājot ar retrofleksiju, var sadalīt zīmējumu sastādošos elementos
un strādāt ar tiem. Procesa palielināšanās liedz viņam automātismu. Ar egotismu var strādāt mudinot
klientu apzināti pastiprināt kontroli – līdz sprādzienam, kurš padara klientu atvērtu pasaulei.

Aprakstot šo hipotēzi gribētos atgādināt, ka zīmējums – ir iemesls kontaktam un piebilst:
bet ne profesionālu introektu formēšanai par to, ko šīs visas figūras var nozīmēt. Darbā ar
zīmējumu geštaltpieejā pirmkārt tomēr akcentējas process un tikai otrkārt – saturs. [8; 9; 27; 38;
48; 49]
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PRAKSTISKĀ DAĻA
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Dažādu formu radošas aktivitātes izmantošanas galvenais uzdevums terapijā ir sesijas
laikā uzlabot komunikāciju starp apziņas un zemapziņas esamības aspektiem. Mākslas metodes
priekš komunikācijas rada dažādus ceļus, akcentējoties uz jūtu un tēlu apzināšanos, intuitīvus
impulsus un asociācijas, kas parasti viegli tiek nospiesti ar apziņas uzstādījumiem vai ar
ģimenes un sociālajiem noteikumiem. Klienti, kuri sadā veidā iziet terapiju, iegūst lielāku
jūtīgumu pienākošai informacijai no ieksējās pasaules, un neapzināti kļūst par pavadoni, kurš
atpazīst un atbalsta to, kas cilvēkam nepieciešams konkrētajā brīdī un laikā. [1]

Kad terapeits klientu pamudina izmatot ekspresīvas metodes? Biežāk tas ir tad, kad
klientam ir grūtības izteikt savas jūtas un pārdzīvojumus (situatīva vai patstāvīga aleksitimija),
simptomu verbalizācija, kad cilvēks intelektualizē, kad visas sesijas laikā nepārtraukti mainās
figūras. Ekspresīvas metodes var būt ļoti veiksmīgi izmantotas, kad ir psihosomatiskas
patoloģijas, tajā brīdī, kad nav tieši izteikta vajadzība uz terapiju, kā arī tajos gadījumos, kad
klients ir tik cieši saplūdis ar saviem pārdzīvojumiem, kas nedod viņam iespēju paskatīties uz
savu situāciju no malas – konfluence. Šādu metožu izmantošanas mērķis ir tāds, lai palīdzētu
izpaust savas jūtas vai sajūtas caur ārējām formām lai izsekotu savas dzīves problēmas aspektus.
Tradicionāli terapija notiek verbāli, kas ari var būt par ierobežotāju tās efektivitātē.
Tajā pat laikā vizuālie, plastiskie tēli dod terapeitam iespēju redzēt klienta pasauli tādu, kā viņš
to redz pats. Terapijas laikā, izmantojot radošas formas, tas rada klienta iesaistīšanu ne tikai ar
prātu, bet arī jūtas un ķermeni, kas attīsta spējas uz intuitīvo un tēlaino realitātes apjēgšanu ne
tikai ar loģiski lineāro domāšanu. Terapeits seko līdz klienta ķermeņa valodai, reakcijām.

Praktiskajā daļā aprakstu darbu ar grupu, 10 sesijas.
Geštaltterapijas laikā tika izmantotas dažādas mākslas terapijas metodes un novērots fons un
figūra.

Grupas sesija nr. 1
Sesijas uzdevumi: Grupas normu un mērķu apspriešana. Iepazīšanās. Veicināt drošības
izjūtu grupā.
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Klienti izjūt trauksmi saistībā ar jauno situāciju. Cilvēki savstarpēji nav pazīstami
Grupā ir vērojama pretestība

Sesijas uzdevumi:


Vienoties grupā par terapeitiskā kontrakta nosacījumiem



Veicināt grupas terapeitisko normu veidošanos



Mācīt grupas dalībniekiem orientēties grupas procesā



Balstoties uz savstarpējo uzticēšanos radīt drošības izjūtu



Noteikt grupas kopīgos mērķus



Palīdzēt grupas dalībniekiem izvirzīt individuālos mērķus darbam grupā



Iepazīstināt ar mākslas terapijas materiāliem



Veicināt iesaistīšanos mākslas terapijas procesā



Strukturēt grupas darbu

Sesijas gaita:
Metode. „Kā es pats redzu sevi, kā mani redz citi” (Purnis, 2008)
Tehnika. Izveidot kolāžu
Grupa ir nehomogēna.

Klienti izjūt trauksmi saistībā ar jauno situāciju. Cilvēki savstarpēji nav pazīstami
Visi grupas dalībnieki bija sanākuši, izņemot vienu A.K. Vienojamies ar grupu, ka pagaidīsim 5
minūtes. Atnāk A.K. un atvainojas par nokavēšanu, bijis vakariņās. Iepazīstinu grupu ar grupas
kontrakta nosacījumiem. Terapeite uzrunā grupu, iepazīstina ar sevi un aicina grupas dalībniekus
iepazīstināt ar sevi. Grupas dalībnieki cits caur citu izsaka replikas un daudz joko un smejas,
tādējādi mazinot trauksmi. Terapeite norāda, ka grupā runā tikai viens, tad pārējie klausās
A.K. ar ironiju jautā par to „vai viņš ir eksperimenta trusīša lomā?”, jo domā, ka tā ir tikai
mācību prakse, ne nopietna grupa. Vēlreiz, jo ir bijusi jau sākotnējā intervija, kur viss tika
izstāstīts, terapeite pastāsta par mērķi. A.K. mēģina radīt nenopietnu atmosfēru un pievērš sev
pastiprinātu uzmanību, kā arī koķetē ar terapeiti. A.K. ir vienīgais vīrietis grupā, pārējās ir
sievietes. A.K. uzvedība varētu liecināt par to, ka pacientam ir augsts trauksmes līmenis saistībā
ar iesaistīšanos grupā. Kā arī fakts, ka A.K. ir vienīgais vīrietis grupā un viņam ir pievērsta
pastiprināta uzmanība, ko A.K. izmanto lai ieņemtu līdera pozīciju. Pārējās sievietes pieņem viņa
līdera lomu, atbalsta izsakot interesi par viņu. Sāk veidoties sarunas. Terapeite atgriež grupas
locekļus stāvoklī „šeit un tagad” un vēlreiz kopā ar visu grupu izrunā un izvirza mērķus, katram
dalībniekam izsakot savus.
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Terapeite piedāvā klientiem uzdevumu izveidot kolāžu ar tēmu „kā es redzu sevi, kā es
domāju mani redz citi”. Iepazīstinu ar kolāžas tehniku un dodam laiku darbam 40 minūtes. Darbs
tiek radīts uz divām A3 lapām. Uz vienas lapas ”kā es sevi redzu” un uz otras „kā mani redz
citi”. Lūdzam grupas dalībniekus nerunāt savā starpā, netraucēt vienam otru.

Kad laiks ir pagājis, aicinu visus grupas dalībniekus atgriezties aplī, līdzi ņemot savu
darbu. Terapeite aicina kādu no grupas dalībniekiem, kurš ir gatavs padalīties par darba tapšanas
procesu un pastāstīt par darbā attēloto.

A. M. sāk pirmā dalīties, kas ir attēlots. Sākumā stāsta par to, kā kliente pati sevi redz.
Cirks simbolizē „mūžīgo” bērnu, jautrību, spontanitāti. Kaķis simbolizē neatkarību, brīvdomību.
Rozā brilles ir saplīsušas, redz dzīvi reālāk. Roze simbolizē trauslumu un ievainojamību. Tad
stāsta par to, kā viņu redz citi. Citi nepazīst viņas vājās puses, jo to citiem neizrāda. Viņa ir
neatkarīga, lietišķa, neievainojama, sieviete, kas zina, ko grib un var to dabūt.

I. K. Stāsta kā pati redz sevi. Brīžiem skumja un vientuļa. Spēku smeļ dabā. Svarīga ir
ģimene. Viņa ir tā, kas rūpējas par ģimeni, gatavo ēst. Augstpapēžu kurpes simbolizē sievišķību.
Resursus smeļas mūzikā, klausās vientulībā. Tad stāsta kā redz citi. Darba kolēģi viņu redz kā
ballītes galveno jautrības uzturētāju. Darba biedri gaida viņu atgriežamies darbā, jo darba
biedriem trūkst mūžam jautrās I.K. Ceļš un ceļinieka simbols simbolizē neziņu par nākotni, jo
vecajā darbā atgriezties nevarēs.

I. V. Stāsta kā pati sevi redz. Zirgs un indiāņu meitene simbolizē bērnību un tās sapņus,
sapņus, kas pavada visu dzīvi. Brīžiem viņa jūtās kā ziedlapiņa, kuru vējš nes nezināmā virzienā.
Dažādo ziedu pušķis simbolizē savu neatkārtojamību, unikalitāti. Kā viņu redz citi. Brīžiem viņa
demonstrē neordināru domāšanu, spontanitāti, priecājas par dzīvi. Akmens siena simbolizē vēso
un loģisko saprātu.

V. Č. Stāsta kā pati sevi redz. Sievietes figūra simbolizē neatkarību, stipras sievietes tēlu.
Ziedi, kas apņemti ar daudzām zelta sprādzēm simbolizē skaistumu, bagātību. Krāsu laukumi
sarkanā un dzeltenā krāsā simbolizē enerģiju un mieru. Kā redz citi. Mājas interjera bildes,
ieturētas bēšīgos, gaišos toņos, simbolizē mieru, mājīgumu, harmoniju, sirds siltumu,
mātišķumu.
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A. S. Stāsta kā pati redz sevi. Sapīti vīrietis ar sievieti simbolizē cīņu gan iekšēju, gan
ārēju par savām idejām. Balts zirgs ziedošā dārzā simbolizē radošumu. Korķis simbolizē brīvību.
Gleznas reprodukcija, kurā attēlota jūra negaisa laikā simbolizē spēju būt stiprai un emocionālai.
Kā redz citi. Liela bilde ar kresēm simbolizē romantismu. Kalnu ainava uz jūras fona simbolizē
plašumu, noslēpumainību, dziļumu un mieru.

A. K. Stāsta par sevi. Bildes atlasītas kā pats saka „džentelmeņa komplekts”. Mašīnas,
medību suns, labs konjaks, grezni aksesuāri, laba literatūra, sekss ar jaunām sievietēm, pāri
visam spēja skatīties uz visu ar humoru. Tas viss simbolizē neatkarību un spēju baudīt dzīvi. Kā
redz citi. Redz kā „biznesa haizivi”. Zirgs simbolizē strādīgumu. Gudrā pūce simbolizē gudrību,
jo visi gaida no viņa padomus
Sesijas laiks ir pagājis, grupas dalībnieki un terapeite atvadās

Grupas sesijas izvērtējums (pielikums P2,P3):
Kolāžas gatavošana palīdz pārvarēt cilvēka situatīvo trauksmi un nedrošību, kas saistīta
ar “mākslas talantu” un to spēju neesību, tas ļauj ienest darbā spēles elementus un pat
iemiesošanos jaunā lomā, kas nodrošina nepieciešamo drošības pakāpi strādājot ar radošo darbu,
kā arī distancēšanos no pārāk spēcīgām vai delikātām jūtām (K.Rudestam, A.Kopitin)
Sākotnēji grupā fons ir arī kā figūra – grupā ir trauksme, cilvēki nav pazīstami savā starpā. Arī es
esmu satraukusies. Piedāvāju grupas dalībniekiem kolāžas tehniku.

Kādēļ attēlu radīšana no citiem attēliem cilvēkiem liekas tik aizraujoša un iedvesmojoša
nodarbe? Kādēļ daudzi, kuri jūtas neērti zīmējot, atklāj sevi darbā ar kolāžu? Daudziem tā
noteikti ir bērnības spēļu turpināšana. Šis mākslas veids atšķirībā no citiem tēlotājmākslas
veidiem neprasa sevišķas tehniskas iemaņas, ir pieejams. Darbs ar kolāžu ir kā nepaklausības
svētki – kā agresijas izrādīšana pret masu kultūrā pierastajiem akurātajiem elementiem. Cilvēki
plaši izvēlas izmantot žurnālus, kuros daudz reklāmu, šajā apstāklī atklājas cilvēku agresija pret
reklāmas vardarbību, mostas sacensības gars – vēlas pārspēt reklāmas dizaineru. Šī agresija kļūst
par izejvielu personīgajam radošumam, vispirms verbālajam radošumam, tad pārejot uz darbību
– jauna objekta radīšanu.

Kā mākslas terapijas praksē kolāža atšķiras no zīmējuma? Pirmkārt – klients izvēlas jau
gatavus attēlus, zīmes. Otrkārt, kolāžā ietverti kombinēšanas elementi. Lielu radošuma
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potenciālu atraisa nejaušības elementu izmantošana darbā, papildinošu saistību meklējumi atver
durvis asociācijām.

Darbā ar kolāžu cilvēks atrodas mijiedarbībā ar attēlu vai tā fragmentiem vai gatavām
faktūrvirsmām. Katram no šiem attēliem piemīt kultūras piesaistes un asociācijas. Izvēloties un
grupējot elementus, klients ieiet dialogā ar kultūras tradīcijām. Cilvēks izvērtē un salīdzina
attēlus, apdomā savas izvēles, izvēlas, saskaņo elementus. Viņš skaidro to kā tieši izvietoti
elementi jaunajā kompozīcijā. Pat ja netieši šajās izvēlēs būs aktīvās bezapziņas projekcijas,
autors būs pārsteigts par šo efektu. Geštaltterapeits pamanīs, ka no Self skatu punkta priekšplānā
izvirzās Superego un Ego funkcijas. Geštaltpieejas kontekstā darbs ar kolāžu kā ietvarā cilvēks
izvēlas elementus no dažādiem kontekstiem un sastāda jaunu vēstījumu, burtiski ilustrē
geštaltprocesus – figūras izdalīšanu no fona. Kolāža – tā ir naratīva figūra. Tas ir stāsts, kas
iedzīvināts mākslas materiālā. Katras kolāžas elements ir vārds vai frāze, kolāža kopumā ir
teksts. Kolāžas apspriede ir ļoti svarīga darba sastāvdaļa. Var pat apgalvot, ka bez darba
apspriedes kolāža ir neefektīva. Tieši verbalizācija dod nozīmi šim procesam.

Grupas dalībniekiem patika šī tehnika, viņi labprāt stāstīja par sevi. Radītais darbs ļauj
distancēties un ir vieglāk stāstīt pašam par sevi, izmatojot gatavus tēlus.

Sesijas mērķi ir sasniegti. Dalībnieki ir iepazinušies, trauksme mazinās salīdzinot ar
sesijas sākumu.

Grupas figūra šobrīd ir trauksme, notiek iepazīšanās process. Arī katra grupas dalībnieka
kolāžā parādās sava figūra.

Tālāka plānošana: Turpināt darbu pie izvirzītajiem uzdevumiem saistībā ar grupas
sākuma stadiju

Grupas sesija nr. 2

Sesijas uzdevumi: Iepazīšanās turpinās. Veicināt drošības izjūtu grupā. Grupas
saliedēšana.
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Klienti ierodas uz sesiju nedaudz apmulsuši, nedaudz trauksmaini, joko cits ar citu un
jautā ko darīs šodien.

Sesijas uzdevumi:


Veicināt grupas terapeitisko normu veidošanos



Mācīt grupas dalībniekiem orientēties grupas procesā



Balstoties uz savstarpējo uzticēšanos radīt drošības izjūtu



Iepazīstināt ar mākslas terapijas materiāliem



Veicināt iesaistīšanos mākslas terapijas procesā



Strukturēt grupas darbu

Sesijas gaita
Metode. Kopīga zīmējums radīšana. (Kopitins, 2008)
Tehnika. Uz A2 lapas, katram jāizvēlas vienas krāsas krītiņš. Dalībnieki pēc kārtas zīmē,
vairākas reizes, samazinoties darbībai atvēlētais laiks ( 1X30s, pēc 25s, 20s, 15s, 10s, 5s, 3s)
Dalībnieki atnākuši visi laikā uz sesiju. Aplī katrs pastāsta par sevi, ar ko ir atnācis, kā jūtas. Ir
ieinteresēti par šīs sesijas procesu, var just trauksmi, kas mijas ar bērnišķīgu rotaļīgumu no
dažiem grupas dalībniekiem I. V.; A. S.; I. K. Pārējie ietur nogaidošu un novērojošu pozīciju.
Grupa ir gatava darbam.

Terapeite piedāvā radīt kopīgo zīmējumu, iepazīstina ar tehniku. Katrs dalībnieks izvēlas
vienas krāsas krītiņu. terapeite uzņem laiku un grupas dalībnieki pēc kārtas zīmē. Pirms izvēlās
secību kādā zīmēs, vienīgais vīrietis grupā A. K., tāpat kā iepriekšējā sesijā saka, ka „Dāmām
priekšroka” un zīmē pats pēdējais.

Šis process izraisa pakāpeniski pieaugošu, vispārēju jautrību, tādā veidā mazinās
trauksme. Klienti regresē.

Sanāk grupas dalībnieki aplī un dalās piedzīvotajā un apspriežot jautājumus:
-

kā izvēlējās secību

-

kā jutās zīmēšanas procesā, kā veidojās sadarbība

-

vai zīmējumā tēma ir vienota

-

vai tēma tika savstarpēji papildināta

-

vai zīmējumā kaut kas ienests tikai no sevis
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Līderes loma ir A. M., viņas krāsa ir sarkana. Viņa sāka zīmēt pirmā un veidoja ziedu
rakstus, kurus papildināja pārējās grupas dalībnieces. A.K. neiesaistījās sieviešu tēmā, viņš
zīmēja savu tēmu, ko katru reizi papildināja. Sievietes papildināja A.K. tēmu.

Rezultātā lapa sadalījās divās daļās, kā arī paši grupas dalībnieki. Kreisā puse – sievišķā,
labā puse – vīrišķā. Atzinums, ka sievietes ir „iegājušas” vīrišķajā pusē ar savu klātbūtni, taču
A.K. ir stingri palicis vīrišķās daļas robežās. Tas varētu simbolizēt A.K. vēlmi saglabāt savu
neatkarību un savas robežas.
Grupas sesija tiek noslēgta un visi atvadās.

Grupas sesijas izvērtējums (pielikums P4):

Grupas figūra ir trauksme un tad, kad tiek pildīts uzdevums, tad jau parādās figūra
attiecības.

Metode par Kopīgā zīmējuma radīšanu. Šāda radoša darbība ir ar mērķi, lai grupas
dalībnieki veiktu kopīgu darbu, lai iepazītos tuvāk. Grupas dalībnieki pēc kārtas zīmē. Būtiski
bija sekot, kā tiek izpildīta instrukcija. Grupas dalībnieki labprāt iesaistījās šajā uzdevumā,
kustoties viņi atbrīvojās, smējās. Apspriežot grupā grupas dalībnieku kopīgo darbu, parādās
mākslas darbā figūra – līderis. Apspriešanā tiek ņemti vērā tādi kritēriji kā telpas izmantošana,
cik un kur kurš ir aizņēmis telpu uz papīra, kādas krāsas izmatotas, kura prevelē un kuru kurš ir
izvēlējies. Vai tēma, kas parādās darbā, vai tā ir kopīga, kam ir iniciatīva. Kā var redzēt, tad
mākslas darbā ir divas tēmas – vīrieša un sieviešu. Grupā vīrietis ir viens un pārējās grupas
dalībnieces ir sievietes. Zīmējumā var redzēt arī parādāmies tādu figūru kā rūpes, grupas
dalībnieces ar līnijām un zīmējuma kompozīciju ir panākušas, ka ir apņēmušas vīrieša tēmu. Kā
viņas pašas arī stāsta, tad esot gribējušas panākt, lai vīrietis nejustos vientuļš starp viņām. Kopīgi
radītajā darbā var novērot visus tos pašus procesus, kas notiek grupā. Vīrietis ir mazrunīgs,
nedaudz distancēts. Sarunā vienmēr uzsver atšķirību, ka ir viņš un pārējās grupas dalībnieces.
Var pieņemt, ka klients īsti nevar iesaistīties grupā. Kopīgajā darbā viņš nav ne ar vienu līniju
nav pieskāries pārējam laukumam, ko aizpildījušas grupas dalībnieces.

Pieķēru sevi pie domas, ka A.K. izraisa manī dusmas. Nevaru saprast kas tās ir par
dusmām. Tas varētu būt mans supervīzijas jautājums.
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Sesijas mērķi ir sasniegti. Dalībnieki ir iepazinuši viens otru vairāk, trauksme mazinās
salīdzinot ar sesijas sākumu.

Tālāka plānošana: Pievērst uzmanību līderības jautājumiem grupā. Kā arī situācijai, ka A.K.
lēnāk iekļaujas grupā.

Grupas sesija nr. 3
Sesijas uzdevumi:
Veicināt drošības izjūtu grupā. Grupas saliedēšana turpinās. Mazināt trauksmi, veicināt
kreativitāti un pašrefleksijas spējas. Zīmēšanas procesā mazināt apziņas kontroli.

Aktuālais izvērtējums: Klienti ierodas uz sesiju nedaudz apmulsuši, nedaudz trauksmaini, joko
cits ar citu un jautā ko darīs šodien.

Sesijas uzdevumi:
Ņemot vērā, ka grupa ir sasniegusi pārejas stadiju, ir sekojoši mērķi:


Veicināt grupas terapeitisko normu veidošanos



Mācīt grupas dalībniekiem orientēties grupas procesā



Balstoties uz savstarpējo uzticēšanos radīt drošības izjūtu



Veicināt iesaistīšanos mākslas terapijas procesā



Strukturēt grupas darbu



Neiazstāvoties un bez agresijas reaģēt uz grupas dalībnieku vēlmi konfliktēt ar grupas
terapeitu



Palīdzēt grupas dalībniekiem kļūt autonomākiem un neatkarīgiem



palīdzēt apzināties trauksmes cēloņus un runāt par to,



palīdzēt grupas dalībniekiem ieraudzīt savus psihiskās aizsardzības mehānismus un
pretošanos grupas darbam, to apspriest,



mācīt grupas dalībniekiem atklāti runāt par konfliktiem grupā un tos risināt



mācīt grupas dalībniekiem uzņemties daļu atbildības par grupas darba virzienu

35

Sesijas gaita
Metode: skricelēšanas vai brīvās plūsmas metode, projektīva metode (Cane, 1983)
Tehnika: ar aizvērtām acīm 10 minūtes zīmē uz A3 lapas, ļaujoties rokai brīvi vilkt līnijas,
mēģinot atslēgt prāta kontroli bez kāda plāna vai nolūka. Pēc tam mēģinot saskatīt šajā līniju
haosā kādu tālu vai simbolu.

Grupas dalībnieki ir sanākuši, taču A.K. kavējas. Grupā vienojamies, ka gaidīsim 5
minūtes un tad turpināsim darbu. Ir pagājis laiks, A.K. nav atnācis. Sākam grupas darbu. Aplī
katrs dalās par sevi, ar ko ir atnācis, kā jūtas. Grupā valda satraukums par to, ka A.K. nav
ieradies, dalībnieces satraucas vai ar viņu nav kaut kas noticis. Jo pēc noteikumiem, A. K.
vajadzēja grupu brīdināt par savas neierašanās iemesliem. I. K. saka, ka viņai ir apgrūtinoši
uzturēties grupā, viņa jūtas nogurusi vakarā. Nemaz šovakar negribēja nākt. Viņa atnākusi tikai
tamdēļ, lai terapeitei to vajag. Terapeite runā par aizsardzībām un pretošanos grupas darbam,
pārrunājot ar grupas dalībniekiem jūtas, kas viņas var pārņemt šajā grupas darbības posmā:
bailes, dusmas, kauns utt. grupas ir izrunājušas savas negatīvās emocijas saistībā ar radušos
situāciju un ir gatavas turpināt darbu.

Terapeite grupai piedāvā sakricelēšanas tehniku. Grupas dalībnieces ieņem katra savu
vietu pie galda un nesarunājoties 10 minūtes ar aizvētām acīm zīmē. Pēc 10 minūtēm grupas
dalībnieces aplī dalās ar izjūtām saistībā ar zīmēšanas procesu:
-

kā jutās zīmējot ar aizvērtām acīm

-

vai bija viegli atslēgt prāta kontroli

-

cik daudz ir izmantots no lapas laukuma

-

vai ir pārkāptas lapas robežas, kā jutās pārkāpjot tās

I. V., A. M., V.Č. un A.S. stāsta, ka bijis viegli zīmēt ar acīm ciet. V.Č. raksturo šo
procesu kā meditācija un izjutusi transa stāvokli, labpatiku un nav gribējusi tik ātri beigt procesu.
I.K. saka, ka bijis grūti atslēgt prāta kontroli. Viņas darbā ir redzams, ka ir daudz brīvas vietas,
kas varētu liecināt par sevis ierobežošanu. Kā arī pati atzīst, ka ir kontrolējusi procesu, lai neiziet
ārpus robežām. Sakricelēšanas laikā I.K. vienā brīdī arī sāka skaļi runāt un komentēt procesu,
kas liecina par pastiprinātu trauksmi. Terapeite lūdza ievērot klusumu un atgriezties pie procesa.
Terapeite darba procesu grupā turpina, piedāvājot grupas dalībniecēm ieskatīties savos darbos,
grozot tos un ieraudzīt tur kādu tēlu vai simbolu. Tad ieraudzīto tēlu piedāvā terapeite akcentēt,
izcelt un ieteicams arī izkrāsot, izmantojot pieejamos mākslas materiālus. Šim procesam tiek
atvēlētas 15 minūtes.
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V.Č. vienīgā ir izmantojusi ūdenskrāsas, kas liecina par emocionālu atvērtību šim
procesam. Pārējās grupas dalībnieces ir izmantojušas sausā tehnikas: krītiņus, flomāsterus, kas
liecina vēlmi vairāk kontrolēt savas emocijas. Dalībniecēm nebija grūtību saskatīt tēlus, izņemot
vienu grupas dalībnieci A.S., kura skaļi grupā deklarēja, ka neko nevar ieraudzīt savā darbā.
Pārējās grupas dalībnieces spontāni iesaistījās tēla meklējumos. Terapeites šo procesu
neapturēja. I.V. smejoties izsaucās, ka „tur taču redzams liels falls!”. Kas izraisīja grupā
smieklus. Pati A.S. nedaudz samulsa, tad kādu brīdi smaidīja un atzina, ka redzēt jau redzēja,
taču bija neērti to teikt skaļi.

Grupas dalībnieces atgriežas aplī un reflektē par to, kādus simbolus ir ieraudzījušas, kā
tas sasaistās ar viņu patreizējo dzīvi, kā jūtas šie tēli un ko tie nozīmē viņām pašām.
Terapeite noslēdz grupu un visi atvadās.

Grupas sesijas izvērtējums (pielikums P4):

Skricelēšana – spēlēšanās ar brīvi plūstošu nepārtrauktu līniju, šo līniju radot spontāni
bez nekāda plāna vai nolūka. Šāda līnija rodas, cilvēkam ritmiski kustinot roku un tādējādi
spalvai vai krītiņam virzoties pa papīru jebkurā virzienā. Vieglas, ritmiskas rokas kustības ir
pirmais solis šajā tehnikā. Šīs kustības var mēģināt vispirms gaisā un tikai tad pārnest uz papīra.
Šo tehniku var veikt ar aizvērtām acīm. Gadījumā, ja acis ir aizvērtas, prāts mazāk ietekmē roku,
kas veido kādu zināmu objektu.

Nākošais solis – raudzīties fonā, ko līnijas ir izveidojušas, un mēģināt saskatīt tajās kādu
tēlu. Un drīz vien ir iespējams arī kaut ko ieraudzīt – līdzīgi tam, kā mēs bieži kaut ko ieraugām
mākoņos. Nākošais solis – uzsvērt kādu līniju vai formu, izmantojot noteiktu krāsu. Ja ir
vēlēšanās, var piezīmēt, bet ne dzēst, klāt vēl kādas citas līnijas un formas. Dažas no līnijām var
ignorēt, lai labāk varētu attēlot priekšmetu vai tēlu, kuru zemapziņa un iztēle ir atradusi.
F. Keina norāda, ka mazi bērni parasti ātri atrod šādu līniju mudžeklī priekšmetus, kas ir saistīti
ar viņu dzīvi – dzīvniekus, kādu citu bērnu, puķes, rotaļlietas un ko citu. Pieaugušie turpretī bieži
atklāj savus centienus, konfliktus vai raizes, sāpes. Reizēm priekšmetu vietā var ieraudzīt kādu
tēlu vai zīmi. Arī tas ir ļoti noderīgi, jo formai attīstoties, tā atbrīvo cilvēka nomāktās jūtas,
apvalda emocijas, kas kavē uzsākt darbu. Vienkārši spēlējoties ar formu un krāsu tiek atbrīvota
enerģiju un iztēle. Tas ir kontakts ar sevi uz organisms – vide robežas. Šo tehniku var piedāvāt,
lai mazinātu prāta kontroli.
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Grupas kopīgā figūra – pretestība, kas izpaužas kā nevēlēšanās piedalīties, kaut ko darīt.
Grupas dalībnieces ir satrauktas par vienīgā grupas dalībnieka neierašanos un to apspriež savā
starpā. Ļauju grupas dalībniecēm dalīties savās domās par to.

Piedāvāju tehniku. Katrai grupas dalībniecei darbā ir savs fons un sava figūra, viņas ir
atgriezušās pašas pie sevis. Vienai grupas dalībniecei ir redzams, ka viņai dzīvē kontrole, sevis
ierobežošana ir bieža figūra. Kā arī viņa pati to pēc sava darba apzinās un stāsta.

Savukārt kādas citas grupas dalībnieces darbā var redzēt vienu, taču viņas pašas rīcība
rāda pavisam ko citu. Klientei bija vēl grūti būt atklātai grupā un runāt par savu darbu un tēlu
tajā. Kā atzina pati kliente, tad arī dzīvē viņa apslāpē šo savu figūru – seksualitāti. Mazinoties
prāta kontrolei bija iespēja satikt kādu savu apslāpētu, noliegtu sevis daļu.

Sesijas mērķi ir sasniegti. Tauksme mazinās salīdzinot ar sesijas sākumu. Grupas
dalībniecēm ir labas pašrefleksijas spējas, kas turpina attīstīties, augot drošības pakāpei grupā.
Dalībnieces dalās ar savām jūtām un domām, kas liecina, ka konflikta stadija var būt arī ne tik
izteikta redzamā veidā. Grupā vēl manāmas spēcīgas aizsardzības.

Tālāka plānošana: Turpinās darbs pie izvirzītajiem uzdevumiem saistībā ar grupas pārejas
stadiju.

Grupas sesija nr. 4
Sesijas uzdevumi: Veicināt drošības izjūtu grupā. Grupas saliedēšana turpinās. Mazināt
trauksmi, veicināt kreativitāti un pašrefleksijas spējas. Mākslas terapijas procesā apzināties sev
nozīmīgas attiecības un resursus tajās.

Grupas dalībnieces ir ieradušas laikā, taču A.K. atkal nav atnācis. V.Č. stāsta, ka esot
redzējusi A.K. kafejnīcā, mēģinājusi nodibināt acu kontaktu uz ko A.K. nav atbildējis un
novērsies. Viņš nav vēlējies sarunāties. Grupas dalībnieces saprot, ka A.K. nenāks uz grupu.
Grupa kļūst homogēna
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Sesijas uzdevumi:
Ņemot vērā, ka grupa ir pārejas stadijā, ir sekojoši mērķi:


Veicināt grupas terapeitisko normu veidošanos



Mācīt grupas dalībniekiem orientēties grupas procesā



Balstoties uz savstarpējo uzticēšanos radīt drošības izjūtu



Veicināt iesaistīšanos mākslas terapijas procesā



Strukturēt grupas darbu



Neaizstāvoties un bez agresijas reaģēt uz grupas dalībnieku vēlmi konfliktēt ar grupas
terapeitu



Palīdzēt grupas dalībniekiem kļūt autonomākiem un neatkarīgiem



Palīdzēt apzināties trauksmes cēloņus un runāt par to,



Palīdzēt grupas dalībniekiem ieraudzīt savus psihiskās aizsardzības mehānismus un
pretošanos grupas darbam, to apspriest,



Mācīt grupas dalībniekiem atklāti runāt par konfliktiem grupā un tos risināt



Mācīt grupas dalībniekiem uzņemties daļu atbildības par grupas darba virzienu

Sesijas gaita
Metode: Darbs par tēmu attiecības
Tehnika: plastika un plastilīns
Grupas dalībnieki ir sanākuši, taču A.K. neatnāca. Sākam grupas darbu. Aplī katrs
pastāsta par sevi, ar ko ir atnācis, kā jūtas. Grupā grupas dalībnieces sāk runāt par atbildību par
grupu, jo A.K. nav atnācis un brīdinājis par aiziešanu no grupas. Saruna ievirzās par sieviešu un
vīriešu attiecībām, par atbildību tajās. Sarunās ir ļoti daudz emociju un personisku pārdzīvojumu.
Ņemot vērā grupas noskaņojumu un radušos tēmu, terapeites grupai piedāvā darbu ar plastiku
par tēmu „attiecības”. Darbam tiek atvēlētas 30 minūtes.

Grupas dalībnieces nerunājot ļoti aktīvi iesaistījās darba tapšanas procesā. Dažas no
dalībniecēm izmatoja guašu, lai izkrāsotu plastiku. Beidzoties laikam, dalībnieces ar saviem
darbiem atgriezās grupā, lai reflektētu savu izpratni par attiecībām.

I. V. stāsta, ka kā vīrieša un sievietes simbolus ir izvēlējusies kokus. Priede simbolizē
vīrieti un ābele – sievieti. Priedi paciente redz kā izturīgu, stabilu koku. Un kokā sēdošā pūce
simbolizē gudrību. Ābele simbolizē auglību, spēju dot, spēju radīt. Runājot I.V. atzīst, ka ābele ir
arī viņas vīrs un viņa pati ir reizēm arī priede, ka tas nav viennozīmīgi nodalāms. Darbs saucās
„Klātbūtne”. Nākošā dalījās A.M. viņa attiecības starp vīrieti un sievieti redz kā sarunas, kas ir
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arī bez vārdiem un darbā ir attēlotas kā daudzpunkti, jautājuma un izsaukuma zīmes. Cilvēki
nevar izzināt viens otru līdz galam, vienmēr paliek kāds noslēpums. Šajās attiecībās cilvēki viens
otru bagātina. Darba nosaukums „Saruna”. V.Č. stāsta, ka viņai arī ir līdzīgas domas kā A.M.
Viņa ir izveidojusi atvērtu grāmatu, no kuras aug ārā puķe. Kā viņa pati saka, ka attiecības ir
jākopj visu dzīvi kā šī puķe. Grāmata simbolizē dzīvi, kur katra jauna lappuse atklāj kaut ko
jaunu un nezināmu, arī par otru cilvēku. V. Č. Saka, ka jūtās kā vēl nepabeigta grāmata,
attiecībās ar savu vīru. Savukārt vīru viņa varot lasīt vēl un vēl. I. K. Ir radījusi ļoti košu darbu uz
sarkana kartona fona. Atainoti 2 cilvēki, starp kuriem ir divas, milzīgas, dzeltenas rozes. Sapnis
saucas „Sapnis vasaras naktī”.

Runājot I.K. atzīst, ka tas ir stāsts par neizdzīvoto, par nebijušo romantiku un randiņiem.
Apprecējās ļoti ātri, bez aplidošanas no vīra puses. I.K. saka, ka savu kāzu dienā apsolījusi savu
vīru mīlēt un aprūpēt visu savu mūžu, ko arī dara. Terapeite jautā I.K. kā jūtās šie divi cilvēki,
kuriem pa vidu ir milzīgās puķes. Kliente saka, ka tās traucē viņiem satikties. Viņa izņem puķes
un šie cilvēki varēja satikties. Terapeites jautā kā I.K. savu darbu redz šobrīd un kā viņa jūtās.
Kliente atzīst, ka tagad vēl traucē sarkanais fons uz kā stāv cilvēciņi. Viņa to nomaina pret gaiši
zaļu fonu, atstājot apakšā sarkano un mazu, brīvu stūrīti, kur to var redzēt. „Jā”, saka I.K., ka
tagad viņa jūtas reālāk ikdienas situācijai. Darba nosaukums tiek mainīts „Tikšanās
Vērmaņdārzā”. Vērmaņdārzs simbolizē miera oāzi, attiecības, kurās ir stabilitāte un resurss
ģimenes attiecībām. A.S. izveidojusi divas rokas, starp kurām ir sirds un tas viss izvietots uz
sarkana fona. Rokas simbolizē mijiedarbību, robežas attiecībās un uzticēšanos, kas dod brīvību.
Sarkanais fons simbolizē kaislību, kas uztur attiecības.
Terapeite noslēdz grupu un visi atvadās.

Pašrefleksija:
Mani pārsteidza atziņa, ka grupas dalībnieki paši ir aktīvi savā apzināšanās procesā, atklātāk
stāsta par sevi.

Grupas sesijas izvērtējums (pielikums P5):

Tā kā uz grupu nav atnācis grupas dalībnieks un nav paskaidrojis grupas dalībniecēm
iemeslus, atvadījies, tad grupā parādās kopīgā figūra – atbildība, turpinoties darbam grupā, to
nomaina jauna figūra - attiecības.
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Skulpturālā modelēšana ir komunikācijas un izpausmes līdzeklis, kas klientam dod
iespēju aizskart nozīmīgas tēmas un iekšējos konfliktus, ko klients pats vāji apzinās, kam piemīt
emocionāls spēks un spēj noformēt asociācijas ar Es tēlu. Plastilīns ir trīsdimensiju mākslas
materiāls, kam ir tiešs kontakts ar ādu, pēc savas būtības juteklisks materiāls.

Figūra paliek par fonu, uz kura katrai klientei veidojas sava figūra. Vienai no klientēm
darbā parādās pagātnes pieredze. Tās ir attiecības ar savu vīru vēl pirms kāzām. Kliente stāstīja
par pagātni un neapzinājās, ka tas viņai joprojām ir aktuāli šobrīd. Darba apspriešanas laikā,
kliente mainīja figūriņu stāvokli, kas lika mainīt arī fona krāsu zem cilvēciņiem. Figūras un fona
maiņa – tas ir pārmaiņu pamats dzīvē. Paciente atzina, ka jūtoties tuvāk savam vīram.

Mani pārsteidza atziņa, ka grupas dalībnieki paši ir aktīvi savā apzināšanās procesā,
atklātāk stāsta par sevi.

Sesijas mērķi ir sasniegti. Tauksme mazinās salīdzinot ar sesijas sākumu Grupas
dalībniecēm ir labas pašrefleksijas spējas, kas turpina attīstīties, augot drošības pakāpei grupā.
Dalībnieces atklātāk dalās ar savām jūtām un domām. Grupā vēl manāmas aizsardzības, kas ir
adaptīvas. Dalībnieces piedzīvo insaitus, tas varētu liecināt, ka grupa izgājusi pārejas stadiju un
ieiet nākamajā stadijā – produktīvā darba stadija

Tālāka plānošana: Plānot uzdevumus, kas ir aktuāli produktīvajā darba stadija

Grupas sesija nr. 5
Sesijas uzdevumi: Veicināt drošības izjūtu grupā. Grupas saliedēšana turpinās. Mazināt
trauksmi, veicināt kreativitāti un pašrefleksijas spējas. Afektu izlāde, regresijas veicināšana.
Mākslas terapijas procesā apzināties resursus.

Grupas dalībnieces ir ieradušas laikā, gatavas darbam. Trauksme ārēji nav manāma,
grupas dalībnieces izturas brīvi, nepiespiesti, kas varētu liecināt, ka viņas jūtas droši.

Sesijas uzdevumi:
Ņemot vērā, ka grupa ir produktīvajā stadijā, ir sekojoši mērķi:


Balstoties uz savstarpējo uzticēšanos radīt drošības izjūtu
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Veicināt iesaistīšanos mākslas terapijas procesā



Strukturēt grupas darbu



Palīdzēt grupas dalībniekiem kļūt autonomākiem un neatkarīgiem



Mācīt grupas dalībniekiem uzņemties daļu atbildības par grupas darba virzienu



Sekmēt dalībnieku lielāku pašatklāsmi



Mācīt dalībniekiem sniegt atgriezenisko saiti par citu radītajiem mākslas darbiem



Palīdzēt dalībniekiem izteikt un saprast savas slēptās jūtas



Rūpēties par grupas saliedētību

Sesijas gaita
Metode: Saplēstā tapete. (Liebmann, 1987, 2000)
Tehnika: Aplikācija.
Grupas dalībnieki ir sanākuši. Sākam grupas darbu.
Aplī katrs pastāsta par sevi, ar ko ir atnācis, kā jūtas. Grupā grupas dalībnieces stāsta, ka
ir gaidījušas sesiju un grib ātrāk iesaistīties procesā. Ar interesi gaida ko piedzīvos šoreiz.
Terapeite piedāvā tehniku ar balto tapeti. Sākās process. Redzot, ka A.M. tapeti plēš ļoti
uzmanīgi un kārtīgi, terapeites jautā, vai paciente papīrus vienmēr plēš tik rūpīgi?

„Jā, jo darbā ir jāiznīcina svarīgi dokumenti un strādāju papīra smalcinātāja vietā”.
Terapeite piedāvā pamēģināt papīru plēst kā piecgadīgs bērns. A.M. ar prieku piekrīt un strauji
regresē smejoties un aktīvi, ar plašām kustībām plēš papīru. Pēc plēšanas, terapeites piedāvā
grupas dalībniecēm ņemt papīra gabalus un mest gaisā. A.M. saka, „ja viņa sāks trakot, tad nebūs
labi!” Terapeite iedrošināja to darīt. Arī pārējās grupas dalībnieces pārvarēja nedrošību un ļāvās
spontānai rīcībai. Process dalībniecēs izraisīja vispārēju jautrību un smieklus. Procesa gaita var
liecināt par to, ka grupas dalībnieces ir regresējušas. Taču pēc brīža grupas dalībnieces jutās
sakautrējušās par savu rīcību, kaut arī atzina, ka spontānais process ir paticis, „taču viņas ir
pieauguši cilvēki”. Tas var liecināt par vēlmi kontrolēt sevi, par bailēm, iespējams, no vērtējuma,
no iekšējas brīvības un spontanitātes.

Terapeite grupas dalībniecēm piedāvā no saplēstajiem gabaliem izveidot mākslas darbu
kā aplikāciju. Darbam 30 minūtes.

Pabeidzot darbu pie aplikācijas, terapeite grupas dalībnieces aicina atgriezties aplī ar
saviem mākslas darbiem un reflektēt par procesu un pašu mākslas darbu. Grupas dalībnieki
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stāsta par simboliem, kas attēloti. Terapeite ierosina iejusties kādā no sava darba tēliem un
pastāstīt par šo tēlu: kas viņš ir, kā jūtās, un ko nozīmē šis tēls.

Grupas dalībnieces atzīst, ka patika šī tehnika un pašu darbi sagādā prieku. I.K. saka, ka
jūtās kā māksliniece, kam piekrīt arī pārējās grupas dalībnieces. Var atzīt, ka šī tehnika spēj līdz
zināmai robežai atbrīvot un sagatavot radošai pašizpausmei. Grupas dalībnieču pašrefleksijas
gaitā, terapeite piedāvā dalībniecēm sniegt atgriezenisko saiti, ja ir kas ar ko vēlās dalīties, pēc
pašas autores refleksijas.

Terapeite noslēdz grupu. Pēkšņi I.K., divas minūtes pirms sesijas beigām sāk runāt un
stāstīt par savu skumjo bērnības pieredzi. Stāsta ātri un trauksmaini. Terapeite aptur runas
plūdus, sakot, ka tas viss ir ļoti nozīmīgi, kas noticis viņas dzīvē un tam ir jāvelta laiks, kura
šobrīd vairāk nav šajā sesijā. Terapeite lūdz I.K. dalīties par savu dzīves pieredzi nākamajā
sesijā, uz ko I.K. piekrīt. Tas var liecināt par to, ka I.K. savā dzīvē nerunā par sevi tad, kad ir
iespēja. Visi grupā atvadās.

Grupas sesijas izvērtējums (pielikums P6):

Balta tapete un dažādi mākslas materiāli. Klients cik lielu tapetes gabalu vēlās, to noplēš.
Tad saplēš tapeti pēc iespējas sīkākos gabalos. Pēc saplēšanas met saplēstos gabalus gaisā. Pēc
izreaģēšanas, klients savāc mazos gabaliņus, jo kuriem uz A3 baltas papīra lapas veido spontānu
mākslas darbu, ko beigās pēc vēlēšanās var izkrāsot. It kā balts fons, kāda uz tā parādīsies figūra.
Grupā ar uzdevuma veikšanu tiek ienests haoss. Pēc spontānā procesa, kas bija atbrīvojis
klientes, parādās figūra – stereotipi. Grupā tiek apspriests kā klientes jutās veicot spontānas
darbības. Tika spēcīgi aktivizētas self funkcijas.

Esot kādu brīdi haosā, var ļaut saspiestam un ieprogrammētam cilvēkam izveidot brīvāku
sadarbību starp figūru un fonu. Klientes apzinājās cik daudz sev liedz, cik lielā mērā ierobežo
savas vajadzības un pat vairs neieklausās sevī. Pēc aplikācijas veidošanas parādījās figūra –
pašizpausme. Klientes stāstīja, ka esot jutušās tik radošas un spējīgas radīt, veidot darbus no
nekā. Radoša pašizpausme ir saistīta ar spontanitāti, ar atļaušanos. Klientes smaida, acis spīd.
Negaidīts bija brīdis, kad viena no klientēm sāka runāt dažas minūtes pirms sesijas beigām.
Ievērojot terapeitisko rāmi, apturēju runātāju. Lai arī apzinos, ka tika ievērots grupas rāmis,
iekšēji atsaucās viss, lai pacienti uzklausītu.
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Sesijas mērķi ir sasniegti. Tauksme mazinās salīdzinot ar sesijas vidu, kas bija pēc
regresijas. Grupas dalībniecēm ir labas pašrefleksijas spējas, kas turpina attīstīties, augot
drošības pakāpei grupā. Dalībnieces atklāti dalās ar savām jūtām un domām, mācās sniegt
adekvātu atgriezenisko saiti. Grupā vēl manāmas aizsardzības, kas ir adaptīvas. Dalībnieces
piedzīvo insaitus, tas varētu liecināt, ka grupā turpinās produktīvā darba stadija. Grupā ir augsts
drošības līmenis un saliedētība, dalībnieces atbalsta un iedrošina viena otru.

Tālāka plānošana: Plānot uzdevumus, kas ir aktuāli produktīvajā darba stadijā.

Grupas sesija nr. 6
Sesijas uzdevumi: Veicināt drošības izjūtu grupā. Mazināt trauksmi, veicināt kreativitāti
un pašrefleksijas spējas. Iekšējo konfliktu apzināšanās, iepazīt savas aizsardzības.
Grupas dalībnieces ir ieradušas laikā, gatavas darbam. Trauksme ārēji nav manāma, grupas
dalībnieces izturas brīvi, nepiespiesti, kas varētu liecināt, ka viņas jūtas droši.

Sesijas uzdevumi:
Ņemot vērā, ka grupa ir produktīvajā stadijā, ir sekojoši mērķi:


Balstoties uz savstarpējo uzticēšanos radīt drošības izjūtu



Veicināt iesaistīšanos mākslas terapijas procesā



Strukturēt grupas darbu



Palīdzēt grupas dalībniekiem kļūt autonomākiem un neatkarīgiem



Mācīt grupas dalībniekiem uzņemties daļu atbildības par grupas darba virzienu



Sekmēt dalībnieku lielāku pašatklāsmi



Mācīt dalībniekiem sniegt atgriezenisko saiti par citu radītajiem mākslas darbiem



Palīdzēt dalībniekiem izteikt un saprast savas slēptās jūtas



Rūpēties par grupas saliedētību

Sesijas gaita
Metode: Izveido savu masku (Purnis, 2008)
Tehnika: Izmantojami visi mākslas materiāli un kancelejas piederumi
Grupas dalībnieki ir sanākuši. Sākam grupas darbu. Aplī katrs pastāsta par sevi, ar ko ir
atnācis, kā jūtas. A. M. stāsta, ka viņu ir nošokējusi ziņa, ka viņai ir piešķirta invaliditāte. Viņa to
zināja, taču, kad tas apstiprinājās oficiāli, viņa šo statusu nespēj pieņemt. I.K. saka, ka viņa jau ir
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invalīde un saņem pabalstu, par ko ir priecīga. Arī pārējās grupas dalībnieces izsaka savas
domās, ka ir jāpaskatās uz pozitīvajiem aspektiem, ko dod invalīda statuss. A.M. noslēdzās sevī
un nevēlās vairs par to runāt. Tas varētu liecināt, ka A.M. jutās nesaprasta.

Terapeite piedāvā grupas dalībniecēm izveidot savu masku. Darbam izvēlētais laiks 30
minūtes. Dalībnieces aizdomājas. V.Č. jautā, vai tā var būt arī maska tikai uz acīm vai pār visu
seju? Terapeite atbild, ka var veidot dažādi, parauga nav. Mākslas darba tapšanas laikā, terapeite
novēro tapšanas procesu, dalībnieku reakcijas.

Kad laiks ir pagājis, grupas dalībnieces atgriežas aplī ar saviem mākslas darbiem.
Kritēriji, kuriem pievērš uzmanību terapeite:
-

izmantoto krāsu daudzums

-

jauktas vai tīras krāsas

-

kontrastējoši toņi, kuri dala masku uz pusēm

-

vai ir attēlotas visas sejas daļas, vai kāda trūkst

-

vai ir kādas papildus detaļas (brilles, kronis, spārni)

Kad jau par savām maskām ir reflektējušas A.S., V.Č., I.V. un I.K. A.M saka, ka viņa
grib saplēst savu masku. Ka viņas maska simbolizē to cīņu starp prātu un jūtām, kas saistīts ar
invaliditāti. Izveidota ir acu maska, kur viena puse ir sarkana ar melniem akcentiem, bet otra
melna ar sarkaniem akcentiem. Maskas ārējās malas ir robotas un zigzagotas. Terapeite jautā ko
simbolizē šī krāsas. Melnā simbolizējot prātu, sarkanā – jūtas. Terapeite – kas ir šīs jūtas. A.M.
saka, ka tās ir dusmas, bailes.

Terapeite pamana, ka A.M. sejas izteiksme mainās, acis palikušas glāžainas un mēģina
kost lūpā. Tas liecina par apslāpētām emocijām. Terapeite jautā kā A.M jūtās. Uz to A.M,
neatbildēja, bet cīnījās ar asarām. Terapeite teica, ka „Šeit ir droša vieta, lai viņa varētu izdzīvot
savas jūtas, un, ka es esmu ar viņu”. A.M. raud un plēš savu masku. Taču grupā aug trauksme un
dažas dalībnieces sāk A.M. mierināt. I. V. Saka, ka gan jau viss būs labi. „Re, viņai arī ir tik
smagi un mammai ir invaliditāte. Taču nekas, dzīve nav apstājusies!” A.M. pārstāj raudāt.
Terapeite pievēršas A.M. un jautā kā viņa jūtas tagad. Paciente saka, ka tagad ir vieglāk, jūtas
atvieglota un nevar saprast, ir izbrīnīta kā ir sākusi raudāt. Viņa nekad publiski neraud, ka viņa
vienmēr ir stiprā sieviete. Terapeite runā ar A.M., ka ir noticis simbolisks process ar masku, ka
aiz maskas slēpās arī cita A.M. personības daļa - jūtīgā, vājā sevis daļa, no kuras A.M.
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distancējās. Svarīgi ir sevī pieņemt šīs abas sevis daļas – stipro un vājo, integrēt tā, jo abas var
būt resurss.

Terapeite jautā I.V.vai viņai ir pazīstamas šīs jūtas, par ko runāja A.M., vēršot uzmanību
uz to, ka viņa pārtrauca A.M. procesu. Vai I.V. grūti izturēt, kad citi pauž spēcīgas jūtas,
piemēram, raud. „Nē”, nu viņa vienkārši gribējusi A.M. mierināt. Tas var liecināt par to, ka I.V.
ir trauksme un darbojas spēcīgi aizsardzības mehānismi, vēlās sevi pasargāt no spēcīgām
emocijām.

V.Č. jautā vai drīkst ņemt līdz savu masku. Arī pārējās grupas dalībnieces, izņemot I.K.,
vēlās ņemt savas maskas līdz. Dalībnieces atzīst, ka maska ir kaut kas jaunais un arī citādais, ka
maska ir ļāvusi iepazīt savas personības citus, jaunus aspektus.
Terapeite noslēdz grupu un visi atvadās.

Grupas sesijas izvērtējums (pielikums P6):

Maska ir kā instruments materiāla uzņemšanai, kas ir nospiests, izspiests zemapziņā. Tā rāda kā
mēs dzīvojam, ko darām ar savu dzīvi, tā izpauž mūsu raksturu un kaislības, cīņu starp mūsu prasībām
pret dzīvi, vajadzību konflikts. Maska pati ir ļoti spēcīga figūra, kas var mainīties un kļūt arī par fonu.

Grupas fons ir drošība. Klientes stāsta par savām lomām dzīvē, par to kā sevi redz savā
dzīvē. Klientes katra veido savu masku. Darbs ar masku aktualizē katrai savu pieredzi, par ko
viņas dalās grupā pastāstot. Grupā parādās figūra – stiprā sieviete.

Grupa ir produktīvajā darba stadijā, kad terapeita loma kļūst mazāk direktīva un aktīva.
Pacienti paši iesaistās procesā un ir atbildīgi par grupas darba virzienu

Sesijas mērķi ir sasniegti. Grupas dalībniecēm ir labas pašrefleksijas spējas, kas turpina
attīstīties, esot drošai videi grupā. Dalībnieces atklāti dalās ar savām jūtām un domām, sniedz
adekvātu atgriezenisko saiti. Grupā vēl manāmas aizsardzības, kas ir adaptīvas. Dalībnieces
piedzīvo insaitus, tas varētu liecināt, ka grupā turpinās produktīvā darba stadija. Grupā ir augsts
drošības līmenis un saliedētība, dalībnieces atbalsta un iedrošina viena otru.

Tālāka plānošana: Plānot uzdevumus, kas ir aktuāli produktīvajā darba stadijā.
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Grupas sesija nr. 7
Sesijas uzdevumi: Veicināt drošības izjūtu grupā. Mazināt trauksmi, veicināt kreativitāti
un pašrefleksijas spējas. Apzināties savas stiprās un vājās puses – savus resursus.

Grupas dalībnieces ir ieradušas laikā un gatavas darbam, izņemot V.Č. kura ir apslimusi
un ir temperatūra. Viņa informē grupu par savu neierašanos caur vienu grupas dalībnieci I.V.
Trauksme ārēji nav manāma, grupas dalībnieces izturas brīvi, nepiespiesti, kas varētu liecināt, ka
viņas jūtas droši.

Sesijas uzdevumi:
Ņemot vērā, ka grupa ir produktīvajā stadijā, ir sekojoši mērķi:


Balstoties uz savstarpējo uzticēšanos radīt drošības izjūtu



Veicināt iesaistīšanos mākslas terapijas procesā



Strukturēt grupas darbu



Palīdzēt grupas dalībniekiem kļūt autonomākiem un neatkarīgiem



Mācīt grupas dalībniekiem uzņemties daļu atbildības par grupas darba virzienu



Sekmēt dalībnieku lielāku pašatklāsmi



Mācīt dalībniekiem sniegt atgriezenisko saiti par citu radītajiem mākslas darbiem



Palīdzēt dalībniekiem izteikt un saprast savas slēptās jūtas

Sesijas gaita
Metode: Manas stiprās un vājās puses (Sakovič, 2005)
Tehnika: Kolāža. Klusējot, pa pāriem grupas dalībnieki veido kolāžu uz kopīgas lapas,
sadarbojas ar žestu palīdzību.
Grupas dalībnieki ir sanākuši. Sākam grupas darbu. Aplī katrs pastāsta par sevi, ar ko ir
atnācis, kā jūtas. Grupa uzzina, ka V.Č. ir slima un izsaka cerības, ka nākošajā reizē viņa jau būs
vesela. Grupa vēlās iesaistīties procesā.

Terapeite grupas dalībniecēm, lai viņas varētu turpināt savu pašizziņu, pašatklāsmi,
piedāvā kolāžu „Manas stiprās un vājās puses”. Darba laiks 40 minūtes.
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Terapeite procesa laikā novēroja grupas dalībnieces. Redzams bija, ka ir grūti nerunāt
savā starpā, ka sākumā pa kluso grib sačukstēties, lai sadalītu lapu sadalītu stiprajā un vājajā
pusē. Terapeite aicina ievērot klusumu un veidot sadarbību klusējot.

Beidzoties darba procesam, terapeite aicina grupas dalībnieces atgriezties aplī un reflektēt
par piedzīvoto. Apspriežamie jautājumi:
-

kā bija nesarunāties

-

vai ir atklāti jauni veidi kā var izteikt savu domu vai vēlmi

-

cik lielu lapas daļu aizņem katrs dalībnieks un kā ir izvietoti attēli, cik tie lieli

-

kādi simboli ir izvēlēti, lai parādītu savas stiprās un savas vājās puses

I.K. pamana, ka ir izvēlējusies mazus attēlus savai spēka daļai. Arī uz lapas viņa aizņem
ļoti maz vietas, salīdzinot ar savu partneri A.M. Terapeite jautā vai I.K. saskata tajā līdzību ar
notiekošo savā dzīvē. I.K. atbild, ka tā tas varbūt arī ir. Viņa ir pieradusi vairāk domāt un
rūpēties par citiem. Kad visi bija beiguši reflektēt, I.K. paņem žurnālu „Dadzis” un rāda attēlu,
ko nav izgriezusi un ielikusi kolāžā. Viņa saka, ka „tā bilde pilnībā esot par viņu”. Attēls ir liela
formāta, kurā redzama atrauta roka, kas guļ uz ceļa, ceļš tālumā uz kura guļ šilte ar uzrakstu
„veiksme”. I.K. stāsta, ka jūtas laimīga, jo viņas norautā roka ir veiksmīgi piešūta atpakaļ, un , ka
viņa, lai arī ir neziņā, redz savā priekšā jaunu ceļu un iespējas. Terapeite piedāvā I.K izgriezt
attēlu un pievienot kolāžai. I.K. neatrod citu vietu kolāžā, kā lapas apakšējā malā papildinājums.
Tas, ka I.K. sāka runāt par sev svarīgo laicīgi, nenogaidot līdz sesijas beigām, var liecināt par
trauksmes mazināšanos un drosmi runāt par sev svarīgo, ko varētu būt veicinājis atbalsts grupā
un drošā vide. Vēl varētu atzīmēt, ka attēla pielīmēšana ārpus lapas, varētu liecināt, ka ir vēlme
pārkāpt robežas un mazāk sevi kontrolēt. Taču laika neievērošanu un robežu pārkāpšanu, var
saistīt arī ar to kā viņa izturas pati pret sevi, savu laiku un telpu. Terapeite par to runā ar I.K.
Terapeite noslēdz grupu un visi atvadās.

Grupas sesijas izvērtējums (pielikums P6):

Grupas fons – drošība. Klientes stāsta un atklāj savas stiprās un vājās puses. Tas, kas
likās kā vājš, kļuva kā stiprs.

Manī ir trauksme, kad dzirdu runājam grupas dalībnieci I.K. nevaru saprast par ko tas
būtu?
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Sesijas mērķi ir sasniegti. Grupas dalībniecēm ir labas pašrefleksijas spējas, kas turpina
attīstīties, esot drošai videi grupā. Dalībnieces atklāti dalās ar savām jūtām un domām, sniedz
adekvātu atgriezenisko saiti. Grupā vēl manāmas aizsardzības, kas ir adaptīvas. Dalībnieces
piedzīvo insaitus, tas varētu liecināt, ka grupā turpinās produktīvā darba stadija. Grupā ir augsts
drošības līmenis un saliedētība, dalībnieces atbalsta un iedrošina viena otru.

Tālāka plānošana: Plānot uzdevumus, kas ir aktuāli grupas nobeiguma stadijā.

Grupas sesija nr. 8
Sesijas uzdevumi: Veicināt drošības izjūtu grupā. Mazināt trauksmi, veicināt kreativitāti
un pašrefleksijas spējas. Apzināties kā un kam es izmantoju savu laiku

Visas grupas dalībnieces ir ieradušas laikā un gatavas darbam. Trauksme ārēji nav
manāma, grupas dalībnieces izturas brīvi, nepiespiesti, kas varētu liecināt, ka viņas jūtas droši.
Grupas nobeiguma process var mudināt grupas dalībniekiem pieņemt jaunus uzvedības veidus.
Tāpēc piedāvājam metodi „Laika aplis”, kura var veicināt jaunu, adaptīvāku uzvedības modeļa
rašanos.

Sesijas uzdevumi:
Ņemot vērā, ka grupa sāk pāriet uz noslēguma stadiju, ir sekojoši mērķi:


Veicināt iesaistīšanos mākslas terapijas procesā



Strukturēt grupas darbu



Palīdzēt grupas dalībniekiem kļūt autonomākiem un neatkarīgiem



Mācīt grupas dalībniekiem uzņemties daļu atbildības par grupas darba virzienu



Sekmēt dalībnieku lielāku pašatklāsmi



Mācīt dalībniekiem sniegt atgriezenisko saiti par citu radītajiem mākslas darbiem



Palīdzēt dalībniekiem izteikt un saprast savas slēptās jūtas



Veicināt jaunu, adaptīvāku uzvedības modeļu veidošanos



Runāt grupā par jūtām, kas saistās ar šķiršanos

Sesijas gaita
Metode: Laika aplis (Purnis, 2008)
Tehnika: A3 formāta papīra lapa, visa veida pieejamie mākslas materiāli.
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Grupas dalībnieki ir sanākuši. Sākam grupas darbu. Aplī katrs pastāsta par sevi, ar ko ir
atnācis, kā jūtas. V.Č. arī ir grupā un atvainojas par savu neierašanos uz pagājušo sesiju.
Savukārt I.K. pēc pagājušās sesijas darba dalās ar savu atklāsmi par sevi. Viņa ir pamanījusi cik
telpas vannas istabā ir aizņēmusi viņas istabas biedrene un cik maz tās ir viņai pašai. I.K. saka,
ka ir pieradusi sevi ierobežot, iztikt ar mazumiņu, taču pēc šīs atklāsmes viņa ir aizdomājusies
pati par sevi, savām vajadzībām un kā viņa jūtas saistībā ar to. Kliente jūtas samulsusi un
apjukusi par pašas atklāsmi, kas var liecināt par to, ka varbūt kaut kas pat būs jāmaina. Pārējās
grupas dalībnieces priecājas par I.K.

Grupas dalībnieces ir gatavas darbam. Terapeite piedāvā grupas dalībniecēm metodi
„Laika aplis”. Darbam laiks 20 minūtes. Beidzoties darba procesam, terapeite aicina grupas
dalībnieces atgriezties aplī un reflektēt par piedzīvoto.
Apspriežamie jautājumi:
-

kurš segments aizņem procentuāli vislielāko laika daļu

-

kurš segments aizņem procentuāli vismazāko laika daļu

-

vai kāds segments palika neaizpildīts

-

vai kaut kam būtiskam pietrūka vietas

-

vai ir kāds segments, ko gribētos samazināt vai palielināt

Terapeite pēc grupas dalībnieču laika apļa izvērtēšanas, piedāvā uzzīmēt otru laika apli,
ja refleksijas rezultātā ir vēlme plānot savu laiku proporcionāli savādāk. Darbam tiek dotas 15
minūtes. Beidzoties darba procesam, terapeite aicina grupas dalībnieces atgriezties aplī un
reflektēt par piedzīvoto. A.S. saka, ka ir šokēta, ka izrādās viņa nemāk plānot savu laiku un
vispār nav laika. A.S. pirmajā laika aplī ir redzams, ka vairākas reizes ir pārsvītrots un atkal
mainīts segmentu proporcionālais sadalījums. Var redzēt, ka neprasme plānot savu laiku, ir viens
no trauksmes izraisīšanas faktoriem pacientes dzīvē. Jo, kā arī pati atzīst, ir „mūžīgs laika
deficīts”.

A.S. skatās savā aplī, ka liela laika daļa paiet darbā, bet brīvajā laikā un pat citreiz
izmantojot darba laiku, paciente risina visādas problēmas, palīdz radiniekiem, apmeklē visādus
kursus. Nav laika nekādi tikties pat ar draugiem. Grupā sāk katrs izteikt savas domas par to, cik
laika tiek veltīts sev, saviem hobijiem, patīkamām nodarbēm, kas palīdz atjaunot spēkus un
resursus. Grupas dalībnieki ievēro to, cik A.S. velta laiku sev un savām vajadzībām, cik citu
vajadzību apmierināšanai.
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Dalībnieki pievērš uzmanību arī saviem laika apļiem. Vērtīgākā atziņa grupai, ka ideālajā
laika aplī izbrīvēt brīvu laika segmentu. Tas mazina trauksmi saistībā ar laika ierobežojumu. Un,
ka ir vērtīgi ik pa laikam šādi uzzīmēt savu laika apli un izvērtēt to. Tās nav tikai laika robežas,
bet arī katra paša robežas, kas redzamas laika aplī.

Terapeite noslēdz grupu un runā par to, ka arī grupai atvēlētais laiks iet uz beigām, ir
palikušas divas sesijas. Visi atvadās.

Grupas sesijas izvērtējums:
Uzzīmēt savu laiku kā pulksteni (aplī). Sadalīt segmentos. Katrs segments procentuāli
ataino laika daudzumu, kas tiek veltīts kādai nodarbei, hobijam, darbam, draugiem, utt. katru
segmentu var izkrāsot savā krāsā pēc vēlēšanās.

Grupas fons arī ir laiks, katras klientes figūra sākumā ir katras aktuālā diena.
Apspriešanas laikā figūra un fons mainās vietām. Klientes apzinās cik svarīgi ir izbrīvēt savā
ikdienā laiku sev.

Sesijas mērķi ir sasniegti. Grupas dalībniecēm ir labas pašrefleksijas spējas, kas turpina
attīstīties, esot drošai videi grupā. Dalībnieces atklāti dalās ar savām jūtām un domām, sniedz
adekvātu atgriezenisko saiti. Grupā vēl manāmas aizsardzības, kas ir adaptīvas. Dalībnieces
piedzīvo insaitus. Grupas dalībnieces paņem līdz savus laika apļus. Grupā ir augsts drošības
līmenis un saliedētība, dalībnieces atbalsta un iedrošina viena otru. Grupā tiek runāts par grupas
noslēgumu.

Tālāka plānošana: Plānot uzdevumus, kas ir aktuāli grupas noslēguma stadijā.

Grupas sesija nr. 9
Sesijas uzdevumi:
Mazināt trauksmi, veicināt kreativitāti un pašrefleksijas spējas.
Iepazīt sevi. Veicināt savu jūtu spontānu izpausmi.

Visas grupas dalībnieces ir ieradušas laikā un gatavas darbam. Dalībnieces ir ļoti
mierīgas, nemēģina pirms grupas sākuma savstarpēji jokot, pat sarunāties. I.V. uzvedās neierasti
klusi un nejoko kā parasti. Grupas nobeiguma process.
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Sesijas uzdevumi:
Ņemot vērā, ka grupa ir noslēguma stadijā, ir sekojoši mērķi:


Palīdzēt grupas dalībniekiem kļūt autonomākiem un neatkarīgiem



Mācīt grupas dalībniekiem uzņemties daļu atbildības par grupas darba virzienu



Sekmēt dalībnieku lielāku pašatklāsmi



Mācīt dalībniekiem sniegt atgriezenisko saiti par citu radītajiem mākslas darbiem



Palīdzēt dalībniekiem izteikt un saprast savas slēptās jūtas



Veicināt jaunu, adaptīvāku uzvedības modeļu veidošanos



Runāt grupā par jūtām, kas saistās ar šķiršanos

Sesijas gaita
Tehnika: Spontāns mākslas darbs, izmantojot visus pieejamos mākslas materiālus.
Papīra formātu, krāsu grupas dalībnieki izvēlās paši.
Grupas dalībnieki ir sanākuši. Sākam grupas darbu. Aplī katrs pastāsta par sevi, ar ko ir
atnācis, kā jūtas. V.Č. saka, ka viņa pat jūtas skumji, ka atlikusi vēl viena reize kad tikties grupā
un grupa beigsies. Arī pārējās grupas dalībnieces izsaka nožēlu par to, ka grupas darbs tuvojas
nobeigumam. Grupā pavadītais laiks ir bijis ļoti vērtīgs. A.M. atceras, ka tad, kad bijusi centrā
pagājušo gadu, nekas tāds netika piedāvāts. Un, uzskata, ka tad, kad būs viņa centrā nākamgad,
tad nāks atkal. I.V. jautā „vai nav iespējams grupu paildzināt vēl uz nedēļu?”. Terapeite stāsta
grupas dalībniecēm, ka grupas nobeigums ir vienmēr reāls zaudējums. Tāpēc ir svarīgi izrunāt
jūtas, kas saistās ar šķiršanos. Nobeigums grupā - sākums kaut kam jaunam viņu dzīvē. Tas
palīdz saprast grupas darba noslēguma jēgu, to, ka grupai tāpat kā visam dzīvē ir atvēlēts reāls,
noteikts laiks – ar skaidru sākumu un beigām. Ir svarīgi apzināties, ka grupā katrs kaut ko ir
devis un katrs paņem kaut ko no tā līdz. Grupas dalībnieces ir gatavas darbam. Terapeite piedāvā
grupas dalībniecēm tehniku. Darbam tiek atvēlētas 25 minūtes. Terapeite aicina ievērot klusumu
un veidot mākslas darbus klusējot, ieklausoties sevī, spontāni.

Beidzoties darba procesam, maģistrantes aicina grupas dalībnieces atgriezties aplī un
reflektēt par piedzīvoto. Trīs no grupas dalībniecēm ir izvēlējušas akvareli I.V., A.M.,
A.S. Savukārt, divas dalībnieces I.V. un V.Č. ir strādājušas ar akvareļkrītiņiem. Terapeite ievēro,
ka visos zīmējumos parādās apļa vai spirāles tēma. Analītiskajā psihoterapijā spirāle un aplis
simbolizē Patības arhetipu.
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Tas var nozīmēt, ka grupas dalībnieces ir ietekmējušās viena no otras. Pirmā stāsta par
savu darbu I.V. viņa saka, ka nezin kāpēc sākusi zīmēt apļus. Brīvi ļāvusies zīmēt apļus. Beigās
pamanījusi, ka zīmējums izskatās pēc mērķa. Un tad radusies doma attēlot mērķī iešautu bultu.
Un tad, pamanījusi, ka vietu kur iešauta bulta iekrāso tumši sarkanu. Un tagad izskatās, ka mērķa
centrs asiņotu. Līdz ar to liekas, ka tas ir kaut kas dzīvs un ievainots. Terapeite jautā pacientei
„kas ir šis mērķis, vai viņa zin vai nojauš?” I.V. „Nezinu. Varbūt tā varētu būt es, kurā ir iešauta
bulta.” Terapeite jautā „vai tā var būt kāda konkrēta vieta?” I.V. saka, „ka tas ir centrs, tā var būt
sirds”.

Terapeite saka, ka „tā pārnestā nozīmē varbūt var būt sirds, kas asiņo. Ka tā asā bulta var
būt kā kāds notikums, sāpes par zaudējumu vai kādas sāpīgas jūtas, kas ir ievainojušas sirdi un
tāpēc tā asiņo.” Tas varētu liecināt par tādu jūtu klātbūtni kā bailes un dusmas, jo psihosomātikā
šīs jūtas uzskata par SIS izraisītājiem. Terapeite jautā vai I.V. „zin, kas ir šī bulta?” „Nezin, taču
tā varētu būt slimība.” Terapeite jautā ko I.V. jūt, kad domā par savu slimību? „Bailes, par to,
kas būs”. Grupas dalībnieces reflektē par saviem darbiem. I.K. stāsta, ka jūtās ļoti silti, kad
skatās uz savu darbu. Terapeite atgriezeniskā saitē dalās ar to, ka zīmējums ir košās krāsās un
piepilda visu lapu. Tas varētu nozīmēt, ka paciente jūtas drošāk, atvēl sev vairāk telpas un
neierobežo sevi tik ļoti kā iepriekš. Grupā ir vērojams, ka pacēlies Patības jautājums.
Terapeite noslēdz grupu un runā par to, ka nākošā sesija ir pēdējā. Visi atvadās.

Grupas sesijas izvērtējums (pielikums P7):

Grupā visas grupas dalībnieces ir uzzīmējušas apļus. Tie ir mazāki, vai lielāki, taču
veidojas kopīga tēma. Domāju, ka tas varētu būt saistīts ar grupas saliedētību, saplūšanu. Patība.
Sesijas mērķi ir sasniegti. Grupas dalībniecēm ir labas pašrefleksijas spējas, kas turpina
attīstīties, esot drošai videi grupā. Dalībnieces atklāti dalās ar savām jūtām un domām, sniedz
adekvātu atgriezenisko saiti. Grupā vēl manāmas aizsardzības, kas ir adaptīvas. Dalībnieces
piedzīvo insaitus. Grupā ir augsts drošības līmenis un saliedētība, dalībnieces atbalsta un
iedrošina viena otru. Grupā tiek runāts par grupas noslēgumu.

Tālāka plānošana: Plānot uzdevumus, kas ir aktuāli grupas noslēguma stadijā.
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Grupas sesija nr. 10
Sesijas uzdevumi:
Mazināt trauksmi, veicināt kreativitāti un pašrefleksijas spējas. Resursu apzināšanās.
Noslēgt grupu.

Visas grupas dalībnieces ir ieradušās laikā. Grupas dalībnieces ir mierīgas, var teikt pat
svinīgi nopietnas

Sesijas uzdevumi:
Ņemot vērā, ka grupa ir noslēguma stadijā, ir sekojoši mērķi:


Palīdzēt grupas dalībniekiem kļūt autonomākiem un neatkarīgiem



Mācīt grupas dalībniekiem uzņemties daļu atbildības par grupas darba virzienu



Sekmēt dalībnieku lielāku pašatklāsmi



Mācīt dalībniekiem sniegt atgriezenisko saiti par citu radītajiem mākslas darbiem



Palīdzēt dalībniekiem izteikt un saprast savas slēptās jūtas



Veicināt jaunu, adaptīvāku uzvedības modeļu veidošanos



Runāt grupā par jūtām, kas saistās ar šķiršanos



Grupas darba rezultātu novērtēšana

Sesijas gaita
Metode: Aktīvā iztēle (Kopitins, Korts, 2007)
Tehnika: Akcentē zaļo krāsu, dod iespēju tikties ar simbolisko iekšējo dzīvnieku. Var izmantot
visus mākslas materiālus un zīmējums jāattēlo aplī, kas simbolizē Patību, pabeigtību un
integrāciju.
Grupas dalībnieki ir sanākuši. Sākam grupas darbu. Aplī katrs pastāsta par sevi, ar ko ir
atnācis, kā jūtas. Terapeite iepazīstina grupas dalībnieces ar vizualizācijas tehniku un sagatavo
grupu tai. Pēc vizualizācijas procesa var manīt, ka dalībniecēm ir bijis aktīvs iztēles process,
grupas dalībnieces vēl izdzīvo pieredzēto. Terapeite piedāvā iztēlē piedzīvoto un satikto
dzīvnieku attēlot mākslas darbā. Uz A3 formāta lapas jau ir sagatavots aplis, kurā attēlot
piedzīvoto. Darbam atvēl 30 minūtes.

Beidzoties darba procesam, terapeite aicina grupas dalībnieces atgriezties aplī un reflektēt
par piedzīvoto.
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Jautājumi:
-

kas ir sastaptais dzīvnieks

-

kā jutās satopot dzīvnieku

-

ko nozīmē pacientam šis dzīvnieks

-

kādas ir šī dzīvnieka īpašības

-

ko var pastāstīt par savu dzīvnieku esot viņa lomā

-

kādas krāsas ir izmantotas

Katra grupas dalībniece ir sastapusi savu simbolisko dzīvnieku. I.K. vienīgā no grupas
lapu novietojusi zīmējumam vertikāli. I.K. vienīgā iztēles ceļojumā ir nokļuvusi reālā pagātnes
vietā, kurā dzīvoja bērnībā. Lai gan I.K. savu darbu ir nosaukusi „Jaukā bērnība”, viņa stāsta par
pazemojumiem, mīlestības trūkumu, vientulību, ko piedzīvojusi dzīvojot pie audžu vecvecākiem.
Tajā apvidū, kur viņa dzīvoja, bija vieta, kas viņai patika bieži uzturēties, lasīt sēnes. Šajā vietā
zīmējumā uz celma sēž I.K. sastaptais dzīvnieks ezis. Ezis ir izsalcis un vienmēr grib, lai viņu
samīļo.

Terapeite jautā I.K. „vai jaukā bērnība atbilst skumjajai, smagajai bērnības pieredzei, par
ko dalījās paciente”. „Bērnība jau vienmēr ir jauka”, saka I.K. kas var nozīmēt, ka paciente
negrib apzināties sāpīgo bērnības pieredzi. Arī tas, ka var būt nevēlēšanās beigt grupas darbu,
veicina atgriešanos pie jau agrāk apspriestām tēmām.

Pozitīvais aspekts ir tas, ka I.K. runā par sevi un jau adekvāti tam atvēlētajā laikā.
Terapeite pēc refleksijas grupā saka, ka „šī bija iespēja satikties ar sevi”. Terapeite piedāvā,
ņemot vērā to, ka ir pēdējā sesija un visi šķirsies, dalīties ar to kas ir bijis nozīmīgs priekš sevis,
kas ir piedzīvots, kas jauns atklāts par sevi. Vēl grupas dalībnieces saka, ka ir daudz par sevi
uzzinājušas, atklājušas. Un, kas pats pārsteidzošākais, ka sākotnējās bailes par zīmēt nemācēšanu
ir pazudušas un ir atklāts sevī jauns talants kā sevi izpaust, kaut ko radīt. I.K. saka, ka ir „sevī
atklājusi mazo mākslinieku”. Terapeite arī pasakās grupai par iespēju būt klāt šajā procesā,
mācīties no viņām un būt klātesošām. Arī vadītāju dzīvē grupas laiks ir bijis nozīmīgs.
Terapeite noslēdz grupu un visi atvadās.

Grupas sesijas izvērtējums (pielikums P8):

Sesijas mērķi ir sasniegti. Grupas dalībniecēm ir labas pašrefleksijas spējas, pateicoties
drošai videi grupā. Dalībnieces atklāti dalās ar savām jūtām un domām, sniedz adekvātu
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atgriezenisko saiti. Grupā vēl manāmas aizsardzības, kas ir adaptīvas. Dalībnieces piedzīvo
insaitus. Grupā ir augsts drošības līmenis un saliedētība, dalībnieces atbalsta un iedrošina viena
otru. Grupā tiek runāts par grupas noslēgumu un notiek grupas darba rezultātu novērtēšana.
Atvadīšanās.

Tālāka plānošana: Nav. Grupa ir slēgta.

Noslēgums
Figūra/fons – pamatjēdziens geštaltpsiholoģijā, ko pārņēmusi geštaltterapija. Veselam
cilvēkam jāspēj skaidri atšķirt mirkļa dominājošā figūra jeb geštalts, kura iegūst pilnvērtīgāku
nozīmi tikai uz kāda noteikta fona.

Geštaltterapija var norisināties gan verbālā, gan mākslas veidā, un tā palīdz cilvēkam gan
attīstīties, gan nobriest, ja cilvēks uzņemas atbildību un ir autentisks – īsts, ja viņš ļauj savai
ārējai izpausmei būt līdzīgai tai, ko viņš jūt iekšpusē. Attīstība notiek tad, ja mēs izjūtam visas
savas emocijas un apzināmies, kas ir tas, no kā mēs izvairāmies un ko mēs sevī apspiežam.
Geštaltterapijas procesu var nosaukt par terapeitisku, ja tas rada iespēju un atbalsta vēlētās
izmaiņas savā personā vai dzīves veidā uz ilgāku periodu, nekā nodarbību laiks. Par
priekšnosacījumu tam kalpo: pašizziņa, mācīties reālam skatījumam uz apkārtējo pasauli, noteikt
savu attieksmi pret apkārtējo pasauli.

Radošajā procesā motīva spēks nāk no personas dzīlēm, tas ir veids kā radīt kārtību no
haosa. Iekšēji – haotiskas jūtas un impulsi, ārēji – nepakļāvīgu iespaidu masa. Mākslinieciskais
radošums palīdz cilvēkam atklāt pašam sevi un pasauli, radīt saiti starp tām. Pilnvērtīgā radošā
procesā iekšējā un ārējā realitātes sintezējas zināmā vienotībā.

Iztēle ir centrālā mākslas terapijas modeļa sastāvdaļa. Mākslas izmantošana terapijā ir
process, ar kura palīdzību iztēle tiek kultivēta, skaidrota un izteikta. Tā iztēle, kas dažādos dzīves
apstākļos rodas spontāni, ir dzīves pārdzīvojumu simbolizācija un kristalizācija. Dzīves
pārdzīvojumi tiek kondensēti iztēlē gan spontāni, piemēram, sapņos, gan apzināti – ar nolūku,
piemēram, mākslā. Tā palīdz strādāt ar psihes neapzināto daļu, atklāj neapzinātas vajadzības, ļauj
labāk saskatīt klienta problēmu. Var teikt, ka cilvēks, raugoties uz savu darbu, kā spogulī redz
savas emocijas.
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Tās priekšrocības:


zīmēšana un veidošana lielākā mērā nekā valoda pieļauj tiešu sapņu izpaušanu, fantāziju
un citu veidu iekšēju pieredzi, kas ātrāk atklāsies attēlos, nekā vārdos.



Projekcijas, ienestas zīmējumā, ar būtiski lielāku vieglumu paiet garām iekšējai cenzūrai,
nekā izteiktas verbāli, kas paātrina terapeitisko procesu.



Radītie darbi saglabājas ilgstoši, nemainoties. To saturs nevar tikt aizmirsts, un to
autorību grūti noliegt. Vienreiz uzpeldējuši no zemapziņas, tie turpina strādāt.

Es uzskatau, ka geštaltterapijas laikā, izmantojot mākslas terapijas metodes, ir būtiski, lai
tiktu izmantoti divi cilvēka kognitīvās izteiksmes veidi: vizuālais un verbālais. Vizuālās
informācijas apstrāde ir saistīta ar smadzeņu labās puslodes darbību, bet verbālos informācijas
apstrādes veidus pārvalda procesi, kas norisinās smadzeņu kreisajā puslodē. [ 8;9; 27; 38; 42]
Pievēršot lielāku uzmanību abiem informācijas kanāliem, klients un terapeiti var strādāt
efektīvāk nekā izmantojot tikai verbālos veidus informācijas iegūšanai un izteikšanai.
Geštaltterapijā ļoti efektīvi ir iespējams izmantot šo komunikācijas procesu – informācijas
apmaiņu, kas nenotiek tikai ar vārdiem, bet arī ar krāsām, līnijām, formām. Mākslas terapijas
metodes geštaltterapijā var izmantot:


Ar verbālo analīzi kā galveno terapiju un mākslu kā papildinājumu



Mākslas terapijas metodes kā galveno terapijas procesu un verbālo analīzi kā
papildinājumu



Mākslas terapijas metodes un analīzi vienlaikus

Mākslas darba radīšana nodrošina personības nepieciešamību izpausties.
Es uzskatu, ka geštaltterapijā veiksmīgi var izmantot mākslas terapijas metodes, lai strādātu ar
dažādām problēmām, jūtām, jo īpaši, kas ir grūti vārdos izsakāmas, neapzinātas. Zīmējums vai
mākslas darbs – tā nav tikai klienta iekšējās pasaules projekcija, bet arī kontakta robeža, kur
visas svarīgās apzināšanās un jaunā pieredze parādās tieši šeit organisms – vide. Terapeita
intervences virzītas uz atstumtu daļu piesavināšanos, tādā pašā mērā tas attiecas arī uz zīmējumu.
Ir zināms, ka vārds geštalt nozīmē tēls, un pirmām kārtām vizuālo tēlu.

Vizuāls tēls vienmēr ir kaut kāda figūra uz fona un paredz kaut kādas attiecības starp
figūru un fonu. Aplis var būt izliekts un ieliekts, ja fons iekrāsots dažādi. Vai ari, esot vairākām
figūrām uz fona tās var konkurēt savā starpā lai tiktu uztvertas, un tad mūsu skatiens mētājas
starp šīm figūrām.
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Mākslas darbs – tas ir tilts starp apziņu un zemapziņu, starp klientu un terapeitu, starp
klientu un viņa vajadzību, starp dvēseli un dzīvi. Tā ir kontakta robeža starp organismu un vidi.
Mākslas darbs ir fons, uz kura parādās figūra – tēls – geštalts. [36;37;38;42;49;54]

Secinājumi
Grupas dalībnieku mākslas darbi kā fons, kur parādās viņu vajadzības, nepabeigtie geštalti –
figūra.
 Geštalta psiholoģija ir pamatota uz cilvēka dabisko spēju pašam atrast tos veidus, kas
līdzsvaro un sniedz apmierinājumu, respektīvi, uz „radošo pielāgošanos”.
 Geštaltterapijas mērķis - mazināt trauksmi, veicināt kreativitāti un pašrefleksijas spējas.
Iepazīt sevi. Veicināt savu jūtu spontānu izpausmi.
 Geštaltterapija var norisināties gan verbālā, gan mākslas veidā, un tā palīdz cilvēkam gan
attīstīties, gan nobriest, ja cilvēks uzņemas atbildību un ir autentisks – īsts, ja viņš ļauj
savai ārējai izpausmei būt līdzīgai tai, ko viņš jūt iekšpusē.
 Geštalta pieejā un/ar mākslas terapijas metodēm virza klientu uz viņā pašā esošo
potenciālu, lai saprastu – caur paša radītiem vizuāliem tēliem – savas vajadzības un
resursus.
 Terapeits nemēģina sašaurināt vai saīsināt klienta „ceļu”, lai pats klients nonākot līdz
insaitam apzināšanās līmenī var sajust un vēlāk pielietot dzīvē savus resursus.
 Terapeitiskais process virzīts uz to, lai pavērtu iespēju un ļautu realizēties klienta jaunai
pieredzei un tās asimilācijai, kas vērsta uz stabilām izmaiņām klienta dzīvē.
 Ar vizuālas reprezentācijas starpniecību klients iepazīst sevi un apkārtējo vidi, saskata
savas robežas un mijiedarbību ar apkārtējo pasauli.
 Vizuālā māksla palīdz radīt „kārtību no haosa”. Cilvēka iekšējā pasaulē ir haotiskas jūtas,
ārpus viņa, apkārtējā vidē - nepakļāvīga iespaidu masa.
 Mākslinieciskā jaunrade terapijā palīdz ieraudzīt tos mehānismus, kādi darbojas cilvēka
un apkārtējās vides mijiedarbībā un tālākajā procesā sintezēt iekšējo pārdzīvojumu un
apkārtējo realitāti vienotā veselumā.
 Mākslas darbs, pirmkārt, tā ir iespēja neizprotamo padarīt redzamu un tādā veidā
pārstrādāt un integrēt to. Tai pašā laikā nozīmīga loma tiek veltīta verbalizācijai.
 Svarīgi ir mākslas darba apspriešana. Tieši verbalizācija dod nozīmi šim procesam.
 Mākslas darbs geštaltterapijā var būt gan fons, gan figūra. Figūra, lai tā būtu vienkāršs
elements vai sarežģīts tēls, iznāk no fona kā reljefs, kurš piesaista uzmanību un kuram ir
skaidras robežas. Figūrai ir daudz detaļu, kuras var uzmanīgi izpētīt, koncentrējoties uz
viņām un pat fiksējoties.
 Figūra fonā, tēls – tas kaut kādā ziņā ir pats indivīds šeit un tagad tajā momentā, kad
terapeits klausās viņa stāstu, redz viņu pašu un izjūt no tā visa jelkādas sajūtas. Fons ir
tikpat svarīgs kā pati figūra, jo tikai figūras un fona attiecības ļauj izprast situācijas un
uzvedības jēgu.
 Mākslas darbu radīšana terapijas laikā ir nepieciešama gadījumos, ja klients demonstrē
kontakta pārtraukšanu, piemēram, defleksijas vai konfluences veidā, un šī kontakta
pārtraukšana neļauj izcelt figūru.
 Terapeits mākslas darbu neinterpretē, bet to apskata kā iemeslu kontaktam ar klientu.
 Mākslas darbs – tas ir tilts starp apziņu un zemapziņu, starp klientu un terapeitu, starp
klientu un viņa vajadzību, starp dvēseli un dzīvi. Tā ir kontakta robeža starp organismu
un vidi.
 Māksla ir jūtu neverbāla izpausme.
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Mākslas darba radīšana ir piemērota geštaltterapijā klientiem ar izteikto verbālo
ekspresiju – tā samazina vārdu plūdumu, palīdz distancēties no sakāpinātām emocijām.
Mākslas darbs ir fons, uz kura parādās figūra – tēls – geštalts.

Выводы
Художественные работы участников группы как фон, в котором появляются их
потребности, неоконченные гесталти - фигура.
 Психология гесталта обоснована на человеческую естественную способность
самому найти их виды, что уравновешивает и подает удовлетворение, на
„творческое приспособление”.
 Гесталттерапия может происходить как вербально, так и в художественном виде, и
это помогает человеку как развиваться, так и созревать, если человек берет
ответственность и аутентичный, если он позволяет своему внешнему проявлению
быть похожему на то, что он чувствует в внутри.
 Терапевт не пробует сузить либо сократить „дорогу” клиента, пусть сам клиент
доходит до того, как в уровне сознания можно ощутить и позже применить в жизни
свои ресурсы.
 С посредничеством визуальной репрезентации клиент узнает себя и окружающую
среду, разглядывает свои границы и взаимодействие с окружающим миром.
 Визуальное искусство помогает создавать „порядок из хаоса”. В человеческом
внутреннем мире есть хаотические чувства, вне его, в окрестной среде непокорная масса влияний.
 Художественное творчество в терапии помогает видеть механизмы, что действует в
взаимодействии человеческого и окружающей среды и в дальнейшем процессе
внутреннее переживание и окружающую реальность синтезировать в
объединенной целости.
 Художественная работа, в первую очередь, это есть возможность непонятное
сделать видимым и в таком виде перерабатывать и интегрировать это. В то же
время значительная роль вербализации.
 Важно обсуждение художественной работы. Вербализация дает значение для этого
процесса.
 Художественная работа в гесталттерапии может быть как фон, так и фигура.
Фигура, пусть как бы простой элемент либо сложный образ, выходит из фона как
рельеф, который привлекает внимание и у которого есть ясные границы. Фигурой
являются много деталей, которых можно внимательно исследовать,
концентрируясь на них и даже фиксируясь.
 Фигура в фоне, образ - это в каком-то распоряжении - сам индивидуум здесь и
теперь в етот момент, когда терапевт слушает его историю. Фон столь же важен как
сама фигура, потому что только соотношения фигуры и фона позволяют понимать
смысл ситуации и поведения.
 Создание художественных работ во время терапии необходимо в случаях, если
клиент демонстрирует прекращение контакта, например, в виде дефлексии либо в
конфлуенции, и прекращение этого контакта не позволяет выделять фигуру.
 Терапевт художественную работу не интерпретирует, но их рассматривает как
причину к контакту с клиентом.
 Художественная работа - это есть мост между сознанием и подсознанием, между
клиентом и терапевтом, между клиентом и его потребностью, между душой и
жизню. Это есть граница контакта между организмом и средой.
 Искусство есть чувство невербального проявления.
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Создание художественной работы в гесталттерапии подходящая у клиентов с
высказанной невербальной экспрессией - это уменьшает течение слов, помогает
дистанцироваться от усиленных эмоций.
Художественная работа - фон, на котором показывается фигура - образ - гесталт.

Conclusions
Artworks of participants of group as a background in which there are their requirements
neoterminated гесталти - a figure.
 The Psychology Gestalt is proved on human natural ability most to find their kinds that
counterbalances and submits satisfaction, on „the creative adaptation”.
 Gestalt Therapy can occur as verbally, and in an art kind, and it helps the person both to
develop, and to ripen, if the person takes responsibility and authentic if he allows the
external display to be similar that he feels in inside.
 The Therapist does not try to narrow or reduce "road" of the client, let the client reaches
before in consciousness level it is possible to feel and later to apply in a life the
resources.
 With intermediary visual representation the client learns itself and environment,
examines the borders and interaction with world around.
 Visual art helps to create „an order from chaos”. In human private world there are chaotic
feelings, out of it, in the neighbouring environment - rebellious weight of influences.
 Art creativity in therapy helps to see mechanisms that operates in interaction human and
environment and in the further process internal experience and surrounding reality to
synthesise in an incorporated integrity. The Artwork, first of all, it is possibility not clear
to make visible and in such kind to process and integrate it. At the same time a
considerable role of verbalisation.
 Artwork discussion is important. Verbalisation gives value for this process.
 The Artwork in Gestalt Therapy can be both a background, and a figure. The figure, let
as though a simple element or a difficult image, leaves a background as a relief which
draws attention and which has clear borders. A figure are many details which can be
investigated attentively, concentrating on them and even being fixed.
 A figure in a background, the image is at any order - a individual here and now in the
moment when the therapist listens to its story. The background is so important as a figure
because only figure and background parities allow to understand sense of a situation and
behaviour.
 Creation of artworks during therapy is necessary in cases if the client shows the contact
termination, for example, in a kind defleks or in konfluens, and the termination of this
contact does not allow to allocate a figure.
 The therapist does not interpret an artwork, but them considers as the reason to contact to
the client.
 The artwork is there is a bridge between consciousness and subconsciousness, between
the client and the therapist, between the client and its requirement, between soul and life.
It is contact border between an organism and environment.
 Art is feeling of nonverbal display.
 Artwork creation in Gestalt Therapy approaching at clients with the stated nonverbal
expression is reduces a current of words, helps to separate from the strengthened
emotions.
 An artwork - a background on which the figure – Gestalt is shown an image.
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Pirmā sesija
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Otrā sesija

Trešā sesija
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Ceturtā sesija

67

Piektā sesija

Sestā sesija

Septītā sesija

68

Devītā sesija

69

Desmitā sesija
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