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Wystąpienie podczas Konferencji Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej 
„ANALIZA TRANSAKCYJNA DZISIAJ” 19 września 2020r. 

Analitycy Transakcyjni od pierwszych konsultacji z pacjentem dokonują analizy przeniesienia osoby zgłaszającej się po 
pomoc, jak i przeciwprzeniesienia aktywującego się po stronie psychoterapeuty. Świadomość nierozerwalności tych 
dwóch procesów oraz zdolność do reflektowania nad nimi jest kluczowa i niezbędna do prowadzenia efektywnej 
psychoterapii w podejściu relacyjnym (Dye, 2017; Stewart, Jones, 1996/2016). W pracy psychoterapeutycznej  
z adolescentami nie sposób jest nie uwzględnić kontekstu ich zależności od rodziców czy opiekunów. Dotyczy to nie tylko 
kwestii prawnych wynikających z ich niepełnoletniości, ale również dostępu do znaczących informacji z historii życia 
nastolatka (Frączek, 2020). Złożoność tych zależności zarówno na poziomie intrapsychcznym jak i interpersolanymym 
opisuje koncepcja kontraktu trójstronnego F. English (1975; Hay, 2012). Jasność kontaktu trójstronnego na każdym 
poziomie: administracyjnym, profesjonalnymi i psychologicznym pozwala na swobodne rozwinięcie się przeniesienia  
u nastolatka i przeciwprzeniesienia u terapeuty oraz dokonywanie ich analizy w kontekście relacji terapeutycznej. 
Jednocześnie ochrania proces terapeutyczny nastolatka przed zerwaniem kontraktu ze strony rodzica/opiekuna. Ochrona 
ta dotyczy tego, że rodzic podejmuje decyzję o psychoterapii dziecka z większą świadomością własnych ukrytych 
oczekiwań i motywów kierowanych wobec terapeuty (Stewart, Jones, 1996/2016). 

Celem wystąpienia jest: 
- Zapoznanie uczestników z typami przeniesienia projekcyjnego w ujęciu C. Moiso (1985)  
- Przedstawienie 4 form przeciwprzeniesiania wg. M. Novellino (1984) 
- Omówienie koncepcji kontraktu trójstronnego oraz implikacji jej założeń w pracy z adolescentem i jego 

rodzicami  (English, 1975) 
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