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JESIENNA KONFERENCJA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY TELEFONICZNEJ
Jastrzębia Góra, 10–13 października 2019 roku

Drodzy Uczestnicy Jesiennej Konferencji
Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej!
Witamy Was bardzo serdecznie w Jastrzębiej Górze na dorocznym ogólnopolskim spotkaniu wolontariuszy Polskich Telefonów Zaufania.
Cieszymy się, że możemy znowu Was gościć.
Mamy nadzieję, że tematyka tegorocznej konferencji (jak w załączonym
programie) zainteresuje wszystkich.
Życzymy owocnych obrad, miłego, słonecznego pobytu nad polskim morzem oraz odnowienia już istniejących i zawiązania nowych przyjaźni.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 
Aniela Białowolska-Tejchman 

Prezes PTPT
prof. Grażyna Świątecka

Koordynator Gdańskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”
Remigiusz Kwieciński

Podziękowania
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej, Gdański Telefon Zaufania
„Anonimowy Przyjaciel”, Internetowy Telefon Zaufania oraz Redakcja Naszej Gazety
składają serdecznie podziękowania za wsparcie:
• Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego w Gdańsku • Gminie Miasta Gdynia
• Urzędowi Miasta Pruszcz Gdański • Urzędowi Miasta Rumia

WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ. TAK WŁAŚNIE ZOSTAŁ STWORZONY
TYLKO KTOŚ JEDEN I JEŚLI ON ZAWIEDZIE – TEGO,
CO MIAŁO BYĆ JEGO OSIĄGNIĘCIEM – BRAKOWAĆ BĘDZIE WIECZNIE.
DAG HAMMARSKJÖLD, „DROGOWSKAZY”
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Jesienna Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Pomocy
Telefonicznej i Gdańskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”
Jastrzębia Góra, 10–13 października 2019 roku
Alkoholizm i inne zagrożenia współczesnego społeczeństwa

Program
Rejestracja uczestników, wydawanie materiałów, wykłady i posiłki:
Dom Wczasowy VIS, ul. Królewska 13, 84–104 Jastrzębia Góra
10 października 2019 roku (czwartek)
16.00–17.15
Recepcja (kawa, herbata, kanapki)
17.15–17.30
Otwarcie konferencji — prof. dr hab. n. med. Grażyna Świątecka, Prezes PTPT
		Sesja I — Uzależnienia — przewodniczy prof. Grażyna Świątecka
17.30–19.00	Oblicza współuzależnienia w rodzinie alkoholowej — diagnozowanie zjawiska, psychoterapia osób zaburzonych, rola dyżurnego TZ — wykład dialogowany
		
dr Adam Kłodecki, psycholog kliniczny, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień
19.00–20.00
Kolacja
20.00–21.30	Jak sobie radzić z emocjami podczas rozmowy z osobami z problemem alkoholowym w ramach treningu balintowskiego — wykład i warsztat
		
dr Ireneusz Kaflik, psychoterapeuta, lider i superwizor Grup Balinta
11 października 2019 roku (piątek)
07.15–08.00
Msza św. dla chętnych
07.00–09.00
Śniadanie
09.00–16.00
Forum pomagania — sesja wyjazdowa
10.00–13.00
Forum pomagania — praca w grupach — dla pozostających w ośrodku i przyjeżdżających
13.00–14.00
Obiad
14.00–17.00
Forum pomagania cd. — trudne rozmowy w TZ — praca w grupach
17.00–17.30
Kawa, herbata
		Sesja II — Uzależnienia cd. — przewodniczy dr Adam Kłodecki
17.30–19.00	Praca z osobami uzależnionymi od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych
(NSP) — tzw. dopalaczy — wsparcie na poziomie TZ — wykład konwersacyjny
		dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. nadzw. Uniwersytet w Radomiu,
Fundacja Bonum Humanum
19.00–20.00
Kolacja
20.00–21.30
Warsztaty i wykłady równoległe:
		Jak radzić sobie z emocjami podczas rozmowy z osobami z problemem alkoholowym w ramach treningu balintowskiego — wykład i warsztat
		dr Ireneusz Kaflik, psychoterapeuta, lider i superwizor Grup Balinta
		
Motywowanie do zmiany w rodzinie z problemem uzależnienia
		
mgr Małgorzata Glanc, specjalista psychoterapii uzależnień
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12 października 2019 roku (sobota)
07.15–08.00
Msza św. dla chętnych
07.00–09.00
Śniadanie
		Sesja III — Uzależnienia cd. – przewodniczy dr Ireneusz Kaflik
09.00–10.45
Uzależnienie od sekt
		
prof. dr hab. Piotr T. Nowakowski, Uniwersytet Rzeszowski
10.45–11.15
Przerwa na kawę
11.15–13.00
Depresja u dzieci i młodzieży — wykład konwersacyjny
		dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. nadzw., Uniwersytet w Radomiu,
Fundacja Bonum Humanum
13.00–14.00
Obiad
14.00–16.00
Forum Pomagania — spotkania integracyjno-dyskusyjne w grupach
		
— trudne rozmowy w TZ
16.00–16.30
Przerwa na kawę
		Sesja IV — Horyzonty humanizmu — przewodniczy prof. Grażyna Świątecka
16.30–17.15
Podróż za horyzont
		
dr n. med. Zbigniew Bohdan, Gdański Uniwersytet Medyczny
17.20–19.00
Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków PTPT
		
Dla pozostałych osób wykład i warsztat:
		
Motywowanie do zmiany w rodzinie z problemem uzależnienia
		
mgr Małgorzata Glanc, specjalista psychoterapii uzależnień
20.00		
Uroczysta kolacja
13 października 2019 roku (niedziela)
07.15–08.15
Msza św. niedzielna
07.00–09.00
Śniadanie
		Sesja V — Uzależnienia cd. — przewodniczy dr Ireneusz Kaflik
09.00–10.00
Seksualizacja dzieci jako podłoże uzależnienia od seksu w życiu dorosłym
		
dr hab. Magdalena Błażek, Uniwersytet Gdański
		
Sesja VI — Horyzonty humanizmu cd. — przewodniczy dr Wiesława Okła,
psycholog, psychoterapeuta, Katolicki Uniwersytet Lubelski
10.00–10.40
Duchowość a zdrowie z perspektywy psychologa — wykład i dyskusja
		
prof. dr hab. n. med. Mikołaj Majkowicz, Gdański Uniwersytet Medyczny
10.40–11.00
Przerwa na kawę
11.00–12.15
Cierpienie, choroba, śmierć
		
dr n. med. Zbigniew Bohdan, Gdański Uniwersytet Medyczny
12.15–12.30
Podsumowanie konferencji – prof. Grażyna Świątecka
12.30–13.30
Obiad
13.30–15.00
Forum pomagania — praca w grupach

NIE MOŻEMY WYBIERAĆ RAM DLA SWEGO LOSU. ALE DAJEMY MU TREŚĆ.
KTO CHCE PRZYGODY, BĘDZIE JĄ PRZEŻYWAŁ NA MIARĘ SWEGO MĘSTWA.
KTO CHCE OFIARY, BĘDZIE JĄ SKŁADAŁ NA MIARĘ CZYSTOŚCI SWEGO SERCA.
DAG HAMMARSKJÖLD, „DROGOWSKAZY”
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Oblicza współuzależnienia w rodzinie
alkoholowej — diagnozowanie zjawiska,
psychoterapia osób zaburzonych,
rola dyżurnego Telefonu Zaufania
dr Adam Kłodecki (Warszawa)
Diagnozowanie
Zarówno w obowiązującej w Polsce Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (International Statistical Classification
of Diseases and Related Health Problems) (2000), jak
i w amerykańskiej klasyfikacji DSM-4 i -5 (Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders) współuzależnienie nie występuje jako jednostka chorobowa,
chociaż wielokrotnie podejmowano próby takiego
zaklasyfikowania.
Samo pojęcie współuzależnienia wywodzi się
ze stosowanych przed 20 laty terminów koalkoholizm lub współalkoholizm. Odnosiły się one do
kobiet — żon alkoholików — i dotyczyły specyficznej zależności trzeźwej żony od jej pijącego męża,
którą odkryli terapeuci. Koalkoholizm opisywano
jako takie zachowania w stosunku do pijącego męża,
jak: wylewanie i ukrywanie alkoholu, domaganie się
deklaracji o zaprzestaniu picia, grożenie wyprowadzeniem się z domu czy rozwodem, ukrywanie picia
męża przed bliskimi, usprawiedliwianie nieobecności
męża w pracy itp.
Terapeuci uzależnień dostrzegali charakterystyczne dla żon alkoholików rozchwianie emocjonalne,
życie w stałym, silnym napięciu, zmienność nastrojów
(od wiary i optymizmu płynącego z przekonania, że
mąż już nie będzie pił tak dużo i często, bo przecież
obiecał, po frustrację i przygnębienie po kolejnych
niedotrzymywanych obietnicach, awanturach).
Termin współuzależnienie amerykańscy terapeuci i badacze zjawiska stosowali już w latach 70.
XX wieku. Od kilkunastu lat powszechnie używa się
tego określenia w lecznictwie uzależnień i w badaniach
naukowych na ten temat.
W latach 80. ubiegłego wieku pojawiło się kilka
koncepcji forsujących uznanie współuzależnienia za
chorobę. Najbardziej znana jest propozycja Timmena
Cermaka, który uważał, że współuzależnienie jest

zaburzeniem osobowości. Wyróżnił on następujące
kryteria tego zjawiska:
1. Uzależnianie poczucia własnej wartości od
zdolności wywierania wpływu na innych, pomimo
powtarzających się ciągle porażek na tym polu. Obejmuje ono: zniekształcony stosunek do siły woli (przekonanie, że można powstrzymać alkoholika od picia),
zatarte granice własnej tożsamości, rozbudowany
system zaprzeczania i niskie poczucie własnej wartości.
2. Lęk i zaburzenia tożsamości w bliskich kontaktach z innymi.
3. Tendencja do wikłania się w bliskie związki
z osobami z zaburzeniami osobowości lub uzależnionymi od środków chemicznych.
4. Kryteria uzupełniające: zaburzenia regulacji
życia emocjonalnego, stany depresyjne, nadmierna
czujność i stan pogotowia emocjonalnego, tendencje
kompulsywne, niepokój i stany lękowe, nadużywanie
leków, zaburzenia psychosomatyczne, minimalizowanie przemocy i swojej roli jako ofiary.
Przytoczę jeszcze jedno podejście do współuzależnienia jako choroby, bo choć nie zostało uwzględnione
w klasyfikacji chorób DSM, to zyskało duże uznanie
w środowisku psychoterapeutów. Jest to podejście
Janet Woititz (1989), która uznała współuzależnienie
za lustrzane odbicie alkoholizmu. Według niej cechy
osoby współuzależnionej są podobne do osobowościowego portretu alkoholika. Alkoholik jest uzależniony
od środka chemicznego, żona zaś jest uzależniona od
alkoholika. Do symptomów współuzależnienia Woititz
zalicza: „opiekuńczość, pełne litości skoncentrowanie
się na alkoholiku, zakłopotanie, unikanie okazji do
picia, przesunięcie we wzajemnych kontaktach, poczucie winy, obsesje, stałe zamartwianie się, niepokój,
kłamstwa, fałszywe nadzieje, rozczarowanie, euforię,
zamęt, problemy seksualne, złość, letarg, poczucie
beznadziejności, poczucie krzywdy, rozpacz”. Za podstawowy problem osoby współuzależnionej Woititz
uważa tendencję do zaprzeczania: chorobie męża,
własnym problemom, sytuacji rodziny.
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Czasami takie zachowania żon trwają wiele lat,
utrwalając poważne zaburzenia emocjonalne i osobowościowe oraz doprowadzając do pułapki bezsilności
i wytworzenia postawy „widocznie taki mój los”.
Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną koncepcję współuzależnienia, która interpretuje je jako
reakcję na stres życia z alkoholikiem. Psychoterapeuci,
tacy jak np. Zofia Sobolewska, Jerzy Mellibruda czy
Hanna Szczepańska, wskazują na zaburzenia, które
można ująć w następujących obszarach zachowań:
1. wyraźna koncentracja myśli, uczuć i zachowań
żony na piciu męża;
2. subiektywne poczucie konieczności odciągnięcia
męża od alkoholu;
3. usztywnienie i ograniczenie różnorodności
zachowań i reakcji związanych z piciem;
4. podejmowanie przez żonę prób zmiany typowych dla siebie reakcji na picie i w rezultacie załamywanie się;
5. nadzieja na uzyskanie kontroli nad piciem męża
i sprowadzenie tego zjawiska do bezpiecznych rozmiarów;
6. wyraźne zmiany intensywności reagowania na
picie męża, związane z upływem czasu;
7. regulowanie reakcji emocjonalnych pojawiających się u żony w odpowiedzi na zmiany zachowań
alkoholowych męża;
8. poczucie niemożności rozstania się z mężem
na zawsze, pomimo okresowych pragnień odejścia
od niego.
Przywołałem kilka podejść do współuzależnienia,
w których mówi się przede wszystkim o kobietach,
żonach alkoholików. Jest ich zdecydowanie najwięcej
wśród osób podejmujących psychoterapię, ale pojęcie
to odnosi się także do mężczyzn — mężów bądź
partnerów uzależnionych od alkoholu kobiet. Są też
w tej grupie matki i rodzeństwo osób uzależnionych.
Od wielu lat wiemy, że picie alkoholu przez kogoś
w rodzinie w wymiarze choroby może wpływać destrukcyjnie na cały układ rodzinny, powodując w nim
spustoszenie emocjonalne, finansowe oraz zaburzenia
relacji. Może też prowadzić do chorób psychosomatycznych, depresji, kształtować postawy lękowe,
wpływać negatywnie na poczucie wartości i samoocenę. I choć takich poranionych, zaburzonych osób
w rodzinach alkoholowych jest bardzo dużo, to trzeba
wiedzieć, że nie każdego partnera osoby uzależnionej
można określić mianem osoby współuzależnionej.
Osoby zgłaszające się do specjalistycznych placówek
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poddaje się diagnozie nozologicznej, problemowej
i psychologicznej diagnozie klinicznej.

Diagnoza nozologiczna
U pacjentów współuzależnionych najczęściej występują objawy, które w klasyfikacji ICD-10 oznacza
się jako F43, czyli reakcja na ciężki stres i zaburzenia
adaptacyjne, przede wszystkim zaburzenia stresu
pourazowego F43.1, zaburzenia adaptacyjne F43.2,
albo zaburzenia lękowe F41. W diagnozie nozologicznej współuzależnienie traktowane jest jako syndrom schematów myślenia i przeżywania, zachowań
i reakcji, a także innych zjawisk intrapsychicznych
i interpersonalnych.

Diagnoza problemowa
Prowadząc diagnozowanie problemowe, specjaliści koncentrują się przede wszystkim na relacji
z partnerem oraz analizowaniu zasobów i deficytów
osoby współuzależnionej, co obejmuje:
— styl życia i codzienne zadania;
— sytuację ekonomiczną, zawodową i zdrowotną;
— system wsparcia społecznego;
— zainteresowania, przekonania, system wartości;
— funkcjonowanie w relacji z innymi;
— rozmiary destrukcji i wzajemne wpływanie na
siebie członków rodziny.
Diagnozowane są obszary problemowe związane
ze współuzależnieniem. Poznajemy przez to osobę,
jej doświadczenia życiowe, sposób przeżywania siebie i świata, a to pomaga nam opracować wstępną
strategię pracy terapeutycznej.
Już na tym etapie, podczas pierwszych sesji diagnostycznych bardzo ważna jest dbałość terapeuty
o tworzenie dobrej relacji z pacjentem, tak żeby
w tym kontakcie poczuł się bezpiecznie.

Diagnoza kliniczna
Nie jest tak niezbędna, jak diagnoza problemowa,
ale staje się przydatna, kiedy w trakcie pierwszych
rozmów z pacjentem pojawia się informacja o zdarzeniach, które miały wpływ na kształtowanie jego
osobowości. Analizie poddaje się wtedy źródła problemów, określa obszary deficytowe, a także zasoby
pacjenta, sięga do jego wspomnień z dzieciństwa,
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zwłaszcza traumatycznych, przeprowadza się też
wywiad anamnestyczny.
PSYCHOTERAPIA OSÓB
WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
Diagnozowanie zaburzeń u osoby współuzależnionej ma umożliwić całościowe zrozumienie pacjenta
— jego zaburzeń emocjonalnych i zachowania, jego
motywacji do leczenia i gotowości do psychoterapii.
Dużym ułatwieniem w realizowaniu procesu terapii
jest perspektywa pacjenta — jego wgląd we własne
problemy na poziomie poznawczym.
Bez względu na formę terapii — indywidualna czy
grupowa — najważniejsze jest zapewnienie osobie
współuzależnionej poczucia bezpieczeństwa poprzez
dbałość terapeuty o relację. Wszystkie szkoły i kierunki
psychoterapeutyczne podkreślają znaczenie relacji dla
osiągnięcia sukcesu terapeutycznego.
Celem terapii współuzależnienia jest wzbudzanie
nadziei na przywrócenie godnego życia, tzn. dostarczenie pacjentowi nowych sposobów widzenia
samego siebie i świata, przywrócenie morale pacjenta,
czyli wyzwolenie z pułapki poczucia niskiej wartości,
poczucia alienacji, beznadziejności.
Bardzo przemawia do mnie podejście do psychoterapii Irvina Yaloma, który pamięta o perspektywie świata pacjenta. To, co ty widzisz, ktoś może
postrzegać z innego punktu widzenia. To tak, jakbyś
był w tym samym pokoju, a patrzył z innego okna
niż twój pacjent. Według Yaloma empatia to widok
z okna pacjenta. Yalom podkreśla: „trafna empatia
ma największe znaczenie w aktualnym kontakcie,
to znaczy «tu i teraz» sesji terapeutycznej. Pamiętaj,
że dla pacjenta ta godzina jest czymś zupełnie innym
niż dla ciebie…”. Taka postawa jest uogólnionym
przywołaniem empatii wobec każdego pacjenta. Ja
natomiast, mając wieloletnie doświadczenie w psychoterapii, wiem, jak mocno taka postawa potrafi się
uruchomić w sytuacji, gdy mam przed sobą bardzo
skrzywdzoną osobę — a takimi osobami są z reguły
współuzależnieni.
Na pierwszych sesjach terapeutycznych zwykle
analizuje się strukturę rodziny, pełnione w niej role,
zadania, obowiązki. Szczególną wagę przywiązuje się
do relacji z osobą uzależnioną. Na kolejnych spotkaniach omawia się krok po kroku zachowania w tej
relacji, które terapeuta pomaga zrozumieć poprzez
wskazywanie np. stereotypów w myśleniu o uzależnieniu i współuzależnieniu. Terapeuta pomaga również
uporządkować i nazwać problemy, urealnić aktualną
sytuację życiową pacjenta oraz pracuje nad świadomością pacjenta i jego zrozumieniem samego siebie.
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W dalszych etapach pracy terapeutycznej mogą się
ujawniać złożone problemy, wymagające stosowania
nie tylko różnorodnych technik terapeutycznych, ale
również leczenia psychiatrycznego i wsparcia socjalno-prawnego. Dużą pomoc w prowadzeniu terapii
pacjentów uzależnionych stanowią oddziaływania
grupowe — zarówno profesjonalna psychoterapia, jak
i udział w różnych formach samopomocowych, takich
jak grupy Al-Anon, a także w rodzinnych klubach abstynenta albo w zajęciach warsztatowych pomagających
rozwiązywać różne problemy, np. radzenia sobie ze
złością, budowania dobrej komunikacji z bliskimi itp.
W doskonaleniu swoich umiejętności terapeutycznych niezbędne są stałe dbanie psychoterapeutów
o superwizowanie swojej pracy, udział w zebraniach
klinicznych, zdobywanie wiedzy i umiejętności profesjonalnych poprzez udział w szkoleniach oraz czytanie fachowej literatury. Im lepiej o to zadbamy, tym
bardziej efektywne będzie nasze pomaganie.
ROLA DYŻURNEGO
TELEFONU ZAUFANIA
Niewiele mogę tu podpowiedzieć, bo w naszej
rodzinie dyżurnych Telefonów Zaufania wszyscy już
wiemy, jak pomagać komuś w kryzysie psychicznym
w anonimowym, przyjaznym kontakcie. Istnieją normy,
zasady oraz umiejętności wypracowane i doskonalone
przez lata dyżurowania, dzięki którym staramy się
być jak najbliżej cierpiącego, zagubionego człowieka,
oferując mu swoje zaangażowanie, empatię, uważne
słuchanie i zrozumienie jego problemów.
W kontekście osób współuzależnionych mogę
jedynie dodać, że takie osoby są szczególnie bezradne, zagubione, pełne lęku i wstydu, więc pozytywne
nastawienie do nich, poparte wiedzą o charakterystycznych dla nich zaburzeniach, może się bardzo
przydać dyżurnym Telefonu Zaufania. Zachęcam do
zorientowania się, jakie formy pomocy są oferowane
współuzależnionym na Waszym terenie. Konkretne
wskazanie placówek terapeutycznych, najlepiej znanych także z proponowanej oferty terapeutycznej,
może być pożytecznym uzupełnieniem rozmowy
podczas dyżuru Telefonu Zaufania.
Autor jest certyfikowanym specjalistą i superwizorem
psychoterapii uzależnień, certyfikowanym specjalistą hipnoterapii, superwizorem Polskiego Towarzystwa Pomocy
Telefonicznej (Telefony Zaufania).
Lista przydatnych lektur:

1. Będkowska-Korpała, B., Ryniak, J., Współuzależnienie jako zaburzenie adaptacji — perspektywa diagnozy
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klinicznej, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”
2008/6.
2. Cermak T.L., Rudzky J., Czas uzdrowić rodzinę, PARPA,
Warszawa 1996.
3. Margasiński A., Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu, Impuls, Kraków 2011.

4. Sobolewska-Mellibruda Z., Współuzależnienie — koncepcja i psychoterapia, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia” 2008/8.
5. Sztander W., Niektóre mity w terapii współuzależnienia,
„Problem” 1997/13.
6. Woititz J.G., Małżeństwo na lodzie, Instytut Psychologii
Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1992.

Seksualizacja dzieci a uzależnienie od seksu
w życiu dorosłym
dr hab. Magdalena Błażek
Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

Seksualność stanowi integralną część osobowości,
której rozwój wiąże się z zaspokojeniem podstawowych potrzeb ludzkich, takich jak pragnienie kontaktu,
intymności, ekspresji uczuć, przyjemności, czułości
i miłości. Zdrowa seksualność jest ważnym elementem zdrowia fizycznego i psychicznego, sprzyjającym
intymności i tworzeniu trwałych więzi. Seksualizacja
natomiast sprzyja nadmiernej koncentracji na wyglądzie i atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywaniu
własnej seksualności w relacjach w celu osiągania
korzyści i manipulowania otoczeniem.
Wiele badań sugeruje, że kultura dostarcza licznych przekazów, które uprzedmiotawiają i seksualizują człowieka, w szczególności kobiety. Taki klimat
kulturowy sprawia, że środowisko, w którym kształtują się dzieci, dostarcza nieprawidłowych wzorców
z punktu widzenia prawidłowego rozwoju osobowości
oraz kształtowania dojrzałej seksualności opartej na
dojrzałości uczuciowej. Może to skutkować w życiu
dorosłym uzależnieniem od seksu, traktowanego
jako źródło intensywnej przyjemności, dostarczania
sobie coraz mocniejszych doznań i stanowiącego
główny obszar aktywności życiowej człowieka. Jeśli
uzależnienie przybierze postać seksoholizmu, będzie
obejmować przymus zachowań o podłożu seksualnym,
które mają destrukcyjne skutki dla życia uczuciowego
i społecznego, budowania dojrzałych, opartych na
zaufaniu relacji, przyczyniając się w konsekwencji do

głębokiego cierpienia psychicznego dotkniętej nim
jednostki i jej bliskich.

Czym jest seksualizacja?
Seksualizacja dokonuje się, kiedy człowiek myśli
o sobie głównie lub wyłącznie w kategoriach seksualnych oraz spełniania standardów atrakcyjności
fizycznej, w wyniku czego zaczyna traktować samego
siebie przedmiotowo. Samouprzedmiotowienie jest
kluczowym procesem, w rezultacie którego człowiek
(w efekcie przekazu kulturowego zwłaszcza kobieta)
traktuje swoje ciało jako przedmiot pożądania innych
osób.
W roku 2002 amerykańska organizacja Sexuality
Information and Education Council opisała cztery kryteria seksualizacji:
Wartość człowieka pochodzi jedynie z seksualnego
aspektu jego funkcjonowania.
Standardem społecznym jest znak równości między atrakcyjnością a seksualnością.
Jednostki są traktowane jako obiekty seksualne,
których inni mogą używać, a nie jak osoby zdolne
do samodzielnego sterowania swoim zachowaniem.
Znaczenie atrakcyjności seksualnej jest wyolbrzymiane i promowane oraz narzucane innym jako sposób
rozwoju osobowości (taka promocja ma szczególne
znaczenie w rozwoju dzieci).

59/2019
Nasza Gazeta

Przyczyny seksualizacji
Najlepiej opisanym zjawiskiem odnoszącym się
do dzieci i młodzieży jest seksualizacja dziewczynek.
Kobiety i dziewczęta częściej niż mężczyźni i chłopcy
są uprzedmiotawiane i seksualizowane w różnego typu
mediach (w tym w telewizji, magazynach, mediach
sportowych i teledyskach), w reklamie i w produktach
kierowanych do dzieci. Rodzice, szkoła i rówieśnicy
swoimi postawami również przyczyniają się do seksualizacji, kształtując w ten sposób uprzedmiotowioną
tożsamość dziewczynki.
Górniewicz (2000) upatruje przyczyny tego zjawiska w kryzysie moralnym, upadku autorytetów
(rodzice, Kościół, szkoła) oraz zmianie systemu
wartości, w którym centralnym i moralnie wysoko
wartościowanym elementem stała się fizyczna i seksualna atrakcyjność, a inne wartości zaczęły odgrywać
mniejszą rolę. Polscy badacze (Lew-Starowicz oraz
Pospiszyl) przypisują duże znaczenie kulturze masowej, która popularyzuje treści seksualne, co wpływa
na sposób myślenia i zachowania dzieci i młodzieży.
Sajkowska (2004) także podkreśla znaczenie seksualizacji kultury masowej poprzez koncentrację na
cielesności i seksualności, wyolbrzymiającą znaczenie
urody i atrakcyjności seksualnej w stosunku do innych
atrybutów człowieka. Media i handel wykorzystują elementy seksualne w celu promowania swoich
produktów (nagość, zabawki, konkursy piękności dla
małych dziewczynek itp.). Mnogość treści seksualnych
prowadzi do znieczulenia społecznego i przyczynia
się do ich powszechnej akceptacji (MTV, czasopisma,
elementy relacji seksualnych w bajkach, reklamy,
w których głównie kobiety są przedstawiane jako
obiekty seksualne, powszechna dostępność pornografii, blogi zawierające seksualną autoprezentację).
Amerykańscy badacze stwierdzili, że 44–81% teledysków zawiera obrazy seksualne, dominują w nich
obrazy seksualnego uprzedmiotowienia kobiety, co
ma skupiać uwagę odbiorcy na walorach jej ciała
i prezentować jej gotowość seksualną.
Na kształtowanie niekorzystnych rozwojowo
wzorców osobowościowych i seksualnych ma wpływ
nie tylko kultura masowa, ale także zachowania rodziców. Rodzice w sposób bezpośredni mogą oddziaływać na proces seksualizacji dziewcząt, zachęcając
je do udziału w konkursach piękności czy wyrażając
aprobatę wobec wykonania zabiegów plastycznych
u swoich córek w celu poprawienia i dopełnienia ich
atrakcyjności. Zjawisko to dotyczy coraz młodszych
dzieci. Schematy rodzicielskie mają istotny wpływ na
postrzeganie siebie i rozwój osobowościowy dziecka.
Powinny się one cechować poszanowaniem kluczo-
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wych wartości. Jeden z badaczy tego zjawiska —
Nichter (2000) — w trzyletnim jakościowym badaniu
13−15-latków zaobserwował, że matki często prowadzą „rozmowy o kilogramach” dotyczące ich samych
i ich córek, a co za tym idzie, wokół dziewczynek panuje atmosfera nadmiernej troski o wygląd zewnętrzny,
będący wyznacznikiem jej wartości i atrakcyjności jako
osoby. Rozmowy ojców na temat wyglądu, zgodnie
z wynikami analiz Nichtera, bezpośrednio lub pośrednio odnoszą się do seksualności córki oraz często
przyjmują postać uszczypliwych uwag. Do seksualizacji
dziewcząt mogą się również przyczyniać nauczyciele.
W przedszkolach dziewczynki są częściej niż chłopcy
zachęcane do zabawy w przebieranki i namawiane
do odgrywania ról dorosłych kobiet (przeglądanie się
w lustrze, udawanie chodzenia na wysokich obcasach
oraz bycie „wampem”).
Badania Wójtewicz (2007) ujawniły, że seksualizacja jest zjawiskiem współcześnie wszechobecnym
w szkole. Dziewczęta do najbardziej odczuwanych
przez siebie trosk zaliczały kłopoty wynikające z nieodpowiedniego ubioru, konflikty między dziewczętami oraz między dziewczętami a chłopcami. Żadna
z dziewcząt nie wymieniła problemów związanych
z nauką, przygotowaniem do sprawdzianów czy wymaganiami nauczycieli. Nieustanne porównywanie
własnej atrakcyjności z atrakcyjnością koleżanek,
któremu nierzadko towarzyszy głośno wypowiedziana
krytyka pod własnym adresem przy jednoczesnej
aprobacie walorów „przyjaciółek”, przyczynia się
do kształtowania niskiego poczucia własnej wartości
oraz konstruowania celów życiowych w obszarze
atrakcyjności fizycznej.

Konsekwencje seksualizacji
Seksualizacja dzieci ma liczne konsekwencje.
Szczególnie niszczącą formą seksualizacji jest prostytucja, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży. Badania
Kurzępy (2001) pokazały, że 67% chłopców i 53%
dziewcząt rozpoczęło współżycie seksualne przed
17. rokiem życia, a 18% zarówno w jednej, jak i drugiej grupie przed 10. rokiem życia. Z badań Kowalczyk-Jamnickiej (1998) wynika, że 74% prostytutek
przeszło inicjację seksualną przed 15. rokiem życia,
a badania przywołane przez Sztobryn-Giercuszkiewicz
(2004) wskazują, że 80% prostytutek było w dzieciństwie ofiarami nadużyć seksualnych.
Samouprzedmiotowienie jako kluczowy proces,
w którym dziewczęta uczą się traktować własne ciało
jako obiekt pożądania przez innych, stanowi groźne
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zjawisko przyczyniające się do zwiększonego zagrożenia wykorzystaniem seksualnym.
Dorastającą młodzież cechuje eksperymentowanie
z różnymi cechami w ramach kształtowania własnej
tożsamości, co zwiększa podatność na wszelkie informacje pochodzące ze środowiska, szczególnie
wtedy, gdy w grę wchodzą dodatkowe czynniki,
takie jak popularność czy aprobata społeczna. Jeśli
zatem to środowisko oferuje wzorce sprowadzające
wartość człowieka do aspektu seksualnego, wysoce
prawdopodobne jest, że stanie się on kluczowym
elementem tożsamości dorosłego już człowieka.
Skutki dla rozwoju są poważne. Okazuje się bowiem,
że dziewczęta, które uprzedmiotawiają swoje ciało,
charakteryzują się mniejszym poczuciem własnej wartości oraz nieustannym zwracaniem uwagi na wygląd
fizyczny, co przysłania inne elementy związane z rozwojem intelektualnym i psychicznym, przyczyniając
się do osłabienia zdolności poznawczych.
Konsekwencją samouprzedmiotowienia jest uczucie lęku. Badania Tiggemanna i Lyncha (2001) stanowią
empiryczny dowód na to, że silniejsze objawy lękowe
występują u kobiet, które w centrum swojej uwagi
umiejscawiają własną atrakcyjność, a nasilone poczucie wstydu czy lęku doprowadza do braku akceptacji
własnej fizyczności.
Zjawisko seksualizacji ma związek z podwyższonym ryzykiem zaburzeń odżywiania, występującym
wśród nastoletnich dziewcząt, przyczynia się do pojawienia się depresji i chronicznie obniżonego nastroju.
Taki stan naraża na wykorzystanie seksualne i wiąże
się z mniejszą asertywnością w sprawach seksualnych. Roberts i Gettman (2004) stwierdzili w swoich
badaniach, że po lekturze nadmiernych ilości treści
związanych z seksualizacją młode dziewczęta wyrażały
mniejsze zainteresowanie relacjami, co osłabiało ich
zdolność do tworzenia dojrzałych i długoterminowych
więzi. W konsekwencji dziewczęta te jako dorosłe
kobiety gorzej funkcjonowały jako żony i matki oraz
częściej zachodziły w ciążę przed ukończeniem 18.
roku życia. Im bardziej negatywny stosunek do szkoły, tym wyższy poziom seksualizacji. Whitbeck i in.
(1999) zauważyli, że pozytywna postawa wobec szkoły
i aspiracje związane z planowaniem dalszej edukacji
podnoszą wiek inicjacji seksualnej, przy czym zależność
ta była silniejsza w grupie dziewcząt. Podobne wyniki
prezentują badania Izdebskiego i Ostrowskiej (2003),
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w których wykazano, że wiek inicjacji seksualnej wiąże
się z poziomem wykształcenia.

Uzależnienie od seksu
Wczesne rozbudzenie potrzeb seksualnych
i wykorzystywanie fizycznego i seksualnego aspektu
własnej osoby w procesie kształtowania tożsamości
może prowadzić w życiu dorosłym do uzależnienia od
bodźców seksualnych. Osoby uzależnione od seksu
mają skłonność do nadawania seksualnego znaczenia
ludziom i sytuacjom oraz do odnajdywania skojarzeń
seksualnych w najzwyklejszych zdarzeniach czy uwagach, spędzają wiele czasu na oglądaniu treści seksualnych. Należy przy tym pamiętać, że każde zachowanie
seksualne może być częścią nałogowego cyklu, od tych
niewiążących się z bezpośrednim kontaktem z drugim
człowiekiem, do korzystania z szerokiego wachlarza
usług seksualnych. Aby ustalić, czy mamy do czynienia
z zachowaniem kompulsywnym, trzeba rozpatrywać
cały jego kontekst. To, co jest zdrowym zachowaniem
seksualnym dla wielu, może być szkodliwe dla innych.
Charakterystyczne jest to, że uzależnieni od seksu
opisują euforię wywołaną przez seks, podobnie jak
uzależnieni od środków chemicznych mówią o działaniu narkotyku (Kiedy seks jest nałogowy, 2007).
Patrick Carnes zaproponował listę kryteriów
pomocnych w dokonywaniu oceny, czy mamy do
czynienia z uzależnieniem od seksu:
Powtarzające się próby kontrolowania oraz ograniczania pewnych zachowań seksualnych.
Zachowania dłuższe i dalej idące niż planowane.
Chroniczne zmaganie się, nieudane próby zaprzestania, zmniejszenia oraz kontrolowania zachowań
seksualnych.
Spędzanie ogromnej ilości czasu na poszukiwaniu
sytuacji seksualnych, oddawanie się seksualnym eskapadom oraz leczenie moralnego kaca wynikającego
z tych zachowań.
Częste myślenie, planowanie, fantazjowanie dotyczące doświadczeń seksualnych.
Zaprzestawanie wypełniania ważnych obowiązków rodzinnych, zawodowych i towarzyskich na
korzyść przyjemności seksualnych.
Kontynuowanie zachowań seksualnych pomimo oczywistych strat, trwałych i powtarzających się
problemów.
Uczucie wzrastającego nienasycenia, potrzeba
poddawania się kolejnym, bardziej ryzykownym i niebezpiecznym, bardziej intensywnym zachowaniom
seksualnym w celu osiągnięcia tego samego poziomu
euforii i zadowolenia seksualnego.
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Ograniczanie lub zaprzestawanie towarzyskich,
zawodowych i innych przyjemnych/rozrywkowych
zachowań, po to by wygospodarować więcej czasu
na zachowania seksualne.
Doświadczanie nieprzyjemnych stanów emocjonalnych (jak np. niepokój, zdenerwowanie), w sytuacji
gdy nie jest możliwe zrealizowanie kompulsywnego
zachowania.
Wiele wskazuje na to, że prawdopodobieństwo
uzależnienia się od seksu jest większe wśród osób,
których seksualność została oderwana od rozwoju
uczuciowego i stała się kluczowym aspektem wartościowania własnej osoby.
Wiesław Kowalski i Janina Szpiech piszą (Edukacja seksualna młodzieży, 2016, s. 68): „Profilaktyka
zarówno przedwczesnej seksualnej inicjacji, jak też

ryzykownych zachowań w tej sferze życia ma znaczenie na wszystkich jej poziomach. Propagowanie
i kreowanie bardziej świadomych postaw wobec
zachowań seksualnych powinno przyjąć charakter
czynności kompleksowych, ujętych w perspektywę
systemową, i odwoływać się do wszystkich środowisk
socjalizujących. Środowisko rodzinne, jak i szkolne
powinno być wyposażone w atrakcyjne, adekwatne sposoby edukowania, wspierania rozwoju i promowania zdrowia seksualnego, aby nie wystawiać
młodzieży na oddziaływania wyłącznie przekazów
medialnych oraz grup rówieśniczych, które nie dostarczają zdrowych wzorców relacji międzyludzkich
w sferze seksualności”.
/piśmiennictwo w redakcji/

Czym jest kontrola świadomości w sektach?
dr hab. Piotr Tomasz Nowakowski, prof. nadzw.
Uniwersytet Rzeszowski/Katolicki Uniwersytet Lubelski

Pojęcie kontroli świadomości bywa potocznie
utożsamiane z praniem mózgu (brainwashing). Są
to jednak dwa różne procesy i nie powinno się ich
mylić. Termin „pranie mózgu” wprowadził dziennikarz
Edward Hunter1, 2 na określenie sposobu, w jaki amerykańscy żołnierze, wzięci do niewoli podczas wojny
koreańskiej, gwałtownie zmieniali system wartości
i poczucie lojalności. Proces ten dokonuje się pod
wpływem przemocy, a ofiara nie ma żadnych wątpliwości, że znajduje się w rękach wroga. Tymczasem
kontrola umysłu to metoda bardziej wyrafinowana:
jednostka nie przyjmuje na ogół postawy obronnej,
bo jest przekonana, że ma do czynienia z osobami dla
niej przyjaznymi. Mimowolnie zaczyna współpracować
z ludźmi, którzy osłabiają jej autonomię i indywidualność, stopniowo uzależniając ją od siebie. Odbywa się
to z początku przy zastosowaniu subtelnych metod,
które z biegiem czasu mogą ulec radykalizacji.
Za Stevenem Hassanem wyróżniamy trzy etapy
zdobywania przez sektę kontroli nad umysłem adepta:
1. rozmrażanie (unfreezing), którego cele obejmują doprowadzenie do tego, by człowiek zwąt-

pił w prawdziwość własnej wizji świata, wywołanie
dezorientacji światopoglądowej, zakwestionowanie
kryteriów, na podstawie których usiłuje on zrozumieć
siebie i otoczenie. Gdy naruszone zostają podstawy
dotychczasowego światopoglądu, człowiek traci naturalną zdolność odrzucania przekonań nieprzystających
do jego wizji rzeczywistości;
2. przekształcanie (changing), czyli formowanie
nowej tożsamości — modelu zachowań, sposobu
myślenia i odczuwania — która ma zastąpić dotychczasową. Może to się odbywać formalnie (np. podczas
seminariów czy odprawiania rytuałów), jak również
nieoficjalnie (służy temu wspólne spędzanie czasu,
lektury, słuchanie kaset czy oglądanie filmów);
3. ponowne zamrażanie (refreezing), którego
celem jest utrwalenie nowej tożsamości. Oczekiwanym wynikiem ma być całkowita internalizacja przez
jednostkę nowego systemu wartości i przekonań1.
Sam proces kontroli świadomości przebiega —
wedle Hassana — równolegle na kilku płaszczyznach.
Obejmuje on kontrolę zachowań (behavior control),
myśli (thought control), uczuć (emotional control) oraz
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informacji (information control)2. Przyjrzyjmy się temu
procesowi bardziej szczegółowo, gdzieniegdzie wzbogacając opis o aspekt polski.

Kontrola zachowań
Kontrola zachowań oznacza poddanie całej sfery życia adepta określonym regułom. Dotyczy to
zarówno jego otoczenia, jak i wszelkiej aktywności
zewnętrznej. Obejmuje zwłaszcza kontrolę czasu
i zajęć. Niektóre grupy, szczególnie te oparte na
wspólnocie bądź półwspólnocie, angażują konwertytę
do czasochłonnych zadań. Zgodnie z regułą zaangażowania człowiek poddawany jest rozmyślnie zaplanowanemu rozkładowi dnia. Pozostaje niewiele czasu,
jeśli w ogóle, na prywatność i refleksję. Gdy jednostka
przeobraża się z biernego obserwatora w aktywnego
uczestnika, tok kształtowania nowej tożsamości ulega
znacznemu przyspieszeniu. Zdaniem Stevena Hassana,
członek sekty uganiający się w ulewnym deszczu po
parkingu przed supermarketem, usiłując sprzedać
kwiaty i żądając za nie znacznie więcej, niż są warte,
ma duże szanse uwierzyć w sens tego, co robi3.
Utrwalaniu nowego systemu przekonań najlepiej
służy przekonywanie innych o jego słuszności. Publiczne dawanie świadectwa wzmacnia oddanie
konwertyty sprawom grupy4. Działalność misjonarska
staje się dla adepta jednym z priorytetów. Jeśli tylko do
tego dojrzał, jest zobowiązany do zabiegania o nowych
członków w domach bądź na ulicach, do sprzedaży
literatury i kwestowania na rzecz grupy.
Ogromny wpływ na postawę wyznawców ma
presja grupy. „Z jakim przestajesz, takim się stajesz”
— porzekadło to jest w tym wypadku jak najbardziej
na miejscu. Konwertyta wstępuje do środowiska,
w którym wszyscy zachowują się w pewien określony
sposób. Nie zdając sobie z tego sprawy, zmienia swoje
zachowanie i dostosowuje się do innych. Stwierdzono
doświadczalnie, że bardzo łatwo można wpłynąć na
zachowanie osób przebywających w grupie. Nawet
pewna siebie jednostka może zacząć tracić tę pewność, gdy wszyscy wokół niej zachowują się inaczej.
Efekt grupowy ma kapitalne znaczenie w tłumieniu
oporu. „Osaczcie go fizycznie, duchowo; czterech
na jednego. Jeśli to mężczyzna, dwie dziewczyny
z prawej, dwie z lewej. Jeden chłopak z przodu: to
wystarczy” — radzi wielebny Moon5.
W sektach o cechach wspólnoty bądź półwspólnoty towarzyszy się wyznawcy nieprzerwanie. Do
minimum ogranicza się sferę prywatności, nie pozwalając na chwile samotności, a przez uporczywą
całodobową wszechobecność „opiekuna”, „cienia”
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czy „anioła stróża” pozbawia się adepta czasu na samodzielne przemyślenia i refleksje. Metoda ta, znana
jako towarzyszenie duchowe, została stosunkowo
dobrze rozwinięta przez Kościół Zjednoczeniowy.
Pozyskiwana przez sektę kobieta otrzymuje matkę
duchową, mężczyzna zaś — ojca duchowego6. Realizuje się w ten sposób dwa cele za jednym zamachem.
Po pierwsze, zmusza się starszych członków sekty do
nienagannych zachowań, zaspokajając jednocześnie
ich ambicje. Po drugie, nowicjusz jest pod kontrolą,
a w osobie partnera ma konkretny wzór do naśladowania7.
Kontroli zachowań służy też zakamuflowany
system kar i nagród. Grupa udziela pozytywnego
wzmocnienia, takiego jak aprobata lub wzrost pozycji
wśród współwyznawców, gdy członkowie zgadzają się
z celami sekty, a także powstrzymuje się od takiego
wsparcia bądź karze tych, którzy postępują wbrew
przyjętym zasadom. Adept nie musi koniecznie być
w pełni tego świadomy. Osobie potrzebującej wsparcia, akceptacji i zrozumienia nierzadko wystarczy
okazać w sposób niewerbalny (za pomocą gestu,
spojrzenia, kilku chwil rozmowy) aprobatę lub dezaprobatę wobec pewnych zachowań. Nowicjusz, nie
zdając sobie sprawy z tego, że został intencjonalnie
„popchnięty” do wykonania bądź zaniechania określonej czynności, wszelkie zmiany we własnych postawach przypisuje osobistym i niezależnym decyzjom8.
Jeszcze jedną metodą nacisku na wyznawców
może być uzależnienie ekonomiczne. Niektóre
sekty działają bez skrupułów. Namawiają adeptów do
wygórowanych zobowiązań finansowych: przepisania
spadku, przelania zawartości rachunku bankowego,
zrealizowania czeku płatniczego na rzecz grupy, oddania pod zastaw hipoteczny posiadanych nieruchomości lub zaciągnięcia poważnych długów „dla dobra
sprawy”. W efekcie sekta się wzbogaca, a nowicjusz
chwilowo się łudzi, że wykonał kawał dobrej roboty.
Później brak środków do życia utrudnia ewentualną
możliwość odejścia z sekty.

Kontrola myśli
Kontrola myśli wiąże się przede wszystkim z intensywną indoktrynacją. Dzięki niej, w miejsce przekonań
i zasad, którymi kierował się niegdyś członek sekty,
wprowadzana jest nauka grupy. Przede wszystkim
dokonuje się radykalnej reinterpretacji rzeczywistości. Głoszona w sposób prosty i obrazowy doktryna
przedstawia świat kontrastowo: poza sektą jest zły
i wrogi, liderzy sekty zaś uosabiają mądrość i dobro.
Sekta wprowadza czarno-białą kliszę w myślenie
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społeczne adepta. Wykształca się mentalność: „my
w opozycji do nich”. To, co pozostaje poza grupą,
postrzegane jest jako „diabelskie” lub „nieoświecone”,
a obecni „wrogowie” wywodzą się spośród byłych
przyjaciół, krewnych, rządów, systemów edukacyjnych, środków masowego przekazu i świata w ogóle.
Grupa buduje między sobą a światem zewnętrznym
barierę lęku i wrogości. Tendencja ta znajduje swój
wyraz w praktycznej negacji pierwotnych relacji rodzinno-społecznych.
Reinterpretacji ulega też przeszłość adepta. Staje
się ona niemal całkowicie pozbawiona pozytywnych
cech, ale za to przeładowana — wyolbrzymionymi
bądź wyimaginowanymi — przykrymi zdarzeniami,
porażkami i grzechami, które są wykorzystywane do
pogłębienia kryzysu tożsamości, wzbudzenia poczucia
winy i zwiększenia motywacji do poprawy wedle
wzorca kultowego9.
Członkowie sekty w kontaktach z osobami z zewnątrz narażeni są na wysłuchiwanie nieprzychylnych
opinii o grupie. Aby poradzić sobie z tym problemem,
bywają uodporniani na krytykę i wątpliwości. Jest
to konsekwencja przyjęcia czarno-białej wizji świata
i bezgranicznej wiary w „jedynie słuszną ideę”. W takich okolicznościach trudno jest nawiązać swobodny
kontakt z członkiem sekty, a tym bardziej dotrzeć do
niego z jakimikolwiek uwagami krytycznymi, które
w jego przekonaniu stanowią atak na doktrynę, grupę czy przywódcę. W repertuarze sekt znajdują się
też ofensywne techniki „wyciszania myśli”, takie jak
koncentracja na modlitwie, powtarzanie mantr, medytacja, „mówienie językami”, śpiewanie lub nucenie.
Sens tych działań — niejednokrotnie uświęconych
tradycją — bywa w sektach wypaczany10.
Członków niektórych sekt przestrzega się przed
„wrogiem ukrytym w sobie”. Mogą nim być nasuwające się wątpliwości, krytyczne myśli czy pytania
dotyczące ruchu. Gdy takowe powstają, wielu liderów
lekceważy je przez stwierdzenia typu: „Wszystko stanie
się jasne z czasem”, pogróżki, takie jak: „Źródłem
wszelkich wątpliwości jest szatan”, lub zachęty w rodzaju: „Jeśli chcesz poznać Boga, musisz sięgnąć poza
racjonalność”. W efekcie członkowie sekty mogą czuć
się winni swych wątpliwości, pytań i ocen dotyczących
grupy. Wielu zaczyna nawet uważać swój umysł za
źródło kłopotów. Jednym słowem, wątpliwości dotyczące grupy świadczą o wadzie tego, który wątpi,
a nie grupy, do której należy11.
Ponieważ nasz język kształtuje sposób, w jaki
myślimy, ważnym elementem procesu kontroli myśli
jest stosowanie hermetycznego języka, pełnego
specyficznych zwrotów i wyrazów. „Wzbogacając”
nimi swoje słownictwo, nowicjusz daje się wprowa-
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dzać w nowy, pożądany przez grupę system wartości.
Zaskakiwać mogą neologizmy używane przez niektóre
sekty. Ktoś, kto weźmie do ręki Dianetykę L. Rona
Hubbarda, może się poczuć kompletnie zagubiony, gdy
natrafi na następujący fragment: „Aberrant wnika we
własne wartościowanie czasu engramu współczucia,
sięgając po współczucie i wypierając się tkwiącego
w nim samym niebezpieczeństwa. Wartościowanie
siebie jest oczywiście utrudnione przez dystynkcję
wieku i somatyczność engramu, w którym czuł się
niedojrzały i niezdrów”12.
Inną formą manipulacji językiem jest redefiniowanie słów, czyli przypisywanie im nowych znaczeń.
Na przykład w Misji Boskiego Światła słowo „wiedza”
oznacza cztery techniki myślenia medytacyjnego podczas sesji inicjacyjnych, które mają dawać poznanie
Boga; określenie „umysł” to synonim złych myśli i mocy
w człowieku, które odrywają go od Boga i Prawdy;
termin „świat” odnosi się do rzeczywistości poza
sektą, czyli tego, co nieoświecone13.
Gdy hermetyczny język sekty staje się częścią
codzienności, konwertyta prędzej czy później zauważa, że jest outsiderem w swym dotychczasowym
środowisku. Zaczyna odczuwać trudność w zakresie
porozumiewania się z osobami postronnymi. Również
rodzina i przyjaciele myślą innymi niż on kategoriami.
W konsekwencji sekta jawi się jako jedyne miejsce,
gdzie można być zrozumianym i docenionym, tylko
tam bowiem zdają się przebywać myślący i mówiący
tym samym językiem. Nowicjusz zaczyna się bardziej
utożsamiać z grupą, a mniej ze światem poza nią,
pogłębia się mentalność typu „my – oni”.
W niektórych sektach nadaje się ludziom nowe
imiona, by przyspieszyć proces kształtowania nowej
tożsamości. Na przykład w Rodzinie są to imiona
biblijne, w Niebie zaś stosowano nazwy wręcz groteskowe, czasami ponownie zmieniane, takie jak
Ambasador, Anioł Rowerowy czy Tęcza Atomowa.
Sam przywódca, Bogdan Kacmajor, przyjął imię Niebo.
„Bóg zmieniał imiona niektórym ze swoich sług, Abram
zmienił się w Abrahama, Szaweł zamienił się w Pawła,
a ja Kacmajor zamieniłem się w Niebo” — tłumaczył,
choć innym razem wyznał, że Niebo to wspólne imię
Kacmajora i jego żony14.

Kontrola uczuć
Mówiąc o kontroli uczuć, należy stwierdzić, że
w większości sekt panuje klimat oparty na lęku przed
opuszczeniem grupy. Jest to konsekwencja czarno-białej interpretacji świata. Proces indoktrynacji
zmierza m.in. do wyrobienia u wyznawców głębo-
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kiego przeświadczenia, że nic nie upoważnia ich do
odejścia. Mówi się, że jeśli ktokolwiek rozstaje się
z grupą, czyni to na skutek grzechu, słabości, obłędu,
pychy itd. Nietrudno przyjąć taką wersję wydarzeń,
gdy uwierzyło się, że świat jest siedliskiem zła.
Wyznawcę przeraża perspektywa życia bez oparcia w strukturze sekty. Nawet jeśli zewnętrzne okoliczności temu sprzyjają, niektórzy nie mają odwagi
zrobić decydującego kroku ze strachu przed pustką.
Tak jak świadek Jehowy, który chce opuścić organizację po odkryciu fałszu jej dość niezbornych nauk.
Ogarnia go jednak panika na myśl, że będzie musiał
sobie na nowo stworzyć krąg towarzyski, ograniczony uprzednio do grona współwyznawców, oraz
samodzielnie planować codzienne życie, do tej pory
zaprogramowane co do minuty i podporządkowane
rytmowi systematycznych zebrań15.
Najskuteczniejszym sposobem sprawowania kontroli nad uczuciami jest wywoływanie i podsycanie
fobii. Wpaja się wyznawcom, iż nie mogą być szczęśliwi, w efekcie czego święcie wierzą, że jeśli tylko
opuszczą grupę, która zapewnia im bezpieczeństwo,
natychmiast stanie im się coś złego. Groźby w rodzaju: „Jeśli nas zostawisz, twoje życie się rozpadnie”,
„Twoja dusza zgnije”, „Pójdziesz do piekła”, „Twoi
bliscy będą cierpieć”, „Twoje życie będzie zagrożone”
sprawiają, że adept boi się opuścić grupę16. Powyższą
listę „straszaków” doprecyzujmy „chwytem” Bogdana Kacmajora z sekty Niebo, który ponoć wmówił
jednej kobiecie, że jest chora na AIDS i choroba się
nie rozwinie, póki tamta pozostanie we wspólnocie.
Wyrabianiu postawy konformistycznej i wymuszaniu uległości sprzyja wzbudzanie poczucia winy.
Szeregowym członkom wmawia się, że w przypadku
wrażenia, iż ich rozwój duchowy jest niewystarczający,
wina leży po ich stronie. Magda była w jednej z sekt
parachrześcijańskich: „Na wszystko mieli gotowe
odpowiedzi — wspomina. — Żonglowali cytatami
z Biblii. Jeśli komuś działo się coś złego, najczęściej
doszukiwali się w tym grzechu. «Bóg go pokarał»
– twierdzili”17. To grupa zawsze jest „dobra”, a jej
posunięcia — „słuszne”. Za wszelkie niepowodzenia
sekty odpowiadają zaś poszczególni jej członkowie.
Nie wolno nawet pomyśleć, że winę ponosi przyjęta
przez nich filozofia.
Bywa, że redefiniuje się uczucia, aby sprawować nad kimś kontrolę. Przykładowo, każdy chce
być szczęśliwy. Jeśli jednak określi się szczęście jako
podążanie drogą wskazaną przez przywódcę, szczęściem będzie po prostu z przynależność do wspólnoty,
rekrutowanie nowych członków czy przysparzanie
sekcie pieniędzy18. Synonimem szczęścia może być dostąpienie zaszczytu bliskiej styczności z liderem. Iwona,
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była członkini pewnej orientalnej grupy, wspomina, że
resztki pożywienia, które zjadał guru, były traktowane
jak boskie: „Potrafiłam zlizywać je z podłogi. Kiedy
ON dał mi niemal pusty karton po soku i mogłam
wypić z niego kilka kropli, czułam się wniebowzięta.
Wszystkie dziewczyny mi zazdrościły”19.
Na członków sekty może być wywierana presja,
by np. podczas sesji poświęconych szczerym wyznaniom wyjawiali osobiste informacje. Niekiedy
prosi się ich o sporządzenie listy swych wcześniejszych grzechów — pozwoli im to rzekomo zostawić
za sobą przeszłość i wejść w nową fazę życia. Inne
grupy polecają adeptom wypełniać kwestionariusze
zawierające kilkaset pytań, po części intymnych, dotyczących m.in. aktywności seksualnej20. Scjentolodzy
mają autorską metodę wyciągania informacji, tzw.
auditing21. Adept opowiada tzw. audytorowi, ciągle
na nowo, swe bolesne przeżycia (tzw. engramy). Poza
wątpliwościami dotyczącymi samej metody auditing
stanowi określone zagrożenie: otóż audytor nie jest
zobowiązany do milczenia, jak np. księża i lekarze.
Pisemne raporty ze spotkań przekazywane są prowadzącemu „przypadek”. Pacjent staje się dla organizacji
„przeźroczysty”22.
W niektórych grupach o proweniencji orientalnej
praktykuje się tzw. medytacje, które są wchodzeniem
w trans. Wyznawcy otrzymują wtedy wskazówki czy
sugestie ułatwiające przyjęcie obowiązującej doktryny.
Sekty o charakterze świeckim korzystają z innych form
oddziaływania, np. metod regresywnych, takich jak
rebirthing23, które wywołują zmienione stany świadomości. Trans dostarcza wielu przyjemnych przeżyć,
daje poczucie odprężenia. Nic więc dziwnego, że
ludzie usiłują wchodzić w ów klimat tak często, jak to
tylko możliwe. Jednak badania psychologiczne wskazują, że w czasie transu człowiek w znacznym stopniu
traci zdolność krytycznego myślenia. Nie jest wówczas
zdolny do równie wnikliwej oceny dostarczanych mu
informacji, jak w normalnym stanie świadomości24.
Część sekt posuwa się do kierowania intymnością wyznawców. Przywódca dyktuje np., czy, kiedy
i kogo poślubić, czy i kiedy mieć stosunki seksualne
bądź dzieci. W pewnych sektach wymaga się od ludzi,
by tłumili swe potrzeby seksualne i związane z nimi
uczucia bądź całkowicie się ich wyrzekli. Wówczas
zablokowana energia kierowana jest na inne cele,
takie jak chociażby ciężka praca. W innych grupach zaś
narzuca się aktywność seksualną. W obu przypadkach
sekta sprawuje nad adeptami kontrolę emocjonalną.
Jim Jones, przywódca Świątyni Ludu, osobiście łączył
ludzi w pary i błogosławił te związki, a jego zdanie nie
podlegało odwołaniu, sam zaś posiadał stałe grono
kobiet, którymi dzielił się z najbardziej zasłużonymi
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dla organizacji25. Jo Di Mambro, przywódca Zakonu
Świątyni Słońca, uważał akt seksualny za jedyny ludzki
akt wytwarzający energię. „Musieliśmy więc to robić
bardzo często, przestrzegając dni wskazanych przez
Jo” — wspomina były wyznawca Thierry Huguenin26.
W ruchu Hare Kriszna guru decyduje o życiu seksualnym należących do sekty małżonków. To od niego
zależy, czy mogą oni mieć dziecko. Jeśli uzna, że
zachodzi taka potrzeba, wówczas udziela im zgody
na spędzenie wspólnej nocy27. Dyskusje wywołuje
wciąż osobliwy stosunek sekty Rodzina do aktywności
seksualnej swych członków. Mimo że — przynajmniej
oficjalnie — skończyła się epoka wolnej miłości i miłosnego wędkowania (FFing), do dziś została utrzymana
zasada dzielenia się małżonkami (sharing)28.

Kontrola informacji
Kontrola informacji wyraża się przede wszystkim
w strategii ich dozowania. Gdy adept ma wątpliwości
lub zadaje zbyt dużo pytań, mówi mu się, aby trochę
poczekał, a wkrótce wszystko stanie się jasne. Jeśli
będzie się należycie starał, nie szczędząc wysiłków,
dojrzeje do tego, by dostąpić wtajemniczenia. „To
dobre pytanie. Wyjaśnienie znajdziesz w następnym
wykładzie” — słyszy adept, odnosząc złudne wrażenie,
że uzyskał odpowiedź29. Rafał z Krakowa wspomina, że
na pierwszym spotkaniu w Kościele Zjednoczeniowym
uzyskał niewiele informacji. Potem dowiadywał się
coraz więcej. Nie ujawniano mu wszystkiego naraz.
Gdy pewnego razu zapytał o stosunek Ruchu Zjednoczeniowego do Trójcy Świętej, usłyszał: „To jest temat
na dłuższy wykład. Zapraszamy cię na wykład na temat
Trójcy Świętej”. W podobny sposób Dariusz z Lublina
relacjonuje swój udział w warsztatach u moonistów:
„Pozwolono mi nawet pytać się podczas wykładów.
Później mi jakby zabroniono, powiedziano: odpowiedź
usłyszysz na następnym wykładzie, poczekaj jeszcze
trochę”30.
Informacja to swego rodzaju paliwo, które jest
niezbędne do tego, by człowiek mógł zachować
krytycyzm i formułować trafne oceny. Po odcięciu
dopływu „paliwa” staje się on łatwym przedmiotem
manipulacji. W sektach strategia ta realizowana jest
poprzez kontrolę dostępu do zewnętrznych źródeł informacji, co na płaszczyźnie społecznej oznacza
nierzadko ograniczenie kontaktu z dotychczasowym
środowiskiem życia. Ma to miejsce w różnym zakresie,
jest różnie motywowane. Doktryna przywódcy sekty
staje się dla wyznawców podstawowym źródłem
danych o rzeczywistości. Jeśli cokolwiek czytają, to
wydawane przez grupę materiały propagandowe
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lub teksty opracowane w taki sposób, by ich lektura
pomagała im zrozumieć treść we „właściwy” sposób.
Izolacja od niepożądanych wpływów obejmuje
ponadto kontrolę komunikacji wewnątrzgrupowej. W sektach o charakterze wspólnotowym
i półwspólnotowym kontroli mogą podlegać nawet
prywatne rozmowy między adeptami. Dariusz z Lublina, uczestnicząc w trzydniowym seminarium zorganizowanym przez moonistów, poznał dziewczynę,
która przyjechała na spotkanie przez wzgląd na swoją
przyjaciółkę, mającą dwuletni staż w Kościele Zjednoczeniowym. Dziewczyna ta zaczynała coraz bardziej
sympatyzować z sektą. Z tego powodu Dariusz, który
z dystansem odnosił się do nauki Moona, chciał z nią
porozmawiać po jednym z wykładów. Okazało się,
że gospodarze skutecznie mu to uniemożliwiali. A nie
było to trudne, oboje byli bowiem jedynymi uczestnikami z zewnątrz, pozostałych kilka osób stanowili
organizatorzy. Co więcej, również po seminarium
sekta usiłowała nie dopuścić do ich spotkania31.
Niekiedy celowo łączy się adeptów w małe grupki,
by osoby nieposłuszne szybko izolować od reszty. Były
moonista Steven Hassan wspomina, że na początku
każdego seminarium dzielono adeptów na dwie kategorie: „owce” i „kozły”. Do „owiec” zaliczano tych,
którzy mieli „predyspozycje duchowe”, do „kozłów”
zaś — nieposłusznych indywidualistów, po których
kierownictwo sekty nie mogło się spodziewać niczego
dobrego. Zgodnie z tymi kategoriami przydzielano
nowicjuszy do każdej z grup. „Kozły” przebywały
razem, aby nie dawać złego przykładu „owcom”. Jeśli
nie udało się ich „złamać”, byli wydalani z grupy32.
Procesowi indoktrynacji, zwłaszcza na etapie
wywoływania dezorientacji światopoglądowej, dobrze
służy bombardowanie intelektualne. Informacje
o określonym ładunku emocjonalnym bywają przekazywane jednostce w takim tempie, że nie jest ona
w stanie ich krytycznie przetrawić. Określone treści
powtarzane są bez końca, w efekcie osoba czuje się
przytłoczona. Mechanizmy obronne ulegają uśpieniu,
a umysł obojętnieje wobec napływających informacji
i rezygnuje z ich oceniania, co hamuje proces refleksyjnego myślenia.
Niektóre ze wspomnianych strategii uzależniania
stanowią wyjątkowo inwazyjne narzędzie wpływu,
inne z kolei stanowią dla tych pierwszych tło, jednak ich
rola jest również ważna. Żadna sekta nie posługuje się
wszystkimi opisanymi metodami. Można też wskazać
grupy, które stosują jeszcze inne techniki. Szeregowi
wyznawcy nie zawsze w pełni zdają sobie sprawę ze
stopnia wyrafinowania sposobów, jakimi się posługują.
Po prostu rekrutują nowicjuszy w sposób podobny
do tego, w jaki sami byli rekrutowani. Tym samym

14
Telefon Zaufania

59/2019
Nasza Gazeta

powielają wzorce, które ktoś kiedyś zapoczątkował,
i przenoszą je na innych.
Manipulacja bywa na tyle uporczywa, że niekiedy
postępujemy nawet wbrew sobie. Niepokój, jaki
odczuwamy w takich sytuacjach, może stanowić
wskazówkę, że ktoś próbuje nami manipulować.
Najskuteczniejszym testem wykrywającym ten wpływ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

jest więc odpowiedź na podstawowe pytania: Czy
wewnętrznie czuję się wolny? Czy mogę w każdej
chwili opuścić grupę?
Autor jest kierownikiem Zakładu Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, publicystą, wykładowcą
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Por. S. Hassan, Psychomanipulacja w sektach, przekład E. Bladowska, M. Dynkowski, Wydawnictwo RAVI, Łódź 1997, s. 104–111.
Por. tamże, s. 93.
Por. tamże, s. 111.
Por. J.C. Ross, M.D. Langone, Cults: what parents should know, Lyle Stuart, New York 1988, s. 28.
Uwagi Mistrza, 1973, za: B. Fillaire, Sekty, przeł. J. Kluza, Wydawnictwo „Książnica”, Katowice 1999, s. 42.
Por. P.T. Nowakowski, Sposoby pozyskiwania nowych członków przez sekty (praca magisterska), Uniwersytet Śląski, Katowice 1998, s. 60.
Por. S. Hassan, dz. cyt., s. 110.
Por. D. Kuncewicz, Przyczyny przynależności do grup kultowych (praca magisterska), Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1999, s. 42–43; J.C. Ross,
M.D. Langone, dz. cyt., s. 27.
Por. D. Kuncewicz, dz. cyt., s. 43–44.
Por. S. Hassan, dz. cyt., s. 98.
Por. J.C. Ross, M.D. Langone, dz. cyt., s. 26–27.
L.R. Hubbard, Dianetics: the modern science of mental health, New Era Publications, Copenhagen 1950, s. 356, za: E. Barker, Nowe ruchy religijne,
przeł. T. Kunz, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 1997, s. 134.
Por. J.C. Ross, M.D. Langone, dz. cyt., s. 26.
Por. Właściciel dusz, TVP2 z cyklu Reporterzy 2 przedstawiają, I 1997; J. Kowalczyk, Z nieba zstąpienie (1), „Życie Warszawy” — magazyn „Ekstra
Sobota” 14–15 XI 1998, nr 267, s. 1.
J. Vernette, Sekty, przeł. A. Delahaye, M. Hoffman, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1998, s. 178.
Por. J.C. Ross, M.D. Langone, dz. cyt., s. 28.
B. Bulda, Sekta znaczy opętanie, „AWS” 20 III 1997, nr 7, s. 8–9.
Por. S. Hassan, dz. cyt., s. 100.
W. Chełchowski, Sekty. Zniewolenie umysłu, „Naj” 2–8 VI 1997, nr 23, s. 10–11.
Por. E. Barker, dz. cyt., s. 122–123.
Z jęz. łac. audire = słuchać.
Scjentologia — cele i działalność, przeł. A. Parzonko, [w:] Sekty — ekspansja zła, Inicjatywa Wydawnicza Ad Astra, Warszawa 1998, s. 58.
Rebirthing to forma terapii alternatywnej, zabarwiona elementami o charakterze religijnym. Nawiązywanie rebirthingu do tradycji pranajogi i krijajogi
może być podstawą klasyfikacji tejże formy terapii jako „hinduizującej”.
Por. S. Hassan, dz. cyt., s. 91.
Por. P. Śmigielski, „Świątynia Ludu” — świątynia śmierci, „Dziennik Zachodni” 7 III 1997, nr 56, s. 18.
E.M., Ocalały ze Świątyni Słońca, „Gość Niedzielny” 27 VIII 1995, nr 35, s. 18–19.
Por. G. Fels, Dwa oblicza Hare Kriszna, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1997, s. 25–26.
Por. S. Beźnic, Przegląd nowych ruchów religijnych w Polsce, [w:] E. Barker, dz. cyt., s. 283; Nasza replika na zarzuty wykorzystywania dzieci, broszura
opublikowana przez ruch Rodzina, b.d.w., s. 2.
Por. J. Ritchie, Tajemniczy świat sekt i kultów, przeł. I. Bajer, Książka i Wiedza, Warszawa 1994, s. 13–14.
Por. P.T. Nowakowski, dz. cyt., s. 72.
Por. tamże, s. 61.
Por. S. Hassan, dz. cyt., s. 109.

Nie bać się siebie samego, żyć pełnią
swej indywidualności, ale zawsze dla
dobra innych. Nie naśladować innych,
by wkupić się do ich wspólnoty.
Nie czynić konwenansu prawem,
zamiast żyć sprawiedliwością.
DAG HAMMARSKJÖLD, „DROGOWSKAZY”
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Nowe narkotyki (dopalacze)
— podstawowe informacje
dr hab. Mariusz Z. Jędrzejko, prof. nadzw., Uniwersytet w Radomiu
Tomasz Białas, Główny Inspektorat Sanitarny (Warszawa)
Od początku XX wieku rynek narkotykowy ulega
rewolucyjnym przeobrażeniom. Świat przestępczy
podejmuje kolejne próby wprowadzania do obrotu nowych substancji, których skład nie był dotąd
zabroniony lub nie podlegał regulacjom prawnym.
Z perspektywy „zwykłego człowieka” konieczna jest
wiedza, że:
każda kolejna modyfikacja jest na ogół silniejsza
w działaniu oraz cechuje się bardzo dużym potencjałem uzależnienia;
nowe narkotyki są aktywne w bardzo małych
dawkach, nierzadko poniżej 1 mg, w wyniku czego
jedna porcja sprzedawana przez dilera może zawierać
kilka dawek aktywnych;
nowe substancje są silnie toksyczne i mają niską
dawkę śmiertelną;
nigdy do tej pory na rynku nie było substancji,
które niosą tak wysokie ryzyko ciężkich zatruć i śmierci
już przy pierwszej dawce;
nowe substancje psychoaktywne (NSP) nie tylko
działają silnie na ośrodkowy układ nerwowy, ale także
głęboko zaburzają pracę układu oddechowego oraz
krążenia.
Dodajmy do tego, że na ponad 650 nowych substancji, jakie pojawiły się na rynku narkotykowym,
przeszło 150 pozostaje niezbadane pod względem
toksykologicznym. Z perspektywy zdrowia człowieka
konieczne jest podkreślenie istotnego faktu — współczesna medycyna nie dysponuje lekami niwelującymi
działanie wielu dopalaczy.

Nowe narkotyki — tendencje,
obraz i zagrożenia
Od 2010 roku corocznie w Europie pojawia się
kilkadziesiąt nowych substancji psychoaktywnych
— w rekordowym pod tym względem roku 2014
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków
i Narkomanii (European Monitoring Centre for Drugs
and Drug Addiction) odnotowało 101 takich substancji.
To oznacza, że co tydzień trafiają na rynek dwa nowe
związki chemiczne o właściwościach odurzających. Do

Cel narkobiznesu jest oczywisty — wprowadzenie na rynek jak największej ilości szybko uzależniających substancji, a poprzez to
pozyskanie nowych klientów. Szczególnym
zainteresowaniem dilerów cieszą się ludzie
młodzi, a Internet stał się kluczowym źródłem handlu NSP oraz promowania sposobów zażywania.
połowy 2018 roku instytucja ta objęła monitoringiem
prawie 700 substancji psychoaktywnych (EMCDDA,
2019).
Wszystkie nowe substancje mają właściwości
narkotyczne, czyli zaburzają pracę ośrodkowego
układu nerwowego i — co bardzo istotne — mają
w większości ogromny potencjał uzależnieniowy.
Do kluczowych zagrożeń związanych z dopalaczami
należą trudność ich identyfikacji i brak medycznego
antidotum (Białas, Barczuk-Matuszewska, Posobkiewicz, Kucharska i Klimberg, 2017).
Nowe narkotyki w porównaniu z ich starszymi
odpowiednikami wykazują specyficzne cechy (Jędrzejka, Białas i Staśczak, 2018, s. 207).
Niebezpieczeństwo stwarzane przez nowe substancje psychoaktywne wiąże się z utrudnioną możliwością ich identyfikacji — nie dysponujemy np.
testami, z których mogliby skorzystać policjanci, ratownicy medyczni lub rodzice. Podstawowe klasyczne
narkotyki są wykrywalne przy użyciu prostych testów,
co w sytuacji np. ratowania życia nieprzytomnemu pacjentowi zwiększa szansę szybkiego wdrożenia odpowiedniego leczenia. Praktyka wskazuje na specyficzne
cechy działania obu grup substancji narkotycznych.
Wiele narkotyków klasycznych ma wysoki potencjał uzależniający, jak np. kokaina, a w szczególności
heroina, ale w każdym z tych przypadków dysponujemy ogromną wiedzą na temat leczenia i terapii
uzależnień. W przypadku NSP nasza wiedza na temat
wzrostu tolerancji na te substancje i szybkości, z jaką
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Cecha

Narkotyki klasyczne

Nowe substancje psychoaktywne

1

Możliwość
identyfikacji

Podstawowe substancje (np. amfetamina,
marihuana, opiaty) są stosunkowo łatwo wykrywalne za pomocą powszechnie dostępnych testów

Identyfikacja większości tych substancji
jest możliwa jedynie dzięki wysokospecjalistycznym, kosztownym badaniom
laboratoryjnym

2

Ryzyko
dla zdrowia

Wysokie, w dużej części możliwe
do przewidzenia

Wysokie, niemożliwe do przewidzenia

4

Potencjał
uzależnienia

Zależny od substancji, z reguły wysoki

Zależny od substancji, najczęściej nieznany, niejednokrotnie wyższy niż w przypadku narkotyków klasycznych

5

Koszt nabycia

Wysoki, cena ogranicza popyt

Niski, cena stymuluje popyt

Cecha

Klasyczne narkotyki

Nowe substancje psychoaktywne — dopalacze

Szybkość działania

Po kilku do kilkunastu minut

Bardzo często po kilkunastu sekundach

Objawy

Na ogół podobne — albo silne pobudzenie, Możliwe bardzo zmienne reakcje. Na ogół bardzo
albo otępienie, albo „odlot”
silne pobudzenie psychoruchowe

Długość działania

Silne objawy — na ogół przez kilkadziesiąt Kilkanaście do kilkudziesięciu minut
minut
Możliwe flashbacki
Wpływ nawet do 24 godzin

Cechy specyficzne

Na ogół podobne działanie, możliwość prze- Nieobliczalność pacjenta, wysokie ryzyko śmiertelnego zatrucia lub trwałych uszkodzeń wewnętrzwidzenia reakcji pacjenta
nych

Wygląd — postać

Zdefiniowana — wiemy, jak wyglądają kla- Bardzo często są włączane do klasycznych narkotysyczne narkotyki
ków, np. marihuany. Dilerzy wprowadzają opakowania upodabniające je do słodyczy oraz zwykłych
towarów rynkowych (opakowania podobne do gum
do żucia lub żelek)

użytkownik uzależnia się psychicznie i fizycznie, jest
szczątkowa. Niestety terapia uzależnionych od dopalaczy jest również bardzo trudna, a jej wyniki słabsze niż
w przypadku klasycznych narkotyków. Z perspektywy
osoby diagnozującej chorego (użytkownika) ważne
jest poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania:
—— jakiego typu pobudzenia lub reakcje są charakterystyczne dla zachowania poszkodowanej osoby;
—— czy istnieje możliwość zbadania tętna — dopalacze na ogół bardzo przyspieszają lub bardzo
spowalniają pracę serca (tętno powyżej 120/min
lub poniżej 60/min);
—— czy są widoczne objawy wysokiej potliwości (dopalacze psychostymulujące);
—— jak szybko u pacjenta pojawiły się reakcje narkotyczne — dopalacze dają reakcje szybsze i silniejsze.
Należy przypuszczać, że cechy chemiczne nowych narkotyków wiążą się z właściwościami, jakimi
cechują się ich pierwowzory, np. syntetyczne opioidy

uzależniają bardzo mocno, podobnie jak heroina czy
morfina, z którymi są „spokrewnione”.
Nowe narkotyki występują w kilku grupach chemicznych, które różnią się typem oddziaływania na
użytkowników. Warto wiedzieć, że:
—— najliczniejszą grupę związków chemicznych stanowią syntetyczne kannabinoidy — najczęściej
używane są do wzmacniania marihuany, ale często
występują w postaci samodzielnej;
Pierwszą decyzją w przypadku stwierdzenia zażycia dopalaczy powinno być wezwanie pogotowia.
W sytuacji po zażyciu konieczna jest wielopoziomowa diagnoza medyczno-psychiatryczna.
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—— drugą najpopularniejszą grupą są syntetyczne
katynony, których jest obecnie ponad 130;
—— grupa trzecia to najpotężniejsza rodzina nowych
narkotyków, czyli fenyloetyloaminy;
—— grupą o bardzo dużej mocy (największej śmiertelności po jednorazowym użyciu) są NSP z grupy
syntetycznych opioidów;
—— na rynku jest także coraz więcej benzodiazepin.
Polski rynek narkotykowy jest zdominowany
(w grupie dopalaczy) przez syntetyczne katynony
i syntetyczne kannabinoidy.

Ważniejsze informacje
o nowych narkotykach
Syntetyczne katynony
Katynony to substancje o silnych właściwościach
psychostymulujących — powstają na bazie rośliny khat
(łac. Catha edulis). Struktura chemiczna katynonu jest
bardzo zbliżona do amfetaminy. Substancje te występują w postaci proszku lub kryształów, przyjmowane
są głównie donosowo lub doustnie, choć zdarzają się
przypadki podania doodbytniczego lub iniekcyjnego.
Osiągnięcie konkretnych efektów narkotycznych zależy od przyjętej substancji, dawki i sposobu podania.
Katynony działają na ogół na neurony dopaminergiczne, odpowiedzialne za odczuwanie przyjemności. Wywołują efekty porównywalne z kokainą. Syntetyczne
katynony wpływają na układ nerwowy, powodując
nerwowość, niepokój, agresję, euforię, ataki paniki,
splątanie, zaburzenia koncentracji, zaniki pamięci,
bezsenność, halucynacje wzrokowe i słuchowe, zaburzenia świadomości, psychozy. Powodują bardzo

silne pobudzenie pracy układu sercowo-naczyniowego
— przyspieszenie czynności serca, wzrost ciśnienia
tętniczego, bóle w klatce piersiowej, uczucie szybkiego, nierównego bicia serca, zaburzenia krążenia
obwodowego, a nawet zatrzymanie czynności serca.
Obserwuje się także nudności, wymioty, bóle brzucha, suchość w jamie ustnej, duszności, zwiększenie
napięcia mięśni, uszkodzenie nerek, zaburzenia metaboliczne oraz zespół serotoninowy (Burda, 2016).
Syntetyczne kannabinoidy
Zażycie tych związków powoduje powstanie
efektu podobnego do działania marihuany lub haszyszu, zawierających naturalny kannabinoid (THC).
Najpopularniejszym sposobem przyjmowania tych
substancji jest palenie (lub waporyzacja) mieszanki,
w której skład wchodzi jeden lub kilka kannabinoidów.
Na rynku dostępne są także proszki i kryształki
służące do samodzielnego przygotowania tzw. maczanek — chemikalia po rozpuszczeniu nanoszone są na
podkład roślinny i po odparowaniu rozpuszczalnika
mikrokryształki pozostają na suszu.
Substancje te są silnymi antagonistami receptora
kannabinoidowego CB1, co powoduje, że ich moc jest
wielokrotnie większa niż marihuany. Pierwsze efekty
mogą być odczuwane po kilku do kilkunastu minut
od wypalenia. Zażycie dawki powyżej 0,5 g może
prowadzić do wystąpienia silnych efektów narkotycznych, pobudzenia psychoruchowego, zaburzeń
świadomości, zaburzeń czynności serca i ośrodkowego
lub obwodowego układu nerwowego, stanowiących
zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka (Pomorski
Uniwersytet Medyczny, 2016).

Postać

Tabletki, proszek, kryształki, grudki, często w bardzo kolorowych opakowaniach

Nazwy slangowe

Sole do kąpieli, research chemicals, ekstrakt wiśniowy

Nazwy rynkowe

Mefedron, pentedron, klefedron, PVP, 3,4-DMMC, butylon, metkatynon, Cocolino, Cherry Koko

Używanie

Głównie doustnie, donosowo

Wygląd
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Postać

Susz (marihuana nasączona syntetykami), masa plastyczna, proszek, kryształki

Nazwy rynkowe

Spice, Kronic, K2, Black Mamba

Używanie

Głównie palenie lub wapowanie

Wygląd

Oddziaływanie syntetycznych kannabinoidów na
układ nerwowy objawia się m.in. drażliwością, niepokojem, pobudzeniem, zaburzeniami postrzegania,
atakami paniki, sennością, halucynacjami wzrokowymi i słuchowymi, psychozami, zaburzeniami mowy,
równowagi i przytomności. Z kolei w obrębie układu
sercowo-naczyniowego występują przyspieszona akcja
serca, wzrost ciśnienia tętniczego i bóle w klatce piersiowej. Dodatkowo można zaobserwować nudności,
wymioty, duszność, napięcie mięśni, niewydolność
nerek, a w skrajnych przypadkach uszkodzenia wielonarządowe (Burda, 2016).
Syntetyczne psychodeliki
Do tej grupy zaliczamy substancje zmieniające nastrój i procesy postrzegania bez znaczącego wpływu na
układ autonomiczny. Zaburzenie procesów poznawczych i percepcji odbywa się poprzez antagonistyczne
działanie na receptory serotoninowe, odpowiadające
za nasze dobre samopoczucie (Jędrzejko i in., 2018).

Do syntetycznych psychodelików należą tryptaminy
oraz fenyloetyloaminy.
Substancje te działają bardzo silnie na układ nerwowy, powodując nieprawidłową interpretację bodźców
wzrokowych i słuchowych, zaburzenia zachowania,
dezorientację, niepokój, pobudzenie, splątanie, euforię, agresję, depresję, halucynacje, psychozy, drgawki.
Układ sercowo-naczyniowy funkcjonuje dużo szybciej — dochodzi do przyspieszenia akcji serca oraz
wzrostu ciśnienia tętniczego. Występują także bóle
głowy, nudności, wymioty, biegunka, przyspieszenie
oddechu, bóle mięśni i ich wzmożone napięcie, ostra
niewydolność nerek, kwasica metaboliczna, hipertermia oraz zespół serotoninowy (Burda, 2016).
Syntetyczne opioidy
To najsilniejsze nowe narkotyki. Stosowanie opioidów może mieć poważne konsekwencje zdrowotne,
wynikające z dużego potencjału tolerancji i uzależnienia
oraz depresji czynności oddechowej, w wyniku której
może dojść do zgonu. Objawami notowanymi po

Postać

Grudki, proszki, tabletki

Nazwy rynkowe

PEA, Psylium, Alpha GPC

Używanie

Doustnie, donosowo, wziewnie oraz podjęzykowo

Wygląd
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zażyciu opioidów są euforia (działanie narkotyczne),
spowolnienie psychoruchowe, oddechu, akcji serca,
analgezja, zawroty głowy czy problemy z koncentracją.
Nowa generacja opioidów to głównie pochodne fenantylu. Mogą być przyjmowane praktycznie w każdej
postaci: dożylnie, wziewnie (mieszanki ziołowe nasączone roztworem opioidowym, inhalatory), donosowo
(aplikatory), drogą doustną (proszek, tabletki) lub
w postaci plastra naklejanego na skórę.
Jeden z nowych opioidów — karfentanyl — jest
10 000 razy silniejszy od morfiny. Osoba po użyciu
opioidów wykazuje silne zaburzenia świadomości,
jest zwykle splątana i podsypiająca, nie odczuwa bólu,
stwierdza się wąskie („szpilkowate”) źrenice, bradykardię (zwolnienie czynności serca), niskie ciśnienie
tętnicze, poważne zaburzenia oddechowe, w tym
depresję układu oddechowego. Jest to stan, w którym
następuje zmniejszenie częstości i głębokości oddechu,
aż do jego całkowitego zatrzymania, prowadzącego
w krótkim czasie do zgonu.

Postępowanie
Jakiekolwiek użycie nowych narkotyków wymaga
diagnozy medycznej — w przypadku podejrzenia,
że mamy do czynienia z osobą pod wpływem NSP,
zasadne jest wezwanie pogotowia ratunkowego,
zabezpieczenie substancji, np. przez woreczek foliowy (nie należy jej dotykać, wąchać ani smakować),
i przekazanie zespołowi ratunkowemu. Z zasady
osobom pod wpływem narkotyków nie podaje się
picia, nie blokuje się wymiotów. Nie powinno się ich
dopuszczać do okien, jezdni, zbiorników wodnych,
balkonów. O ile to możliwe, warto je posadzić, obserwować zachowania. Nie powinno się używać
siły — szczególnie wobec osób pod wpływem psychostymulantów. Ich reakcją na naszą siłę może być
niepohamowana agresja.
W rozmowie z osobą znajdującą się pod wpływem
narkotyków sugerujemy stosowanie pięciu zasad:
1. Nie przerywaj pacjentowi, niech mówi, jeśli
nie wiąże się to z podniesieniem poziomu ryzyka,
zgadzaj się z nim.
2. Staraj się dowiedzieć, co wziął, jak to wyglądało,
kiedy to się stało.
3. Zweryfikuj — jeśli to możliwe — czy rozmówca
ma jeszcze narkotyk.

4. Jeśli rozmawiasz z taką osobą przez telefon,
nakłoń ją do wezwania pogotowia, a jeśli to niemożliwe — do zachowania spokoju; zbierz jak najwięcej
informacji.
5. W przypadku zdobycia informacji o miejscu pobytu poszkodowanego rozważ wezwanie pogotowia.
Głównymi użytkownikami dopalaczy są młodzi
chłopcy. Status społeczny nie ma w tym wypadku
istotnego znaczenia, choć więcej używających jest
w rodzinach o niższym statusie ekonomicznym, problemowych, niepełnych, z tłem patologii społecznej.
Tomasz Białas jest Dyrektorem Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi Głównego Inspektoratu
Sanitarnego.
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Duchowość a zdrowie
— perspektywa psychologiczna
prof. dr hab. n. med. Mikołaj Majkowicz
Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Nauk o Zdrowiu
Zainteresowanie problematyką duchowości w literaturze psychologicznej w ostatnich latach dynamicznie
wzrasta. Wyrazem tego jest coraz większa liczba
publikacji, co jest zauważalne przy śledzeniu tematyki
artykułów medycznych. Na przykład w bazie EBSCO
następuje bardzo wyraźny przyrost artykułów na ten
temat. Dynamikę wzrostu liczby opracowań z terminami spirituality i health w tytułach ilustruje rycina 1.
W rejestrach bazy EBSCO widać wyraźnie, że znaczący przyrost publikacji nastąpił w latach 1999–2001,
a więc na przełomie wieków XX i XXI, i ich liczba
dość systematycznie wzrasta do dzisiaj. W latach
2017–2019 rejestrujemy spadek publikacji ze względu
na to, że rok 2019 jeszcze trwa. Należy oczekiwać,
że liczba publikacji będzie co najmniej taka sama, jak
w poprzednim przedziale czasowym.

Publikacje do roku 1989 dotyczyły m.in. analizy
zjawisk uzdrowieńczych w kontekście religijnym. W literaturze naukowej podejmowano próby holistycznego spojrzenia na proces leczenia, w tym dostrzegania
roli czynnika duchowego. Od 2010 roku pojawiają się
artykuły podejmujące problematykę porządkowania
i wyjaśniania pojęć takich jak duchowość, religijność,
a także poszukiwania metodologii badawczej adekwatnej do podejmowanych projektów naukowych
[1–3, 5]. Następują też próby rozróżnienia terminów:
duchowość i religijność [5]. Kombinacje tych dwóch
pojęć, jak również definiowanych treści, które za
nimi stoją, służą do wyodrębniania grup badawczych
uwzględniających obecność czy też nieobecność tych
dwóch zmiennych. Zestawienie tych par jest następujące („+” oznacza obecność zmiennej, „–” oznacza
brak zmiennej):
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Rycina 1. Liczba publikacji notowanych w światowej bazie bibliograficznej (EBSCO)
jako wynik wyszukiwania hasła spirituality + health
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a) duchowość +
religijność +
b) duchowość +
religijność –
c) duchowość –
religijność +
d) duchowość –
religijność –
Rozróżnienie to jest ciekawe, ale jak się wydaje, nie wnosi wiele do wzbogacenia jakości badań,
ponieważ treść obu pojęć w znacznej mierze się pokrywa. Ponadto każde z tych pojęć jest definiowane
w sposób zróżnicowany, z czego wynika brak precyzji
w określeniu tego typu zmiennych, a przedstawienie różnorakich definicji byłoby niemożliwe w krótkim tekście. Zainteresowanych odsyłam do artykułu
M. Jarosza Pojęcie duchowości w psychologii [3]. Niewątpliwie oba terminy mają charakter interdyscyplinarny
i nauki psychologiczne zajmują się jednym z aspektów
tych zjawisk. Część autorów wskazuje, że religijność
częściej przejawia się w aktywności obserwowalnej
(zewnętrznej), takiej jak udział w różnego rodzaju
praktykach religijnych czy przynależność do organizacji wyznaniowych. W tym rozumieniu np. badania
przeprowadzone przez Hummera w Stanach Zjednoczonych w grupie ponad 21 tys. osób wykazały, że
w ciągu ośmioletniej obserwacji ryzyko śmierci było
prawie dwukrotnie (dokładnie 1,87-krotnie) wyższe
u osób nieuczęszczających do kościoła [2]. Natomiast
duchowość jest bardziej związana z doświadczeniem
wewnętrznym i ma charakter bardziej indywidualny,
a mniej społeczny; jest też trudniejsza do mierzenia.
Wśród autorów zajmujących się tą problematyką
istnieją też pewne różnice w rozumieniu duchowości: jedni uznają za czynniki istotne dla duchowości
obecność Sacrum, Transcendencji bądź też Pana Boga
Osobowego czy Stwórcy, inni zaś są skłonni twierdzić,
że duchowość może się obejść bez Sacrum, a może
się odnosić do takich wartości, jak np. wrażliwość na
sferę piękna, dobra i ogólnie na tak zwane wartości
humanistyczne. W tym drugim ujęciu (duchowość
bez Sacrum) pojawia się pytanie, czy wówczas mamy
do czynienia z duchowością, czy też z humanizmem.
Przyjęcie takiej czy innej interpretacji pojęcia duchowości zależy więc od przyjęcia określonej aksjologii
[3]. Autorzy zajmujący się duchowością podkreślają
także inną ważną właściwość tego konstruktu, mianowicie możliwość ciągłego rozwoju nieograniczonego
wiekiem [4, 9]. Podkreśla się też pozytywną rolę
duchowości w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami,
a zwłaszcza z tzw. sytuacjami granicznym (nieuleczalna
choroba, zagrożenie życia) [9, 10]. Wskazuje się też
na związki duchowości z oceną własnej skuteczności,
a także na fakt, że wyższemu poziomowi duchowości
odpowiada mniejsza skłonność do reagowania lękiem
na różne zagrażające sytuacje życiowe [9, 13].
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Ponadto w badaniach nad duchowością dostrzega
się związek pomiędzy rozwiniętą duchowością a optymizmem [2]. W tym obszarze bardzo dużą rolę odegrał
profesor neurologii i psychiatrii wydziału medycznego
Uniwersytetu Wiedeńskiego Viktor Frankl [6, 7]. Duży
wpływ na jego koncepcje miał fakt, że był on więźniem
obozów koncentracyjnych, m.in. w Auschwitz i Dachau. Profesor Frankl stworzył teoretyczny konstrukt
w postaci tzw. logoteorii oraz opracował praktyczne
zasady pomocy psychoterapeutycznej w postaci tzw.
logoterapii. Treści tych obu pojęć są ze sobą ściśle
powiązane. Viktor Frankl z praktyki terapeutycznej
zwanej logoterapią wywiódł w zasadzie teoretyczną
koncepcję logoteorii. Zarówno konstrukt teoretyczny
w postaci logoteorii, jak i założenia psychoterapii
nazwanej logoterapią opierają się na ważnym wymiarze psychologicznym, mianowicie na duchowości.
Duchowość w rozumieniu teorii Frankla odnosi się do
istotnego czynnika życia ludzkiego, jakim jest poczucie SENSU ŻYCIA. W ten sposób koncepcja Frankla
wpisuje się w problematykę psychologii zdrowia jako
dodatkowy wymiar czynników mających wpływ na
holistycznie pojmowane zdrowie, obok wymiarów
somatycznego i psychospołecznego — wymiar duchowy (noogenny).
Warto w tym miejscu podkreślić, że kontynuacją
idei Frankla i twórczym jej rozwojem zajmuje się
w niezwykle bogaty sposób jego uczeń i współpracownik — ks. prof. Kazimierz Popielski z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego [11, 12]. Frankl wprowadza do swojej teorii pojęcia wchodzące w skład
duchowości, takie jak poczucie sensu życia, a także
świat wartości. Zdaniem Frankla i Popielskiego ta
duchowa rzeczywistość ma duże znaczenie zarówno
dla praktyki psychoterapeutycznej (logoterapia), jak
i dla pełnego rozumienia człowieka w znaczeniu konstruktu teoretycznego (logoteoria). Przy czym Frankl
nie deprecjonuje w żadnym razie innych wymiarów
życia ludzkiego, mianowicie aktywności biologicznej
czy też aktywności psychicznej. Do aktywności noetycznej zalicza się podmiotowe dążenie ku komuś lub
ku czemuś, związane z sensem i wartością życia [8].
Do poczucia sensu nawiązują również inne teorie
i badania [13]. W swojej koncepcji poczucia koherencji Antonovsky umieszcza w grupie czynników
prewencyjnych dla zachowania zdrowia sensowność,
a więc poczucie, że życie ma sens. Z kolei Pietkiewicz
[10], powołując się na Pergamenta, wśród pięciu
funkcji religii jako systemu radzenia sobie ze stresem
wskazuje na religię będącą systemem atrybucji „znaczenia” i „sensu”. Właśnie ta funkcja wymiaru duchowego (religijność) odnosi się do roli poczucia sensu
jako podstawowej potrzeby człowieka nadawania
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znaczenia różnorakim zdarzeniom w życiu ludzkim.
Z potrzeby tej wynika poszukiwanie sensu różnorakich, niejednokrotnie bardzo trudnych emocjonalnie
wydarzeń (np. ciężka choroba, utrata bliskich osób
itp.). To „usensownienie” wydarzeń służy obniżeniu
dyskomfortu, niepewności i stanu zwątpienia. W tym
wypadku religia może dostarczyć narzędzi, których
stosowanie daje poczucie rozumienia sytuacji życiowej. Z praktyki psychoterapeutycznej i badawczej
autora niniejszego artykułu wynika, że np. przewlekły
ból może ulec pewnemu złagodzeniu, w sytuacji gdy
osoba chora ofiaruje swoje cierpienie za inne osoby,
np. za członków rodziny. Taką ofiarę wyraża w kontekście religijnym w modlitwie za kogoś bliskiego. To
„usensownienie” cierpienia powoduje zmniejszenie
jego nasilenia.
Wcześniej wspomniano, że duchowość i religijność mogą podlegać rozwojowi w zasadzie przez
całe życie. Na rolę duchowości i religijności wskazują
dane przedstawione w artykule Barbary Woźniak,
która zajęła się problemem religijności osób w wieku
podeszłym. Autorka przytacza badania, które wskazują, że religijność osób w starszym wieku pozostaje
w wyraźnym związku z ich zdrowiem psychicznym.
Autorka wskazuje, że mechanizm tego związku polega na „sensotwórczej funkcji religii”. Oznacza to,
że religia pozwala człowiekowi na odnalezienie sensu życia, mimo różnego rodzaju trudnych zdarzeń
i okoliczności życiowych. Odwołanie się do interpretowania często traumatycznych zdarzeń życiowych
w kontekście religijnych „sensów” czyni te zdarzenia
bardziej zrozumiałymi, a zatem redukuje dyskomfort,
lęk, poczucie beznadziejności czy nawet rozpaczy.
Poczucie sensu życia w różnych sytuacjach życiowych,
zwłaszcza trudnych, jest czynnikiem zmniejszającym
takie emocje negatywne, jak lęk, depresja, a także
odczucia złości i agresji [8].
W podsumowaniu badań dotyczących pozytywnej
roli duchowości w życiu człowieka można dokonać
pewnych uogólnień [1, 2, 9]:
• Duchowość może sprzyjać lepszemu radzeniu
sobie ze stresem, głównie poprzez nadawanie
sensu cierpieniu oraz przykrym zdarzeniom, a także dzięki traktowaniu sytuacji będących źródłem
stresu jako szans na rozwój.
• Duchowość przejawiająca się w rytuałach religijnych, modlitwie może prowadzić do poczucia
oparcia w Bogu.
• Duchowość może wyzwalać emocje korzystne
dla zdrowia, takie jak optymizm, nadzieja i spokój.
• Duchowość może łagodzić emocje niekorzystne
dla zdrowia, takie jak niecierpliwość, wrogość,
martwienie się, złość czy lęk.
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•

Duchowość może być przyczynkiem do zachowań służących zdrowiu, polegających na dbałości
o ogólną higienę, dietę.
• Duchowość przejawiająca się w przekonaniach
religijnych może prowadzić do ograniczenia ilości spożywanych pokarmów, alkoholu i innych
używek.
• Duchowość może mieć znaczenie dla modelowania środowiska sprzyjającego zdrowiu, harmonizując relacje z innymi ludźmi, skłaniając do
pełniejszego kontaktu z naturą.
• Duchowość przejawiająca się w rytuałach religijnych może podnosić samoocenę oraz wpływać na
sposób radzenia sobie w sytuacji problemowej.
Pewne treści związane z przeżywaną duchowością mogą mieć też negatywny wpływ na zdrowie.
Należą do nich:
—— wycofanie się z aktywnej walki z chorobą poprzez
całkowite zawierzenie zdrowia Bogu;
—— poczucie winy, żal do Boga, w przypadku gdy
chorobie przypisywane są przyczyny religijne.
Na gruncie nauki polskiej prace nad duchowością
w psychologii są znaczące, zarówno w obszarze refleksji teoretycznej, jak też w zakresie podejmowanych
prób badań empirycznych [1–4, 14]. Podejmowane
są też działania zmierzające do tworzenia narzędzi
badawczych odpowiednich do określania poziomu
duchowości [2, 4]. Takiej próby podjęła się m.in.
psycholog prof. Irena Heszen-Niejodek [2], która
przyjmuje założenie, że duchowość jest istotnym
czynnikiem stymulującym procesy zdrowienia w chorobach somatycznych. Ważne wymiary tak pojmowanej duchowości to:
—— poszukiwanie szeroko rozumianego sensu;
—— pragnienie harmonii, ładu;
—— przywiązywanie dużej wagi do wartości etycznych;
—— poczucie wspólnoty z innymi, odpowiedzialność,
miłość do ogółu;
—— otwartość, spontaniczność i akceptacja tego, co
przynosi życie;
—— rozwój, twórcze samodoskonalenie;
—— wolność wewnętrzna, działanie niewynikające
z wewnętrznego przymusu;
—— stanowisko sprzeciwu wobec zła, niesprawiedliwości, przemocy;
—— szacunek do innych, wyrozumiałość, życzliwość,
tolerancja i zrozumienie;
—— postawa wobec religii.
Omawiając zagadnienie duchowości i religijności, należy też spojrzeć na nie z punktu widzenia
wysiłków psychicznych, jakie podejmuje człowiek
w tym obszarze. Duchowość i religijność stanowią
bowiem wyzwanie dla człowieka. Jak pisze w swojej
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świetnej książce s. dr hab. Barbara Zarzycka [14],
w tym obszarze doznań psychicznych mamy również
do czynienia ze zmaganiami człowieka. Zmagania
religijne mają miejsce wówczas, gdy pewien zasób
przekonań człowieka, jego praktyk bądź doświadczeń staje w centrum negatywnych emocji i myśli,
a także zmartwień czy też konfliktów. Konfliktów
wewnętrznych, z jakimi człowiek się zmaga jako
jednostka, ale także konfliktów w wymiarze społecznym. Obserwujemy bowiem we współczesnym
świecie wydarzenia negatywne, takie jak zamachy
terrorystyczne, które bywają motywowane nie tylko
czynnikami politycznymi, ale także religijnymi. Są to
również zagadnienia ważne w kontekście przeżyć
ludzi cierpiących na poważne, często zagrażające życiu

choroby. W tych sytuacjach duchowość i religijność
bardzo często okazują się wsparciem dla chorego,
czynnikiem pomocnym w przeżywaniu trudnych chwil.
Trzeba jednak pamiętać, że bywają też przyczyną
wewnętrznych konfliktów, buntu wobec Stwórcy,
jak również poczucia winy i znacznego dyskomfortu.
Jest to ważne zagadnienie, które stanowi wyzwanie
dla psychoterapeutów, lekarzy, duchownych (np.
kapelanów) i wszystkich, którzy pozostają w relacjach
z innym człowiekiem. Wymaga to jednak oddzielnego
artykułu.
Autor jest emerytowanym kierownikiem Katedry
Psychologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
/piśmiennictwo w redakcji/

SMUTEK POŻEGNANIA
dr n. med. Zbigniew Bohdan
Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
Fundacja Hospicyjna w Gdańsku

Panie, dzięki Ci składam za strzykawki z igłą grubą i cienką jak
włos, bandaże, wszelki przylepiec, pokorny kompres, dzięki
za kroplówkę, sole mineralne, wenflony, a nade wszystko
za pigułki na sen o nazwach jak rzymskie nimfy,
które są dobre, bo proszą, przypominają, zastępują śmierć
Zbigniew Herbert, Brewiarz

Rozmawianie o śmierci w każdym wypadku jest
refleksją indywidualną, opartą na osobistym doświadczeniu, najczęściej związanym z obserwacjami najbliższego otoczenia. Śmierć jednostki kończy jej życie,
a pozostawia w poczuciu straty tych, którzy żyją dalej.
Smutek jest związany ze stratą czyjejś obecności w naszym życiu, znaczących relacji, naszego w nich udziału.
Trochę płaczemy nad własną samotnością,
utratą części siebie. Nie ma tu znaczenia wiek osoby
zmarłej — równie głęboko, jeśli nie silniej, opłakujemy stratę dziecka, nawet bardzo małego. Nie ma
znaczenia czas trwania wspólnej drogi, podobnie jak
stopień bliskości, pokrewieństwa, głębokość zażyłości.

Jako społeczeństwo nie jesteśmy strukturalnie
przygotowani do doświadczania straty, uczestniczenia w pożegnaniach, nie radzimy sobie z własnymi
emocjami, nie mamy wypracowanych mechanizmów
obronnych. Ludzie nie są przygotowani do sytuacji
rozstań, choć utraty stanowią nieodłączną część życia
każdego człowieka, są warunkiem jego rozwoju. Przechodząc przez kolejne etapy życia, człowiek musi coś
utracić, aby coś zyskać. Tak się dzieje w dzieciństwie:
oddzielenie od matki podczas wchodzenia w dorosłość, odejście z bezpiecznego domu rodzinnego,
po to by założyć własną rodzinę. Rozwój człowieka
odbywa się na linii między biegunami „zjednoczenia”
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emocjonalnego, seksualnego, religijnego, estetycznego
(ku temu skłaniają się głównie kobiety) i autonomii,
niezależności oraz samodzielności (tendencje męskie).
Na każdą utratę wartości mającą dla człowieka znaczenie subiektywne reaguje on gniewem. Przeżywamy
powolny proces przystosowania, którego uczymy się
w ciągu życia i który powtarzamy podczas kolejnej
utraty. Podczas rozważań na temat różnych utrat
często zadajemy sobie pytanie, czy to wydarzenie jest
dobre, czy złe, i bardzo często — po dokładniejszej
analizie tego zagadnienia — musimy odpowiedzieć:
ono jest i dobre, i złe.2 Mimo że wędrujemy przez
życie, żegnając dom rodzinny i rodziców, szkołę, nauczycieli i przyjaciół, zmieniamy środowiska, miasta,
miejsca pracy, często nawet w sposób planowany,
zamierzony, sprzyjający naszemu rozwojowi.
„Pożegnania wiążą się z bólem, stając się dla
wielu doświadczeniem samotności i niepewności. W zbieranych doświadczeniach życiowych
zawsze będziemy musieli i zawsze powinniśmy
żegnać się z tym, co było miłe i co pozornie należało do naszego życia. Każdej nocy żegnamy
dzień, który został nam ofiarowany. Musimy
nauczyć się rezygnować z rzeczy przynoszących
nam radość lub zadowolenie, gdy zrozumiemy, że powinniśmy to czynić, aby życie było
bogatsze i pełniejsze. Niekiedy trzeba żegnać
ludzi, którzy byli nam bliscy. Można by wręcz
powiedzieć, że człowiek tylko wówczas może
dojrzewać i prowadzić życie w pełni wartościowe, gdy nauczył się żegnać (…). Naucz się
odchodzić, nawet płacząc. Naucz się żegnać,
nie oglądając się za siebie” — radzi młodemu
czytelnikowi Karl Rahner3.
Edukacja w tym obszarze polega na naśladownictwie wzorców rodzinnych, religijnych, obserwacji
zachowań innych ludzi w podobnej sytuacji. Dawne
ugruntowane struktury społeczne, jak arcybractwa
dobrej śmierci, stowarzyszenia skupione na niesieniu
pomocy w sytuacjach zagrożeń, zastąpiono wiedzą
zdobywaną przez lekturę, edukację medialną czy
relację doświadczonych osób. Śmierć nadal stanowi
swoiste tabu, temat odsuwany na kiedyś, nieokreśloną przyszłość, strefę refleksji przeniesioną na
późne lata życia.
Ludzie, nie mogąc znaleźć lekarstwa na śmierć,
nędzę, niewiedzę, postanowili — aby osiągnąć szczęście — nie myśleć o tym (B. Pascal). Józef Binnebesel4,
pedagog, mówi wręcz o swoistej amnezji współczesnej pedagogiki, dotyczącej kwestii cierpienia,
śmierci i umierania. Trudno znaleźć we współczesnej
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pedagogice treści związane ze śmiercią i umieraniem.
Proces wychowania odbywa się tak, jakby problem
śmierci w ogóle nie istniał…
Święty Jan Paweł II pisze: „Wizja zdrowia nie jest
bynajmniej tożsama z brakiem choroby, ale jawi się
jako dążenie do pełniejszej harmonii i do zdrowej
równowagi na płaszczyźnie fizycznej, psychicznej,
duchowej i społecznej. W tej perspektywie człowiek jest wezwany, aby wykorzystując dostępne siły,
urzeczywistniał własne powołanie i dobro innych”.
Śmierć jest kontekstem życia, odpowiadamy za jego
jakość, a w konsekwencji także za jakość odchodzenia. Święty Augustyn mówi: „Nie ma dobrej śmierci
po złym życiu i odwrotnie, nie ma złej śmierci po
dobrym życiu”. Sami więc pracujemy nad kontekstem
i zwieńczeniem naszej drogi.
Wyższa przeżywalność ludzi, narastające
procesy starzenia się społeczeństw wysoko
cywilizowanych powodują przesuwanie refleksji
o śmierci poza obszar rozsądku. Udane zabiegi
usprawniające, wykonywane u ludzi w bardzo podeszłym wieku, powodują pogłębienie wiary we
wszechmoc medycyny i rehabilitacji. Utwierdzają
poczucie bezpieczeństwa i bezrefleksyjności życia.
Procesom tym towarzyszy erozja uczuć religijnych,
połączenie perspektywy godnego życia z perspektywą godnej śmierci jako jego zwieńczenia. Jeszcze
niedawno nasi dziadowie śpiewali w pieśni procesyjnej: „Od nagłej i niespodziewanej śmierci racz nas
ustrzec, Panie”.
Dzisiaj większość ankietowanych chorych przewlekle, chorych w wieku podeszłym akcentuje,
że chcieliby umrzeć nagle, bez bólu, bez obciążeń
bliskich, bez skazania na ich opiekuńcze zabiegi i pielęgnację. Czy dzisiejsi ludzie są bardziej przygotowani
do perspektywy wieczności? Czy może mniejszą
przywiązują do niej wagę, skupiając się na brzegowych
warunkach akceptowalnej wygody odchodzenia?
Dzisiaj łatwiej w szpitalu o zbawienną tabletkę niż
o zwyczajną, przyzwoitą, ludzką obecność. Dostęp
do zdobyczy medycyny spowszedniał, ale też gołym
okiem widać (przez doświadczenie bycia pacjentem),
jak bardzo zepsuło to relacje między dawcami a biorcami usług medycznych.
Jakość świadczeń(?) posługi(?) pozbawiono
aspektów duchowych, filozoficznych; wiele spotkań z chorymi i ich bliskimi odbywa się w sposób
bezrefleksyjny, niemal automatyczny. Pacjent tak
traktowany staje się towarem, procedurą (mniej lub
bardziej opłacalną), rozpoznaniem… w sumie kłopotem. Dominują pośpiech i ekonomia, co zaburza
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komunikację, poczucie więzi i bliskości/solidarności
w nieszczęściu.
Ksiądz Eugeniusz Dutkiewicz, patron mojego Hospicjum, mówił w jednym z wywiadów:
„Nie nauczymy się jednostki chorobowej, jaką
jest umieranie”. Tak bowiem postrzegana śmierć
pacjenta jest swoistą porażką zawodową lub wręcz
niewdzięcznością chorego (zdradą). W szpitalnych
rozmowach możemy usłyszeć następujące frazy:
„mimo zastosowania wszelkich dostępnych środków…”, „wbrew przekonaniom i oczekiwaniom
personelu leczącego…”, „był stanowczo za młody…”, „miała takie leczenie, że gdyby tylko podjęła
walkę…”, „nie rozumiem, dlaczego…”, „to nie jest
wiek na umieranie” itd. Przytoczone komentarze/
wypowiedzi nie są doniesieniami gazetowymi, mają
miejsce w szpitalach, w dyżurkach, pokazują zawodową frustrację personelu, próbę wytłumaczenia
czegoś, co jest niewytłumaczalne. Pośrednio owa
frustracja zawodowa jest też wynikiem słabego wykształcenia duchowego (filozoficznego, tanatologicznego, mistycznego, etycznego, egzystencjalnego).
Fachowość pracowników medycyny kojarzona jest bowiem ze sprawnością manualną,
poznawczą, leczniczą, a w mniejszym stopniu
dotyczy poznania wnętrza pacjenta, jego bogatego świata indywidualnych doświadczeń.
Prawdopodobnie nie jest to jedynie problem
samych lekarzy. Oddzielamy życie od śmierci,
żywych od umierających, jakby należeli do różnych światów. A przecież to to samo życie, tylko
w innej jego fazie.
„Niektórzy lekarze i pielęgniarki uciekają od łóżek umierających, jakby sami nie byli
bezpieczni. Kiedy to robimy, zostawiamy za
sobą pustkę, opuszczając cierpiącego. (…) Moja
odpowiedzialność i nadzieja, jaką przynoszę, nie
kończą się wraz z wypisaniem ostatniej recepty.
Aby dotrzymać przymierza, muszę zwrócić się
do własnego strachu przed rakiem, własnego
strachu przed śmiercią, i wrócić z powrotem
do łóżka pacjenta. Aż śmierć nas rozdzieli” —
pisze D. Komp5 w swej przejmującej książce o byciu
lekarza pediatry z chorym dzieckiem.
Praca z chorym dotyczy szeroko pojętego zespołu ludzi krzątających się wokół niego. Każdy z nich
w sobie znany sposób uczestniczy w życiu chorego
przez rozmowę, nawiązywanie kontaktów, gesty
pozawerbalne, refleksje o życiu. Praca zespołowa,
zwłaszcza w hospicjum, nakazuje ścisłą współpracę
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w udzielaniu informacji o stanie chorego, ocenie
jakości jego życia, niepokoju i lęku o przyszłość.
Personel placówek medycznych, w szczególności
tych zajmujących się ludźmi na skraju życia, powinien
szczególnie dbać o komunikację z chorym i jego
otoczeniem, ale też szczególną troską winien otaczać
własną wiedzę o procesach dotyczących chorego,
a w dalekiej perspektywie — każdego człowieka.
Chory, zwłaszcza chory poważnie, będąc pod opieką
medyczną, ma podarowany czas na refleksję, w którym zwalnia nieco tempo swego życia. Towarzyszące
mu osoby mogą wspomagać go w tym okresie lub
przeciwnie — stanowić przeszkodę w bilansowaniu
życia. Niezależnie od efektu końcowego leczenia,
ów czas dotyczy chwili bieżącej, w której aktualnie
jest chory człowiek.
Pisze o tym B. Dobroczyński6: „Mówią: nie myśl
o tym, co było lub będzie. Żyj teraz. Bowiem jak
600 lat temu powiedział Mistrz Eckhart, dominikanin: Bóg jest Bogiem teraźniejszości. Jakim
cię znajduje, takim cię bierze i przyjmuje, nie
takiego, jakim byłeś, lecz takiego, jakim jesteś
teraz”. Przeszłość nie istnieje, przyszłość jest
niepewna, żyjesz teraz i skup się na przeżywaniu
obecnej chwili w pełni, bo tylko na nią masz rzeczywisty wpływ. Możemy w naszej pracy stworzyć atmosferę sprzyjającą refleksji, skupieniu
się na tym, co ważne, na pełnym wykorzystaniu
uciekającego czasu. „Słuchaj w milczeniu, gdyż
jeśli twe serce jest zajęte innymi sprawami, nie
usłyszysz głosu Boga. Lecz gdy będziesz słuchał
Jego głosu w ciszy swego serca, napełni się ono
Bogiem. To wymaga prawdziwego poświęcenia,
ale musimy być na nie gotowi już teraz, jeśli naprawdę chcemy i pragniemy się modlić” (Matka
Teresa z Kalkuty).
Tylko człowiek bez wyobraźni może sądzić, że
życie ludzkie jest pasmem przypadków, zbiegiem
okoliczności, rzutem kostką. Myślę, że nie jest przypadkiem — kto sprawuje nad nami opiekę szpitalną? Kto z bliskich czy przyjaciół towarzyszy nam
w chwilach cierpienia i próby? W jakim momencie
życia przychodzi doświadczenie bycia chorym i co
z tego wynika dla nas w przyszłości?
Jacek Łuczak7 dodaje: „to chorzy/umierający są
naszymi najlepszymi nauczycielami”. To oni bowiem
są w trakcie jednostkowego wydarzenia (najważniejszego w ich życiu) i wydarzenie to nie może być
powtórzone. W tym względzie każdy uczestnik (jeśli
tylko potrafi być obiektywnym) czegoś się uczy. „Nic
dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy, i dlatego, z tej
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przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i umrzemy
bez rutyny” — zauważa polska noblistka Wisława
Szymborska. Sytuacje towarzyszenia w odchodzeniu
za każdym razem uczą medyka pokory zawodowej.
To unikalne doświadczenie wspierania, obserwacji
zjawisk z perspektywy „bycia w środku”. Żaden inny
zawód nie pozwala poprzez doświadczenie obserwacji przygotować się do osobistej podróży na Szczyt
Świata. Ta swoista lekcja człowieczeństwa jest zarazem przywilejem „bycia wybranym, dopuszczonym
do misterium śmierci”, wierzę bowiem, że zdarzenia
i ludzie zgromadzeni wokół czyjegoś umierania nie
są dziełem przypadku, ale głębokim wyborem dotyczącym obecności/nieobecności konkretnych osób.
U podstaw zrozumienia trudności w umieraniu
niektórych chorych leżą ich wzajemne relacje z otoczeniem, ze światem. Zdarza się, że chory nie może
umrzeć, bo czeka na załatwienie zaległych spraw,
niedokończonych rozmów, pragnie rozwiązać jakiś
problem, pożegnać się z bliską osobą.
Nieprzypadkowy jest też wybór osób towarzyszących agonii. Czasami chory, wyczuwając ich lęk
lub cierpienie, nie chce, by doświadczenie śmierci
było ich udziałem. „Zgasł dzisiaj rano, w czasie półgodzinnej przerwy, kiedy z jego rodzicami poszliśmy
napić się kawy. Myślę że czekał na tę chwilę, żeby
nas oszczędzić, jakby chciał, żebyśmy nie cierpieli,
patrząc, jak odchodzi. To on w gruncie rzeczy nad
nami czuwał. Jest mi ciężko na sercu…”8.
Personel boi się atmosfery bliskości, ponieważ ona więcej kosztuje. Pacjent nie umiera
jako „chory z ósemki lub jako niewydolność
krążeniowo-oddechowa”, tylko jako osoba realna, poznana w drodze, której mieliśmy przywilej towarzyszyć… bo właśnie tu — między
modlitwą a odchodami, zatrzymaniem moczu
i księdzem z opłatkiem — jest wszystko, co
ludzkie. A my, przypadki z sali 321, patrzymy
na siebie łagodnie”9.
„Największą pomocą dla pacjenta jest lekarz,
który jest dobrym, troskliwym, czułym i kochającym
człowiekiem… Systemy naukowe świata nie pomogą
człowiekowi w potrzebie tyle, co jedna istota ludzka,
która nie boi się przed nim otworzyć swego serca.
(…) Nauczyłam się, że nie ma ani jednego umierającego człowieka, który nie potrzebowałby miłości,
dotyku i rozmowy…” — pisała E. Kubler-Ross10.
Problem ten w mniejszym stopniu dotyczy personelu placówek hospicyjnych, gdzie z definicji akcenty
położone są na bycie z chorym „nierokującym powrotu do zdrowia”. Tu kłopotem bywa przekonanie
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otoczenia chorego o postępującym nieodwracalnym
procesie oraz świadomy udział rodziny w zachodzących procesach. Bliscy chorego, nie zgadzając się
na otrzymywane informacje i ostrzeżenia, często
wypierają je ze swej pamięci.
Można powiedzieć, że społeczeństwo ogólnie,
a medycyna w szczególności odrzuciły i zmarginalizowały problem śmierci jako zjawiska powszechnego.
Znikła ona jako doświadczenie omawiane w rodzinie i w szkole, w mediach przedstawiana jest jako
wydarzenie, gdy przekroczy istotną, działającą na
wyobraźnię liczbę lub gdy dotyczy kogoś znaczącego.
Być może więc śmierć — jej właściwe postrzeganie
— jest dzisiaj bardziej problemem powierzchowności
edukacji, która nie przewiduje pełnego przygotowania
do życia. Być może w dobie powszechnego sukcesu
nie jesteśmy w stanie zaakceptować sytuacji straty,
niemocy, słabości, uzależnienia od innych.
W Karcie praw człowieka umierającego11
znajduje się zapis: „Mam prawo do umierania
w spokoju (…), mam prawo do opieki osób, które potrafią zachować nadzieję bez względu na
zmiany, jakim mogłaby ona podlegać (…), mam
prawo do opieki ze strony ludzi spolegliwych,
wrażliwych, z przygotowaniem zawodowym,
którzy będą starali się zrozumieć moje potrzeby
i będą w stanie znaleźć odrobinę zadowolenia
z tego, że pomogli mi stanąć twarzą w twarz
ze śmiercią”. Jak wielkiej trzeba było determinacji, by spisać wszystkie te prawa w fachowym
czasopiśmie dla pielęgniarek?
W Liście Apostolskim Salvifici Doloris z 1984
roku Jan Paweł II pisze: „Cierpienie wzywa do
solidarności z kimś dotkniętym bólem, wzywa
do jednoczenia się, współczucia i bycia razem.
Cierpienie przekracza wszelkie podziały i różnice między ludźmi. Język cierpienia jest wspólny
wszystkim ludziom. Być może jest to język
najbardziej ekumeniczny i najbardziej przejmujący. Cierpienie i choroba powinny więc łączyć
ludzi sprawujących opiekę nad chorym w głębokiej wspólnocie opartej nie tylko na wiedzy
medycznej, ale także na wspólnocie ludzkiego
losu. Tam bowiem, gdzie nie może pomóc medycyna jako nauka, może pomóc leczący jako
współodczuwający człowiek. Przedstawiciele
służby zdrowia winni zawsze pamiętać, że ich
praca dotyczy jednostek, niepowtarzalnych
osób. Choroba członka rodziny, przyjaciela
albo sąsiada wzywa chrześcijan do okazywania
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prawdziwego współczucia, tego delikatnego
i opiekuńczego udziału w czyimś cierpieniu.”
Wszystkich nas dotyczy problem niezdarności,
braku kompetencji w sztuce towarzyszenia umierającym. Czy można się w końcu kiedyś nauczyć poprawności, postępowania opartego bardziej na intuicji
niż wiedzy? Matka Teresa opisuje „pewną staruszkę,
która z powodu skrajnego wycieńczenia była bliska
śmierci. Powiedziałam siostrom: wy zatroszczcie się
o resztę, ja zaopiekuję się nią sama. Byłam prawie
gotowa, by położyć ją do łóżka, kiedy wzięła mnie
za rękę, a na jej twarzy pojawił się piękny uśmiech.
Powiedziała tylko: dziękuję i umarła. Zapewniam
Was, że ona dała mi znacznie więcej, niż ja dałam jej.
Ofiarowała mi swoją wdzięczną miłość. Patrzyłam
na jej twarz przez parę chwil, pytałam samą siebie:
co ja bym zrobiła w tej sytuacji?”.
Kazimierz Tischner12, brat prof. Józefa Tischnera,
pisze: „Cierpiący człowiek jest drogowskazem —
prostym i czytelnym. Gdy umierał mój brat, nikt
z zewnątrz nie wiedział, jakie katusze przeżywa, ile
morfiny i modlitwy potrzebuje, by rak mógł spokojnie
dopełnić swego dzieła. Cierpiał w duszy, w najdalszych zakamarkach swego ciała; jego choroba była
krzyżem, który ofiarował na cześć Pana. Był cichy
i cierpiący, ale sens jego choroby nie był dla nas —
dla rodziny — jasny i oczywisty. (…) Czas choroby
Papieża był dla mnie czasem ponownego odkrycia
sensu życia i śmierci. Zrozumiałem, że tylko dzięki
obecności innych ludzi w naszym życiu nasze cierpienia, bóle, choroby mają sens: tym głębszy, im
częściej uśmiech gości na naszych ustach. Myślę, że
prawdziwe cierpienie zawsze objawia się w spokoju,
Papież i brat umierali tak jak żyli — z radością”.
Myślę, że najtrudniejszym doświadczeniem uczestnictwa jest towarzyszenie śmierci
najbliższych. Tu nie ma już zupełnie tytułów
naukowych, sprawowanych funkcji, zakresu
posiadanej wiedzy — jest tylko poczucie niemocy, bezradności, prostego ludzkiego buntu
i nieopisanego bólu. Moi rodzice nie żyją od dawna,
ale mimo upływu czasu pamiętam do dziś szczegóły
związane z ich śmiercią. Zwłaszcza nagła śmierć na
zawał serca mojego taty, bezskuteczna reanimacja,
oczekiwanie na lekarza pogotowia, który potwierdził zgon —choć minęło 25 lat, sceny te będę nosił
w pamięci do końca życia.
Opowiadam nieraz moim studentom, że śmierć
i odchodzenie bliskich osób jest okrutną ceną
naszego zawodu. Świadomość zachodzących
zmian, daleko głębsza wiedza o obserwowa-
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nych zjawiskach, lęk przed nieuniknionym —
to najbardziej tragiczne momenty zawodowe,
do których pewnie po ludzku nie można się
przygotować. Tu kompetencja kłóci się z przywiązaniem, rozsądek walczy z uczuciem, chęć
pomocy — z intuicyjną rezygnacją, determinacja
w ratowaniu — z doświadczeniem i świadomością następstw.
„W każdym przypadku towarzyszenie w ostatniej
fazie choroby wiąże się z cierpieniem. W pierwszym
rzędzie chodzi przede wszystkim o milczącą, płynącą
z serca bliskość drugiego człowieka, która bardzo
wiele znaczy dla umierającego.
Od towarzyszącego nie oczekuje się, by odsiedział tych kilka dni czy spełnił tysiąc czynności, jest
on tylko wezwany do czujnej uwagi serca.
To bardzo uciążliwe przedsięwzięcia, zwłaszcza
że najskuteczniejsi okazujemy się tam, gdzie możemy
wykazać się różnorodną aktywnością.
Tak z reguły łatwiejsze okazuje się podanie choremu czegoś do jedzenia lub picia, odświeżenie go
nieco albo poprawienie pościeli. Nawet zmiana wody
kwiatom budzi w nas wrażenie, że możemy coś
jeszcze uczynić dla ukochanego człowieka, jesteśmy
przecież przyzwyczajeni do mierzenia naszego znaczenia dokonanymi przez nas osiągnięciami. Teraz zaś
działania i osiągnięcia nie zdadzą się na nic. Stały się
bezużyteczne. Teraz ważne jest wyczekiwanie wraz
z umierającym na nadejście śmierci (…).
Dopiero to czujne milczenie w obliczu misterium
śmierci i zmartwychwstania sprawia, że stajemy się
zdolni do umacniania innych łaską wiary” — pisze
o swoich doświadczeniach z odchodzeniem matki
M. Nemetschek13, pedagog religii w Austrii.
Osierocenie doskwiera niezależnie od wieku,
stanowiska, i pewnie boli podobnie lekarza i każdego
pacjenta. Wspólnota doznań jest ponadzawodowa,
o czym przekonałem się podczas lektur o przeżywaniu żałoby po stracie bliskiej osoby. Opisane
mechanizmy są zdumiewająco wspólne, trwają podobnie długo, wszystko jest wytłumaczone, nazwane,
podzielone na etapy. Cóż z tego, kiedy każdego
boli dotkliwie w jemu tylko znany sposób, każdy
musi domknąć swój własny rozdział w życiu, przewartościować i zaksięgować własne straty. W tym
względzie lekarze mają także swoje indywidualne
doświadczenia, rysy i blizny po nich. Ja także noszę
w sobie wspomnienia dobrych pożegnań z chorymi
i takie, do których nawet po latach nie chciałbym
wracać.
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Jak pisze Z. Ryn: „Przeżyłem już wiele śmierci,
doświadczyłem wielu strat i towarzyszyło mi wówczas zwykle poczucie, że coś się skończyło. Tymczasem śmierć Papieża wywróciła ten stereotyp — Jego
śmierć wzmocniła nadzieję, że w chwili śmierci
wszystko się otwiera, że koniec jest początkiem”.
Medycy nie różnią się istotnie od innych w postrze-

ganiu śmierci jako obszaru własnych doświadczeń,
często poprzez uczestnictwo bezpośrednie oswajają
się z jej majestatem i wyjątkowością. Jeśli potrafią
widzieć głębiej, mogą uczestniczyć w tej wyjątkowej lekcji nie tylko w sferze doznań fizycznych, ale
także — a może szczególnie — w doświadczeniu
wędrówki duchowej.

Ojcze nasz
Który jesteś w niebie mojego serca, mimo że wydaje się ono piekłem.
Niech się święci Twoje Imię,
Niech w ciszy śmierci będzie wezwane moje kłopotliwe milczenie.
Niech przyjdzie Twoje królestwo, gdy wszystko nas opuści.
Niech Twoja wola spełni się, nawet gdy nas zabije,
Ponieważ ona jest życiem i to, co na ziemi wydaje się końcem,
w niebie jest początkiem Twojego życia.
Na koniec,
wyzwól nas od siebie samych,
wyzwól nas w Tobie, do Twojej wolności i do Twojego życia. Amen14
K. Rahner

Nota o autorze:
Lekarz pediatra o ponad 40-letniej praktyce zawodowej, nauczyciel akademicki, wychowawca
— obecnie na stanowisku docenta Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ponad 15 lat działalności
w hospicyjnym ruchu opieki paliatywnej nad dziećmi. Wykładowca z zakresu pediatrii, wakcynologii,
komunikacji, pedagogiki specjalnej, psychoonkologii, opieki paliatywnej i wolontariatu. Prywatnie —
35 lat małżeństwa, dwóch synów samodzielnych zawodowo. Pasje — wędrówki górskie, bibliofilstwo,
historia i literatura faktu, poezja, muzyka jazzowa, malarstwo i grafika, ogród.
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Telefony Zaufania w kraju

Prezydent Olsztyna Józef Grzegorczyk
jako Dobry Samarytanin
Mowa wygłoszona nad trumną śp. Józefa Grzegorczyka, byłego prezydenta i zastępcy prezydenta Olsztyna, podczas uroczystości pogrzebowej
w dniu 26 lipca 2019 roku na cmentarzu komunalnym w Olsztynie:
Drogi Józeczku!
Wiele osób może być zaskoczonych taką poufałością. A przecież mówię o naszym znakomitym Przyjacielu od serca — dyżurnym Olsztyńskiego Telefonu
Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”. Bo byłeś nim bardzo,
bardzo długo, dopóki dopisywało Ci zdrowie.
Po kilkunastu godzinach pracy w ratuszu zdejmowałeś krawat i przychodziłeś do placówki, by mówić:
„Słucham, Telefon Zaufania”. Tak jak to robiliśmy i robimy każdego dnia przez całą dobę. Ty odpowiadałeś, jak
my wszyscy, na potrzeby kogoś zmęczonego życiem,
przywalonego jego ciężarem, kogoś, kto z powodów
piętrzących się trudności nie wiedział, co robić dalej.
A nawet będąc samotnym i opuszczonym, i nie
mając pojęcia, do kogo się zwrócić, i zaprzątniętym
natrętną myślą, że to koniec, że nie warto żyć.
Contra spem spero! To właśnie wtedy ciepły głos, po
prostu obecność Przyjaciela, wysłuchanie i przekazanie
jak najwięcej empatii — tego tak ważnego wczucia
się w sytuację pozornej bezradności, pozwalało dać
nadzieję. Że nie wszystko skończone, że jest ktoś
życzliwy, kto podpowie, że tylko... a wydawało się,
że to koniec!
Świetnie to umiałeś, Józeczku — przytulić ciepłym
słowem! I jak Samarytanie przekazywać tolerancję
i szacunek.
Dlaczego tym się nie chwaliłeś? Nikt o tym w społeczności Olsztyna nie wiedział?
Robimy to w imię najwyższych standardów telefonicznej, samarytańskiej pomocy słuchania bólu
ludzkiej duszy. Bo dusza, ta zraniona i sponiewierana,
boli najbardziej!
Ty przecież doskonale o tym wiedziałeś. Zapewne
życzliwość z Telefonu Zaufania przenosiłeś do ratusza,
na rozmowy z mieszkańcami...
Józeczku, to Ty spowodowałeś, że mogliśmy dostać
lokal, gdzie do dziś pracujemy. Powiedziałeś Andrze-

jowi, naszemu szefowi: „Wiem, że doglądasz pracy
w «telefonie» codziennie, chcę, byś miał jak najbliżej
z domu do placówki”. Cały Ty, Józeczku!
A te standardy? Chodzi o to, by nikogo nie odstręczyć, bo tam jest mój znajomy, może rozpowie?
Chcemy być otwarci na każdego. Nie ma mowy o przekazywaniu czegokolwiek, komukolwiek. Dotrzymanie
absolutnej, pełnej tajemnicy kontaktu przez słuchawkę
to nasza Naczelna Zasada!
No man is an island, entire of itself — żaden człowiek, żaden z nas nie jest wyspą, całkowicie odseparowaną, odrzuconą od innych. Wciąż powtarzamy te
słowa za angielskim poetą Johnem Donnem, tak jak to
robią „Samarytanie”.
Zawsze jest Przyjaciel. To nasi bracia z wysp, na
których się wzorujemy, mówią: „Przecież nie ma obcych wśród nas, są tylko przyjaciele, których jeszcze
nie spotkałeś”.
Ty, Józeczku, razem z Marylką, swoją wspaniałą
i nieodłączną towarzyszką Waszego szczęśliwego życia,
nawiązałeś pierwsze kontakty z The Samaritans — brytyjskim Telefonem Zaufania.
A oni jak najserdeczniej nas przygarnęli, przytulili,
mimo że pracowaliśmy wtedy tylko w dzień, kilkanaście godzin. Nie całą dobę, jak teraz — by dać sygnał
nadziei w najgorszym momencie egzystencjalnego
kryzysu i zwątpienia.
To Marylka i Ty staliście się jak najbardziej serdecznymi przyjaciółmi Jana Jankowiaka —wolontariusza The
Samaritans z nadmorskiego Sunderland w północnej
Anglii, który po II Wojnie Światowej nie mógł wrócić
do siebie na Wołyń! Nawet nie ożenił się z Polką, bo
tych szybko zabrakło, zajętych przez innych Polaków.
Pokochał mocno Suzette, a ona Jego i nas, Polaków —
Samarytan! I to dzięki Waszym kontaktom przyjechał
50 lat po wojnie do Polski, do Olsztyna. Mieszkał u Was
i cieszył się, że codziennie może mówić w ojczystym
języku! Niesłychanie Was podziwiał, jaką cudowną
i doskonałą stworzyliście parę.
To Ty, Józeczku, podjąłeś starania, by Olsztyn i Sunderland w Anglii miały szansę stać się miastami partnerskimi. Ktoś w Warszawie zadecydował, że Białystok, tak
daleko od wody czy jezior, będzie stosowniejszą partią.
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Popatrz, już czas, by ujawnić tę cząstkę historii
Olsztyna z Twoim udziałem. Jak byliśmy dumni, jak
szczęśliwi, gdy obejmowaliście się z merem Sunderland, a Marylka stała obok. Ty — prezydent i dyżurny,
Marylka także dyżurna.
Mamy w Kronice „telefonu” te Twoje, Wasze zdjęcia i opisy kontaktów, chcemy je przekazać na ręce
obecnego Prezydenta Piotra!
Save our souls! Wciąż chcemy ratować ludzkie
dusze, bo Ty, Marylka i my wiemy, że dobre słowo od
dobrego człowieka potrafi uratować ludzkie życie!
I przeprowadzić przez wzburzone wody na bezpieczny,
drugi brzeg. Tak, to fenomen, w którym tak czynnie
brałeś udział.
Ty odszedłeś, a my wciąż szukamy kind-hearted
people — ludzi obdarzonych serdecznymi sercami, jak
pisał Twój przyjaciel, anglikański pastor Chad Varah —
założyciel telefonu zaufania na świecie w 1953 roku
(dziennikarze, gdy usłyszeli, czym się chce zajmować,
nadali ruchowi nazwę: „Samarytanie”). Twój serdeczny
przyjaciel!
Dlaczego ja się ujawniam? Bo obdarzono mnie
funkcją rzecznika prasowego Olsztyńskiego Telefonu
Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”. Ktoś, jeden z nas,
ma mówić o tej idei.
Józeczku! Jeszcze jedno: gdy przyjdziemy do placówki, by podnieść słuchawkę i powiedzieć: „Słucham,
Telefon Zaufania”, bądź przy nas, opiekuj się nami
z Domu Ojca. Byśmy mogli być, tak jak Ty, najlepszymi
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strażnikami dusz ludzkich! Wciąż na Ciebie bardzo
liczymy...
Cześć Twej Pamięci!
Marylko! Ściskamy Cię i przytulamy do naszych
serc, a Ty doskonale wiesz, co to znaczy!
Andrzej Dramiński
26/07/2019
Józef Grzegorczyk był drugim, po Jerzym Bukowskim, „solidarnościowym” samorządowcem, prezydentem Olsztyna w latach 1992–1994 oraz zastępcą
prezydenta Olsztyna w latach 1990–1992, 1994–1996.
W sumie 6 lat w służbie mieszkańców Olsztyna.
Olsztyński Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”
(192 88, 89/527 00 00) wspierany przez Olsztyńskie
Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej, w tym roku obchodzi 45 lat działalności (pierwszy dyżur: 29.10.1974 r.).
Zapraszamy władze i naszych wielu przyjaciół z zagranicy: od 1987 roku działamy w ramach światowej organizacji Befrienders Worldwide związanej z Samarytanami
oraz Międzynarodową Federacją Pomocy Telefonicznej
(IFOTES, International Federation of Emergency Telephone
Services). Wygłaszamy wykłady w kraju i za granicą,
bierzemy udział w kongresach, ostatnio w lipcu 2019
roku w 21. Kongresie IFOTES w Udine koło Wenecji.
Odbieramy telefony z całej Polski, a nawet z całego
świata, od Polaków rozsianych bliżej i dalej, łaknących
ciepłego kontaktu i polskiej mowy!

Dzwoniąc do Telefonu Zaufania ARKA,
oczekuję wysłuchania i zrozumienia
W różnych okresach życia doświadczamy sytuacji,
z którymi nie możemy sobie poradzić. Mamy wtedy
wrażenie, że sytuacja nas przerasta, nie rozumiemy
jej (bywa, że i siebie), przeżywamy mocno, a do tego
nie wiemy, co dalej począć. Ktoś mi podpowiedział,
aby zadzwonić do Telefonu Zaufania i wybrać się do
takiego miejsca, jak Poradnia Specjalistyczna ARKA
w Tarnowie, by poszukać tam pomocy u innych.
Dzwoniąc do TZ, „przygotowałam się” do rozmowy: zastanowiłam się, jaki mam problem, co chcę
powiedzieć, co sprawia mi największą trudność i czego
oczekuję. Spróbowałam w zwięzły sposób ująć całą
sytuację w słowa. Denerwowałam się. To nie takie
proste. Czy uda mi się opowiedzieć o tym jasno, czy

osoba, która tam będzie, zrozumie, o co mi chodzi,
czy z emocjonalnie wypowiadanych myśli wyłuska
istotę, coś doradzi? Może zmęczona po innej pracy,
obarczona własnymi problemami, nie będzie chciała
słuchać zestresowanej klientki, zbędzie mnie…
Po pierwszych słowach miła niespodzianka: wyczułam życzliwe zaproszenie do rozmowy, ciepły głos
zachęcał do wyjawienia, co mnie boli. Powiało otuchą.
Moje skrępowanie trochę się zmniejszyło. Najpierw
mówiłam ja — dość długo, mimo przygotowania nerwowo i nieskładnie. Pani potrafiła mnie słuchać z uwagą
i cierpliwie. Delikatnie dopytywała o fakty, czyniła
wysiłki, by skupić uwagę na treści i sensie. Starałam się
w pełni wyrazić siebie. Był taki moment, że zapadło
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denerwujące milczenie i myślałam, że nic z tego nie
będzie. Byłam nieco zła. Po chwili powiedziała coś paradoksalnie pogodnego i rozmowa potoczyła się dalej,
a mnie znacznie opadł stres. Po wskazówkach miałam
wrażenie, że coraz lepiej się rozumiemy. Udzieliła mi
potrzebnych informacji i wskazała praktyczne możliwości uzyskania dalszej pomocy w poradni ARKA,
która dysponuje wieloma specjalistami.
Podobało mi się, gdy powiedziała, że jej zadaniem
nie jest rozwiązanie moich problemów, ale uważne
i życzliwe wysłuchanie oraz psychiczne wsparcie. Powiedziała jeszcze, że według niej mam potencjał i jestem
w stanie wziąć w swoje ręce odpowiedzialność za
własne życie, choć nie zawsze będzie łatwo.
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Po tej rozmowie z ulgą stwierdziłam, że nie czułam
się oceniana ani osądzana. Zostałam wysłuchana. Pani
mówiła normalnym językiem, sygnalizowała swoje
odczucia i reakcje. Potraktowano mnie z szacunkiem
i troską. A nawet miałam wrażenie, że wizyta była
pożyteczna zarówno dla mnie, jak i dla tej osoby. To
delikatna i mądra kobieta, a do tego konkretna. Upewniłam się, że moje myślenie idzie w dobrym kierunku.
Wygadałam się i spadł ze mnie jakiś ciężar.
Radio tłumiło głosy rozmowy, ktoś, kto był za
drzwiami w poczekalni, na pewno nie słyszał, o czym
rozmawiałyśmy.
Danuta Ciszek (Tarnów)

Mam poczucie, że jestem we wszystkim gorsza
od swoich koleżanek, jestem do niczego
— Jak Ci na imię?
— Zośka. Mam 15 lat.
Spróbuję popatrzeć na to, co przeżywasz, trochę
pozytywnie. Jeżeli doświadczasz gorszego poczucia
własnej wartości i negatywnych skutków porównania się do innych, to znaczy, że zaczynasz na nowo,
bardziej subtelnie przeżywać swoją niepowtarzalność. Z jednej strony już nie wystarcza ci dziecięce
przeżywanie siebie według pomysłu twoich rodziców
czy wychowawców, a z drugiej strony brakuje ci
własnych sił i umiejętności, aby w sposób niezależny,
samodzielny i autonomiczny kroczyć własną ścieżką
życia. Porównywanie siebie i poszukiwanie akceptacji
ze strony rówieśników służy często pozornemu —
na niby — wzmocnieniu swoich sił, umożliwiających
zbudowanie własnego poczucia wartości jako osoby
silnej i autonomicznej. Opieranie się tylko na innych
to złudzenie, fałszywe przekonanie o własnej wartościowości. Podobnie jak przekonanie, że wszystko
wiem lub czuję, korzystając z cudzego źródła prądu,
wiedzy, kosmetyków, ubrań, telefonu czy dostępu do
zasobów Internetu. Wystarczy jeden ruch, awaria,
celowe wyłączenie, aby się przekonać, jak szybko
nasze przekonanie o wyjątkowości czy wolności zostało zdemaskowane i jak szybko okazało się, jakimi
jesteśmy niewolnikami. Wielkość własnej wartości
mierzy się bowiem nie tym, na czym się zakotwiczam, ale tym, co pozostaje we mnie i co rozwijam
w sobie. Jeżeli twoje samopoczucie uzależnione jest
od twojego porównywania się do innych, to w takim
stopniu jesteś uzależniona od osoby lub obiektu, do
których się porównujesz. Łatwo wówczas stać się
ofiarą drwin, zaczepek i prowokacji. Niejednokrotnie

służy to za przysłowiową pożywkę dla tych twoich
rówieśników, którzy chcą budować poczucie własnej
wartości cudzym kosztem.
Jeżeli chcesz budować własne, realistyczne, a nie
„lustrzane” przekonanie o własnej wartości, idź drogą
wyodrębnienia się od innych, z jednoczesnym poczuciem wspólnej z nimi wędrówki. Zainwestowanie
w siebie, w rozwój swoich talentów, spowoduje,
że będziesz coraz mniej się porównywać, a coraz
bardziej przeżywać własne szczęście. Aby rozwijać własne talenty, trzeba najpierw pochylić się nad
sobą i te talenty dostrzec i prawidłowo rozpoznać,
ale nie fantazjować o ich wielkości. Dopiero wówczas możesz kontynuować ich dalszy prawidłowy
rozwój. Bądź też gotowa na to, że kiedy będziesz
sobą, wówczas niektórym twoim znajomym, a może
i „przyjaciołom” to się nie spodoba, gdyż przestaną
mieć z ciebie korzyść. Może się okazać, że byli twoimi
znajomymi, kiedy byłaś podpięta pod ich „baterie”,
na ich warunkach, zaniedbując tym samym swój
rozwój. Niektórzy mogą się obrazić, mogą być dla
ciebie niemili i mogą chcieć, abyś wróciła do dawnej
siebie — tej porównującej się, uzależnionej od tego,
co powiedzą koledzy i koleżanki, niewierzącej we
własne wewnętrzne bogactwo. „Nowa Ty” możesz
ich drażnić, irytować i być dla nich wyzwaniem. Jeżeli
zatem chcesz przerwać bolesne porównywanie się
i uzależnianie od innych, to wejdź na pewien czas
w ciszę, aby rozpoznać swoje własne źródła wartości,
a następnie podejmij drogę realizacji konkretnych
postanowień i trwałych osiągnięć.

Wacław Srebro (Tarnów)
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Guten Morgen, kochane życie
Andrzej Dramiński
Olsztyński Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”
I
W każdym z nas tkwi dobro. To znaczy wola pomagania, wspierania bliźniego w trudnej sytuacji. Ale
też ukryte jest w nas coś, co czyni nas szczęśliwszymi
i w takiej sytuacji otwierającymi się na inne osoby
wokół. To nie jest slogan, ale prawda, którą każdy
może w sobie odkryć. Czasami robi to sam, a w innej
sytuacji przy pomocy kogoś z zewnątrz. Najważniejszy
jest moment, który sprzyja temu „wnikaniu w siebie”,
penetracji tej cudownej części osobowości, tkwiącej
czasami bardzo głęboko w naszej świadomości.
II
Gdy dzwoniący słyszy w słuchawce „Słucham,
Telefon Zaufania”, ważne jest, że rozmowa pozostanie
anonimowa, lecz nawiąże się kontakt między rozmówcami, dzięki temu, że dzwoniący może naprawdę
opowiedzieć o sobie, o tym, czego złego doświadcza,
dlaczego jest smutny, nie ma nadziei i uważa, że jest
samotny i nikomu niepotrzebny. Najważniejsze dwie
zasady działania Telefonu Zaufania, które opracowali
w roku 1953 założyciele tego ruchu (w Wielkiej Brytanii obecnie Samaritans), to: terapia słuchania (the
listening therapy) i zaprzyjaźnianie się (befriending).
W efekcie wolontariuszem w Telefonie Zaufania może
być każdy, kto ma w sobie dość empatii — umiejętności wczuwania się w sytuację innej osoby.
III
Najtrudniejsze są rozmowy nocne, gdy dzwonek
telefonu odzywa się o 23.00 czy zaraz po północy, czy
też o 3.00 nad ranem. Olsztyński Telefon Zaufania
„Anonimowy Przyjaciel” (nr telefonu 89 192 88 lub
89 527 00 00) pracuje dzień i noc, w gotowości, by
wspierać potrzebujących w każdej chwili, kiedy oni
tego najbardziej potrzebują. Gdy podnoszę słuchawkę na dyżurze, ta rozmowa może być najważniejsza
w życiu osoby dzwoniącej.
IV
Kiedyś nad ranem zadzwoniła starsza osoba, która
mówiła po polsku z trudem, wyraźnie mazurząc. Nie,
nie była autochtonką, jak to się kiedyś mówiło, ale
prawdziwą Niemką. W 1945 roku nie uciekła z Prus
Wschodnich, a potem nie było okazji, by wyjechać.
Z czasem opuścili ją wszyscy inni znajomi Niemcy.
Została zupełnie sama, bez rodziny. Przez wiele lat
jakoś dawała sobie radę, ale z czasem nie mogła znieść

tak wielkiej samotności i nawet myślała o odebraniu
sobie życia. Jej zdrowie tak się pogorszyło, że nie
wstawała z łóżka, a jej kontakt ze światem polegał
na oglądaniu niemieckich programów w oryginale na
trzech telewizorach naraz. Były jeszcze tylko krótkie
spotkania z sąsiadką, która przynosiła zakupy.
W tę noc miała także Telefon Zaufania, jak się
okazało — jej kontakt ze światem wewnętrznym.
Niestety, rozmowa się „nie kleiła”. Dzwoniąca cały
czas podawała w wątpliwość to, co mówiłem, pytając:
„A co Pan zmieni w moim życiu, przecież tu nic nie
da się zrobić!”. Chciała wymusić, bym potwierdził
to, co sama utrwaliła już w swojej świadomości.
W tej rozmowie był tak trudny moment, że nawet
odwołanie się do tej niezwykłej paremii contra spem
spero („wbrew nadziei mieć nadzieję”) wydawało się
bez szans. Pojawiająca się w rozmowie cisza chyba
bardziej bolała mnie niż ją.
V
Nagle zapytałem ją, jak tu było przed wojną, i poprosiłem, by opowiedziała mi o swojej młodości. Ku
zaskoczeniu nas obojga powtórzyłem za nią niemieckie
wyrażenie, a ona natychmiast zapytała: Sprechen Sie
Deutsch? — czy mówi Pan po niemiecku? I dalsza
rozmowa potoczyła się w tym języku. Rozmówczyni
w miarę jej trwania była coraz bardziej rozpromieniona, inny był tembr jej głosu, choć przecież właściwie nic
się nie zmieniło, bo wciąż znajdowała się w tym samym
pomieszczeniu, sama. Ale wspomnienie szczęśliwej
młodości i tego, że wtedy mówiła językiem Goethego,
było dla jej świata czymś pięknym, co nosiła w sobie,
lecz sama nie potrafiła tego odszukać. Już nie było
smutku i rezygnacji, a powróciła wewnętrzna siła.
W tym momencie zapragnęła zrobić coś dla siebie,
ale także dla innych: znaleźć w okolicy kogoś, z kim
mogłaby jak najczęściej, nawet codziennie rozmawiać
po niemiecku.
VI
Na koniec powiedziała: Danke i dodała, że od
tej pory codziennie będzie zaczynała dzień od słów
„Dzień dobry, kochane życie” (Guten Morgen, kochane życie). Chociaż jeszcze godzinę czy dwie godziny
wcześniej wydawało jej się, że nie ma nadziei, teraz
wiedziała, że życie jest kochane. A czyż może być
inaczej?
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Człowiek nawet najbardziej aktywny,
jeżeli nigdy nie „zbliżył się” do drugiego człowieka,
ma uczucie obracania się w świecie nierzeczywistym.
Stara baśń: zaklętemu w zwierzę lub w ducha
może ludzką postać przywrócić
tylko miłość innego człowieka.
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Barbara Skurzyńska

Dlaczego?
Ich wśród nas już nie ma

Czy kiedyś gdy przyjdzie czas

Zostały po nich tylko pytania

I archanielskie trąby wskrzeszą

Bardzo dużo pytań

ofiary huraganów i trzęsień ziemi

o sens

zakopanych żywcem pod gruzami

o przyczynę

porwanych przez błotne lawiny

o winę i karę

spalonych w pielgrzymkowym autobusie

Pytań cięższych od ołowiu

dzieci i starców

Pytań raniących bardziej niż ciernie

maturzystów i nauczycieli

Pytań ciążących brakiem odpowiedzi

złych i dobrych
biednych i bogatych

Zostały po nich łzy i rany
Łzy bólu
I łzy buntu

winnych i świętych
Czy wtedy odpowiesz na pytanie:
DLACZEGO…?
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