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ŻYĆ DOBRZE
Pytamy ciągle JAK ŻYĆ?
Żyć dobrze to zostawić po sobie dobry i trwały ślad.
Żyć dobrze to żyć wśród ludzi i z ludźmi, to zauważać ludzkie potrzeby
i problemy, to podziwiać ludzkie sukcesy i współczuć ludzkim upadkom.
Żyć dobrze to dawać siebie innym, nieustannie się doskonaląc,
by to, co się daje było dużo warte.
Żyć dobrze to umieć się cieszyć nie tylko swoim szczęściem, ale nawet
szczęściem sąsiadów nieodpowiadających na „dzień dobry”.

Żyć dobrze to wieczorem cieszyć się z każdego dnia, który minął,
i rano cieszyć się z każdego dnia, który się zaczyna.
Barbara Skurzyńska
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Żyć dobrze to czynić sobie ziemię poddaną i mnożyć otrzymane talenty.
To nie tylko podziwiać świat, ale i do niego coś dobrego „dorzucać”.
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Spotkaliśmy się… mimo wszystko
W dniach 16–17 października 2020 odbyła się kolejna Jesienna Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej i Gdańskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”. W konferencji
wzięło udział 79 osób, w tym 8 wykładowców, a uczestnicy byli z różnych regionów Polski.
Powyższy akapit praktycznie tak samo brzmiał w sprawozdaniach z poprzednich konferencji. A jednak tym
razem było zupełnie inaczej. Nie spotkaliśmy się ani w Jastrzębiej Górze, ani w Sopocie, lecz każdy pozostawał
w swoim domu i łączył się internetowo. Trudno, pandemia COVID nie pozwoliła uczestnikom na rozmowy
„w kuluarach”, spacery nad morzem czy uroczystą kolację. Ale byliśmy razem, słuchaliśmy uważnie prezentacji, dyskutowaliśmy, pochylaliśmy się nad trudnymi problemami współczesności, które są tak bardzo obecne
w rozmowach na dyżurach w TZ, a każda nasza konferencja daje szansę na pogłębienie wiedzy o ich źródle czy
sposobach radzenia, by lepiej pomagać dzwoniącym w potrzebie.
Na konferencję składały się trzy sesje. Pierwsza, 4,5-godzinna, miała miejsce w piątkowe popołudnie,
a dwie pozostałe zajęły całą sobotę, praktycznie od rana do wieczora. Tematem wiodącym konferencji były
zagrożenia cywilizacji technicznej: uzależnienia, dezintegracja, samotność. Doskonale problematyka ta została
przedstawiona przez Pana prof. Józefa Bednarka wraz z Panią dr Anną Andrzejewską z Akademii Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie. Ich prezentacja, zilustrowana scenami z gier komputerowych, dowodziła nieustannie powtarzanej prawdy o roli relacji rodzinnych w ochronie młodych ludzi przed uzależnieniami cyfrowymi.
O tym, jak mocno i jak wcześnie dzieci stają się zniewolone przez świat kreowany w smartfonach, mówiła
Pani dr Bogna Białecka, psycholog, założyciel stron internetowych wsparcia dla rodziców dzieci, m.in. z zespołem stresu elektronicznego. Pani doktor nie tylko omawiała trudne sytuacje, ale dzieliła się swoim bezcennym doświadczeniem niesienia pomocy. Uzupełnieniem prezentacji dotyczących problemów ludzi młodych był
wykład Pani prof. dr hab. Magdaleny Błażek z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, która omawiała drogę
młodych ludzi do dojrzałości. W sposób przejmujący przedstawił sytuację dziecka krzywdzonego w rodzinach
doc. dr hab. Zbigniew Bohdan, z tej samej uczelni. Jest oczywiste, że narażenie dzieci w rodzinach, gdzie występuje alkoholizm, jest szczególnie duże. Niestety w czasie pandemii obserwuje się rosnące zjawisko uzależnienia
od alkoholu, co wyraźnie zostało przedstawione przez Pana dr. Adama Kłodeckiego, psychologa klinicznego.
Na często odległe skutki przeżywanej w dzieciństwie traumy, w tym krzywdzenia w rodzinie alkoholowej,
wskazał mgr Ryszard Jabłoński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, świetnie omawiając podłoże biologiczne zachowań autodestrukcyjnych, z ogromną rolą struktur mózgowych, na czele z ciałem migdałowatym.
Poza wykładami w głównym nurcie uczestnicy konferencji mogli również poszerzyć wiedzę na temat transseksualności, a doświadczeniami zawodowymi w tym temacie podzielili się psycholodzy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. dr hab. Magdalena Błażek i prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz.
Wprawdzie nie było tradycyjnych zajęć warsztatowych, ale dyskusja po prelekcjach dawała możliwość wysłuchania komentarzy, tak pomocnych w rozwijaniu kompetencji dla osób zaangażowanych w pomoc telefoniczną. Niektóre z prezentacji zostały wsparte artykułami opublikowanymi w październikowym numerze TZ
„Naszej Gazety” (artykuły M. Błażek. M. Majkowicza, Z. Bohdana, A. Andrzejewskiej i J. Bednarka).
Pani Profesor Grażyna Świątecka, Prezes Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej, była nieocenionym
gospodarzem spotkania, a pomocą w prowadzeniu sesji służyli Małgorzata Sznitowska i Remigiusz Kwieciński.
Słowa podziękowania należą się również głównym organizatorom: Anieli Białowolskiej-Tejchman, przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego, i Jolancie Szczygieł oraz dbającemu o niezawodny przekaz internetowy
Remigiuszowi Kwiecińskiemu.
Jesteśmy wdzięczni za wsparcie finansowe konferencji: Gdyńskiemu Centrum Zdrowia (środki z gminy
Miejskiej Gdynia), gminie miejskiej Rumia oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego.
Pomimo że mieliśmy nadzieję, że ta internetowa konferencja będzie naprawdę stanowiła wyjątek, a następna da nam okazję do spotkania „po staremu”, to już teraz wiemy, że konferencję w roku 2021 musimy planować również w przekazie online. Nieśmiało tylko możemy sobie życzyć, by mogła się odbyć „hybrydowo”,
tzn. częściowo stacjonarnie, i że choć niektórzy uczestnicy będą mogli cieszyć się spacerami w październikowej
aurze Sopotu.
Małgorzata Sznitowska
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Nowe technologie a rozwój
dzieci i młodzieży.
Problem technowypalenia i uzależnień
mgr Bogna Białecka, psycholog (Poznań)
Prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii

Czy polskie dzieci żyją bardziej w świecie wirtualnym niż materialnym? Jak to na nie wpływa? Czy
mózg młodej osoby wygląda inaczej niż starszego
pokolenia?
Coraz częściej używamy nowych technologii.
Jest nie tylko źródłem rozrywki (filmy, memy, dowcipy, gry), środkiem komunikacji (komunikatory),
sposobem ekspresji samego siebie (blogi, fora, media społecznościowe), ale i narzędziem wspomagającym naukę (artykuły, filmy i gry edukacyjne, quizy
itp.). Robię tę wyliczankę po to, by uświadomić sobie, jak często młode pokolenie ma kontakt z nowymi technologiami. Nie tylko w domu, w czasie
wolnym, lecz także w szkole.
Najnowsze badania NASK — „Nastolatek 3.0”
z 2019 roku pokazują, że 22% polskich nastolatków
spędza w internecie dziennie powyżej 6 godzin,
w tym ponad 12% powyżej 8 godzin. Przy czym
badanie dotyczyło wyłącznie internetu. Nie pytano
młodzieży np. o oglądanie filmów w telewizji, czy
pisanie wypracowania na komputerze, a zatem całkowity czas z nowymi technologiami będzie dłuższy.
Z kolei badanie przeprowadzone w maju 2020
roku przez naszą Fundację Edukacji Zdrowotnej
i Psychoterapii pokazało, że w czasie lockdownu
(do maja 2020 włącznie) dzieci i młodzież spędzały
przed ekranem średnio 9 godzin dziennie.
Ma to silny wpływ na rozwijający się mózg dziecka. Szare komórki (neurony) przetwarzają informacje w postaci impulsów elektrycznych. Impulsy te
przekazywane są za pomocą włókien nerwowych
zakończonych synapsami. Te z kolei w zależności od
tego, czy są używane, czy nie, zmieniają swoją objętość. Synapsy często używane wzmacniają się i rozrastają, nieużywane zanikają. Generalnie — często
używane połączenia między nerwami utrwalają się
(pomaga temu mielinizacja, czyli otaczanie połączeń
często używanych białą materią — mieliną).

Smartfon zamiast zabawy
Pierwszy problem z nowymi technologiami jest
następujący: gdy dzieci siedzą po kilka godzin dziennie przed ekranem, a jedyne ruchy, które wykonują
to ewentualne kliknięcia czy uderzanie w klawiaturę, nie wykonują jednocześnie żadnej innej czynności. Doktor Leylle Palmer z Winona State University w Minesocie, prowadząc badania nad dziećmi
w wieku przedszkolnym, wypracował metodę
ćwiczeń, która okazała się zwiększać ich zdolność
późniejszej, szkolnej efektywnej nauki. Ćwiczenia
te obejmowały kręcenie się wokół własnej osi, skakanie przez skakankę, balansowanie, przewroty,
turlanie się, chodzenie po równoważni, huśtanie,
wspinanie się i jazdę na łyżwach. Okazało się, że
taka aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych. Współcześnie dzieci są jej niemal pozbawione. Zaniknęły szalone zabawy na podwórku, dzieci mnóstwo
czasu spędzają na oglądaniu filmów, graniu w gry,
generalnie — są „przyklejone” do ekranu. Połączenia neuronalne, które powinny w danym wieku być
wzmacniane, zanikają.

Atakuj lub walcz — non stop!!!
Drugi problem to przebodźcowanie. Pani Gabriela Chorab w artykule „Mózg wobec nowych
technologii: zagrożenia i straty” z 2016 roku pisze: „W wszechogarniającym zjawisku cyfrowych
technologii, Internetu, nadużywanie czynności przy
użyciu technologii może mieć znaczenie dla ośrodkowego układu nerwowego. Obciążanie pamięci
dzięki wykorzystywaniu cyfrowych mediów prowadzi do mniej intensywnej pracy mózgu, tym samym
zmniejsza się gotowość do zapamiętywania, przestajemy zawracać sobie nią głowę”.
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Innymi słowy, intensywny zalew mózgu nowymi
bodźcami, informacjami, z którym mamy do czynienia w przypadku nowych technologii, obciąża mózg
na tyle, że nie radzi on sobie z efektywnym ich przetwarzaniem. Szczegółowo opisuje to profesor Manfred Spitzer w książce „Cyfrowa demencja”.
Rezultatem jest to, co zaczęto określać mianem
„technowypalenia” mózgu. Profesor Jagoda Cieszyńska ostrzega wprost, że prowadzi to do zaburzeń koncentracji uwagi, zmniejszenia umiejętności
językowych, nadpobudliwości ruchowej i rozdrażnienia, obniżenia zdolności interpersonalnych itd.
Pytanie brzmi: co możemy z tym robić? Świadomość, jaką mają rodzice o zagrożeniu, jakie stanowi
nadmierna ekspozycja na nowe technologie — zwłaszcza małych dzieci — jest znikoma. Warto myśleć nad
sposobami docierania z tym przekazem do rodziców
dzieci (zwłaszcza w wieku przedszkolnym).

Uzależnienie
Kolejne zagrożenie to ryzyko uzależnienia. Istnieje różnica między szkodliwym korzystaniem
z technologii, gdy ktoś spędza za dużo czasu w internecie, jednak po wprowadzeniu twardych ograniczeń potrafi się do nich dostosować, a uzależnieniem. Osoba uzależniona na próby wprowadzania
ograniczeń reaguje buntem. Pojawić się mogą objawy takie same jak przy odstawieniu narkotyku
— agresja, panika, napady niepokoju, drżenie rąk,
niemożność skupienia uwagi na czymkolwiek poza
myślą o narkotyku (smartfonie, grze, świecie wirtualnym). Granica ta jest płynna.
Czynniki sprzyjające uzależnieniu
Nie wszyscy ulegają uzależnieniom — czy od
ekranu, czy od substancji. Szacuje się, że około 10%
populacji ma genetycznie uwarunkowaną większą
podatność na uzależnienia. Jeżeli mamy zatem w rodzinie (wśród przodków) osoby uzależnione, możliwe, że znajdujemy się w tej puli. Nie oznacza to
bycia skazanym na uzależnienie, osoby z grupy podwyższonego ryzyka powinny jednak być bardziej
ostrożne i na przykład nie eksperymentować z uzależniającymi zachowaniami. Uzależnienie grozi też
osobom silnie przeżywającym stres, nie radzącym
sobie z emocjami. Gry komputerowe, pornografia
internetowa, media społecznościowe itp. oferują
drogę na skróty — szybką poprawę nastroju.
Możliwe jednak, że najważniejszym czynnikiem
sprzyjającym uzależnieniom jest poczucie samot-

ności, odrzucenia. Sugeruje to klasyczny już eksperyment na szczurach z połowy ubiegłego wieku.
W pierwszej wersji tego doświadczenia szczury
zostały wsadzone do pojedynczych klatek, unieruchomione, a swoje cierpienia mogły łagodzić, otrzymując wodę z morfiną lub kokainą. Biedne stworzenia naciskały na potęgę dźwignię, która dostarczała
narkotyku. W kilka lat później badacz doktor Bruce Alexander zadał sobie pytanie, czy uzależnienie
związane było z mocą samej substancji, czy raczej
z podłymi warunkami, w jakich znajdowały się biedne futrzaki. Eksperyment przeprowadził inaczej —
oto szczury otrzymały wielkie, wygodne, wspólne
klatki, gdzie mogły prowadzić normalne szczurze
życie (pełne interakcji społecznych). Okazało się, że
w takich warunkach szczury mimo dostępności poideł z narkotykami niezwykle rzadko po nie sięgały
i żaden z gryzoni nie popadł w narkomanię.
Szczury są podobne do ludzi pod względem
relacji społecznych — i my, i one lubimy towarzystwo, potrzebujemy pozytywnych interakcji z innymi ludźmi. Doktor Kardaras podsumowuje: „Według
tego punktu widzenia dzisiejsza epidemia jarzących
się ekranów jest mniej oparta o ekrany, a bardziej
o rywalizujące, hiperindywidualistyczne, hiperizolujące, rozgorączkowane, dotknięte przez kryzys społeczeństwo, w którym zamieszkują nasze dzieci”.
(Dzieci ekranu, s. 104)

Środki zaradcze
Najlepszym sposobem jest zapobieganie uzależnieniu — wprowadzanie technologii w życie dziecka
stopniowo i pod kontrolą. Podobnie jak nie posadzilibyśmy dziecka za kierownicą samochodu, tak nie
powinniśmy wręczać mu smartfona. Choć badania
prowadzone są zaledwie od kilku lat, już dziś wiadomo, że najwcześniejszym momentem, w którym
dziecko może stać się posiadaczem smartfona jest
wiek 13 lat. Wcześniej dziecko nie dysponuje odpowiednimi umiejętnościami i stopniem dojrzałości
mózgu, by poradzić sobie samodzielnie z wyzwaniami, jakie stawia smartfon.
Podam przykład może drastyczny, jednak wcale nierzadki. Sześcioletni chłopiec (który od strony
technicznej smartfon opanował perfekcyjnie), robi
relację na żywo na Instagramie z załatwiania się
w ubikacji z podpisem: „Kto chce zobaczyć siusiaka, łapka w górę”. Robi to nie dlatego, że jest zaburzony, lecz dlatego, że sześciolatkowi takie pomysły
mogą przychodzić do głowy (bez myślenia o konsekwencjach), a nowoczesna technologia pozwala na
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natychmiastowe ich zrealizowanie. Jednak dostęp
do technologii to nie tylko problem braku dbania
o swoją intymność czy ochronę danych osobowych.
To też magnetyczne przyciąganie gier czy mediów
społecznościowych, którym nie potrafi się oprzeć
dziecko.
Druga rzecz — gdy wręczamy nastolatkowi
smartfon, warto od razu wyposażyć go w narzędzia
kontroli rodzicielskiej (takie jak np.. Google Family
Link), pozwalające zaprogramować z góry czas korzystania przez dziecko ze smartfonu oraz okresy,
gdy telefon „śpi”, np. od 10 wieczór do 7 rano. Początkowi korzystania ze sprzętu powinno towarzyszyć wspólne ustalenie zasad, kodeksu korzystania
z internetu/smartfonu. Przykład takiego „kontraktu
cyfrowego” można znaleźć na prowadzonej przez
naszą fundację stronie rodzice.co (http://rodzice.
co/11-14/kontrakt-cyfrowy-dla-mlodziezy-2019/).
Kontrakt cyfrowy powinien zawierać zarówno
ograniczenia (czego nie robić), jak i wskazówki pozytywne , a co najważniejsze — powinien być dokumentem żywym, do którego wraca się regularnie
i rozmawia o nim wspólnie z dzieckiem, w razie potrzeby go przeredagowując.

Co jeśli już nastąpiło technowypalenie
lub uzależnienie?
Dr Kardaras jako psychiatra i specjalista od
uzależnień od lat pomaga uzależnionym dzieciom
i nastolatkom. Podkreśla, że próby narzucania ograniczeń, np. czasowych, uzależnionemu lub przebodźcowanemu skazane są na porażkę. Tutaj potrzebne jest radykalne cięcie — cyfrowy detoks
trwający minimum 4 tygodnie (średnio 6, a czasem
nawet kilka miesięcy). Proponuje, by zacząć łagodnie od tygodniowego okresu ograniczenia korzystania z mediów, pozamykania różnych spraw. Daje to
możliwość uzależnionemu dziecku, by np. zaproponowało alternatywne środki kontaktu przyjaciołom,
uprzedziło znajomych online o swojej nieobecności
itp. Następujące potem tygodnie detoksu oznaczają zero kontaktu z mediami — również z filmami,
telewizorem. Prawdziwym problemem jest w tym
momencie szkoła, ponieważ obecność multimediów
na lekcjach przybiera czasem zastraszające wręcz
rozmiary. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich
szkół, jednak rodzicielskie oczekiwanie, że przez
najbliższych kilka tygodni dziecko nie będzie w szkole mieć zajęć z pokazywaniem filmów itp., w wielu
miejscach może się spotkać z niezrozumieniem. Być
może rozwiązaniem będzie poczekanie do wakacji
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z detoksem, jednak uzależnienia mają tendencje do
pogłębiania się. W USA funkcjonuje już kilka ośrodków leczenia uzależnień behawioralnych zapewniających dzieciom i nastolatkom warunki detoksu połączone z kontynuowaniem nauki szkolnej.
Do efektywnego detoksu nie wystarczy jednak
samo zabranie komórki i telewizora. Dziecko musi
po pierwsze rozumieć powagę problemu — czyli
fakt, iż jest uzależnione — po drugie, wiedzieć, że
to stan przejściowy. Świat wirtualny, filmy, muzyka
nie zostały mu odebrane na zawsze, jednak detoks
potrzebny jest, by nauczyło się posługiwać technologią w zdrowy sposób. Nie chodzi o to, że po detoksie wróci do gry po osiem godzin na dobę. Wróci
do oglądania filmów, kontaktu z przyjaciółmi, ale być
może już nie do zniewalającej go gry.
Trzeba być przygotowanym na to, że dziecko
będzie przechodzić okres wzmożonej irytacji, niepokoju, depresji, a może nawet pewnych symptomów fizycznych, takich jak bóle głowy lub brzucha.
To wszystko jest naturalne i po jakimś czasie przemija. Pamiętajmy jednak, jak pisze dr Kardaras: „jeśli dziecko wpada w histerię z powodu technologii,
możesz być pewien, że będzie to robiło częściej.
Bądź jednak silny i bądź rodzicem. To ty kontrolujesz
wtyczkę”. (Dzieci ekranu s. 303).
Gdy zabieramy dziecku to, co pochłaniało mu
wiele godzin dziennie, nie może zostawać samo
z pustką. Owszem, potrzebuje trochę czasu, by nauczyć się nowego, zdrowego sposobu życia, zdrowych nawyków. Na samo wyrobienie drobnego
nawet dobrego nawyku potrzebujemy co najmniej
3 tygodni regularnego powtarzania danej czynności. Takimi nawykami sprzyjającymi zdrowieniu są:
chodzenie spać i wstawanie o regularnej porze, wysypianie się, zdrowe odżywianie, rozwijanie hobby
i wykonywanie stałych obowiązków domowych (np.
wychodzenie na spacer z psem, podlewanie roślin
itp.) Potrzebne jest też wypełnienie pustki po smartfonie czymś nowym, co choć z początku może nie
być zbyt atrakcyjne, z czasem wciągnie dziecko.
Mogą to być nowy sport, nauka gry na instrumencie muzycznym, robótki ręczne (szydełkowanie czy
filcowanie) albo prowadzenie dziennika — w formie
pisemnej lub nawet komiksowej.
Bardzo ważne jest w tym okresie nawiązywanie
kontaktów z innymi ludźmi — pamiętajmy o szczurach, które dzięki radosnym, dobrym relacjom z innymi nie odczuwały potrzeby sięgania po narkotyki.
Może to dobry moment na wejście w nowe koło
zainteresowań czy wolontariat.
Dr Kardaras poleca też wejście w lepszy kontakt z naturą. Powołuje się tu na badania Edwarda
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O. Wilsona, a także Richarda Louv, który ukuł termin
deficytu kontaktu z naturą. Według badaczy wiele
z problemów dzisiejszych dzieci i nastolatków wynika z braku kontaktu z przyrodą, zamknięcia w betonie. Zresztą w wielu sprawdzonych programach
walki z uzależnieniami zawarte są prace w ogrodzie
czy wyprawy do lasu. Dlatego warto zaplanować na
czas wolny działania na świeżym powietrzu — pieczenie kiełbasek na ognisku, spływ kajakowy, odkrywanie nowych szlaków, podchody w lesie itp.
Podobnie warto zaproponować wiele nieustrukturyzowanych bliżej zabaw — drama, malowanie, taniec, improwizacje. Według Kristine Mraz, autorki
książki Zabawa z celem, taki rodzaj spędzania czasu
jest niezwykle ważny dla prawidłowego rozwoju.

Po okresie detoksu można zacząć stopniowo
wprowadzać (przestrzegając ograniczeń czasowych
i jakościowych) korzystanie z technologii, małymi krokami: od rzeczy najważniejszych (np. odrabianie lekcji
czy kontakt z przyjaciółmi) do elementów bardziej
rozrywkowych. Pamiętajmy jednak, że jeśli dziecko
było uzależnione od jakiejś gry, to kiedy do niej powróci, możemy oczekiwać utraty kontroli. Nadzieję
rodzi jednak fakt, że po detoksie wiele osób zauważa
swoje zniewolenie i myśl o powrocie do niego odpycha ich na tyle skutecznie, że sami wolą tego unikać.
Autorski, bezpłatny program wsparcia rodziców
w przeprowadzeniu dziecka przez cyfrowy detoks
dostępny jest na stronie rodzice.co oraz w formie
e-learningowej na platformie warsztaty.help.

Wpływ traum przeżywanych w dzieciństwie
(w tym w rodzinie alkoholowej)
na przyszłe zachowania autodestrukcyjne.
Samookaleczania, samobójstwa
mgr Ryszard Jabłoński, suicydolog
Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Akademickie Centrum Wsparcia „EMPATIA”

Trauma, czyli uraz w sensie psychologicznym,
obejmuje „stan psychiczny wywołany działaniem
czynników zewnętrznych zagrażających zdrowiu
i życiu, prowadzący do głębokich zmian w funkcjonowaniu człowieka”. „Trauma” z języka greckiego
oznacza „ranę”. Rezultatem tego urazu mogą być
utrwalone trudności układające się w zespół objawów zwany zaburzeniem stresowym pourazowym.

Trauma dziecięca
Doświadczenie traumatyczne dziecka polega na
byciu ofiarą lub świadkiem zdarzenia, które stanowi
rzeczywiste lub domniemane zagrożenie dla jego życia i zdrowia, jak również innych, a w szczególności,
bliskich mu osób. Skąd się bierze trauma u dziecka?

Pierwsze doświadczenia traumatyczne dziecka mogą
pojawić się jeszcze w okresie prenatalnym, np.:
—— zatrucie alkoholowe,
—— zatrucie nikotyną.
Każde poważne przeżycie, naruszające istotnie
bezpieczeństwo matki, przenosi się wprost na nienarodzone jeszcze dziecko.

Kluczowe są pierwsze lata życia dziecka.
Ze względu na późniejsze konsekwencje wpływu traumy na rozwój dziecka, szczególną rolę
odgrywa właśnie kilka pierwszych lat jego życia.
Młodsze dzieci, które doświadczyły traumy, mogą
wyrażać cierpienie poprzez nasilone reakcje fizjologiczne i sensoryczne, np. zmiany w zakresie jedze-
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nia, spania, poziomie aktywności, reakcji na dotyk
i zmianę miejsca. Małe dzieci mogą stać się bierne, ciche i wrażliwe na pobudzenie lub bojaźliwe,
zwłaszcza jeśli chodzi o rozłąkę oraz nowe sytuacje.
Dzieci mogą również doświadczać silnych reakcji lękowych, koszmarów nocnych lub wybuchów agresji. Czasem prezentują zachowania regresywne, np.
„spieszczanie” mowy, moczenie się, płacz. Mogą też
wykazywać zaburzenia związane z oceną zagrożeń
i znalezieniem ochrony, szczególnie w przypadkach,
gdy agresorem jest rodzic lub opiekun.

Skutki przeżytych traum
W przypadku młodszych dzieci charakterystyczny jest obniżony poziom wyników w nauce,
trudności z poszanowaniem zasad i norm. Konsekwencją dokonywania „złych wyborów” oraz dominacji reakcji agresywnych bywa też wchodzenie
w konflikt z prawem.
W przypadku nastolatków wpływ traumy
szczególnie zakłóca rozwój i funkcjonowanie kory
przedczołowej, obszaru mózgu odpowiedzialnego
m. in. za:
—— przewidywanie konsekwencji zachowania, kontrolowanie go,
—— realistyczną ocenę zagrożenia i bezpieczeństwa,
—— planowanie oraz realizację długoterminowych
celów.
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Trauma a mózg dziecka
Uważa się, że dzieci po przebytej traumie zachowują utajoną pamięć traumatycznych zdarzeń
w swoich mózgach i ciałach. Naukowcy wykazali
w badaniach, jak trauma dziecięca wpływa na funkcjonowanie mózgu. Widać wyraźnie, że funkcjonowanie układu nerwowego znacznie różni się
u dziecka straumatyzowanego i u dziecka wychowywanego w bezpiecznych warunkach.
—— Hipokamp przetwarza wspomnienia związaną
z traumą, przenosi informacje z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej (konsoliduje).
Robi to głównie podczas snu, co trwa tygodniami, a nawet miesiącami.
—— Ciało migdałowate to mózgowe „centrum
lęku”. Ciało migdałowate pomaga przechowywać wspomnienia, szczególnie emocje i doznania fizyczne.
—— Kora przedczołowa pomaga nam oceniać zagrożenie, regulować emocje, planować reakcje
oraz kontrolować impulsy. To centrum racjonalnego myślenia.

Wpływ traum na mózg i nasze reakcje
Hipokamp. Wysoki poziom hormonów stresu
może powodować niedorozwój hipokampa albo
jego kurczenie, przez co jego funkcje zostają upo-

Rycina1. Trzy główne obszary mózgu aktywne podczas doświadczania poważnego, traumatycznego zdarzenia
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śledzone. Trauma w dzieciństwie jeszcze pogarsza
ten problem. Wspomnienie traumy pozostaje nieprzerobione w hipokampie, niezintegrowane, fragmentaryczne, i daje poczucie, że jest „aktualne”,
a nie stare. [Niektórzy ludzie rodzą się z mniejszym
hipokampem, co sprawia, że są bardziej narażeni
na rozwinięcie zespołu stresu pourazowego (dalej:
PTSD)].
Ciało migdałowate. Mózgowe „centrum lęku”.
W PTSD ciało migdałowate staje się nadaktywne
(reaktywne). W efekcie hormony stresu są często,
albo ciągle, na wysokim poziomie.
Kora przedczołowa pomaga nam oceniać zagrożenie. Trauma w dzieciństwie powoduje niedorozwój kory przedczołowej. Rezultatem tego jest
upośledzona umiejętność: – oceny zagrożenia przy
pomocy racjonalnego myślenia;
—— regulacji emocji;
—— kontroli impulsów.
Flashback to intruzywne wspomnienie, które
nie tylko przywołuje wyraźne obrazy, ale również
emocje, a nawet doznania fizyczne. Wdziera się do
naszej świadomości bez naszego udziału.
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Doświadczanie flashbacku w PTSD
Hipokamp przypomina część fragmentarycznej
i niezintegrowanej pamięci, myśli, obrazu itp.
Ciało migdałowate reaguje — pamięć emocjonalna i związana z doznaniami cielesnymi aktywuje się — „flashback” — ponowne przeżywanie
traumatycznego zdarzenia. Interpretuje aktualne
zagrożenie — alarm — hormony stresu — reakcja
walki / zamrożenia/ucieczki
Kora przedczołowa nie potrafi zracjonalizować albo zdecydować, że aktualna sytuacja nie jest
zagrażająca, że jest bezpieczna. Trudności w regulacji emocji i kontrolowaniu impulsów.

Brak bliskiej relacji z dzieckiem może
doprowadzić do nieodwracalnych
zmian w jego mózgu.
W chwili narodzin aktywne są jedynie prymitywne struktury mózgu usytuowane w centrum
(pień mózgu). Doświadczenia z wczesnego dzieciń-

Rycina 2. Tomografia mózgu dziecka wskazuje rejony wysokiej aktywności (kolor czerwony) oraz niskiej aktywności (kolor niebieski i czarny)
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stwa są zapisywane w płatach skroniowych (temporal lobes).
Po lewej stronie — tomografia mózgu zdrowego dziecka wskazuje wysoką bądź bardzo wysoką
aktywność płatów skroniowych.
Po prawej stronie — tomografia mózgu dziecka,
które trafiło do sierocińca tuż po urodzeniu, wskazuje na ekstremalne zaniedbanie w niemowlęctwie.
Płaty skroniowe rejestrujące wrażenia zmysłowe
oraz odpowiedzialne za regulację emocji są niemal
wygłuszone (kolor niebieski i czarny). Wskazuje to
na niedorozwój poznawczy i emocjonalny dziecka.

Jakie procesy zachodzą w mózgu
dziecka, kiedy doświadcza ono
różnych emocji?
Wśród substancji chemicznych ważnych dla dobra relacji rodzic–dziecko znajdują się oksytocyna oraz opioidy.
Oksytocyna jest wydzielana w chwili narodzin
i wspomaga powstanie więzi matki i dziecka.
Opioidy to hormony gwarantujące dobre samopoczucie. Substancje te są wydzielane, gdy
dziecko jest czule dotykane bądź trzymane przez
rodzica lub opiekuna. Jeżeli rodzice nie rozumieją
potrzeby bliskości dziecka lub, co gorsza, regularnie
reagują na dziecko krytyką lub krzykiem, wydzielanie opioidów i oksytocyny zostaje zablokowane.
Dziecko może wtedy cierpieć z powodu „hormonalnego piekła” wynikającego z przedłużającego
się stresu, który może powodować trwałe zmiany
w mózgu. Za taki stan odpowiedzialne są hormony
stresu — kortyzol i inne glikokortykoidy. Wydzielają się one wówczas, kiedy ciało migdałowate, odpowiedzialne za odczytywanie emocjonalnego znaczenia różnych zdarzeń, uzna, że dzieje się
coś „zagrażającego”.
Stres zabiera dużo energii, która jest potrzebna
na ważne reakcje związane z:
—— samokontrolą,
—— racjonalnym myśleniem,
—— kontaktem ze sobą i z drugim człowiekiem.
Jeżeli dziecko jest wspierane w rozumieniu
trudnych, intensywnych emocji i zachowań, w jego
mózgu powstają takie połączenia, dzięki którym
wyższe ośrodki mózgowe będą mogły przejąć
kontrolę nad niższymi (np. ciałem migdałowatym)
i pomogą jasno myśleć o danej sytuacji oraz określić,
jakie działanie i jaka reakcja będą najwłaściwsze.
Dlaczego to jest takie ważne? Otóż, kiedy dziecko nie otrzymuje od otaczających go dorosłych od-
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powiedniego wsparcia w zakresie rozpoznawania,
rozumienia i regulowania trudnych emocji, systemy
znajdujące się w niższych ośrodkach jego mózgu
w późniejszych latach mogą okazać się nadmiernie aktywne. Z neurobiologicznego punktu widzenia dzieci nie mają możliwości rzeczowo komunikować swoich uczuć i samodzielnie sobie z nimi radzić
dopóty, dopóki nie pomogą im w tym dorośli. Istotne jest więc, w jaki sposób wpływamy na wczesne
doświadczenia dziecka, ponieważ to właśnie one
przekładają się na to, które stany emocjonalne będą
występować u niego najczęściej: czy dziecko będzie
mogło czerpać radość z codziennych doświadczeń,
czy też będzie notorycznie odczuwać uporczywe
stany lęku, złości i obniżonego nastroju. Za długotrwałe i silne napięcie emocjonalne, które może towarzyszyć dzieciom na co dzień, odpowiedzialna jest
przede wszystkim postawa dorosłych, jaką przyjmują wobec nich w domu czy w szkole. Pozostawienie
dziecka w stresie, odtrącanie go, kiedy potrzebuje
naszej uwagi, nieakceptowanie jego uczuć i emocji,
brak uważności na jego potrzeby, a w konsekwencji
pojawiający się silny lęk przed szkołą, uniemożliwiający efektywne uczenie się, długofalowo przyczyniają się do wielu zaburzeń.

Długofalowy stres przyczynia się m.in. do:
—— problemów z koncentracją i zapamiętywaniem
informacji;
—— trudności w zakresie budowania trwałych i życzliwych relacji z innymi;
—— kłopotów z nawiązywaniem kontaktów społecznych;
—— nieumiejętności odczytywania własnych stanów
emocjonalnych oraz stanów emocjonalnych innych osób;
—— braku pewności siebie oraz niechęci do podejmowania nowych wyzwań;
—— nadreaktywności kluczowych mózgowych systemów reagowania na stres (strach przed przebywaniem w samotności, ciągły brak poczucia
bezpieczeństwa, lęk separacyjny, ataki paniki,
uzależnienia);
—— skłonności do wybuchów złości, nadmiernej
drażliwości, popadania w stany lękowe i depresyjne;
—— powstawania dolegliwości na tle psychosomatycznym w tym m.in. do: trudności z zasypianiem, alergii, częstych bólów głowy, problemów
z regulacją ciśnienia krwi i pracy serca oraz do
zaburzeń trawiennych.
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Jak pomóc dziecku radzić sobie
ze stresem i trudnymi emocjami?
1. Akceptować trudne emocje dziecka
Uznawać, że emocje są naturalną częścią życia
każdego człowieka oraz że racjonalna część mózgu
dziecka jest jeszcze niedojrzała. Często dorośli pragną, by silne emocje dziecka natychmiast ucichły.
Nie chcą słyszeć przedłużającego się krzyku czy płaczu i obserwować tego, z czym zmaga się maluch.
Kiedy dziecko poczuje wspierającą postawę
dorosłego, doświadcza zazwyczaj ukojenia. Bliskość rodzica powoduje, że w jego mózgu zamiast
kortyzolu zacznie wydzielać się oksytocyna i endogenne opioidy. Dodatkowo zostanie pobudzony
jego nerw błędny, znajdujący się w pniu mózgu,
regulujący funkcje głównych narządów wewnętrznych. Szybko przywróci on porządek w kluczowych
systemach organizmu, których pracę zaburzyły silne
emocje — do równowagi powrócą układ trawienny,
rytm serca i oddech, a także funkcjonowanie układu
odpornościowego.
2. Spokojnie rozmawiać z dzieckiem
o jego zachowaniach i przeżyciach
Kiedy dziecko spotka się z akceptującą i wspierającą jego trudne uczucia postawą dorosłych, powoli zacznie się uspokajać i stanie się naturalnie
gotowe do zrozumienia istoty sytuacji i do spokojnej
rozmowy. Warto wówczas pomówić z nim o tym,
co się wydarzyło, i nazwać to. Ważne jest, aby:
—— nie oceniać,
—— nie oskarżać,
—— nie upominać.
Należy szczerze i uważnie przyjrzeć się temu,
co i w jaki sposób kierowało zachowaniem młodego
człowieka.
3. Być naturalnym wzorem do naśladowania
—— Kiedy my sami w sytuacjach dla nas stresowych
reagujemy krzykiem, trzaskamy drzwiami, rzucamy przedmiotami lub używamy wyzwisk,
dziecku trudno będzie nie przyjmować takich
postaw za własne i nie powielać tych zachowań
w przyszłości.
—— Kiedy prowadząc auto, wrzeszczymy na kierowcę, który nie zdążył ruszyć na zielonym świetle,
dziecko uznaje takie zachowanie za najlepsze rozwiązanie i najlepszą reakcję w podobnej sytuacji.
—— Kiedy ubliżamy sobie w rozmowie z partnerem, dziecko będzie podobnie zachowywało się
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w momencie konfliktu z nami czy z innymi osobami w swoim otoczeniu.
—— Ale także kiedy wciąż się dokądś śpieszymy,
nie dostrzegając tego, co dzieje się wokół nas,
kiedy krzyczymy, biegamy, pospieszamy innych,
wywieramy presję na sobie i pozostałych członkach rodziny, dziecko uczy się, że tak właśnie
ma wyglądać codzienne życie i komunikacja
w rodzinie.
4. Umożliwiać dziecku aktywność fizyczną
Liczne badania wykazują, że codzienna aktywność i kontakt z naturą pozwalają na zredukowanie
stresu u dzieci, a w rezultacie znacznie zwiększają
wydajność ich pamięci, poprawiają koncentrację,
a nawet stabilność emocjonalną. Dzieci, które cieszą się regularną aktywnością fizyczną, mają również
spokojniejsze relacje z innymi. Pamiętajmy też, że
w trakcie aktywności fizycznej w mózgu dziecka
wzrasta wydzielanie endorfin oraz serotoniny, substancji mających dobroczynny wpływ na regulację
emocji, zdrowie i ogólne samopoczucie.
Naukowcy z University of Illinois za pomocą
rezonansu magnetycznego przeprowadzili badania
mózgów dzieci aktywnie spędzających czas i dzieci,
które prowadzą raczej bierny tryb życia — często
siedzą przy biurku czy przed komputerem. Okazało
się, że dzieci, które biegają, bawią się na placu zabaw
czy grają w piłkę, mają:
—— o około 10% większy hipokamp (obszar odpowiedzialny za procesy poznawcze, umiejętność
zapamiętywania, skupienie uwagi oraz emocje);
—— lepiej radzą sobie ze stresem;
—— łatwiej zapamiętują informacje niż ich prowadzący siedzący tryb życia rówieśnicy.
Naukowcy podkreślali przy tym, że każdy rodzaj
ruchu zwiększa wielkość tzw. mózgopochodnego
czynnika wzrostu nerwów (BDNF, brain-derived neurotrophic factor), który wpływa na prędkość tworzenia się nowych neuronów i połączeń w mózgu.
5. Samemu praktykować uważność
We współczesnym świecie większość z nas żyje
szybko i bardzo intensywnie. Wciąż coś robimy, organizujemy, dokądś biegniemy. Wpadamy w wir pracy,
zadań i aktywności, a ponieważ nieustannie brakuje
nam czasu, staramy się robić już nie dwie, a trzy rzeczy naraz. System nerwowy przestaje radzić sobie
z selekcją bodźców, ponieważ jest przeładowany,
a my sami czujemy się wówczas zestresowani, przemęczeni i nie potrafimy na niczym się skupić. Do krwi
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Tabela 1.

Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży do 19. roku życia w latach 2012–2018
wiek

2012

2013

2014

2015

Nowa klasyfikacja
od 2016 roku

2018

9 lat i mniej

0

0

2

1

0–6 lat

0

10–14 lat

30

42

71

79

7–12

26

15–19 lat

343

423

526

558

13–18

746

Razem

373

465

599

636

19–24

1143

S

1915

lata

uwalniana jest duża ilość adrenaliny, odczuwamy stan
gotowości i reakcję „uciekaj albo walcz” (serce zaczyna bić szybciej, przyspiesza oddech, zwiększa się
ciśnienie krwi, napinają się mięśnie).

Zachowania samobójcze
dzieci i młodzieży
W ostatnich latach suicydolodzy notują znaczny
wzrost zachowań samobójczych w populacji dzieci
i młodzieży.
Jednym z podstawowych czynników zachowań
samobójczych młodego człowieka są tzw. osobnicze skłonności samobójcze. One kształtują
się już we wczesnych latach życia dziecka poprzez
przeżywane traumy. Erwin Ringel, w oparciu o swoje doświadczenia kliniczne twierdził, że „Niemal
w każdym przypadku wzmożone skłonności
samobójcze rozwijają się już w dzieciństwie,
im cięższe były doznane w tym czasie urazy
psychiczne, tym częściej dochodzą one do głosu”. Ten wybitny austriacki psychiatra udowadnia
nam, że „początkowe lata życia mają decydujące znaczenie dla wykształcenia się postawy
afirmującej bądź negującej życie.” Owe sześć
pierwszych „śmiesznych” lat, które wciąż jesteśmy
skłonni, mimo Freuda, Adlera, Eriksona, Spitza i in-

nych, uważać za pozbawione większego znaczenia,
decyduje o tym, czy w człowieku powstanie archetyp zaufania czy też nieufności, czy radość życia się
w nim obudzi, czy zgaśnie.
Dzieciństwo to najpiękniejszy okres w rozwoju
człowieka, jeśli oczywiście przebiega w kochającej
rodzinie, zaspakajającej podstawowe potrzeby dziecka, dające mu poczucie radości i szczęścia. Można zaryzykować tezę, że szczęśliwe, radosne dziecko to
w przyszłości szczęśliwy, zrównoważony dorosły.

Piśmiennictwo
1. Badura-Madej, W., Mesterhazy, A. Przemoc w rodzinie.
Interwencja kryzysowa i psychoterapia. Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000 .
2. Cohen, J.A., Mannarino, A.P., Deblinger, E. Terapia traumy i traumatycznej żałoby u dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
3. Czyż E., Szamańska J. Dziecko krzywdzone. KOPD,
Warszawa 1995.
4. Herman, J.L. Przemoc, uraz psychiczny i powrót do
równowagi. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk 2004.
5. Lis-Turlejska, M. Stres traumatyczny. Występowanie,
następstwa, terapia. Wydawnictwo Akademickie „Żak”,
Warszawa 2002.
6. Ringel E. Gdy życie traci sens. Rozważania o samobójstwie. Wydawnictwo Glob, Szczecin 1987.

Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie
kard. Stefan Wyszyński
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Telefon Zaufania twórczą i skuteczną
instytucją w profilaktyce i terapii
zagrożeń cyberprzestrzeni
(c.d. z poprzedniego numeru)
dr Anna Andrzejewska
dr hab. Józef Bednarek, prof. APS
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

3. Najnowsze wyniki badań
nad zagrożeniami cyberprzestrzeni
Liczne najnowsze wyniki prowadzonych badań związane z przedmiotowym obszarem analiz,
zamieszczone są zarówno w książkach autorskich
i pod redakcją, w pracach habilitacyjnych, jak i doktorskich oraz realizowanych projektach badawczych
przez NASK PIB, Rzecznika Praw Dziecka, CERT
Polska i wiele innych instytucji, fundacji oraz organizacji pozarządowych. Mają one zasięg zarówno
międzynarodowy1, jak i krajowy2.
Należy zwrócić szczególną uwagę na dużą
wartość i przydatność badań przeprowadzonych
w ramach projektu realizowanego przez Zespół ds.
Edukacji dla Bezpieczeństwa działający przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Badania przeprowadzono w latach 2018–2019 wśród 9198 uczniów
klas maturalnych i studentów studiów II stopnia
zamieszkujących i uczących się w różnych miejscach Polski. Wyniki badań zostały zaprezentowane
w największym w latach powojennych obszernym,
interdyscyplinarnym studium liczącym 684 strony3.
Zamieszczone w nim treści obejmują najważniejsze
zagadnienia związane z pokojem i bezpieczeństwem
publicznym, zjawiskami patologicznymi w życiu

1

2
3

Zob. m.in. J. Byrne, D. Kardefelt-Winther D, S. Livingstone, M. Stoilova,
Raport Global Kids OnLine Recearch Syntehesis, 2015–2016, UNICEF
Office of Research Innocenti and London School of Economics and
Political Science.
Zob. m.in. Badania NIK, NASK.
R. Bera, S. M. Kwiatkowski (red.), Młodzież wobec współczesnych
zagrożeń w życiu społecznym. Wyzwania dla pedagogiki bezpieczeństwa,
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Warszawa 2019.

społecznym, zjawiskami wykluczenia społecznego,
zagrożeniami życia rodzinnego, zagrożeniami zdrowotnymi i ekologicznymi oraz zagrożeniami kreowania własnej kariery zawodowej.
Ponadto w opracowaniu zawarto także liczne
wyniki badań dotyczące zagrożeń cyberprzestrzeni
i edukacji antyterrorystycznej4. Ze szczegółowych
wyników badań obszernie omówionych wynikają
wnioski, które zaprezentowano poniżej:
1. „Najczęstszą przyczyną obecności w cyberprzestrzeni, zwłaszcza ludzi młodych, jest dążenie
do uzyskania przez nich pewnej sfery wolności,
w której można prowadzić dowolne rozmowy
intymne, uciec od problemów z grupą rówieśniczą, czerpać większą satysfakcję z kontaktów
on-line, niż rzeczywistych relacji społecznych
„twarzą w twarz”…”.
2. „Młodzież dostrzega też zagrożenia, jakie niesie aktywność w cyberprzestrzeni. Szczególnie
(…) niebezpieczne jest znalezienie się na forach
dotyczących substancji psychoaktywnych i doświadczenie cyberprzemocy w Internecie (…)”.
3. „Negatywnymi skutkami nadmiernej aktywności
w cyberprzestrzeni w ocenie badanych uczniów
i studentów jest unikanie przez młodzież bezpośrednich kontaktów ze znajomymi w realnej
rzeczywistości (…)”.
4. „Do objawów uzależnienia od cyberprzestrzeni
badani zaliczali dążenie do uzyskania akcepta-

4

J. Bednarek, A. Andrzejewska, M. Rojek, A. Andrzejewski, Z. Małysz,
Młodzież o zagrożeniach w cyberprzestrzeni i edukacji antyterrorystycznej,
[w:] R. Bera, S. M. Kwiatkowski (red.), Młodzież wobec współczesnych
zagrożeń w życiu społecznym. Wyzwania dla pedagogiki bezpieczeństwa,
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Warszawa 2019, s. 128–194.
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cji przez innych w postaci zdobycia za wszelką
cenę większej liczby polubień pod umieszczanymi w mediach społecznościowych zdjęciami
i filmikami (…)”.
5. „Aby przeciwdziałać zagrożeniom w cyberprzestrzeni, niezbędne są działania zarówno najbliższej rodziny, jak i szkoły/uczelni (…)”.
6. Badana młodzież jedynie w stopniu przeciętnym
posiada wiedzę dotyczącą wybranych aspektów
edukacji antyterrorystycznej(…)”5:
Inne, wcześniejsze badania prowadzone w 2014
roku przez Pedagogium WSNS na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka i NASK zostały opublikowane w raporcie pt. Nastolatki wobec internetu. Wynika z nich,
że: „zdecydowana większość (86,2 proc.) deklaruje,
że korzysta z internetu codziennie, w tym 43,2 proc.
respondentów jest bez przerwy online; średni czas
korzystania młodzieży z internetu to w przybliżeniu
3 godz. i 40 min. dziennie (medialna = 3,0 godz.);
średni wiek inicjacji internetowej w Polsce to 9 lat
i 8 miesięcy (medialna = 10 lat); zdecydowanie najpopularniejszymi urządzeniami do komunikacji z internetem są wśród młodzieży: smartfon (54,3 proc), laptop
(53,5 proc.) oraz komputer stacjonarny (51,8 proc)”6.
Kolejne badania przeprowadzone w 2016 roku
przez TNS Polska S.A. na zlecenie Orange Polska,
we współpracy z Fundacją Orange i Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę Rodzice i dzieci wobec zagrożeń
w Internecie pokazują, że sieć jest dla młodzieży
ważniejsza niż dla dorosłych. Aż 62% dzieci twierdzi, ze trudno im sobie wyobrazić życie bez sieci,
podczas gdy w przypadku rodziców odsetek ten
wynosi tylko 39%. Aż 8% dzieci deklaruje, że „jest
stale online”. Prawie co piąte dziecko przyznaje, że
trafiło na treści przeznaczone tylko dla dorosłych,
w tym zdecydowana większość natknęła się na nie
przypadkowo. Tymczasem zaledwie 18% rodziców
wykorzystuje oprogramowanie chroniące je przed
tego typu sytuacjami7.
Prognozy dotyczące bezpieczeństwa w sieci nie
są optymistyczne. Analizując powyższe wyniki ba-

5

6

J. Bednarek, A. Andrzejewska, M. Rojek, A. Andrzejewski, Z. Małysz,
Młodzież o zagrożeniach w cyberprzestrzeni i edukacji antyterrorystycznej,
[w:] R. Bera, S. M. Kwiatkowski (red.), Młodzież w wobec współczesnych
zagrożeń w życiu społecznym. Wyzwania dla pedagogiki bezpieczeństwa,
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Warszawa 2019. s. 194–196.
Raport z badań nt. Nastolatki wobec internetu realizowany na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka i NASK przez Pedagogium WSNS,
w okresie maj – czerwiec 2014 r. W badaniach tych uczestniczyło 1235
uczniów z 50 szkół (po dwie klasy gimnazjów i klas 2 szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów) na terenie całego kraju dobranych
metodą losowania warstwowego, https://akademia.nask.pl/badania/
raport_z_badan_nastolatki_wobec_internetu.pdf [dostęp: 19.05.2020].
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dań, należy stwierdzić, że skala i zasięg aktywności
dzieci oraz młodzieży w przestrzeni cyfrowej systematycznie wzrasta. Coraz częściej pojawiają się
liczne przypadki nowych zagrożeń, obejmujących
także najmłodsze dzieci. Kwalifikacje i kompetencje
zarówno rodziców, jak i nauczycieli są niewystarczające, aby zapewnić bezpieczeństwo najmłodszego
pokolenia w sieci.
Po analizie zaprezentowanych, wycinkowych
wyników badań oraz wieloletniej pracy naukowo-badawczej autorów publikacji należy zwrócić uwagę na nasuwające się refleksje:
—— występuje wielka dynamika w rozwoju najnowszych zagrożeń powodowanych przez technologie i media cyfrowe, w porównaniu do skali
i zasięgu uzależnień konwencjonalnych, zwłaszcza chemicznych;
—— zauważa się specyficzne podobieństwa w rozwoju analizowanych nowych zagrożeń mających
miejsce w cyberprzestrzeni do zagrożeń tradycyjnych, począwszy od uwarunkowań, przyczyn,
przebiegu i skutków na każdym etapie rozwoju
dzieci i młodzieży;
—— rośnie liczba dzieci, w coraz młodszym wieku,
„wpadających w sidła uzależnień”;
—— uzależnienia oraz inne zagrożenia związane
z przestrzenią cyfrową mają globalny zasięg, skala
ich jest coraz większa oraz obejmują one wszystkich, począwszy od dzieci po osoby starsze;
—— następuje zanik relacji i więzi rodzinnych, co
skutkuje nawiązywaniem nowych, często niebezpiecznych relacji w sieci;
—— na rynku pojawiają się coraz nowsze generacje
inteligentnych urządzeń i gadżetów cyfrowych,
które są dla dzieci i młodzieży najlepszymi i najbardziej „lubianymi zabawkami”. Prowadzi to
do braku zainteresowania nauką, zabawą oraz
nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji społecznych w świecie rzeczywistym.
W kontekście prowadzonych analiz należy
zwrócić uwagę na rolę i znaczenie rodziny oraz
opiekunów w obszarze korzystania przez dzieci z mediów cyfrowych:
—— zauważa się niski poziom kompetencji pedagogicznych i profilaktycznych rodziców i opiekunów związany z nadmiernym korzystaniem

7

Raport z badań nt. Rodzice i dzieci wobec zagrożeń dzieci w Internecie,
Badanie przeprowadzone przez TNS Polska S.A. na zlecenie Orange
Polska, we współpracy z Fundacją Orange i Fundacją Dajemy Dzieciom
Siłę, https://fundacja.orange.pl/files/user_files/user_upload/badania/
Rodzice_i_dzieci_wobec_zagrozen_dzieci_w_Internecie_23.09_AKv.
pdf [dostęp; 20.05.2020].
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przez ich dzieci z mediów i technologii cyfrowych;
—— rodzice i opiekunowie w nieznacznym stopniu
zainteresowani są doskonaleniem swoich kompetencji specjalistycznych w zakresie diagnozy
i skutecznych działań w zakresie zapewnienia
bezpiecznego i zdrowego korzystania przez
dzieci z mediów cyfrowych;
—— występuje swoiste „osamotnienie” dzieci i rodziców przebywających w tym samym domu
(mieszkaniu) i korzystających z mediów cyfrowych (każdy w odosobnieniu w swoim pokoju);
—— następuje systematyczne obniżanie wieku dzieci, które po raz pierwszy korzystają z telefonu
komórkowego i mają go na własność;
—— nieznaczny jest stopień skutecznego zabezpieczenia telefonów komórkowych przez rodziców i opiekunów przed dostępem dzieci do
niecenzuralnych treści;
—— rodzice i opiekunowie wykazują niewielkie zainteresowanie współpracą ze szkołą w zakresie
przedmiotu analiz;
—— niska jest wiedza rodziców oraz opiekunów
o instytucjach edukacyjnych i profilaktycznych
świadczących usługi na rzecz bezpieczeństwa
dzieci i rodziny w przestrzeni cyfrowej.
W przypadku roli i miejsca szkoły w edukacji
dla bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni należy podkreślić:
—— włączanie do programów kształcenia studentów pedagogiki na kierunkach i specjalnościach
opiekuńczo-wychowawczych, edukacji przedszkolnej i szkolnej oraz nauczycielskich, treści
związanych z przedmiotem analiz;
—— potrzebę operacjonalizacji celów kształcenia,
strukturalizacji treści programowych, stosowanie innowacyjnych metod i form zdobywania wiedzy i w miarę możliwości indywidualizacji procesu nauczania-uczenia się w oparciu
o nowe technologie cyfrowe;
—— konieczność uwzględnienia nowych zasad uczenia się, powiązanych z metodyką samodzielnego
uczenia się, z wykorzystaniem założeń edukacji cyfrowej, ogólnodostępnej sieci edukacyjnej
i otwartych zasobów edukacyjnych;
—— twórcze stosowanie nowych rozwiązań w zakresie kontroli i oceny z wykorzystaniem mediów cyfrowych;
—— kształtowanie niezbędnych kompetencji wychowawczych, dydaktycznych, profilaktycznych
i terapeutycznych nauczycieli przedszkoli, szkół
oraz innych placówek oświatowo-wychowaw-
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czych związanych z przeciwdziałaniem nadmiernemu, nieracjonalnemu korzystaniu przez
dzieci i młodzież z mediów cyfrowych;
—— „włączanie” przez nauczycieli do treści programowych wybranych przedmiotów zagadnień
związanych z potencjalnymi zagrożeniami mediów cyfrowych;
—— poszukiwanie twórczych, formalnych form
i metod doskonalenia oraz rozwijania nowych
kompetencji komunikacyjnych, cyfrowych i medialnych pracowników oświaty w zakresie profilaktyki, prewencji i terapii w kontekście analizowanych zagrożeń i ich skutków.
Istotne zatem jest zwrócenie uwagi na wybrane
związki pedagogiki medialnej, edukacji dla bezpieczeństwa, profilaktyki, diagnozy i terapii oraz wskazanie wielkich i nowych kontekstów, wyzwań, problemów, paradoksów, dylematów i paradygmatów,
jakie pojawiają się przed tymi dynamicznie rozwijającymi się subdyscyplinami naukowymi pedagogiki
i innych dziedzin nauk społecznych8.

4. Dlaczego „Telefon Zaufania”
stał się i jest nową twórczą
oraz skuteczną instytucją
profilaktyczno-terapeutyczną
dla najmłodszego pokolenia?
Rozwój „Telefonu Zaufania” ma stosunkowo
długą i bogatą historię. Jest to już prawie sześćdziesiąt lat doskonalenia jego przydatności w pomocy,
zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Bogatą dlatego,
gdyż dynamicznie poszerza się obszar skutecznej
pomocy dla osób korzystających z niego. Jego geneza wiąże się z Dolnym Śląskiem. Wrocławski
„Telefon Zaufania” powstał 14 czerwca 1967 roku
z inicjatywy prof. Adama Bukowczyka i związany był
z naukowym środowiskiem medycznym. Mieścił się
przy Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej i Szpitalu Psychiatrycznym we Wrocławiu. Na początku
obsługiwany był przez lekarzy psychiatrów, później

8

Zob. m.in.: A. Andrzejewska, J. Bednarek (red.), Cyberprzestrzeń –
– Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wydawnictwo
Akademii Pedagogiki Specjalnej, NASK, Oficyna Wydawnicza Impuls,
Kraków 2015; A. Andrzejewska, J. Bednarek (red.), Cyberprzestrzeń –
– Człowiek – Edukacja, Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, NASK, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2018; A. Andrzejewski, J. Bednarek, Prakseologiczny wymiar profilaktyki wobec zagrożeń związanych
z aktywnością dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni, [w:] A. Wrońska,
R. Lew-Starowicz A. Rywczyńska, (red.), Edukacja – relacja – zabawa. Wieloaspektowość internetu w wymiarze bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży, Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2019.
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również przez psychologów i pedagogów, a dostępny był przez 24 godziny na dobę9.
Niekwestionowane zasługi dla rozwoju „Telefonu Zaufania” ma pani prof. zw. dr hab. Grażyna
Świątecka, uhonorowana wieloma najwyższymi orderami i odznaczeniami państwowymi, która wraz
z prof. Tadeuszem Kielanowskim, także w 1967
roku, założyła Gdański „Telefon Zaufania — Anonimowy Przyjaciel”. Była to pierwsza taka placówka
w Polsce, której idea zapoczątkowana w Gdańsku
rozeszła się na cały kraj. Pani Profesor również
jest współzałożycielką i prezeską Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej. Dzięki tej prekursorskiej idei „Telefon Zaufania” jest ogólnopolski,
bezpłatny i anonimowy oraz świadczy nieocenioną
pomoc dla ludzi, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Jak
podkreśla Pani Profesor: „Dziś, w dobie szybkiego
postępu techniki, elektroniki ułatwiającej komunikację międzyludzką, wielu ludzi, zwłaszcza młodych,
sięga nie po słuchawkę telefoniczną, ale do internetu. Internetowy „Telefon Zaufania” założony w 1999
roku przez Teresę Michalak w ramach Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej, cieszy się dużym
powodzeniem wśród młodzieży”10. Zwraca uwagę
dalej, że „(…) wsparcie, jakiego udzielają dyżurni
„Telefonów Zaufania” osobom przeżywającym załamanie psychiczne, osamotnionym i nie umiejącym
udźwignąć własnych problemów, urasta do rangi
swoistego rodzaju terapii czy profilaktyki zwalczającej czynniki ryzyka zagrażające zdrowiu, a nawet
życiu człowieka. Jest to zatem także przyczynek do
poprawy zdrowia społeczeństwa polskiego. Koszty
związane z takim sposobem wspierania zasadniczej
terapii są minimalne (…)”11.
Do „Telefonu Zaufania” dzwonią zarówno rodzice dzieci, jak też one same. Problemy, jakie zgłaszają
rodzice, najczęściej dotyczą utraty kontaktu z dzieckiem czy zmiany jego osobowości bądź zachowania,
natomiast młodzi ludzie w rozmowach akcentują
borykanie się z brakiem miłości, zarówno od osób
im najbliższych, jak i innych dorosłych12.
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G. Świątecka, Gdański Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” „urodził
się” w Akademii Medycznej w Gdańsku przed 50 lat, [w:] G. Świątecka,
E. Czuchnowska (red.), Telefon Zaufania — słucham, Wydawnictwo
Via Medica, Gdańska 2017, s. 11.
G. Świątecka, Gdański Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” „urodził
się” w Akademii Medycznej w Gdańsku przed 50 laty, „Telefon Zaufania”
nr 54-55/2017, s. 7.
G. Świątecka, Gdański Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” „urodził
się” w Akademii Medycznej w Gdańsku przed 50 laty, „Telefon Zaufania,
Nasza Gazeta” nr 54-55/2017, s. 7.
B. Skurzyńska, Problemy nastolatków w Telefonie Zaufania, [w:]
G. Świątecka, E. Czuchnowska (red.), Telefon Zaufania — słucham,
Wydawnictwo Via Medica, Gdańska 2017, s. 307.
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Młodzież szukająca pomocy w „Internetowym
Telefonie Zaufania” najczęściej podkreśla poczucie
osamotnienia, z którym mierzy się zwykle już w rodzinach, gdzie nie ma zrozumienia, ciepła, czy życzliwości. Nastolatkowie zwracający się o pomoc do
ITZ, za pośrednictwem maili, to ludzie, którzy mimo
młodego wieku mają zaburzony obraz sensu życia,
brak im celu oraz motywacji do działania, nieposiadający przyjaciół. Są to osoby, które uciekają w świat
mediów społecznościowych, szukając wsparcia,
a tam niestety doświadczają przykrych sytuacji, chociażby związanych z przemocą13.
W obliczu rozwoju społeczności cyfrowej, mającej charakter wirtualny, dotychczasowe instytucje oświatowo-wychowawcze, głównie rodzina
i szkoła, tracą swoje konwencjonalne funkcje opiekuńczo-wychowawcze i wynikające z nich zadania.
Pojawiają się nowe, związane z dynamicznie następującymi przemianami o charakterze cyfrowym,
a w przypadku dzieci i młodzieży mamy do czynienia
z jednej strony z ogólnodostępną siecią edukacyjną
oraz otwartymi zasobami edukacyjnymi, z drugiej
zaś najmłodsi użytkownicy cyberprzestrzeni stykają
się z coraz liczniejszymi różnorodnymi zagrożeniami, jakie ona generuje. W tym kontekście pojawia
się szereg wyzwań dla wielu środowisk zajmujących
się minimalizowaniem negatywnych skutków tych
zagrożeń. W związku z tymi uwarunkowaniami pozycja i rola „Telefonu Zaufania” staje się decydująca
w wielu bardzo trudnych i złożonych problemach,
z którymi dzieci i młodzież nie potrafi sobie poradzić.
Można ją rozpatrywać między innymi w następujących obszarach:
1) osobowościowej,
2) wielości i złożoności zgłaszanych spraw,
3) specyfiki „Telefonu Zaufania”.
1. Pierwszy obszar — osobowościowy, obejmujący dzieci i młodzież oraz osoby przyjmujące od nich zgłoszenia problemów oraz pytania.
W przypadku dzieci i młodzieży należy zwrócić uwagę na:
—— złożoność różnorodnych problemów wynikających z informacji i nowych relacji z jakimi spotykają się w sieci;
—— bezradność dzieci i nastolatków wobec sytuacji,
w jakiej się znaleźli;
—— niedostateczny poziom wiedzy radzenia sobie
w sytuacjach kryzysowych;
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B. Skurzyńska, Problemy nastolatków w Telefonie Zaufania, [w:]
G. Świątecka, E. Czuchnowska (red.), Telefon Zaufania — słucham,
Wydawnictwo Via Medica, Gdańska 2017, s. 310-311.
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—— brak zaufania do rodziców i opiekunów w celu
radzenia sobie z sytuacją problemową;
—— brak uzyskania pomocy w środowisku szkolnym;
—— alienację wśród rówieśników.
Kompetencje i doświadczenie osób przyjmujących zgłoszenia w ramach „Telefonu Zaufania” to:
—— wieloletnie kierownictwo, nadzór i kontrola nad
funkcjonowaniem instytucji „Telefonu Zaufania”,
systematycznie docenianego, co potwierdzane
jest licznymi certyfikatami oraz najwyższymi odznaczeniami państwowymi;
—— wysokie specjalistyczne kwalifikacje i doświadczenie personelu obsługującego telefon zaufania;
—— wysoki poziom kompetencji pedagogicznych
i psychologicznych kadry;
—— systematyczna weryfikacja podejmowanych
działań i podejmowanych innowacji w toku realizowanych konferencji;
—— powszechna znajomość miejsca i roli telefonu
zaufania;
—— wyjątkowo wysoka opinia o jakości i skuteczności podejmowanych działań;
—— wielki dorobek w zakresie skutecznych porad
i działań potwierdzona licznymi nagrodami za
owocną i pożyteczną statutową działalność;
—— powszechnie cenione przez osoby zgłaszające
problemy i rodziców usługi telefoniczne;
—— niekwestionowana pozycja na rynku usług profilaktycznych i terapeutycznych;
—— znajomość, a nawet biegłość w specjalistycznym
poradnictwie i doradztwie.
2. Drugi obszar dotyczący wielości, złożoności
i skuteczności zgłaszanych spraw w ramach
telefonu zaufania:
—— wielość, złożoność, różnorodność oraz specyfika zgłaszanych spraw i problemów;
—— sprawność i skuteczność działań kadry obsługującej;
—— gwarancja udzielania skutecznej pomocy;
—— zapewnienie dyskrecji rozmowy telefonicznej;
—— wieloetapowość skuteczności załatwianych
spraw;
—— wysoki poziom kompetencji pedagogicznych
i psychologicznych kadry;
—— wysoka ocena sprawności i jakości załatwianych
spraw;
—— pozytywna opinia środowiskowa o skuteczności
rozwiązywania zgłaszanych problemów;
—— zapewnienie anonimowości dzieci i młodzieży;
—— zachowanie intymności zgłaszanych problemów.
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3. Trzeci obszar dotyczący specyfiki „Telefonu
Zaufania”, a w jego ramach:
—— korzystanie z licznych aplikacji i możliwości
przekazów zapewnianych przez kolejne generacje telefonów komórkowych;
—— zapewnienie poufności w swobodnym przekazywaniu problemu i wariantów jego rozwiązania;
—— wysoki poziom zaufania do osób przyjmujących
zgłoszenia;
—— przeprowadzenie rozmowy telefonicznej z dowolnego miejsca i o każdej porze;
—— możliwość przechowywania w telefonie dowodów i ich udostępniania organom dbającym
o bezpieczeństwo osób zgłaszających się z problemami;
—— zagwarantowana prawna ochrona osób młodocianych;
—— zachowanie dystansu przez osoby przyjmujące rozmowy do problemów zgłaszanych przez
dzieci i młodzież;

Podsumowanie i wnioski
Powyżej zasygnalizowano jedynie wybrane związki pedagogiki medialnej, edukacji dla bezpieczeństwa,
profilaktyki, terapii i diagnozy z zagrożeniami, jakie
generuje przestrzeń cyfrowa, oraz wskazano wiele
nowych wyzwań, kontekstów, problemów, paradoksów, dylematów i paradygmatów w tym obszarze.
Pojawiają się one przed tymi dynamicznie rozwijającymi się dyscyplinami i subdyscyplinami naukowymi,
których przedmiotem kształcenia, profilaktyki i terapii musi być także zainteresowanie oraz aktywność
najmłodszego pokolenia w cyberprzestrzeni i światach wirtualnych. Nowe kwalifikacje i doskonalone
kompetencje jednostkowe oraz społeczne w ramach
tych obszarów mają istotny wpływ na wyższy poziom profilaktyki i terapii realizowanych przez rodzinę i szkołę, a także pozwolą optymalizować twórczą
i owocną działalność „Telefonu Zaufania”.
Z analiz zaprezentowanych w publikacji można
wysnuć następujące wnioski:
Nowe możliwości doskonalenia cyfrowej komunikacji mają wpływ na rosnącą aktywność najmłodszego pokolenia w sieci i powstawania nowych zagrożeń, których skala i zasięg systematycznie rosną.
Jest wiele nowych, specyficznych i dynamicznie rozwijających się zagrożeń cyberprzestrzeni dla
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Najnowsze wyniki badań nad zagrożeniami cyberprzestrzeni wskazują na niezwykle ważną i potrzebną działalność „Telefonu Zaufania”.
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Instytucja „Telefonu Zaufania” staje się ważną,
twórczą, skuteczną i perspektywiczną, pozytywnie
zweryfikowaną, ale wciąż możliwą do doskonalenia,
instytucją profilaktyczno-terapeutyczną dla dzieci
i młodzieży.
Do nowych, niezwykle ważnych obszarów działalności i podnoszenia skuteczności działań „Telefonu Zaufania” należą również profilaktyka i terapia,

prowadzona równolegle przez rodzinę i szkołę,
a także optymalizowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i kształcącej w szkołach i placówkach
oświatowo-wychowawczych, w kontekście przygotowania dzieci i młodzieży do bezpiecznego korzystania z nowych szans i zagrożeń mediów cyfrowych.
Piśmiennictwo w Redakcji

Żałoba zniekształcona
a „syndrom ocalonego od aborcji”
Ks. dr Jan Jankowski, teolog, filozof
Członek Stowarzyszenia doradców programu Żywa Nadzieja,
absolwent Szkoły Psychoterapii i Psychoanalizy w Aix-en-Provence
Béziers, Francja

Śmierć wpisana jest w życie. Jest do zasymilowania. Jest w pewien sposób na naszą miarę, choć
przekracza nas jako doświadczenie zupełnie inne, bo
niepoznawalne, póki żyjemy. To śmierć własna. Podobnie jest ze śmiercią bliskich. Jest w naszym zasięgu zaakceptowanie także takiej śmierci. Zwłaszcza jeśli jest to osoba starsza, która przeżyła godnie
swoje życie. Dużo gorzej akceptujemy śmierć osoby młodszej od nas, a szczególnie naszych dzieci.
To jedna z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejsza
z ludzkich prób. Doświadczenie jednak pokazuje,
że nawet i ona może być z czasem zasymilowana,
przepracowana. Długi proces asymilowania, „absorbowania” doświadczenia śmierci osoby bliskiej jest
żałobą. To proces trudny, bolesny, wymagający zgody
na cierpienie, jakim jest strata, tym bardziej trudny,
że dokonuje się bardzo powoli. Doświadczenie straty czy separacji towarzyszy nam od najmłodszych lat.
Pierwszym tego typu doświadczeniem jest odstawienie dziecka od piersi matki. W podejściu psychoanalitycznym każda żałoba przywołuje tę pierwszą stratę,
mówi się, że to ten utracony obiekt jest późniejszym,
nieuświadomionym przedmiotem naszego ciągłego
poszukiwania w miłości (Freud 1905).
Trudność żałoby wynika więc z tego, że przywołuje ona wszystkie wcześniejsze straty czy separacje.
Dotyczy to nie tylko tej pierwszej, ale również tych
późniejszych związanych z utratą bliskich, których

nie odżałowaliśmy, nie przeboleliśmy. Słowo przeboleć w języku polskim dobrze oddaje, na czym polega żałoba. Trzeba przejść przez ból, prze-cierpieć,
czyli w sposób dotkliwy, bo związany z bolesnymi
uczuciami, odbyć wewnętrzną drogę (Żałoba jest
podróżą, Doka 2017) odwiązywania się i pogodzenia się ze stratą, z pewnym oddzieleniem od osoby
kochanej. To nie tylko ból, ale i gniew, a czasami głęboki smutek. Wydaje się, że żałoba, czyli powolna
zgoda na tracenie, oddaje w pewien sposób naszą
ludzką kondycję, która naznaczona jest stratą radykalną, czyli utratą własnego życia. Ale zdaje się, że
jest tu i coś więcej. Posiadać paradoksalnie oznacza
nie-mieć na własność czyli tak jakbyśmy nie posiadali
(1 Kor 7, 30). Dotyczy to wszystkiego, co ważne:
miłości, przyjaźni, ale nawet dóbr materialnych. Bez
tej zgody na tracenie, okazuje się z czasem, że sami
jesteśmy „posiadani” poprzez różne dobra materialne. Chcąc nie chcąc, przysposabiamy też innych, by
nas opuścili, gdy próbujemy ich „mieć na własność”.
Żałoba jest więc bolesną i powoli dojrzewającą
zgodą na rozstania, te czasowe, ale i te nieodwracalne, przynajmniej w wymiarze doczesnym. Przepracowana żałoba czyni nas bardziej wolnymi i bardziej dojrzałymi. Psychologia współczesna nazywa
to wzrostem czy rozwojem osobistym. Cena tego
wzrostu jest jednak wysoka. Nierzadko jednak dochodzi do zaburzenia procesu żałoby. U spodu tego
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wynaturzenia mamy do czynienia, jak się wydaje,
z mniej lub bardziej świadomą nie-zgodą na ból, na
zrzeczenie się więzi ze zmarłym, na wszystkie trudne konsekwencje wiążące się z taką stratą (Rando).
Wynikiem takiej niezgody jest rodzaj „zamrożenia”
czy inaczej zniekształconej żałoby. W takim wypadku żałoba przestaje być naszym sprzymierzeńcem,
a staje się złowrogą destrukcyjną siłą, prowadzącą
do wielu zaburzeń psychicznych i fizycznych.
Celem tego artykułu jest próba ukazania przejawów żałoby zniekształconej, które z upływem czasu
nie mają zbyt wiele wspólnego ze swoją przyczyną,
jaką była nieodżałowana śmierć bliskiej osoby. W tym
kontekście żałobnik przestaje z czasem rozumieć
siebie, czuje się jeszcze bardziej zagubiony i skrzywdzony przez „wszystkie nieszczęścia jakie niezasłużenie spadają na niego”. Wydaje się, że podobny
proces zachodzi w przypadku dzieci, które straciły
rodzeństwo w wyniku aborcji. Osoby te przejawiają symptomy „syndromu ocalonych od aborcji”.
Z uwagi na to, że aborcja na ogół jest tzw. sekretem
rodzinnym, osoby z takich rodzin przejawiają wiele
autodestrukcyjnych symptomów, których pochodzenie wydaje się im niezrozumiałe, bo nieznane,
a specjaliści niejednokrotnie zatrzymują się jedynie
na objawach, nie sięgając przyczyn. Poniższy artykuł
ma za zadanie wskazać, na ile żałoba zniekształcona
łączy się z „syndromem ocalonego od aborcji”, podjąć próbę zidentyfikowania zależności między żałobą
zniekształconą a symptomami dzieci, które pochodzą z rodzin postaborcyjnych.

1. Żałoba — naturalna reakcja
na stratę
Żałoba jest procesem naturalnym, łączącym nas
ze światem zwierząt (King), zwłaszcza tych naczelnych człekokształtnych (Bowlby 1961), ale nie tylko,
bo badania Lorenza, twórcy współczesnej etologii,
dotyczące gęsi szarych, wpłynęły na teorie przywiązania i żałoby Bowlby’ego (Shaver i wsp.). Żałoba
prosta jest procesem uzdrowieńczym i wyzwalającym żałobnika (Pollock). Ostatecznie prowadzi on
do wzrostu osobistego i do osiągnięcia pewnego
„punktu zwrotnego” w życiu; analogicznie – zaburzony proces żałoby w konsekwencji zatrzymuje
rozwój, zwłaszcza dziecka, czyniąc je „sztywnym”
uczuciowo (Dygregrov 2013).
W optyce zjawiskowej żałobę można porównać
do leczenia. Po poważnym oparzeniu czy złamaniu
kości (Bowlby 1961) trzeba najpierw ją złożyć, co
jest bolesne, potrzeba czasu na noszenie jej w gip-
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sie i w końcu niezbędne są mozolne ćwiczenia, by
ją przywrócić do sprawności. Bez procesu leczenia,
a potem rehabilitacji, złamana ręka, pozostanie unieruchomiona, bezwładna, chora, co więcej, w miarę
upływu czasu cały organizm będzie zdradzał objawy zapalenia. Żałoba jest właśnie takim procesem
leczenia. Bez długiego czasu rehabilitacji, do roku
(Horowitz) albo do dwóch lat (Volkan 1985), pozostanie w nas na zawsze „coś” unieruchomione, bezwładne, chore, a z czasem sami będziemy cierpieć
na dokuczliwe choroby psychosomatyczne.
1.1. Dwa typy żałoby
Bowlby wyróżnia dwa rodzaje żałoby: normalną
(albo zdrową) i patologiczną. Wydaje się, że paradygmatyczne dla niego jest zachowanie dzieci, a także
gatunków zwierząt człekokształtnych, które przeżyły stratę (Bowlby 1961); przejawiają one gniew, który ma dodawać mocy do odnalezienia zagubionego
obiektu i upominania go, aby taka sytuacja się już
nigdy nie powtórzyła. Jest to zachowanie instynktowne, które co prawda jest przystosowaniem do
straty czasowej, niemniej jako siła popędowa odgrywa ważną rolę także w żałobie, która dotyczy straty
nieodwracalnej. W przypadku dziecka, jego gniew
i napomnienia są znakiem rozpoznawczym pierwszego stadium żałoby, jakim jest protest (Bowlby
1961). Takie reakcje należą także do symptomów żałoby normalnej u osób dorosłych. Niemniej, zdaniem
Bowlby’ego, problem zaczyna się, gdy ten gniew, tęsknota i wyrzuty z powodu opuszczenia, zostają wyparte ze sfery świadomej do nieświadomości. W tym
momencie zaczyna się żałoba zniekształcona.
Tym, co wyróżnia żałobę normalną od patologicznej, jest fakt, że w zdrowej żałobie początek
działania mechanizmu obronnego jest odłożony
w czasie, co pozwala na to, że instynkt do przywrócenia straty ma szansę się wyrazić; a przez swoje
wielokrotne, bezskuteczne powtórzenia powoli,
naturalnie się wygasza. Natomiast w patologicznej
— działanie mechanizmu obronnego jest przyspieszone, a ów instynkt nie może się wyrazić, ponieważ
zostaje wyparty i pozostaje w nieświadomości. Ten
całościowy proces obronny zawiera wspomniany
już mechanizm wyparcia, fiksacji oraz rozszczepienia „ja”. Mechanizmy te czynią żałobnika bardziej
podatnym na różne choroby psychiczne (Rando).
1.1.1. Żałoba prosta
Dopiero od niedawna przestano uważać żałobę
za ważny element życia społecznego. Nie docenia
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się jej siły wyzwalającej, ale i niszczycielskiej w przypadku, gdy zostaje zaburzona. Jako dziecko — pamiętam — na początku lat siedemdziesiątych, intrygowało mnie, dlaczego niektóre osoby noszą czarne
ubrania czy czarne opaski na przedramieniu, albo
dlaczego pewna pani w czerni nosi na palcu dwie,
a nie jedną obrączkę. Zwyczaje kulturowe osadzone w społecznych zachowaniach pomagały przejść
żałobę. Było to mniej więcej dwadzieścia pięć lat po
wojnie, wtedy prawie wszyscy byli w długiej żałobie po pokoleniu swoich dziadów, stąd żałoba była
jeszcze prawie wszechobecna i to w sposób otwarty
w całym społeczeństwie.
Tradycyjnie żałoba, poczynając od Freuda, jest
rozumiana jako rodzaj „odwiązania się”, w sensie
wycofania swojej energii (libidonalnej) zainwestowanej w osobę zmarłą. W wyniku żałoby „ja” ma
być na powrót wolne i niezahamowane (Freud
1917). Bowlby wyróżnia u osób dorosłych cztery
fazy żałoby: faza odrętwienia (trwająca zazwyczaj
od kilku godzin do tygodnia, może być przerywana
wybuchami skrajnego lęku albo/i złości), faza tęsknoty i poszukiwania osoby utraconej (może trwać
od miesiąca do nawet kilku lat), faza dezorganizacji
i rozpaczy oraz w końcu faza większej lub mniejszej
reorganizacji (Bowlby 1969). Kübler-Ross adaptująca między innymi teorię Bowlby’ego do chorych
terminalnie, traktuje śmierć jako ostatnią fazę wzrostu i wyróżnia pięć etapów żałoby: zaprzeczenie dysocjacja – izolacja; złość; targowanie się; depresja
i w końcu akceptacja (Kübler-Ross). Volkan rozróżnia tylko dwie fazy żałoby. Pierwsza, trwająca od kilku tygodni do kilku miesięcy, to odrętwienie i szok
towarzyszący zaprzeczaniu śmierci, bolesne emocje
wraz z towarzyszącym im płaczem frustracji z powodu nieobecności. Ten etap kończy się gniewem
wobec zmarłego, który oznacza, że „ja” osiągnęło
jednak akceptację śmierci bliskiej osoby. Drugi okres
(od roku do dwóch) zawiera spowolnione tempo
przyglądania się relacji ze zmarłym, walka między
zatrzymaniem lub odrzuceniem swego związania
z reprezentacją psychiczną zmarłego, bolesna świadomość, że zmarły opuścił nas i już nigdy „nie wytłumaczy swojego odejścia” oraz regresywną dezorganizację, która powinna prowadzić do nowej
wewnętrznej organizacji, czyli na przykład żałobnik
identyfikuje się z wybranymi aspektami zmarłego
i zamienia je na swoje funkcje życiowe, co prowadzi
do ubogacenia jego osobowości (Volkan 2009).
Psychologowie nurtu postmodernistycznego rozumieją żałobę nie tyle jako fazy, ale jako pracę do
wykonania: znalezienie sensu straty, rekonstrukcja
swojej tożsamości jako ocalonego, usiłowanie od-
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krycia dla siebie czegoś pozytywnego w konsekwencjach wynikających ze straty osoby bliskiej i w końcu:
kontynuowanie więzi ze zmarłym (Neimeyer). Worden, pisząc o żałobie, przywołuje słynnego psychologa rozwojowego Havinghursta, który twierdzi, że
dziecko w swoim rozwoju posiada pewne zadania do
wykonania: fizyczne, społeczne i emocjonalne. Jeśli
dziecko ich nie wykona na niższym poziomie, będzie
osłabione w pracy nad nimi na poziomie wyższym.
Zachodzi tutaj pewna analogia z procesem żałoby,
który wymaga wykonania kolejnych zadań, po to,
aby osoba ją przeżywająca mogła lepiej się dostosować do samej straty. Nie da się pominąć któregoś
z tych zadań, bez późniejszych komplikacji. Worden
wymienia cztery zadania żałoby: akceptacja realności
straty, doświadczenie i przejście bólu żałoby, dostosowanie się do świata, w którym nie ma osoby zmarłej, znalezienie trwałego połączenia z osobą zmarłą
na nowym etapie swego życia (Worden).
1.1.2. Żałoba zniekształcona
Najczęstszą formą żałoby zniekształconej jest zaburzenie przedłużającej się żałoby (PGD, Prolonged
Grief Disorder), które charakteryzuje się tzw. chroniczną dolegliwością związaną z separacją (uporczywe szukanie zmarłego i tęsknota za nim), samotnością, zaabsorbowaniem myślami o zmarłym, a także
innymi traumatycznymi dolegliwościami: uczuciami
niedowierzania, nieufności, szoku, „odcięciem się” od
innych i somatyzacją (Prigerson i wsp). Mówi się też
o zaburzeniu zniekształcenia żałoby traumatycznej
(CGD, Complicated Grief Disorder), w którym stwierdza się obecność symptomów zespołu zaburzenia
pourazowego (PTSD, Post Traumatic Stress Disorder).
Trzy główne okoliczności powodują zaistnienie reakcji PTSD: (1) osobiste spotkanie ze śmiercią, gdzie
doszło do poważnego zagrożenia dotyczącego własnego przeżycia; (2) masowa, wstrząsająca i nagła
konfrontacja ze śmiercią albo okaleczeniem innych
osób czy w końcu (3) konfrontacja z traumatyczną
śmiercią albo/i okaleczającą śmiercią osoby bliskiej.
W przypadku zniekształconej żałoby najczęściej
obserwuję się trzy kategorie symptomów PTSD:
(1) ponowne przeżywanie traumatycznego wydarzenia, (2) unikanie bodźca skojarzonego z tym wydarzeniem albo odrętwienie ogólnej reaktywności i w końcu, (3) wzrost pobudzenia fizjologicznego (Rando).
Można wyróżnić przynajmniej osiem syndromów żałoby zniekształconej: brak żałoby, odłożona
żałoba, zahamowana żałoba, zniekształcona żałoba,
konfliktowa żałoba, nieoczekiwana żałoba, chroniczna żałoba. Żałoba zniekształcona prowadzi w swoich
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konsekwencjach do zaburzeń psychicznych (rozwoju, jedzenia, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, schizofrenicznych, paranoidalnych, nastroju, dwubiegunowych, depresyjnych, niepokoju,
psychosomatycznych, dysocjacyjnych, seksualnych,
snu, tzw. „zaburzeń fikcyjnych”, kontroli impulsów,
dostosowania się, osobowości), a także zaburzeń fizycznych (np. zaostrzenie istniejącego już zaburzenia
układu naczyniowo-sercowego, podatność na niektóre zaburzenia infekcyjne, przyspieszenie depresji
prowadzącej do samobójstw, zmiany zachowania
uszkadzające zdrowie) czy w końcu do śmierci jako
takiej (samobójstwa, wypadki, alkoholizm i wynikające z niego choroby) (Rando). Żałoba zniekształcona
ma znaczący wpływ na jakość późniejszych relacji
osobowych. Nieprzepracowanie żałoby prowadzi
nierzadko do podjęcia mniej lub bardziej świadomej
decyzji: nigdy więcej nie będę kochał (Worden).
1.1.2.1. Przejawy żałoby zniekształconej
Według Bowlby’ego czynnikami, które predysponują do żałoby zniekształconej, są: skłonność do
tworzenia relacji lękowych i ambiwalentnych, skłonność do kompulsywnego opiekowania się innymi
oraz skłonność do wyrażania swojej niezależności
wobec więzi uczuciowych (Rando). Zdaniem Freuda jednym z kluczowych czynników wyróżniających
żałobę patologiczną jest przede wszystkim poczucie
winy (Freud 1917). Klinicznie wina może pochodzić z wielu przyczyn, na przykład: niedorównanie
do obrazu siebie, przekroczenie osobistych standardów, ambiwalencja we wcześniejszej relacji ze
zmarłym, niedoskonałości tej relacji, przetrwanie,
gdy inni zginęli, czy wreszcie — poczucie, że przyczyniło się jakoś do śmierci drugiej osoby (Rando).
Wina jest szczególnie powiązana z dającymi się wyodrębnić rodzajami śmierci: samobójstwo, śmierć
po długiej, przewlekłej chorobie, śmierć, podczas
której żałobnik mógł umrzeć albo ją spowodować,
śmierć dziecka oraz śmierć nagła i niespodziewana
(Rando). Lifton rozróżnia „winę nieuzasadnioną”
(neurotyczną) i „winę uzasadnioną”. Poza tym rozróżnia także „winę statyczną”, wynikającą z przytępionego i unieruchomionego „ja”, ta dzieli się na
„winę samookaleczającą” (trwałe samopotępienie)
i „winę odrętwiałą” (znieczulanie „ja” w celu uniknięcia winy). W przeciwieństwie do nich wyróżnia
„winę ożywiającą”, która ma przechodzić od czystego samopotępienia do odnowy i zmiany w życiu
(Lifton 1979). To właśnie wina może przyczyniać się
do zdezorganizowanego przywiązania. Niechęć do
przywiązania podszyta jest czasami u ocalonych lę-
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kiem przed byciem odpowiedzialnym za śmierć kolejnej bliskiej osoby (Charles i wsp.).
Gniew w żałobie jest z jednej strony normalną
reakcją na stratę, niemniej ekstremalna złość jest
znakiem rozpoznawczym żałoby zniekształconej,
a wynika z wcześniejszej relacji skrajnie zależnej,
łączącej żałobnika ze zmarłym. Tutaj gniew jest
znakiem protestu i wyraża poczucie opuszczenia,
które jest odbierane jako zagrażające przetrwaniu
(Raphael). Gniew jest wówczas często przenoszony
na innych, na zmarłego czy na siebie samego. Śmierć
osoby kochanej przywołuje poczucie braku bezpieczeństwa, tego doświadczanego jeszcze w dzieciństwie, powodowanego przez różnego rodzaju straty.
Istnieje wiele form gniewu: negatywne wypowiedzi,
agresja, sarkazm, nietolerancja, negatywna postawa wobec wszystkiego, irytacja, niepokój, upór,
wojowniczość, krytycyzm, samooskarżanie, agresja
bierna, bycie napiętym, wycofywanie się, zazdrość
i wiele innych (Rando). Gniew występujący w żałobie w wyniku traumy może przechodzić w morderczą wściekłość. Okazuje się, że traumatyczna bezsilność czy/i naruszenie sprawiedliwości, mogą być
zapowiedzią intensywnego gniewu (Nader). Szczególnie po zabójstwie gniew staje się bezgraniczny,
a intensywność uczucia złości oraz myśli o odwecie
przerażają nawet samego ocalonego. Rodzaje śmierci, które prowokują ekstremalną złość, to: śmierć
dziecka, zabójstwo, samobójstwo, śmierć będąca
wynikiem wypadków albo katastrof, śmierć podczas wojny, śmierć możliwa do zapobieżenia, śmierć
w wyniku katastrof, których spowodowania zmarły
jest winny przez zaniedbanie czy przez jakiś swój akt
(Rando). Kiedy do zabójstwa dochodzi w ramach rodziny, a więc jest ono popełnione przez jednego z jej
członków, żałoba staje się wyjątkowo trudna do zasymilowania, gdyż u ocalonego zachodzi podwójna
identyfikacja: z ofiarą i z mordercą. W takiej sytuacji
uczucia wściekłości i pragnienie zemsty istnieją obok
siebie, a ten rodzaj identyfikacji jeszcze bardziej
utrudnia proces żałoby. Gniew współwystępuje
z uczuciami winy i samooskarżenia (Rando). Poczucie winy może służyć także jako obronne przeniesienie gniewu wobec innych, zwłaszcza wobec bliskich
— ocalony, bojąc się wyrażać swój gniew, kieruje go
wobec siebie i tak staje się on winą (Bowlby 1963).
Zdaniem Bowlby’ego zniekształcenie procesu
identyfikacji z utraconym obiektem to jeden z ważnych wariantów żałoby patologicznej (Bowlby 1963).
Freud mówi o „identyfikacji narcystycznej” wynikłej
z melancholii, czyli tak naprawdę niezgody na opuszczenie utraconego obiektu (Freud 1917). Normalnie
identyfikacja pomaga w żałobie, ponieważ zamiast
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trwać w niekończącej się boleści z powodu nieobecności drogiej osoby, jej niektóre cechy stają się częścią naszej osobowości (Volkan 1993). Proces żałoby
w aspekcie identyfikacji składa się z dwóch aktów:
pierwszy to ustanowienie introjekcji, a drugi to rozluźnienie związania z introjektowanym obiektem
(Fenichel). Identyfikacja za pomocą introjekcji jest
konieczna w pierwszym etapie, następnym krokiem
jest jednak stopniowe się z niej wycofywanie. Wydaje
się, że brak tego drugiego etapu może prowadzić do
wynaturzenia identyfikacji. Błędna identyfikacja polega na internalizacji nie jakiegoś aspektu reprezentacji
osoby zmarłej, ale wszystkich jej cech (in toto identification), nawet tych znienawidzonych. Żałobnik
w ten sposób gubi granice między sobą a zmarłym.
Taka identyfikacja kończy się na ogół depresją (Volkan 1993). Identyfikacja w żałobie zniekształconej
dokonuje się czasami za pomocą introjektu zmarłego
(twarz, głowa, głos zmarłego), który umiejscawia się
w piersi albo w głowie żałobnika i daje iluzję kontaktu
czy dominowania nad utraconą osobą (Volkan 1981).
Do zakłócenia tożsamości dziecka, które dokonuje błędnej identyfikacji, może dochodzić w wyniku przynajmniej trzech sposobów jego traktowania
przez rodziców po śmierci rodzeństwa. „Dziecko zastępcze” albo inaczej „wskrzeszone” — jest substytutem dla rodziców dziecka zmarłego, „dziecko nawiedzane” — przeczuwa tragedię domową, ale jest
zbyt przestraszone, by o nią pytać, stąd żyje w swoich
najczarniejszych fantazjach, i wreszcie „dziecko związane”, czyli ograniczone nadopiekuńczością i lękami
rodziców (Krell i wsp.). Błędna identyfikacja, a przez
to zaburzenia tożsamości, mogą prowadzić do trwałego zatrzymania się na poziomie rozwoju emocjonalnego przedwcześnie zmarłego rodzeństwa (Hilgard).
To przykład twórcy postaci Piotrusia Pana, czyli James’a Barriego, który miał za zadanie zastąpić w życiu
matki swego zmarłego tragicznie brata Davida. Został
więc chłopcem obwieszczającym wszem wobec: Nie
chcę chodzić do szkoły i uczyć się; nikt mnie nie usidli,
żadna kobieta nie uczyni mnie mężczyzną; chcę na zawsze być małym chłopcem i bawić się (Rowe, Kulish).
Ocaleni na ogół nie żenią się, nie wychodzą za mąż
i nie mają dzieci, a jeśli jest rzeczywiście przeciwnie,
to pobierają się bardzo młodo i mają dużo dzieci,
w sposób nadmiernie rekompensujący (Pollock). Niechęć do posiadania dzieci może wynikać z lęku, że
w domu rodzinnym ciąża oznaczała na ogół śmierć
(O’Leary i wsp.). Kaplan przytacza wypowiedź kobiety, która jako ośmioletnia dziewczynka ocalała
z Holocaustu, a jako dorosła osoba wykrzyczała terapeucie: „Dokonałam dwa razy aborcji, bo sama byłam
dzieckiem” (Kaplan).
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Osoby, które utkwiły w żałobie zniekształconej,
mogą doświadczać zaburzeń halucynacyjnych czy
pseudohalucynacyjnych (Sedman), samobójstw jako
tzw. reakcji rocznicowych, objawów psychotycznych czy odtwarzania symbolicznie śmierci zmarłego rodzeństwa (Hilgard). Obserwuje się też pewną
zależność między stratą rodzeństwa w dzieciństwie
a objawami schizofrenicznymi (Rosenzweig i wsp.),
a także między stratą dziecka lub rodzica przed osiemnastym rokiem życia a wzrostem zachorowalności na
schizofrenię w wieku dorosłym (Liang i wsp.).
Bowlby wskazuje na jeszcze jeden symptom żałoby patologicznej: wewnętrzny przymus szukania
zmarłego rodzeństwa. Wynika on z zaprzeczenia,
że „obiekt” został utracony w sposób nieodwracalny (Bowlby 1963). Odkrycia Lorenza dotyczące gęsi
szarych (lata trzydzieste XX wieku) wykazywały, że
ich zachowania po śmierci współtowarzysza są bardzo podobne w tym względzie do ludzkiej żałoby
(Shaver i wsp.). U zwierząt mechanizm ten wynika
prawdopodobnie z „przekonania”, że współtowarzysz zaginął tylko czasowo, a więc strata jest możliwa do przywrócenia. To rodzaj instynktu, który pcha
zwierzęta do odnalezienia zaginionego. Jak się wydaje, u ludzi zupełnie nieracjonalne szukanie osoby
zmarłej zakłada także istnienie jakiegoś aparatu sensoryczno-motorycznego, czy raczej popędu, budzącego się w momencie straty bliskiej osoby (Parkes
1970). Szukanie zmarłego niejednokrotnie łączy się
jednocześnie z przerażeniem, że ten jednak mógłby
wrócić do życia; lęk ten odzwierciedla wcześniejszą,
ambiwalentną relację ze zmarłym (Volkan 1981).
Zdarza się, że osoby w żałobie „szukają” swych
zmarłych w późniejszych relacjach uczuciowych. Są
oni popychani nieuświadomionym pragnieniem odtworzenia brakującej relacji. Na przykład młoda kobieta, która uporczywie wchodziła w kolejne intymne związki z dużo starszymi od siebie mężczyznami,
jak się okazało, czyniła tak w celu „odnalezienia”
swego zmarłego w dzieciństwie ojca (Volkan 1981,
Bowlby 1963). Wyniki badań wskazują, że młode
kobiety, które straciły osobę ważną, są, zwłaszcza
w trzech pierwszych miesiącach żałoby, bardziej
skłonne do podejmowania wczesnych relacji seksualnych, w celu zajścia w ciążę jako formy odzyskania
poniesionej straty (Greenberg). Inne badania demonstrują zależność między stratą w dzieciństwie (zwłaszcza ojca) a zaburzeniami tożsamości seksualnej
w okresie dorastania czy wczesnej dorosłości (Bernstein). U ocalonego od śmierci rodzeństwa może też
dochodzić do przeniesienia ze zmarłego rodzeństwa
na partnera tej samej płci, co może prowadzić do zachowań homoseksualnych (Pollock, Pinhero).
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Wśród wielu symptomów żałoby zniekształconej można wyróżnić także zachowania autodestrukcyjne. To na przykład brawurowe podejmowanie czynów wysokiego ryzyka (Rando), które
w powiązaniu z winą mają na celu ukaranie żałobnika
(Szanto), aż do popełnienia samobójstwa włącznie,
szczególnie w żałobie po samobójstwie (Latham,
Young). Samobójstwo w żałobie zniekształconej jest
reakcją na pragnienie „magicznego połączenia się”
ze zmarłym (Volkan 1981). Wiliam Styron, autor
książki Wybór Zofii, w roku 1990 publikuje autobiografię Darkness Visible dotyczącą własnej depresji o tendencjach samobójczych. Opisuje w niej jak
śmierć jego matki, gdy miał jedenaście lat, naznaczyła całe jego życie, choć przez bardzo długi czas
nie miał tego świadomości. Po pięćdziesięciu latach
dopadła go ciężka depresja wynikła z nierozwiązanej i zapomnianej żałoby po matce (Volkan 1993).
Inną formą zachowań autodestrukcyjnych jest tzw.
samoleczenie (self-medication), czyli branie środków
uspakajających czy substancji psychoaktywnych, np.
narkotyków (Raphael). „Pragnienie” substancji uzależniającej może mieć charakter symboliczny, może
reprezentować pragnienie lub tęsknotę za utraconą
osobą — substancja uzależniająca jest brana po to,
aby uśmierzyć to pragnienie i tęsknotę. W ten sposób powstaje chroniczny i psychologiczny głód oraz
niepohamowane pragnienie przywrócenia na nowo
narcystycznych i emocjonalnych strat dotyczących
wcześniejszych etapów rozwoju. Strata wyzwala
psychiczną nierównowagę, a ta szuka ulgi w uzależnieniach (Skolnick). Zauważa się zależność między
stratą w okresie dzieciństwa, zwłaszcza ojca czy
matki, a późniejszym uzależnieniem od narkotyków
czy alkoholu (Jackson). W badaniach dostrzega się
także podobną zależność między żałobą patologiczną a zaburzeniami jedzenia. Pustka po kochanej osobie „chce” być wypełniona, osoby w żałobie czynią
to za pomocą jedzenia. Zaspokojenie głodu łączy się
też symbolicznie z poczuciem bycia zaopiekowanym
i kochanym (Rando).
Volkan nazywa ludzi tkwiących w żałobie zniekształconej „wiecznymi żałobnikami”(perinal mourners). Są oni „zamknięci” w chronicznym przyglądaniu się swojej skomplikowanej relacji ze zmarłym,
na próżno szukając rozwiązania. Miewają halucynacje, np. widzą swoich bliskich w niewielkich rozmiarach, najczęściej jest to jednak wrażenie jakby
„obecności” w klatce piersiowej albo poczucie bycia
wołanym przez jakiś „bezcielesny głos” (symptomy
łudząco podobne do symptomów psychotycznych
czy schizofrenicznych). „Wieczni żałobnicy” kompulsywnie czytają nekrologii, robią często aluzje
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dotyczące śmierci albo cmentarzy, prowokują grę
w ”gubienie i szukanie” przedmiotów (np. znajdowanie kluczy w najmniej spodziewanym miejscu),
kryje się za tym uparte szukanie bliskich wśród
żywych (np. w tłumie). „Wieczni żałobnicy” śnią
również tzw. „zamrożone sny” (sny pozbawione
ruchu, albo w których zmarły jest uwikłany w walkę o życie, a śniący usiłuje go uratować) czy też sny
odzwierciedlające iluzję, jakoby śmierć była odwracalna, konsekwentnie o zmarłym mówią w czasie
teraźniejszym, pamiątki po zmarłych mają dla nich
znaczenie „magiczne”, stając się tzw. „przedmiotami łączącymi” (czasami może to być pies albo kot),
które wyrażają ambiwalentną relację ze zmarłym
(z jednej strony pragnienie wskrzeszenia go, a jednocześnie przerażenie z tym związane). „Wieczni
żałobnicy” przeżywają nawracające depresje mogące prowadzić do samobójstw, a ponadto są bardziej
niż inni skłonni do chorób psychosomatycznych,
a także chorób psychicznych (Volkan 1985, 1993).
1.1.2.2. Wybrane czynniki przyczyniające się
do zaburzenia procesu żałoby
Wyzwalający i zdrowieńczy proces żałoby komplikuje się w sposób radykalny z czterech zasadniczych powodów. Po pierwsze, komplikacje mogą być
wywołane przez śmierć, która stała się tabu, czyli sekretem rodzinnym. Po wtóre, proces żałoby doznaje zniekształcenia, gdy strata ma miejsce w okresie
wczesnego dzieciństwa, kiedy to aparat psychologiczny dziecka jest jeszcze niedojrzały. Do tego wszystkiego może dochodzić trzeci element, a mianowicie brak ciała zmarłej osoby i w związku z tym brak
obiektu, wokół którego mógłby uruchomić się proces
żałoby. W końcu, element czwarty, to traumatyczny
sposób śmierci: tragiczny wypadek, katastrofa naturalna, bycie świadkiem albo bycie zaangażowanym
w śmierć osoby bliskiej, morderstwo, samobójstwo,
wojna, a także straty okołoporodowe: poronienie,
śmierć jednego z bliźniąt w łonie matki, aborcja.
Oprócz tych czterech elementów są oczywiście
i inne, które wynaturzają żałobę. Na przykład żałoba
jest znoszona w miarę dobrze, o ile relacja ze zmarłym była dobra, natomiast ambiwalentność relacji
(miłość–nienawiść) mocno komplikuje żałobę. Innym
elementem przyczyniającym się bardzo często do zaburzeń jest sytuacja, gdy ostatnia strata przywołuje w
pamięci wszystkie dotychczasowe, niedokończone
żałoby. Wówczas żałoba jawi się jako coś zupełnie nie
do wykonania, jako kompletna katastrofa. W końcu
inny element utrudniający żałobę to społeczna negacja straty, nie przyznanie jej w ramach społecznych
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zachowań statusu straty, to tzw. żałoba pozbawiona
swoich praw (Disenfranchised Grief, Doka 1989).
Wszystkie te elementy, lista nie jest wyczerpująca, mogą powodować taką „mieszankę wybuchową”,
że śmierć osoby kochanej jest właściwie niemożliwa
do zasymilowania w ramach zwykłej, prostej żałoby.
Niemniej strata, a właściwie jej konsekwencje, nie
„wyparowują”, nawet po latach. Co więcej, właśnie
po latach, okazuje się czasami, że jesteśmy ofiarami
żałoby zniekształconej czy tzw. „zamrożonej żałoby”. Przy czym to ostatnie porównanie nie do końca
jest celne, „zamrożenie” zakłada jakąś niezmienność,
statyczność tego, co zamrożone, tymczasem żałoba
nawet „zamrożona” nie jest czymś statycznym. Ona
się rozwija, ale inaczej, nie wprost. Nie znalazłszy
swego ujścia w sposób dla siebie naturalny (etapy,
zadania) „wynaturza się” w postaci zaburzeń psychosomatycznych czy zaburzeń zachowania. Problem
w tym, że po latach trudno połączyć te objawy z niedokończoną kiedyś żałobą, choć z drugiej strony jasnym jest, że nie zawsze owe symptomy muszą mieć
tylko tę jedną przyczynę (S. Horowitz).
1.1.2.2.1. Śmierć jako sekret rodzinny
Wbrew obiegowej opinii to nie seks, ale właśnie
śmierć jest naczelnym tematem tabu w rodzinie.
Tam, gdzie osoby są wolne w komunikowaniu swoich myśli, uczuć czy fantazji wobec innych, możemy
mówić o „otwartym” systemie relacji. W tzw. „zamkniętym” systemie istnieje pewien automatyczny
odruch chronienia siebie samego przed niepokojem
płynącym od innej osoby, ale komunikat jest dokładnie odwrotny: unikam tematów tabu, aby nie zasmucać i nie niepokoić innych (Bowen). Nawet jeśli
fakt śmierci nie jest ukrywany, to jednak w okresie
żałoby jest ona często traktowana jak sekret, po
prostu nie rozmawia się na temat zmarłego (Rosen).
Sekrety w sensie ścisłym dotyczące faktu śmierci, to znaczy ukrywanie jego zajścia, mają charakter
szczególnie destrukcyjny dla całej rodziny, a zwłaszcza dla dzieci. Te z jednej strony „coś” wiedzą i przez
to czują się niekomfortowo w rodzinie, ale z drugiej
dostają komunikat ze strony rodziców, że nic się nie
stało. Jest to forma tzw. „podwójnego związania”
(podwójny i sprzeczny komunikat), które jest jednym z elementów przyczyniających się do rozwoju
schizofrenii w rodzinie (Weakland). W ten też sposób
żałoba zostaje skutecznie zablokowana i przechodzi
w żałobę zniekształconą. To, że dzieci nie wiedzą
w sposób świadomy o śmierci rodzeństwa, nie oznacza, że ona ich poważnie nie dotyka (Rowe). W intuicyjny sposób czują, że jakby „muszą żyć za dwo-
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je”, że „zajmują nie swoje miejsce” (Hermenjat), że
„kogoś brakuje w rodzinie”, a ich sny czy koszmary,
rysunki, zabawy, czy w końcu symptomy chorobowe
wyrażają ich „nieświadomą wiedzę” na temat usilnie
skrywanych sekretów rodzinnych. Taką „nieświadomą wiedzę” zdradzają dzieci kolejnych pokoleń
ocalonych od Holocaustu (Virag). Podobna sytuacja
zachodzi u dzieci, które przeżyły w łonie swoich matek śmierć swego bliźniaka. Hayton, która bada tzw.
„syndrom zniknięcia bliźniaka” (vanishing twin syndrome) twierdzi, że proces psychoterapii w tym wypadku, polega między innymi na rozwikłaniu niejasnego
wrażenia nazywanego ”snem z łona”. Taką wiedzę
przejawia rodzeństwo dzieci abortowanych (Weiner,
Ney 2010). Ney przytacza sen pewnej dziewczynki,
która śniła zabawę z trójką innych dzieci. Wykopały
tunel w piasku, który się w końcu zawalił i ostatecznie wszyscy jej towarzysze zabawy zginęli. Psychiatra
w rozmowie z jej matką dowiedział się, że ta miała trzy inne ciąże, które nie skończyły się porodem,
a córka, która miała ten sen, nie mogła o tym w żaden sposób wiedzieć (Ney 2006, 2010).
Proces okrywania sekretem niektórych strat,
ma też zasięg szerszy i dotyczy czasami całych społeczeństw— mamy wówczas do czynienia ze swego
rodzaju społeczną zmową milczenia. Zachodzi to
w przypadku katastrof, które ludzie bezpośrednio
wywołują (Holocaust) albo się do nich przyczyniają
(katastrofy naturalne), dotyczy to także przypadków
wykorzystywania seksualnego czy strat prenatalnych.
Owa „zmowa milczenia” ma wówczas miejsce na
trzech płaszczyznach: sami ocaleni nie chcą mówić
o tym, co przeżyli, po wtóre społeczeństwo nie dowierza w to, co się stało, a w końcu nawet terapeuci są na tyle przerażeni, że nie są w stanie do końca
wysłuchać makabrycznych opowieści swoich pacjentów (Danieli). Takie sprzysiężenia milczenia poważnie
utrudniają proces żałoby, gdyż w wyniku społecznej
autocenzury, czyli niepisanej, społecznej zgody, nie
mówi się o pewnych stratach, a tym samym neguje
się je w przestrzeni społecznej. Wśród modelowych
czynników, które przyczyniają się do tzw. „nierozwiązanej żałoby”, wymienia się społeczną negację strat
związanych z poronieniem i aborcją (Lazare).
1.1.2.2.2 Przeżycie straty
w okresie dzieciństwa
Zdaniem Anny Freud dziecko jest niezdolne do
przejścia żałoby, ponieważ jego aparat psychiczny
nie jest wystarczająco dojrzały do podtrzymywania wewnętrznej reprezentacji drugiego, a tylko
w ten sposób jest ono zdolne rozwinąć tzw. „stałość
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obiektu” (dziecko jest zdolne zostać samo, bo potrafi utworzyć w sobie jakby „odcisk” matki). Według
Wolfenstein dopiero przejście przez okres dorastania, w którym dziecko musi zmodyfikować albo opuścić obraz rodziców z dzieciństwa, jest tym okresem,
który pozwala na doświadczenie całego procesu żałoby (Wolfenstein). Tymczasem Bowlby twierdzi, że
już sześciomiesięczne dziecko doświadcza żałoby tak
samo jak osoba dorosła. Wyróżnia on u dzieci (między
6. miesiącem a 3. rokiem życia) trzy fazy żałoby: protest, rozpacz i w końcu odwiązanie. Przy czym jest to
odwiązanie czysto obronne, mające na celu ukaranie
tzw. figury przywiązania albo wyraża ono niepewność dziecka w jednoczesnym pragnieniu komfortu
i wyrażenia swego gniewu. (Bowlby 1969). Furman
uważa podobnie, że dziecko jest zdolne do żałoby,
ale, co ciekawe, stawia jednocześnie tyle zastrzeżeń
i warunków koniecznych do tego, by dziecko mogło
się skonfrontować z żałobą, że tylko nieliczne dzieci
zdają się być zdolne do przejścia tego procesu.
Zwłaszcza w przypadku, gdy śmierć i jej okoliczności są traumatyczne, dzieci nie są w stanie na
pewno przejść całej żałoby, a szczególnie wypełnić zadania pojednania się z osobą zmarłą, gdyż za
każdym razem usiłowanie przypominania jej sobie
staje się „przypominaniem traumatycznym”. Dziecko pozostaje więc „uwięzione”, bo zaabsorbowane
traumatycznymi okolicznościami śmierci (Dyregrov
2013). Wyniki badań klinicznych Volkana wskazują,
że wszystkie badane przez niego dzieci, które straciły ojców w czasie II wojny światowej, urodzone
przed lub po stracie, stały się ostatecznie „wiecznymi żałobnikami” (Volkan 2009). Jego zdaniem wynikało to przynajmniej z dwóch powodów. Dziecko
nie znalazło osoby, która byłaby substytutem zmarłego, po wtóre nie miało kogoś, przed kim mogłoby
się wypłakać i przejść swoją żałobę (Volkan 1993).
Niezdolność dziecka do przejścia całej żałoby
w sytuacji doświadczenia straty w okresie dzieciństwa może mieć też inne przyczyny. Śmierć jest
trudna dla dziecka do skonceptualizowania. Nie
potrafiąc też przeżywać przykrości przez dłuższy
czas, dziecko zmusza się do uczuć i myśli przeciwnych, stąd występuje u niego zaprzeczanie,
a w konsekwencji zachodzi możliwość rozszczepienia „ja”. Dziecko boi się też utracić kontrolę nad
sobą, a jednocześnie internalizuje prośby rodziców
o powstrzymywanie uczuć, a w końcu identyfikuje się z rodzicielskimi sposobami radzenia sobie
z uczuciami (Crehan). Bowlby, opisując patologiczną żałobę u dzieci, wymienia następujące jej przejawy: nadaktywność z występującymi atakami agresji
i destrukcji, kompulsywne opiekowanie się innymi
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i dużą zaradność, zachowania euforyczne połączone z depersonalizacją, symptomy zniekształconej
identyfikacji oraz skłonność do wypadków (Bowlby
1980). Helene Deutsch w swoim klasycznym artykule z roku 1937 Brak żałoby stawia hipotezę, że
niezdolność do żałoby w wieku dorosłym, wynika
z nierozwiązanej żałoby z okresu dzieciństwa.
1.1.2.2.3. Brak kontaktu z ciałem zmarłego
Realność śmierci osoby zmarłej jest zawsze
trudna do przyjęcia w przypadkach nagłej śmierci,
ale zwłaszcza wtedy, gdy członkowie rodziny nie widzieli ciała zmarłego. Właśnie z tego powodu zostaje
wprowadzone pojęcie „niewidzialnej straty” dotyczącej śmierci okołoporodowej dzieci. Nic nie można tu zobaczyć, mało się słyszy o tym wydarzeniu
w rodzinie i w końcu rodzice nie mówią o tym, co
się stało, pozostałemu rodzeństwu, które jest przecież dotknięte tą stratą (Leon). Boss wprowadza
też inne, pokrewne pojęcie: „strata ambiwalentna”.
W wyniku różnych dramatycznych sytuacji, w systemie rodzinnym panuje zamieszanie, co do tego,
kto należy, a kto nie, do tego systemu. Chodzi tutaj mianowicie o osoby zaginione w czasie operacji
wojskowych, o przewlekle chorych na Alzheimera,
pozostających w długotrwałej śpiączce, zaginionych
w bliżej niewyjaśnionych okolicznościach, a także
o straty związane z poronieniem, porodem martwego dziecka czy aborcją, a więc wszystkie te wypadki, w których nie ma możliwości kontaktu z ciałem
zmarłego (Boss). Elisabeth de Vita-Raeburn w wieku
czternastue lat traci starszego brata. W swojej książce Pusty pokój wspomina o telefonicznej rozmowie
ze wspomnianą Pauliną Boss. W rezultacie tej rozmowy tworzy prawo ambiwalencji strat: im mniej
potwierdzenia, co do zajścia straty, tym bardziej strata staje się ambiwalentna i tym większe zamrożenie
żałoby. Im młodsza jest osoba, która straciła brata lub
siostrę, tym występuje większa ambiwalencja co do
straty i większa tendencja do „zamrożenia” żałoby.
1.1.2.2.4. Traumatyczne okoliczności śmierci
Mówi się dziś o „doświadczeniu traumy międzyosobowej”, do której zalicza się: przemoc w rodzinie, maltretowanie dzieci czy traumatyczną śmierć.
Taka trauma prowadzi do tego, że dzieci nie tylko
rozwijają typowe reakcje PTSD, między innymi
objawiające się nadmiernym lękiem wobec wszelkich wydarzeń, zaburzeniami funkcji poznawczych,
ogólnym pobudzeniem, ale także zmagają się z utratą pierwotnej figury przywiązania oraz swojej własnej, określonej roli w rodzinie (Cohen). Tragiczne
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okoliczności śmierci w sposób poważny komplikują żałobę. Ludzkie „ja”, pochłonięte niepokojącymi
okolicznościami śmierci, nie jest w stanie przejść
efektywnej żałoby, dlatego jest ona albo przerwana
albo odroczona. Traumatyczna śmierć to taka, która przychodzi w sposób nagły, w wyniku przemocy
czy w sposób zaplanowany. Ważny jest tu także stopień wystawienia na taką śmierć. Takie okoliczności
śmierci prowadzą do „zaburzenia traumatycznej żałoby”. Choć procesy traumy i żałoby są niezależne,
to okazuje się, że posiadają pewne wspólne cechy,
takie jak występowanie intruzywnych myśli, bolesnych uczuć i lęku przed byciem zalanym uczuciami (Eth). Do traumatycznych śmierci zalicza się te
spowodowane przez wypadki, katastrofy, wojny,
a także samobójstwa i zabójstwa. Traumatyczna jest
również śmierć dziecka (Rando), również przed
jego narodzeniem, zwłaszcza jeśli nastąpiło przywiązanie rodziców do niego (zaczyna się ono krótko po poczęciu, często nieświadomie), a ciąża miała
swoje specyficzne znaczenie dla rodziny. Z powodu
wszechobecności takich strat można je porównać
do katastrof czy wojny (Speckhard 1997).
Traumatyczne okoliczności śmierci zaburzają żałobę na wiele sposobów. Między innymi napływ natrętnych, niepokojących wspomnień może przeszkadzać w uruchomieniu procesu żałoby albo odkładać
go w czasie. Podobnie czynią nawracające, niespokojne sny dotyczące traumatycznych okoliczności
śmierci. Innym czynnikiem może być psychologiczna

reaktywacja w wyniku kontaktu z przedmiotami czy
symbolami związanymi z traumatycznym wydarzeniem. Przedmioty przypominające zmarłego mogą
prowadzić do zaburzeń somatycznych: palpitacja
serca, głęboki wewnętrzny ból, wzdychania, poczucie dławienia, zaś u dzieci notuje się dodatkowo nadczynność tarczycy, reumatyczne zapalenie stawów
czy cukrzycę. Ponadto przeżywanie przez rodziców
traumatycznej śmierci wciąż na nowo wpływa negatywnie na żałobę ich dzieci (Nader).
O dzieciach, które doświadczyły traumatycznej śmierci, mówi się jako o „ocalonych w dzieciństwie od traumatycznej śmierci” (Speckhard 1997),
a o ich przeżyciach jako „traumatycznej żałobie dzieciństwa” (CTG, Childhood Traumatic Grief). Ta ostatnia
jest skutkiem bolesnego przeżycia śmierci rodziców,
rodzeństwa oraz innej ważnej „figury przywiązania”
i jest kombinacją stresu traumatycznego oraz żałoby.
W tym przypadku symptomy traumy kolidują z reakcjami żałoby zwykłej i prowadzą do żałoby zniekształconej. To, co wyróżnia CTG od zwyklej żałoby,
to przynajmniej dwa elementy: okoliczności śmierci oraz obecność symptomów PTSD czyli na nowo
przeżywanie śmierci bliskiej osoby, unikanie przypominania sobie zmarłego, nadpobudliwość objawiająca się w wybuchach złości (Mannarino i wsp).
c.d. w kolejnym numerze
Wszystkich Świętych 2020, Francja
Piśmiennictwo w Redakcji

Osobowość silna immunologicznie
Prof. dr hab. n. med. Mikołaj Majkowicz
Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Nauk o Zdrowiu

Wstęp
W ostatnich dekadach przełomu XX i XXI w.
obserwujemy wyraźny wzrost liczby badań, których wyniki wskazują na odkrywanie nowych zależności pomiędzy psychologią a biologią. Psychologia
niejako wychodzi ze swojego kręgu metodologicznego, nawiązując współpracę z innymi dziedzinami
nauki, w tym z naukami biologicznymi. Sprowadza
się to do tego, że tradycyjne, najczęściej korelacyjne, badania tzw. psychosomatyczne są aktualizo-

wane w tym sensie, że naukowcy częściej sięgają
do wyjaśnień tych korelacyjnych ustaleń poprzez
korzystanie z postępu badań biologicznych, a także
psychologicznych. I to jest tło przedstawionej koncepcji osobowości silnej immunologicznie, gdzie
związki pomiędzy pewnymi właściwościami psychologicznymi, a biologią wyjaśniano za pomocą
biochemicznych wskaźników immunologicznych.
Idąc dalej, te wykryte zależności, ze strony psychologicznej, stały się podstawą do budowania narzędzi badawczych przeznaczonych do oceny takich
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właściwości psychologicznych, które są powiązane
z biologiczną siłą immunologiczną organizmu ludzkiego. Statystyki epidemiologiczne wykazywały, że
istnieje zwiększona zachorowalność i umieralność
wśród osób po przejściu na emeryturę. Zjawisko to określano lapidarnie „brzytwą emerytalną”
i zostało ono powiązane z pewnego rodzaju „pustką” psychologiczną, co z kolei jest skorelowane
z obniżeniem biologicznych właściwości odpornościowych. W oparciu o te dane uznano, że oprócz
immunologii jako biologicznej właściwości organizmu ludzkiego można też mówić o psychoimmunologii. W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im.
Jana Pawła II został opracowany przez prof. Adama Bielę i współpracowników kwestionariusz do
pomiaru nasilenia cech psychoimmunologicznych1.
Niezależnie od tego opracowania Konrad Janowski
i Martyna Piasecka opracowali Kwestionariusz Osobowości Silnej Immunologicznie w oparciu o siedem właściwości psychologicznych opracowanych
przez Drehera i współpracowników. Poniżej zostaną przedstawione właściwości osobowościowe stanowiące o sile immunologicznej człowieka. Właściwości te zostały opisane w dużej mierze w oparciu
o opracowanie Janowskiego i Piaseckiej2.

Konstrukt osobowości silnej
immunologicznie
Według H. Drehera konstrukt „osobowość silna immunologicznie” obejmuje siedem niezależnych
od siebie właściwości, które bywają określane jako
zdrowe właściwości czy też cechy promujące zdrowie. Właściwości te wpływają albo co najmniej wiążą się z jakością życia człowieka, jego dobrostanem
psychicznym, a także zdrowiem somatycznym (kondycją organizmu). Każda z cech w koncepcji Drehera
jest związana bezpośrednio lub pośrednio z większą
odpornością organizmu na zagrożenia chorobowe.
W sposób oczywisty obserwacje te wskazują, że ludzie posiadający pewne właściwości, mają po prostu bardziej sprawny układ odpornościowy. Stąd też
Dreher te właściwości psychologiczne określił jako
cechy silnej immunologicznie osobowości. Do zespołu tych cech należą następujące:

1.

2.

Biela A. i wsp. Zjawisko „brzytwy emerytalnej” jako rezultat zaprzestania pracy zawodowej: uwarunkowania psychoimmunologiczne oraz
prawidłowości behawioralne. (Projekt Badawczy - maszynopis. Gdańsk,
Lublin 2013).
Janowski K., Piasecka M. Kwestionariusz osobowości silnej immunologicznie. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.
Pracownia Testów Psychologicznych. Warszawa 2012.
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1. Zaufanie afiliacyjne określane też w literaturze
jako związki oparte na miłości.
Badacze skłaniają się raczej do posługiwania pojęciem „zaufanie afiliacyjne” niż mniej precyzyjnym
pojęciem miłości. Pojęcie miłości w nauce jest definiowane bardzo różnie, a potoczne rozumienie
tego zjawiska jest również bardzo zróżnicowane.
Mimo to, wymienia się zwykle pewne cechy, które
charakteryzują miłość. Inaczej jest miłość rozumiana
w literaturze pięknej, jeszcze inaczej w neurobiologii (jako rezultat działania substancji biochemicznych
w mózgu takich jak dopamina czy serotonina). Dreher opisuje związki oparte na miłości jako takie, które charakteryzuje łatwość nawiązywania głębszych
relacji z innymi ludźmi, a także stan, który wiąże się
z pozytywnym oczekiwaniem jednostki w odniesieniu do tych związków. Ludzi tych cechuje silna motywacja do tworzenia takich związków opartych na
miłości z innymi osobami. Związki takie oparte są na
bezwarunkowej miłości i zaufaniu. Według McClellanda takie związki należy odróżniać od chorobliwej
potrzeby dominacji nad partnerem lub też niezaspokojonej potrzeby bezpieczeństwa z domaganiem
się od partnera zapewnienia owego poczucia bezpieczeństwa. Te osoby odróżnić trzeba także od
osób, które prezentują sfrustrowaną potrzebę sukcesu czy prestiżu. Wczytując się w treść właściwości związków opartych na miłości, stwierdzamy, że
w dużej mierze treść ta jest zgodna z biblijnym opisem miłości zawartym w Liście świętego Pawła Apostoła do Koryntian3.
„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie
zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie
unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się
z niesprawiedliwości, lecz wpółweseli się z prawdą”3.
2. Zdolność do zwierzeń.
W literaturze psychologicznej wskazuje się, że
osoby, które zwierzają się ze swoich myśli i uczuć,
zwłaszcza dotyczących traumatycznych przeżyć,
doświadczają pewnej ulgi i korzyści psychicznych.
Zwierzanie się jest pomocne w radzeniu sobie
z doznanymi silnymi stresorami, traumatycznymi
wydarzeniami, ze stratą kogoś bliskiego itp. Opowiedzenie komuś w zaufaniu treści, które nam w jakiś
sposób ciążą, przynosi ulgę, odbarcza nas od niepotrzebnych napięć, myśli i uczuć. Są dwa aspekty tej
sytuacji. Jeden dotyczy osób, które mają możliwość

3.

Nowy Testament (edycja paulińska). Wydawnictwo Towarzystwa Św.
Pawła – Edycja Paulińska. 1984.
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zwierzania się komuś, kto cieszy się zaufaniem ze
strony innych ludzi. Niewątpliwie taką funkcję „przyjmowania zwierzeń” spełniają psychoterapeuci, woluntariusze pracujący w Telefonie Zaufania, kapłani
słuchający spowiedzi itp. Drugi aspekt dotyczy osób,
które wykazują potrzebę zwierzania się. Spełnienie
tej potrzeby przyczynia się niewątpliwie do poprawy
dobrostanu psychicznego, ale także do wzmocnienia
właściwości immunologicznych organizmu.
3. Zdrowe pomaganie nazywane także euforią pomagającego.
Luks [za: 4] wyodrębnił w obszarze zdrowej pomocy 4 charakterystyczne cechy w kategorii osobowości silnej immunologicznie. Są to:
—— osobisty kontakt z osobą, której udziela się pomocy,
—— częstotliwość pomagania,
—— pomaganie osobom obcym,
—— nieskupianie się wyłącznie na wynikach tej pomocy.
Według tego autora, właśnie te właściwości aktu
pomagania powodują znaczące korzyści dla zdrowia. Osoby, które regularnie pomagają innym, częściej pozostają w lepszym zdrowiu w porównaniu
do osób, które nie udzielają się w akcjach pomocowych, np. charytatywnych.
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—— poczucie zaangażowania (silne zaangażowanie
w pracę, aktywność w
—— tworzeniu satysfakcjonujących związków);
—— poczucie wyzwania (oznacza to, że stres nie jest
postrzegany jako zagrożenie, a bardziej jako wyzwanie).
Osoby, które posiadają powyższe cechy rzadziej
cierpią na choroby, zgłaszają mniej dolegliwości niż
osoby, które takich właściwości charakterologicznych nie posiadają. Po prostu mają większą odporność immunologiczną organizmu.
6. Wrażliwość na sygnały wewnętrzne.
Szwarc [za: 2] wykazał, że osoby, które zauważają u siebie sygnały płynące z ciała, a także z umysłu,
i nie ignorują ich, ale poddają refleksji i podejmują
różne działania w celu wyjaśnienia ich źródeł, mają
lepsze parametry immunologiczne, a także zdrowszy układ krążenia. Dotyczy to dostrzegania u siebie zarówno symptomów somatycznych, różnego
rodzaju dysfunkcji organizmu obszaru psychicznego,
jak utrzymujące się obniżenie nastroju, zmniejszonej
energii, zwiększonej drażliwości itp. Efekty takiego
rozeznania „w sobie” są wytłumaczalne nawet intuicyjnie, bowiem zwiększają prawdopodobieństwo
uchwycenia ewentualnego procesu chorobowego
w początkowej jego fazie.

4. Asertywność.
Ta właściwość, czy cecha, jest w praktyce psychologicznej od wielu lat wykorzystywana. Ogólnie
rzecz biorąc, wiąże się ona z wyrażaniem własnych
myśli, pragnień i uczuć w bezpośredni sposób, ale
z uwzględnieniem uczuć i godności innych osób. To
nasze wyrażanie swoich emocji i potrzeb powinno odbywać się z taktem, a czasem też z humorem. Chodzi
o takiego rodzaju zachowania ekspresyjne, dzięki którym nie zachodzi proces tłumienia, niezadowolenia,
nieraz dużego dyskomfortu z powodu, że nie miałem
„siły” odmówić wykonania czegoś, co nie jest zgodne
z moimi aktualnymi potrzebami, a czasem możliwościami. Asertywność więc w rezultacie wpływa korzystnie na immunologiczną odporność człowieka.

7. Złożoność struktury „Ja”.
Osobowościowa struktura obrazu siebie „Ja”
jest coraz częściej przedmiotem wnikliwych badań
naukowych w psychologii. Strukturze tej przypisuje
się też różne właściwości czy cechy. W kontekście
koncepcji osobowości silnej immunologicznie obrazowi siebie przypisuje się następujące cechy: rola
i miejsce w rodzinie, rola i miejsce w aktywności
zawodowej, cenione hobby i formy wypoczynku,
rozwój osobisty (umiejętności, wiedza) oraz życie
towarzyskie. Osoby, które te elementy we własnej
ocenie traktują jako satysfakcjonujące, czy też odkrywają u siebie wiele różnych właściwości osobowości, lepiej radzą sobie ze stresem i są fizycznie
oraz psychicznie zdrowsze.

5. Siła charakteru.
Struktura tzw. siły charakteru obejmuje trzy
właściwości:
—— poczucie kontroli nad różnymi aspektami własnego życia, między innymi nad jakością życia,
zdrowiem i sytuacją socjalną;

Podsumowanie

4.

Papież Jan Paweł II: ZiBaTePa - zintegrowana baza tekstów papieskich.
http://nauczaniejp2/wyświetl/id/750.

Współczesne badania naukowe wykazują związek pomiędzy pewnymi właściwościami psychologicznymi a parametrami biochemicznymi charakteryzującymi poziom odporności organizmu na
różnego rodzaju zaburzenia. Jednocześnie badania
te wyjaśniają istotę takiego związku. Właściwości,
czy cechy osobowościowe, takie jak „zdrowe poma-

62/2021
Nasza Gazeta

27
Telefon Zaufania

ganie” czy też „związki oparte na miłości”, wzmacniają odporność człowieka na zagrożenia chorobowe. Niewątpliwie treść tych właściwości promuje
zachowania pełne humanizmu, wychodzące poza
działania egocentryczne, a idące bardziej w kierunku
zachowań altruistycznych. Jak się wydaje, taki rodzaj
zachowań humanistycznych, wspólnotowych jest
w pewnym sensie „promowany” przez procesy
biologiczne — zapewniają bowiem lepsze zdrowie.
W tym kontekście trudno się oprzeć skojarzeniu,

które łączy się z homilią Ojca Świętego Jana Pawła II
podczas spotkania z wiernymi w Gdańsku-Zaspie,
gdzie Ojciec Święty, nawiązując do istoty solidarności i zachęcając do pomocy słabszym, wypowiedział
znane słowa zaczerpnięte z Biblii: „Jeden drugiego
brzemiona noście… ”. I ten wysiłek jest w pewnym
sensie nagradzany przez Boga/Naturę/Stwórcę. Wysiłek poświęcenia się drugiemu człowiekowi jest
przez biologię nagradzany w postaci większej siły
immunologicznej.

Duchowość chrześcijańska
w opiece hospicyjnej
doc. dr n. med. Zbigniew Bohdan
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
Fundacja Hospicyjna w Gdańsku

Powołanie nie oznacza przecież tylko splotu zdolności i chęci,
jak wtedy, kiedy się mówi na przykład o „lekarzach z powołania”.
Powołanie zakłada relację osobową: ktoś woła, ktoś jest wołany.
Nie wolno obierać życia zawodowego bez świadomości tej relacji,
bez świadomości wezwania ze strony Boga i bez woli odpowiedzi z naszej strony.
Małgorzata Borkowska OSB

Kiedy prześledzi się początki ruchu hospicyjnego na świecie, wyraźnie widać jego powiązanie
z duchowością chrześcijańską. Wielkie postacie stawiające podwaliny organizacyjne i fachowe tej stosunkowo młodej dziedziny medycyny jednoznacznie
wskazują na niezwykłe, nadprzyrodzone zdarzenia
wspierające ich decyzje, utwierdzające w słuszności
obranych rozwiązań. W biografiach Cicely Saunders,
Elizabeth Kubler-Ross, Matki Teresy z Kalkuty, Sue
Ryder przewijają się zdumiewająco pokrewne zdarzenia, nawrócenia, życiowe przewroty, decyzje
prowadzące pod prąd osobistych korzyści, tworzące logikę nakładających się trwałych postanowień.
Postacie te spotykały się, wymieniały doświadczenia, inspirowały wzajemnie w pomysłach. Podobne było też zawierzenie, umiłowanie Absolutu
wyrażone realnymi wyborami, heroizmem postaw
i modlitwami.

Sue Ryder opisuje: „Powiedziałam do człowieka
stojącego u progu nowego roku — daj mi światło,
bym mogła stąpać bezpiecznie po nieznanym. On
odpowiedział: Wyjdź w ciemność i złóż swą dłoń
w rękach Boga. Będzie to dla ciebie lepsze niż światło
i bezpieczeństwo, niż znana ci droga”. Zanim zdecydowała się na małżeństwo z Leonardem Cheshire, zawiadomiła w liście swoich współpracowników
o podjętej decyzji: „Celem naszym pozostaje jedynie
dobro sprawy oraz pomoc chorym i potrzebującym,
niezależnie od tego, kimkolwiek i gdziekolwiek są,
i że razem czujemy się silniejsi i lepiej wyposażeni do
wszystkich zadań, które nas czekają. (…) Ufamy, że
z Bożą pomocą będziemy mogli pomagać sobie wzajemnie lepiej niż dotąd w osiągnięciu naszych celów.
Ufamy, że uda nam się utrzymać osobisty kontakt
z każdym z was, niezależnie od tego, dokąd się udamy w związku z nasza pracą. Mamy nadzieję, że nasze
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zamiary spotkają się z aprobatą Pana (Pani) i że udzieli
nam Pan (Pani) swego błogosławieństwa”. Tekst powstał w 1959 roku w Indiach w trakcie licznych podróży mających na celu organizowanie opieki nad najbardziej opuszczonymi chorymi pozostawionymi bez
pomocy z powodu ułomności fizycznej i psychicznej.
Autorka stale przebywała w obecności Bożej,
o czym świadczą teksty jej własnych i przejętych od
innych modlitw:
„Błogosław nas Boże, byśmy stale pamiętali o Twej obecności; daj nam pokorę, szlachetność i bezinteresowność całej naszej pracy dla Ciebie; nakłoń nasze serca, by nigdy nie
odmawiały tego, czego od nas zażądasz przez
swe natchnienia lub przykazania. Zapewnij
nam opiekę Twych świętych aniołów i spraw,
by w godzinie śmierci zawiodły nas do Ciebie
w chwale wieczności. Amen.”
Sue Ryder w codziennych rozważaniach miała
ulubioną modlitwę wielebnej Matki Stuart:
„Choć nie wiemy, co nam przyszłość przyniesie, musimy być na nią przygotowani; Musimy zatem znaleźć pewne oparcie; tak wytrzymałe, aby nic nieprzewidzianego nie
wstrząsnęło nami; Tak szerokie, aby mogło pomieścić nasze zamiary, i tak pociągające, aby
nas nic innego nie zadowoliło. A takie oparcie
znajdziemy tylko w poddaniu się Woli Bożej…”
***
Zawierzenie, pewność wsparcia i oddanie wyższemu celowi — podobne wątki znajdziemy w życiu
założycielki pierwszego na świecie hospicjum, Cicely Saunders (1918–2005).
Jak podaje w swej biografii: „W momencie objawienia widzimy wszystko, co najważniejsze. Jednych
chwila ta zatrzymuje w drodze, drugim każe zawrócić, jeszcze innych przyciska do ziemi. Zmienia bieg
życia, zapowiada klęskę narodu. Ludzie widzą i drżą
albo widzą i radują się. Czasem proszą, aby dane im
było zobaczyć więcej, czasem zasłaniają oczy”.
W młodości Cicely stanowczo głosiła, że jest
ateistką, sprawy duchowe były jej całkowicie obojętne. Po spotkaniach Towarzystwa Sokratejskiego
wiara pozostawała dla niej raczej zagadnieniem intelektualnym niż duchowym. Przyjaciele ze stowarzyszenia ewangelików w trakcie 2-tygodniowych
wakacji modlili się o jej nawrócenie, choć wiedzieli,
jak silną jest osobowością i jak potrafi być niezależna
i zbuntowana. Powtarzali: Stań przed Bogiem z pustymi rękami, bo tylko tyle potrzebujesz.
„Po jednym z nabożeństw Cicely Saunders udała się na poddasze, by się samotnie pomodlić. „Panie

Boże, wydaje mi się, (…) że chcę spróbować w Ciebie uwierzyć i Tobie służyć, ale proszę, czy tym razem mógłbyś mi pomóc?” Powiedziała więc w duchu:
„Proszę, przyjmij mnie.” Wówczas odniosła wrażenie, że Bóg mówi do niej: „Nie do ciebie należy działanie, Ja sam już wszystko zrobiłem”. Po tych słowach
poczuła się uzdrowiona, Bóg jej pomógł.
Nagle poczułam, że nie idę pod wiatr, że nie muszę się z nim zmagać. I stało się dokładnie tak, jakby
ktoś mnie odwrócił i wiatr który wiał w moja twarz,
dmuchnął mi w plecy. Wiedziałam, że to dzieje się
poza mną, choć wszystko to robiłam ja sama.
Usłyszałam: „Wszystko jest w porządku”.
W pewnym sensie była to droga do Damaszku. Nawrócenie po prostu się zdarza...”.
Była szczęśliwa i rozpromieniona. Znalazła to,
czego niespokojnie szukała przez lata.
Był rok 1945, „uchylono zasłonę i przez okno
wpadło trochę światła”.
Z perspektywy dzisiejszej naszej wiedzy, zmagania C. Saunders ze sobą i z otoczeniem, często
niekorzystne warunki związane z wyborem drogi
zawodowej spowodowały, że Cicely decyduje się
założyć pierwsze na świecie hospicjum. Miała ukończone różnorodne studia medyczne, a dzięki nim
wiedzę i doświadczenie dyplomowanej pielęgniarki,
pracownika socjalnego, medyka zajmującego się leczeniem bólu. Pozwoliło to jej na logiczne ułożenie
zrębów nowej dyscypliny medycznej zajmującej się
skrajnie chorymi ludźmi.
„Oczywiście potrzeby duchowe i materialne będą zaspokajane jednocześnie, gdyż łatwiej
wzniecić wiarę w Boga w człowieku, który jest
otoczony życzliwymi ludźmi, chętnymi pomóc
mu przezwyciężyć cierpienie i dyskomfort.
Sam Pan posłał swoich uczniów, by leczyli i nauczali. W ten sposób w naszym działaniu uobecni się
litościwy Bóg.
Mimo, że nie możemy uleczyć, możemy ulżyć
w cierpieniu każdej umierającej osobie. (…) Biorąc
pod uwagę, że wielu pacjentom obojętne są problemy wiary, musimy postępować z dużym taktem i wyczuciem. Nie możemy dopuścić do tego, aby pacjenci
przejedli się pokarmem, do którego nie przywykli”.
Studiując i analizując z perspektywy lat życie Cicely Saunders, możemy zauważyć niezwykłą logikę zdarzeń i ich odległe następstwa. Choćby pierwsza wizyta
w Polsce w 1978 roku, m.in. w Krakowie i Gdańsku,
gdzie powstają pierwsze polskie hospicja, czy też
owocne spotkania z ludźmi (przy stole w gościnnym
domu państwa Stolarczyków przysłuchiwał się rozmowie młody pallotyn ks. Eugeniusz Dutkiewicz, przyszły
Duszpasterz Krajowy ruchu opieki paliatywnej).
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Hasłem określającym główne przesłanie hospicjum św. Krzysztofa w Londynie było:
„Liczysz się, ponieważ jesteś, kim jesteś. Liczysz
się do ostatniej chwili swego życia. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, nie tylko pomagając ci spokojnie umrzeć, ale także żyć aż do śmierci”.
***
Św. Matka Teresa z Kalkuty (1910–1997), jadąc
10 września 1946 roku na rekolekcje, poczuła, że
powinna opuścić Zgromadzenie i całkowicie poświęcić się posłudze ubogim w slumsach.
To „powołanie w powołaniu” oznaczało całkowite zerwanie z ułożonym i bezpiecznym życiem. Głos
pojawia się niespodziewanie, jest wyraźny, intuicyjnie
wyczuwalny wszędzie, wypełnia przedział w pociągu, choć skierowany i odbierany tylko przez zdumioną zakonnicę... „W Indiach jest wiele niewinnych
dusz. Wiele świętych dusz, które pragną jedynie
oddać się Bogu. Chciałbym, abyś odpowiedziała
na moje wezwanie i poprowadziła te dusze do
mnie. Abyś wyrwała je diabłu”.
Drugie przesłanie dotyczyło sytuacji ubogich na
ulicach Kalkuty:
„Gdybyś tylko wiedziała, ile doznaję bólu, gdy
widzę na ulicach głodne dzieci i tylu zrozpaczonych
ludzi... Nie mogę iść do nich sam. Nie znają mnie.
Nie chcą mnie. Idź Ty!
Ty do nich pójdź i zabierz mnie z sobą. Tak, właśnie do nich. I do wielu innych. Pragnę wejść do ich
ciemnych i smutnych domów. Zabierz mnie tam.
Ofiaruj się im. Zanurz się w miłości do mnie, dzięki
temu mnie zobaczą, a potem pokochają. Potrzebuję
hinduskich sióstr. Chcę, żeby były misjonarkami, niosły ogień mojej miłości między biednych i tych, którzy
umierają na ulicach. One będą przyprowadzać ubogich do mnie i ofiarują swoje życie za ich zbawienie”.
Trzecie przesłanie dotyczyło Matki Bożej otoczonej rzeszami potrzebujących:
„Będziesz ubierać się jak prości ludzie. Jak
moja Matka, która była uboga i pokorna. Twoje sari będzie mnie symbolizowało... Chcę, byś
przysłużyła się mojej chwale. Niczego się nie bój.
Ja zawsze będę przy Tobie. Nie odpychaj mnie,
pozwól mi działać. Zawsze mi ufaj, ufaj mi ślepo,
módl się gorąco, a wszystkie trudności znikną”.
Została posłana, aby głosić Jego pragnienie naszemu pokoleniu, by w tych mrocznych czasach,
w świecie spowitym tą samą ciemnością i nieodkupionym bólem, jaki ujrzała w swej wizji, mogła
przypominać nam o Bożej tęsknocie i tym samym na
nowo wzbudzać naszą...

Kilka uniwersalnych myśli, przesłań św. Matki
Teresy:
„Możesz ciężko pracować, możesz nawet zapracować się na śmierć, ale jeśli twoja praca nie będzie spleciona z miłością, nie zda się na nic. Praca
bez miłości to niewolnictwo”.
„Módl się dobrze, jedz dobrze, śpij dobrze — to
recepta na udane życie”.
„Jeśli masz oczy otwarte, dostrzeżesz Kalkutę
na całym świecie”.
„Owocem ciszy jest modlitwa”.
„Jest głód zwykłego chleba, ale i głód miłości,
dobroci i troskliwości; ludzie zaś tak bardzo cierpią
z powodu tego wielkiego ubóstwa”.
***
Mała Elisabeth Kubler, potem znana jako Kubler-Ross (1926–2004) urodziła się jako jedna z trojaczków. „Wierzę, że każdy człowiek ma swego ducha
opiekuńczego lub anioła stróża. Towarzyszą nam oni
podczas przechodzenia z życia ku śmierci oraz pomagają nam przed urodzeniem wybrać odpowiednich rodziców. Moi rodzice byli typowymi przedstawicielami klasy średniej, konserwatywną parą
z Zurychu w Szwajcarii. W dniu bierzmowania pastor Zimmermann stanął przed nami, uniósł dłoń
nad naszymi głowami i nad każdą z nas wypowiedział
jedno słowo, jak gdyby przypisując je do danej osoby. Eva była wiarą, Erika nadzieją. Ja zaś miłością”.
To przypadkowe nadanie miało się okazać prorocze w pespektywie życia każdej z sióstr.
„Zawsze gdy myślisz, że nie dajesz rady i nic ci
się nie udaje — pojawia się światełko.
To światełko odnawia twoje siły i dodaje ci energii, byś zrobił jeszcze jeden krok... Prawdziwą pociechą dla mnie była wiara w istnienie siły wyższej.
Wszystko, co nam się przydarza, ma swój cel. Przypadki nie istnieją…”
„Z trudnych doświadczeń życiowych wypływała
w moim wypadku ważna lekcja: śmierć jest częścią
życia, najważniejszą częścią życia. Lekarze, którzy
znakomicie dawali sobie radę z przedłużaniem życia,
nie rozumieli, że śmierć jest jego integralną częścią.
Jeśli nie miałeś dobrego życia, a dotyczy to także ostatnich jego momentów, nie będziesz mógł mieć dobrej
śmierci. (...) Pacjenci potrzebowali szczerości, bliskości innego człowieka i spokoju. Okazało się, że dana
osoba umierała tak, jak wcześniej żyła. Dotyczyło to
zarówno spraw praktycznych, jak i zagadnień filozoficznych, aspektu psychologicznego i duchowego”.
„Aby się rozwijać, nie potrzeba szukać żadnych
wyjątkowych guru czy mistrzów duchowych. Na-
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uczyciele sami do was przyjdą pod wszelkiego rodzaju przebraniami; jako dzieci, osoby śmiertelnie
chore, sprzątaczki. Wszelkie teorie i systemy naukowe świata nie pomogą człowiekowi w potrzebie
tyle, co jedna istota ludzka, która nie boi się przed
nim otworzyć serca. Czyż nie przypomina to uniwersalnego przykazania — cokolwiek uczyniliście
jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście
uczynili?”
Przesłanie, które nasuwało się E. Kubler-Ross po
spotkaniach z chorymi umierającymi, sprowadzało
się do krótkich wezwań:
„Żyj tak, byś nie żałował rzeczy, które zrobiłeś,
i nie pragnął postąpić inaczej, niż postąpiłeś.
Żyj tak, byś nie spoglądał wstecz i nie żałował
tego, że zmarnowałeś życie.
Żyj szczerze pełnią życia.
Po prostu żyj”.
Warto sięgać do biografii osób wyznaczających
kierunki rozwoju opieki hospicyjnej. Poznajemy
myśli, pragnienia, motywacje i przesłania ludzi wyjątkowych, choć normalnych w swej codzienności
i zmaganiach życiowych.
„W życiu nie ma żadnych gwarancji, z wyjątkiem
tego, że trzeba nieustannie stawać w obliczu wyzwań” — mówi E. Kubler- Ross. — W ten sposób
wszyscy nieustannie uczymy się czegoś nowego.
Niektórzy muszą zmagać się z przeciwnościami już
od chwili urodzenia. Są to ludzie najbardziej wyjątkowi, którzy wymagają wielkiej opieki i współczucia,
którzy przypominają nam, że jedynym celem życia
jest miłość”.
Chrześcijaństwo poprzez system wychowawczy, rodzinę, miało istotny wpływ na ukształtowanie
się opieki hospicyjnej w jej obecnym kształcie. Medycyna opiekująca się z wrażliwością człowiekiem
umierającym, może stanowić wyzwanie wobec
tradycyjnej medycyny, często w zabieganiu zapominającej o podstawowych relacjach międzyludzkich,
o przykazaniu miłości.
Starajcie się poznać samych siebie i traktujcie życie jako wyzwanie, w którym najtrudniejsze wybory są jednocześnie najbardziej wzniosłymi, a więc tymi, w których znajduje odbicie
prawość oraz wola Najwyższego. Największym
darem, jaki otrzymaliśmy od Boga, jest wolny
wybór.
Nie ma przypadków. Wszystko, co dzieje
się w życiu, jest z gruntu pozytywne.
Osłaniając kaniony przed wichurami, nigdy
nie ujrzymy piękna ich wyżłobionych urwisk (…).

Najważniejsza lekcja, jaką odbieramy, polega na nauczeniu się kochania i bycia kochanym
bezwarunkową miłością.
Każdego dnia kolejna osoba woła o zrozumienie i współczucie. Posłuchajcie jej głosu. Usłyszcie jej wezwanie jako piękną muzykę. Zapewniam was, że największa nagroda
w waszym życiu przypadnie wam w udziale
wówczas, gdy otworzycie swe serca dla tych,
którzy są w potrzebie. Największym błogosławieństwem jest zawsze możliwość pomagania
innym.
Wszyscy ludzie pochodzą z tego samego
źródła i powracają do tego samego źródła.
Wszyscy musimy nauczyć się kochać i być
kochanymi bezwarunkową miłością.
Nie będziemy mogli uzdrowić świata, nim
nie uzdrowimy samych siebie.
Moim życzeniem jest, abyście próbowali
dawać większej liczbie ludzi więcej miłości.
Jedyną rzeczą , która żyje wiecznie, jest miłość. (Ostatnie przesłanie E. Kubler-Ross)

Jedynym celem życia jest wewnętrzny rozwój.

Piśmiennictwo w Redakcji

Kolejne pokolenie ludzi kierujących się zasadami
miłości bliźniego i miłości Boga, dorzuca swoje doświadczenia i postawy. Świadczy o tym choćby liczba
chrześcijańskich patronów stawianych za wzorzec
poszczególnym placówkom: św. Kamil, św. Ojciec
Pio, św. Łukasz, św. Matka Teresa, św. Samarytanin,
św. Łazarz, św. Brat Albert i inni.
Fragmenty słów wyrytych na domu dla ubogich
w Kalkucie:
„Jeśli jesteś życzliwy, ludzie oskarżą cię o egoizm i niskie pobudki;
Pozostań życzliwy, mimo wszystko.
Jeśli jesteś szczery i otwarty, ludzie mogą to
wykorzystać;
Bądź szczery i otwarty, mimo wszystko.
W jedną noc ktoś może zniszczyć to, co budowałeś przez lata;
Buduj, mimo wszystko.
O dobru, które czynisz dziś, ludzie zapomną
pewnie już jutro;
Czyń dobro, mimo wszystko.
Dawaj z siebie, ile możesz, a często powiedzą
ci, że to za mało;
Mimo to, dawaj z siebie wszystko.
Widzisz, w ostatecznym rachunku liczy się tylko to, co działo się między Tobą a Bogiem”
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Z koronawirusem w tle
Grażyna Świątecka

Trudny to czas dla całego świata. To również
trudny czas dla naszego kraju. Lęk przed koronawirusem sprawia, że oddalamy się jedni od drugich.
Przez nasze miasta przeszła fala wrzaskliwych
demonstracji. Młodzi ludzie występowali przeciw
rządowi, przeciw Kościołowi, domagając się legalnej
aborcji bez ograniczeń. Wielu nie umie odnaleźć się
w tej nowej, trudnej rzeczywistości.
Echa tego niepokoju docierają do naszych telefonów zaufania. Zaniepokojeni ludzie u nas szukają wsparcia, wzmocnienia ledwie tlącej się nadziei,
chociażby dobrego słowa. A przecież my sami nie
jesteśmy ze stali, i przez nas przewalają się różne smutki. Spróbujmy jeszcze mocniej oprzeć się
o nieprzemijające wartości Ewangelii — stale aktualnej, życiodajnej Dobrej Nowiny, by z mocą budzić
w smutnych nadzieję i stać się jeszcze bardziej nosicielami pocieszenia i radości życia.
Przenieśmy się na Górę Błogosławieństw, usiądźmy na trawie w jasny, pogodny dzień, mając w tle
spokojną taflę Jeziora Galilejskiego i wsłuchajmy się
w ogłaszaną przez Chrystusa Konstytucję Królestwa
Bożego, mieszkania Boga z ludźmi.
Błogosławieństwa ewangeliczne proklamowane
przez Chrystusa to niejako konstytucja Królestwa
Bożego. Prawo, którym ono się rządzi, by nas uczynić szczęśliwymi. Drugi artykuł tej Konstytucji brzmi:
„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni
będą pocieszeni” (Mt 5,4)
„Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie” (Łk 6,21)
Błogosławieni, to znaczy szczęśliwi, to ci, którzy teraz napełnieni są smutkiem, lękiem, trwogą,
są udręczeni. To właśnie im Chrystus zapowiada,
że doznają nieprzemijającego pocieszenia, ukojenia,
radości w Królestwie Bożym, które oto nadchodzi,
które już w nas się zakorzenia, jest w nas, chociaż
może jeszcze go wyraźnie nie dostrzegamy.
Smutek i łzy wplatają się w ekonomię zbawienia.
Smutku i łez nie trzeba się wstydzić, odkąd doświadczył tego sam Chrystus w swoim Człowieczeństwie.
Chrystus płakał nad Jerozolimą, która nie poznała czasu nawiedzenia Bożego, nad losem, który
ją czekał (por. Łk 19, 41–44). Płakał nad grobem
swojego przyjaciela Łazarza, nad dramatem śmierci

człowieka. Smutek i łzy tych, którzy opłakiwali swoich najbliższych, wzruszały go, „użalał się” nad nimi
(por. J 11, 35, Łk 7, 14, Mk 5, 35). Kobiecie, która
wylewała łzy u Jego stóp, opłakując swoje grzechy,
odpuścił je i napełnił ją pokojem (Łk 7, 36). Kiedy
indziej nakazał kobietom, by opłakiwały grzechy
swoje i swoich dzieci (por. Łk 23, 28). Wreszcie
w obliczu własnej Męki odczuwał smutek i trwogę,
był „smutny aż do śmierci” (Mt 26, 37–38). Tam
właśnie, w Getsemani, pogrążył się dobrowolnie
w otchłań ludzkiego smutku, zabrał nasze łzy, nasz
lęk i trwogę, aby je odkupić, włączyć w ekonomię
zbawienia. Mocą tego odkupienia Chrystus zwraca się do wszystkich smutnych i płaczących i nazywa ich błogosławionymi, to znaczy szczęśliwymi.
Szczęśliwymi, ponieważ doznają pocieszenia samego Boga. Pocieszanie smutnych i płaczących jest od
tej pory prawem Królestwa Bożego.
Nadejście takiego Królestwa, w którym „Pan
otrze łzy z każdego oblicza” (Iż 25, 8), „żałobę w radość obróci” i „po utrapieniach pocieszy” (Jr 31, 12)
zapowiadali prorocy. A Pan pocieszać będzie „jak
kogo matka pieści” (Iż 49, 14n, 66 1n), jak ojciec, jak
oblubieniec pociesza oblubienicę. Takie właśnie Królestwo proklamuje Chrystus. Ociera łzy płaczących
i przywraca radość smutnym; uzdrawiając chorych,
wskrzeszając zmarłych, odpuszczając grzechy, głosząc dobrą nowinę Zmartwychwstania. Zapowiada
w końcu „innego Pocieszyciela” i zsyła Go na swój
Kościół. Są to znaki nachodzącego Królestwa Bożego, abyśmy w jego nadejście uwierzyli i go pragnęli.
Siła naszego wytrwania tkwi w obietnicy spełnienia się na nas tego błogosławieństwa, w zapewnieniu
Chrystusa, że „nasz smutek w radość przemieni się”
(J 16, 20). Każda nasza łza, każdy smutek wynikły
z żałoby czy lęku przed śmiercią najbliższych lub
własną; wszelkiego rodzaju utrapień i prześladowań,
jakich doznajemy, czy wreszcie smutek wypływający z własnej głupoty lub skutku grzechu — będzie
przemieniony w radość. W radość, której nikt nam
nie odbierze (por. J 16, 20–22). Już teraz, jak mówi
św. Paweł, „…Bóg wszelkiej pociechy… który pociesza nas w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami
mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce,
pociechą, której doznajemy od Boga” (2 Kor 1, 3–4).
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Chrześcijanie, a wśród nich ci, którzy w sposób
szczególny są wezwani do głoszenia Królestwa Bożego, powinni stać się, na wzór Chrystusa, nosicielami
pocieszenia. Pocieszenia nie „złudnym słowem”, ale
mocą pociechy doznanej od Boga, jeśli staramy się żyć
z Nim w przyjaźni. Mocą Ducha Świętego, Pocieszyciela, który mieszka w nas. To pocieszenie, które niesiemy
smutnym i płaczącym, staje się znakiem przybliżającego się Królestwa Bożego. Uzdrawiająca moc takiego
pocieszenia przywraca pokój serca, usuwa przygnębienie, pozwala spojrzeć z nadzieją w przyszłość. Wiedzą
o tym dyżurni Telefonu Zaufania, niosąc ludziom opanowanym przez smutek: wsparcie, bliskość, przyjaźń.
Rozszerzając pojęcie smutku, trzeba by dodać, że
w życiu każdego człowieka mogą pojawiać się smutki
z nieuporządkowanych pragnień. Z chęci posiadania
czegoś ponad stan, bycia kimś innym niż się jest w zamierzeniu Opatrzności. Św. Paweł przestrzega nas,
by „niczego nie pragnąć dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały” (Flp 2, 1). Chrześcijanin targany chęcią nieopanowanego posiadania,
żądzą władzy, powodzenia, wybicia się ponad innych,
nie może żyć w przyjaźni z Bogiem, nie może dojść
do zjednoczenia z Nim, do czego jest powołany.
Jest wreszcie smutek głęboki, rozpaczliwy, niezawiniony, niewspółmierny do doznawanych trudności

codziennego życia, smutek nierzadko prowadzący
do samobójstwa. To depresja endogenna. Trzeba ją
koniecznie i jak najszybciej leczyć — bo można, bo
medycyna uporała się z tą straszliwą chorobą.
I są także drobne smutki codzienności, które
mogą nam uprzykrzać życie, jeśli nie przejmiemy nad
nimi kontroli mocą z Wysoka. Są wszechobecne, bo
coś nam się nie udało, bo ktoś nas zawiódł, ktoś nas
zlekceważył, przypisał złe intencje. Te małe smutki to
też nieprzewidziane awarie, różnego rodzaju niedomagania, cielesne, psychiczne czy nawet „paskudna
pogoda”. Takie smutki, ale nie tylko te, można zanurzyć czy nawet zamienić w radość modlitewnym zawołaniem, które obiegło już cały świat i powtarzają je
miliony ludzi: „Jezu, ufam Tobie”. Można je przemienić
w pełną nadziei prośbę charyzmatycznego, włoskiego
księdza Dolindo Ruotolo: „Jezu, Ty się tym zajmij”.
Pan Bóg czeka, by nam pomóc i wesprzeć nas, jeśli tylko ufnie będziemy Go przyzywać w naszym codziennym pielgrzymim życiu. Zapewnia nas o tym na
kartkach Pisma Świętego, jak chociażby w psalmie 46.:
„Pan jest naszą ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą
w trudnościach. Przeto nie będziemy się bali, choćby
zatrzęsła się ziemia i góry zapadły się w otchłań morza.
Niech jego wody się burzą i kipią, niech góry chwieją
się pod jego naporem, Pan zastępów jest z nami”.

Olsztyński telefon zaufania
„Anonimowy Przyjaciel”
Andrzej Dramiński
Żadna istota ludzka nie jest wyspą, całkowicie zdaną na siebie,
Każdy człowiek jest składnikiem kontynentu,
Częścią stałego lądu…
John Donne, angielski poeta (1572–1631)
(Motto brytyjskich Telefonów Zaufania: Samaritans)
„Pamiętajcie. Nie poddawajcie się! Nigdy! Nigdy! Nigdy!”
Winston Churchill, premier Wlk. Brytanii, w czasie II wojny światowej

W poszukiwaniu sensu życia…
Zostań w domu! Nie wychodź! Chyba, że jest
to szczególnie uzasadnione! Nie kontaktuj się! Nie
podchodź do innych ludzi! Najlepiej nie rozmawiaj

z osobami napotkanymi! W kolejkach zachowaj odstęp 1,5 metra lub więcej!
W okresie pandemii koronawirusa dla wielu osób
życie, nieważne czy dobre czy niepoukładane lub złe,
stanęło na skraju dotychczas niewyobrażalnym…
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Według nich życie traci sens. Bo cóż ono warte, gdy
jesteśmy zamknięci, bez możliwości szerokich kontaktów z innymi ludźmi, co jest normalną potrzebą
człowieka. Do czego ma takie życie prowadzić? Czy
to koniec z nadzieją? Koniec z naszym życiem?
Dyżurni telefonów zaufania bardzo dobrze znają
takie pytania, i to wcale nie w związku z pandemią.
Pojawiają się, gdy ludzie są w domach sami, ale też
i wtedy, gdy są w rodzinie, lecz w bardzo trudnych
relacjach. Sytuacja, gdy mąż codziennie poniża i bije
swoją żonę, staje się jednak jeszcze tragiczniejsza
w czasie przymusowego zamknięcia, kiedy w okresie pandemii nie można opuścić małego mieszkania. Przemoc rodzinna, także wobec bezbronnych
dzieci, jakby dostała nowe przyzwolenie? Tuż przed
Wielkanocą odebrałem telefon do placówki od pełnej rozpaczy kobiety, której mąż chory na Alzheimera nie potrafi zrozumieć, że nie może wyjść z domu
i coraz częściej dochodzi do rękoczynów. Żona nie
może już tego wytrzymać! Dla niej życie straciło
sens i pojawia się myśl, by rozstać się z życiem. Czy
wtedy naprawdę zostaje to jedno? Ostateczne? Zabrać sobie życie?
Jak można przekonać drugiego człowieka, że jednak warto żyć? Sens życia jest konieczny, by zrezygnowana osoba odzyskała nadzieję i wiarę, że warto żyć.
„Przypomina to wplatanie delikatnych nici czyjegoś przegranego życia w trwałą osnowę sensu i odpowiedzialności” — pisał Viktor E. Frankl, profesor
neurologii i psychiatrii Uniwersytetu Wiedeńskiego,
twórca trzeciej wiedeńskiej szkoły psychoterapii
(po psychoanalizie Freuda i psychologii indywidualnej Adlera) w książce Człowiek w poszukiwaniu sensu
(wydawnictwo „Czarna owca”, Warszawa 2019).
Chad Varah, anglikański pastor, pragnął znaleźć
sposób, by uratować tych, którzy zamierzają odebrać sobie życie. Było to wtedy, gdy przeczytał, że
w Londynie każdego dnia ginie kilka osób samobójczą śmiercią. Jak znaleźć te osoby, zanim zdecydują
się na to najgorsze? Był zawodowym terapeutą i jego
doświadczenie podpowiedziało mu, że mogą być to
zgłoszenia telefoniczne. Każdy samobójca daje znaki i faktycznie szuka ratunku. Chce ciepła, wsparcia
drugiego człowieka. Zamieścił ogłoszenie w gazetach: „Zanim odejdziesz z tego świata, zadzwoń!”.
Spotkał się z dziennikarzami i opowiedział im
o swoim pomyśle. To dziennikarze nazwali ruch „The
Samaritans” — Samarytanie, bo mieli skojarzenie
z biblijnym Samarytaninem, który pochylił się nad
chorym nieszczęśnikiem, gdy mijali go kapłan i inni
bardziej powołani do udzielenia wsparcia. W 1953
roku telefony w podziemiach kościoła S. Stephen
Walbrook w londyńskim City rozdzwoniły się.
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Chad szybko odkrył, że „terapia słuchania” (The
listening therapy) oraz „zaprzyjaźnianie się” (Befriending), rozumiane jako przekazywanie jednocześnie
empatii i serdeczności, stanowi tak silny impuls,
że chęć życia zwycięża i dzwoniący odstępuje od
swoich zamiarów samobójczych. Największym jednak odkryciem było to, że stosując takie podejście,
skutecznie mogą pomagać wszystkie osoby, które
nazwał „osobami o serdecznych sercach” (kind-hearted people), a nie tylko profesjonaliści. Rozmowa może przynieść ulgę i zmniejszenie stresu, tak że
zdesperowana osoba może poradzić sobie ze stanem wcześniej krytycznym. Kontakt z telefonem zaufania jednocześnie daje wolność do samodzielnego
działania. Chad Varah w swojej książce Zaprzyjaźnić
się z samobójcą (Befriending the Suicidal) pisał:
—— „Samarytanie to ci, którzy chcą pomagać ludziom w znalezieniu przez nich ich własnych
odpowiedzi”;
—— „Filozofia Samarytan oparta jest na szacunku
i tolerancji dla innych”.
Osobom zniewolonym w życiu, pozbawionym
pozytywnych myśli czy nadziei na polepszenie swojego losu, poddanym długotrwałej przemocy, przywrócenie godności poprzez kontakt w telefonem
zaufania jest możliwe. Rozmowa pozwala na znajdowanie na nowo sensu życia. Warto żyć! Z taką myślą
dzwoniący kończą z nami rozmowę.
Olsztyński Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” jest otwarty na każde zgłoszenie przez 24 godziny i jest to szczególnie ważne w okresie pandemii, kiedy wiele osób boryka się z poczuciem izolacji
i samotnością.
Międzynarodowa Federacja Telefonów Zaufania
(IFOTES, International Federation of Emergency Telephone Services) w roku 2019 poświęciła swój kongres
tematowi „Odsuńmy od siebie samotność — budujmy bliższe więzy, relacje”. Może właśnie czas pandemii jest tym okresem, gdy powinniśmy się nad tym
zastanowić? Bo czy nasze dotychczasowe relacje,
w domu, w miejscu pracy, wśród sąsiadów, a nawet
przyjaciół, były właściwe, odpowiednie? Profesor
Anja Machielse z Uniwersytetu Studiów Humanistycznych w Utrechcie w Holandii podała znamienny przykład z centrum Rotterdamu, gdzie w jednym
z szeregowców przez 10 lat nikt nie zorientował się,
że jedna z sąsiadek zmarła. A gdyby to się stało teraz
na jednym z naszych osiedli? Oznaczałoby to, że dopiero w 2030 roku śmierć ta byłaby odkryta.
Angielscy Samarytanie powtarzają, iż nie ma obcych wśród nas. Są wyłącznie przyjaciele, których
jeszcze nie spotkałeś. Otwierajmy się bardziej na
siebie i próbujmy rozumieć nasze relacje.
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„Samotność to smutna rzeczywistość współczesnego życia” — powiedziała kiedyś Theresa May,
była brytyjska premier. W Polsce przybywa samotnych i nawet co piąty mieszkaniec naszego kraju
cierpi z tego powodu. W Wielkiej Brytanii wypowiedziano walkę z izolacją społeczną, gdy okazało się,
że 9 mln osób, ponad 1/6 populacji, czuje się osamotniona. Powołano Ministerstwo ds. Samotności.
„Samotność może się rozprzestrzeniać” —
stwierdza John T. Cacioppo, profesor z Chicago
w „Journal of Personality and Social Psychology”.
I dalej pisze: „Nie jest stanem, który ogranicza się
tylko do jednostki. Może przenosić się z jednej osoby na drugą. Nawet jeśli nie miały ze sobą bezpośredniego kontaktu…”.

Inny badacz, Nicholas A. Christakis, profesor
medycyny i socjologii medycznej w Harvard Medical
School określał to w ten sposób: „Emocje człowieka, które wydają się czymś tak osobistym, funkcjonują też na poziomie zbiorowości. I mają olbrzymi
wpływ na rzesze innych ludzi”.
Profesor Stanley Wasserman z Uniwersytetu Indiana utrzymuje: „Przez lata lekarze i naukowcy myśleli o człowieku jako o wyizolowanej istocie. Obecnie wiemy, że ludzie, którymi się otaczamy, mogą
mieć wielki wpływ na nasze samopoczucie zarówno
fizyczne jak i psychiczne”. A profesor N.A. Christakis sugeruje, że pomagając ludziom samotnym, tak
naprawdę: „Nie pomagamy pojedynczej osobie, ale
stabilizujemy całą sieć”.

Telefony Zaufania
w kraju
Zofia Piątek
Wolontariuszka Katolickiego Telefonu Zaufania
„Linia Braterskich Serc” w Radomiu

TRUDNY ROK
Czekaliśmy na ten rok z radością i nadzieją, aby
uroczyście z wolontariuszami uczcić nasz jubileusz.
25 kwietnia 2020 roku minęło 20 lat od naszej posługi w Katolickim Telefonie Zaufania „Linia Braterskich Serc”, który powstał z inicjatywy księdza
Biskupa Jana Chrapka. To jedyny telefon w Polsce,
w którym dyżury podejmują specjaliści z tak wielu
dziedzin: księża, psycholodzy, prawnicy, policjanci,
osoby z poradnictwa rodzinnego, pedagodzy, katecheci a także specjaliści od uzależnień.
Otóż stało się inaczej. Ten rok jest wyjątkowo trudny dla wolontariuszy i osób dzwoniących. Podjęliśmy
decyzję, że będziemy pełnić dyżury w czasie pandemii
w mniejszym składzie, ponieważ nasz ulubiony opiekun ks. Robert Kowalski sam przeżył koronawirusa
i bardzo boi się o nas. Dlatego też, jadąc na dyżur,
przywozi nas, a po skończonym dyżurze odwozi do
domu.
W obecnej sytuacji dzwonią do nas osoby które
boją się o siebie i swoich bliskich, potrzebujące po-

Radom, 13 grudnia 2020
Od lewej: Alicja Pieńkosz, ks. Robert Kowalski,
Barbara Wereda, Zofia Piątek
mocy psychicznej i duchowej. Pomagamy również
ludziom cierpiącym, chorym, dotkniętym życiowym
dramatem. Na początku pandemii dzwonili, pytając,
jak można dostać się do lekarza i gdzie można kupić
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maseczki. Ujęło mnie to tak, że sama zaczęłam szyć
maseczki i rozdawać je potrzebującym starszym ludziom i znajomym.
Cieszymy się z każdej rozmowy, w której pomogliśmy komuś pokonać życiowe trudności i odzyskać
nadzieję. Wiemy z doświadczenia, że pomagając innym, pomagamy również sobie i sami wiele zyskujemy, gdy bezinteresownie okazujemy serce drugiemu
człowiekowi.
Podczas każdego dyżuru odbieramy około 15 telefonów związanych z trudnymi życiowymi sprawa-

mi. Najwięcej telefonów jest do księży — dzwonią
ludzie z rozterkami duchowymi, pytaniami dotyczącymi wiary. Część telefonów dotyczy spraw związanych z pandemią i koniecznością pozostania w domu.
Odbieramy również telefony od osób, które mają
problemy wychowawcze, emocjonalne i związane
z kryzysem wiary.
Naszym celem jest udzielenie wsparcia i porady
niezbędnej do rozwiązania problemów dzwoniących do nas osób. Wiele osób dziękuje nam za to, że
po prostu jesteśmy w tak trudnym czasie.

Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać;
człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem
kard. Stefan Wyszyński

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

„TELEFON ZAUFANIA — NASZA GAZETA” wydawana jest przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej z siedzibą w Sopocie, ul. Krasickiego 10/6,
tel.: 58 551 18 31. Sekretariat Zarządu Głównego: tel.: 604 608 158, e-mail: sekretariat@tz-gdansk.org.pl
Gdański Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” — tel.: 58 301 00 00
Redaguje zespół w składzie: Grażyna Świątecka, Małgorzata Sznitowska, Maria Karlsson, Aniela Białowolska-Tejchman
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów
Wydawca: VM Media sp. z o.o., VM Group sp. k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, tel. 58 320 94 94, e-mail: viamedica@viamedica.pl, www.viamedica.pl
Redaktorzy prowadzący: Joanna Małkowska, Małgorzata Czarnecka
Nakład 700 egz. ISSN 1642–9834

36
Telefon Zaufania

62/2021
Nasza Gazeta

Byli wśród nas
Śp. Barbara Niemaszek (1935–2020)
Wieloletnia dyżurna Gdańskiego Telefonu Zaufania

Urodziła się 16 stycznia 1935 roku w Baczkowie (woj.
lubelskie), odeszła od nas 31 grudnia 2020 w Gdańsku. Została pochowana na cmentarzu w Gdańsku-Nowym Porcie.
Po wojnie przyjechała do Gdańska jako nastolatka,
dokończyła swoją edukację i rozpoczęła pracę zawodową. Swoją 40-letnią aktywność zawodową zawsze łączyła
z pracą na rzecz innych.
W roku 1983 wraz z grupą inicjatywną założyła
w Gdańsku Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Norweskiej,
którego prezesem była przez wiele lat. Pasją śp. Barbary
było organizowanie wycieczek non-profit do Skandynawii
i w inne rejony świata, comiesięcznych spotkań przybliżających wiedzę o Norwegii i krajach nadbałtyckich oraz
o ich związkach z Polską. Potwierdzeniem pracy wykonanej w TPP-N jest list kondolencyjny wystosowany przez
Ambasadora Królestwa Norwegii.
Po przejściu na emeryturę, w latach 2001–2019 pełniła
popołudniowe dyżury w Gdańskim Telefonie Zaufania, dzieląc się wiedzą, ogromnym doświadczeniem i życiową mądrością. Miała dużo empatii i cierpliwości dla dzwoniących.

Miłość do muzyki była jej kolejną — po podróżach
— pasją. We współpracy z TPP-N i Nadbałtyckim Centrum Kultury, raz w miesiącu w Ratuszu Staromiejskim,
w niedzielne popołudnia organizowała bezpłatne koncerty.
Śp. Basia była bardzo oddana Rodzinie, wypełniając
swoją misję życiową żony, matki, babci i prababci.
W Wigilię 2019 roku po udarze mózgu znalazła się
w szpitalu.
Za swoją pracę i działalność na rzecz innych została
odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, medalem „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, a Regionalne Centrum Wolontariatu przyznało chyba najbliższą Jej sercu Nagrodę „Niestrudzeni 2008”.
W środowisku TZ zapamiętamy ją jako ciepłą, wrażliwą osobę, bystrą obserwatorkę o rzadkiej zdolności
trafnej oceny sytuacji, pełną wyrafinowanego humoru
i dystansu do siebie, zawsze życzliwą i otwartą na potrzeby bliźnich.
Redakcja „Naszej Gazety”

Dnia 24 lutego 2021 r.
zmarł w Gdańsku w wieku 86 lat

Śp. Stanisław Bogdanowicz
doktor nauk medycznych, nauczyciel akademicki, wykładowca w Zakładzie Fizjologii AMG/GUMed,
wychowawca wielu pokoleń lekarzy. Nauka i dydaktyka były jego pasją życiową.
Człowiek prawy, spieszący z pomocą potrzebującym.
Współpracował z PTPT w początkach jego działalności.
Współredagował „Naszą Gazetę” przez 11 kolejnych numerów, wnosząc innowacje i ponosząc trud korekty.
Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Sopocie dnia 4 marca 2021 r.
Pamiętamy o nim w modlitwie i zachowujemy we wdzięcznej pamięci.
Zarząd PTPT i Gdański „Anonimowy Przyjaciel”

Spis treści

Kochani,
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ŻYĆ DOBRZE
Pytamy ciągle JAK ŻYĆ?
Żyć dobrze to zostawić po sobie dobry i trwały ślad.
Żyć dobrze to żyć wśród ludzi i z ludźmi, to zauważać ludzkie potrzeby
i problemy, to podziwiać ludzkie sukcesy i współczuć ludzkim upadkom.
Żyć dobrze to dawać siebie innym, nieustannie się doskonaląc,
by to, co się daje było dużo warte.
Żyć dobrze to umieć się cieszyć nie tylko swoim szczęściem, ale nawet
szczęściem sąsiadów nieodpowiadających na „dzień dobry”.

Żyć dobrze to wieczorem cieszyć się z każdego dnia, który minął,
i rano cieszyć się z każdego dnia, który się zaczyna.
Barbara Skurzyńska

Fot. Grażyna Świątecka

Fot. Grażyna Świątecka

Żyć dobrze to czynić sobie ziemię poddaną i mnożyć otrzymane talenty.
To nie tylko podziwiać świat, ale i do niego coś dobrego „dorzucać”.
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