
Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie

Praca         Kul tura         Duchowość         Życie codzienne i  n iecodzienne

nr42
wrzesień 2019

ISSN 1734-7041

Praca zbiorowa pt. Sitowie stworzona przez uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Seniora

przy ul. Olszańskiej 5,  działających przy Stowarzyszeniu
na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej



w tym numerze:

Obecny numer poświęcony jest przeważnie prze-
żywaniu duchowości w chorobie, zdrowieniu oraz 
w codziennym życiu, z którym się wszyscy zma-

gamy. Właściwie duchowości jest tyle, ilu jest ludzi, każ-
dy doświadcza jej inaczej, na każdego działa coś inne-
go. Ale ma też wiele wspólnych cech, łączymy się więc w 
grupy, wybieramy religie albo nie wyznajemy żadnej, taka 
duchowość też istnieje. Religia ma silny przekaz, dlatego 
psychozy, urojenia często noszą w sobie treści religijne. 
Niektórzy mają tak koszmarne urojenia, że kiedy zdro-
wieją, odwracają się od wiary, trudno im przyjąć jako swo-
je coś, co tak niszczyło ich w chorobie.
Dlatego i nie tylko dlatego warto rozmawiać o swoim 
świecie duchowym, nie tylko z przyjaciółmi, ale też z te-
rapeutą, żeby uleczyć swoje poranione wnętrze. Może 
kiedyś były obawy, że terapeuta weźmie za chorobliwe 
nasze doświadczenia w tej sferze, więc nie chcieliśmy 
o tym mówić, a może jakiś terapeuta nas zlekceważył? 
Może zrozumieliśmy inaczej i nie mieliśmy siły spraw-
dzić, czy rzeczywiście tak jest… Może były jakieś drama-
tyczne przeżycia, które nas do tego zraziły… Może… coś 
zupełnie innego?
A tutaj zapoznajemy się z pracą psychoterapeutki w wy-
wiadzie z panią dr Anną Rygielską, przeprowadzonym 
przez księdza Pawła Dudzika. Pani Anna odkrywa nieco 
kulisów pracy psychoterapeuty, które mogą nam pomóc 
lepiej zrozumieć jego postępowanie, a także nasze pro-
blemy. 
Czytając te strony poznacie różne spojrzenia, są też re-
fleksje o judaizmie, niestety nie napisał do nas nikt wy-
znający zupełnie inną religię, a przecież jest ich tak wie-
le… 
„Poruszanie wątków religijnych w psychoterapii jest też 
dlatego istotne, że religijność czy jakakolwiek inna nar-
racja na temat sfery duchowej bywa uwikłana w funkcje 
obronne.” – mówi pani Rygielska.
I jeszcze cytując panią Rygielską: „Zadaniem psychote-
rapeuty jest stwarzać taką atmosferę, by pacjent mógł 
mówić nam o swojej wierze albo niewierze i czuć się z 
tym bezpiecznie.”
I tego sobie życzymy – żebyśmy czuli się bezpiecznie z 
naszym światopoglądem i szanowali odmienne zdania, 
żeby pomagał nam w relacjach z ludźmi, a także… żeby 
psychiatria była bezpieczna i gwarantowała holistyczne 
leczenie, obejmujące całego człowieka, a więc i jego sfe-
rę duchową. O dobrą psychiatrię dla wszystkich trzeba 
walczyć nadal, jak pokazuje wywiad  z profesorem An-
drzejem Cechnickim...

Zastępca Redaktor Naczelnej
Dorota Dużyk-Wypich 

This issue is devoted mostly to experiencing spirituality 
in illness, recovery and everyday life that we all struggle 
with. Actually, there are as many spiritualities as there 

are people, everyone experiences it differently, everyone is af-
fected by something different. But it also has many features in 
common, so we join in groups, choose religions or do not pro-
fess any – such spirituality also exists. Religion has a strong 
message, so psychoses and delusions often carry religious 
content. Some people have such nightmarish delusions that 
when they recover, they turn away from their faith: it is diffi-
cult for them to accept as their own something that destroyed 
them so much in their illness.
Therefore, it is worth talking about your spiritual world, not 
only with friends, but also with your therapist, in order to 
heal your wounded inner-self. Maybe there used to be fears 
that the therapist would take our experiences in this area for 
pathological, so we didn’t want to talk about it, or maybe some 
therapist disregarded us? Maybe we understood it differently 
and we didn’t have the strength to check if it was true...May-
be there were some dramatic experiences that discouraged us 
from doing so...Maybe...something completely different?
And here we get acquainted with the work of a psychother-
apist in an interview with Dr. Anna Rygielska, conducted by 
Father Paweł Dudzik. Anna reveals some background infor-
mation about the psychotherapist’s work, which can help us 
better understand their behavior, and also our problems. 
While reading these pages, you will get to know different 
views; there are also reflections on Judaism, unfortunately no 
one who professes a completely different religion has written 
to us, although there are so many of them...
“Rising religious topics in psychotherapy is also important 
because religiousness or any other narrative about the spir-
itual sphere is sometimes involved in defensive functions.” 
– says Dr. Rygielska. She also adds – “The task of a psycho-
therapist is to create such an atmosphere that the patient can 
tell us about his or her faith or disbelief and feel safe with it.”
And this is what we wish for – that we feel safe with our worl-
dview and respect different opinions and that it helps us in 
our relations with people, as well as... that psychiatry is safe 
and guarantees holistic treatment, encompassing the entire 
human being, and therefore also his or her spiritual sphere. 
We must continue to fight for good psychiatry for everyone, as  
the interview with Professor Andrzej Cechnicki shows...

Dorota Dużyk-Wypich 
Deputy Editor-in-Chief 

COGITO Academy of Leaders
Patients’ Association „Open the Doors” 

Krakow

Jan Godyń
Translator

COGITO Academy of Leaders
Krakow
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Wydawca:  
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Wydanie numeru jest współfinansowane ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  

Niepełnosprawnych w ramach projektu pod nazwą:  
Czasopismo „Dla Nas” – dostęp do informacji dla 

osób chorujących psychicznie.

Redakcja: Jest Pan członkiem zarządu 
Polsko-Niemieckiego i Polsko-Izrael-
skiego Towarzystwa Zdrowia Psychicz-
nego, a także Ogólnoeuropejskiej Sieci 
Badającej Usługi Społeczne i Psychia-
tryczne – Enmesh. O czym dziś mówią 
psychiatrzy na międzynarodowych spo-
tkaniach?

prof. dr. hab. Andrzej Cechnicki: Nie-
dawno w Hamburgu rozmawialiśmy o 
sprawach fundamentalnych dla psy-
chiatrii europejskiej, ale też i każdego z 
naszych krajów. W Europie od około 40 
lat rozwija się największa reforma opieki 
psychiatrycznej i społecznej po wojnie. 
Ona oczywiście ma różne tempo w róż-
nych krajach. Możemy się więc inspiro-
wać rozwiązaniami, które są już spraw-
dzone. Gdybyśmy np. chcieli zobaczyć, 
jak może być zorganizowana opieka w 
dużym mieście, to musielibyśmy poje-
chać do Werony. Możemy tam zobaczyć, 
jak te rozwiązania są bliskie naszemu 
pilotażowi i środowiskowemu modelowi 
opieki psychiatrycznej, który oparty jest 
na odpowiedzialności za określony po-
wiat/dzielnicę w tzw. Centrach Zdrowia 
Psychicznego. Okazuje się, że równole-
gle rozwija się myśl reformatorska psy-
chiatrii w Europie i doświadczenia refor-
my psychiatrii w Polsce.

Redakcja: Psychiatria zmienia się, żeby 
odpowiedzieć na wyzwania współcze-
snego świata?

prof. dr. hab. Andrzej Cechnicki: Psy-
chiatria jest bardzo czuła na kontekst 
społeczny, ponieważ to on ma swój ol-
brzymi udział w wybuchu kryzysu psy-
chicznego, zaburzeń czy choroby psy-
chicznej. Ten kontekst współkształtuje 
zaburzenie, decyduje o jego kierunku, 
o przebiegu, o szansach na zdrowienie. 
A dziś to otoczenie bardzo się skompli-
kowało. Optymalną sytuacją dla zdrowia 
psychicznego i dla procesu zdrowienia 
jest stabilność. Stabilne więzi, stabilne 
relacje, orientacja na troskę o drugie-
go człowieka. Bardzo istotna jest więź 
wielopokoleniowa, orientacja na solidar-
ność, na wspólnotę, na współpracę. A 
we współczesnym świecie o to jest teraz 

najtrudniej. To, co dobre dla gospodar-
ki, nie jest dobre dla ludzkich więzi. Na-
stępuje więc ich rozluźnienie. Wielkim 
problemem psychiatrii jest narastająca 
samotność ludzi. Np. w Hamburgu ok. 
50% młodych ludzi żyje samotnie. Na 
kim więc można się oprzeć, jaką tera-
pię rodziny i sieci wsparcia zapropo-
nować? Indywidualizm, orientacja na 
konsumpcję, na własny rozwój stwarza-
ją wielkie problemy. Młodzi ludzie uni-
kają zobowiązań, odczuwają lęk przed 
odpowiedzialnością, często nie robią 
dalekosiężnych planów, nie podejmują 
obowiązków, które jednoznacznie koja-
rzą się z dorosłością. Obok rodzinnych 
i pozarodzinnych relacji stabilność daje 
ludziom praca. Zakorzenia człowieka w 
jakimś miejscu, buduje poczucie wła-
snej wartości, odpowiedzialności, daje 
poczucie siły, godności, wzmacnia sa-
moocenę. Jest bardzo ważna w proce-
sie zdrowienia. A w zmieniającym się 
świecie praca przestaje już być stabilna, 
stała, dająca poczucie bezpieczeństwa i 
zakorzenienia.

Redakcja: Kryzysy zaczynają się dziś 
już bardzo wcześnie, u dzieci, u mło-
dzieży... 

prof. dr. hab. Andrzej Cechnicki: Zwią-
zane jest to choćby z zalewem zbęd-
nych, śmieciowych informacji dostęp-
nych od najmłodszych lat, kiedy jeszcze 
nie wykształciły się umiejętności selekcji 
tego, co wartościowe. Kruszą się i gubią 
autorytety, wzorce do pozytywnej iden-
tyfikacji. Te zjawiska wymagają coraz 

Psychiatria
jest bardzo czuła

na kontekst społeczny
Rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem Cechnickim

na zdjęciu prof. dr. hab. Andrzej Cechnicki
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większej troski o dzieci i młodzież, uwa-
gi, obecności, rozmowy, a rodzice mają 
coraz mniej czasu angażując się w roz-
wój kariery albo poszukiwanie pracy np. 
za granicą, jak to jest w wielu polskich 
rodzinach.

Redakcja:  Psychiatria odchodzi od 
leczenia szpitalnego na rzecz opieki w 
środowisku życiowym pacjenta?

prof. dr. hab. Andrzej Cechnicki: Tak, 
to oczywiste. Psychiatria przestaje być 
skupiona na opiece szpitalnej, na łóżku, 
chociaż łóżka ciągle pochłaniają u nas 
większość środków przeznaczonych na 
leczenie. Program pilotażowy, który jest 
realizowany w tej chwili w 27 regionach 
kraju i obejmuje niestety tylko 3 miliony 
osób, wymaga przewartościowania na-
szego myślenia o potrzebach osób le-
czonych i ich rodzin. Wymaga też nowej 
organizacji opieki psychiatrycznej. Ta 
nowa organizacja powiązana jest z od-
powiedzialnością za lokalną wspólnotę. 
Pomoc musi być dostarczona szybko. 
Musi dotyczyć zarówno pacjenta, jak i 
jego rodziny. Musi być zorientowana na 
leczenie, na psychoterapię, rehabilitację 
społeczną i zawodową, musi być zinte-
growana, kompleksowa. Pacjent sam 
może wybrać miejsce leczenia, ale my 
nie możemy mu odmówić pomocy blisko 
jego miejsca życia. Tak więc Poradnia, 
Zespół Leczenia Domowego, Oddziały 
Dzienne, a dopiero kiedy to konieczne 
oddział psychiatryczny i leczenie cało-
dobowe. Radykalnie zrywamy z dotych-
czasowym  wymaganiem, aby łóżka w 
szpitalu były zapełnione gdyż inaczej 
szpital straci swój budżet. Ta nowa or-
ganizacja w Centrach Zdrowia Psychicz-
nego  wymaga sprawnej koordynacji i 
współpracy, a nie jak dotychczas rywali-
zacji między instytucjami  To zresztą jest 
ogólne dążenie w Europie od drugiej 
połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku.

Redakcja: Nowoczesne leki też w tym 
pomagają?

prof. dr. hab. Andrzej Cechnicki: Far-
makoterapia zrobiła olbrzymi postęp. 
Jednak nawet coraz lepsze leki nie roz-
wiążą braku relacji, więzi, problemu sa-
motności, nie dadzą kompetencji, umie-
jętności, też umiejętności radzenia sobie 
z chorobą i zapobiegania nawrotom, 
nie przysporzą wiary w siebie, poczucia 
sensu życia i nie zorganizują pracy. Dla-
tego tak ważny jest model opieki środo-
wiskowej.

Redakcja: Ten model stawia również w 

nowej roli pacjentów…
prof. dr. hab. Andrzej Cechnicki: Cho-
dzi o to, by byli wyedukowani, kompe-
tentni, by nabyli umiejętności rozumienia 
siebie, rozumienia swojej choroby. Żeby 
nabyli wiedzę na temat procesu lecze-
nia, tego, co im pomaga. Żeby przybliży-
li sobie i rozwiązali w znacznym stopniu 
swoje rozdarcia, konflikty, zranienia, ale 
też zdobyli wiedzę o lekach, o tym, jak 
rozmawiać ze swoim lekarzem prowa-
dzącym, jakie cele sobie stawiać w ży-
ciu, czyli żeby odzyskali poczucie sensu 
swojego życia. Doświadczeni przez fakt 
kryzysu psychicznego, tak nazywają 
siebie w całej Europie, ale zarazem eks-
perci od tego doświadczenia. Pacjen-
ci stanowią dużą siłę, która pomaga w 
zmianie systemu opieki. Centralna rola 
lekarza staje się powoli przeszłością, 
pacjentem zajmuje się duży zespół – 
psycholodzy, pedagodzy, terapeuci za-
jęciowi, środowiskowi, terapeuci sztuką, 
pracownicy socjalni, pielęgniarki. To 
całe środowisko pomaga, człowiekowi 
w podjęciu różnych ról życiowych, w 
orientowaniu się na zdrowienie, a nie na 
chorowanie. Chodzi o to, żeby pacjent 
w tym procesie zaczął nabywać coraz 
większych kompetencji, aż do samo-
pomocy włącznie. To jest podobnie jak 
np. w leczeniu cukrzycy – pacjent musi 
prowadzić zdrowy tryb życia, wysypiać 
się, stosować odpowiednią dietę, ak-
tywność fizyczną, musi wiedzieć, jak 
działają jego leki, musi sam sobie zrobić 
zastrzyk z insuliny itp. Musimy nauczyć 
pacjentów radzenia sobie ze stresem i 
unikania stresu.

Redakcja: Jeśli chodzi o rozumienie 
modelu nowoczesnej opieki, jesteśmy 
więc blisko osiągnięć europejskich. Cze-
go brakuje w naszym kraju?

prof. dr. hab. Andrzej Cechnicki: 
Potrzeba, żeby Ministerstwo Zdrowia 
wzmacniało i rozszerzało pilotaż. Nasze 
środowisko niezwykle cieszy się z powo-
łania na Pełnomocnika Ministra Zdrowia 
ds. NPOZP Pana dr. Marka Balickiego, 
którego gorąco na to stanowisko reko-
mendowało. NPOZP powinien być pro-
gramem priorytetowym dla rządu. Do-
raźnie Ministerstwo powinno uzgodnić 
z NFZ-etem finansowe wzmocnienie 
poprzez ciągłe rozszerzanie pilotażu i 
rewaloryzacje jego finansowania. Dzi-
siaj sprawą kluczową jest sprawiedliwy, 
niestygmatyzujący naszych pacjentów 
i całej psychiatrii podział środków w 
budżecie na zdrowie. Wszystko zaczy-
na się od niesprawiedliwego od wielu 
lat dzielenia środków w naszej służbie 
zdrowia. W krajach europejskich na 
psychiatrię przypada średnio ok. 8-10% 
budżetu służby zdrowia, w Niemczech 

ostatnio 14%, a u nas ciągle 3,4%. Ogól-
ny budżet na zdrowie w Niemczech jest 
tak duży, że te 14% to jest 45 mld euro, 
suma dla nas niewyobrażalna, gdyż my 
dysponujemy 3 mld złotych. Różnica 
w finansowaniu opieki psychiatrycznej 
między Polską a Niemcami jest 30-krot-
na. To znaczy, że psychiatria w Polsce 
musi być zaniedbana.  Trzeba więc wo-
łać na alarm. 

Redakcja: To skutkuje m.in. brakiem 
kadr. 

prof. dr. hab. Andrzej Cechnicki: 
Uważam, że sytuacja jest dramatyczna. 
Ratują nas jeszcze stare kadry, często 
już koledzy renciści. W ostatnich latach 
wyjechało z Polski ok. 1000 psychiatrów, 
znakomicie wykształconych specjali-
stów, wyjeżdżają również pielęgniarki. 
Nikt ich nie zastąpi. W Europie patrzą 
na nas i nie rozumieją, jak to jest moż-
liwe, ponieważ wszędzie psychiatria jest 
priorytetem. W Polsce też to wiemy, że 
obok onkologii i kardiologii psychiatria 
jest niezwykle ważna, ponieważ proble-
my, którymi się zajmuje, dotykają 25% 
naszego społeczeństwa – osób z cho-
robami psychicznymi i ich rodzin, osób 
z depresją, młodzieży, dzieci, osób uza-
leżnionych, seniorów, osób wymagają-
cych wieloletniej opieki.

Redakcja:  Na początku czerwca odbył 
się II Kongres Zdrowia Psychicznego. 
Wzięło w nim udział 1300 osób. Wszyst-
kie zaangażowane środowiska z całego  
kraju. Efektem pierwszego Kongresu był 
program pilotażowy. A teraz?

prof. dr. hab. Andrzej Cechnicki: 
Psychiatria w Polsce wymaga sojuszu 
ponad wszystkimi podziałami. Teraz, w 
drugiej deklaracji warszawskiej na za-
kończenie Kongresu wręczonej przed-
stawicielom rządu, parlamentu i NFZ 
powiedzieliśmy już wyraźnie, że chodzi 
o środki finansowe i rozszerzanie mo-
delu opieki środowiskowej, rozszerzanie 
pilotażu. Liczymy ciągle na współpracę 
z NFZ. Bo tylko to pozwoli zmierzyć się 
z wykluczeniem strukturalnym dotyczą-
cym i pacjentów i opieki psychiatrycznej.

prof. dr hab. Andrzej Cechnicki
kierownik

Zakładu Psychiatrii Środowiskowej
Katedry Psychiatrii Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Przewodniczący Stowarzyszenia

„Porozumienie  na rzecz realizacji 
NPOZP”
Kraków
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W         psychozie ludzie często doświadczają bar-
dzo silnych przeżyć duchowych. Pojawiają się 
urojenia i omamy o treściach religijnych. Wia-

ra i religia stanowią ważny element w życiu człowieka, 
wzbudzają silne emocje, bo dotykają fundamentalnych 
kwestii. W psychozie dochodzą do głosu najbardziej in-
tensywne, ważne dla danej osoby doświadczenia i to 
jak je przeżywała, często są to emocje  tłumione czy 
nieświadome. Pojawiają się w umyśle takiego człowie-
ka kwestie relacji rodzinnych, miłosnych, seksualnych, 
życia społecznego czy, właśnie, religijne. W kryzysie 
przybierają one nowy, zintensyfikowany i symboliczny 
kształt i treść. Gdy przeżywaliśmy wielką a nieodwza-
jemnioną miłość, w psychozie możemy nabrać przeko-
nania, że ta osoba wcale nas nie odrzuciła, lecz odwza-
jemnia uczucia, tylko nie chce się do tego przyznać, a 
my musimy dołożyć wszelkich starań, by obiekt uczuć 
pozyskać i nawiązać wreszcie głęboki miłosny związek.
Religijność, jej intensywność i treści też mogą się zmie-
nić. W Polsce wiara i religia chrześcijańska pełnią waż-
ną rolę w kontekście osobistym i ogólnospołecznym. 
Istotnie nas tutaj kształtuje. Chorujący mogą przeżywać 
ją psychotycznie. Dla przykładu, jedna z moich osób 
znajomych, będąc w psychozie, jadła przed kościołem 
liście z rosnącej tam brzozy w przekonaniu, że w ten 
sposób przyjmuje komunię świętą. Inny znajomy miał 
poczucie, że jest barankiem, który ma być zabity i złożo-
ny na ofiarę. Ja również przeżywałam wiarę psychotycz-
nie. Wcześniej w bardzo młodym wieku straciłam wiarę i 
stałam się ateistką. W wieku 27 lat przeżyłam pierwszą 
psychozę. Pierwszym urojeniem na podłożu religijnym 
było przekonanie, że, jak Chrystus, zmartwychwsta-
łam. Dodam tutaj, że psychoza ta zaczęła się w okresie 
Świąt Wielkanocnych, dokładnie w Wielką Sobotę. Za 
kilka dni znalazłam się przypadkiem w rejonie Łagiew-

Duchowość w psychozie
nik w Krakowie. Jako osoba od wielu lat nie związana z 
instytucjami kościelnymi, nie wiedziałam nawet, że tam 
znajduje się słynne sanktuarium. I przypadkiem znala-
złam się właśnie przed tym kościołem. Zainteresowana 
miejscem, weszłam do środka. Trwało jakieś nabożeń-
stwo, a ja, stanąwszy tam, w jednej chwili uwierzyłam w 
Boga. To było rzeczywiście niezwykłe doświadczenie i 
nawrócenie. To wtedy znów stałam się chrześcijanką i to 
trwa nadal, teraz już w zdrowiu. W psychozie panicznie 
bałam się diabła. Niektórzy ludzie byli właśnie diabłami 
w moim przeżywaniu. Ja czułam z ich strony śmiertel-
ne zagrożenie i walczyłam z nimi. Lęk budziła we mnie 
liczba sześć i gdy, przykładowo, numer telefonu danej 
osoby zawierał trzy szóstki, oznaczało to dla mnie, że 
to diabeł. Miałam misję zniszczenia tej siły. Z drugiej 
strony, byli ludzie, co do których miałam pewność, że 
tak naprawdę są aniołami, pod ludzką postacią, do-
brymi i chcącymi mi pomóc. Chodziłam bardzo często 
do kościoła, gdy już dostawałam przepustki z oddziału 
całodobowego. Modliłam się dużo. Poszłam nawet na 
spotkanie z księdzem egzorcystą, a do spowiedzi po raz 
pierwszy od bardzo wielu lat. Cały czas miałam wielko-
ściowe poczucie bycia jakiegoś rodzaju mesjaszem dla 
tego świata.
Psychoza w wyniku leczenia ustępowała. Wiara chrze-
ścijańska pozostała i choć osłabły, a właściwie zanikły 
więzy z instytucją kościoła katolickiego, jest to prze-
strzeń do dalszego rozwoju we mnie tej duchowości, 
teraz już bez psychotycznych urojeń i omamów.

Monika Anna Syc
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków
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Duchowość, z którą warto się 
zapoznać i która na pewno 
prowadzi ku zdrowiu, co po-

staram się wykazać w niniejszym 
artykule, to spojrzenie na życie we-
wnętrzne jednego z mistyków Ko-
ścioła katolickiego – św. Jana od 
Krzyża.
Można spotkać się z opiniami, że 
tekstów tego autora nie powinni czy-
tać świeżo nawróceni, osoby rozpo-
czynające życie zakonne, a już z 
pewnością osoby skłonne do prze-
żyć urojeniowych i kryzysów psy-
chicznych, jako że Jan od Krzyża 
jest twórcą traktatów mistycznych, 
w których opisuje przeżycia, z któ-
rymi błędnie utożsamić mogliby się 
pacjenci psychiatryczni, a pozostali 
wygenerować jakieś projekcje o do-
świadczaniu takich przeżyć.
Opinie takie moim zdaniem pocho-
dzą od osób, które zbyt dobrze nie 
zapoznały się z całością nauki prze-
kazanej przez świętego Jana w jego 
Dziełach. Nie twierdzę, że wyrwane 
z kontekstu poszczególne fragmen-
ty Pieśni Duchowej czy Żywego Pło-
mienia Miłości nie mogą być błędnie 
przez kogoś zinterpretowane, jed-
nak duchowość św. Jana od Krzyża 
nie powinna być rozpatrywana frag-
mentarycznie.
Przede wszystkim warto zauwa-

Duchowość ku zdrowiu
żyć, iż wiedząc, że święty autor, o 
którym mowa, jest uznany za jed-
nego z najwybitniejszych mistyków 
Kościoła, ktoś mógłby pomyśleć, że 
jego duchowość jest afirmacją wizji, 
objawień i nadzwyczajnych zjawisk 
nadprzyrodzonych, a tak nie jest. 
Nauczanie św. Jana od Krzyża po-
kazuje jego bardzo wyważony sto-
sunek do tych fenomenów.
Ważne w nauce św. Jana od Krzy-
ża jest rozgraniczenie sfery ducho-
wej człowieka od psychicznej. Tę 
pierwszą często mylimy bowiem z 
uczuciami, doznaniami, wizjami, 
ekstazami itp., zapominając o tym, 
że największe znaczenie w niej ma 
rozum i decyzje woli.
Celem, do którego św. Jan chce 
prowadzić swoich uczniów jest zjed-
noczenie z Bogiem, które opisuje 
(gdybyśmy chcieli patrzeć na nie  
oczami psychologa) podobnie do 
osiągnięcia wszystkich cech doj-
rzałej osobowości. W oczach teolo-
ga w tym zjednoczeniu jest przede 
wszystkim ważny aspekt miłości. 
Św. Jan pisze o tym zjednoczeniu 
m.in.: „W tym wewnętrznym zjed-
noczeniu udziela się Bóg duszy z 
miłością tak prawdziwą, że nie ma 
uczucia matki, która z taką czułością 
pieści swe dziecko, ani miłości bra-
ta, ani życzliwości przyjaciela, którą 

by można z nią porównać”. Inaczej 
to zjednoczenie nazwać można peł-
nią szczęścia, świętością.
Do osiągnięcia tego celu, któremu 
powinny być podporządkowane 
wszystkie wysiłki człowieka, służy 
wg nauki Jana od Krzyża wiara. 
Św. Jan w swoich Dziełach dokład-
nie opisuje rozwój wiary. Jest to 
tzw. teologia życia wewnętrznego 
rozwojowa. W celu zapoznania się 
z nią warto przeczytać Drogę na 
Górę Karmel i Noc Ciemną święte-
go mistyka. Dla nas ważne jednak 
jest, że do osiągnięcia szczęścia, 
czyli inaczej zjednoczenia z Bogiem 
nie prowadzi doświadczenie wizji, 
objawień czy nadzwyczajnych fe-
nomenów mistycznych. Zdaniem 
św. Jana stanowią one przeszkodę 
w osiągnięciu tego stanu, którego 
wszyscy pragniemy.
Tutaj przedstawię tylko skrótowo po-
wody, dla których są one przeszko-
dą. Dla dokładniejszego przestudio-
wania problemu warto zapoznać się 
z Drogą na Górę Karmel. Św. Jan 
od Krzyża wymienia pięć szkód wy-
nikających z przywiązywania wagi 
do nadzwyczajnych fenomenów. 
Pierwsza wśród nich to pomylenie 
działania Bożego z wytworami wła-
snej fantazji lub działaniem szatana. 
Drugą szkodą jest niebezpieczeń-
stwo zarozumiałości i pychy. Pycha 
ta ujawnia się w niechęci i uprze-
dzeniach, jakie ludzie doświadcza-
jący takich zjawisk odczuwają w 
stosunku do tych, którzy lekceważą 
ich przeżycia i do tych,  którzy do-
znają tych samych łask albo więk-
szych. Trzecia szkoda pochodzi od 
szatana, który zaślepia ich tak, iż 
nie odróżniają zła od dobra, praw-
dy od fałszu. Czwarta szkoda pole-
ga na niemożliwości zjednoczenia 
się z Bogiem przez nadzieję. Piąta 
szkoda wyraża się w tym, że ludzie 
ci mają o Bogu niskie i niewłaściwe 
pojęcie. Jeśli bowiem człowieko-
wi wydaje się, że może cokolwiek 
Boga pojąć, a takie wrażenie może 
mieć doświadczając nadzwyczaj-
nych fenomenów, nie ocenia Boga 
należycie.ry
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Św. Jan wyjaśnia, że nawet gdy te 
nadzwyczajne zjawiska pochodzą 
od Boga, nie należy przywiązywać 
do nich wagi, bo wówczas dobry 
skutek, który mają sprawić i tak 
sprawią, a przez nieprzywiązywa-
nie do nich wagi, uniknie się wyżej 
wymienionych szkód, które oddalają 
od zjednoczenia z Bogiem.
Dlaczego ma to znaczenie dla osób 
doświadczających chorób psy-
chicznych? Otóż wiele osób wśród 
pacjentów ma poczucie misji, po-
słannictwa, uważają się za kogoś 
wyjątkowego. Doświadczenia czy 
to urojeń czy omamów, słyszenia 
głosów itp. mają znamiona do-
świadczeń nadprzyrodzonych, stąd 
częste pomyłki w kwalifikacji tych 
zjawisk przez pacjentów. Uważają 
je za doświadczenia duchowe, a po-
nieważ są w jakimś wymiarze nad-

Moje okienko
Rozważanie o św. Józefie

i chorobie
Dzisiaj 19 marca, uroczystość św. Józefa. Znalazłam takie rozważanie o tym świę-
tym:
Pokora jego była tak głęboka, że nigdy nie miał żadnych pragnień do jakiejkolwiek 
wielkości. Pragnienie maleństwa, pragnienie nicości, pragnienie, aby był ostatnim 
z ludzi, to jego najgorętsza modlitwa była: być niczym… Często powtarzał: „Oto 
ja, sługa Twój, Panie… Daj, abym wypełnił to, co pragniesz uczynić ze Mną!”
Widzę, zwłaszcza przez moją chorobę, że mam pragnienia zupełnie odwrotne do 
św. Józefa i zastanawiam się, czy gdybym miała pokorę podobną do pokory św. Jó-
zefa, urojenia wielkościowe, które są głównym objawem mojej choroby, mogłyby 
zaistnieć.
Nie twierdzę, że pycha jest przyczyną choroby psychicznej (chociaż z pewnością 
jest poważną chorobą duchową), jednak jestem przekonana, że gdybym w sercu 
nie miała pragnień wielkościowych, to wolna byłabym od tego typu urojeń, dlatego 
po każdym epizodzie chorobowym odczuwam wstyd, a jednocześnie jest to jakaś 
okazja, by ćwiczyć się w pokorze, uznając swoją małość.
Św. Józefie, nadziejo chorych, módl się za nami!

Anna Rajczak
niezrzeszona

Kraków

zwyczajne, łatwo wyobrazić sobie, 
że jest się posłanym zbawić świat 
i świętym. I tu pomocą może być 
pamięć o nauce św. Jana od Krzy-
ża, który przypomina, że świętość 
i wielkość człowieka niewiele mają 
wspólnego z nadzwyczajnymi do-
świadczeniami. 
Oczywiście nie chcę tu powiedzieć, 
że dzięki tej nauce wyeliminujemy 
urojenia wielkościowe, poczucie 
wyjątkowości, misji i posłannictwa, 
jednak niewkluczone, że kolej-
ne kryzysy mogą mieć trochę inny 
przebieg. Ale to nie najważniejsze. 
Rozmawiając z kilkoma osobami 
doświadczającymi urojeń, zauwa-
żyłam, że nie są w stanie w czasie 
remisji całkowicie odciąć się od cho-
robowych doświadczeń, wciąż do 
nich wracają, twierdząc, że w tym 
musiało być coś z prawdy. Przez 

to nie osiągają pełnego zdrowia, 
a gdyby przyjęli coś z duchowości 
Jana od Krzyża, mogliby sobie po-
wiedzieć, że choć w ich doświad-
czeniach mogło być coś z prawdy, 
to zupełnie to nie ma znaczenia i nie 
warto tym się zajmować. Takie spoj-
rzenie rodzi pokorę, a więc tak bar-
dzo pożądany wyznacznik zdrowia 
duchowego, ale również pozwala 
nie wracać w pamięci do swych do-
świadczeń psychotycznych, a dzięki 
temu znacznie łatwiej osiągnąć tak-
że zdrowie psychiczne,  a być może 
także przedłużyć remisję i oddalić 
kolejne kryzysy.

Anna Wilk, dr teologii
niezrzeszona

Kraków
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Pracownia Dialogu jest niepublicznym 
ośrodkiem pomocy psychologicznej 
funkcjonującym w ramach Fundacji 
Pomocy Psychologicznej Pracownia 
Dialogu. Głównym celem Fundacji 
jest wspieranie i rozwój psychoterapii 
zgodnie ze standardami profesjonalny-
mi i etycznymi oraz działanie na rzecz 
integralnego rozwoju człowieka w jego 
wszystkich aspektach: psychicznym, 
duchowym, fizycznym i społecznym. 
Fundacja zajmuje się również psycho-
edukacją i chętnie podejmuje współ-
pracę z innymi fundacjami i stowarzy-
szeniami, którym bliskie są kwestie 
związane z psycho-fizyczno-ducho-
wym dobrostanem i rozwojem człowie-
ka. 

Paweł Dudzik SJ: Do niedawna, słowo 
„psychoterapeuta” miało wydźwięk za-
barwiony pewną nieufnością czy ironią. 
W ostatnich latach pogląd ten ulega 
zmianie. Psychoterapeuta – to brzmi 
dzisiaj poważnie. To zawód zaufania 
społecznego. Ludzie szukają specja-
listów, specjalistów z powołaniem. Co 
dla pani jest istotne w tej  pracy, co pa-
nią inspiruje, pociąga w tej pracy.

dr Anna Rygielska: Moja fascynacja 
zawodem psychologa zaczęła się w 
liceum. Wtedy odkryłam, że jest to cie-
kawy sposób na to, co wówczas chcia-
łam robić – pomagać ludziom. Potem 
się okazało, jak ten zawód wygląda 
w rzeczywistości, ale to nie zmieniło 
tego, że zawsze lubiłam słuchać lu-
dzi, próbować ich rozumieć, odkrywać 
dlaczego postępują tak, a nie inaczej. 
Byłam ich bardzo ciekawa. Mam to do 
tej pory.

Paweł Dudzik SJ: Z jakimi stereoty-
pami społecznymi przychodzi się Pani 
mierzyć?

dr Anna Rygielska: Co dokładnie ma 
pan na myśli?
 
Paweł Dudzik SJ: Ludzie zgłasza-
ją się do psychoterapeuty po pomoc. 
Z drugiej strony obawiają się oceny. 
Obawiają się jego warsztatu. Młodzi 

O duchowości
w procesie psychoterapeutycznym

ludzie wchodzący w ten zawód czę-
sto słyszą: „tylko mnie nie próbuj teraz 
oceniać”.

dr Anna Rygielska: Wiele osób jest 
przekonanych, że psychoterapeuta 
ma większą wiedzę na temat ludzkiej 
psychiki  i większy dostęp do ich po-
znania niż przeciętny człowiek. Nie jest 
to myślenie bezpodstawne i to dzięki 
niemu ktoś zwraca się po pomoc. Jed-
nak wiąże się z nim czasem obawa, że 
ta przewaga zostanie użyta przeciwko 
pacjentowi/klientowi – by go diagnozą 
jakoś umniejszać, upokarzać, oceniać, 
by sprawować nad nim kontrolę i wy-
wierać na klienta wpływ, którego on 
sobie nie życzy. Podczas spotkania 
można te obawy omówić i to zwykle ła-
godzi napięcie. Jeżeli mam tę przewa-
gę wynikającą z wiedzy, to nie po to, by 
kogoś podporządkować sobie, ale by 
pomóc mu lepiej zrozumieć siebie i w 
ten sposób – mam nadzieję – przyczy-
nić się do zmniejszenia jego cierpienia.

Paweł Dudzik SJ: Pracuje Pani w 
ośrodku pomocy psychologiczej uwa-
żanym za miejsce o pozytywnym nasta-
wieniu do duchowości chrześcijańskiej, 
czy to ma jakiś wpływ na specyfikę po-
radni i klimat pracy w zespole? 

dr Anna Rygielska: Niewątpliwie Pra-
cownia Dialogu jest poradnią kojarzo-
ną z Ojcami Dominikanami. Trudno się 
temu dziwić, ponieważ nasz ośrodek 
mieści się w budynku znajdującym się 
na ich terenie, a informacje o nim moż-
na znaleźć na tablicy ogłoszeń parafii 
prowadzonych przez Dominikanów czy 
na ich stronach internetowych. I w ten 
sposób, rzeczywiście Pracownia Dialo-
gu jest kojarzona z Dominikanami. Na-
tomiast nie jest to ośrodek konfesyjny. 
A zatem nie ma tu takiego założenia, 
że pracujemy w oparciu o konkretną 
antropologię religijną, np. katolicką. 
Psychoterapeuci z Pracowni Dialogu 
różnią się światopoglądami. Łączy nas 
natomiast profesjonalizm, który m.in. 
oznacza zachowywanie norm kodek-
su etycznego psychoterapeuty. Wiąże 
się z tym przestrzeganie zasady neu-

tralności rozumianej jako niezależność 
od osobistych przekonań i wartości w 
selekcji i ocenie materiału wnoszonego 
przez pacjentów.

Paweł Dudzik SJ: Czy uważa Pani, że 
terapeuci również nie są wolni od ta-
kich duchowych przedzałożeń?

dr Anna Rygielska: Ta neutralność 
jest ideałem, ale nie w pełni osiągal-
nym. Osobiste nastawienia psychote-
rapeuty nieuchronnie wpływają na jego 
pracę. Jednakże im lepiej terapeuta 
będzie zdawać sobie sprawę z tego 
wpływu, tym łatwiej będzie mu zacho-
wać szacunek dla światopoglądu i war-
tości pacjenta.   Nie zmieni to wszakże 
faktu, że ta neutralność nigdy nie bę-
dzie w pełni możliwa. 
Warto tu zauważyć, że im światopogląd 
pacjenta jest bliższy światopoglądowi 
psychoterapeuty, tym większe ryzyko, 
że pacjent wyda się psychoterapeucie 
zdrowszy niż jest w rzeczywistości. 
Z drugiej strony, im pacjent będzie się 
bardziej różnił od psychoterapeuty pod 
względem światopoglądu, tym większe 
ryzyko, że psychoterapeuta będzie 
widział go jako bardziej zaburzonego. 
I tak na przykład, niewierzący psycho-
terapeuta może patologizować religijny 

Rozmowa przeprowadzona z dr Anną Rygielską, psychoterapeutką związaną
z warszawską Specjalistyczną Poradnią Psychologiczną – Pracownią Dialogu

na zdjęciu dr Anna Rygielska
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materiał pacjenta, a psychoterapeuta 
wierzący może patologizować te za-
chowania pacjenta, które są niezgodne 
z jego – tzn. psychoterapeuty – norma-
mi.

Paweł Dudzik SJ: Czyli jest zawsze 
coś w nas, co nas „zdradza” i czego nie 
jesteśmy w stanie pominąć.

dr Anna Rygielska: Możemy się bar-
dzo starać, ale przez sam fakt, że 
wyznajemy pewien światopogląd i że 
jesteśmy ważni dla pacjenta, to ma 
to swoje istotne oddziaływanie. Na-
wet jeśli psychoterapeuta ze swoim 
światopoglądem się nie obnosi, to on 
ujawnia się podczas sesji: w tym jakie 
zadaje pytania,  które wątki pogłębia, 
a które raczej pomija, jeśli dopytuje, to 
w jaki sposób, z jakiej perspektywy to 
robi, jak reaguje np. na wyznania do-
tyczące wiary lub przestrzegania norm 
moralnych przez pacjenta. Istotna jest 
tu nie tylko treść i ton wypowiedzi psy-
choterapeuty, ale także kiedy reaguje 
milczeniem i co to milczenie wyraża. 
Nastawienie psychoterapeuty ujawnia 
się też w jego nie do końca kontrolowa-
nych reakcjach, np. mowie ciała.
  
Paweł Dudzik SJ: Dochodzimy więc 
do punktu, w którym wszystko jest 
kwestią indywidualnego podejścia.

dr Anna Rygielska: W dążeniu do 
tego ideału neutralności pomocne wy-
dają mi się inspiracje, które zaczerp-
nęłam z podejścia narracyjnego w psy-
choterapii – postawa „zaciekawienia” i 
stan „irrewerencji”. Pierwsza polega na 
powstrzymaniu się od automatycznego 
oceniania materiału wnoszonego przez 
klienta i utrzymywaniu otwartości na 
różne możliwe interpretacje. Niektóre z 
nich mogą narzucać się od razu, inne 
mogą pojawić się z czasem. Takie cier-
pliwe zaciekawienie, jak to naprawdę 
z tym pacjentem jest, zasadza się na 
uznawaniu ograniczeń efektów wła-
snego poznania – niezależnie od kom-
petencji i doświadczenia, które psycho-
terapeuta zdobył – i  pozostawaniu w 
stanie „irrewrenecji” – programowego 
sceptycyzmu zarówno wobec swojego 
postrzegania i rozumienia konkretnego 
pacjenta, jak i wobec teorii, do których 
psychoterapeuta się odwołuje. Zacho-
wanie przez psychoterapeutę stanu 
irrewerencji także wobec własnego 
światopoglądu – choć niewątpliwie 
niełatwe – wydaje mi się bezcenne w 
dążeniu do ideału neutralności. Oczy-
wiście gotowości do kwestionowania 
efektów swojego poznania, swoistego 

dystansu wobec własnej narracji na 
temat świata – w tym i stanu pacjenta 
– nie należy mylić z brakiem światopo-
glądu.

Paweł Dudzik SJ: Czy ludzie, którzy 
zgłaszają się do Pani oczekują jakie-
goś szczególnego podejścia do ich 
przestrzeni duchowej?  Czy istnieje ja-
kiś ogólny profil takiego pacjenta?

dr Anna Rygielska: Wspomniana na 
wstępie współpraca Pracowni Dialogu 
z dominikanami przekłada się na to, 
że trafia do nas wiele osób głęboko 
wierzących czy zaangażowanych re-
ligijnie. Większość z nich ma porzebę 
uwzględnienia ich religijności i/lub du-
chowości w procesie terapeutycznym, 
ponieważ jest ona dla nich ważna, a 
„narracja religijna” może być ich głów-
nym sposobem rozumienia świata. 
Mają nadzieję, że psychoterapeuta nie 
będzie ich wiary ignorował, redukował 
jedynie do wymiaru psychologiczne-
go lub patologizował. Nie oznacza to 
jednak, że dużo o wierze mówią. Na-
tomiast oczekują, że psychoterapeuta 
nie będzie kwestionował ich systemu 
wartości przy rozstrzyganiu ich konflik-
tów wewnętrznych i interpersonalnych. 
Do Pracowni Dialogu trafiają też oso-
by niezbyt zaangażowane religijnie lub 
niewierzące. One również oczekują po-
szanowania ich światopoglądu i warto-
ści i dlatego czasami bacznie przyglą-
dają się psychoterapeucie, czy czasem 
nie będzie próbował ich nawracać.
Zadaniem psychoterapeuty jest stwa-
rzać taką atmosferę, by pacjent mógł 
mówić nam o swojej wierze albo nie-
wierze i czuć się z tym bezpiecznie. 
Kiedyś nie omawiano wątków religij-
nych podczas psychoterapii, lecz z 
taką tematyką odsyłano np. do księdza. 
Wydaje się, że to się zmieniło. Można 
bowiem rozmawiać o religijności pa-
cjenta jedynie z perspektywy psycholo-
gicznej,  np. przyglądając się funkcjom, 
które pełni ona w jego życiu, a zara-
zem nie przyjmować postawy reduk-
cjonistycznej wobec tej sfery. Pamiętać 
o neutralności i zachować otwartość 
zarówno na możliwe istnienie rzeczy-
wistości, do której odnoszą się wyrazy 
religijności pacjenta, jak i na nieist-
nienie tej rzeczywistości. Poruszanie 
wątków religijnych w psychoterapii jest 
też dlatego istotne, że religijność czy 
jakakolwiek inna narracja na temat sfe-
ry duchowej bywa uwikłana w funkcje 
obronne. Wydaje się, że do omawiania 
takich funkcji lepiej przygotowany jest 
psychoterapeuta niż np. ksiądz.

Paweł Dudzik SJ: Czy nie ma Pani ta-
kiego poczucia, że kierując się dobrem 
pacjenta w procesie terapeutycznym 
może mu Pani coś „odbiera” wskazu-
jąc, a może i kwestionując te mechani-
zmy obronne oparte na szczerych ską-
dinąd przekonaniach religijnych?

dr Anna Rygielska: Nie do końca 
mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, 
że coś „zostaje pacjentowi odebrane”. 
Nie mam mocy odebrania pacjentowi 
jego mechanizmów obronnych.  Na-
wet jeśli podejrzewam, że w sferze 
jego religijności zawierają się elemen-
ty, które mają taki charakter, to razem 
z nim mogę tę sferę oglądać, badać i 
rozmawiać o niej – nie mam co tu „od-
bierać”. Czasami opór płynie nie z lęku 
o naruszenie samej religijności, ale o 
utratę związanych z nią obron. Warto 
to razem z klientem sprawdzać i roz-
różniać. Przykładowo, ktoś może nie 
umieć bronić swoich granic i jest bez-
radny wobec swoich krzywdzicieli. Bra-
kuje mu asertywności, ale swój brak 
obrony będzie racjonalizował zalece-
niem samego Jezusa o nadstawianiu 
drugiego policzka. A przecież decyzja 
o dobrowolnym nadstawieniu policzka 
jest możliwa dopiero wtedy, gdy umie-
my się też obronić.
Poza tym, nawet jeśli osoba w uzasad-
nieniach swoich zachowań obronnie 
używa swojej religijności, nie widzę 
konieczności kwestionowania tych ra-
cjonalizacji wprost (choć czasami wy-
daje się to korzystne). Rozmawiając z 
nią o jej relacjach, a więc pracując nad 
poprawą jej funkcjonowania z ludź-
mi, pomagamy jej oczyścić z funkcji 
obronnych także jej religijność. Gdyby 
popatrzeć na narrację religijną jako na 
opowieść o relacji z Bogiem i ludźmi, to 
zmiana w postrzeganiu siebie i swoich 
więzi z ludźmi będzie się też przekła-
dać na zmianę w relacji z Bogiem. 

Paweł Dudzik SJ: A czy zdarza się 
Pani dzielić doświadczeniem ducho-
wym ze swoimi pacjentami kiedy o to 
proszą? 

dr Anna Rygielska: Relacja terapeu-
tyczna ma swoją specyfikę – jest w 
wielu aspektach niesymetryczna. Rolą 
psychoterapeuty nie jest dzielić się 
swoim osobistym doświadczeniem – 
także ewentualnie duchowym – więc  
podczas terapii tego nie robię. Nie roz-
mawiamy o mnie, tylko o pacjencie.

Paweł Dudzik SJ: To co przewija się 
w naszej rozmowie, to fakt, że dla wie-
lu osób, zwłaszcza w polskim kontek-
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ście doświadczenie duchowe równa 
się doświadczeniu religijnemu. Jednak 
niekoniecznie musi to oznaczać religię 
chrześcijańską.  Jak Pani scharakte-
ryzowałaby pojęcie „zdrowej religijno-
ści”?

dr Anna Rygielska: Mogę tu odwołać 
się do dorobku psychologii i przywołać 
choćby klasyczne typologie, np. reli-
gijności dojrzałej i niedojrzałej według 
Gordona Allporta czy rozróżnienie za-
proponowane przez Ericha Fromma 
na religijność humanistyczną i auto-
rytarną. W obu tych koncepcjach reli-
gijność zdrowa to religijność dojrzała, 
humanistyczna. Jest w pełni możliwa u 
osoby, która ma dojrzałą osobowość. 
Zarówno Fromm jak i Allport podkre-
ślają znaczenie podmiotowego funk-
cjonowania jednostki, które wiąże się 
z brakiem idealizowania autorytetów 
i ślepego wobec nich posłuszeństwa, 
z wolnością od idealizowania własnej 
grupy odniesienia, a zatem z umiejęt-
nością dostrzegania braków czy wad 
w swoich autorytetach, grupie własnej 
czy sobie samym bez popadania w 
dewaluację oraz gotowością do brania 
odpowiedzialności za siebie i swoje 
życie. Jeżeli ktoś może różnić się od 
swoich autorytetów i w innych swoich 
bliskich relacjach, to ma podstawę, by 
nie popadać w uprzedzenia wobec „in-
nego”. Przekłada się to na jego otwar-
tość, zaciekawienie, a nawet tęsknotę 
za tym „innym” – w szerokim tego sło-
wa znaczeniu. Można zatem powie-
dzieć, że zdrowa religijność wyrasta 
ze zdrowych relacji, ale też im sprzyja. 
Pomaga budować więzi bezpieczne i 
zarazem twórcze. Ponadto zdrowa reli-
gijność wspiera integrację osobowości, 
pomaga przeżywać różne uczucia, np. 
złość czy impulsy np. seksualne, a nie 
je wypierać. Zdrowa religijność bywa 
też źródłem poczucia sensu i wartości.
Warto tu dodać, że wyodrębnione typy 
religijności opisane powyżej rzadko 
występują w czystej postaci. U osoby 
o religijności humanistycznej mogą 
się znaleźć elementy religijności auto-
rytarnej i odwrotnie. Ponadto te same 
elementy religijności pacjenta mogą 
pełnić funkcje obronne lub nie – w za-
leżności od okresu życia czy kontekstu 
sytuacyjnego.

Paweł Dudzik SJ: Mają państwo w ze-
spole superowizora. Czy korzystacie z 
jego pomocy? Czy dylematy szeroko 
rozumianej natury duchowej są rów-
nież tematem państwa refleksji?

dr Anna Rygielska: Trudno jest mi 
jednoznacznie odpowiedzieć, czy per-
spektywa duchowa jest obecna w su-
perwizyjnej refleksji, bez zakładania 
czegoś na temat jej istnienia w ogóle. 
Podczas zebrań klinicznych korzy-
stamy z wiedzy naszej superwizorki 
– dr Barbary Smolińskiej – ale także 
z pracy reszty zespołu terapeutyczne-
go. Rozmawiamy o pacjencie w jego 
sytuacji życiowej, jego funkcjonowa-
niu psychicznym, cierpieniu, byciu w 
relacjach, więc jeśli sfera duchowa 
istnieje, to przypuszczam, że ona jest 
w tym wszystkim, choć nie musi być 
tak wprost nazywana. Uważam, że 
różnorodność światopoglądowa jest 
kapitałem naszego zespołu. Każdy 
psychoterapeuta ma nie tylko wiedzę 
psychologiczną, ale także własne prze-
konia ideologiczne (nieweryfikowalne 
w ramach nauki metodą empiryczną 
np. na temat istnienia lub charakteru 
sfery duchowej), które po swojemu z tą 
wiedzą integruje. Reflektując na temat 
jakiegoś pacjenta, wnosi swój punkt 
widzenia. Praca w zespole umożliwia 
nam dostęp do spojrzenia na pacjenta 
z różnych perspektyw teoretycznych i 
światopoglądowych, co pozwala uzy-
skać jego wielowersyjny obraz. Taka 
polifonia pomaga nam uniknąć za-
równo redukowania doświadczenia 
pacjenta tylko do wymiaru psycholo-
gicznego, jak i ograniczeń w poznaniu, 
o które łatwiej przy innym niż materiali-
styczny światopogląd. 

Paweł Dudzik SJ: Panuje takie prze-
konanie, że psychoterapeuta zaj-
muje miejsce, które do tej pory, jako 
punkt odniesienia zajmowali księża. 
W istocie, są takie obszary dotyczące 
małżeństwa czy rodzicielstwa, w któ-
rych nie są oni doświadczeni. Pewne 
obszary życia wraz z ich duchowymi 
konsekwencjami są im niedostępne „z 
pierwszej ręki”. Duchowni wręcz sami 
odsyłają osobę po pomoc do specjali-
sty. Czy ma Pani doświadczenie bycia 
proszoną o poradę w tej dziedzinie? 

dr Anna Rygielska: Psychoterapia nie 
jest działaniem duszpasterskim – w 
sensie głoszenia Ewangelii i naucza-
nia życia według określonych wartości. 
Profesjonalny psychoterapeuta zmie-
rza do ideału neutralności, o którym 
wcześniej mówiłam. Nie wypełni zatem 
braku w duszpasterstwie małżonków 
i rodziców, który wynika z braku do-
świadczenia księży – jak to Pan ujął – „z 
pierwszej ręki” w tych obszarach. Może 
byliby tu pomocni bardziej świeccy teo-
logowie i duszpasterze? Psychoterapia 

pomaga człowiekowi m.in. lepiej zrozu-
mieć własne funkcjonowanie psychicz-
ne, spostrzegać wpływ jego minionych 
doświadczeń na aktualne życie, lepiej 
rozpoznawać swoje potrzeby i bardziej 
konstruktywnie je zaspokajać, konfron-
tować się z jego konfliktami wewnętrz-
nymi i zastanawiać się nad możliwymi 
sposobami ich rozstrzygania i ich kon-
sekwencjami. 

Paweł Dudzik SJ: Jako profesjonali-
ści z poradni dzielicie się też państwo 
swoim doświadczeniem z osobami  
odpowiedzialnymi za duchowe prowa-
dzenie innych. Natknąłem się na ofertę 
Dominikańskiego Ośrodka Formacji i 
Rozwoju: „Kontakt psychologiczny w 
sytuacji duszpasterskiej” współtworzo-
ną przez państwa poradnię. Była pani 
jedną z osób zaangażowanych w ten 
projekt. Mogłaby pani powiedzieć na 
ten temat coś więcej?

dr Anna Rygielska: Ten projekt pozo-
stał w fazie projektu... 

Paweł Dudzik SJ: A jaką naukę oso-
by duchowne mogłyby wyciągnąć z 
tej wiedzy? Jakie implikacje praktycz-
ne? Nieraz panuje przekonanie, że ta 
druga strona ma klucz do rozwiązania 
problemu osoby, która szuka pomocy. 
Ksiądz odsyła do terapeuty, terapeuta 
zaleca, by poradzić się księdza. Gdzie 
leży złoty środek? 

dr Anna Rygielska: Nie orientuję się, 
ile psychologii jest wykładane w semi-
nariach, ale myślę, że jej znajomość w 
kontakcie duszpasterskim trudno prze-
cenić. Po pierwsze, warto przyjrzeć się 
samemu sobie i zobaczyć, jak prze-
szłość przekłada się na nasze aktual-
ne funkcjonowanie – jak wchodzimy 
w relacje, jakie mechanizmy obronne 
stosujemy, jaki mamy kontakt z naszy-
mi uczuciami, impulsami, potrzebami. 
Myślę, że w przypadku księży szcze-
gólną uwagę zwróciłabym na prze-
żywanie złości, zazdrości, impulsów 
seksualnych oraz na obrazy pierwot-
nych opiekunów – najczęściej rodzi-
ców – które zasadniczo wpływają na 
obraz Boga. Świadome opracowanie 
tych kwestii z pewnością zaprocentuje 
w praktyce duszpasterskiej. Po drugie, 
znajomość psychologii może pomóc 
osobom duchownym lepiej zrozumieć 
drugiego człowieka – rozpoznać czego 
potrzebuje i trafniej dopasować porady 
czy skierować do specjalisty, jeśli to 
byłoby wskazane. Pomaga też zrozu-
mieć ludzkie ograniczenia. Wystarczy 
tu przywołać wkład psychologii w po-
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Moja potrzeba zagłębienia się  w duchowość, pra-
gnienie życia z sensem pojawiła się kiedy byłam 
nastolatką. Wzrosła po przeżyciu przeze mnie 

kryzysu psychicznego i czteromiesięcznym leczeniu na 
oddziale dziennym.
Z perspektywy czasu widzę, jak bardzo niedojrzałe były 
moje poszukiwania. Wtedy nie zdawałam sobie z  tego 
sprawy, ale szukałam jakiegoś  autorytetu, za którym 
mogłabym iść, który powiedziałby mi, jak mam żyć. Była 
w  tym przede wszystkim potrzeba uniknięcia cierpienia, 
być może nieuświadomiona chęć zwolnienia się  z od-
powiedzialności za swoje własne życie. Było to podobne 
do sytuacji, kiedy idąc  do  lekarza oddaję w jego ręce 
odpowiedzialność za  swoje zdrowie.
Przynależność  do  wspólnoty religijnej była dla mnie 
ważna głównie z powodu potrzeby poczucia przynależ-
ności i akceptacji, potrzeby czucia się szanowaną przez 
innych. Myślę, że było to spowodowane niską  samooce-

Światło na Drodze
ną. Potrzebowałam także stabilnego poczucia szacunku 
do samej siebie i poczucia własnej wartości.
Miałam wielkie szczęście, gdyż  wspólnota zaspokoiła te 
potrzeby w zdrowy sposób,  ucząc mnie brania odpowie-
dzialności za  swoje życie. Korzystałam z jej mądrości, 
przykładu i pomocy.
Najważniejszą postacią we wspólnocie był oczywiście 
przewodnik duchowy. Potrzebowałam przewodnika, który 
przypomina towarzysza podróży, bardziej starszego bra-
ta czy siostrę niż  wszechwiedzącego autorytetu. Oczywi-
ście po drodze zdarzyły się moje osobiste rozczarowania 
przewodnikami duchowymi, którzy byli pomieszani od-
nośnie własnego życia, podczas gdy sami wymagali od  
swojej trzódki poddania się  ich autorytetowi.
W tej duchowej drodze cały czas towarzyszyła  mi psy-
chiatria, wizyty u lekarza, leki.
Praktykowanie religii we wspólnocie nauczyło mnie  od-
wagi, brania odpowiedzialności za siebie, pewnej wytrzy-
małości, różnych kompetencji, opanowania, pewności 
siebie, niezależności. To były ważne cechy potrzebne  do  
zdrowienia. A leki dawały taki poziom zdrowia, dzięki któ-
remu możliwe  było praktykowanie religii. 
Teraz, kiedy jestem nieco dojrzalsza i zgodnie  z  teorią  
salutogenezy pracuję nad tym, by moje zdrowie zmierza-
ło w kierunku dynamicznego stanu chwiejnej równowagi, 
łatwiej mi oddać się duchowości, bo praktykowanie religii 
we wspólnocie już nie służy mi głównie do zaspokajania 
potrzeb psychologicznych.
Pamiętam też o przestrogach przewodnika duchowego, 
że niewłaściwe praktykowanie religii może być również 
formą ucieczki przed życiem, jego codziennymi wyma-
ganiami, przed obowiązkami, przed związkami z ludźmi.
Czasami to wszystko wydaje się być  bardzo trudne, co-
dzienne życie, zdrowienie, szczególnie kontakty z ludź-
mi, ale w drodze przez życie pomagają mi towarzysze 
podróży – ludzie, którzy mnie otaczają.

Maria Poczobut
Akademia Liderów Cogito

Śląsk

dejście w Kościele do samobójców czy 
osób uzależnionych. Po trzecie, wie-
dza psychologiczna pomogłaby księ-
żom rozpoznać, kiedy i które elementy 
religijności są używane obronnie i jak 
te procesy „krystalizują się”, utrwalają 
się np. w języku religijnym. Wówczas 
łatwiej by było religijność oczyszczać, 
uwalniać od jej nadużywania zarówno 
przez siebie samego, jak i wiernych.

Paweł Dudzik SJ: Pani Anno, bardzo 
dziękuję za poświęcony czas oraz to, 

że zechciała podzielić się swoją wie-
dzą i doświadczeniem, co jest również 
dla mnie osobiście bardzo pouczające.

Anna Rygielska
psychoterapeutka,

doktor nauk humanistycznych,
absolwentka Wydziału Psychologii

Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończyła szkolenie z systemowej 

terapii rodzin
w Instytucie Psychiatrii i Neurologii 

w Warszawie.

Prowadzi terapię indywidualną,
rodzinną i par.

Certyfikowany psychoterapeuta
Europejskiego Stowarzyszenia Psy-

choterapii (EAP)

Paweł Dudzik
Wolontariusz

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
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„chciałabym być bliżej”

chciałabym być bliżej prawdy
o wieczności ale obawiam się 
umierać

chciałabym być bliżej prawdy
o miłości ale obawiam się
jej poświęcać

chciałabym być bliżej prawdy
o ludzkiej psychice ale obawiam się
chorować na schizofrenię

chciałabym być bliżej prawdy
o ludzkiej egzystencji ale obawiam się
przez to cierpieć

Elżbieta Leśniak

„Czarne Warkocze”

Gdy wieczór zaświeci na niebie,
żegnany słońcem pochowanym,
pierwsze gwiazdy,
co jak łzy szczerego płaczu, cichuteńko,
spływają na twarz zasmuconą w samotności…

przychodzi nie wiadomo skąd nastrój boski,
by utulić wybrane dusze do snu czarowności…

Uderzony nagłą ciszą zatykasz uszy,
obcy tej ziemi co oddycha życiem cudzym…

Gdy ono przycicha, ty wstać musisz,
by choć na chwilę oddać się nocy…

Sam na sam z nią pieścisz Czarne Warkocze
Wspaniałej tajemnicy spłakanego nieba…

Waldemar Gawron

***

to działa w obie strony
ty dajesz – ja daję
ty płaczesz – ja płaczę
ty się uśmiechasz – ja także

jesteś moim lustrem
a ja twoim
przestanę w końcu się wygłupiać
stłukę lustro zaczarowane

Jolanta Janik

***

CZAS – to zagadka samorozwiązująca się…
PRZESTRZEŃ –  to pułapka w którą złapano cały wszechświat…
ŻYCIE –  to dziecko czasoprzestrzeni…
ŚMIERĆ – to ucieczka z tego więzienia…
JA –  to nieokiełznana świadomość w uwięzionym ciele…

Waldemar Gawron

***

czy jest w nas?
samo? z siebie?
czy Bóg sprawia
to dobre uczucie
wysokiej nagle
wolności?

Małgorzata Misiewicz
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***

Promienna gwiazda przed chwilą spadła
Po tym jak słońce zamknęło oczy
Jestem tu sama, jasna i smutna
Moje dziwne życie nadal się toczy…

Lilu

„Odkrycie”

odkrywanie głębin własnego
świata prowadzi albo do
rozczarowania które spycha
w rozpacz albo do zadziwienia
które podtrzymuje nadzieja

chciałabym abyś i Ty ją podtrzymał

Elżbieta Leśniak

„Konsumpcjonizm”

Zamyka oczy powoli,
Mami wygodą, spokojem.
Panoszy się po ludzkiej woli
Zagarnia i…
Prosi o nowe.

Błyszczą neony
Czekoladki biletem do raju
A mydełko ogrodem rozkoszy,
Błyszczą neony i krzyczą szyldy

Między wierszami
Gdzieś na reklamie
Miga nieśmiało pytanie
My konsumujemy
Czy jesteśmy zjadani?

Anna Sawczak

***

najtrudniej
było z wiarą
a także z nadzieją
miłości
miałam pod dostatkiem
jak ziarnek gorczycy
to była ciernista
ścieżka
jednak
ani się spostrzegłam
i nadeszły obie

Małgorzata Misiewicz

***

Pozwól zachować choć trochę godności
Błogosławię ciszą moje myśli
Pocieszam płaczące obrazy
Zatrzymany kadr filmu
odwraca sens zdarzeń
Następna chwila jest morzem możliwości
Tylko Ty wiesz już co się zdarzy
Zaufałeś mi
ja uczę się ufać Tobie

Joanna Szulik
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Zygmunt Freud był Żydem…
Sama wielokrotnie się nad tym zagadnieniem 
zastanawiałam: dlaczego czytając liczne artyku-

ły, opracowania czy powieści związane ze zdrowiem 
psychicznym, dowiaduję się, iż autorami są najczęściej 
naukowcy, praktycy, pisarze żydowscy? Jest to intrygu-
jące, a jednocześnie uzasadnione.
Matka psychoterapii – psychoanaliza – jest dziełem 
wiedeńskiego neurologa, zasymilowanego Żyda, Zyg-

munta Freuda. Formułował tę metodę przez całe swoje 
życie, napotykając liczne bariery i trudności ze strony 
wiedeńskiego środowiska psychiatrycznego. Założył, że 
tylko głęboka analiza ludzkiej nieświadomości stanowi 
drogę do poznania przyczyn psychonerwic pacjenta. Po 
Freudzie w XX wieku nastąpiła istna defilada znanych, 
bardziej lub mniej, nazwisk żydowskich uczonych od 
duszy, jako choćby Kurt Lewin, Sandor Ferenczi, Karl 
Abraham, Max Eitingon, Hanns Sachs czy Kurt Gold-
stein. To właśnie im podobni stworzyli przynajmniej kil-
kanaście nurtów w podejściu do psychoterapii, jak choć-
by szkołę Gestalt (psychoterapia postaci). Żydowskich 
uczonych cechuje wyjątkowa determinacja połączona z 
uporem, który toruje im drogę do sukcesu. Los narodu 
żydowskiego jest szczególny i determinuje kolejne po-
kolenia, by kształcić się i wyróżniać w słabo rozwinię-
tych dziedzinach nauki. Tak dzieje się z wciąż badanym 
zdrowiem psychicznym.
Z okresu Freuda pochodzi historia pewnego wiedeń-
skiego doktora Josefa Breuera (amerykańsko-żydowski 
psychoterapeuta Irvin Yalom napisał powieść na pod-
stawie jego biografii), który poprzez terapię pacjentki, 
słynnej Berty Pappenheim, zrozumiał, iż kluczową rolę 
w zdrowieniu odgrywa rozmowa. Przełożenie punktu 
ciężkości problemów z pacjenta na terapeutę, wyjawie-
nie emocji i objawów im towarzyszących. Na podstawie 
obserwacji poszczególnych odruchów ciała pacjentów 
Breuer dochodził do zaskakujących wniosków. Berta w 
końcu wyzdrowiała i aktywnie włączyła się w badania 
nad psychoterapią.

Żydzi tak jak często leczą, tak często też chorują. Na-
ród żydowski częściej dotykają zaburzenia psychiczne. 
Czy ma to związek z wyznawaną przez nich wiarą? Czy 
wpływ na skłonność do chorób ma odwieczna nadopie-
kuńczość żydowskiej matki (yiddishe mame)?
Uczeni F.M. Herz i E.J. Rosen tłumaczą to zjawisko 
obecnością swoistych genów wywołujących przede 
wszystkim schizofrenię a także depresję maniakalną; 
dowodzą także, że Żydzi chętniej decydują się na psy-
choterapię. Podłożem mogą być różnice kulturowe po-
między Żydami a nie-Żydami.
Doświadczenia bolesne, naszpikowane opresją i od-
wieczny lęk o przetrwanie powodują, że Żydzi o wiele 
łatwiej wyrażają swoje emocje (przypadek Berty Pap-
penheim), w szczególności te o zabarwieniu lękowym 
i traumatycznym niż pozostałe grupy etniczne. Rodzi-
ny świeckie żydowskie są bardziej liberalne, wszystkie 
problemy omawia się w nich bardzo dogłębnie, „nie za-
miatając pod dywan”, dzieci zachęca się do opisywania 
swoich emocji i przeżyć. Obserwuje się więcej ekstra-
wersji w społecznościach żydowskich niż w społeczno-
ściach nie-Żydów.
U Herza i Rosena znaleźć można stwierdzenie, iż po-
śród narodu żydowskiego to Aszkenazyjczycy chorują 
częściej na schizofrenię i depresję maniakalną, Sefar-
dyjczycy natomiast na depresję i dystymię. Wszyscy o 
wiele rzadziej uzależniają się od alkoholu w przeciwień-
stwie do nie-Żydów.
Wracając do Freuda. Przypisuje mu się włączenie w ży-
cie zawodowe elementów mistycyzmu zaczerpniętego 
prosto z żydowskiej kabały (kabbalah - otrzymywać) i jej 
księgi Zohar, która spina w sobie najważniejsze założe-
nia duchowości żydowskiej (istnienie życia po śmierci, 
numerologia, sny, gra słówek, ujawnienie tabu i symbo-
lizm). Zapewne i współczesna psychoterapia posługuje 
się elementami kabały. Ultraortodoksyjna, chasydzka 
denominacja żydowska z pewnością, ponieważ dok-
torem duchowym w tej społeczności jest rebbe/cadyk, 
który oprócz Tory i Talmudu studiuje także kabałę, a dla 
wiernych jest autorytetem. Wyznawcy chasydyzmu (ist-
nieje wiele jego typów/dynastii) nie zwrócą się o poradę 
do osoby spoza swojej społeczności. Mniej ortodoksyjna 
denominacja religijna raczej zwróci się do rabina, który 
zapyta z kolei o mitzvot (dobre uczynki), które determi-
nują nasz stan ducha. Społeczności świeckie natomiast 
zwrócą się o pomoc do psychoterapeuty/ psychiatry.
Ile różnorodności, tyle rozwiązań i sposobów terapii.
Judaizm –  jak mówią Izraelczycy – to nie religia, a stan 
ducha…

Kamila Łabędzka-Słowik
Instytut Judaistyki UJ

Kraków

Judaizm a zdrowie psychiczne
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Pytanie, czy duchowość odgrywa 
rolę w procesie zdrowienia wydaje 
się być retoryczne samo w sobie. 

Austriacki psychiatra i twórca trzeciej 
wiedeńskiej szkoły psychoterapii nazwa-
nej logoterapią ‒ Viktor Frankl ‒ stwier-
dził, że człowiek może wszystko prze-
trwać, jeżeli widzi w tym sens, zmierza 
do konkretnego celu. Dla chrześcijanina 
życie jest drogą, a cel wydaje się jasny 
– życie wieczne. Łatwiej mu przetrwać 
chorobę, przyjąć ją jako pewien etap. 
Ważne w kontekście tak sformułowane-
go pytania są także słowa papieża Bene-
dykta XVI zawarte w encyklice „Spe salvi”: 
„Jako element wyróżniający chrześcijan 
jawi się fakt, że mają oni przyszłość: nie 
wiedzą, co ich czeka, ale ogólnie wiedzą, 
że ich życie nie kończy się pustką”. Świa-
domość tego, że mam przyszłość i to obie-
caną przez Boga przyszłość pełną łaski i 
radości daje z pewnością siłę potrzebną do 
zmagania się z trudami choroby czy kryzy-
su psychicznego.
„Jestem bowiem świadomy zamiarów, ja-
kie zamyślam co do was ‒ wyrocznia Pana 
‒ zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, 
by zapewnić wam przyszłość, jakiej ocze-
kujecie” (Jer 29,11). 
Jednak jak czerpać siłę z tej duchowości i 
dlaczego nie wszystkim się to udaje? Waż-
ne wydaje się rozróżnienie dwóch pojęć: 
duchowość i religijność.
Ta pierwsza to postawa kontaktu z Bo-
giem, żywa, osobowa relacja. To Bóg, z 
którym możemy wejść w dialog, który chce 
naszego dobra, który nas miłuje. Taka rela-
cja daje poczucie sensu, bezpieczeństwa 
oraz siłę do przetrwania każdej trudności.
Religijność rozumiana jako wypełnianie 
danych nakazów czy tylko odmawianie 
konkretnych modlitw może dawać pozor-
ne poczucie bezpieczeństwa, wyznaczać 
zasady postępowania. Wypełniam pra-
wo – Bóg się mną zaopiekuje. Nie jest to 
jednak relacja, nie ma wolności, poczucia 
troski Stwórcy, akceptacji każdej decyzji. 
Taka postawa może być źródłem frustra-
cji i cierpienia. Wielu z nas ma zapewne 
w sobie element takiej religijności. Rozwój 
duchowy polega także na tym, aby się ta-
kiej postawy wyzbywać, wzrastać w miło-
ści Boga, siebie i bliźniego. 
Kryzys psychiczny nierzadko łączy się z 
elementami tak rozumianej religijności lub 
po prostu z brakiem doświadczenia miłości 
Boga. Aby uczyć zdrowej, leczącej relacji z 
Bogiem i pomagać osobom z doświadcze-
niem kryzysu psychicznego na warszaw-
skim Marymoncie powstała grupa „Światło 
w mroku”. Tu postrzega się człowieka ca-

łościowo. Jako istotę społeczną, która ma 
w sobie pierwiastek fizyczny, psychiczny 
i duchowy.  Jak widać na rysunku każda 
z tych sfer jest odrębna, co zostało pod-
kreślone oznaczeniem jej innym kolorem. 
Są odrębne, jednakże łączą się ze sobą  
i współgrają w każdym człowieku. Cza-
sem harmonijnie i dobrze tworząc zdro-
we relacje, czasem panuje w nich ja-
kiś deficyt, ułomność, co bezpośrednio 
wpływa na tworzone relacje; zarówno tę 
z Bogiem jak i z samym sobą i drugim 
człowiekiem. Dla podkreślenia faktu, że 
na relacje wpływa każda ze sfer zosta-
ły one na rysunku oznaczone różnymi 
kolorami. Rozwojowi tych wszystkich 
sfer ma służyć grupa „Światło w mro-
ku”. Przyświeca jej zasada przypisywa-
na św. Benedyktowi „módl się i pracuj”, 
rozumiana jako „módl się i pracuj nad 
sobą, nad swoim zdrowieniem”. Spotka-
nia mają różny charakter. Jest Euchary-
stia połączona z późniejszą integracją  
i pogłębianiem relacji, spotkanie modlitew-

ne z rozważaniem na konkretny temat. Te 
spotkania wraz z codzienną modlitwą za 
lekarzy, chorujących oraz rodziny stanowią 
część duchową działania grupy. Natomiast 
praca nad sobą realizuje się w ramach 
comiesięcznego warsztatu psychologicz-
nego oraz spotkania kulturalnego, które 
jest szansą wyjścia poza problem choro-
by, szerszego spojrzenia na świat i na do-
świadczenie Boga w pięknie tworzonych 
dzieł. Spotkania kulturalne są także ważne 
w zdrowieniu, ponieważ pozwalają lepiej 
zrozumieć, jakie są związki pomiędzy cia-
łem, duchem i psychiką oraz w jaki sposób 
zależą one od kultury, w której żyjemy. 
Sami członkowie grupy zapytani, jak wi-
dzą rolę duchowości w procesie swojego 
zdrowienia, odpowiadają różnie.  Józef 
stwierdził, że jemu jako chrześcijaninowi 
z pewnością dużo łatwiej jest przeżywać 

Czy chrześcijanom łatwiej
pokonać kryzys psychiczny?

rysunek Natasza Regulska

i akceptować chorobę, ponieważ znajduje 
duże wsparcie i pocieszenie w modlitwie. 
Otuchy dodaje mu także fakt, że inni, po-
proszeni przez jego mamę, powierzają go 
Bogu w modlitwie. „Nawet siostry zakonne 
się za mnie modlą” – dodaje z radością w 
głosie. 
Wojtek, zmagający się z depresją, na tak 
postawione pytanie odpowiada słowami 
psalmu 23: „Chociażbym chodził ciem-
ną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś 
ze mną”. Wyjaśnia, że nawet jak teraz w 
depresji „idzie ciemną doliną”, to wie, że 
Pasterz go prowadzi. „To dla mnie mega 
pocieszające” – puentuje. Dopowiada, że 
znajomość spuścizny duchowej, przeka-
zów świętych także wiele wyjaśnia i po-
maga. Św. Ignacy podkreśla przecież, że 
w życiu duchowym są momenty pociesze-
nia, ale także te strapienia. Częściowo w 
tych kategoriach postrzega on swoją cho-
robę. 
Kasia natomiast podkreśla ważną prawdę, 
że obraz Boga Ojca, jaki nosimy w sobie, 
wynosimy z domu rodzinnego. „U mnie 
taki skrzywiony obraz bardzo wpłynął na 
przeżywanie przeze mnie choroby” ‒ wy-
znaje. Dodaje jednak: „Był to jednak pe-
wien etap drogi ku Bogu i dojrzewaniu w 
wierze, także dzięki chorobie”.
Dr Dorota Kamela, psychiatra, która współ-
prowadzi warsztaty w ramach spotkań gru-
py podkreśla, że z jej 20-letniej praktyki wy-
nika, że chrześcijanom łatwiej radzić sobie 
z trudnościami psychicznymi, co nie ozna-
cza jednak, że rzadziej ich one dotykają. 
<<Włączam się czynnie w działania grupy 
„Światło w mroku”, ponieważ łączenie w 
człowieku wszystkich przedstawionych na 
rycinie sfer wydaje mi się kluczowe w pro-
cesie zdrowienia. Człowiek jest całością i 
gdy choruje jeden wymiar, także właśnie 
poprzez pozostałe można skutecznie mu 
pomagać. Pomoc i wparcie duchowe wy-
dają mi się naprawdę ważne.>>
Potrzebę rozwoju zdrowej duchowości, 
która będzie leczyć, pomagać przezwy-
ciężać kryzys psychiczny, widzi także pro-
boszcz goszczący grupę „Światło w mro-
ku” ks. Marcin Jurak MIC.
„Włączajmy pierwiastek duchowy w dzia-
łania specjalistów opieki psychologicz-
no-psychiatrycznej, a z pewnością cały 
człowiek będzie dojrzewał i szedł ku zdro-
wieniu szybciej”.

Małgorzata Węglińska
psycholog,

współtwórca i współkoordynator grupy 
„Światło w mroku”

Warszawa
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Śmiało mogę napisać, że wiarę katolicką wyssałam z mle-
kiem Matki. To Ona od najmłodszych lat starała się za-
szczepić we mnie zasady moralne i praktykę obowiązko-

wej niedzielnej Eucharystii oraz codziennej modlitwy porannej i 
wieczornej.
Wychowałam się w salezjańskiej parafii pod wezwaniem „Mat-
ki Bożej Wspomożenia Wiernych” w krakowskich Dębnikach. 
Dokładnie w moim roku urodzenia, 1963, wyrzucono religię ze 
szkół, na katechezę przychodziliśmy do salki katechetycznej 
przy kościele. Salezjanie dali nam solidne wykształcenie religij-
ne, dbali o nasz rozwój duchowy i społeczny. Jako dziesięcio-
letnia dziewczynka występowałam w „Jasełkach” w roli anioł-
ka. Wspólna praca nad spektaklem, próby, a potem występy w 
każdą sobotę i w niedzielę okresu Bożego Narodzenia to była 
fantastyczna przygoda, jedno z najjaśniejszych, wzruszających 
wspomnień z okresu dziecięctwa. Jako dwunastolatka brałam 
udział w uroczystym spektaklu słowno-muzycznym w święto 
Matki Bożej Królowej Polski, czyli 3 maja, który oglądały tłumy 
parafian, a młodszym czytelnikom muszę powiedzieć, że wów-
czas w głębokim PRL-u zakazane było świętowanie 3 maja. Po 
obchodach 1 maja dozorcy mieli nakaz, żeby zdjąć biało-czer-
wone flagi przed nieuznawanym przez władze świętem 3 maja. 
Braliśmy też udział w procesji Bożego Ciała, sypałam kwiatki. 
Moja Mama dała mi kiedyś lekcję „aksjologiczną”, gdy nie chcia-
łam w Wielki Czwartek iść do kościoła, gdyż wyświetlali w tele-
wizji kultowy serial „Zorro”.  Stanowczo kazała mi iść ze sobą na 
Mszę Wieczerzy Pańskiej. Z początku byłam zła, ale to minęło 
podczas uroczystych obrzędów. A od tego czasu wiem, co jest 
ważne.
Dzieciństwo miałam sielskie, anielskie… Jednak jakoś w szó-
stej klasie coś się zmieniło. Związane to było z czytaniem mi-
tologii greckiej i rzymskiej. Zafascynowały mnie: miłość, niena-
wiść, przyjaźń i zdrada, morderstwa, męki, wielkie namiętności, 
które przeżywali bogowie, herosi i ludzie. Odgrywałam te mity, a 
moją ulubioną bohaterką była Medea (sic!), totalna zbrodniarka.
Jestem jedynaczką, więc nikt nie mógł donieść Rodzicom, w co 
bawi się ich córka. Mój pierwszy w życiu wiersz był o samobój-
stwie.Nawet się wyspowiadałam z tego, ale ksiądz zlekceważył 
problem.
Kiedy zachorowałam w klasie maturalnej na pełzającą wcześniej 
schizofrenię, która wtrąciła mnie do osobistego obozu koncen-
tracyjnego, zaczęłam odczuwać omamy słuchowe i wzrokowe, 
urojenia prześladowcze, lęk przed ludźmi, chęć izolacji. Odrzu-
ciłam też wiarę w Boga, przestałam chodzić do kościoła, modlić 
się – mój prywatny bóg był okrutny, nienawidził mnie. Mama to 
bardzo przeżywała. Tylko dzięki Jej modlitwom zdałam bardzo 
dobrze maturę i dostałam się na polonistykę na UJ.
Na studiach chodziłam do lekarza psychiatry do przychodni 
studenckiej. Dostałam od niego skierowanie do Kliniki Psychia-
trii na oddział „C”, wówczas przy ul. Skarbowej. Pobyt tam był 
dla mnie udręką, ponieważ wszelki kontakt z drugim człowie-
kiem był męczarnią. Najchętniej bym tylko spała 24 godziny na 
dobę. Nie było wówczas lekarstwa na moją chorobę, dlatego 
po półrocznej hospitalizacji lekarka prowadząca zaproponowa-
ła elektrowstrząsy, oczywiście w pełnej narkozie. Po czwartym 
elektrowstrząsie nastąpił cud – zupełnie i natychmiastowo wy-
zdrowiałam! Była choroba psychiczna i nagle – nie ma jej! Do-
piero wtedy zrozumiałam, że byłam chora, że to wszystko, głosy, 
urojenia, to produkt chorego umysłu, a nie prawda. 
Z oddziału „C” zorganizowali nam pielgrzymkę na Jasną Górę, 
tam wyspowiadałam się i ksiądz wytłumaczył mi, że to, co czu-
łam, to tylko choroba. Przyjęłam Pana Jezusa w Komunii św. 
i byłam najszczęśliwszą osobą na świecie.
Wróciłam na studia, ale nie udało mi się skończyć ich, gdyż 

psychoza powróciła. Z tego okresu pamiętam, że miałam coraz 
częściej lęki w kościele na Mszy św. Nie byłam w stanie wytrzy-
mać w tłumie.  Związane z tym było poczucie winy. Chodziłam 
do spowiedzi, ale księża nie potrafili mi pomóc. Odnosiłam wra-
żenie, że niektórzy boją się mnie spowiadać.
Zwierzyłam się wreszcie z tego problemu mojemu lekarzowi 
prowadzącego, który dał mi kontakt do księdza psychoterapeu-
ty, jezuity. Miałam dużo szczęścia, że trafiłam do niego. Jest 
moim kierownikiem duchowym ponad trzydzieści kilka lat. 
Problem z uczestnictwem w niedzielnej Mszy św. mój kierow-
nik duchowy rozwiązał tak, że w wybrany przeze mnie dzień 
w tygodniu (była to sobota rano) uczestniczyłam we Mszy św., 
a w niedzielę słuchałam Mszy w radiu. Przyzwyczaiłam się do 
tego, a z czasem zaczęłam chodzić rano do kościoła dwa razy 
w tygodniu, cztery razy, aż w końcu chodziłam okrągły tydzień, 
również w niedzielę. Była to ogromna łaska Boża. Kiedy wra-
całam rano po przyjęciu do swego serca Pana Jezusa, czułam, 
jak zdrowieję. 
Zaczęłam uczęszczać na grupę religijną prowadzoną przez 
księdza Jarosława Naliwajko, która miała miejsce na Placu Si-
korskiego 2/8 raz w tygodniu (we wtorek) i trwała godzinę czy 
półtorej godziny, już nie pamiętam. Uczestnictwo w grupie po-
legało na tym, że czytaliśmy Ewangelię na najbliższą niedzie-
lę i rozważaliśmy ją. Wkrótce grupa zaprzyjaźniła się ze sobą. 
Jak ktoś miał problem, z którym nie potrafił sobie poradzić, 
rozmawialiśmy o tym i w miarę możliwości staraliśmy się mu 
pomóc. Jak koleżanka z grupy była dwa miesiące w Australii, 
to po powrocie opowiadała nam swoje wrażenia i pokazywała 
fotografie. Były też takie chwile, że wszyscy po przeczytaniu 
opisu Męki Pańskiej milczeliśmy, nikt nie odezwał się ani sło-
wem. Ale były też bardzo radosne przeżycia, gdy obchodzili-
śmy Święta Bożego Narodzenia lub Zmartwychwstania Pana 
Jezusa. Każdy przynosił na uroczysty poczęstunek to, co miał, 
żartowaliśmy. Na zakończenie spotkania ksiądz prowadził krót-
ką modlitwę. Przestałam chodzić na grupę, gdy znowu dopadła 
mnie choroba w 2001 r. 
Kilka rzeczy się na to złożyło: zmiana leków, gdyż dotychczaso-
wy wycofano ze sprzedaży, śmierć Babci, odrzucenie mojego 
uczucia przez ukochanego mężczyznę, nieudana próba na-
uczenia się księgowości komputerowej.
Gdy wspomniałam Babcię, to muszę napisać, że nauczyła mnie 
szanować i odmawiać Różaniec św. Wszystko jej wysiadało: 
oczy, uszy, serce, nogi, a Różaniec był z nią do końca.  Gdy 
Babcia zmarła, nikt nie rozumiał mojego bólu, taki wiek – 92 
lata! Mama zamknęła się w żałobie, uspokojenie znalazłam do-
piero, gdy zwróciłam się do Pana Jezusa. Babcia zostawiła mi 
książeczkę do nabożeństwa z 1926 r. napisała: „Dla Joli”. Jest 
to mój skarb.
Dopiero w 2005 r. znalazłam się w szpitalu na oddziale psy-
chiatrycznym, gdzie dobrali mi lek i w miesiąc postawili na nogi. 
Potem byłam na Oddziale Dziennym, a później na warsztacie 
terapii zajęciowej. Zaczęłam udzielać się w Stowarzyszeniu 
„Otwórzcie Drzwi”, a potem w redakcji „Dla Nas”.
Przez te trzydzieści kilka lat towarzyszył mi mój kierownik du-
chowy. Bardzo cenię sobie jego opiekę. Opowiadam mu nie 
tylko o grzechach, ale o całym moim życiu, moich problemach 
i moich radościach. Zawsze potrafi mi wytłumaczyć, co jest tyl-
ko chorobą, a co pokusą. Wracam od niego leciutka – jak na 
skrzydłach. Spotykamy się co miesiąc, systematycznie. Zawsze 
po rozgrzeszeniu robi na moim czole znak krzyża olejem św. 
Uważam, że każdy powinien mieć kierownika duchowego, to 
bardzo pomaga w życiu.
Moim zdaniem, już klerycy w seminariach powinni uczyć się 
psychiatrii i spotykać się z osobami po kryzysie psychicznym 

Wiara w procesie zdrowienia
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tak, jak kilka razy u nas w stowarzyszeniu było. Oferowaliśmy 
im wiedzę z pierwszej ręki, rozbijając wiele mitów o chorobach 
psychicznych. Bardzo często ksiądz jest pierwszą osobą, której 
się zwierza osoba chora psychicznie. Musi umieć pomóc, np. 
skierować do psychologa czy powiedzmy wprost – do psychia-
try.  
Zgodziłam się dać świadectwo swojej wiary w filmiku kręconym 
przez TVP z serii „psychiatrycznej” pt. „Wiara”. Nie było to dla 
mnie łatwe, ale myślałam, że może komuś ten film pomoże. 
Dużą rolę w moim życiu duchowym odgrywały pielgrzymki: z 
Rodzicami do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewni-
kach, na Jasną Górę, z koleżankami do Kalwarii Zebrzydow-
skiej, do Wadowic, do Czernej, do benedyktynów w Tyńcu, do 
kamedułów na Bielanach, do Sanktuarium Jana Pawła Wiel-
kiego w Łagiewnikach. Zawsze to było wzruszenie i zastrzyk 
nadziei, która pomaga zwyciężyć w chorobie. Ważna dla mnie 

jest lektura książek poświęconych religii katolickiej. Uwielbiam 
Romana Brandstaettera „Jezus z Nazaretu” i wiersze ks. Jana 
Twardowskiego. W ogóle lubię książki, które ciągną wzwyż, w 
tej chwili czytam biografię św. Maksymiliana Marii Kolbego, któ-
ra liczy około 650 stron.
Podsumowując: uważam, że Pan Jezus jest Miłosierny i sam 
jest najlepszym Lekarzem i Lekarstwem. Szczególnie teraz, 
gdy moi Rodzice odeszli do Nieba, coniedzielna Msza św., 
Różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego, comiesięczna spo-
wiedź mają dla mnie wielkie znaczenie. Największym moim ma-
rzeniem jest po śmierci spotkać moich Najbliższych w Niebie. 

Jolanta Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków

Do wstąpienia do salezjańskiej 
wspólnoty „Ziemia Boga” zachę-
cił mnie mój mąż, wtedy jeszcze 

kolega. Opowiadał, jak wiele wniosła w 
jego życie i stała się dla niego drugim 
domem.
Początkowo byłam sceptyczna, ponie-
waż przywykłam do przeżywania wiary 
w sposób indywidualny. Owszem, cho-
dziłam co niedzielę na mszę świętą i 
różne inne nabożeństwa. Jednak delek-
towałam się kontaktem z Panem Bogiem 
w bezpiecznej skrytce własnych myśli. 
Muszę przyznać, że „oazowy” sposób 
modlitwy, z którym zetknęłam się w mło-
dości, nieco mnie nawet irytował. 
Poza tym długo szukałam środowiska, 
gdzie mogłabym poczuć się częścią ja-
kiejś grupy. Co prawda zawsze miałam 
się z kim spotkać, ale głównie opierało 
się to na kontakcie „jeden na jeden”. O 
ile wciąż bardzo cenię sobie takie bliższe 
relacje, czy to z podstawówki, z obozów 
czy też z oddziałów psychiatrycznych, to 
jednak brakowało mi szerszego grona 
znajomych. 
Odnalazłam je we wspólnocie i bardzo 
się z tego cieszę. Życzliwe uśmiechy, 
ciekawe rozmowy i wiara w moc modli-
twy sprawiały, że coraz chętniej i częściej 
chodziłam na środowe spotkania forma-
cyjne. I moje życie zaczęło się zmieniać. 
W atmosferze Bożego pokoju dostałam 
szansę rzeźbienia siebie jako istoty spo-
łecznej.
„Ziemia Boga” to wspólnota osób w róż-
nym wieku, które modlą się razem w 
poszukiwaniu autentycznej relacji z Bo-
giem i człowiekiem. Liczy około 80 osób, 
co może na początku onieśmielać. Mia-
łam to szczęście, że mój mąż, człowiek 
otwarty i lubiany, pomógł mi „wejść w 
grupę”. Po ponad dwóch latach czuję się 
coraz bardziej zadomowiona. 

Pomagają mi w tym wyjazdowe rekolek-
cje, które odbywają się dwa razy w roku, 
latem i zimą. Ich podstawą są sakramen-
ty, rozważanie Pisma św.,  konferencje 
naszego duszpasterza i modlitwa wsta-
wiennicza. Nie brakuje też radosnego 
śpiewu, towarzyskich rozmów przy kawie 
i ciastkach oraz zabaw integracyjnych. 
Zazwyczaj po rekolekcjach przybywa do 
wspólnoty kilka nowych osób. 
W trakcie roku formacyjnego środowe 
spotkania całej wspólnoty uzupełnia-
ją grupki dzielenia. Spotykamy się dwa 
razy w miesiącu w gronie około 6-10 
osób, zwykle w mieszkaniu jednego z 
członków grupy. W takich warunkach 
łatwiej przychodzi mi się otworzyć przed 
innymi i zaufać. 
Ponadto, co roku w czerwcowe i listopa-
dowe weekendy „Ziemia Boga” wystawia 
ewangelizacyjne sztuki teatralne.  Mamy 
przyjemność współpracować z aktorem 
Teatru Bagatela, który pisze scenariusze 
i reżyseruje spektakle. Momentami mogą 
bawić, wzruszać lub nawet szokować, 
ale przede wszystkim mają zachęcać do 

O „Ziemi Boga” słów kilka
refleksji nad własnym życiem. Dla wielu 
z nas to możliwość lepszego poznania 
się oraz rozwoju duchowego i artystycz-
nego. Z uśmiechem wspominam swój 
udział w słodko-gorzkiej sztuce „Zmia-
na”. Czuję jak poruszone tam treści do 
tej pory wpływają na moje myślenie. 
Mogłabym napisać, że „Ziemia Boga” to 
grupa wyjątkowo dobrych i życzliwych 
ludzi.  Z pewnością nie jest to dziełem 
przypadku, lecz owocem wspólnej mo-
dlitwy, bycia dla siebie „tu i teraz” i pracy 
nad sobą.  
Ani w liceum, ani na studiach nie zdoby-
łam się na to, by opowiedzieć innym o 
swoich zaburzeniach psychicznych. Tro-
chę się wstydziłam, a trochę bałam się 
zaufać. Dopiero w „Ziemi Boga” z ulgą 
zwierzyłam się z tego kilku bliższym oso-
bom. Kto wie, może za jakiś czas zdecy-
duję się podzielić moją historią choroby i 
zdrowienia w formie świadectwa.

Anna Sawczak
Akademia Liderów Cogito

Kraków
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Patrzę w tej chwili na moje przeży-
cia związane z chorobą psychicz-
ną z dystansu. Minęło już ponad 

20 lat odkąd czuję się dobrze, żyję bez 
objawów i cieszę się odzyskanym zdro-
wiem. Bardzo długo trwał proces zma-
gania się z powracającymi kryzysami, 
objawami różnych zaburzeń psychicz-
nych, ogólnie mówiąc – życia w kosz-
marze. Wiele ludzi było zaangażowa-
nych w mój proces zdrowienia i bez ich 
wsparcia niemożliwe byłoby wydobycie 
się z traumatycznych stanów, których 
doświadczałam.
Kiedy zaczęłam się alienować w środo-
wisku rówieśników w okresie nastolet-
nim, moja wiara była tradycyjna, przeję-
ta od rodziców. Czułam, że dzieje się ze 
mną coś dziwnego, z czym nie umiem 
sobie poradzić. Postanowiłam poje-
chać do Częstochowy, ufając, że Matka 
Boża mnie uzdrowi. Przygotowując się 
do spowiedzi, wydawało mi się, że każ-
dy grzech jest moim. Kiedy wyznałam 
księdzu w konfesjonale, że popełniłam 
wszystkie grzechy z książeczki, ksiądz 
powiedział mi, żebym nie była taka za-
rozumiała. Nie doznałam pociechy, tak 
jak oczekiwałam. Pogłębiało się moje 
wyobcowanie i zamykałam się w sobie. 
Rozwinęła się psychoza, w której spo-
tęgowało się moje poczucie winy i od-
powiedzialności za zło na świecie. Stra-
ciłam kontakt z rzeczywistością, żyłam 
w urojeniach. Kilkakrotnie próbowałam 
odebrać sobie życie. I wtedy zwątpi-
łam w Miłosierdzie Boże. Sądziłam, 
że taki czyn nie może być wybaczony. 
Byłam wtedy pacjentką krakowskiej kli-
niki psychiatrycznej. Kiedy rodzice w 
czasie odwiedzin zabierali mnie do ko-
ścioła, okropnie krzyczałam, bo czułam 
się potępiona. Rodziło to ogromny ból 
i smutek. Sytuacja się zmieniła, kiedy 
spędzałam Święta Bożego Narodze-
nia na oddziale i w I Święto poszliśmy 
z grupą pacjentów na mszę św. Po raz 
pierwszy dotarły do mnie wtedy słowa 
prologu ewangelii wg św. Jana. Odczu-
łam całą miłość Bożą i Jego obecność 
przy mnie. Zaczęłam z ufnością modlić 
się. Podczas pierwszego nawrotu cho-
roby odkryłam Miłosierdzie Boże i wy-
kupiłam wszystkie obrazki Chrystusa 
Miłosiernego dostępne w kościele (100 
szt.); rozdawałam je na oddziale wszę-

Doświadczenie choroby 
psychicznej a mój rozwój

dzie tam, gdzie wydawało mi się, że do 
głosu  dochodził szatan.
Długa i trudna była droga do osiągnię-
cia stanu równowagi. Trwało to prawie 
20 lat. Dużą część tej walki z objawa-
mi choroby prowadziłam już z mężem. 
Jego wsparcie i towarzyszenie było 
bezcenne.
Zauważyłam, że podstawą bliskiej re-
lacji mogą być różne płaszczyzny. Nie-
których łączy poczucie humoru, innych 
sprawy światopoglądowe lub zaintere-
sowania. My z mężem spotykamy się 
w Chrystusie. I to właśnie z Niego czer-
paliśmy moc do przezwyciężania drob-
nych i wielkich problemów wynikających 
z mojej choroby, ale nie tylko. W mał-
żeństwie przeżyłam dwie hospitalizacje. 
Ostatnia miała miejsce w 1990 roku i 
wtedy mąż podjął decyzję o zastosowa-
niu elektrowstrząsów, farmakologia była 
już nieskuteczna. Oboje przez długi 
czas byliśmy bezradni wobec powraca-
jących symptomów choroby. Prowadzi-
łam dialog z Panem Bogiem. Mówiłam 
Mu: „wszystko co dobre w moim życiu 
zawdzięczam Tobie, ale to, że czuję 
wdzięczność i ją wyrażam, to już moja 
zasługa”.
W stanie, w jakim wylądowałam na kli-
nice podczas ostatniego pobytu prze-
konałam się, że nic nie mogę sama, 
nie potrafiłam wtedy nawet modlić się i 
dziękować. 
Bardzo ważne dla mojego zdrowienia i 
rozwoju duchowego było przeżycie Se-
minarium Odnowy w Duchu Św. Nawią-
załam osobistą relację z Jezusem i wy-
raźnie mogłam zaobserwować postępy 
w zdrowieniu, w rozwoju osobowości, w 
przeżywaniu własnej wartości.
Krąg znajomych, których wtedy pozna-
liśmy pomagał nam wzrastać w wierze. 
Kolejnym ważnym krokiem było zło-
żenie przyrzeczeń oblackich w Klasz-
torze Benedyktynów w Biskupowie. 
Znalazłam tam atmosferę akceptacji i 
zanurzenia w Bogu. Klasztor odwiedza  
wiele osób z różnych środowisk i wszy-
scy  twierdzą, że w tym miejscu „ładują 
akumulatory”. My też z mężem nieraz 
zauważamy,  że po pobycie w Biskupo-
wie rodzi się pomiędzy nami harmonia, 
nawet gdy przedtem porządnie iskrzyło.
Dzięki przebytej chorobie rozwinęłam 
wrażliwość i empatię, która pomaga mi 

skutecznie wspierać osoby doświad-
czające kryzysu. Od 2011 roku daję 
publicznie świadectwo wyzdrowienia 
z ciężkich chorób psychicznych, m.in. 
ze schizofrenii. Spotykam się z róż-
nymi grupami społecznymi, często z 
rodzinami pacjentów, przekazując im 
moje doświadczenie i dając nadzieję 
na odzyskanie zdrowia. Od 2013 roku 
współprowadzę Warsztaty EX-IN, które 
przygotowują grupy osób po kryzysie 
psychicznym do roli towarzysza cierpią-
cych i edukatora. Mam ogromną radość 
uczestniczenia w procesie transforma-
cji, jaki ma miejsce podczas tego kursu, 
kiedy z „ludzi z kryjówek” przemienia-
ją się w osoby kreatywne, wierzące w 
swoje możliwości. 
W życiu codziennym podejmuję wie-
le obowiązków a także inicjatyw, żeby 
środowisko znajomych po przejściach 
psychicznych wzajemnie się umacniało.
Ważne dla mnie jest również zaanga-
żowanie w działania Akademii Liderów. 
Mamy program, który reprezentuje in-
teresy środowiska pacjentów na skalę 
ogólnopolską. Nasz głos zaczyna się 
liczyć przy podejmowaniu decyzji na 
najwyższych szczeblach władzy doty-
czących opieki psychiatrycznej.
Wszystko, co robię, albo prawie wszyst-
ko, sprawia mi wielką radość. Mam nie-
spożytą energię jeśli chodzi o obdaro-
wywanie i pielęgnowanie więzi z dużą 
ilością osób. Często mąż nie może się 
do mnie dodzwonić, bo ciągle z kimś 
rozmawiam. 
Jednym z dotkliwszych cierpień, jakie 
podczas tej choroby odczuwałam, było 
to, że wydawało mi się, że nie jestem 
zdolna do miłości. Teraz wiem, że moja 
miłość jest pogłębiona przez cierpienie.  
Czuję dokładnie tak, jak powiedziała w 
wierszu s. Maria od Jezusa Miłosierne-
go:

„Pocałunkiem łagodnym objawiasz
Tajemnicę mojego istnienia
Jestem miłowana 
Więc jestem”

Aleksandra Kożuszek
Expert Cogito („Ex-Co”)

Akademia Liderów Cogito, 
Polski Instytut Otwartego Dialogu

Wrocław
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Ubrany w białą togę człowiek wychodzi na środek 
placu i zaczyna prorokować oraz błogosławić 
tłumy ‒ opis sytuacji z czasów biblijnych? Nieko-

niecznie. To może być też całkiem współczesny przypa-
dek tak zwanego syndromu jerozolimskiego, intrygują-
cego zaburzenia dotykającego pielgrzymów i turystów 
odwiedzających Ziemię Świętą. Choć nie wiadomo, czy 
można tu mówić rzeczywiście o syndromie: psychiatrzy 
wciąż spierają się, czy jest to osobna jednostka choro-
bowa i próżno szukać jej w którymś ze znanych syste-
mów diagnostycznych.
Syndrom jerozolimski to epizod psychotyczny o treści 
religijnej związany z wizytą w tytułowym mieście. Może 
przejawiać się „po prostu” prorokowaniem i nawoływa-
niem do oczyszczenia moralnego, ale też urojeniami 
i omamami z przekonaniem o byciu biblijnym bohate-
rem (np. jednym z apostołów lub patriarchów) włącznie. 
Jego przypadki odnotowywano już w średniowieczu, 
prawdopodobnie występuje odkąd Jerozolima stała się 
miejscem kultu. Gwałtowny wzrost zachorowań rozpo-
czął się w XIX wieku.
Trochę liczb: w samych tylko latach 1980-1993 odno-
towano około 1200 osób, które wymagały pomocy kli-
nicznej.  Co roku pojawia się 20-50 nowych przypadków 
ostrzejszych oraz około 50 łagodnych, niewymagają-
cych pomocy specjalisty. Syndrom jerozolimski najczę-
ściej dotyka osoby pomiędzy 20. a 30. rokiem życia, 
częściej mężczyzn. Najwięcej doświadczających go 
pochodzi z USA lub krajów skandynawskich i wyznaje 
protestantyzm.
Profil typowego chorującego jest interesujący. To zazwy-
czaj osoba z bardzo religijnej rodziny, gdzie co najmniej 
raz w tygodniu czytano Biblię, a która później odeszła 
od wiary. Co za tym idzie, jej wyobrażenie o Jerozolimie 
jest oparte na dziecięcym, idealistycznym obrazie, któ-
rego nigdy potem nie miała okazji zmodyfikować, ureal-
nić czy zweryfikować. W związku z tym, przybywając do 
świętego miasta doświadcza swoistego szoku. Widać 
tutaj pewną analogię do tak zwanego syndromu pary-
skiego ‒ rozczarowania mało romantycznym obrazem 
idealizowanego z powodu przekazów medialnych mia-
sta. Co więcej, wystąpienie syndromu jerozolimskiego 
jest zwykle poprzedzone doświadczeniem silnego stre-
su i straty ‒ na przykład śmiercią bliskiej osoby.
Co ciekawe, to, co określamy jako „czysty syndrom je-
rozolimski” zdarza się bardzo rzadko (z podanych 1200 
przypadków w okresie 1980-93 było to tylko około 40!). 
Najczęściej jest on tylko przejawem występującego już 
wcześniej i zdiagnozowanego zaburzenia ‒ zazwyczaj 
schizofrenii lub zaburzenia afektywnego. Czasem syn-
drom przyjmuje też formę grupową ‒ tworzą się małe 
związki wyznaniowe (do 20 osób), których zachowanie 
posiada pewne symptomy psychopatologii, ale nie wy-
maga zazwyczaj profesjonalnej pomocy, a treść zabu-
rzenia wiąże się właśnie z tą nowopowstającą grupą reli-
gijną.  Syndrom „czysty” wreszcie przytrafia się osobom, 

które nie mają w swojej historii epizodów zaburzeń. To 
zazwyczaj turyści, często zwiedzający Jerozolimę przy 
okazji dłuższej wycieczki. Ostry zespół psychotyczny 
trwa u nich zwykle 5-7 dni i obejmuje następujące fazy: 
lęk, izolację, potrzebę oczyszczenia (fizycznego), ubie-
ranie togi zrobionej z prześcieradła, śpiewanie psalmów 
i recytowanie biblijnych wersetów na ulicach, a wresz-
cie: głoszenie kazań. Osoba taka zachowuje świado-
mość co do swojej tożsamości i zwykle nie doświadcza 
omamów. Czasem wymaga pomocy psychiatrycznej, 
ale zwykle objawy same ustępują, szczególnie jeśli cho-
ry opuści Jerozolimę. Po wszystkim ozdrowiały człowiek 
zazwyczaj pamięta swoje wyczyny i czuje zażenowanie, 
a także stara się unikać powrotu do świętego miasta. 
Syndrom jerozolimski wciąż wzbudza wiele kontrower-
sji. Jego czysta forma, jak już wspomniano, jest bardzo 
rzadka i często może być uznawany tylko za przejaw 
już istniejącego zaburzenia. Rola Jerozolimy, co nie-
oczywiste, też nie jest do końca znana - czy jest czynni-
kiem wywołującym objawy, czy może tylko je nasila? Z 
drugiej jednak strony treść objawów i ich ścisły związek 
ze świętym miastem przemawiają za uznaniem syndro-
mu za osobną jednostkę. Wreszcie wciąż nie udało się 
ustalić, czy jest on typowy tylko dla Jerozolimy, czy też 
może pojawiać się też w innych miastach uznawanych 
za święte (np. Mekka czy święte miejsca hinduizmu). 

Na podstawie: 
Katarzyna Prochowicz i Artur Sobczyk  (2011). „Syndrom jerozolimski. 
Objawy, przebieg i kontekst kulturowy.” Psychiatria Polska, tom XLV, 
numer 2, s. 289-296.
Anna Poleszczyk i Łukasz Święcicki (2013). „Syndrom jerozolimski ‒ 
opis przypadku.” Psychiatria Polska, tom XLVII, numer 2, s. 353-360.

Rachela Antosz-Rekucka, 
Wolontariusz

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
 i Opieki Środowiskowej
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1 lipca 2018 r. ruszył pilotaż Cen-
trów Zdrowia Psychicznego 
(CZP). Umowy podpisano w 

sumie z 27 placówkami. Celem pi-
lotażu jest przetestowanie w ciągu 
trzech lat nowych warunków organi-
zacji i sposobu finansowania opieki 
psychiatrycznej dorosłych. Pilotaż 
obejmie obszar zamieszkały łącznie 
przez 10 proc. mieszkańców Polski. 
Co jest nowością w polskiej opiece 
psychiatrycznej, do Centrów Zdrowia 
Psychicznego można przyjść bez za-
powiedzi, poradzić się, jak rozwiązać 
problem, uzyskać wsparcie, rozpo-
cząć leczenie. Osoba zgłaszająca się 
do CZP w pierwszej kolejności trafia 
nie do rejestracji, a do profesjonalisty. 
Po dokonaniu oceny potrzeb ustala 
on wstępny plan pomocy i terminy 
jej udzielenia. Człowiek w kryzysie 
psychicznym ma poczucie bezradno-
ści. Centrum oferuje pomoc, która jest 
łatwo dostępna. Nowy model opieki 
daje możliwość zaoferowania pacjen-
towi pomocy kompleksowej, skoordy-
nowanej i szybko dostosowanej. No-
wością jest możliwość zatrudniania 
asystentów zdrowienia, tj. osób z do-
świadczeniem kryzysu psychicznego 
po odpowiednim przeszkoleniu.
Marek Balicki, kierownik Biura ds. Pi-
lotażu Narodowego Programu Ochro-
ny Zdrowia Psychicznego podkreśla, 
że ze wstępnych informacji z centrów 
wynika, że spadła liczba hospitaliza-
cji. – Pilotaż to odpowiedź na kryzys w 
psychiatrii – mówi prof. Marek Balic-
ki. – Ma on wiele przyczyn, dwie naj-
ważniejsze to niski poziom finanso-
wania, a drugi to niewłaściwy sposób 
opieki. W pilotażu zmieniamy jedno i 
drugie, dlatego pierwsze wnioski są 
bardzo obiecujące, dają nadzieję, bo 
we wszystkich centrach zadziało się 
coś pozytywnego. Polski wiceminister 
zdrowia Zbigniew Król, koordynujący 
program reform podaje, że reforma 
psychiatrii jest podzielona na cztery 
fazy. Jeśli chodzi o opiekę nad doro-
słymi, zaczął się i będzie rozszerza-
ny pilotaż. Jeśli chodzi o opiekę nad 
dziećmi i młodzieżą w kryzysie psy-
chicznym, to tworzenie CZP zapowie-
dziane jest w całej Polsce od wrze-
śnia 2019 r. W trzeciej fazie zmian 
polskiej psychiatrii ma przyjść kolej na 
modyfikację w leczeniu uzależnień. 
W swoim wystąpieniu na II Kongresie 

Zdrowia Psychicznego podkreślił, że 
pierwsze wnioski z pilotażu nowego 
modelu opieki nad dorosłymi są obie-
cujące – spada liczba hospitalizacji i 
samobójstw, gdyż pacjent w kryzysie 
od razu otrzymuje pomoc.
Nasze środowisko niezwykle cieszy 
się z powołania na Pełnomocnika Mi-
nistra Zdrowia ds. NPOZP Pana dr. 
Marka Balickiego, którego gorąco na 
to stanowisko rekomendowało.
Długo oczekiwanym przez środowi-
ska profesjonalistów, pacjentów i ich 
bliskich wydarzeniem związanym ze 
zmianą polskiej psychiatrii był II Kon-
gres Zdrowia Psychicznego, zorgani-
zowany 3 VI 2019 r. w Pałacu Kultu-
ry i Nauki w Warszawie pod hasłem 
przewodnim „Zdrowie psychiczne dla 
wszystkich”.
– Zdrowie psychiczne jest wartością 
niezbywalną i niemającą alternaty-
wy. Dorobek, dobrobyt i życiowa sa-
tysfakcja nie są możliwe bez zdrowia 
psychicznego – tymi słowy dyrektor 
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w 
Warszawie prof. Janusz Heitzman 
otwarł Kongres. Porządek obrad kon-
gresowych obejmował sesję plenarną 
oraz trzy sesje równoległe („Profilak-
tyka i promocja zdrowia psychiczne-
go”, „Społeczny kontekst zdrowia psy-
chicznego” oraz „Psychiatria dzieci i 
młodzieży”), zwieńczeniem zaś im-
prezy był zaplanowany na popołudnie 
Marsz o Godność ulicami Warszawy. 
Wśród omawianych zagadnień zna-
lazły się m.in.: „Asystent zdrowie-
nia – nowa rola osób po kryzysach 
psychicznych”, „Aktywizacja zawo-
dowa osób chorujących psychicznie 
– aspekt społeczny, socjalny i gospo-
darczy”, „Piętno i jego pokonywanie”, 
„Prawa pacjenta psychiatrycznego 
i Standardy Opieki Psychiatrycznej” 
oraz „Środowisko szkolne a zdrowie 
psychiczne”. Wśród poruszanych 
tematów znalazły się także „Pomoc 
społeczna – współpraca z opieką 
psychiatryczną”, „Oddziaływanie psy-
chospołeczne w profilaktyce i promo-
cji zdrowia psychicznego” oraz „Róż-
ne oblicza psychiatrii środowiskowej 
dzieci i młodzieży – doświadczenia 
krakowskie”. Na zakończenie odczy-
tano II Deklarację Warszawską, po 
czym spod PKiN ruszył Marsz o God-
ność do Sejmu RP, gdzie wręczono 
parlamentarzystom list z przesłaniem 

od osób po kryzysie. W II Deklaracji 
Warszawskiej środowiska działające 
na rzecz osób chorujących psychicz-
nie domagają się m.in. by: nakłady 
na ochronę zdrowia psychicznego 
bezzwłocznie osiągnęły co najmniej 
średni w Europie (5-6%) udział wśród 
ogółu wydatków na zdrowie; zdecy-
dowanego poszerzania zakresu pod-
jętych zmian systemowych, tak by ich 
oddziaływanie wyeliminowało obsza-
ry niedostępności nowoczesnej, śro-
dowiskowej pomocy; zainicjowania 
wielostronnych działań przeciwdzia-
łających stygmatyzacji indywidualnej 
i strukturalnej 
Program Kongresu można znaleźć 
na stronie: https://kongreszp.org.pl/
ii-kongres-zdrowia-psychicznego/
program/, zaś cały tekst II Deklara-
cji Warszawskiej można pobrać pod 
linkiem: https://kongreszp.org.pl/wp-
content/uploads/sites/2/2019/06/De-
klaracja-Warszawska-II-Kongresu.pdf
Honorowy patronat nad kongresem 
sprawował prezydent Andrzej Duda. 
Na Kongres przyjechało ponad 1,5 
tysiąca ludzi. Przy takiej skali zain-
teresowania władz i mediów nasze 
środowiska mają nadzieję, iż efekty 
zarówno I Kongresu Zdrowia Psy-
chicznego, jak i jego drugiej edycji do-
prowadzą do oczekiwanych zmian, w 
myśl słów Rady Programowej I Kon-
gresu Zdrowia Psychicznego: jeśli 
„zdrowie psychiczne jest fundamen-
talnym dobrem osobistym człowieka, 
a ochrona praw osób z zaburzeniami 
psychicznymi należy do obowiązków 
państwa”, to należy zrobić wszystko, 
by ta zasada nie była tylko uroczystym 
zaklęciem, lecz realną siłą sprawczą, 
ograniczającą ryzyko zachorowania, 
niosącą ulgę w cierpieniu, sprzyjającą 
zdrowieniu, eliminującą bezradność i 
przywracającą nadzieję udanego ży-
cia.

Źródła:
kongreszp.org.pl,
http://www.niepelnosprawni.pl/led-
ge/x/805561,
www.prawo.pl/zdrowie/centra-zdro-
wia-psychicznego-wnioski-z-ich-pilo-
tazu,347746.html

Jan Godyń
Akademia Liderów Cogito
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News from Poland
A pilot study for Mental Health 

Centres (MHCs) was launched 
on 1 July 2018. In total, con-

tracts were signed with 27 institutions. 
The aim of the pilot study is to test 
within the next three years new condi-
tions for the organisation and financ-
ing of adult psychiatric care. The pilot 
study will cover an area inhabited by 
10% of the Polish population. What is 
new in Polish psychiatric care is that 
one can visit Mental Health Centres 
without prior notice, as well as get ad-
vice on how to solve a problem, obtain 
support and start treatment. In the first 
place, a person who comes to MHC 
is not registered, but goes to see a 
professional. After the needs assess-
ment, the professional establishes 
a preliminary plan of assistance and 
timeframes for its provision. A person 
in a mental crisis feels helpless. The 
Centre offers help that is easily acces-
sible. The new model of care gives a 
possibility to offer the patient com-
prehensive, coordinated and quickly 
adapted assistance. A novelty is the 
possibility of employing Assistants in 
Recovery, i.e. people with lived ex-
perience after appropriate training. 
Marek Balicki, Head of the Pilot Study 
Office of the National Programme 
of Mental Health Care, emphasises 
that preliminary information from the 
Centres shows that the number of 
hospitalisations has decreased. – Pi-
lot study is a response to the crisis 
in psychiatry – says Dr. Balicki. – It 
has many reasons, the two most im-
portant are a low level of funding and 
the second one is inappropriate way 
of care. In the pilot study we change 
both, so the first conclusions are very 
promising and give hope, because 
in all centres something positive has 
happened. Polish Deputy Minister 
for Health Zbigniew Król, who coor-
dinates the reform programme, says 
that the reform of psychiatry is divid-
ed into four phases. As far as adult 
care is concerned, the pilot study has 
started and will be extended. As for 
the care of children and adolescents 
in mental crisis, the creation of MHCs 
has been announced as of September 
2019. In the third phase of changes in 
Polish psychiatry, there is to come a 
turn for modification in the treatment 
of addictions. In his speech at the 

Second Mental Health Congress, he 
emphasized that the first conclusions 
from the pilot study of the new model 
of adult care are promising – the num-
ber of hospitalisations and suicides 
is decreasing, as patients in a crisis 
immediately receive help. Our circles 
are very happy about the appointment 
of Dr. Marek Balicki as the Minister for 
Health Plenipotentiary for the Nation-
al Programme of Mental Health Care, 
whom we have highly recommended 
for this position.
The Second Mental Health Congress, 
organized on 3rd June 2019 in the 
Palace of Culture and Science in War-
saw under the motto “Mental Health 
for All”, was a long-awaited event con-
nected with the change of Polish psy-
chiatry for professionals, patients and 
their relatives.
– Mental health is an indefeasible val-
ue and has no alternative. Achieve-
ments, prosperity and satisfaction in 
life are not possible without mental 
health – with these words, the Direc-
tor of the Institute of Psychiatry and 
Neurology in Warsaw, Prof. Janusz 
Heitzman, opened the Congress. The 
agenda of the Congress included a 
plenary session and three parallel 
sessions (“Prophylaxis and promo-
tion of mental health”, “Social context 
of mental health” and “Psychiatry of 
children and adolescents”). The event 
was crowned with the March for Dig-
nity through the streets of Warsaw. 
Among the issues discussed were: 
“Assistant in Recovery – a new role 
for people after mental crises”, “Pro-
fessional activation of people with 
mental illness – social and economic 
aspects”, “Overcoming stigma”, “Psy-
chiatric patient rights and standards 
of psychiatric care”, and “School en-
vironment and mental health”. Among 
the topics discussed, there were also: 
“Social welfare – cooperation with 
psychiatric care”, “Psychosocial im-
pact in prophylaxis and mental health 
promotion” and “Various faces of com-
munity psychiatry of children and ad-
olescents – Krakow  experiences”. At 
the end, the Second Warsaw Declara-
tion was read out, and then the March 
for Dignity started from the Palace of 
Culture and Science to the Sejm of 
the Republic of Poland, where a let-
ter with a message from people after 

mental crises was presented to the 
parliamentarians. In the Second War-
saw Declaration, circles working for 
the mentally ill demand, among other 
things, that the expenditure on mental 
health care immediately reached at 
least the European average – 5-6% 
in the total expenditure on health; a 
determined expansion of the scope 
of systemic changes so that their im-
pact would eliminate the areas of un-
availability of advanced, community 
care; initiation of multilateral actions 
to counteract individual and structural 
stigmatization. A detailed program can 
be found at: https://kongreszp.org.pl/
ii-kongres-zdrowia-psychicznego/pro-
gram/ , and the full text of the Second 
Warsaw Declaration can be down-
loaded at: https://kongreszp.org.pl/
wp-content/uploads/sites/2/2019/06/
Deklaracja-Warszawska-II-Kongresu.
pdf . 
The Congress was held under the hon-
orary patronage of President Andrzej 
Duda. The Congress was attended by 
more than 15 hundred participants. 
With such a scale of interest of the au-
thorities and media, our circles hope 
that the effect of both the First Mental 
Health Congress and its second edi-
tion would lead to long-awaited chang-
es, in accordance with the words of 
the Programme Council of the First 
Mental Health Congress: if “mental 
health is a fundamental personal right 
of a person and the protection of the 
rights of people with mental disorders 
is the responsibility of the state”, then 
everything should be done to ensure 
that this principle is not only a solemn 
spell, but a real driving force that lim-
its the risk of illness, brings relief from 
suffering, fosters recovery, eliminates 
helplessness and restores hope for a 
successful life.

Sources:
kongreszp.org.pl,
h t tp : / /www.niepelnosprawni .p l /
ledge/x/805561,
www.prawo.pl/zdrowie/centra-zdro-
wia-psychicznego-wnioski-z-ich-pi-
lotazu,347746.html

Translation: Jan Godyń
COGITO Academy of Leaders
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The leading theme of the 42nd issue of the “Dla Nas” 
magazine is spirituality in the context of mental health. 
You will find here articles that testify to the faith of people 

who have experienced mental crisis, attempts by profession-
als to describe the spirituality of particular groups of patients, 
interesting comments by psychologists and many others. The 
issue opens with an interesting interview with Prof. Dr. Andrzej 
Cechnicki on the situation of psychiatry, especially in Poland. 
In his speech, professor emphasizes that for psychiatry, the 
social context is very important, because it affects the out-
break of mental crisis, disorders or mental illness. An increas-
ingly common loneliness of people and instability at work are 
the cause of many illnesses. In the interview, the emphasis is 
placed on the importance of the community care model. Pro-
fessor Cechnicki noted that in our country there is a need to 
strengthen and extend the pilot study programme, which was 
the effect of the First Mental Health Congress, also through 
financial support. Professor Cechnicki also stresses that psy-
chiatry in Poland requires an alliance beyond divisions and 
cooperation, not rivalry between institutions.
The author of the next article is Monika Anna Syc. The text 
contains reflections on spiritual experiences that take place 
in psychosis. Monika Syc stresses that in a crisis these expe-
riences gain a new, intensified and symbolic shape and con-
tent. She also refers to her personal experiences. She shares 
her psychotic experience of faith. She writes about a panicky 
fear of the devil and about seeing angels among people. De-
spite the morbid experience of faith, she claims that it was in 
psychosis that she believed in God and that this experience 
of faith also remained in her in health. Dr. Anna Wilk’s arti-
cle entitled “Spirituality towards health” is a proposal to use in 
treatment the spirituality of St. John of the Cross, one of the 
mystics of the Catholic Church. The author emphasizes that 
many patients have a sense of mission. Experiences, whether 
delusions or hallucinations, hearing voices, etc. have the char-
acteristics of supernatural experiences, hence the frequent 
mistakes in the classification of these phenomena by patients. 
According to Anna Wilk, the teaching of St. John of the Cross 
can be of help, as it reminds us that the greatness of man has 
little to do with extraordinary experiences. The author is con-
vinced that a look at spirituality through the eyes of St. John 
of the Cross will make it easier to regain mental health. The 
“window” contains Anna Rajczak’s reflection on St. Joseph. 
Descrying the humility of this Saint, the author notes that she 
would probably not have had any delusions of grandeur, if she 
did not have the desire for greatness in her heart, so she asks 
the Saint, who is a model of humility for her, to intercede.
Another text in the magazine is an extensive interview con-
ducted by Paweł Dudzik SJ with Dr. Anna Rygielska, a  psycho-
therapist associated with the Warsaw Specialist Psychological 
Counselling Centre – Dialogue Lab. From the conversation we 
learn about the main goal of the “Dialogue Lab” Foundation, 
which is to work for the integral development of a human being 
in all aspects: mental, spiritual, physical and social. Rygielska 
stresses that the clinic is not a confessional centre. The ide-
al is the therapists’ world-view neutrality, as according to the 
author, the closer the patient’s world-view is to the therapist’s 
world-view, the greater the risk that the patient will appear to 
the psychotherapist as healthier than he or she is in reality, 

and similarly, the difference in world-view makes the therapist 
perceive the patient as more disturbed. Rygielska also notes 
that religious motifs were not discussed in psychotherapy in 
the past. Now it has changed. She notes that the narrative on 
the spiritual sphere is sometimes entangled in defensive func-
tions, which a psychotherapist is better prepared to discuss 
than a priest. In the article “Light on the Road”, Maria Poczobut 
shares her experiences of spiritual life. She mentions the role 
of her participation in a religious community, through which 
she learnt to be courageous, to take responsibility for herself, 
to be competent, self-confident and independent. The author 
of another article is Kamila Łabędzka-Słowik from the Institute 
of Jewish Studies of the Jagiellonian University. The text is de-
voted to mental health in the context of experiencing Judaism.  
The author notes that various studies on mental health are 
often devised by Jewish writers. Because of the experiences 
of this nation, it is much easier for Jews to express their emo-
tions, especially those with an anxiety or trauma undercurrent, 
than for other ethnic groups.
The psychologist Małgorzata Węglińska ponders on a ques-
tion whether it is easier to overcome a mental crisis if you are a 
Christian. Using her therapeutic experience, she answers this 
question in the affirmative. An important aspect in this respect 
is the awareness of a Christian that his or her life does not end 
in emptiness. The article also contains a short description of 
the group “Light in the Darkness”, which is to serve the devel-
opment of the following elements: physical, mental and spiritu-
al in man, and whose co-creator and co-coordinator is Małgor-
zata Węglińska. In the article “The role of faith in the process 
of recovery”, Jolanta Janik shares her experience of faith. It 
is a testimony of a deep spiritual life. The author emphasiz-
es the importance of spiritual direction and religious practices 
such as: Mass, Rosary, Divine Mercy Chaplet, regular con-
fession. The author of the next article is Anna Sawczak. She 
talks about her participation in the Salesian community “God’s 
Land”. She stresses that thanks to the community, her life has 
changed. She shares her experience as follows: “In the atmo-
sphere of God’s peace, I got a chance to sculpt myself as a 
social being”. It was this community that she had the courage 
to confide in with her illness-related experiences. Aleksandra 
Kożuszek talks about her experiences of faith, including the 
experience of the Seminary of Renewal in the Holy Spirit and 
making oblate vows in the Benedictine Abbey. In the context 
of spiritual life, she notes that mental illness has allowed her to 
develop sensitivity and empathy, and through various forms of 
involvement she supports people in crisis. This is a source of 
great joy for her. In this context, she sees the illness as a gift. 
It is also worth reading Rachel Antosz-Rekucka’s article on the 
so-called “Jerusalem Syndrome”. It is a psychotic episode with 
a religious content, connected with a visit to Jerusalem. It may 
manifest itself in prophecy and calling for moral purification, 
but also in delusions and hallucinations, including the convic-
tion that one is a biblical hero. The issue closes with “News 
from Poland”.

Text of the Polish overview: Anna Wilk
Translation: Jan Godyń

COGITO Academy of Leaders
Krakow

Overview of the issue
*Zamieszczamy krótkie streszczenie numeru w j. angielskim, aby poszerzać osobom chorującym psychicznie 

dostęp do naszej publikacji także poza granicami Polski.
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