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  forma oddziaływań psychospołecznych, 

która ma na celu korektę zaburzeń 

przeżywania i zachowania, ma usunąć 

objawy i przyczyny choroby, w tym       

cechy osobowości powodujące zaburzenia 

przeżywania.  



   Psychoterapia  
    
    
 oddziaływanie jednej osoby – terapeuty,  
      na stan psychiczny drugiej – pacjenta,  
 
 
 
 
 
   mające na celu usunięcie choroby poprzez 

oddziaływanie psychiczne.  
 
• Oddziaływanie na psychikę chorego może 

dokonywać się przez użycie np. środków 
psychotropowych – farmakoterapię, poprzez 
odpowiednie oddziaływanie środowiska społecznego 
(„socjoterapia”) 

terapeuta pacjent 



1. Ze względu na formę: 
 a) indywidualna 
 b) grupowa 
 c) rodzinna 
 
2. Ze względu na koncepcje teoretyczne: 
 a) behawioralna 
 b) poznawcza 
 c) psychoanalityczna 
 d) humanistyczna 
 e) systemowa 



Oparta jest na bezpośrednim kontakcie 

terapeuty z pacjentem i silnym związku 

tych dwóch osób.  

 

Przebiega ona w warunkach szczególnej 

intymności, a pacjent dostaje cały czas            

i uwagę terapeuty wyłącznie dla siebie.  



►To, że spotkanie uzyskuje charakter 
terapeutyczny, wynika z jego celu i z tego, 
że jedna z osób, dysponująca odpowiednimi 
kompetencjami, pełni rolę udzielającej 
pomocy wobec drugiej. 

 
►W psychoterapii indywidualnej 

psychoterapeuta jest praktycznie jedynym 
czynnikiem leczącym, musi sam i często 
samotnie brać na siebie ciężar leczenia.  



  Techniki 
 
   rozmowa terapeutyczna 
    
   sterowane wyobrażenia 
  
   desensytyzacja 
 
   granie ról 

 
   hipnoza …  



 spotkania terapeutyczne, w których bierze 
udział kilku chorych 

 
Grupa psychoterapeutyczna jest to grupa 

zadaniowa, o ograniczonych celach określonych 
przez warunki terapii, ograniczonym czasie                 
i zakresie uczestniczenia.  
 

 Na kierunek i przebieg jej tworzenia                  
wpływ mają również zaburzenia          
funkcjonowania osób ją tworzących.  



►W psychoterapii grupowej terapeuta swą 

uwagę koncentruje głównie na procesach 

interpersonalnych między członkami grupy.  

 

►Sam pełni rolę lidera zadaniowego, swoimi 

interwencjami w przebieg pracy w grupie 

uruchamia procesy leczenia u wszystkich 

uczestników spotkania, oddziaływując na 

każdego z nich w sposób indywidualny.  



 Rodzaje grup: 

  
 

   grupy zamknięte  

  - wszyscy członkowie danej grupy 

rozpoczynają i kończą leczenie w tym 

samym czasie  

 

  grupy otwarte 

  - pacjenci wymieniają się w miarę 

kończenia leczenia przez poszczególnych 

uczestników  



 odmiana psychoterapii grupowej 
 cele, dla jakich się ją podejmuje osiągane są       

w grupie i poprzez grupę.  
 

 Rodzina - zbiorowość już wcześniej 
uformowana, mająca ustaloną strukturę. 

 Zmienia to warunki w jakich działa terapeuta. 
Musi on dokonać diagnozy zaburzeń w 
istniejącej już od lat grupie, „wejść” w nią            
i dążyć do ich modyfikacji.  



 Psychoterapia rodziny zajmuje się: 
  
 konfliktami i kryzysami  
 przyczynami zaburzeń występujących                  

u poszczególnych członków rodziny 
  
W terapii uczestniczyć powinni wszyscy 

członkowie rodziny, dlatego też często 
podejmuje się ją w domu rodzinnym. 
Zachowanie członków rodziny jest wówczas 
bardziej naturalne i spontaniczne, a terapeuta 
uzyskuje lepszą orientację w sposobie 
funkcjonowania rodziny i interakcjach między 
jej członkami. 



  
    Podejście systemowe  
 
   psychoterapeuta pracuje w większości 

przypadków ze wszystkimi członkami rodziny, 
choć definiują oni zwykle problem                       
jako zaburzenie dotyczące tylko i wyłącznie 
jednej osoby.  

 
 Systemowa psychoterapia rodzinna zakłada 

jednak, że źródłem patologii nie jest jednostka, 
a cały system.  
 

 W terapii rodziny zorientowanej niesystemowo 
patologia przypisywana jest jednostce i temu 
założeniu podporządkowane są wszelkie zabiegi 
terapeutyczne. 





  człowiek jest istotą reaktywną;        

funkcjonuje na zasadzie bodziec - reakcja  

  

  nacisk na obserwowalne zachowanie,               

a nie na wewnętrzne przeżycia 

 

 Podejście to oparte jest na teorii uczenia się 

oraz teorii wymiany społecznej.  



  zaburzenia powstają na drodze wyuczenia się 

nieprawidłowych zachowań, które są 

podtrzymywane  

 

  Celem terapii jest zmiana niepożądanych 

zachowań.  

 

  Terapeuta jest dyrektywny, kształtuje  

    prawidłowe nawyki.  



 aby zmieniać niepożądane zachowania 
pacjenta należy zwrócić uwagę na procesy 
poznawcze 
 

 niewłaściwy sposób spostrzegania                                
i interpretacji zdarzeń, doprowadza                        
do wyuczenia się niepożądanych zachowań 
 

 Psychoterapia polega na przekształceniu treści 
myślenia, w konsekwencji czego dochodzi          
do modyfikacji zachowań i uczuć związanych         
z tymi zachowaniami.  



 Te dwa podejścia często są łączone w 

podejście behawioralno- poznawcze 
 

  Oba zakładają, że zaczynając od tego         

co na zewnątrz, można zmienić to,              

co wewnątrz.  



  oparta na teorii osobowości Freuda  
 

  źródło problemów tkwi w podświadomości 
pacjenta do której nie ma on dostępu,                      
a bezpośrednią  przyczyną zaburzeń                  
jest wewnętrzny konflikt 



 Terapia polega na uświadomieniu sobie 
nieświadomych myśli, emocji i usuwaniu obron, 
które tworzy nieświadomość, aby bronić 
dostępu do siebie.  
 

Jest to terapia oparta na przekonaniu,            
że aby zmieniło się to co na zewnątrz,              
trzeba najpierw zmienić to, co wewnątrz. 



  
  człowiek sam decyduje o sobie, w dodatku 

zupełnie świadomie 
 

  Objaw czy zaburzenie to trudność,  
pojawiająca się w momencie osłabienia 
zdolności do „tworzenia” samego siebie.  

 

  zakłada się, iż każdemu zdarzają się takie 
chwile osłabienia, ale jednocześnie że każdy 
jest na tyle silny, aby sobie                                             
z nimi poradzić 

 

  określenie pacjent zastępuje się                                   
tu często określeniem klient  



  

 Terapeuta wspiera i pomaga w przezwyciężeniu 

trudności.  

 

 Jest empatyczny, dostosowuje się do przeżyć      

i potrzeb klienta oraz skupia się na sytuacji 

aktualnej, bez oglądania się na to co było,           

ani na to co będzie. 

 

Psychoterapia humanistyczna 

zasada    TU  i  TERAZ    



  nie można rozpatrywać człowieka w oderwaniu                

od środowiska, w którym żyje  

  jednym z najważniejszych systemów jest system 

rodzinny i to właśnie na procesach zachodzących           

w tym systemie koncentrują się terapeuci  

 Problemy czy zaburzenia mogą pojawić się np. na 

skutek zakłóconej komunikacji w rodzinie czy zaburzeń 

w strukturze rodziny. 
 

  Pacjentem jest tu cała rodzina, a celem terapii            

jest zmiana całego zaburzonego systemu,                       

a nie zmiana jednego człowieka nazwanego 

„zaburzonym” czy „chorym”.  



 Specyficzne    

i niespecyficzne  

czynniki leczące 



  Specyficzne oddziaływania sprowadzają się       
do pobudzania mechanizmów uzyskiwania 
wglądu i do przeuczenia.  

 
  O kierunku tych oddziaływań decyduje wiedza 

terapeuty dotycząca istoty zaburzeń, z którymi 
zgłosił się pacjent, i indywidualnej, u każdego 
innej, specyfiki tych zaburzeń.  
 

  Determinuje to faktyczny przebieg spotkań, 
treść i sposób interweniowania itp.  



WGLĄD  

• oznacza nagłą, nieoczekiwaną zmianę 

postrzegania problemu, która prowadzi                 

do głębszego i pełniejszego jego rozumienia, 

zobaczenia go bardzo często z całkowicie 

innej perspektywy.  

• Dzięki wglądowi przyczyna problemu, 

której nie byliśmy w stanie odgadnąć, nagle 

staje jasna. 

• polega na sięgnięciu w przeszłość pacjenta, 

oraz wyszukaniu w niej czynników, które mogły 

wpłynąć na jego aktualny stan. Może się to 

odbywać za pomocą różnych technik 

terapeutycznych np. technika swobodnych 

skojarzeń 

 



PRZEUCZENIE  

 

• polega na staraniu się wyeliminowania 

złych nawyków i zastąpienie 

ich nowymi, dobrymi 
 

 



    Jednym ze sposobów rozumienia psychoterapii 
było przez wiele lat utożsamianie jej z 
oddziaływaniem niespecyficznych czynników 
leczących.  
 

    Są one najważniejszą składową procesów 
uzdrawiania w bardzo wielu i bardzo różnych 
kulturach.  
 

 Znacznie jest łatwiej uruchamiać niespecyficzne 
czynniki leczące, niż specyficzne procesy 
psychoterapii. 



1. Nadzieja 
 

2. Oczekiwania 
 

3. Efekt placebo 
 

4. Działania symboliczne 
 

5. Rytuały i mity 
 

6. Redukcja alienacji 
 

7. Wyjaśnienie 
 

8. Uspokojenie 
 

9. Prestiż  
 

10. Nazwa 
 

11. Nadanie imienia 
 

12. Czarownice i lekarze 
 

13. Wiara 
 

14. Sugestia 



  to spostrzegana możliwość osiągnięcia celu 
 

►  Nadzieja na uzyskanie skutecznej pomocy          

jest czynnikiem mobilizującym.  
 

►  Nadzieja to przeżycie, które jest związane            

z wiarą i także z oczekiwaniami pacjenta. 
 

►  Zaufanie do skuteczności oddziaływań, wiara 

pacjenta w to, że mogą one mu pomóc sprawia, 

że każdy sygnał, który można zinterpretować 

jako potwierdzenie oczekiwań, wzmacnia 

nadzieję.  



  Oczekiwania, że działania terapeuty 

doprowadzą do odzyskania zdrowia, wynikają 

m.in. z doświadczeń, że choroba to na ogół stan 

przemijający, zwłaszcza, jeśli zostaną 

zastosowane procedury, których skuteczność 

została już udowodniona.  

 

       Wiara pacjenta w skuteczność leczenia 

pozostaje w ścisłym związku z wiarą lekarza,  

że to, co proponuje jest słuszne i prowadzi            

do wyleczenia.  



  

  Lekarz przekonany o skuteczność jakiegoś leku 

uzyskuje lepsze rezultaty leczenia niż sceptyk- 

chociażby nie ujawniał swoich wątpliwości. 

  Entuzjazm towarzyszący wprowadzaniu nowych 

form leczenia z reguły wzmaga ich efekty- tym 

samym zwiększając zaufanie i entuzjazm tych, 

którzy nimi się posługują.  

  Okazuję się, że te same leki mogą wywierać 

dokładnie przeciwny do oczekiwanego wpływ, 

zależny od informacji o ich działaniu.  



  Działanie obojętnej farmakologicznie 

substancji jest w gruncie rzeczy 

oddziaływaniem symbolu.  

  W naszej kulturze lekarz leczy przepisując 

„tabletki" lub „zastrzyki".  

  Tym samym tabletka - a w jeszcze większej 

mierze „zastrzyk" - uzyskuje dodatkową moc 

swojego działania poprzez to, że jest symbolem 

oddziaływania leczniczego. 



  
 Ich zadaniem jest wzmożenie i umocnienie wiary 

pacjenta w terapeutę i stosowane przez niego 

procedury. 
 

  Muszą więc one być wiarygodne, a zarazem 

intrygujące, wywierające wrażenie.  
 

 Rytuały wzmacniają związek terapeutyczny                   

i zmniejszają poczucie alienacji pacjenta, poprzez 

udział we wspólnych wierzeniach i związanych z nimi 

czynnościach - szczególnie, gdy rodzaj choroby alienuje 

pacjenta z jego środowiska społecznego                              
(np. w przypadku chorób psychicznych, budzących lęk chorób 

zakaźnych, przewlekłych). 



►  katharsis - burzliwe wyładowania emocjonalne 
 

►  kohezja - poczucie spójności z grupą odniesienia 
 

►  uniwersalizacja - dostrzeżenie, że nie jest się 

jedyną osobą mającą takie dolegliwości 
 

►  altruizm - udzielanie pomocy innym cierpiącym,   

w miejsce koncentracji na własnym cierpieniu, 

pojawiające się w sytuacji „chorowania w grupie” 



 Uzgadnianie zakresu i sposobu wspólnych 

działań mających doprowadzić do zdrowia 

dokonuje się często poprzez wyjaśnianie 

pacjentom przyczyny zaburzeń                    

i sposobów, jakie zostaną użyte w celu  

ich usunięcia. 



  Dokonuje się poprzez udzielanie 

oczekiwanych informacji.  

 

     Najczęściej stanowi jedynie 

potwierdzenie, że nastąpi to, czego 

pacjent się spodziewa. 



  Prestiż terapeuty wzmacniany             

jest przez jego rytualne zachowania, 

potwierdzające jego kompetencje                  

i zasadność oczekiwań jego          

skuteczności 



  nazwanie okoliczności, składających się            
    na chorobę 
  uczynienie ich zrozumiałymi 

 
►Świat, w którym człowiek żyje, musi być dla 

niego w jakiś sposób zrozumiały i przewidywalny. 
►  Gdy jednostka napotyka na coś niewyjaśnialnego 

(choroba), gdy nie rozumie się swoich przeżyć 
czy zachowania, musi skonstruować jakieś 
wyjaśnienie, nadające sens, przypisujące 
niezrozumiałym wydarzeniom określone 
znaczenie. 



  
    Napotkanie nowych faktów czy okoliczności 

zmusza do nazwania tych zjawisk czy procesów. 
 

    Dążenie do zmniejszania lęku przed 
nieznanym, przed utratą kontroli nad czymś, 
czego się nie rozumie, przez nadanie nazwy, 
sprawia nieraz, że oszukujemy samych siebie. 
np. konstrukcja pojęcia „UFO"                               
( Niezidentyfikowane Obiekty Latające ) jest 
oparta na paradoksie identyfikowania czegoś 
jako „niezidentyfikowane". 



  Nie ma istotnej różnicy między         
działaniami czarownika, bioenergoterapeuty           
i innych znachorów a tym, jak posługują się 
tymi oddziaływaniami lekarze.  
 

 Lekarze są jednak przekonani, że przynajmniej 
niektóre ze stosowanych przez nich procedur, 
poza niespecyficznymi, zawierają także 
specyficzne czynniki lecznicze.  

 Przekonanie to nie budzi większych wątpliwości 
w przypadku stosowania np. antybiotyków. 



  
 Szaman nie tylko wierzy                                         

w skuteczność swoich procedur; ta wiara                  

i szczere przekonanie o ich leczniczej wartości 

decyduje o skuteczności jego działań.  

 

 Jak się wydaje, dotyczy to także wszystkich 

rodzajów leczenia. 



  Istnienie silnych przekonań, oddziałujących 
na osobę, żywiącą te przekonania.  
 

  posługiwanie się oddziaływaniami sugerującymi  
 

 Np. wytwarzanie efektu placebo,                       
w którym istotną rolę odgrywa                       
przekaz informacji o spodziewanym                       
działaniu leku. 



► Znacznie łatwiej jest uruchamiać 
niespecyficzne czynniki leczenia, niż 
specyficzne procesy psychoterapii.  
 

►     Niespecyficzne czynniki terapeutyczne 
wpływają głównie na uzyskanie poprawy 
samopoczucia i na ustępowanie zaburzeń 
funkcjonalnych – objawów.  
 

►     czynniki specyficzne  wpływają także na 
usuwanie przyczyny zaburzeń i są one znacznie 
trudniej dostrzegalne niż „poprawa objawowa". 



 Techniki 

psychoterapeutyczne 



 Techniki - procedury polegające na takim 

organizowaniu sytuacji w czasie spotkania 

psychoterapeutycznego, by w optymalny 

sposób uzyskiwać cele terapeutyczne.  



  Rozmowa terapeutyczna przebiega w ramach 
relacji psychoterapeutycznej, co z góry określa 
zakres takiej rozmowy.  
 

  Jej jedynym powodem i tematem są dolegliwości 
oraz związane z nimi okoliczności.  
 

 Terapeuta nie wyraża w takiej rozmowie swoich poglądów 
poza tymi, które dotyczą zaburzeń pacjenta i ich przyczyn.  

 Nie powinien przekonywać do swoich racji.  
 Nie ma prawa do wprowadzenia w tok takiej rozmowy 

swoich własnych problemów. 
 
 Przedmiotem rozmowy psychoterapeutycznej         

jest wyłącznie pacjent.  



  polega na prowokowaniu pacjenta                 
do swobodnego kojarzenia i wypowiadania 
wszystkiego co przychodzi mu na myśl,                  
na dowolny temat  

 Łączy się z leżącą pozycją pacjenta i siadaniem 
terapeuty w takim miejscu, by pacjent nie mógł 
go obserwować.  

 Terapeuta od czasu do czasu interweniuje w tok 
skojarzeń - interpretuje, konfrontuje bądź  
wzbudza pacjenta do dalszego wypowiadania 
swoich myśli.  



  Podobnie jak marzenia senne, także                

i marzenia na jawie mogą stać się przedmiotem 

pracy terapeutycznej, a analiza tych marzeń          

- techniką terapeutyczną.  

W marzeniach dziennych dochodzi do projekcji 

w treść fantazji i wyobrażeń rozmaitych             

nie uświadamianych procesów, tendencji.  

 Ich poznanie przez pacjenta może być 

wartościowym materiałem, umożliwiającym 

uzyskanie wglądu.  



  polega na instruowaniu pacjenta,                           

by zrelaksowany, przy zamkniętych oczach, 

wyobrażał sobie rozmaite sceny, które dla 

większości ludzi w naszym obszarze kulturowym 

maja istotne, symboliczne znaczenie. 

 

  Spontaniczne wytwarzanie takich              

fantazji ma charakter projekcji                             

i przynosi bogaty materiał                    

diagnostyczny. 



  terapeuta nie podsuwa pacjentowi żadnych 
tematów fantazji, pozwalając mu na swobodne 
rozwijanie się wyobrażeń.  
 

  To spontaniczne kojarzenie przynosi zupełnie 
nieoczekiwany materiał w postaci scen, 
obrazów.  
 

 Terapeuta w zasadzie w ogóle nie interweniuje 
poza sytuacjami w których uznaje, ze treść 
wyobrażeń może być szczególnie zagrażająca. 



  terapeuta zleca - w sposób bardzo 

ogólny - wyobrażanie sobie kilku kolejno 

po sobie następujących scen  

 

     Dzięki fantazji pacjenta, terapeuta 

dowiaduje się bardzo cennych informacji.  



 Są wyobrażeniami, w których pacjent 

może uzyskać spokój i bezpieczeństwo 

wyobrażając sobie postać osoby, przy 

której czuje się pewnie i bezpiecznie, 

pozwala się jej prowadzić. Osoba ta 

często symbolizuje postać materialną.  



  słuchanie muzyki - muzykoterapia bierna 

 

  granie lub śpiewanie - muzykoterapia czynna  

  

  wykorzystywane w psychoterapii jako techniki 

pobudzające emocje oraz skojarzenia związane 

z różnymi stanami emocjonalnymi, a także w 

diagnozie i przyuczaniu stylu interakcji.  



  Procedury psychodramatyczne                       

są splecione z psychoterapią grupową                   

i jej teorią.  

 

      Twórca metody J. Moreno, interesował się 

wpływem środowiska i grup społecznych          

na funkcjonowanie jednostki,  

 

 technika oddziaływań poprzez grupę                 

oraz sposób wpływania na zaburzenia w świecie 

fantazji i wyobrażeń chorego.  



  W przeciwieństwie do psychodramy jest techniką łatwą 

do zastosowania także w psychoterapii indywidualnej.  

 

 Protagonista może korzystać z ,,pustego krzesła’’- które 

zajmuje w momentach gry z pozycji partnera 

odtwarzanej sytuacji lub występowania z pozycji 

reprezentującej jeden  z aspektów przeżywania.  

 

 Terapeuta pomagając mu w grze może pełnić funkcje 

jego alter ego  - ugłaśniając jego prawdopodobne 

przeżycia. 



  modyfikacja psychodramy  
 

 Pantomima jest grą na zadany przez terapeutę 
temat 

 

Wymuszenie posługiwania się wyłącznie 
komunikacją niewerbalną – zachowaniem, 
gestem, mimiką – często powoduje ujawnienie 
problemów i cech, które pozostałyby                
nie rozpoznane w przypadku posługiwania się 
wyłącznie komunikacja werbalna, w większym 
stopniu podlegającą kontroli. 



 Techniki odwołujące się do teorii uczenia, 

wytwarzania nawyków, zachowań i przeuczania 

są skuteczne w przypadku izolowanych zaburzeń 

czynnościowych, a także w przypadkach,           

w których jedno z zaburzeń (np. lęk), 

stanowiące poważniejszy problem niż inne, 

koncentruje uwagę i wysiłki pacjenta                    

i terapeuty  



  Etapy desensytyzacj: 
1. odtworzenie hierarchii bodźców lękotwórczych, 

specyficznej dla każdej jednostki. Ma to ogromne 
znaczenie dla pacjenta, umożliwia mu lepsze poznanie 
i zlokalizowanie lękotwórczych bodźców. Wynikiem 
takiej analizy jest stworzenie skali zazwyczaj 10-12 
stopniowej, w której określone są sytuacje – od 
zupełnie nie łączących się z lękiem, do najsilniej 
lękotwórczych.  
 

2. wygaszenie uwarunkowanej reakcji lękowej, zarówno 
przez stopniowe konfrontowanie z wyobrażeniami 
związanymi z lękiem, jak i poprzez równoczesne 
stwarzanie poczucia bezpieczeństwa.  



 dostarczanie wzorców zachowania odmiennego od tego, 
którym posługuje się pacjent, stanowi użyteczny 
element uczenia.  

 Proces modelowania zawarty jest w każdym kontakcie  
z emocjonalnie ważną osobą, z autorytetem, także             
z terapeutą.  

 stanowi bardziej lub mniej świadomie wykorzystywany  
aspekt każdej relacji terapeutycznej.  

 W stosowaniu tej techniki wykorzystuje się rozmaite 
środki – audiowizualne, podsuwanie odpowiedniej 
literatury, także bezpośrednie podejmowanie przez 
terapeutę działań, takich jak dotykanie węży, których 
pacjent się boi.  



  wytwarzanie odruchu warunkowego,                    

w którym przykre reakcje pojawiają się              

w przypadku zachowań, które należałoby 

wyhamować - nadużywanie alkoholu, 

nadmiernego odżywiania się itp.  

 

 Kojarzenie bodźca wywołującego Np. odruch 

wymiotny z zapachem alkoholu, drażnienie 

prądem elektrycznym w przypadku bezwiednego 

moczenia lub np. podniecenia, budziło jednak 

wiele protestów.  



 
  Celem treningu asertywności jest zwalczanie 

lęków w sytuacjach społecznych.  
 

  Polega on na uczeniu ekspresji adekwatnych 
emocji wzbudzanych przez innych ludzi. 

  
  Reakcje lękowe są zastępowane  

przejawianiem gniewu lub rozdrażnienia, 
stanowczym dopominaniem się o swoje prawa.  



 
  Uczy się: 

• nieskrępowanego wypowiadania sądów 

• swobodnego zachowania wobec osób będących 
autorytetami 

• patrzenia innym prosto w oczy  

 
 Kształcenie asertywności odbywa się poprzez 

wyobrażenie sobie różnych trudnych sytuacji,         
a następnie własnych reakcji o charakterze 
asertywnym.  



UCZENIE SIĘ : 

  nowych zachowań,  

  nowych sposobów rozwiązywania zadań, 

  nowych sposobów reagowania w sytuacjach napięć, 

konfliktów,  

 podejmowania zadań  

 

► możliwość dokonywania zmian w stylu funkcjonowania   

i sprawdzania wartości tych zmian jeszcze w czasie 

utrzymywania kontaktów z terapeutą.  

► Stwarza to szansę wprowadzenie modyfikacji,             

analizy przyczyn niepowodzeń.  



  
 

  Celem relaksacji jest odwarunkowanie reakcji 
lękowej.  
 

 Prowokowanie reakcji obniżenia poziomu 
napięcia dokonuje się najczęściej poprzez: 
 

• wyobrażenia spokoju i wywoływanie 
odpowiednich reakcji ideomotorycznych  
 

• rozładowanie napięcia w aktywności ruchowej  



  
 

 Relaksacja oparta na wyobrażeniu stanu spokoju 
i bezpieczeństwa w chwili, gdy pacjent 
przeżywa napięcie i lęk, wymaga stworzenia 
odpowiednich warunków i posługiwania się 
sugestiami pozwalającymi na wytworzenie się 
odpowiednich wyobrażeń.  
 

 Do tych warunków należy zarówno ograniczenie 
zewnętrznych bodźców, jak i umożliwienie 
pacjentowi przyjęcia pozycji pozwalającej na 
rozluźnienie mięśni, komfort i poczucie 
bezpieczeństwa. 



  Polega na uczeniu spostrzegania bodźców 
płynących „z wewnątrz” ciała i na treningu 
wyobrażania sobie pewnych, możliwie 
naturalnych stanów tych narządów.  

 Percepcja bodźców cenestetycznych stanowi 
feed-back informujący, czy ten wyobrażany stan 
wystąpił.  

 Po uzyskaniu tej umiejętności, możliwe               
jest wykorzystanie jej jako procedury 
terapeutycznej, służącej przede wszystkim 
zwiększeniu kontroli nad czynnością narządów, 
a poza tym modyfikowaniu takich stanów 
czynnościowych, które mają charakter zaburzeń 
i są przyczyną dolegliwości. 



  stan intensywnej koncentracji uwagi, 
powodujący wyłączenie dopływu bodźców poza 
tymi, które pochodzą z jednego źródła, na 
którym skoncentrowana jest uwaga podmiotu 

  
  powoduje to wybiórcze wzmożenie 

sugestywności – wzrost podatności na sugestie 
pochodzące od hipnotyzującego.  
 

  Indukcja stanu hipnotycznego dokonuje się zazwyczaj 
poprzez koncentracje wzroku – np. na końcu palca 
hipnotyzera.  



  

  Umożliwia to nawiązanie relacji, w których 
hipnotyzujący może dać dowód uważnego spostrzegania 
reakcji hipnotyzowanego, gotowości do wejścia z nim           
w interakcję, w której koncentracja uwagi jest 
obustronna. 
 

  Ważnym elementem hipnozy jest droga komunikacji. 
Składa się ona ze słów hipnotyzującego i niewerbalnej 
reakcji hipnotyzowanego.  
 

 Można równie dobrze komunikować się poprzez rozmowę 
w hipnozie, a hipnotyzowany może mieć w czasie 
zabiegu otwarte oczy – jeśli tylko jego uwaga jest już 
odpowiednio skoncentrowana na osobie 
hipnotyzującego. 



 Genogram – rysunek prezentujący w szczególny sposób 
drzewo genologiczne i aktualną rodzinę pacjenta, 
zarazem udzielający informacji o pewnych 
wydarzeniach w rodzinie ( rozwody, adopcje)  

 dostarcza wiele interesującego materiału 
projekcyjnego.  

 Analiza takiego rysunku umożliwia uprzytomnienie 
konstrukcji systemu rodziny.  

 Bierze się tu pod uwagę zarówno obraz ogólny rysunku, 
jak i kolejność rysowania elementów, odległości między 
elementami rysunku obrazującymi substruktury 
generacyjne i między osobami należącymi do jednej 
generacji itp.  



  Coraz bardziej popularną, a przy tym 
niezmiernie użyteczną techniką jest 
wykorzystywanie nagrań wideo i 
magnetofonowych, na których zarejestrowano 
przebieg spotkania. Pacjent w czasie spotkania 
jest odbiorcą bodźców wywołujących w nim 
rozmaite reakcje – nie zawsze jednak prowadzą 
one do uświadomienia sobie zaistnienia tych 
reakcji i okoliczności, mających znaczenie w ich 
powstawaniu. Bardzo często refleksja dotycząca 
tego, co działo się w czasie spotkania, pojawia 
się w okresie między kolejnymi spotkaniami. 



Pomoc 

psychologiczna 



 J. Mellibruda opisał dwa modele 

pomagania drugiej osobie w problemach 

osobistych.  

 



  Pierwszy model pomagania  
   - dominuje w życiu codziennym, a jednocześnie 

niesie ze sobą określone negatywne konsekwencje  
 

• Zakłada on, że potrzebę drugiego człowieka 
należy zaspokoić wtedy, gdy on na to zasługuje.  

• Osoba pomagająca ocenia czy drugiej osobie 
rzeczywiście czegoś brak.  

• Podkreślane są dobre intencje ofiarodawcy i 
koszty,  które przy tym ponosi.  

• Zarówno te intencje, jak i ponoszone koszty 
uprawniają do decydowania, co jest dla kogoś 
dobre.  

• Uwaga osoby pomagającej jest skoncentrowana na 
własnych wysiłkach, a nie na rzeczywistych 
potrzebach wspomaganego.  



 Drugi model pomagania  

- osoba pomagająca nie podaje gotowych 

rozwiązań problemów, lecz działa w ten sposób 

by zwiększyć u wspomaganego zdolność do 

poradzenia sobie samemu.   

• Samo okazanie wiary w możliwości drugiej 

osoby, w jej mocne strony, jest już sposobem 

pomocy w ramach drugiego modelu.  

• Zatem będzie polegała na towarzyszeniu drugiej 

osobie w bolesnych doświadczeniach, bez 

tandetnego uspokajania i pocieszania.  

• Może to być pomoc w nabraniu zaufania do 

samego siebie.  





skupienie uwagi na osobie, której się 

pomaga  

klimat zaufania między pomagającym             

a wspomaganym   

wzajemna akceptacja  

okazywanie ciepła emocjonalnego  

zdolność do empatii  





 
 osoba, której chcemy pomóc, musi tej pomocy 
   chcieć i wyraźnie to zasygnalizować, 
   niekoniecznie wprost (np. demonstracja smutku)   

 
 należy się upewnić, czy jest się tą osobą, której 

pomocy druga osoba oczekuje oraz czy jest  się 
kompetentnym w tej akurat sytuacji  

 



 
 
 

 
 dobrze jest od początku ustalić, jaki problem 

ma być rozwiązany, czego pomoc ma dotyczyć 
 

 zadaniem pomagającego jest pomoc drugiej 
osobie w uruchomieniu jej własnego, 
konstruktywnego myślenia o swoich problemach  
 

 na udzielanie pomocy psychologicznej trzeba 
przeznaczyć odrębny czas i jest to czas 
przeznaczony wyłącznie dla osoby wspomaganej  

 



udzielanie stosownych informacji  

 

rozładowanie niepożądanych napięć  

 

wzmocnienie wiary drugiej osoby               

we własne siły i możliwości  

  



 Pomoc 

psychologiczna  

a psychoterapia 



 Wokół pojęć  

  pomocy psychologicznej a psychoterapii 

narosło wiele nieporozumień.  

  Wiele osób niesłusznie utożsamia te dwa 

pojęcia.  

  Różnice natomiast są zasadnicze.  

 



 

 Może być rozumiana jako: 

 towarzyszenie w rozwiązywaniu osobistych 

problemów emocjonalnych, uważnym słuchaniu, 

dawaniu oparcia, a nawet pomoc w procesie 

zmian osobowości 

 pomoc w opracowywaniu doświadczeń 

życiowych  

 Nie muszą wystąpić żadne problemy natury 

emocjonalnej czy inne konflikty wewnętrzne, 

by zasięgnąć pomocy psychologicznej.  

 Pomoc psychologiczna ma na celu wzrost 

możliwości życiowych i potencjału osobistego.  



  

 Jak sama nazwa wskazuje jest leczeniem. 

W jej trakcie leczy się rozmaite 

zaburzenia życia psychicznego i usuwa ich 

objawy.  





 zarówno pomoc psychologiczna, jak i 

psychoterapia mogą w pewnych przypadkach 

opierać się na identycznych metodach 

postępowania  

 

w trakcie stosowania pomocy psychologicznej 

może mieć miejsce zmniejszenie zaburzeń 

psychicznych osoby, której takiej pomocy się 

udziela, natomiast efektem ubocznym 

psychoterapii może być wzrost postawy 

twórczej wobec życia, rozwój osobowości, 

poczucia szczęścia w życiu  



 pomoc psychologiczna nie zawsze zakłada 

aktywność wspomaganej osoby, wystarczy być 

przy kimś przeżywającym osobiste nieszczęście, 

natomiast w psychoterapii zawsze obowiązuje 

aktywny udział pacjenta w procesie 

terapeutycznym. Musi on wykazać chęć zmiany i 

wysiłek,  by do tej zmiany doprowadzić  

 

 



 pomoc psychologiczną może świadczyć 

praktycznie każdy kto chce pomóc drugiej osobie 

Np. rodzic, małżonek, przyjaciel, dziecko.      

Osoby świadczące psychoterapię muszą być 

natomiast w każdym przypadku profesjonalnie 

przygotowane do tejże czynności (lekarz, 

psycholog) 

 

 



 


