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Psychologia a duchowość – między nauką i wiarą

I. Psychologia  – nauka wcale nie o duszy...

Kiedy myślimy o psychologii pierwsze skojarzenie jakie budzi się w umyśle dotyczy

nauki o duszy. I rzeczywiście, para greckich słów składających się na to złożenie sugeruje

takie rozumienie. Przyglądając się jednak dokładniej owym dwóm słowom i przedmiotowi

psychologii otrzymujemy niespójny obraz, wywołujący lekkie zamieszanie poznawcze. 

Psyche – słowo, którego pierwszym znaczeniem jest „tchnienie, oddychanie, dech”,

jako czasownik psýchô wskazuje na akt „tchnienia, wietrzenia”, przywołuje zatem skojarzenia

z  duszą  jako  naczelną  zasadą  życia1.  W  tłumaczeniu  polskim  psyche to  dusza,  słowo

oczywiste w rozumieniu, a jednocześnie trudne do zdefiniowania pojęciowego i opisu. Logos

– greckie słowo mieniące się odcieniami znaczeń, które zwykle odsyła do mądrości, myśli,

intuicji,  niezmierzonej  prawdy,  będącej  darem  boskiego  Logosu,  wiecznego  

i nieskończonego, w Chrześcijaństwie tożsamego z Drugą Osobą Trójcy Świętej.

Kiedy połączymy te definicje, a bardziej ich intuicje, otworzymy się na rzeczywistość

duszy,  która  nie  ma  granic  ani  przestrzennych,  ani  czasowych,  jest  nieśmiertelna  dzięki

istnieniu danemu przez Boga. Czy jest to definicja przedmiotu psychologii? Z pewnością nie.

Psychologia jako nauka akademicka, będąca jedną z nauk społecznych, nie zajmuje się tak

rozumianą duszą, choć sugerowałaby to nazwa.

Zamieszanie  terminologiczne  dotyczące  duszy  i  psychiki  sięga  starożytności.  

U myślicieli  starożytnych, zarówno u Platona jak Arystotelesa, nie występuje rozróżnienie

między duszą jako zasadą życia, a psychiką, jak rozumiemy ją dzisiaj2. W myśli starożytnej 

i  średniowiecznej  (św.  Augustyn3,  św.  Tomasz4)  funkcje,  które  obecnie  przypisywane  są

psychice, należą częściowo do tak zwanej niższej natury zmysłowej lub do duszy duchowej

lub  ducha.  To  rozdzielenie  funkcji  psychicznych  do  dwu  dychotomicznych  wymiarów,

wynikało z braku wyróżnienia psychiki jako wymiaru pośredniego, łączącego duszę duchową

z ciałem.

1 Szeroką historyczno-filozoficzną  refleksję  na  temat  sposobów rozumienia  duszy  zawiera  „Krótka  historia
duszy” kardynała G. Ravasiego, przeł. A. Wojnowski, Kraków 2008.
2 zob. tamże.
3 zob. św. Augustyn, Wyznania, Warszawa 1978.
4 zob. św. Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku. Summa teologiczna I, Poznań 1956.
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Wyróżnienie psychiki, która obecnie jest przedmiotem badań psychologii, ma swoje

początki  w  wyodrębnieniu  Kartezjańskiego  cogito5 i  rozróżnienia  przez  Kanta  jaźni

noumenalnej  i fenomenalnej6,  z których ta ostatnia  może stanowić przedmiot badań nauki

nowożytnej7. Ale jeszcze i w dobie nowożytnej filozofii nie możemy mówić o psychologii

jako  nauce  i  jej  przedmiocie  –  psychice.  Filozoficzna  myśl  starożytna,  średniowieczna  

i  nowożytna  nie  wyszczególnia  i  nie  nazywa  psychiki  jako  odrębnego  wymiaru  głębi

człowieka.  Dopiero odcięcie  się badaczy od metafizyki  i  zwrócenie uwagi  na rodzące się

nauki przyrodnicze,  powoduje przełom w nauce w kierunku wyodrębnienia się nowej nauki.

Następuje  to  dopiero  w myśli  współczesnej  w pierwszej  połowie  XIX wieku.  Za  twórcę

nowoczesnej psychologii uchodzi Wilhelm Wundt, który jako pierwszy założył laboratorium

psychologiczno-badawcze  w  Lipsku  w  1879  roku8.  Po  latach  refleksji  filozoficznej  nad

zagadnieniami,  które obecnie  są  przedmiotem psychologii,  następuje  odwrót  od koncepcji

metafizycznych, łączących psychikę z duszą, a zatem duchowością i zwrot zainteresowań ku

naukom przyrodniczym, eksperymentalnym, a co za tym idzie łączenie funkcji psychicznych

bardziej  z  wymiarem  fizycznym,  cielesnym  niż  duchowym.   Zapoczątkowuje  to  rozwój

własnych metod badawczych nowej dyscypliny, opartych na metodach obserwowalnych –

introspekcji (obserwacji własnych stanów wewnętrznych) i  ekstrospekcji – eksperymencie  

i obserwacji zachowania9.

Z biegiem rozwoju psychologii jako nauki akademickiej, zmianie ulegają paradygmaty

badawcze.  Powstają  nowe  kierunki  i  szkoły  psychologiczne  stawiające  sobie  różne  cele

badawcze. W tle tych programów badawczych widnieją różne szkoły filozoficzne i mimo, że

psychologia  stopniowo  zaczyna  odchodzić  od  założeń  filozoficznych  w  kierunku  badań

eksperymentalnych, nie można jednak pominąć roli koncepcji filozoficznych, które stanowią

podłoże  teoretyczne  danych  szkół  psychologicznych.  Odcięcie  się  od  metafizyki  i  zwrot

zainteresowań ku naukom przyrodniczym skutkował w psychologii pozytywnie w zakresie

wyodrębnienia się psychologii  jako odrębnej nauki,  posiadającej  własną metodologię i  cel

badań,  oraz  negatywnie,  jako  sprowadzenie  psychologii  do  miana  nauki  szczegółowej,

empirycznej,  a zatem ograniczającej  zakres badań nad głębią natury ludzkiej  do własnych

metod.

5zob. Kartezjusz,  Medytacje o pierwszej filozofii. Wraz z zarzutami uczonych mężów i odpowiedziami autora,
przeł. M. i K. Ajdukiewiczowie, Warszawa 1958, Medytacja II.
6 zob. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Warszawa 1957.
7 zob. Z. Rosińska, Cz. Matusewicz, Kierunki współczesnej psychologii ich geneza i rozwój, Warszawa 1982.
8 zob. W. Wundt, Elemente der Vőlkerpsychologie, Lipsk 1912.
9 zob. G.S. Brett, Historia psychologii, przeł. J. Makota, Warszawa 1969.
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Współczesna psychologia jako nauka mająca około 150 lat jest nauką młodą, ale jako

dziedzina akademicka wypracowała swoje cele i metodologię. Mimo, iż nie możemy mówić o

psychologii  jako nauce  mającej  jedną  wizję  człowieka,  ale  o  szkołach  czy  nurtach  myśli

psychologicznej,  czasem tak odległych od siebie jak psychoanaliza i behawioryzm, jednak

wspólny cel badawczy, jakim jest badanie i opis życia wewnętrznego człowieka stanowi o jej

spójności.  Podobnie  jest  z  instrumentarium  badawczym  psychologii,  gdzie  metody

obserwacji,  od  introspekcji  po  eksperyment  i  operacjonalizację  zmiennych,   wydają  się

laikowi  bardzo  odległe.  Jednakże  współczesna  psychologia  akademicka  to  dyscyplina

naukowa  rozumiana  bardzo  rygorystycznie  pod  względem  celów  i  metod  badawczych.

Fenomen  współczesnej  psychologii  polega  również  na  tym,  że  jest  to  zarazem  nauka

teoretyczna jak i praktyczna, szukająca odpowiedzi na stawiane sobie pytania i znajdująca

szerokie ich zastosowanie w działaniu praktycznym. Wracając do pytania czy psychologia jest

nauką o duszy, możemy powiedzieć, że i tak i nie. Jeżeli duszę pojmujemy religijnie, jako

pewien  wymiar  duchowy  człowieka,  psychologia  jako  nauka  milczy,  gdyż  jako  nauka

szczegółowa  nie  może  duszy  poddać  swym  procedurom  badawczym.  Jeżeli  natomiast

podejdziemy  do  zagadnienia  duchowości  szerzej,  przyjmując,  że  dusza  manifestuje  się

poprzez życie psychiczne i zachowania człowieka ( w tym wytwory kultury), wtedy stosując

metody badawcze psychologii i interpretując ich wyniki, możemy powiedzieć, że pośrednio

mówimy o  duchowości  człowieka.  Jednakże  psychologia  jako  nauka  empiryczna  nie  jest

uprawniona do wypowiadania twierdzeń na temat istnienia czy nieistnienia Boga i duszy.

Specjalnością,  która  zajmuje  się  relacjami  pomiędzy  psychiką  a  duchowością  jest

psychologia  religii,  której  cele  i  metody  badawcze  odnoszą  się  do  religijnego  wymiaru

jednostki  czy  małej  grupy.  Instrumentarium  badawcze  psychologii  religii  to  metody

standaryzowane,  intersubiektywnie  sprawdzalne,  gdyż  tylko  jako  takie  spełniają

obowiązujące wymogi dziedziny naukowej. W psychologii religii, podobnie jak w przypadku

pozostałych specjalności tej dyscypliny, obowiązuje naturalizm metodologiczny. Psychologia

religii zajmuje się badaniem i opisem czynników psychicznych i społecznych, które wpływają

lub  warunkują  zachowania  religijne,  stosując  metody  akademickie,  bazujące  na  zbieraniu

danych  i  analizach  statystycznych10.  Jawi  się  zatem  pytanie,  czy  duszę  można  zobaczyć,

zmierzyć,  zważyć i  co  więcej,  powtórzyć  to  samo w ściśle  określonych,  rygorystycznych

warunkach eksperymentu? Chyba nie, psychologia nie jest nauką o duszy....

10 zob.  H.  Grzymała-Moszczyńska,  Psychologia  religii.  Wybór  tekstów,  przeł.  B.  Leś,  H.  Grzymała-
Moszczyńska, Cz. I Kraków 1984, Cz. II Kraków 1986.
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II. Psychoterapia a duchowość

Miejscem,  w którym zwykle  psycholog spotyka  się  z  duchowością  człowieka  jest

praktyczne zastosowanie psychologii klinicznej, czyli proces psychoterapii. Próba określenia

jednoznacznej  postawy terapeutycznej  wobec  problemów duchowych  pacjenta/klienta  jest

trudna,  bowiem  nie  ma  jednej,  akademickiej  psychoterapii.  Istnieją  różne  nurty  i  szkoły

psychoterapii. W Polsce szkolenia  psychoterapeutyczne i nadanie certyfikatów zgodnych ze

standardami Polskiej Rady Psychoterapii prowadzi 26 różnych szkół psychoterapeutycznych

o  tak  rozbieżnych  koncepcjach  jak:  Gestalt,  Psychoanaliza,  Terapia  Systemowa,  Terapia

Behawioralna  czy  Psychoterapia  Transpersonalna;  oraz  trzy  organizacje  przyznające

uprawnienia  psychoterapeuty  nie  reprezentujące  jednego  kierunku  psychoterapii:  Polska

Federacja  Psychoterapii,  Sekcja  Naukowa  Psychoterapii  Polskiego  Towarzystwa

Psychiatrycznego  i  Sekcja  Psychoterapii  Polskiego  Towarzystwa  Psychologicznego11.  Ta

różnorodność  podejść  terapeutycznych  obrazuje  tezę  J.-F.  Lyotarda  o  „śmierci”  wielkich

narracji i istnieniu mikronarracyjnych opowieści, z których każda jest tak samo prawomocna.

Założenia teoretyczne i  metody danej szkoły zwykle wywodzą się nie tyle  z opracowanej

wcześniej  metodą  spekulacji  antropologii,  ile  głównie  z  praktyki  klinicznej  terapeutów.

Doświadczenie  kliniczne,  ekstrapolowane  na  indywidualne  doświadczenie  życiowe

człowieka, staje się podłożem teoretycznej interpretacji dynamizmów psychicznych. Prymat

doświadczenia  klinicznego  nad  teorią  powoduje  często,  że  interpretacja  funkcjonowania

dynamizmów  psychicznych  nie  jest  pełna,  nie  obejmuje  całości  życia  człowieka.

Wnioskowanie o pełni zdrowej osobowości na podstawie dysfunkcji, jakimi są zaburzenia czy

choroby psychiczne, często zawęża obraz istoty ludzkiej i jej pełnego funkcjonowania. Stan

taki powoduje również, że często interpretacje te wydają się niespójne i wyrywkowe. Każda

jednak szkoła psychoterapii posiada pewną wizję zdrowej osobowości, tak więc u podstaw

każdej  psychoterapii  muszą  leżeć  określone  założenia  antropologiczne.  Zatem każdy  nurt

psychoterapeutyczny  bazuje  na swoistej  filozoficznej  koncepcji  człowieka,  świadomej  lub

nieświadomej,  dającej  się  jednak  wywnioskować  z  danej  teorii  psychologicznej.

Współcześnie  coraz  częściej  mówi  się  o  nowym kierunku  –  psychoterapii  integratywnej,

który  czerpie  z  doświadczeń   pozostałych  szkół.  Ale  w  przypadku  eklektycznej  terapii

pojawia się nowa pułapka – jaka antropologia  stoi  za danym podejściem,  czy stosowanie

metod  z  różnych szkół  i  nurtów psychoterapeutycznych  zakłada  spójną  wizję  człowieka?

Pytania te wskazują na dosyć dalekie odejście psychologii od antropologii filozoficznej.

11  www. psychoterapia-polska.org ( 11.06 2013 ).
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Również  odejście  psychologii  od  metafizyki  w  kierunku  metod  obserwacyjnych

skutkuje odwróceniem się psychoterapii od zajmowania się wymiarem duchowym.  Przyjęcie

przez Z. Freuda, że doświadczenie religijne może być w pełni wyjaśnione przez psychologię

jako  mechanizm  nerwicowy,  zarówno  w  wymiarze  indywidualnym  jak  i  społecznym12,

wpłynęło na długie lata na postawę psychoterapeutów wobec duchowości pacjenta. Ta mocno

redukcjonistyczna  postawa  została  zastosowana  w  praktyce  jako  postulat  neutralności  

i tłumaczona tym, że postawa religijna jest postawą wysoce oceniającą moralnie, co kłóci się

z zasadami etycznymi psychoterapii.  W praktyce jednak postulat ten wydaje się trudny do

spełnienia  z  racji  tego,  że  treści  religijne  mogą  nieświadomie  wpływać  na  relację

terapeutyczną zarówno ze strony pacjenta/klienta jak i terapeuty (choć ten drugi wpływ nie

powinien mieć miejsca dzięki przebytej własnej psychoterapii  i  superwizji).  Takie latentne

treści dotyczące przeżyć czy przekonań religijnych pacjenta/klienta mogą mieć decydujący

wpływ na przebieg psychoterapii. Drugim negatywnym aspektem postawy neutralnej wobec

wymiaru duchowego jest fakt, że za każdą wizją człowieka kryje się określona antropologia,

która  u  swych podstaw ma zawsze  określony  stosunek człowieka  do  Boga13.  Negowanie

wymiaru  duchowego  człowieka  poprzez  delikatne  nazwanie  tego  faktu  „postulatem

neutralności”  zakłada  w  tle  filozofię  materialistyczną,  a  co  za  tym  idzie  ateizm  lub  

w najlepszym wypadku agnostycyzm.

Próby  pogodzenia  redukcyjnej  postawy  psychologii,  zwłaszcza  psychoanalizy,  

z  wymiarem  duchowym  podejmowali  na  gruncie  psychologii  tak  wybitni  badacze  jak  

C.G. Jung14 i  E. Erikson15,  a na gruncie filozofii  P. Ricoeur16. Współczesną próbą nowego

spojrzenia na duchowość w relacji terapeutycznej są prace M.E. Gryffith i J.L. Gryffith oraz

postawa  terapeutyczna  psychoterapeutów  chrześcijańskich.  Oba  te  podejścia  różnią  się

znacznie.

 Idea Gryffithsów17 prowadzi do modelu terapeutycznego, określanego jako podejście

narracyjne.  Życie  pacjenta  stanowi  opowieść,  która  ma  prawo zawierać  wątki  związane  

z wiarą. Praca terapeutyczna to dialogiczna refleksja nad opowieścią, w której mogą pojawić

się pytania: czym jest dla pacjenta wiara, jak przejawia się jego duchowość, czym jest dla

niego doświadczenie religijne, itd.... Terapeuta aktywnie respektuje wiarę pacjenta, jednakże

12zob.  Z.  Freud,  Czynności  natrętne a praktyki  religijne,  [w:]  tenże,  Charakter  i  erotyka,  przeł.  R.  Reszke,
Warszawa 1996, s. 5-52.
13 zob. P.C. Vitz, Psychologia jako religia, przeł. A. Ważyk, Warszawa 2004. 
14 zob. C.G. Jung, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1981.
15 zob. E.H. Erikson, Tożsamość a cykl życia, przeł. M. Żywicki, Poznań 2004.
16zob.  P. Ricoeur,  O  pewnej  filozoficznej  interpretacji  Freuda,  przeł.  H.  Igalson,  [w:]  tenże,  Egzystencja  i
hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, opr. S. Cichowicz, Warszawa 2003.
17 zob. M.E. Griffith, J.L. Griffith, Odkrywanie duchowości w psychoterapii, przeł. K. Godowska, Kraków 2008.
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nie  musi  podzielać  jego  poglądów  religijnych.  Jest  otwarty  na  wątki  dotyczące  przeżyć

religijnych,  ale  to  sam  pacjent  nadaje  im  znaczenia.  Taka  niedyrektywna  postawa  ma

zapewnić szacunek wobec duchowości pacjenta i jednocześnie niwelować efekt przeniesienia.

Rozmowa na temat wiary, jeśli sam pacjent ją zainicjuje, ma służyć pacjentowi do głębszego

zrozumienia  siebie  w wymiarze  duchowym,  a  także  do zobaczenia  jakie  miejsce  zajmuje

wiara w jego życiu i jak wpływa na jego problemy emocjonalne. Terapeuta pełni tu raczej

funkcję obserwatora, który z „życzliwą uwagą” przygląda się systemowi znaczeń pacjenta.

Krytyka tego modelu dotyczy kwestii rozumienia duchowości pacjenta przez terapeutę, jego

systemu wartości i zasad etycznych. Traktowanie duchowości w procesie psychoterapii tak

jak traktuje się ją w religijnym dialogu ekumenicznym, wydaje się pomieszaniem porządków

psychologicznego i religijnego. 

Drugi, radykalnie odmienny nurt, łączący psychoterapię z duchowością, reprezentują

psychoterapeuci szkoły integratywnej o podejściu chrześcijańskim. W pracy terapeutycznej

otwiera się agatologiczny horyzont spotkania, jak powiedzielibyśmy za prof. J. Tischnerem18.

W psychoterapii o podejściu chrześcijańskim horyzont ten zawiera w sobie również pytanie o

sens życia, a nie tylko chęć wyzdrowienia. Chrześcijański psycholog jawi się jako towarzysz

u progu Tajemnicy19. Tą Tajemnicą jest życie pacjenta jako droga z Chrystusem, na której

spotyka  psychoterapeutę  wyznającego  te  same  wartości.  Powołanie  chrześcijańskiego

psychoterapeuty, jest powołaniem osoby, która biorąc za punkt wyjścia relację  z Jezusem,

określa każdą  inną relację wobec tej kluczowej. Postać Jezusa jest przyjmowana za kryterium

etyczne, decydujące w ocenie i podejmowaniu decyzji20. Jednakże jak w każdym przypadku,

gdzie materia jest tak delikatna jak psychika i duchowość, tak i tu należy krytycznie brać pod

uwagę  możliwość  popadnięcia  w  fideizm,  co  niewiele  będzie  miało  wspólnego  

z psychoterapią. 

W obliczu   postmodernizmu  we  współczesnej  myśli  filozoficznej  chyba  również  

w dziedzinie psychoterapii nadszedł czas, aby jasno sprecyzować założenia antropologiczne

różnych szkół terapeutycznych w celu odrzucenia złudnego postulatu „neutralności” postawy

terapeuty  wobec  duchowości.  Zwłaszcza,  że  psychoterapia  jest  rzeczywistą  przestrzenią

spotkania osoby cierpiącej, szukającej pomocy z terapeutą, a nie tylko dziedziną akademicką,

która w poszukiwaniu prawdy może pozwolić sobie na stawianie i weryfikację hipotez.

18 zob. J. Tischner, Przestrzeń obcowania z drugim, „Analecta Cracoviensia”, IX, 1977, s. 67-86.
19 zob. T. Cantelmi, P. Laselva, S. Paluzzi, Dialog psychologii z teologią, s. 167 i nn.
20 zob. S. Bastianel, Moralita personale nella vita di fede, Rzym 1995.
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III. Pseudopsychologia i pseudoduchowość

Współczesny świat wymaga od nas szybkich wyborów i decyzji. Wydaje nam się, że

to – czy znajdziemy się w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu i z odpowiednimi

ludźmi  –  ma  kluczowe znaczenie  dla  naszego  życia.  Taka  zewnętrzna,  behawiorystyczna

postawa, wynika być może z tempa życia, ale jej zasadniczą przyczyną wydaję się być utrata

własnej  tożsamości,  zdrowego  ego,  sumienia,  racjonalnego  myślenia  i  szczerości  uczuć.

Możemy mówić współcześnie o postmodernistycznej iluzji samego siebie, wizerunku, który

zawsze  można  zdekonstruować,  polepszyć.  Taka  płynna  tożsamość  rodzi  się  

z  przewartościowania  wartości,  jakie  wypracowały  poprzednie  pokolenia.  Ale  zburzenie

autorytetu,  to  nie  jest  pokonanie  biblijnego  Goliata  a  podcięcie  własnych  korzeni

społecznych,  utrata ciągłości  tożsamości,  zagubienie sensu życia.  Ta rozdarta wewnętrznie

modalność pisana jest współczesnemu człowiekowi od Oświecenia, kiedy człowiek stał się

sam dla siebie autorytetem, poprzez rozwój systemów totalitarnych i upadek człowieczeństwa

w dwóch wojnach światowych.  

Częściowo ową  utraconą  tożsamość  miała  przywrócić  człowiekowi  nauka,  w tym

psychologia,  ale  zamknięcie  psychologii  w  kręgach  akademickich  nie  przyniosło

oczekiwanych  rezultatów, co więcej,  korzystanie  z  pomocy psychologa cieszy  się  ciągle  

w wielu krajach złą sławą. Zdezorientowany, wskutek coraz większych i szybszych zmian

człowiek,  szuka  pomocy  tam,  gdzie  nie  dostanie  „etykietki”  psychicznej.  W  wyniku

wzmożonego  popytu  powstają  różnorodne  rodzaje  kursów szkolących  pseudoterapeutów  

i  trenerów rozwoju  osobowości.  Twórcy tych  treningów nie  są  zwykle  psychologami  ani

pedagogami.   Bazując na naiwności ludzkiej  i dużym zapotrzebowaniu na psychologiczną

pomoc,  wprowadzają  uczestników  warsztatów  w  błąd,  sugerując,  że  metody  treningów

zostały  opracowane  przez  psychologów.  Przykładem  kursów,  mających  na  celu  rozwój

osobowości jest kierunek nazywany Neurolingwistyczym Programowaniem21. Twórcy NLP

sugerują, że techniki NLP zostały opracowane na podstawie obserwacji pracy i analizie metod

terapeutycznych  najwybitniejszych  psychotererapeutów:  Fritza  Perlsa22,  Virginii  Satir23,

Miltona  Eriksona24.  Być  może  R.  Bandler  i  J.  Grinder25 wzorowali  się  na  pracy

wspomnianych osób, ale wykształcenie i doświadczenie lat pracy terapeutycznej tych osób,
21 zob. J. O’Connor, J. Seymour, NLP. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego, przeł. B. Mizia,
Poznań 1996.
22 twórca kierunku psychoterapii Gestalt, zob. F.S. Perls, Wokół śmietnika, przeł. W. Marcysiak, Poznań 2002.
23 amerykańska  terapeutka  specjalizująca  się  w  psychoterapii  rodzin,  zob.  V. Satir,  R.  Bandler,  J.  Grinder,
Zmieniamy się wraz z rodzinami. O zdrowej komunikacji, przeł. D. Golec, Gdańsk 2001.
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gwarantowało  efekty  pracy  psychoterapeutycznej  i  respektowanie  zasad  etycznych

psychoterapii. Nie można tego powiedzieć o trenerach NLP, jeśli nie są psychologami. Innym

przykładem jest Metoda Ustawień Rodzinnych B. Herllingera26. Metody pracy terapeutycznej

wzorowane są w tym modelu na wierzeniach i magii ludów Afryki, a podparte psedonaukową

hipotezą pól morfogenetycznych R. Sheldrake’a. Metoda ta nie ma nic wspólnego z nauką,

jaką  jest  psychologia,  bowiem  teorie  psychologiczne  i  nurty  psychoterapeutyczne  muszą

spełniać wymogi metodologiczne, jakie stawia przed psychologią jej własny rygor badawczy 

i filozofia nauki. Funkcjonujące na rynku różnorodne kursy samokontroli umysłu, rozwoju

osobowości  czy twórczego myślenia są pseudopsychologią.  Nie jest  to  psychologia  sensu

stricte, choć trenerzy czy coache mogą wykorzystywać techniki pracy wypracowane przez

psychologię. Kursy rozwoju osobistego mogą przynieść korzyść, jeżeli prowadzone są przez

osoby  posiadające  odpowiednie  przygotowanie  merytoryczne  i  doświadczenie,  jednak

nieodpowiedzialni  trenerzy  drogą  psychomanipulacji  lub  nieznajomością  funkcjonowania

dynamiki  grupowej,  mogą  spowodować  daleko  idące  zranienia,  wymagające  później

specjalistycznego leczenia lub wywołać stan uzależnienia emocjonalnego, prowadzącego do

postawy submisyjnej wobec grupy lub jej lidera27. 

Zagubieniu  psychicznemu  często  towarzyszy  zagubienie  duchowe,  występujące  

z różnych przyczyn, których w tym artykule nie podejmuję się analizować. Rozwijające się

nowe ruchy pseudoreligijne wokół kierunku New Age nawiązują zarówno do wierzeń, które

już  przeminęły  (stare  wierzenia  słowiańskie  lub  celtyckie),  absorbują  i  re-interpretują

wierzenia innych narodów (indiański szamanizm lub hawajska Huna) lub tworzą kompilację

eklektycznych form duchowości ( Reiki lub sekta Sai Baby). 

Nowoczesne próby odrodzenia dawnych kultów pogańskich stanowią pewien rodzaj

zachowań pseudoduchowych, pseudoreligijnych, ponieważ wyrwane z pierwotnego kontekstu

religii  czy  wierzeń  i  przeniesione  we  współczesne  warunki  cywilizacyjne  nie  są  nośne

wyznaniowo. Mogą jednakże stanowić istotne zagrożenie, zarówno psychiczne jak duchowe,

kiedy wprowadzane są rytuały inicjacyjne. Inicjacja ma szczególne znaczenie dla jej adepta28.

Dotyczy  to  zarówno  wymiaru  psychiczno-społecznego  jednostki  jak  i  duchowego.

Przystępując do jakiegoś ruchu pseudoreligijnego człowiek poszukujący, którego wiara nie

24 twórca  terapii  krótkoterminowej,  zob.  J.  Haley,  Niezwykła  terapia.  Techniki  terapeutyczne  Miltona  H.
Ericksona. Strategiczna terapia krótkoterminowa, przeł. M. Majchrzak, M. Przylipiak, Gdańsk 1995. 
25 Richard Bandler i John Grinder są twórcami NLP, zob.  R. Bandler, J. Grinder,  Z żab w księżniczki. Jak za
pomocą słowa przeobrazić siebie i swoje życie, przeł. D. Golec, Gdańsk 1995.
26 zob. B. Herllinger, Daj mi rząd dusz, religia, psychoterapia, duszpasterstwo, przeł. Z. Mazurczak, Katowice
2006.
27 zob. D. Boadella, Toksyczni terapeuci, przemoc religijna, sekty, przeł. J. Peche, Warszawa 1994.
28 zob. B. Dobroczyński, Listy profana. Między psychologią a religią, Kraków 2010.
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jest ugruntowana, nie jest często świadomy faktu, że może ponieść poważne szkody duchowe.

Podobna sytuacja  występuje  w  przypadku  kultu  jednostek  jako  „pseudoreligijnych  idoli”.

Silna  presja  lidera  i  grupy  ma  na  celu  osłabienie  mechanizmów obronnych  osobowości  

i  wymuszenie alienacji  od rodziny i  znajomych.   Często kończy się to przystąpieniem do

sekty,  która  we  współczesnym  świecie  ma  bardzo  finezyjny  charakter,  często  trudny  do

zdefiniowania.  Najbardziej  dramatycznym przykładem działania  sekty jest Świątynia Ludu

Jamesa Jonesa29.  W szczytowym okresie  popularności  do sekty należało  około 30 tysięcy

osób. W 1978 roku w ośrodku Jamestown w Gujanie doszło do wymuszonego samobójstwa

ponad 900 członków sekty. Współczesne formy tzw. „prania mózgu” są również metodami

największej obecnej organizacji pseudoreligijnej, jaką jest Kościół Scjentologiczny30. Mimo

że w wielu krajach Europy działalność scjentologów jest  oficjalnie  zakazana,  wiele treści

systemu nauczania R.L. Hubbarta ( dianetyki) przenika do kultury masowej poprzez filmy czy

internet.

Niebezpieczeństwo  duchowe  wynika  również  z  tego,  że  często  kursy  rozwoju

osobowości lub treningi umiejętności  psychicznych są zakamuflowanych kursami,  których

celem jest tzw. „rozwój duchowy”. Takie grupy zajmują się pseudoduchowością pod pozorem

pseudopsychologii.  Pseudonauka i  pseudoreligia  prowadzą do pseudopoznania czyli  iluzji,

zakłamania własnej tożsamości i rzeczywistości, a któż jest według tradycji chrześcijańskiej

ojcem kłamstwa?!

IV. Wnioski

Zarówno  psychika  jak  duchowość  to  bardzo  delikatne  wymiary  osoby.  Zranienia

trudno  się  goją,  z  ich  powodu  cierpi  nie  tylko  dana  osoba  ale  i  jej  najbliżsi.  Dlatego

wybierając się na jakikolwiek kurs rozwoju osobowości, trening umiejętności psychicznych

czy do psychoterapeuty należy sprawdzić jakimi wartościami kieruje się prowadzący i jakie

owoce przynosi jego praca. 

Oczywiście  nie  należy  mieć  podejrzliwego  nastawienia  do  każdej  próby  łączenia

psychologii z duchowością. Między psychologią a duchowością istnieje wymiar, który kryje

tajemnicę  człowieka  jako  osoby.  Wspaniałe  efekty  zarówno  emocjonalne  jak  i  duchowe

przynoszą rekolekcje i warsztaty psychologiczne oparte na wierze i nauce. Jak pisał bł. Jan

29 zob. J. Syski, Świątynia Zagłady, Warszawa 1980.
30 zob. A. Zwoliński, Scjentologia, Kraków 2007.
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Paweł II31 –  fides et ratio stanowią dwa pewne źródła poznania prawdy. Oparcie własnego

rozwoju na wypróbowanych podstawach – nauce i wierze – jest bezpieczne. Łączenie metod

pracy  psychologa  z  powołaniem  kierownictwa  duchowego  wymaga  przygotowania

merytorycznego i wrażliwości w obu dziedzinach. Psychologia i teologia duchowości mogą i

powinny wspierać się w niesieniu pomocy człowiekowi, jednak muszą respektować zarówno

własną odrębność jak i specyfikę drugiej strony.

31 Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio. 
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