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PROFILAKTYKA I TERAPIA ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI. 

KONSTANCIE K. WARSZAWY, 15-17 IV 2005

W  dniach od 15 do 17 kwietnia 2005 r. w Konstancinie, k. Warszawy odbyła się konferencja na
ukowa poświęcona problem atyce symptomatologii oraz diagnostyce osobowości.

K onferencja została  zorganizow ana przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich 
(SPCh), k tó re  zostało  pow ołane do istn ienia 20 w rześnia 1995 r. Celem  Stow arzyszenia jest 
propagow anie pełnego rozw oju osoby ludzkiej, pom oc w dążeniu do zintegrow ania rozwoju 
psychicznego i duchowego oraz ochrona zdrow ia psychicznego i duchowego człowieka. W śród 
w ielu inicjatyw Stow arzyszenia należy wymienić: Studium  psychoterapii, k tórego celem  jest 
kształcenie psychoterapeutów  chrześcijańskich. S tudium  jest fo rm ą kształcenia podyplom ow e
go, adresow ane jest do psychologów i psychoterapeutów ; S tudium  poradnictw a, którego celem 
jest kształcenie doradców  chrześcijańskich przez dostarczenie praktycznych um iejętności z za 
kresu  psychologii dla osób pracujących w ośrodkach poradnictw a, posługujących we w spólno
tach, parafiach  lub innych instytucjach, gdzie po trzebne są um iejętności i w iedza psychologicz
na  (np. pedagodzy, pracow nicy socjalni); S tudium  podstawowych um iejętności psychologicz
nych, k tó re  adresow ane jest do osób nie m ających dośw iadczenia w zakresie psychoterapii, p o 
sługujących we w spólnotach, pracujących w ośrodkach poradnictw a lub w innych instytucjach, 
gdzie po trzebne są um iejętności i w iedza psychologiczna (pracownicy socjalni, pedagodzy, inne 
zawody, k tó re  wym agają kontaktów  z ludźm i). Stowarzyszenie w swoich ośrodkach świadczy 
pom oc psychologiczną w zakresie rozwiązywania problem ów  m ałżeńskich i rodzinnych, a także 
depresji, nerw ic i uzależnień. Należy również podkreślić otw arcie się stowarzyszenia na  w spół
pracę  m iędzynarodow ą, k tó ra  dotyczy wymiany doświadczeń, a także w spólne organizow anie 
sympozjów i konferencji.

W śród wymienionych form działalności SPCh szczególne miejsce zajm uje organizowanie co
rocznych konferencji naukowych poświęconych ważnym współczesnym problem om  psychologicz
nym. Dotychczasowe konferencje podejmowały m.in. następujące tematy: Duchowość chrześcijań
ska a rozwój psychiczny (1995); Psychoterapia chrześcijańska w teorii i praktyce (1997); Psychologia 
wobec życia i śmierci (1998); Psychologia wobec dobra i zła (1999); Psychologia i psychoterapia a m i
łość bliźniego (2002); Psychologia i psychoterapia wobec cierpienia (2003); Psychologia i psychotera
pia chrześcijańska w teorii i praktyce (2004).

W  problem atykę współczesnych badań i problem ów  na gruncie psychologii wpisuje się również 
ostatnia, już X I, K onferencja SPCh, podejm ująca zagadnienie zaburzeń osobowości. Konferencja 
została podzielona na dwie części. Pierwsza obejm owała wykłady, refleksję psychologiczną i spo



strzeżenia wykładowców oraz praktyków zajmujących się zagadnieniam i zaburzeń osobowości. 
D rugą stanowiły bogate i interesujące warsztaty tematyczne.

Otwarcia tegorocznej konferencji dokonała A nna Ostaszewska -  przewodnicząca SPCh, pod
kreślając znaczenie i potrzebę tego rodzaju konferencji zarówno dla teoretycznych rozważań i p o 
szukiwań na gruncie psychologicznym, jak i praktycznego wykorzystania w pracy psychologa zdo
bytej wiedzy.

W  pierwszym dniu konferencji zostały wygłoszone cztery referaty. R eferat inauguracyjny nosił 
tytuł: Teologiczny i społeczny kontekst „drogi do Boga” osób z  zaburzeniami osobowości i ich moralna 
odpowiedzialność, i został przedstawiony przez bp. Zbigniewa Kiernikowskiego. Prelegent, op iera
jąc się na teologicznym wymiarze „drogi do Boga", ukazał podłoże zaburzeń relacji człowieka 
z człowiekiem, jako wymiar społeczny, oraz człowieka z Bogiem, jako wymiar osobowy. Z aburze
nie tej podwójnej relacji utrw ala zachowania koncentrujące się na  sobie, co w konsekwencji nie 
pozwala rozwijać się osobowo i prowadzi do zagubienia m oralnej odpowiedzialności. Zdaniem  
prelegenta, drogą wyjścia z sytuacji jest budowanie osobowości umiejącej przekroczyć własne 
ograniczenia. A  co za tym idzie, budowanie osobowości dojrzałej, opartej na uznaniu swojej słabo
ści i małości, oraz otwarciu się na dialog z samym sobą i z Bogiem. Dialog ten  m a prowadzić do 
rozwoju pełnej osoby.

Kolejny wykład głosił ks. dr R om uald Jaworski -  wykładowca UKSW  oraz psychoterapeuta. 
Temat tego wystąpienia brzmiał: Psychopatyzacja życia przyczyną i skutkiem  przemocy i terroru. Z d a
niem autora, zaburzenia osobowości są związane z głęboko zakorzenionymi, sztywnymi wzorcami 
zachowania, jak i niedostosowanymi do sytuacji reakcjami w życiu indywidualnym i społecznym. 
Specyficznymi cechami zaburzonej osobowości są: nieum iejętność nawiązania dojrzałej relacji in
terpersonalnej, tendencja do m anipulacji otoczeniem, patologiczne kłamstwo, egocentryzm, brak 
poczucia winy, osłabienie wrażliwości m oralnej czy też tendencja do ranienia siebie lub innych. 
Przyczyny zaburzeń osobowości m ogą być różnorodne, często o ich wystąpieniu decydują czynniki 
środowiskowe. Przem oc i te rro r są przejawam i skrajnej agresji skierowanej na otoczenie. Zdaniem  
autora, błędne koło przem ocy i agresji sprawia, że następuje zanik wrażliwości, lęk społeczny, bez
radność i zaburzona sfera życia duchowego m ogą pojawiać się na przem ian jako przyczyna lub 
skutek. Psychopatyzacja życia indywidualnego i społecznego prowadzi do zaburzeń. Środkam i za
radczymi, mogącymi przerwać to  błędne koło, m ogą być treningi wrażliwości, akceptacji czy ko
munikacji. A utor w szczególny sposób zwrócił uwagę na um iejętność przebaczenia. U m iejętność 
ta, jako sposób radzenia sobie z poczuciem krzywdy i winy, pozwala wyzwalać się od chęci zemsty, 
k tó ra  rodzi przem oc i agresję.

Bogate w treść i interesujące było wystąpienie dr. hab. H enryka Gasiula, profesora UKSW, nt. 
Zaburzenia osobowości z  perspektywy psychologii personalistycznej. Odkrywanie mechanizmów p ro 
wadzących do pojawienia się zaburzeń zachowania jest jednym z podstawowych zadań nauk beha
wioralnych. Z aburzenia osobowości są interpretow ane w różnorodny sposób, co sprawia, że tru d 
no jest określić same kryteria zaburzeń, jak i ich przyczyny. Teorie zaburzeń osobowości bazują na 
dotychczas wypracowanych teoriach osobowości, m.in. konstytucjonalnych teoriach typologicz
nych, teoriach dynamicznych, itd. Prelegent zauważa, że obecnie brakuje prób podejścia do zagad
nienia zaburzeń z perspektywy interpretacji interakcyjnych. Przyjmując założenia podejścia in te
rakcyjnego, osobowość jest spójnym u  danej osoby sposobem wzajemnego oddziaływania jej samej 
oraz otoczenia. Uwypuklenie czynników motywacyjnych i poznawczych oraz wzajemnej interakcji 
podm iotu  i sytuacji (obiektu) w procesie zaburzenia jest czymś istotnym. Poznanie motywów 
w procesie interakcji z innymi osobam i pozwoli zrozum ieć charakter rozwoju świadomości i w nio
skować o możliwości pojaw ienia się zaburzeń.



Kolejny wykład wygłosił prof. Andrzej Jakubik, wykładowca psychologii klinicznej na UKSW. 
Temat wykładu brzmiał: Diagnostyka osobowości nieprawidłowej (psychopatii). W  sposób systema
tyczny przedstawiono rys historyczny koncepcji psychopatii oraz pojęć pokrewnych, oraz dokona
no klasyfikacji postaci klinicznych psychopatii. N astępnie przedstawiono zm ianę term inu „psycho
patia” na inne pojęcia z zakresu zaburzeń struktury osobowości, takie jak  np. „osobowość n iepra
widłowa” czy „dyssocjalna” . Profesor prowadził polem ikę z najnowszymi trendam i myślenia na te 
m at psychopatii. U znał m.in., że nie należy tak  łatwo używać określenia „osobowość dyssocjalna”, 
gdyż samo przekroczenie norm  społecznych nie świadczy o osobowości nieprawidłowej. Zachow a
nie takie może być zjawiskiem wtórnym, wynikającym z nieprawidłowych cech samej osobowości. 
Dużo miejsca w wykładzie prof. Jakubik poświęcił kryteriom  diagnostycznym, k tóre z jednej stro
ny dla wielu psychiatrów są jednoznaczne, lecz z drugiej strony budzą wiele wątpliwości w określe
niu osobowości nieprawidłowej.

Drugi dzień konferencji otworzył referat ks. dr. Stanisława Tokarskiego, który zastanawiał się 
nad elem entam i zaburzeń osobowości w obrazie Boga. Prelegent wykazał, że doświadczenie wy
niesione z rodziny, głównie obraz m atki i ojca, są podstawową płaszczyzną odniesienia w kształto
w aniu się własnego funkcjonowania i tw orzenia obrazu Boga. O braz Boga m a wpływ nie tylko na 
życie religijne i jego rozwój, ale również na  relacje międzyludzkie. W  procesie kształtowania obra
zu Boga może dojść do skrzywienia obrazu, a naw et do ukształtowania trwałego obrazu Boga, k tó 
ry w samej podstawie jest zaburzony. A utor uważa, że niewłaściwe jest wykorzystywanie treści reli
gijnych do uzasadniania niewłaściwych zachowań.

N astępny referat został wygłoszony przez A nnę Ostaszewską, przewodniczącą Stowarzyszenia 
Psychologów Chrześcijańskich, k tóra podjęła tem at: Wzmocnienia osoby w terapii zaburzeń osobo
wości. A utorka na wstępie zaznaczyła, że człowiek jest osobą i m a wartość i godność przez sam 
fakt istnienia. N atom iast atrybuty to  umiejętności, k tóre służą do wyrażenia siebie przez osobę. 
W edług autorki referatu, zaburzenia osobowości są związane z brakiem poczucia własnej osoby. 
D latego też w terapii zaburzeń należy dokonywać wzmocnienia człowieka jako osoby. A utorka wy
sunęła tezę, że jeśli człowiek w dzieciństwie otrzymuje za mało miłości bezwarunkowej, jego po 
czucie własnej osoby nie rozwija się prawidłowo, bowiem dziecko walczy o to, by zarobić na m i
łość. Ponadto, jeśli dziecko nie m a doświadczenia, że jest ważne jako osoba, że ważne jest to, co 
czuje, co myśli i co robi, uczy się sposobów zachowania za pom ocą mechanizmów obronnych. D la
tego, jak podkreśla autorka, jeśli ten  schem at zachowania zostanie utrwalony, to  w życiu dorosłym 
przejawia się jako zaburzenie osobowości. O soba dorosła, w której nie rozwinęło się poczucie oso
by, postrzega świat jako źródło potw ierdzenia racji własnego istnienia. D latego w terapii zaburzeń 
osobowości, w pracy nad zm ianą zachowania, należy rozpocząć od wzmocnienia osoby.

Kolejny refera t został zaprezentow any przez Ewę M aciochę, seksuologa klinicznego (Insty
tu tu  Psychiatrii i N eurologii). Tematyka w ystąpienia koncentrow ała się wokół zaburzeń identyfi
kacji płciowej i p referencji seksualnych. W  referacie przedstaw iono płciowość w różnych aspek
tach: medycznym, psychologicznym, społecznym i moralnym . D okonano opisu kształtow ania się 
identyfikacji płciowej w procesie rozwoju człowieka od m om entu  zapłodnienia do w ieku dojrza
łego. U kazano skomplikowany wpływ wielu czynników na  ostateczny obraz seksualny człowieka. 
Szczególnie zwrócono uwagę na wpływy, k tóre  kształtują płciowość nieprawidłową. Problem aty
ka pod ję ta  w referacie wywołała dyskusję opartą  na  różnych podejściach do problem u. A utorka 
sam a wskazała, że różnice takie będą występowały zawsze, chociażby w podejściu medycznym 
a religijnym.

O statnim  referatem  w drugim dniu konferencji było wystąpienie prof. J. Cz. Czabały (Instytut 
Psychiatrii i Neurologii; PAN) nt. Psychoterapia w leczeniu zaburzeń osobowości. Zostały w nim



przedstaw ione najważniejsze charakterystyki różnych zaburzeń osobowości i ich znaczenie dla 
planow ania rodzaju i m etod  psychoterapii. Zwrócono uwagę na zróżnicowanie między trzem a 
grupam i osobowości, wyróżnionymi w klasyfikacji D SM -IV  i w opracow aniu K ernberga. Z d a
niem profesora, leczenie zaburzeń jest trudne i skom plikowane, ale to  wcale nie oznacza, że nale
ży zrezygnować z prób pomocy terapeutycznej. Ciekawym stwierdzeniem prof. Czabaîy było zda
nie wypowiedziane pod  koniec wykładu, że „skuteczna terap ia  zależy w dużym stopniu od tego, 
dla kogo i przez kogo jest prow adzona”. Każdy psychoterapeuta pow inien być świadomy w swojej 
pracy tego, że rzeczywiście skuteczność terapii w dużej m ierze zależy od  niego. D latego też pow i
nien być otwarty na  pacjenta i przyjmować go nie jako jednostkę chorobow ą czy też zaburzoną, 
lecz jako osobę.

Całość X I Konferencji SPCH  zawierała również szeroką propozycję warsztatów, z których 
mógł skorzystać każdy uczestnik spotkania. Zajęcia warsztatowe odbywały się w ośm iu grupach: 1. 
D iagnoza zaburzeń osobowości -  podejście dynamiczne (prowadzący Krzysztof Mądrzycki -  psy
choterapeuta); 2. D iagnoza zaburzeń osobowości w oparciu o ICD  10 (prowadzący Alicja Furm a- 
nik -  psycholog kliniczny i psychoterapeuta oraz o. dr M ateusz H inc -  psycholog i psychoterapeu
ta); 3. W arsztaty um iejętności wychowawczych jako profilaktyka zaburzeń osobowości (prowadzą
cy W eronika Leśnik); 4. Przypadek tożsamości wielorakiej (prowadzący dr M aria Golczyńska -  
psychiatra i psychoterapeuta); 5. Terapia zaburzeń osobowości w ujęciu psychodynamicznym (pro
wadzący Joanna Dziasek -  psychiatra i psychoterapeuta); 6. Systemowa terap ia  rodzin w leczeniu 
zaburzeń osobowości typu borderline (prowadząca Katarzyna Kawiecka -  psychoterapeuta); 7. 
W zmacnianie osoby w terapii zaburzeń osobowości (prowadzący A nna Ostaszewska -  psychotera
peuta); 8. D iagnoza obrazu Boga -  rysunek (prowadzący Stanisław Tokarski -  psycholog i psycho
terapeuta).

Trzeci dzień konferencji był dniem podsum owania oraz interesującej dyskusji panelowej, uka
zującej możliwości a jednocześnie konieczność współpracy psychoterapeuty, psychiatry i duchow
nego z osobam i zaburzonymi.

Wydaje się, że niniejsza konferencja wpisuje się w nurt poszukiwań psychologicznych nad n a tu 
rą  człowieka i jego funkcjonowaniem. Człowieka nigdy chyba nie da się poznać do końca czy też 
w całości, to  jednak zawsze będą pojawiały się próby lepszego zrozum ienia i zinterpretow ania fe
nom enu osoby. Psycholog i psychoterapeuta, niezależnie od  podejścia teoretycznego czy też przy
jętej koncepcji człowieka, w leczeniu zaburzeń osobowości powinien traktow ać każdą jednostkę 
jako niepow tarzalną i jedyną.


