
Założenia teoretyczne 
poradnictwa 

 

Ks. dr Artur Aleksiejuk 



Podejście integratywne w poradnictwie 

• Poradnictwo w podejściu chrześcijańskim ma charakter integratywny. 

• Doradca stosuje podejście chrześcijańskie przez uwzględnianie i rozwijanie 
specyficznych celów, metod i pożądanych efektów, zgodnie ze światopoglądem 
chrześcijańskim. 

• Ten model praktyki poradniczej jest rozwijany i weryfikowany przy użyciu tych 
samych naukowych metod, które stosowane są w innych podejściach, ale z 
uwzględnieniem faktu, ze Bóg daje nam problem oraz jego rozwiązanie. Dlaczego? 

• Doradca uznaje wartość naukowej ewaluacji. 



• Poradnictwo integratywne w podejściu chrześcijańskim zajmuje się integracje sfery 
emocjonalnej, poznawczej, wolitywnej, fizjologicznej, behawioralnej i duchowej. 

• Duchowość pojmowana jest tu w sensie chrześcijańskim, jako relacja człowieka z 
Bogiem. 

Poradnictwo integratywne (w podejściu chrześcijańskim) opiera się na 
antropologii chrześcijańskiej (personalizmie chrześcijańskim) oraz 

odwołuje do wolności i godności osoby ludzkiej, świadomej i 
uwarunkowanej zarówno kontekstem biologicznym, jak i społecznym. 



Podstawy antropologiczne w ujęciu 
chrześcijańskim 

• Podstawą praktyki doradczej jest integracja modeli 
psychodynamicznego i poznawczo-behawioralnego 

• Specyfiką tego podejścia jest uwzględnianie w kontakcie z 
klientem relacji klienta i doradcy do Boga osobowego oraz 
traktowanie rzeczywistości nadprzyrodzonej jako realnej i mającej 
wpływ na ludzkie życie 

• Punktem wyjścia w poradnictwie jest chrześcijańska koncepcja 
człowieka jako osoby (gr. hypostasis-prosopon, łac. persona) 



Komu pomagamy? Kto szuka pomocy? 

• Od zarania dziejów człowiek zadaje sobie pytania o to, kim jest 
oraz jaki jest sens i cel jego istnienia. 

• To najbardziej fundamentalne pytania nurtujące osobę ludzką, 
niezależnie od uwarunkowań cywilizacyjnych oraz poziomu 
rozwoju intelektualnego i duchowego. 

• Istotnym elementem tożsamości osobowej człowieka jest 
świadomość bycia. 



• Każdy człowiek, niezależnie od tego, czy chce ten fakt uznać, czy 
też nie, jest przede wszystkim bytem duchowym, którego nie da 
się zrozumieć jedynie w kategoriach materialistycznych. 

• Pytanie o to, kim jest człowiek, z chrześcijańskiego punktu 
widzenia nabiera szczególnego znaczenia właśnie ze względu na 
jego nierozerwalny związek z osobowym Bogiem - Bogiem, który 

jest jeden a zarazem jest Wspólnotą trzech Osób. 



• Jeśli zostanie uznane za prawdziwe założenie wstępne, że 
człowiek został stworzony na obraz Trójcy Przenajświętszej, to 
wynikają z tego konsekwencje, które radykalnie zmieniające 
sposób myślenia o sensie i celu ziemskiego życia człowieka.  

• W zupełnie nowej perspektywie jawi się to, co nazywamy osobową 
wolnością i godnością człowieka, a także jego wyjątkowością, 
wartością i niepowtarzalnością w wymiarze egzystencjalnym.  



• W relacji do Boga, który jest absolutną i niczym nieograniczoną 
Wolnością, ludzka stworzona i ograniczona wolność staje się 
wolnością otwartą na wieczność. 

• Człowiek, chociaż doświadcza, że jego wolność jest w różnorodny 
sposób uwarunkowana i ograniczona, to jednak uświadamia sobie, 
że nie jest niewolnikiem i może tak urzeczywistniać swą wolność, 
aby w jak największym stopniu stawała się ona miłością. 



• Świadomość bycia osobą otwiera człowieka na nową jakość życia, gdyż 
umożliwia trzeźwą ocenę zagrażających mu procesów społecznych i 
politycznych, które są powszechne w obecnym XXI wieku. 

• Nie można nie zauważyć, że żyjemy w epoce postępującej urbanizacji i 
globalizacji, przyczyniającej się do redukcjonistycznego traktowania osoby 
ludzkiej i sprowadzania jej do roli jednostki czy indywiduum, będącej 
elementem społecznego kolektywu. 

• W takim ujęciu nie ma miejsca na uznanie wyjątkowej i nieskończonej wartości 
każdego ludzkiego bytu.  



• Dzisiaj, najistotniejszym pytaniem jest pytanie o to, jak pojmować 
osobę ludzką i jej relacje do Boga, innych ludzi oraz całego świata 
stworzonego. 

• Obecnie jesteśmy świadkami swoistego zwrotu antropologicznego 
nie tylko w świecie, ale i w chrześcijaństwie, który rozpoczął się w 
XX wieku 

 



• Przyczyniły się do tego problemy chrześcijan, żyjących w 
społeczeństwach totalitarnych, posttotalitarnych i 
konsumpcyjnych oraz pojawienie się takich nurtów filozoficznych, 
jak egzystencjalizm, nihilizm, pragmatyzm czy personalizm. 

• Współczesny kryzys antropologiczny wynika w znacznym stopniu 
z  lansowanej w wielu społeczeństwach niewiary w osobowego 
Boga oraz propagowania postaw hedonistycznych i 
relatywistycznych. 



• Traktowanie człowieka nie jako osoby, lecz jedynie jako jednostki 
posiadającej określone prawa i mającej do wypełnienia określone 
obowiązki w społeczeństwie, spowodowało: 
Zachwianie się hierarchii wartości oraz utratę sensu życia, 
Negację cierpienia, 
Dążenie za wszelką cenę do zaspokajania swych pragnień i 

pożądliwości, nawet z krzywdą dla innych osób ludzkich. 
 



• Swoistym modelem życia w wielu społeczeństwach stał się 
egocentryzm 

• Powszechne są głosy nawołujące do samorealizacji, 
maksymalizacji zysku i osiągania szczęścia w kategoriach 
materialnego dobrobytu. 

• To wszystko przyczynia się do lekceważenia wartości osoby 
ludzkiej i  deprecjonowania jej osobowej godności. 



• Do depersonalizacji ludzkiego bytu z pewnością przyczynia się 
zaawansowana technologia przemysłowa, w której coraz większą 
rolę odgrywają maszyny i komputery. 

• Przynależność do społeczeństw w ogromnym stopniu zależnych 
od technologii informatycznych powoduje, że w myśleniu o 
człowieku dominuje pragmatyzm i utylitaryzm. 



• Odarcie człowieka z wymiaru duchowego sprowadza go do roli 
biologicznej jednostki, która urzeczywistnia się w określonym 
miejscu łańcucha rozwoju i uzależnia od prawa naturalnej selekcji i 
innych praw przyrody. 

• Przyjęcie takiego założenia prowadzi do postawienia na 
pierwszym miejscu instynktu zachowawczego jako regulatora 

zasad w ludzkiej społeczności 



• W obliczu powyższych zagrożeń człowiek staje wobec 
niebezpieczeństwa utraty swej osobowej tożsamości 

• Dlatego konieczne jest dookreślenie, co to znaczy być osobą 
ludzką, gdyż definicje tego pojęcia, funkcjonujące w ramach 
współczesnej psychologii i socjologii, nie tylko są dalekie od bycia 
wyczerpującymi, ale często mają charakter bardzo 
redukcjonistyczny, ze względu na pomijanie lub negowanie 
szczególnie wymiaru duchowego człowieka 



Człowiek jako byt osobowy 

• Człowiek jest osobą (gr. hypostasis-prosopon, łac. persona) 

• Osoba ludzka to „wydarzenie relacyjne”, które nie może być 
zredukowane do poziomu ludzkiej natury. 

• Osoba ludzka odnajduje się w relacji (gr. schesis). 

• W przeciwnym razie grozi jej rozszczepienie (gr. schisis). 



• Różnica pomiędzy osobą a naturą, której konsekwencją jest 
tożsamość i odmienność, konstytuuje pojedyncze ludzkie istnienie 
(indywiduum) jako specyficzny egzystencjalny fakt wolności. 

• Z egzystencjalnego punktu widzenia należy człowieka traktować 
jako niepodzielną całość, która wyraża swą naturalną energię 
poprzez  cielesność, psychikę i ducha/umysł. 



• Człowiek może odkrywać swą tożsamość i być zdolny do prawdziwej 
miłości, jedynie pod warunkiem, że będzie osobą (w chrześcijańskim 
tego słowa znaczeniu), to znaczy że będzie pozwalał innemu 
człowiekowi być prawdziwie innym, a zarazem być we wspólnocie (gr. 
koinonia) ze sobą. 

• Faktu bycia osobą ludzką nie da się wyjaśnić jedynie przy pomocy nauk 
biologicznych i społecznych, gdyż ostatecznie człowiek jako osoba jest 
tajemnicą (gr. mysterioń), przekraczającą granice ludzkiej racjonalności. 



• Ze względu na fakt, iż człowiek ostatecznie pozostaje niezgłębioną do 
końca tajemnicą (gr. mysterion), w refleksji antropologicznej istotna jest 
perspektywa apofatyczna. Warunkuje to podstawę zaciekawienia drugą 
osobą. 

• Człowiek jest „mikrokosmosem” (Adam -  אדם - efer, dam, mara (proch, krew, 

żółć);  אדמה - ha adamah - ziemia) 

• Osoba ludzka jest zasadniczo otwarta, co oznacza, że posiada zdolność 
do wychodzenia z aktualnej sytuacji ku niezrealizowanej jeszcze 
przyszłości. 



• Tożsamość osoby ludzkiej zależna jest od ukierunkowania jej 
wolności, a więc dokonywania konkretnych wyborów, 
przybliżających ją do Boga, lub też od Niego ją oddalających. 

• Trzeba jednak pamiętać, że wolność człowieka jest nie tylko 
możliwością wyboru, ale również możliwością twórczą, bowiem 
człowiek jest twórcą na obraz Boga Stwórcy. 



• Osoba ludzka jest zatem twórcza (może ciągle tworzyć coś 
nowego), a nie tylko odtwórcza, przetwarzająca, konsumująca. 

• Jeśli człowiek rzeczywiście pragnie coraz bardziej stawać się 
osobą, wówczas przekracza własne ograniczenia, upodobniając się 
do Stwórcy poprzez własną, w różnorodny sposób 
urzeczywistnianą, twórczość. 

• Osoba ludzka tworzy w sposób destrukcyjny lub budujący, gdyż 
jej twórczość jest zależna od bycia w relacji. 
 



Model osoby w poradnictwie 



E - sfera emocjonalna (co czuję); 
R - rozum, sfera poznawcza (co 

myślę, co wiem, co ro zeznaję); 
W - sfera wolitywna (pragnienia, 

decyzje, czego chcę, co wybieram); 
 F - sfera fizyczna: ciało (fizjologia) i 

zachowania (co robię?)  



• Osoba - E + R + W + F (czuje, poznaje, chce, robi coś zawsze 
osoba jako całość). 

• Między odczuciami (E), poznaniem rozumowym (R), wolą, 
pragnieniami i decyzjami (W) oraz czynami (F) powinna byt 
właściwa proporcja. 

• Osoba jest w relacji z innymi osobami, a także z Bogiem 
osobowym. 



• Człowiek stanowi jedność, co 
oznacza, że wszystkie sfery są 
ważne 

• Konieczny jest przepływ 
informacji między nimi. 

• Brak przepływu powoduje 
dezintegracje, zaburzenie 
funkcjonowania całości. 



• Na układ działają dwie „siły zewnętrzne”: Bóg (B) i przeciwnik, czyli szatan (P). 

• Bóg ma dostęp do wnętrza człowieka mocą „swego obrazu”, zna go i pomaga 
mu podążać w swoją stronę (stawać się bardziej podobnym do Niego). 

• Przeciwnik odwrotnie, stara się sprawić, aby człowiek zmierzał w stronę 
przeciwną. 

• Nie ma on bezpośredniego dostępu do sfer rozumu i woli, ale może mieć wpływ 
na sfery fizyczną i emocjonalną, przez co pośrednio może zaburzać procesy 
poznawcze i decyzyjne. 



• Z perspektywy przeciwnika cenne jest, gdy człowiek podąża w 
dowolną inną stronę (na przykład w bok lub na skos), byle nie 
prosto do przodu – w kierunku Boga. 

• Na obu schematach widać, że to wszystko dokonuje się w czasie i 
zawsze prowadzi w jakimś kierunku. 

• Wniosek: jeśli jedna ze sfer staje się mało ważna (ignorowana) lub 
zbyt ważna (z pominięciem innych), pojawiają się problemy. 



• Dlatego sytuacje trudne należy rozpatrywać i rozwiązywać, biorąc pod 
uwagę wskazane w „modelu” sześć czynników: E (emocje, sfera 
emocjonalna), R (rozum, sfera poznawcza), W (wola, sfera wolitywna, 
duchowa), F (sfera fizyczna), B (Bóg) oraz P (przeciwnik). 

• W diagnozie problem jest zazwyczaj jakąś ich kombinacją, części z nich 
lub wszystkich. 

• Nie da się sprowadzić problemu tylko do analizy jednego z tych 
elementów. 



Podsumowując… 

• Główną implikacją modelu poradnictwa integratywnego w ujęciu 
chrześcijańskim jest uwzględnianie informacji dotyczących 
wszystkich elementów, czyli sfer: fizjologicznej, emocji, myślenia, 
woli, działania i sfery duchowej. 

• Specyficzną cechą interwencji doradczej w podejściu chrześcijańskim 
jest to, że formułując cel, jaki chcemy osiągnąć w sferze psychicznej, 
uwzględniamy przede wszystkim dobro duchowe. 



• Celem poradnictwa nie jest leczenie zaburzeń psychicznych ani usunięcie 
problemu. 

• Celem poradnictwa jest rozwój człowieka jako osoby, związany ze zmianą 
świadomości i wolności. 

• Świadomość dotyczy emocji, myślenia, zachowań, decyzji i osobistej relacji z 
Bogiem, czyli całej osoby, nawet jeśli w procesie doradczym, nawet jeśli pracuje 
się nad poszczególnymi elementami. 

• Ważna jest świadomość terapeuty dotycząca wpływu poszczególnych elementów 
na całą osobę. 



Człowiek - atrybuty 

• Człowiek jest osobą i ma atrybuty. 

• Osoba jest wolna i ma godność. 

• Atrybuty to cechy, umiejętności, talenty (cechy osobowości), które 
służą osobie do wyrażania siebie. 

• Wolność i godność to nie atrybuty, lecz cechy konstytutywne 
człowieka jako takiego. 





• Świat, to jest inni ludzie, potwierdza - lub nie - atrybuty, ale nie może potwierdzić - 
lub nie - samej osoby. 

• Chociaż atrybuty są ważne, to jednak osoba ludzka ma wartość przez sam fakt, że 
istnieje. 

• Wartość relacji międzyosobowej doradca-klient nie jest oparta na wartości 
atrybutów lecz na miłości. Chociaż cenimy czyjeś atrybuty, to jednak kochamy 
osobę. To osoba kocha i jest kochana 

• Gdyby relacja miedzy dwiema osobami sprowadzała się do atrybutów, byłaby to 
wymiana handlowa, a nie miłość. 



Emocje a procesy poznawcze i decyzyjne 

• Klient jako osoba posiada sferę emocjonalną, poznawczą, 
wolitywną (wolna wola i zdolność decydowania), fizyczną (ciało i 
zachowania) oraz duchową, czyli jest w relacji z Bogiem (może 
być jej świadoma lub nie). 

• Wszystkie te wymiary wpływają na siebie nawzajem (np. emocje 
mają wpływ na procesy poznawcze, ale i sfera poznawcza – myśli, 
przekonania – ma wpływ na sposób odczuwania). 
 



Rozeznawanie 

Podejmowanie decyzji 

Działanie 

 

 Schemat przepływu informacji: 
• Co czuję w ciele? Co czuję w 

sferze emocjonalnej? Co myślę? 
Co rozeznaję? Czego chcę? Co 
decyduję? Co robię? 



W procesie rozeznawania, podejmowania decyzji i działania można zauważyć 
przepływ następujących informacji: 
• Informacje z ciała: Co czuje moje ciało? 
• Informacje ze sfery emocjonalnej: Co czuję? 
• Informacje ze sfery poznawczej: Co myślę? Co wiem? Co jest możliwe? Jakie 

jest znaczenie wydarzeń? Jakie są moje cele? (Co Bóg na to? Co Ty na to?) 
• Informacje ze sfery wolitywnej: Czego chcę? Co decyduję? 

• Przekazanie informacji do sfery behawioralnej: Wykonać! 
 



• Różnego rodzaju zakłócenia w procesie przepływu informacji 
zaburzają funkcjonowanie, co można traktować jako wezwanie do 
rozwoju, do korzystania w pełni ze swoich naturalnych zasobów. 

• Wezwanie do rozwoju ma wydźwięk pozytywny - objaw może być 
potraktowany jako coś, co ma sens i jest po coś.  



• Rozwój następuje poprzez zmianę świadomości. 
• Zawsze wyraża się poprzez zmianę w którejś ze sfer lub we 

wszystkich - w zmianie zachowania, sposobu myślenia, decyzji, 
także pośrednio w zmianie odczuwania. 

• Bardzo ważna jest nauka odczuwania, nazywania i wyrażania 
tego, co czujemy (uwzględniają to wszystkie kierunki 
psychoterapeutyczne). 



• Emocje są systemem szybkiego informowania. 

• Istotna jest nie tyle sama emocja, ile informacja, jaką ona niesie. 

• Odkrywanie specyficznego znaczenia tego, co czujemy, dotyczy 

zarówno odczuć psychicznych, jak i fizycznych. 



Przykład I 

• Jaś mówi Marysi, że jest głupia. Marysia nie akceptuje takiego traktowania i odchodzi. 
• Jas czuje się nieprzyjemnie. Gdyby poprzestał na odczuciu nieprzyjemności, mógłby 

uznać na przykład: „Marysia mnie nie lubi, bo jest głupia, nie będę się z nią zadawać”. 
• Gdyby jednak Jaś zastanowił się nad informacją, jaką niesie jego odczucie 

(nieprzyjemność), mógłby wyciągnąć inny wniosek, np. „Może zachowałem się 
niewłaściwie? Jeżeli nie będę poniżał Marysi, to ona nie będzie mnie unikać”. 

• Do właściwego rozpoznania informacji, jaką niesie emocja, konieczna jest 
rzetelność. 



Przykład II 

• Marta poczuła wielką złość na Wojtka. Zastanawia się 
dlaczego. 

• Wariant 1: Marta odkrywa, że złości ją to, iż Wojtek ją 
ignoruje. Poza tym przyjaciółka mówiła jej, że opowiadał złe 
rzeczy na jej temat w towarzystwie. Marta wyciąga wniosek: 
„Chcę z nim to wyjaśnić”. Podejmuje decyzję i dzwoni do 
Wojtka. 



• Wariant 2: Marta odkrywa, że Wojtek złości ją, bo ją ignoruje. „Ale 
czy musi się tym zajmować? Nie musi” – Marta odkrywa, ze 

zachowanie Wojtka przypomina jej zachowanie jej ojca, który 

zawsze ją lekceważył, nie zajmował się nią, co boli ją do dzisiaj. 
Gdyby nie miała takiego ojca, jej złość byłaby mniejsza i adekwatna 
do sytuacji. Marta wyciąga wniosek, że musi jeszcze popracować 
nad relacją z ojcem i przepracować swoje uczucia do niego. 

 



• Przy pomocy doradcy klient uczy się odkrywać sens doświadczeń, które 
go spotykają, ale które przeżywa w sferze emocjonalnej (zwykle 
odkrywa najpierw swoje emocje). 

• Innymi słowy: poznaje znaczenie, jakie mają jego doświadczenia. 

• Ważne, aby doradca tylko pomagał, a treści nazywał sam klient. 
• Zastępowanie osobistego odkrycia przez interpretacje doradcy może 

wprowadzać błędy i zamieszanie. Tylko dana osoba zna wszystkie 
istotne szczegóły niezbędne do zrozumienia informacji, jakie niosą jej 
odczucia. 

 



Pożądana sekwencja 
postępowania  

UWAGA! 

Działanie „emocja – czyn”, czyli 
czyn bezpośrednio pod 

wpływem emocji, prowadzi 
często do zachowań 

niepożądanych, za które jednak 
ponosimy odpowiedzialność 

moralną. 



• Pojawienie się emocji jest neutralne moralnie, ponieważ 
kwalifikacji moralnej podlega tylko to, co jest jednocześnie 
dobrowolne i świadome (reakcje emocjonalne przynależą do 
biologicznej natury człowieka, chociaż natężenie emocji zależy 
także od tego, co myślimy i czego chcemy oraz od relacji z 
Bogiem). 

• Uświadomienie sobie faktu (co czuję) również nie ma konotacji 
moralnych.  



• Za decyzję (akt woli), czyli co zrobimy w związku z daną emocją, a 
także za sam czyn, ponosimy odpowiedzialność moralną. 

• Po uświadomieniu sobie emocji, a przed podjęciem decyzji, co z 
tym zrobić, istotne jest odkrycie informacji, jaką niosą nasze 
przeżycia. 



Rozwój świadomości bycia osobą 



• Człowiek jest osobą, ale i staje się osobą (w znaczeniu odkrywania w sobie 
tego, co stanowi o nim jako o osobie). 

• Określenie „rozwój osoby” można więc rozumieć dwojako: jako rozwój 

świadomości bycia osobą oraz jako rozwój osoby w kierunku jakiejś 
pełni, który dokonuje się dzięki rozumności i wolności w strony większego 
poznania (prawdy) i miłości. 

• Rozwój osoby zakłada więc wzrost świadomości samego siebie i 
wewnętrznej integralności. 



• Świadomość osoby może być zakłócona lub niedorozwinięta 

• Warunkiem rozwoju świadomości bycia osobą jest miłość, 
zarówno bezwarunkowa, jak i warunkowa (okres dzieciństwa) 

• Miłość bezwarunkową przejawia zwykle matka 

• Miłość warunkowa to sfera ojcostwa – ojciec ustala granice, 
zasady, wymagania, nagrody i kary – służy to nabywaniu 
umiejętności (atrybuty) 
 



Konsekwencje braku miłości bezwarunkowej 

• Kiedy dziecko otrzymuje za mało miłości bezwarunkowej, wtedy jego 

rozwój jest ukierunkowany na rozwój atrybutów, aby (świadomie lub nie) 
zasłużyć na miłość i przetrwać 

 

OSOBA        ATRYBUTY    ŚWIAT (INNI) 
OSOBA     ATRYBUTY     ŚWIAT (INNI) 



• Dorosły z niedostatkiem miłości bezwarunkowej w dzieciństwie postrzega 
świat przez pryzmat tego, co ma mu do zaoferowania. 

• Rozwija atrybuty i sprawdza, czy otrzymuje od świata potwierdzenie racji 
własnego istnienia. 

• Akceptację odbiera jako potwierdzenie własnej osoby, a brak potwierdzenia 
powoduje lęk przed utratą własnego istnienia jako osoby. 

• Lęk jest bardzo silny, nieadekwatny do samego braku potwierdzenia atrybutu 



Znaczenie komunikacji w kształtowaniu 
świadomości bycia osobą 

• W dzieciństwie, w okresie kształtowania się tożsamości, 
decydujący jest rodzaj więzi dziecka ze znaczącymi 
osobami, zwłaszcza z matką i ojcem. 

•  Relacje z nimi można analizować jako dwa rodzaje 
komunikacji: osobowy lub przemocowy. 



• Komunikacja w stylu osobowym potwierdza osobę, jej wolność 
i godność, czyli jej prawo do odczuwania, myślenia, chcenia i 
decydowania, przez co ją wzmacnia. 

• Komunikacja w stylu przemocowym nie potwierdza wolności i 
prawa do odrębności innej osoby, a nawet je kwestionuje, przez co 
samoświadomość osoby rozwija się w sposób zaburzony. 



Komunikacja 

osobowa 

 

Ja czuję, myślę, 
chcę, robię. 
 

A ty? 

 

Co czujesz, 

myślisz, czego 
chcesz, co robisz? 



 

 
Komunikacja 

przemocowa 

 

Ja czuję, myślę, 
chcę, robię!  



Cechy komunikacji osobowej 

• Komunikacja osobowa zakłada udzielanie informacji o sobie i 
zadawanie pytań otwartych o drugą osobę oraz czekanie na 
odpowiedź 

• Oznacza to szacunek dla tego, co czuje, myśli, czego chce i co 
robi druga osoba 

• Ważne są komunikaty niewerbalne – spokojny ton głosu, postawa 
ciała 



Przykłady osobowych komunikatów werbalnych  
(sfery: emocjonalna, poznawcza, wolitywna, behawioralna) 

• Uczucia: „Jak się czujesz?”, „Co się dzieje?”, „Czego się 
obawiasz?”, „Ucieszyłeś się?”, „Podoba ci się to?”; 

• Myśli: „Co myślisz o tym?”, „A jak ty sądzisz?”, „Jak ci się 
wydaje?”, „Jakie jest twoje zdanie?”; 

• Wola: „Czego chcesz?”, „A tyjak byś chciał?”, „Czy chciałbyś...?”; 

• Zachowania: „Co robisz?”, „Czy mógłbyś...?”, „Zgodziłbyś się 
na...?”. 



Cechy komunikacji przemocowej 

• Może mieć charakter przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej lub 
zaniedbania. 

• Odbierana jest jako brak potwierdzenia i szacunku oraz naruszenie 

granic. 

• Może być wyrażana poprzez gotowe recepty, nietrafne interpretacje, 
nadmiarowe i niesprawiedliwe kary, ciągłe krytykowanie, karanie 
milczeniem lub wycofaniem uczuć, oskarżanie, manipulację czy szantaż. 



• Podobną rolę może pełnić ignorowanie, czyli brak reakcji na to, co 
czuje, myśli (mówi), czego chce i co robi druga osoba, 

niezaspokajanie ważnych potrzeb, nieudzielanie istotnych informacji, 
niezadawanie pytań o istotne sprawy czy nadopiekuńczość. 

• Występuje tu założenie: „Ja wiem lepiej, co ty powinieneś czuć, 
myśleć, chcieć, robić” i „Mam prawo ci to narzucać” (czasem nawet 
za pomocą duchowości). 



• Wywołuje lęk i wycofanie albo złość i agresję. Można powiedzieć, że 
złość jest tu reakcją na zło. Druga osoba koncentruje się na obronie 
(wycofanie lub agresja) 

• W relacji dziecka z rodzicem dziecko, dostosowuje się, ponieważ chce 
być kochane i chce kochać. Ponadto zakłada, że dorosły wie lepiej, bo 
jest duży, albo dlatego, że nie ma innego wyjścia (na przykład nie 
wyprowadzi się z domu, dopóki jest małe, bo samo nie przeżyje).  



Przykłady przemocowych komunikatów werbalnych 

(sfery: emocjonalna, poznawcza, wolitywna, 

behawioralna) 

• Uczucia: „Jak ty możesz tak czuć?!”, „Czym ty się martwisz?”, „Nie bój się”, 
„No jak to, nie cieszysz się?”, „Nie bądź taki smutny”, „Nie przesadzaj!”; 

• Myśli: „Co też ci przyszło do głowy?”, ,Jak ty coś wymyślisz”, „Ty idioto!”; 

• Wola: „Jak ty możesz tego chcieć?!”, „Nieważne, czego chcesz, ważne, co być 
musi”, „Musisz”, „Tak trzeba! 

• Zachowania: „Jak ty możesz tak robić?!”, „Co ty wyprawiasz?!”, „Zrób tak”, 
„Nie dyskutuj!”, „No przecież proszę cię, żebyś...!”. 



Znaczenie komunikacji 

• Doświadczanie określonego rodzaju komunikacji z bliskim dorosłym w 
dzieciństwie wpływa na powstanie typu przywiązania: ufnego lub lękowego 

unikającego, ambiwalentnego, zdezorganizowanego (chaotycznego). 

• Badania wskazują, że „dzieci zaklasyfikowane jako ufne przejawiają większą 
kontrolę ego i większą odporność psychiczną w porównaniu z dziećmi o wzorcu 
lękowym. W ocenie swych nauczycieli dzieci należące do grupy ufnego 
przywiązania nie miały ani zbyt dużej, ani zbyt małej kontroli nad ego, dzieci o 
wzorcu unikającym miały zbyt dużą kontrolę, a dzieci ambiwalentne - zbyt małą” 
(L. Alan Srouf, 1979). 



• Doradca powinien zwracać uwagę na to, że w swoich 
interwencjach i interpretacjach także może być przemocowy, i 

musi tego unikać 

• Dzięki osobowej komunikacji wzmacniamy tożsamość klienta 



Wzmacnianie osoby w doradztwie 



• Poradnictwo służy wzmacnianiu osoby klienta poprzez samo skupienie 

się nim (klient jest w centrum uwagi) 

• Wzmacnianie polega na wzmacnianiu poszczególnych elementów 

należących do sfer R-rozumowej, E-emocjonalnej, W – wolitywnej, F- 

fizycznej 

• We wzmacnianiu tych sfer wyraża się integratywny charakter 

podarnictwa 



• E – wzmacnianie świadomości emocji, odczuć (podejście 
psychoanalityczne i psychodynamiczne), 

• R - wzmacnianie przekonań konstruktywnych i definiowanie 
destruktywnych (podejście poznawcze), 

• W - wzmacnianie „dorosłego” (analiza transakcyjna) czy wskazywanie na 
znaczenie własnych decyzji i wyboru wartości (psychologia egzystencjalna). 

• F - uczenie i wzmacnianie efektywnych zachowań (behawioryzm). 



• Fundamentalne znaczenie ma wzmacnianie klienta jako całości z 
uwzględnieniem wszystkich czynników, to jest świadomości tego, co 
on czuje, co myśli, czego chce, co robi i kiedy podejmuje decyzje. 

• Pominięcie któregokolwiek elementu przy diagnozie i pracy nad 

zmianą stwarza ryzyko nieefektywności. 

• Idealnie, jeśli pomoc w sferze psychologicznej przebiega równolegle 
z pomocą w sferze duchowej i troską o zdrowie. 




