
MICHAŁ GŁUSZEK 

KIEDY WARTO ROZWAŻYĆ PODJĘCIE PSYCHOTERAPII? JAK ZNALEŹĆ WŁAŚCIWEGO PSYCHOTERAPEUTĘ  

I ODPOWIEDNIĄ DLA SIEBIE PSYCHOTERAPIĘ?  

 

Kiedy warto rozważyć podjęcie psychoterapii? 

Na to pytanie odpowiedzi udzielił bardzo precyzyjnie, choć pośrednio, sam Zygmunt Freud, twórca 

psychoanalizy. Zapytany o to, jak powinien funkcjonować zdrowy człowiek, odparł ponoć, zapewne 

zaciągnąwszy się uprzednio ulubionym cygarem Reina Cubana, „lieben und arbeiten” – kochać  

i pracować. Odpowiedź tę można by w pierwszej chwili uznać za banalną, dyrektywną, może wręcz 

przypadkową… Kiedy jednak głębiej zastanowić się nad jej znaczeniem, wydaje się być niezwykle trafna 

i, przy swojej prostocie, właściwie wyczerpuje temat. Kochanie należałoby rozumieć jako akceptację  

i szacunek do siebie, zdolność do tworzenia i utrzymywania satysfakcjonujących relacji romantycznych 

i seksualnych oraz relacji z innymi bliskimi osobami: rodziną i przyjaciółmi. Pracę natomiast należałoby 

rozumieć jako zdolność do sprostania regularności i i wyzwaniom życia codziennego, obracania się  

w relacjach koleżeńskich – ogólnie rzecz ujmując: jako zdolność do sprawnego, rozwijającego  

i satysfakcjonującego funkcjonowania w życiu społecznym. Jeszcze innymi słowy, można by mówić  

o  zdrowiu psychicznym jako o zdolności do wypracowywania kompromisu między popędowością, 

dążeniem do przyjemności (freudowskie id) a rzeczywistością, wymaganiami społecznymi  

i kulturowymi (uwewnętrznionymi jako superego).    

Istotnie, trudno w powyższym kontekście wyobrazić sobie człowieka doświadczającego 

przytłaczających problemów o podłożu psychologicznym, który jednocześnie jest w stanie prawdziwie 

realizować się zarówno w miłości, jak i życiu społecznym. 

Spróbujmy jednak sprowadzić te filozoficzne rozważania na temat zdrowia psychicznego do 

praktycznej odpowiedzi na nasze pytanie. Kiedy warto rozważyć podjęcie terapii? Kiedy czujemy, że  

w przeżywaniu siebie i myśleniu o sobie, w relacji z partnerem czy partnerką, w innych ważnych 

relacjach czy w życiu zawodowym i społecznym doświadczamy trudności, z którymi sami sobie nie 

radzimy. Albo jakoś sobie jeszcze radzimy, ale czujemy, że coś jest nie tak – choć niekiedy trudno 

nam rozpoznać, o co właściwie chodzi. Bywa, że myśl o zgłoszeniu się po profesjonalną pomoc wiąże 

się z nagłym kryzysem w jakiejś sferze życia, bywa też, że po prostu w pewnym momencie 

uświadamiamy sobie, że od dawna odtwarzamy te same destrukcyjne schematy, ulegamy tym samym 

mechanizmom – i wreszcie czujemy gotowość, by nad tym pracować.   

 

Jak znaleźć właściwego psychoterapeutę? 

Zanim zabierzemy się za właściwe poszukiwania właściwego psychoterapeuty, należałoby przede 

wszystkim uściślić, kto w ogóle psychoterapeutą jest, a kto nie. 

Zaskakująco często psychoterapeuta mylony jest z psychologiem i psychiatrą. Iluż pacjentów 

trafiających do gabinetu z pełnym przekonaniem stwierdza, że już byli u psychoterapeuty – a nawet, 

że już „mieli psychoterapię” – po czym okazuje się, że po prostu kilkukrotnie spotkali się z psychologiem 



czy psychiatrą właśnie... To zamieszanie wiąże się w dużej mierze z brakiem ustawy określającej zawód 

psychoterapeuty. Teoretycznie, w świetle prawa, psychoterapię może prowadzić… właściwie każdy. Na 

szczęście wieloletnie wysiłki uznanych towarzystw zrzeszających psychoterapeutów zmierzające do 

ujednolicenia wymogów szkoleniowych i etycznych oraz wzrastająca świadomość społeczna tego, czym 

jest psychoterapia i kto ma odpowiednie wykształcenie i kompetencje, by ją prowadzić, pozwalają 

precyzyjnie określić, kto kim jest i czym się, w temacie zdrowia psychicznego oraz diagnozy i leczenia 

chorób i zaburzeń, zajmuje.   

Psycholog to absolwent studiów magisterskich na kierunku psychologia. Psycholog może zajmować 

się poradnictwem psychologicznym, dokonywać wraz z pacjentem wstępnej diagnozy trudności, 

pomagać w zorientowaniu się w naturze zgłaszanych problemów. Może, na przykład działając  

w ramach interwencji kryzysowej, udzielać wsparcia, by następnie, jeśli to zasadne, skierować 

zgłaszającą się osobę do odpowiedniego specjalisty: psychiatry czy psychoterapeuty. 

Psychiatra to lekarz medycyny po psychiatrycznym stażu specjalizacyjnym. Psychiatra zajmuje się 

diagnozowaniem i leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych, opierając się przede wszystkim na 

farmakoterapii, czyli na stosowaniu leków. Niekiedy psychiatra, rozpoznając złożoność problemu 

pacjenta, kieruje go – zamiast lub oprócz przypisania leków – do psychoterapeuty.   

Psychoterapeuta to osoba mająca wykształcenie i kompetencje do leczenia poprzez psychoterapię. 

Choć prawo wciąż tego nie określa, w gruncie rzeczy wymagania, które należy spełnić, by określać się 

psychoterapeutą, są przedmiotem relatywnej zgody pomiędzy najważniejszymi towarzystwami. 

Psychoterapeuta w ich świetle to absolwent studiów wyższych, który odbył dodatkowo co najmniej 

czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w jednej z akredytowanych szkół psychoterapii, lub jest 

w trakcie szkolenia. Zwykle zwieńczeniem takiego szkolenia, poza uzyskaniem dyplomu ukończenia 

szkoły, jest zdobycie certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub 

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wiąże się to między innymi z odbyciem stażu klinicznego 

oraz terapii własnej psychoterapeuty, co w niezwykle złożonym procesie psychoterapii, w dużej mierze 

opartym na głębokiej relacji między psychoterapeutą a pacjentem, jest dla pacjenta gwarantem 

bezpieczeństwa. Dokonując wyboru psychoterapeuty, warto upewnić się, że poddaje się regularnej 

superwizji (konsultuje proces prowadzonej psychoterapii z innymi psychoterapeutami). Dobrze 

świadczy o psychoterapeucie, jeśli jest członkiem któregoś z uznanych towarzystw 

psychoterapeutycznych i prowadzi swoją praktykę zgodnie z kodeksem etycznym danego 

towarzystwa. 

Czym jeszcze, poza kwestiami formalnymi wymienionymi wyżej, kierować się przy wyborze 

psychoterapeuty? Cóż, warto mieć na uwadze, że z wybraną osobą spędzimy, potencjalnie, długie 

godziny na niełatwych często rozmowach o tym, co jest dla nas w życiu najtrudniejsze i najbardziej 

bolesne. Przeglądając stronę internetową czy profil danego psychoterapeuty, zaufajmy po prostu 

swojej intuicji!  

Ważnym, może kluczowym, etapem wyboru psychoterapeuty jest proces konsultacji. Pierwszy telefon 

czy e-mail wysłany do psychoterapeuty nie przypieczętowuje jeszcze kontraktu terapeutycznego, 

który zwykle jest przedmiotem rozmów podczas kilku spotkań konsultacyjnych. Na tym etapie 

psychoterapeuta stawia zwykle wstępną diagnozę, proponując optymalną formę psychoterapii 

(rozważając terapię indywidualną, terapię pary, terapię rodzinną czy terapię grupową). 

Psychoterapeuta wraz z pacjentem zarysowuje cele psychoterapii, określa częstotliwość spotkań (od 



jednego do kilku w tygodniu), niekiedy jej orientacyjną długość, oraz ustala kwestie techniczne 

dotyczące np. sposobu rozliczania czy zasad odwoływania sesji. Przede wszystkim jednak, w toku 

konsultacji psychoterapeuta i pacjent decydują, czy chcą i są w stanie pracować razem nad 

problemem czy problemami wniesionymi przez pacjenta.  

 

Jak znaleźć odpowiednią dla siebie psychoterapię? 

Czując, że w związku z doświadczanymi trudnościami potrzebujemy profesjonalnej pomocy  

i dochodząc do wniosku, że formą pomocy, której potrzebujemy jest psychoterapia, możemy rozpocząć 

poszukiwania właściwego psychoterapeuty. Oprócz upewnienia się, że spełnia on omówione wcześniej 

kryteria i w relacji z nim czujemy się traktowani z otwartością i rozumiani, ważne na tym etapie może 

być jeszcze określenie, jaki nurt psychoterapii będzie w z kontekście natury naszych problemów, 

naszej osobowości i założonych celów najodpowiedniejszy.  Najprościej rzecz ujmując, psychoterapia 

to proces leczenia poprzez rozmowę – ta terapeutyczna rozmowa może jednak przybrać bardzo różne 

formy oparte na różnych orientacjach teoretycznych. Dominujące nurty psychoterapii możemy, nieco 

umownie, podzielić na cztery główne kategorie. 

 

Psychoanalityczne i psychodynamiczne 

W świetle paradygmatu psychoanalitycznego, rozumienie życia psychicznego i proces leczenia wiąże 

się z refleksją nad nieświadomością. Nieuświadomione pragnienia, lęki, konflikty, wzorce zachowania, 

przeżywania i funkcjonowania w relacjach, zwykle zakorzenione we wczesnym dzieciństwie, są źródłem 

objawów i trudności, których doświadcza pacjent i z którymi zgłasza się do psychoterapeuty. Analiza 

nieświadomych treści oparta na wnoszonym przez pacjenta materiale (między innymi samych 

objawach nerwicowych, wolnych skojarzeniach, marzeniach sennych i czynnościach pomyłkowych) 

prowadzi do uzyskania wglądu, czyli do uświadomienia sobie tego, co dotychczas było dla pacjenta 

niedostępne. Nazwanie mechanizmów, którym ulega pacjent i konfliktów, których doświadcza oraz 

ich interpretacja, nadanie im znaczenia, a wreszcie przeżycie przez pacjenta związanych z nimi emocji 

w ramach bezpiecznej relacji terapeutycznej jest kluczowym czynnikiem leczącym w psychoterapii 

psychoanalitycznej i psychodynamicznej. W związku z tym, w ramach tych nurtów niezwykle istotna 

jest sama relacja terapeutyczna, czyli to, co w danym momencie i na przestrzeni psychoterapii dzieje 

się między pacjentem a psychoterapeutą. Pacjent i psychoterapeuta przyglądają się tej relacji między 

innymi poprzez analizę przeniesienia, czyli nieświadomego kierowania do terapeuty uczuć, oczekiwań 

i postaw obecnych w relacjach z innymi znaczącymi osobami, co jest swego rodzaju odtwarzaniem 

wcześniejszych przeżyć, doświadczeń i mechanizmów funkcjonowania.  

Psychoterapia w nurtach psychoanalitycznych i psychodynamicznych, sięgając podłoża zgłaszanych 

przez pacjenta objawów czy problemów i prowadząc do głębokiej zmiany, jest często procesem 

długotrwałym, wymagającym stosunkowo wysokiej częstotliwości sesji.  

 

Poznawczo-behawioralne 



Podejście poznawczo-behawioralne opiera się na identyfikacji dezadaptacyjnych, dysfunkcyjnych 

schematów poznawczych (mechanizmów myślenia, doświadczania emocji, uczenia się, tworzenia 

przekonań, percepcji i interpretacji zdarzeń, nawyków) oraz schematów zachowania. Rozpoznane w 

ten sposób schematy poprzez psychoedukację, czyli wyjaśnianie ich działania pacjentowi – często 

określanemu mianem klienta – oraz różnego typu zadania i „prace domowe”, które psychoterapeuta 

mu zleca, poddaje się modyfikacji, by uczynić je bardziej przystosowawczymi. Poprzez tę zmianę 

schematów dąży się do wyeliminowania zgłaszanych objawów i wypracowania skutecznych 

sposobów radzenia sobie w przyszłości w sytuacjach, które do tej pory były trudne.  

Psychoterapia w nurtach tej kategorii jest zwykle silnie skoncentrowana na usunięciu zgłaszanych przez 

pacjenta objawów i wypracowywaniu konkretnych rozwiązań aktualnych problemów, w związku  

z czym może być stosunkowo krótka. Ponieważ jednak proces psychoterapii generalnie nie koncentruje 

się na głębokich przyczynach trudności doświadczanych przez pacjenta, poprawa jego funkcjonowania 

również może być krótkotrwała. 

 

Humanistyczne i egzystencjalne 

Psychoterapia humanistyczna powstawała w świecie zrujnowanym przez II Wojnę Światową, 

pogrążonym w kryzysie idei humanizmu. Odbudowanie wiary w człowieka i jego potencjał stało się 

głównym założeniem psychoterapeutów  humanistycznych. Psychoterapia humanistyczna aspirowała 

do miana trzeciej siły w psychoterapii (po nurtach psychoanalitycznych i psychodynamicznych oraz 

poznawczo-behawioralnych), korzystając w pewnej mierze z ich osiągnięć, a jednocześnie stawiając się 

w opozycji do nich. Zamiast widzieć człowieka jako z natury uwikłanego w konflikt między 

popędowością a ograniczeniami społecznymi albo jako funkcjonującego mechanistycznie, w oparciu o 

schemat bodziec-reakcja, jej przedstawiciele chcieli – i chcą – rozumieć go jako mającego zasadniczy 

wpływ na swój los. Człowiek w ujęciu humanistycznym dysponuje potencjałem do zdrowienia  

i samorealizacji a rolą psychoterapeuty jest asystowanie i wspieranie go w korzystaniu z własnych 

zasobów psychologicznych, poszerzaniu samoświadomości (odkrywaniu i rozumieniu swoich 

potrzeb, pragnień, emocji) i budowaniu poczucia własnej wartości. Podmiotowość człowieka  

w procesie psychoterapii jest w nurtach humanistycznych mocno podkreślana, co ma swój wyraz 

również w języku używanym przez psychoterapeutów humanistycznych. Bardzo często na przykład 

zamiast o pacjencie, mówi się o kliencie, co ma podkreślać równość i partnerstwo w relacji 

terapeutycznej. Klient, przy wsparciu psychoterapeuty, ma w procesie psychoterapii wypracowywać 

samoakceptację oraz odzyskiwać poczucie sprawstwa i odpowiedzialności za własne życie, co ma  

w konsekwencji umożliwić mu samorealizację czy samoaktualizację: pełne doświadczanie siebie, 

ekspresję swojego potencjału i prawdziwego Ja. Koncepcje egzystencjalne kładą relatywnie duży 

nacisk na rozumienie problemów klienta, w tym jego chorób czy zaburzeń, w kontekście mierzenia się 

z zagadnieniami wolności, sensu życia czy nieuchronności śmierci. 

 

Systemowe 

Podejście systemowe zakłada, że członkowie danej rodziny stanowią powiązane ze sobą elementy 

większej całości – systemu rodzinnego. Objawy czy problemy zgłaszane przez pacjenta czy pacjentów 



(podejście systemowe najczęściej stosowane jest w terapii par i rodzin) rozumiane są jako 

wynikające z wewnątrzsystemowych relacji. Pełnią one często funkcję spajającą, pozwalającą 

systemowi trwać, w związku z czym same mają tendencję do utrzymywania się. Co za tym idzie, 

przepracowywane są w ramach psychoterapii w kontekście całego systemu. Indywidualna 

problematyka pacjentów schodzi w tym ujęciu na dalszy plan. Psychoterapeuta (a często para 

psychoterapeutów) wraz pacjentem czy pacjentami przyglądają się pełnionym przez nich w ramach 

systemu rolom, mechanizmom, zgodnie z którymi zachodzi proces komunikacji oraz funkcjom tych 

mechanizmów. Ich identyfikacja umożliwia modyfikację struktury systemu, która w konsekwencji 

prowadzi do wyeliminowania zgłaszanych objawów i wypracowywania strategii radzenia sobie  

z sytuacjami problemowymi w przyszłości. 

 

Podsumowując 

„Można spędzić w sposób sensowny lata z jednym człowiekiem po to, by mu pomóc w zrozumieniu 

siebie” – pisał Freud. Nie każdemu tak długa psychoterapia jest potrzebna, bez względu jednak na 

wybór nurtu terapeutycznego, który na danym etapie wydaje nam się najodpowiedniejszy, warto 

usłyszeć w tych słowach fascynację procesem rozgrywającym się w relacji między psychoterapeutą  

a pacjentem – i fascynację człowiekiem jako takim. To naturalne, że decydując się na terapię jesteśmy 

w lęku, to naturalne, że targają nami wątpliwości. Jak to będzie? Co będzie się działo? Czy będzie 

ciężko? Pewnie będzie: nie bez powodu mówi się, że psychoterapia jest albo przyjemna, albo 

skuteczna. Jest to jednocześnie moment niezwykle ekscytujący: oto zaczyna się nie tylko leczenie, ale 

również wyjątkowa przygoda – może przygoda życia. Prawie sto lat przed Freudem podobne słowa, 

mając nota bene ledwie 18 lat, napisał Fiodor Dostojewski: „Człowiek jest tajemnicą: jeśli spędzisz całe 

życie próbując ją rozwikłać, to nie mów, że straciłeś czas.” 
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