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Wolberg (1966)



Przegląd badań

www.karinaszczesna.pl

Lidia Grzesiuk (1976)

teorie biologiczne
psychologiczne (intrapsychiczne i behawioralne)
filozoficzne (fenomenologiczne)
socjologiczne (interpersonalne)



Przegląd badań

www.karinaszczesna.pl

Helena Sęk (1991)

dynamiczna (psychoanaliza i jej modyfikacje)
poznawczo-behawioralna
fenomenologiczno-antropologiczna
systemowo-interakcyjna



Przegląd badań

www.karinaszczesna.pl

John C. Norcross (2006)
terapie psychoanalityczne
terapie psychodynamiczne
terapie egzystencjalne
terapie skoncentrowane na osobie 
terapia Gestalt i terapie oparte na doświadczaniu Fritz Perls
terapie interpersonalne- Analiza transakcyjna
terapie behawioralne
terapie poznawcze
terapie systemowe
terapie integracyjne/eklektyczne
Inne- np.: bioenergetyka-praca z ciałem Lowen



Podział
Psychoanalityczne

Behawioralno-
poznawcze

Humanistyczno-
egzystencjalne

Systemowe

jako grupa koncepcji i teorii podkreślających rolę doświadczeń
wczesnodziecięcych w powstawaniu zaburzeń, gdzie metodą

leczenia jest analiza nieświadomych treści.

jako grupa koncepcji i teorii bazująca na prawidłowościach
rządzących procesem uczenia się, nabywania nowych zachowań,

umiejętności

w rozumieniu zaburzeń i sposobie uprawiania psychoterapii
podejmujące wątki filozoficzne (znaczenie nieskrępowanego rozwoju

osobowości, przyjmowania odpowiedzialności za własne życie, poczucie
autonomii, systemu wartości

ukierunkowane na analizę oraz restrukturalizację patogennych interakcji
społecznych jednostki, koncentracja na grupach społecznych

opis znaczących dla rozwoju psychoterapii koncepcji, które z uwagi
na integrację wątków pochodzących z różnych nurtów teoretycznych,

trudno jednoznacznie zaklasyfikować, a które równocześnie mają
walor oryginalności, dając początek nowym szkołom terapeutycznym

inne

www.karinaszczesna.pl



Podział 2006 za Nocros
Psychoanaliza ortodoksyjna

www.karinaszczesna.pl

Psychodynamiczne

Terapie egzystencjalne

Terapie skoncentrowane na osobie
Terapie Gestalt i terapie skoncentrowane na

doświadczeniu 

Terapie interpersonalne

Terapie behawioralne

Terapie poznawcze

Terapie systemowe

Terapie integracyjne/eklektyczne



Psychoanaliza ortodoksyjna

Zygmunt Freud Josef Breuer 

ID ( pragnienia seksualne) – cała energia życiowa, 
EGO, SUPEREGO
Wewnętrzne konflikty intrapersonalne
Lęk 
Obrony
Eros i Tanatos
Przeniesienia
Regresja
Nieświadome treści
Interpretacja



Pocisnęli im za:

Subiektywna i nienaukowa brak badań nad jej skutecznością
Sama świadomość czy wgląd to za mało, albo za dużo
Dinozaur psychoterapeutyczny zbyt powolny by przetrwać
Człowiek- neurotyczny zbiór kompleksów, faz, obron i konfliktów ( dehumanizacja)
Patriarchalna, europocentryczna
Pomija kontekst społeczny, 
Matki oskarża się o 70 rodzajów zaburzeń, gdzie ojcowie ?
Determinizm – biologia jest przeznaczeniem gdzie wolność, wybór, sprawczość
Zazdrość dziewczynek o penisa, a dlaczego nie mówi się o zazdrości chłopców o
pochwę



Archetypy
Zdolność do
integracji
przeciwieństw
Anima Animus
Świadomość
zbiorowa
Introwersja
Ekstrawersja

Jungowskie 

 

Istnieje Ego
niezależne od ID
Poczucie
sprawczośc
Poczucie
tożsamości
Integracja Ego
Heinz Hartmann,
Kris Loewenstein
Erik Erikson, Rene
Spitz

Psychologia ego

Margaret Mahler,
Otto Kernberg,
Heinz Kohut
Superego -
rodzicami
wyidealizowanymi
Pozycja
schizoidalno-
paronidalna 

Relacji
 z obiektem

Teoria psychoanalizy
Cel osiągalny i
ograniczony
Interpretacje
przeniesieniowe

Lester Luborsky

Krótko-
terminowa
psychodynamiczne

 

Wilhelm Reich 

Psychodynamiczne

Ego
Interpersonalne
Poczucie sprawczości,
adaptacja
Społeczne
Analiza charakteru
 Anna Freud, Erich
Fromm Harry S.
Sullivan Clara
Thompson, Frieda
Fromm- Reichmann
Karen Horney

Neofreudowskie
Dążenie do mocy
Ja idealne
Poczucie niższości –
kompleks niższości 
Style życia
Rudolf Dreikurs,
Roger Sperry

Terapia adlerowska 

Carl G. Jung Alfred Adler Edith Jacobson Melanie Klein Habiba Davonloo



Pocisnęli im za:

Nie mogą się zdecydować czy przypisują psychopatologię społecznemu
uczeniu czy zachowaniom konstelacji rodzinnych
Dużo rozmytych nie definiowalnych i nie badalnych terminów : twórcza jaźń,
dążenie do mocy, Anima, Animus, Wielka matka itp.
Seksistowska, intrapsychiczna perspektywa przedstawiana w terminach
bardziej społecznych
Źródeł problemów szuka się tylko w jednostce ( pacjent jest sam
odpowiedzialny za chorobę i wyleczenie)
Błędem jest zakładać, że pełnię życia można odnaleźć podporządkowując je
interesom społecznym, a nigdy swoim własnym



Poznawczo –
behawioralna
modyfikacja CBM

Krótkoterminowa
terapia
behawioralna

Terapie behawioralne

Bodziec – Emocje
Zaburzenie zachowania – zespół
dezadaptacyjnych nawyków wykształconych w
procesie uczenia się
Sposoby nabywania zachowań
1 warunkowanie klasyczne ( Pawłow)
2 Warunkowanie instrumentalne (sprawcze)
3 Modelowanie ( Naśladowanie)
Systematyczna desensytyzacja

Behawioralna

Joseph Wolpe Donald Meichenbaum William Glaser



Pocisnęli im za:

Nie chcą dostrzegać, iż ludzkie problemy to coś więcej niż tylko samo
nieprzystosowawcze zachowanie
W terapii sprowadza się głównie do skuteczności i względnej krótkotrwałości
postępowania terapeutycznego
W sytuacjach bardziej złożonych i nieświadomych uwarunkowań problemów
psychologicznych skuteczność tego podejścia okazuje się ograniczona
Leczenie i znoszenie objawów bywa powierzchowne i niejednokrotnie następuje
substytucja symptomów oraz ich konwersja na inne zaburzenia
behawioryzm często pomija intencjonalność działań ?



Terapie poznawcze

Bodziec – świadome
znaczenie – emocje
Lęk nieadekwatna
konsekwencja
irracjonalnego
myślenia
Sens życia–
maksymalizować
przyjemność 

REBT
 

Bodziec – świadome
znaczenie - emocje

Terapia poznawcza
 

Albert Ellis Aaron T. Beck 

Krótkoterminowa
terapia poznawcza



Predykcje względem zachowania i prowadzone prace badawcze są
formułowane w wąskim zakresie 
 Powstaje wiele wąskich teorii, również przynajmniej kilka opisujących to samo
zagadnienie
Z czasem, po wielu różnych doświadczeniach wykonanych przez różne zespoły
badaczy, okazało się, że w pewnych warunkach niektóre teorie nie sprawdzają
się, a więc nie są dobrym modelem wyjaśniającym dany aspekt rzeczywistości
Nie podejmuje się prób scalania wszystkich tych teorii w jakąś jedną, spójną
całość
Wiedza dość szybko ulega dezaktualizacji

Pocisnęli im za:



Terapie egzystencjalne

Rollo May

Istnienie jest czymś co się
wyłania
Umwelt, Mitwelt, Eigenwelt
Autentyczne istnienie
Lęk  jest pojęciem
podstawowym
Tło i figura

 Ludwig Binswanger (1881-1966),
James Bugental, Rollo May,
Merdard Boss (1903-1991), Irvin
Yalom (1980), Ernst Keen (1970)

Egzystencjalne

egzystencjalizm i teoria
humanistyczna
Potencjał
Swiadomość
Doświadczanie
samorealizacja, 
Ja – Ty
Spotkanie

Egzystencjalno –
humanistyczne
 

James F. Bugental Victor Frankl William Glaser

Logo – sens jest podstawą
istnienia
Dajcie człowiekowi sens a
będzie istniał
Skupia się na przyszłości
Praca nad
odpowiedzialnością
Technika intencji
paradoksalnej

Logoterapia
 

Mieszanka technik
behawioralnych i filozofii
egzystencjonalnej

Odpowiedzialność

Terapia skoncentrowana
na rzeczywistości
 



Pocisnęli im za:
Poświęcanie społeczeństw w imię elitarnej autentycznej jednostki
Nacisk na mity wolności i godności może doprowadzić do stałej dezintegracji
społeczeństw
Poważnie krzywdzi pacjentów uwikłanych w konflikty wewnętrzne twierdząc, że są
za nie odpowiedzialni i sobie je wybrali
To skomlenie intelektualistów na kosmiczną skalę ( Maslow 1960) o lęku, bólu,
rozpaczy i tak dalej
Łagodne egzystencjalistyczne zaniedbanie może sprowokować kilka samobójstw
Egzystencjalizm może się zdegenerować w anarchię, w której wszystko wolno
Egzystencjalne odrzucenie naukowej ewaluacji psychoterapii zachęca do
irracjonalizmu i w efekcie wielu psychoterepeutów nie bierze odpowiedzialności za
skuteczność swojej pracy  



Dążenie do samorealizacji 
potrzeba akceptacji
Podstawa psychopatologii to rozdźwięk
pomiędzy ja a potrzebą akceptacji ze strony
innych
 warunkowa miłości ze strony innych -
organizmiczny proces wartościowania
Autentyczność
Empatia
Poszerzanie samoświadomości emocji i uczuć

Skoncentrowana na osobie
 

Arthur Combs (1988)
Wszystkie przejęte z teorii założenie
Długotrwała terapia nie jest
konieczna – naturalne dążenie do
samorealizacji
Terapeuta jest bardziej dyrektywny

Krótkoterminowa skoncentrowana
na osobie
 

Wywiad motywujący 

William Miller  
Krótkoterminowe dyrektywne
podejście skoncentrowane na kliencie

Zmiana zachowania
Usuwanie ambiwalencji
Cele dotyczące pożądanych zmian

Terapie skoncetrowane na osobie 

Carl Rogers Arthur Combs William Miller



Poświęcanie społeczeństw w imię elitarnej autentycznej jednostki
Nacisk na mity wolności i godności może doprowadzić do stałej dezintegracji
społeczeństw
Poważnie krzywdzi pacjentów uwikłanych w konflikty wewnętrzne twierdząc, że są
za nie odpowiedzialni i sobie je wybrali
To skomlenie intelektualistów na kosmiczną skalę ( Maslow 1960) o lęku, bólu,
rozpaczy i tak dalej
Łagodne egzystencjalistyczne zaniedbanie może sprowokować kilka samobójstw
Egzystencjalizm może się zdegenerować w anarchię, w której wszystko wolno
Egzystencjalne odrzucenie naukowej ewaluacji psychoterapii zachęca do
irracjonalizmu i w efekcie wielu psychoterepeutów nie bierze odpowiedzialności za
skuteczność swojej pracy  

Pocisnęli im za:



Analityk transakcyjny
Ja jestem OK. Ty jesteś OK
Skrypty rodzinne – destruktywne i
konstruktywne
Jesteś zwycięzcą
Struktura czasu
Głaski – wymiana ich to transakcje
Gry
Wymienione Stany EGO :Dorosły Dziecko Rodzic

Analiza Transakcyjna (TA)

Terapie interpersonalne

Gerald L. Klerman

Leczenie ( depresja, anoreksja, alkoholizm) jest w
kontekście interpersonalnym
Leczenie zakłada farmakologię

Psychopatologia to oddzwierciedlenie
nieadekwatnych prób przystosowania do otoczenia

Gerald L. Klerman i Weissman

Terapia interpersonalna IPT

Eric Berne 



Pocisnęli im za:

Brak tradycji klinicznej bez weryfikowania teorii
Powinniśmy dążyć do ustalenia, jakie formy leczenia najlepiej działają w przypadku
jakich problemów i w jakich okolicznościach
Brak w teorii wszechogarniającej wrogości lub seksualności, odpowiedzialnych za
szerzenie się autodestrukcji człowieka
Determinizm historyczny – rodzic odpowiedzialni za nasz skrypt pozytywny czy
negatywny
Dualizm zastąpiony trójdzielną osobowością, TA umacnia obecną fragmentację –
powinniśmy dążyć do całości 
Problem w społeczeństwie, a nie intrapersonalnym podziale osobowości
Teoria przypomina zbiór sloganów, chwytliwe zwroty nie oddające głębi ludzkich
przeżyć



Strukturalna Terapia
Rodzin

Patologia
Perwersyjny trójkąt

Strategiczna Terapia
Rodzin
 

Aksjomaty komunikacji
Typy komunikowania się

analogowy
cyfrowy 

Systemowo
komunikacyjna
terapia rodzin

Krótkoterminowa
terapia systemowa

wprowadzenie i
promocję terapii
rodzin
opracowanie
sposobów zmiany
dysfunkcjonalnych
wzorców na
zdrowe wzorce

Murray Bowen

Terapie systemowe

Poziom zróżnicowania ja
trwałe-ja 
psedo-ja
nie-ja 

System emocjonalny
Proces projekcji
rodzinnej

Terapia systemów
rodzinnych Bowena
 

Salvador Minuchin Jay Haley Paul WatzlawickVirginia Satir

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Perwersyjny_tr%C3%B3jk%C4%85t&action=edit&redlink=1


Pocisnęli im za:

Niejednokrotnie rola uczestników organizacji jest sprowadzana do ,,trybów w
maszynie", całkowicie zależnych od warunków zewnętrznych ?
Modele systemowe nie uwzględniają ekstremalnych stanów otoczenia, co skutkuje ich
niewielką użytecznością w warunkach znacznej niepewności (np. w czasie kryzysu).
Nadmierne uproszczenie odzwierciedlanej rzeczywistości (nieuwzględnienie wszystkich
znaczących zmiennych) lub zbyt duży poziom komplikacji modeli systemowych,
skutkujący ich nieczytelnością i nieprzydatnością do praktycznych zastosowań 
Brak precyzyjnej definicji systemu-zbyt ogólna interpretacja, która prowadzi do tego,
że za system można uznać praktycznie wszystko. 
Problem wyznaczenia granicy systemu
Bowen uznaje rozum na najwyższą wartość, a dewaluuje emocje 
tendencja do obwiniania matek w szerszym systemie społecznym 



Zogniskowana na
emocjach terapia par-
dotarcie do problemów
emocjonalnych
ujawniających się w relacji
i przepracowywanie ich 
Symboliczna Carl
Whitaker, Bubery, Keith 
Metoda ogniskowa
Eugene Gendlina 

Inne oparte na
doświadczeniu
 

Centralna oś zmiany to
doświadczenie
fotele ustawione
równolegle
sesje trwają od 75 do 120
min.

Terapie oparte na
doświadczeniu
 

Twórcy terapii Gestalt 

Krótkoterminowa,
zogniskowana
Faza pierwsza wybór
zagadnień nad, którymi
klient chce popracować
Aktywne i dyrektywne
techniki- np. dialog z
pustym krzesłem- służące
rozwiązaniu
,,niedokończonych spraw"

Krótkoterminowa
terapia Gestalt 
 

Les Greenberg

Terapie Gestalt i oparte na doświadczeniu

Sue JohnsonAlvin MahrerFritz Perls Laura Perls



Pocisnęli im za:
Ostatecznym rezultatem oddziaływań terapii Gestalt byłaby anarchia
Sprzyja postawie egocentrycznej i narcystycznej
Co z odpowiedzialnością rodziców za rozwój społeczny dzieci?
Terapia jest skierowana dla osób zsocjalizowanych, którzy odrzucili przemoc jako
narzędzie zaspokajania potrzeb organizmicznych (co z więźniami lub osoabami
psychopatycznymi)
zachęcanie klientów do odpowiedzialności, nie branie odpowiedzialności za
proces i zmiany w kliencie
Błędne lokowanie źródła problemu w jednostce i składanie obietnic, że praca przed
uwolnieniem emocji uwolni ofiary od katów, działań społecznych, kontekstu
rodzinnego itp.
Perls krytykował dualizm, a sam go odwrócił przypisał nadmierną wartość ciału
kosztem umysłu (ciało w roli pana).



krótko terminowa
terapia multimodalna
BASIC ID 

Terapia multimodalna

L. Beutler 

krótko terminowa terapia
multimodalna

Krótkoterminowa terapia
integracyjna i eklektyczna

Terapie integracyjne - eklektyczne

działania z wglądem

Techniczny eklektyzm

 Arnold LazarusPaul Wachtel



Pocisnęli im za:

Wybór subiektywny i w dużej mierze zależy od doświadczenia i preferowanego
sposobu pracy terapeuty.
 Nie zostały wystarczająco i dobrze porównane z innymi systemami
psychoterapeutycznymi 
rzadko tworzą nowe rodzaje interwencji terapeutycznych czy nowe konstrukty
teoretyczne, ich kreatywność ogranicza się do sposobu w jaki łączą swoje sztuczki
zostało przeprowadzone niewiele empirycznych badań nad postacią
integracyjnych wytworów
Lazarus traktuje trochę psychoterapię jako przedsięwzięcie techniczne
Technika terapeutyczna nie jest niezależną procedurą
Podejście zdominowane przez mężczyzn i zaabsorbowana empiryzemem



Terapie konstruktywistyczne skoncentrowane na
rozwiązaniu i narracji
 

terapia narracyjna 
terapia feministyczna

Terapie uwzględniające różnice związane z płcią i kulturą

psychoterapia dla
mężczyzn

terapia
uwzględniające
różnice kulturowe

terapia
koncentrowana na
rozwiązaniu

Terapie Inne 

Nancy Chodorow Ronald F. Levant Insoo Kim Berg Michael White



Pocisnęli im za:

Czy to jest poprawne aby rozpowszechniać swoją ideologię polityczną pod
przykrywką terapii?
Brak rzetelnych badań nad skutecznością
Jak wzmacniać poczucie mocy w ludziach skoro przekonuje się ich, że są ofiarami?
Terapeuci narracyjni mają tylko jedno narzędzie: interpretację zaczerpniętą z
krytyki literackiej
zaprzeczanie istnieniu uniwersalnych zasad
skrajny kontekstualizm prowadzi do chaosu 


