
Przed mo wa do wy da nia pol skie go

Po moc oso bom, któ re prze ży wa ją trud no ści, za ła ma nia i kry -
zy sy eg zy sten cjal ne, nie jest ła twa. Wśród tych trud no ści na le -
ży wy mie nić uza leż nie nia i współ uza leż nie nia, ner wi ce, sta ny
de pre syj ne, kry zy sy wła snej toż sa mo ści. Psy cho te ra peu ci i dusz -
pa ste rze nie ustan nie po szu ku ją co raz bar dziej sku tecz nych
form po mo cy lu dziom, któ rzy zna leź li się w ta kich sy tu acjach.

Gdy pew ne go dnia spo tka łem pod ręcz nik „Wresz cie
żyć – 12 kro ków ku peł ni ży cia” i od kry łem w nim uni kal ną
dro gę oso bi stej prze mia ny w pro ce sie 12 kro ków – zna nym
w śro do wi skach Ano ni mo wych Al ko ho li ków – ale ba zu ją cą
na au ten tycz nym i głę bo kim do świad cza niu Bo ga oso bo we go,
zna ne go z Bi blii i tra dy cji chrze ści jań skiej, uzna łem ten ro dzaj
po mo cy oso bom uza leż nio nym i współ uza leż nio nym za wiel -
ce obie cu ją cy. Od wo ły wa nie się do Bi blii i trak to wa nie Je zu sa
Chry stu sa ja ko prze wod ni ka w tej wę drów ce przez 12 kro ków
za chę ci ło mnie do ze bra nia oso bi stych do świad czeń w pra cy
tą me to dą. Pierw sze gru py pro wa dzi łem w Cen trum Psy cho -
lo gicz no -Pa sto ral nym Me ta no ia w Płoc ku. Za rów no gru pa księ -
ży, gru py mło dzie ży ma tu ral nej, jak rów nież osób do ro słych
nie tyl ko do tknię tych pro ble mem uza leż nie nia lub syn dro -
mem DDA, ale tak że cier pią cych z po wo du kon flik tów i kry -
zy sów oso bi stych i ro dzin nych, by ły świad ka mi szcze gól nie
głę bo kich prze żyć, pro sto wa nia oso bi stych ście żek ży cia, po -
głę bia nia zro zu mie nia prze ży wa nych trud no ści, od bu do wy -
wa nia za ufa nia do Bo ga, bliź nich i sie bie sa me go.
Dzi siaj – po przej ściu tej dro gi z uczest ni ka mi wie lu grup – je -
stem prze ko na ny, że skut ki pra cy gru po wej i in dy wi du al nej
osób, któ re zde cy do wa ły sie sko rzy stać z tej me to dy, prze kra -
cza ją czę sto ocze ki wa nia uczest ni ków grup, a na wet pro wa -
dzą cych gru py.



Tak że świa dec two osób, któ re ko rzy sta ły z te go pro gra mu
w gru pach or ga ni zo wa nych przez wspól no tę Trud nych Mał -
żeństw SY CHAR wzmac nia ło prze ko na nie, że ten spo sób po -
ma ga nia oso bom cier pią cym, za gu bio nym, znie wo lo nym
grze chem i in ny mi nie szczę ścia mi, jest wart po pu la ry zo wa nia. 

Wśród osób, któ re po za koń cze niu pro gra mu „Wresz cie żyć”
pra gnę ły – zgod nie z wy tycz ny mi dwu na ste go kro ku – prze -
ka zy wać da lej do świad cze nia zdo by te na prze by tej dro dze,
po wta rza ło się za po trze bo wa nie na pod ręcz nik me to dycz ny,
któ ry le piej wy ja śniał by za ło że nia, ce le i stra te gie pra cy tą me -
to dą. Na prze ciw tym ocze ki wa niom wy cho dzi pre zen to wa ne
tu opra co wa nie au tor stwa Ge ro Her ren dorf fa, Hel ge Se ekam -
pa i Ka rin Prent zel – li de rów ru chu „Wresz cie żyć” w śro do wi -
sku nie miec kim i szwaj car skim. 

Psy cho lo dzy, psy cho te ra peu ci i dusz pa ste rze nie po zo sta ją
obo jęt ni wo bec wie lu trud no ści ży cio wych, ja kie do ty ka ją lu -
dzi. Róż ni ce wy stę pu ją ce mię dzy dusz pa ster ską i psy cho lo -
gicz ną po mo cą wy zwa la ją czę sto dys ku sje i na pię cia zwią za ne
ze zróż ni co wa ną oce ną sku tecz no ści sto so wa nych me tod
i tech nik. Czę sto dys ku to wa ną kwe stią jest za kres kom pe ten -
cji z jed nej stro ny – psy cho lo ga i psy cho te ra peu ty a z dru -
giej – dusz pa ste rza, księ dza, kie row ni ka du cho we go.
Pre zen to wa na tu pu bli ka cja po ma ga zo ba czyć spo so by tej
współ pra cy i in te gra tyw nej for my po mo cy czło wie ko wi cier -
pią ce mu i szu ka ją ce mu dro gi re ali za cji peł ni ży cia.

Czło wiek jest jed no ścią i w swo jej on tycz nej struk tu rze
obej mu je sfe rę fi zycz ną, psy chicz ną i du cho wą. Zna le zie nie
czło wie ko wi cier pią ce mu ta kich form po mo cy, któ re uwzględ -
nia ły by za rów no je go sfe rę psy chicz ną jak i du cho wą, jest nie -
zwy kle waż ne, ale wca le nieła twe. Sfe ra psy chicz na obej mu je
pro ce sy po znaw cze, emo cjo nal ne, mo ty wa cyj ne, na to miast
sfe ra du cho wa obej mu je od kry wa nie sen su ży cia i usto sun ko -
wa nie się czło wie ka do świa ta war to ści, do Bo ga i te go, co świę -
te (Sa crum). Wie lu psy cho te ra peu tów w ich po słu gi wa niu
pa cjen tom bar dzo sta now czo prze ciw sta wia się uwzględ nia -
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niu w ich pra cy sfe ry du cho wej. Po zo sta wia ją ten ob szar tro -
sce i po słu gi wa niu dusz pa ste rzy czy kie row ni ków du cho -
wych. Rów nież wie lu dusz pa ste rzy nie tyl ko nie uwzględ nia
w swo jej po słu dze uwa run ko wań psy chicz nych, ale cza sem
wi dzi w po mo cy psy cho te ra peu tycz nej za gro że nie dla do bra
(dla zba wie nia) czło wie ka. 

W mo jej prak ty ce psy cho te ra peu tycz nej spo ty kam czę sto
lu dzi, któ rzy w ob li czu prze ży wa nych przez sie bie trud no ści
eg zy sten cjal nych szu ka ją po mo cy w obu sfe rach i nie chcą
sztucz nie od dzie lać sfe ry psy chicz nej od du cho wej. Wy da je
się, że kon cep cja lo go te orii i lo go te ra pii V. E. Fran kla uza sad -
nia wy star cza ją co sen sow ność in te gral nej po mo cy uwzględ -
nia ją cej wszyst kie sfe ry ży cia czło wie ka. Rów nież prak ty ka
po mo cy oso bom uza leż nio nym, ba zu ją ca na 12 kro kach re ali -
zo wa nych w gru pach AA, jest do wo dem na to, że od wo ły wa -
nie sie do świa ta war to ści i do Si ły Wyż szej, do Bo ga jak kol wiek
by on był poj mo wa ny”, sta no wi spraw dzo ną i sku tecz ną stra -
te gię po mo cy oso bom uza leż nio nym i współ uza leż nio nym. 

Pre zen to wa na przez Ge ro Her ren dorf fa, Hel ge Se ekam pa
i Ka rin Prent zel kon cep cja pra cy na wią zu ją ca do tra dy cji 12
kro ków Ano ni mo wych Al ko ho li ków, ale ukie run ko wa -
na na nie sie nie po mo cy w sfe rze psy chicz nej i du cho wej nie
tyl ko oso bom uza leż nio nym, ale tak że prze ży wa ją cym in ne
trud no ści eg zy sten cjal ne (kry zy sy, kon flik ty, lę ki, ner wi ce)
i uwzględ nia ją ca chrze ści jań ską kon cep cję Bo ga oso bo we go
i Je zu sa Chry stu sa – Zba wi cie la czło wie ka, wy cho dzi na prze -
ciw tę sk no tom i ocze ki wa niom wie lu chrze ści jan, a za ra zem nie
mu si być za mknię ta i nie do stęp na dla wy znaw ców in nych re -
li gii uzna ją cych Bo ga oso bo we go. Ta kon cep cja pra cy sta no wi
rów no cze śnie cie ka wą ofer tę dusz pa ster ską dla osób po ra nio -
nych i tę sk nią cych za do świad cze niem au ten tycz nej mi ło ści. 

Zna czą cą war to ścią pro gra mu „Wresz cie żyć – 12 kro ków ku
peł ni ży cia” jest do świad cze nie pra cy gru po wej i świa dec twa
prze ży wa nych prze mian. W kli ma cie wza jem ne go sza cun ku
i za ufa nia, oraz wraż li wo ści na dru gie go czło wie ka i na Bo ga,
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wy stę pu je in ten syw ny roz wój w kie run ku doj rza ło ści psy -
chicz nej i re li gij nej. Obec ność in nych lu dzi po ra nio nych, ale
po dej mu ją cych pra cę a na wet wal kę o no wą, wyż szą ja kość
ich ży cia, po ma ga po ko nać wstyd i prze ła mać me cha ni zmy za -
kła my wa nia praw dy o so bie sa mym i re la cjach z in ny mi. Na -
to miast świa dec twa uczest ni ków grup do ty czą ce ak tyw nej
i bło go sła wio nej w skut kach obec no ści Bo ga w ich ży ciu
wzmac nia ją w in nych uczest ni kach pra cy gru po wej tę sk no tę
za bli ską, peł ną mi ło ści i za ufa nia re la cją do Bo ga. 

Udział w pro gra mie „Wresz cie żyć” umoż li wia przej ście
od funk cjo no wa nia w bier nej ro li przed mio tu od dzia ły wań,
do ak tyw nej ro li by cia pod mio tem, świad kiem za ist nia łe go
pro ce su i je go owo ców. Z dusz pa ster skie go punk tu wi dze nia
pro gram sta no wi szan sę po mo cy oso bom cier pią cym na dro -
dze prze pra co wa nia trud no ści psy chicz nych i od kry cia obec -
no ści dzia ła ją ce go, mi ło sier ne go Bo ga. Rów no cze śnie pro gram
ten jest spo so bem upodmio to wie nia świec kich, któ rzy
po przej ściu ca łej dro gi 12 kro ków, or ga ni zu ją i ani mu ją ko lej -
ne gru py osób po ra nio nych i szu ka ją cych w Ko ścio łach po mo -
cy w od zy ski wa niu zdro wia i roz wo ju w kie run ku peł ni ży cia. 

Sto wa rzy sze niu Psy cho lo gów Chrze ści jań skich na le ży się
uzna nie za pro pa go wa nie te go kie run ku pra cy oraz udo stęp -
nie nie pol skie mu czy tel ni ko wi cen nych in spi ra cji i wska zó wek
me to dycz nych za war tych w prze ka zy wa nej do rąk czy tel ni -
ków ni niej szej po zy cji. 

Ks. Ro mu ald Ja wor ski
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