DEFINICJA:
Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim jest formą psychologicznej
pomocy człowiekowi, która bazując na załoŜeniach antropologii chrześcijańskiej korzysta
zarówno z dorobku róŜnych kierunków psychoterapeutycznych, jak i wypracowanych metod
własnych, aby prowadzić osobę do psycho-fizyczno-duchowego zdrowia i rozwoju.
Stosuje się tu zintegrowane podejście do osoby respektujące jej wolność i godność.
Integracja dotyczy poziomów: emocjonalnego, poznawczego, wolitywnego, behawioralnego,
biologicznego i duchowego osoby. Podejście zintegrowane zakłada świadome i adekwatne
do konkretnego problemu pacjenta korzystanie z dorobku róŜnych szkół
psychoterapeutycznych, który nie jest sprzeczny z chrześcijańską wizją człowieka. Zakłada
takŜe znaczenie wewnętrznej integracji psychoterapeuty dla efektywności terapii.
Integratywność rozumiana jest w trzech kontekstach:

1. Zintegrowana koncepcja osoby jako jedności w rozumieniu antropologii
chrześcijańskiej.
2. Zintegrowany sposób korzystania z dorobku róŜnych szkół psychoterapii,
dostosowany do problemu pacjenta i etapu terapii.
3. Znaczenie integracji wewnętrznej psychoterapeuty dla efektywności terapii.

ŹRÓDŁA:
Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim wypracowywana przez
psychologów i psychoterapeutów w Polsce, nawiązuje do prac naukowych i doświadczeń
stowarzyszeń zagranicznychi.
Identyfikuje się z jednym z metazałoŜeń psychoterapeutycznych, wymienianych przez
European Movement for Christian Psychology and Anthropology - EMCPA (Europejski Ruch
Psychologii Chrześcijańskiej i Antropologii)ii, tj. „Terapeuta, który stosuje podejście
chrześcijańskie w psychoterapii przez uwzględnianie i rozwijanie specyficznych celów, metod
i poŜądanych efektów zgodnie z chrześcijańskimi przekonaniami. Ten model praktyki
psychoterapeutycznej jest rozwijany i weryfikowany przy uŜyciu tych samych naukowych
metod, które stosowane są w innych podejściach terapeutycznych, ale z uwzględnieniem faktu,
Ŝe Bóg daje nam zarówno rozum jak i odkupienie. Terapeuta oddaje chwałę Bogu, ale
równieŜ uznaje wartość naukowej ewaluacji. Ufa Bogu przede wszystkim, ale takŜe ludzkiemu
rozumowi.”
Ten rodzaj psychoterapii bazuje na antropologii chrześcijańskiej (personalizm), odwołuje się
do wolności i godności osoby ludzkiej, świadomej i uwarunkowanej zarówno kontekstem
biologicznym jak i społecznym (Rulla). Jest bliski innym podejściom integratywnym i
holistycznym, a takŜe logoterapii Frankla, psychoterapii poznawczej i humanistycznoegzystencjalnej (Rollo May, Buber). Jego specyfiką jest uwzględnianie w kontakcie z
pacjentem relacji pacjenta i terapeuty do Boga osobowego i traktowanie rzeczywistości
nadprzyrodzonej jako realnej i mającej wpływ na Ŝycie ludzkie.

CELE:
Celem psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim jest leczenie oraz
wzmacnianie zdrowia i rozwoju osoby. Rozwój ukierunkowany jest na realizację Ŝycia w
pełni, które zakłada rozwój i integrację sfery biologicznej, psychicznej (emocjonalnej,
poznawczej, wolitywnej), behawioralnej i duchowej oraz optymalne funkcjonowanie w
perspektywie doczesnej i wiecznej.
W praktyce oznacza to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

umiejętność integrowania Ŝyciowych doświadczeń w kierunku rozwoju,
świadomość własnych emocji i potrzeb,
rozwijanie potencjału intelektualnego (poznawczego),
świadomość własnych celów i wartości,
podejmowanie decyzji w sposób świadomy i w wolności,
wykorzystywanie własnego potencjału w realizacji Ŝyciowych celów i relacjach,
umiejętność rozeznawania swoich spraw duchowych.

Rezultaty i ocena efektywności terapii uwzględniają wymiar fizyczny, psychiczny,
behawioralny, relacyjny, społeczny i duchowy.
STRATEGIE I TECHNIKI
Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim stosuje strategie i techniki
stosowane w innych podejściach (psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne,
egzystencjalno-humanistyczne, logoterapia, analiza transakcyjna, systemowa terapia rodzin).
Stosuje i rozwija równieŜ specyficzne strategie i techniki, zwłaszcza personalistyczne i
duchowe. Dotyczą one wzmacniania osoby jako całości, jej samoświadomości, świadomości
celów i decyzji oraz relacji danej osoby z osobą Boga.
ETAPY TERAPII
Etapy psychoterapii to:
1.
2.
3.
4.
5.

Wywiad
Diagnoza
Planowanie interwencji, kontrakt
Interwencja
Integracja

Etapy procesu psychoterapeutycznego mają charakter dynamiczny.
We wszystkich etapach terapii uwzględniany jest wymiar biologiczny, emocjonalny,
poznawczy, wolitywny, behawioralny i duchowy.
Interwencja zakłada dyrektywność lub niedyrektywność terapeuty w zaleŜności od rodzaju
problemu i etapu procesu terapeutycznego. Zawsze zakłada wykorzystanie zasobów pacjenta
wewnętrznych i zewnętrznych, naturalnych i nadprzyrodzonych.
Integracja polega na włączeniu nowych treści do dawnego obszaru identyfikacji, co wyraŜa
się w realnej zmianie.
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SPCh współpracuje z podobnymi stowarzyszeniami w innych krajach, takimi jak: Academy
of Christian Psychology IGNIS (Akademia Psychologii Chrześcijańskiej – IGNIS w
Niemczech www.ignis.de), Society for Christian Psychology (Stowarzyszenie Psychologii
Chrześcijańskiej, USA www.aacc.net), British Association of Christians in Psychology
BACiP (Brytyjskie Stowarzyszenie Chrześcijan w Psychologii www.bacip.org.uk), Christian
Association of Psychiatrists, Psychologists and Psychotherapists (Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Psychiatrów, Psychologów i Psychoterapeutów w Holandii www.cvppp.nl),
Italian Association of Catholic Psychiatrists and Psychologists AIPCC (Włoskie
Stowarzyszenie Psychiatrów i Psychologów Katolickich www.aippc.net ), Institut of Christian
Psychology, Therapy and Pedagogy (Instytut Chrześcijańskiej Psychologii, Terapii i
Pedagogiki w Szwajcarii www.icptp.ch), i innych.
ii European Movement for Christian Psychology and Anthropology - EMCPA
www.emcpa.eu (Europejski Ruch Psychologii Chrześcijańskiej i Antropologii).

