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Aksjoterapia - psychoterapia aksjologiczna1 – zarys metody 

Zdrowie psychiczne jednostki jest zależne od systemu wartości, które ona reprezentuje, ale zda-

niem niektórych autorów o wartościach nic pewnego nie da się powiedzieć / Kierkegaard /. Próby 

porządkowania świata uznawanych wartości przez fenomenologię / przedstawiciele: M. Hartmann i 

M. Scheler / doprowadziło do odkrycia wyraźnej hierarchii wartości. Systematyzacji wartości nie da 

się przeprowadzić na drodze linearnej, ale trzeba przyjąć dwa wymiary horyzontalny i wertykalny /7/.  

Pomiędzy postawami i kryteriami wartościowania a zdrowiem psychicznym, zachodzi relacja zło-

żonych wzajemnych zależności. Związek ten jest oczywisty i dla praktykującego psychoterapeuty, 

zdawać by się mogło, nie wymaga żadnego dowodu. Dlaczego jednak tak nie jest ? 

Wartości manifestują się poprzez normy i w pewien sposób do nich prowadzą /1/. Jednakże takie 

podejście naraża na przyjęcie kryteriów stosowanych przez naturalistów, czyli akceptujących własną 
naturę lub socjocentrystów odwołujących się do norm statystycznych, czyli przyjmowanie za dobre 

tego, co jest powszechnie lub przez ogół akceptowane. 

Normy aksjologiczne odnoszą się do tego, co powinno być a czego właśnie nie ma. Normy aksjo-

logiczne odwołują się do wartości pożądanej a nieobecnej, przekraczającej byt i szukającej dla niego 

ratunku w stanach idealnych, określanych zazwyczaj mianem transcendentaliów /1,9/.Psychoterapeuta 

zwykle odwołuje się swojego sumienia poruszając się po obszarach wykraczających poza przyjętą 
zwyczajowo normę psychiczną 

Stosując różne techniki psychoterapeutyczne, działające z reguły na objawy, a nie na to, co te ob-

jawy powoduje, traci się z pola widzenia istotę celu terapeutycznego – uwolnienia pacjenta od cierpie-

nia2.  

Dopóki jednak pacjent nie przepracuje swojego systemu wartości i nie określi właściwie swoich 

transcendentaliów, wszelkie oddziaływania psychoterapeutyczne są i będą siłą rzeczy niedoskonałe, 

fragmentaryczne i mało skuteczne. Stąd zrodził się pomysł a k s j o t e r a p i i. Nawiązuje on do intu-

icyjnie stosowanej przez niektórych psychiatrów terapii z elementami aksjologii, której najbardziej 

charakterystycznym przedstawicielem, był zdaniem A. Kokoszki, Profesor Antoni Kępiński /5, 6/. 

                                                                 

 
1 Aksjologia /gr./ - nauka o wartościach zajmująca się badaniem natury wartości postawami kryteriami wartościo-

wania. Aksjomat – twierdzenie uznane za oczywiste prawdziwe niewymagające dowodów. 
2 Cierpienie jest pustką egzystencjalną, czyli utratą sensu życia. Pierwotną siłą człowieka - nie są popędy jak defi-

niuje to psychoanaliza, ale dążenie do spełnienia się w świecie. Transcendencja samego siebie dokonuje się przez 

miłość, zdolność do obdarzania nią drugiego człowieka / /. 
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Wydaje się, że jest ona istotną a wręcz niezbędną propozycją w świecie, w którym człowiek jest coraz 

bardziej pogrążonym w chaosie wartości. 

Tylko wtedy, gdy pacjent sam przebuduje swój system wartości, może oczekiwać istotnych zmian 

w życiu, a tym samym w objawach, które są najczęściej wynikiem i sygnałem alarmowym, że coś w 

jego systemie wartości, jest nie tak jak, być powinno. Aksjoterapia nie narzuca systemu wartości 

pacjentowi, lecz bada jego hierarchię za pomocą wystandaryzowanych technik testowych  

Aksjoterapeuta omawia z pacjentem jego hierarchię systemów wartości. Aksjoterapia jest terapią 
dialogu. Pacjenta traktuje się podmiotowo i personalistycznie jako uczestnika dialogu w drodze do 

prawdy. Prawda jest pierwszym i równie ważnym aksjomatem w tej terapii, co miłość, życie, dobro 

czy pokój3**. Chętnie posługujemy się tzw. „metodą sokratejską”.  

Pacjent ma samodzielnie stwierdzić, jaki jest jego rzeczywisty system wartości, a następnie przy 

pomocy terapeuty zdać sobie sprawę z konsekwencji tego systemu, dla jego wyborów życiowych. 

Najczęściej istnieje rozdźwięk między rzeczywistym systemem wartości a "głoszonym" idealnym, a 

nasze wybory życiowe dokonują się z reguły według tego rzeczywistego /9/. Każda sesja jest kolejną 
odsłoną coraz dogłębniej pokazująca cel, czyli wartość uniwersalną. W takim zaplanowaniu terapii 

pacjent ma określić, jaki chciałby mieć system wartości i co mu przeszkadza w jego realizacji. W 

przeciwieństwie do zdrowia psychicznego jednostki, mającego charakter dynamiczny, ulegający 

zmianie w zależności od różnorodnych czynników - wartości są niezmienne, są aksjomatami, czyli 

twierdzeniami uznanymi za oczywiste, prawdziwe i nie wymagające dowodów. Psychoterapia aksjo-

logiczna definiuje zaburzenia psychiczne w obszarze relacji, jakie zachodzą pomiędzy psychiką a 

hierarchią wartości. Rzeczywisty, realny system postaw w sprawach dla człowieka i życia najbardziej 

istotnych ma zasadniczy wpływ na nasze zdrowie psychiczne. 

DIAGNOZA AKSJOLOGICZNA 

Systemy wartości, którymi się posługujemy ujawniają się w przestrzeni psychicznej wewnętrznej 

lub zewnętrznej podczas sytuacji trudnych i konfliktowych. Niektórzy sądzą, że w sytuacjach ekstre-

malnych. Wartościowanie rozgrywa się na poziomie myślenia i realizacji w konkretnych formach 

zachowań. Warunkiem funkcjonowania systemu wartości wydaje się być sprawny centralny układ 

nerwowy. Przyjmuje się, że systemy wartości są wyuczane w przypadku sprawnego centralnego ukła-

du nerwowego. Wśród ważniejszych testów do badań systemów wartości wymieniana jest Skala War-

tości /SW/ Milton Rokeach w adaptacji Piotra Brzozowskiego,,Skala Wartości Schelerowskich” /SWS 

/ w adaptacji do polskich warunków tego samego autora oraz Kwestionariusz Do Badania Kryzysu w 

Wartości /KKW / Piotr Oleś . Również wiedzy o systemie wartości może dostarczyć Skala Dyrektyw-

ności / SD/ Jon J. Ray lub Inwentarz Do Oceny Płci Psychologicznej Alicji Kuczyńskiej . 

PRZYKŁAD DIAGNOSTYKI AKSJOLOGICZNEJ  

Pacjent W. P. lat 34 wyższe wykształcenie artystyczne, właściciel dobrze prosperującej firmy 

zgłosił się z prośbą o terapie rodzinną, dlatego, że żona odeszła od niego. Nie może pogodzić się z tą 
sytuacją. Kocha żonę i zrobi wszystko żeby odbudować małżeństwo. Żona zgodziła się na spotkanie w 

gabinecie. W trakcie sesji terapeutycznej zarysowała się sylwetka psychiczna męża, w której domino-

wała impulsywność i wyparcie jako mechanizm obronny osobowości. 

W. P. nie krył nienawiści do swego ojca oraz teścia. Rodzice pacjenta rozwiedli się, kiedy był kil-

kuletnim chłopcem. Ojciec W. P. cierpiał najprawdopodobniej na zaburzenia schizofreniczne. Żona 

W. P. nie chciała z nim być, gdyż kilka razy uderzył ją, manipulował jej życiem i jej dziecka z pierw-

szego małżeństwa.  

Próba terapii rodzinnej nie powiodła się, każde spotkanie utwierdzało żonę w przeświadczeniu, iż 
odchodząc od męża dokonała dobrej decyzji. W. P. nie mogąc pogodzić się z decyzją żony śledził ją, 
kiedy była w domu, jak również poza domem, a nawet w pracy.  

Czując się zagrożona i obawiając się eskalacji przemocy wynajęła agentów ochrony. W. P. uznał, 

że ochroniarz jest kolejnym domniemanym kochankiem żony i go pobił. W. P. zadzwonił po tym 

fakcie do terapeuty i powiedział – „nareszcie poczułem się dobrze, jestem spokojny, byłem również u 

                                                                 

 
3 uwagi o wartościach w psychoterapii Gestalt przygotował mgr Rafał Miętkiewicz 
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spowiedzi i duchowny powiedział, że zrobiłem dobrze, bo gdyby był na moim miejscu, zrobiłby to 

samo”.  

W. P. w tym momencie uznał, że zakończył terapię i przesłał sms do terapeuty o następującej tre-

ści – „przepraszam, ale patologiczne jak pan nazwał moje zachowanie w moim przekonaniu, to wła-

śnie jest pana aroganckie zachowanie wobec mnie. Pomimo wszystko nie powinien pan zachowywać 
się z wyższością. Nie potrafi mi pan pomóc, więc OK. Poszukam kogoś innego, ale nazywanie mojego 

rozczarowania patologią to poszukiwanie usprawiedliwienia dla własnej indolencji. Czuję się oszuka-

ny i osobiście dotknięty uwagą o braku kultury, myślę, że najlepiej mi pan pomógł ograniczając się do 

wystawiania zwolnień. Było sympatycznie. (Ostatni akapit dotyczył terapii z przed kilku lat, kiedy 

pacjent cierpiał na zaburzenia depresyjne). Brał wówczas Proazc, ale nie, dlatego w/g niego, że był 

chory na depresję, ale że było to trendy. Natomiast obecnie, mimo iż miał zapisany lek normotymizu-

jący /Depakine / uznał, że jest mu on nie potrzebny i go nie przyjmował. 

ANALIZA AKSJOLOGICZNA PRZEDSTAWIONEGO PRZYPADKU 

Trzech niezależnych psychoterapeutów wywodzących się z różnych nurtów psychoterapeutycz-

nych po przeanalizowaniu zaprezentowanego powyżej przypadku zwracało uwagę i kładło nacisk na 

różne elementy problemu chorobowego Podejście aksjologiczne poniżej zaprezentowane stanowi 

próbę poszukiwania jedności na gruncie systemu aksjologicznego ,który jest wspólny dla wszystkich. 

Na plan pierwszy w budowie struktury psychicznej W. P. wysuwają się właściwie dwa systemy 

wartości, które decydują o takim a nie innym przebiegu relacji między małżonkami. Jeden z nich to 

system wartości oparty o miłość a drugi system oparty o prawdę. Ich znaczenie w analizowanym 

przypadku jest równorzędne i każdy z nich mógłby być wymieniony jako pierwszy. 

W ujęciu aksjologicznym – miłość - jest opisywana jako „delikatność – współczucie – przebacza-

nie – wdzięczność – uprzejmość - troska o innych - życzliwość”. Każdy z wymienionych przymiotni-

ków opisujących miłość ma swoją skalę nasilenia cechy. Jeśli umownie byśmy przyjęli, że ma ona 10 

stopni to analizując poszczególne ze składników opisujących miłość powinniśmy zaznaczyć na skali 

ekstremum delikatności od największej do najmniejszej i tak to możemy robić również w przypadku 

prawdy czy odwagi. Analiza aksjologiczna ma charakter fenomenologiczny, gdyż każda miłość jest 

osobistym wyzwaniem i zadaniem na teraz. Miłość w związku jest procesem mającym swoją dynami-

kę. Okresy, kiedy dochodzi do nasilenia zaburzeń są najlepszym momentem do właściwej obserwacji i 

decyzji terapeutycznych. 

W modelu psychoterapii aksjologicznej przypadek pacjenta W. P. jest szczególnie charaktery-

styczny. Wyobrażeniowy model miłości realizowany przez pacjenta nie sprawdził się. Kobieta, którą 
kocha odchodzi od niego gdyż sposób, w jaki okazuje jej miłość jest trudny dla niej do zniesienia. W 

jej doświadczeniu to, co mówi mąż jest nieprawdą. Kilka razy ją uderzył, okłamywał ją, podejrzewała, 

że ją zdradzał. On nie przyznawał się do tego, że ją uderzył czy zdradził a jeśli już coś takiego zrobił 

to nadawał temu zdarzeniu marginalne znaczenie, bagatelizował je. Analizowany przypadek pokazuje 

jak ścisła zależność istnieje między aksjologicznym pojęciem miłości i prawdy czy odwagi. Aksjolo-

giczne pojęcie prawdy i prawdy w umyśle pacjenta W. P. jak również miłości nie pokrywają się. Jeśli 
nałożymy na model aksjologiczny prawdy, której cechami są: prawość, mądrość, rozsądek kreatyw-

ność, rozróżnianie a także prawe postępowanie wobec innych ludzi w tym szacunek, uczciwość, dobre 

maniery, poczucie obowiązku - model prawdy reprezentowany przez pacjenta to otrzymamy szereg 

deficytów, które możemy skatalogować i opisać po to, aby wykorzystać w procesie terapeutycznym. 

Możemy również do tego celu skorzystać ze standaryzowanych metod badawczych, / aby wykluczyć 
nanoszenie własnych standardów terapeuty wynikających z procesów opisanych przez K. G. Junga 

jako przeciw przeniesienie/4/. 

W przypadku terapii aksjologicznej, konieczna jest ,,metoda sokratejska” wsparta wiedzą również 
z zakresu erystyki, dopiero potem można wykorzystać inne metody terapeutyczne/ 13/. Wielu terapeu-

tów przeprowadza proces diagnozy aksjologicznej niejako automatycznie jako wstęp do wyuczonej 

techniki terapeutycznej. Podejście takie może budzić pewne zastrzeżenia natury etycznej, gdyż istnieje 

niebezpieczeństwo, iż wartości reprezentowane przez terapeutę zlokalizowane są w procesie terapeu-

tycznym mogą mieć inny wymiar niż aksjologiczny. Dlatego można korzystać z testów do badania 

wartości chociażby takich jak już wcześniej wspomniana – Skala Wartości / Milion Rokeach /, pozwa-
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lająca ustalić w najogólniejszym zarysie system, wartości reprezentowany przez pacjenta a także 

nasilenie norm obowiązującym w danym systemie.  

MIEJSCE AKSJOTERAPII WE WSPÓŁCZESNYCH NURTACH 
PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH 

Współczesny człowiek jest pozbawiony dostępu do wiedzy na temat konsekwencji, jakie niesie za 

sobą działanie wbrew wartościom i to zarówno w sferze psychicznej jak i somatycznej. Najbardziej 

przekonywującym dowodem w takim rozumieniu jest opisany Zespół Stresu Pourazowego /PTSD/, 

modelowy przykład fizjopatologicznej reakcji organizmu na działanie stresorów np. kłamstwo a reak-

cje wegetatywne organizmu. 

Wartości zostały ukryte w naukowej nomenklaturze tracąc ogólną dostępność. Przykładem retory-

ki zamazującej komunikację z pacjentem na poziomie wartości są chociażby takie określenia jak: 

trauma, przemoc, podświadomość, mechanizmy obronne osobowości itp. Powodują one, że uwaga 

zarówno pacjenta jak i terapeuty skupia się na atrakcjach terapii. 

Jeżeli zaczniemy zwracać uwagę na wartości w psychoterapii to każdy nurt psychoterapii nabierze 

realnego wymiaru. 

Takie podejście w psychoterapii Gestalt pozwala nam zauważyć, ze jednym z jej najważniejszych 

elementów jest dążenie do poznania prawdy oraz poszerzenia świadomości pacjenta. Proces taki może 

odbyć się jedynie w takich warunkach, w których psychoterapeuta stwarza atmosferę bezpieczeństwa i 

zaufania ucząc sam pacjenta podejścia do jego podstawowych wartości takich jak uczciwość, szacunek 

dla drugiego człowieka, empatię. Tylko w takich warunkach ma szansę pojawić się prawda o pacjen-

cie o jego indywidualnym, fenomenologicznym przeżywaniu świata4. 

Psychoanaliza jako punkt wyjścia do procesu terapeutycznego przyjmuje istnienie konfliktu w sfe-

rze seksualnej i kulturowej, przy czym superego zawiera w sobie wzorce wartości, które mogą być 
źródłem konfliktu i cierpienia /8 /. 

W fenomenologicznej psychoterapii systemowej Berta Hellingera świadomość rodziny określana 

mianem ,,ducha rodziny,, zakłada istnienie nadrzędnego systemu wartości. Złamanie norm obowiązu-

jących w systemie uruchamia mechanizm negatywnych zjawisk w obrębie systemu. Sposobem odzy-

skiwania równowagi w systemie może być przykład podawany przez Hellingera o zasadach zachowa-

nia się rodzin jednego z plemion Płn. Ameryki, kiedy członek tej społeczności zostanie zamordowany, 

rodzina adoptuje zabójcę/3/. 

Hipnoza Eriksonowska jest poszukiwaniem prawdy o człowieku w jego nieświadomym umyśle. 

Prawda o miłości, współczuciu, odpowiedzialności i antynomiach jego umysłu przesłaniających drogę 
do doskonałego ideału. 

Dostrzec i zrozumieć wartości tkwiące w każdym z systemów terapeutycznych, jest obowiązkiem 

terapeuty i pacjenta /2/. 

Wydaje się, że aksjoterapia najbliższa jest logoterapii V. Frankla, jest to jednak nowa zupełnie 

oryginalna, odrębna metoda. 
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STRESZCZENIE 

Autorzy przedstawiają pogłębiony zarys psychoterapii opartej o wartości .Metoda ,którą proponują 
ma na celu poznanie systemu wartości pacjenta Diagnoza aksjologiczna lokalizuje źródła zaburzeń w 

obszarze wartości a następnie daje podstawę do przeprowadzenia przebudowy systemu we właściwym 

kierunku 

Słowa kluczowe: aksjologia , psychoterapia, wartości 

SUMMARY 

The authors present deepened outline of psychotherapy based on values. Method, they suggest, has 

on purpose the knowledge of patient system of values. Axiological diagnosis place the source of pa-

thology in the area of values, and gives the base to conduct a change in the adequate direction. 

 


