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Wprowadzenie 

 
 Przedstawiamy Czytelniczkom i Czytelnikom monografię dotyczącą czasu 

psychologicznego. Czas stanowi podstawowy wymiar życia człowieka, a jego subiektywne 

przeżywanie decyduje o funkcjonowaniu we wszystkich obszarach ludzkiej egzystencji. Dlatego 

od dawien dawna problematyka temporalna mieściła się w obszarze zainteresowań filozofów, 

następnie psychologów, a współcześnie również antropologów kulturowych oraz specjalistów 

zajmujących się gospodarką i biznesem. Popularyzację tematyki temporalnej w ostatnich latach 

zawdzięczamy przede wszystkim Philipowi G. Zimbardo, który wraz ze współpracownikami, na 

podstawie wielu badań, ujął zagadnienia dotyczące doświadczania czasu w atrakcyjnej i 

przystępnej formie w książkach takich jak “Paradoks czasu” (Zimbardo, Boyd, 2008), “Siła 

czasu” (Zimbardo, Sword, Sword, 2013) oraz w wielu artykułach naukowych i 

popularnonaukowych. Opracowanie kwestionariusza do pomiaru perspektyw czasowych 

(Zimbardo, Boyd, 1999) umożliwiło intensywne i szeroko zakrojone badania nad tym aspektem 

czasu psychologicznego. Do koncepcji Zimbardo będziemy wielokrotnie nawiązywać w 

niniejszej książce, jednak warto wspomnieć, że problematyka temporalna była - i jest nadal - 

obszarem zainteresowań polskich psychologów, których dorobek warto w tym miejscu 

przypomnieć.  

 Do grona nestorów prowadzących od wielu lat badania nad czasem psychologicznym 

zaliczyć można Zenona Uchnasta, rozwijającego koncepcję oraz metodę pomiaru kompetencji 

temporalnych (Uchnast, Tucholska, 2003; Uchnast, 2006) oraz Zbigniewa Zaleskiego, który, 

inspirując się badaniami prowadzonymi przez Willy Lensa z Katolickiego Uniwersytetu w 

Leuven, rozwijał na polskim gruncie wiedzę na temat specyfiki przyszłościowej perspektywy 

czasowej i jest autorem metody do pomiaru lęku przed przyszłością (Zaleski, 1989; Zaleski i in., 

2017; Zaleski, 2018). Czesław Nosal jest autorem koncepcji poziomów kodowania temporalnego 

oraz oryginalnej metody pomiaru różnych wymiarów orientacji temporalnej i pojęciowych 

reprezentacji czasu (Nosal, 2000, 2001; Nosal, Bajcar, 2004). Ich młodsi współpracownicy 

kontynuują prowadzone przez nich prace, rozwijając wątki i wzbogacając je o najnowsze 

badania prowadzone na populacji polskiej. Należą do tego grona między innymi Małgorzata 

Sobol-Kwapińska (2007, 2011), Aneta Przepiórka (2011; Przepiórka i in., 2016), Maciej Stolarski 

(Stolarski i in., 2015; Stolarski, van Beek, Fieulaine, 2015). 

 Wzbogacenie wiedzy o czasie psychologicznym nauka zawdzięcza w dużej mierze 

również polskim psychologom. Ponieważ jednak w polskiej literaturze naukowej nie ma 

opracowania scalającego dotychczasową wiedzę o czasie psychologicznym, jak również brakuje 

w niej odniesień do aspektu klinicznego problematyki temporalnej, mamy nadzieję, że 
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przedstawiana Państwu książka wypełni tę lukę. Monografia ma charakter przeglądowy, a jej 

zamierzeniem jest zebranie rozproszonej wiedzy teoretycznej i empirycznej z zakresu 

psychologii czasu. Liczymy na to, iż jej treść zainspiruje do prowadzenia badań empirycznych 

nad specyfiką doświadczania czasu przez osoby z różnymi trudnościami psychologicznymi i 

zaburzeniami o charakterze psychopatologicznym oraz opracowywania efektywnych metod 

pomocy psychologicznej, uwzględniających kwestie przeżywania czasu. Życzymy owocnej 

lektury. 

 

Autorki 
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Rozdział 1. O czasie, który płynie, ucieka, stoi w 
miejscu…  

-Czas z perspektywy psychologii- 
 

 
 

W skrócie... 
Fenomenologia doświadczania czasu i szeroko pojęta problematyka temporalna jest 

przedmiotem zainteresowania psychologów od wielu lat, jednak dopiero niedawno, dzięki 

pracom Zimbardo, opracowaniu i upowszechnieniu metody kwestionariuszowej do badania 

osobistej perspektywy temporalnej oraz popularyzacji tej tematyki w licznych publikacjach, stała 

się obszarem szeroko i intensywnie eksplorowanym przez badaczy, a uzyskane przez nich 

wyniki są podstawą formułowania wniosków aplikacyjnych i inspiracją do opracowywania 

oddziaływań terapeutycznych. Wyniki badań dowodzą, że sposób doświadczania i przeżywania 

czasu przez człowieka jest decydujący dla wielu obszarów jego funkcjonowania, podejmowanej 

na co dzień aktywności, planowania i realizacji zadań, poczucia dobrostanu psychicznego, a 

nawet dla zdrowia fizycznego. W rozdziale tym zostaną omówione kluczowe pojęcia odnoszące 

się do czasu psychologicznego oraz teorie wyjaśniające mechanizmy regulacyjnego 

oddziaływania struktur temporalnych. Zakończy go analiza sposobu optymalnego 

funkcjonowania temporalnego, pozwalającego na pełne, satysfakcjonujące doświadczanie życia, 

osiąganie równowagi wewnętrznej i poczucia spełnienia.  

 

Kluczowe pojęcia 
 

Człowiek żyje w czasie - obiektywnym, odmierzanym przez zegary, fizycznym, ale też, 

jak zauważają nieco poetycko Shmotkin i Eyal (2003, s. 259), “czas żyje na swój sposób w 

każdym człowieku”. Mehlberg (1980 - za: Pabjan, 2005), czas doświadczany subiektywnie 

określa jako czas pozafizyczny. Wraz z czasem fizycznym, zegarowym, składają się na czas 

uniwersalny - wspólny zarówno żywym organizmom, jak i obiektom nieożywionym. Do pełnego 

zrozumienia czasu uniwersalnego konieczne jest więc uwzględnienie tego, w jaki sposób bywa 

on postrzegany przez człowieka. Tworzenie teorii na ten temat i weryfikowanie ich w badaniach 

jest przedmiotem psychologii czasu.  

Na wewnętrzny, subiektywny czas, określany mianem czasu psychologicznego składają 

się m.in.: wyobrażenia/idee czasu, jakie ma osoba (co myśli o czasie, jak go postrzega), 

niezależne od wskazań zegara doświadczenie trwania i upływu czasu (orientacja w czasie), 
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umiejętność jego szacowania (rachuba czasu, estymacja odcinków czasu), osobiste, wysycone 

emocjami ustosunkowanie do czasu oraz styl zarządzania nim, czyli specyficzny dla danej 

osoby sposób organizowania swojego zachowania w czasie (por. Block, 1990; Hoonaert, 1973; 

Roeckelein, 2000; Stroud, 1967). Postrzeganie czasu przez człowieka jest w bardzo dużej 

mierze zależne od przebiegu jego procesów umysłowych. Fraisse (1963) pisze o czasie jako o 

zjawisku, z którego jedynie teraźniejszość odbierana jest bezpośrednio; przeszłość i przyszłość 

stanowią natomiast zawsze psychiczną reprezentację pamięciową bądź wyobrażeniową. Oprócz 

pamięci i antycypacji, na czas psychologiczny składa się cały szereg innych fenomenów 

psychicznych, takich jak uczucia, pragnienia, wyobrażenia, myśli, decyzje (Pabjan, 2005). 

Stosunkowo najbardziej wyczerpujące wyjaśnienie, czym jest czas psychologiczny, dają Nosal i 

Bajcar (2004). Uznają, iż jest to wielowymiarowa struktura przekonań jednostki, system 

reprezentacji poznawczych. Składa się nań indywidualna reprezentacja czasu, która pomimo 

prób obiektywnego pomiaru, pozostaje wyłącznie konceptem - interpretowanym i odnoszonym 

do ludzkich sposobów pojmowania rzeczywistości. 

Problematyka czasu psychologicznego obejmuje liczne koncepcje i terminy stosowane w 

ramach badań nad temporalnością. Poniżej zostaną pokrótce omówione te, do których w 

niniejszym w opracowaniu najczęściej pojawią się odwołania, tj. pojęcie horyzontu 

temporalnego, orientacji temporalnej, perspektyw czasowych, osobistych koncepcji czasu. 

Wśród teoretyków i badaczy brak konsensusu odnośnie zakresu znaczeniowego pojęć 

horyzontu temporalnego, perspektywy i orientacji temporalnej. Sobol-Kwapińska (2007, 2011) 

utożsamia dwa pierwsze ze sobą, traktując je synonimicznie. Z kolei Zimbardo i Boyd (1999, 

2008) w swoich opracowaniach zamiennie stosują pojęcie perspektywy i orientacji czasowej. 

Wydaje się zatem celowe uporządkowanie kwestii terminologicznych i wprowadzenie 

klarownych dystynkcji. 

Horyzont temporalny to pojęcie zdefiniowane po raz pierwszy przez Franka (1939), które 

Nosal i Bajcar (2004) wyjaśniają tłumacząc, iż jest to “mapa” pozwalająca orientować się w 

przeszłości i przyszłości, a także porządkować serie zdarzeń i własnych działań. Horyzont ten 

jest dwubiegunowy, można go sobie wyobrazić jako posiadający dwa wektory - przeszłość i 

przyszłość - wychodzące od teraźniejszości w przeciwnych kierunkach. U różnych osób wektory 

te będą mieć różną długość (głębię, zasięg), w zależności od tego, na ile sięgają one 

wyobraźnią i pamięcią w przyszłość i przeszłość.  

Ludzie mogą przypisywać różną wagę każdemu z wymiarów czasu i w różnym stopniu 

uwzględniać je w działaniu i podejmowaniu decyzji. To skutkuje ustaleniem charakterystycznej 

dla nich orientacji temporalnej. Orientacja temporalna definiowana jest jako “orientacja w upływie 

czasu, postawy temporalne, oddające stosunek człowieka do czasu, jako wymiaru lub wartości, 

charakteryzującej otoczenie, osobistą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” (Sobol-Kwapińska 
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2011, s. 7; por. Nosal, 2000). W zależności od stopnia koncentracji na danym wymiarze czasu, 

wyróżnia się osoby zorientowane na przeszłość (czyli takie, które charakteryzuje orientacja 

retrospektywna), zorientowane na teraźniejszość (mające orientację prezentystyczną) lub na 

przyszłość (o orientacji prospektywnej).  

Perspektywa temporalna jest - w stosunku do wcześniej wymienionych - pojęciem 

najszerszym. Zimbardo i Boyd (2015) nazywają ją podstawowym wymiarem czasu 

psychologicznego, mającym fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania jednostki, gdyż leży 

ona u podstaw wszystkich podejmowanych decyzji i działań, najczęściej pozostając 

nieuświadomiona. Według nich, perspektywa czasowa tworzy się przez nieświadome 

przypisywanie doświadczeń osobistych i społecznych do określonych ram czasowych, tj. 

kojarzenie ich z kategorią przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Służy ona do umysłowego 

porządkowania zdarzeń, nadawania im kolejności, spójności, a także znaczenia i ładunku 

emocjonalnego. Perspektywę temporalną można określić na podstawie sposobu, w jaki ludzie 

odnoszą się do swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Zimbardo i Boyd rozróżniają 

sześć podstawowych perspektyw czasowych - ich szczegółowy opis zamieszczono w tabeli 1. 

 

 
Tabela 1.1. Rodzaje perspektyw czasowych wyróżnianych przez Zimbardo  

(Zimbardo, Sword, Sword, 2013) 
 

Perspektywa czasowa Opis 

Pozytywna przeszłość Koncentracja na pozytywach, wspomnieniach dawnych 
dobrych czasów, rodziny i tradycji. 

Negatywna przeszłość Koncentracja na tym, co negatywne: przywoływanie 
doznanych w przeszłości krzywd, porażek, żalu z powodu 
straconych okazji. 

Teraźniejszy hedonizm Koncentracja na przyjemnościach, podejmowaniu ryzyka i 
poszukiwaniu doznań.  

Teraźniejszy fatalizm Koncentracja na braku kontroli nad sytuacją, wynikająca z 
przekonania, że bieg życia jest z góry przesądzony, 
niezależnie od tego, co będzie robiła dana osoba. 

Poszerzona/holistyczna 
teraźniejszość 

Koncentracja na “tu i teraz”; przekonanie, że wszystko jest 
ze sobą powiązane w czasie 

Przyszłość Koncentracja na pracy nad celami, terminowym 
wypełnianiem zobowiązań i osiąganiem założonych 
rezultatów. Rozróżnia się na: pozytywną przyszłość 
(koncentracja na optymistycznie postrzeganej przyszłości) i 
negatywną przyszłość (koncentracja na przyszłości 
postrzeganej katastroficznie). 
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Przyszłość 
transcendentalna 

Koncentracja na życiu duchowym, które nastąpi po śmierci 
ciała (religijna); koncentracja na długoterminowej przyszłości 
kolejnych pokoleń lub życiu całej planety (świecka).  

 

W ujęciu Zimbardo i Boyda (2008) perspektywa czasowa ma status indywidualnej 

postawy i dynamicznego procesu - “to osobiste nastawienie - często nieuświadomione, które 

każdy z nas przejawia wobec czasu. Jest to również proces, w ramach którego bezustanny bieg 

życia zostaje podzielony na kategorie czasowe, pomagające nadać naszemu życiu porządek, 

spójność i znaczenie” (s. 54). Zimbardo dopuszcza zarówno sytuacyjną zmienność perspektywy 

czasowej (jako stanu), jak i istnienie pewnego wyuczonego, relatywnie stałego nastawienia, co 

otwiera też drogę do włączania tego konstruktu w obszar osobowościowy funkcjonowania 

człowieka (jako dyspozycji, cechy). Jednostka może wykształcić pewną stabilną preferencję 

wobec danej orientacji, tym niemniej specyficzne momenty i wydarzenia mogą czasowo wpłynąć 

na profil jej perspektywy temporalnej, zmieniając go1.  

Rush i Grouzet (2012), wychodząc od Lasane’a i O’Donnella (2005) definicji perspektywy 

czasowej, zgodnie z którą stanowi ona “złożone, kognitywne struktury charakteryzujące sposób, 

w jaki jednostka tworzy, kolekcjonuje, udostępnia i waloryzuje wydarzenia w odległym locus 

fenomenologicznym (...)” (s. 12), wskazują na trzy kluczowe aspekty. Każdy z nich to wymiar 

dymensyjny:  

(1) skoncentrowanie (temporal focus) - określające stopień, z jakim jednostka w myśleniu o 

czasie skupia uwagę na przeszłości, teraźniejszości i przyszłości; 

(2) dystans (temporal distance), określany również jako głębia (temporal depth) lub zasięg 

(temporal extension) - odległość wydarzeń, o jakich zazwyczaj myśli osoba, od aktualnego 

momentu (np. skupienie na bliskiej lub odległej przyszłości, wspominanie bardziej odległej lub 

bliższej przeszłości); 

(3) nastawienie (temporal attitude) - mówiące o znaku reakcji emocjonalnej wobec wymiarów 

oraz tego, co stanowi ich treść. 

Mello i Worrell (2015) ujmują perspektywę czasową najszerzej - jako strukturę 

wielowymiarową, wyróżniając jej pięć aspektów, jak przedstawiono na rysunku poniżej.  

 

                                                
1 W tym rozumieniu, pojęcie perspektywy temporalnej jest powiązane z pojęciem pamięci wysyconej znaczeniami i 
emocjami: pamięci autobiograficznej - retrospektywnej, odnoszącej się do własnej przeszłości (Maruszewski, 2009) 
- i pamięci prospektywnej, dotyczącej przyszłości, planów, zamierzeń, zwłaszcza zlokalizowanych w konkretnym, 
planowanym terminie (Wiłkość i in., 2013).  Pozostaje wciąż bez odpowiedzi pytanie o związek i ewentualnie 
pierwotność tych konstruktów.  
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Rysunek 1.1. Model perspektywy czasowej według Mello i Warrella (2015) 
 

Na perspektywę temporalną składają się, zgodnie z modelem Mello i Warrella (2015), 

następujące aspekty postrzegania czasu w wymiarach przeszłość-teraźniejszość-przyszłość:  

(1) sposób postrzegania są związków między nimi, tj. czy osoba postrzega te wymiary jako 

powiązane ze sobą czy nie (relacja);  

(2) skłonność kierowania uwagi na specyficzne wymiary czasu (orientacja na przeszłość, na 

teraźniejszość lub na przyszłość);  

(3) rozpiętość czasowa horyzontu czasu (zasięg);  

(4) postawa względem poszczególnych wymiarów czasu (pozytywna, negatywna). 

(5) znaczenie nadawane poszczególnym wymiarom czasu (np. czym jest dla osoby 

teraźniejszość, jakimi treściami jest wypełniona). 

Ostatni z wymienionych wyżej wymiarów (znaczenie czasu) określany jest przez 

niektórych mianem osobistych koncepcji czasu. Bajcar (2000) definiuje je jako zbiór przekonań 

jednostki na temat istoty i natury czasu, zorganizowanych i funkcjonujących na poziomie 

poznawczym. Według Nosala i Bajcar (2004), osobiste koncepcje czasu to wielowymiarowy 

konstrukt nasycony emocjami, doświadczeniem i przewidywaniami.  

Przedmiotem licznych dyskusji jest kwestia stabilności versus zmienności perspektywy 

czasowej i jej aspektów. Jak zauważa Grochocki (2019), badacze starający się rozstrzygnąć o 

tym, skupiają się na trzech kwestiach: związkach pomiędzy perspektywą czasową a 

osobowością, badaniem efektów kohorty oraz badaniach longitudinalnych nad fluktuacją 

perspektyw temporalnych u poszczególnych osób. Jeśli przyjąć założenie o względnej 

stabilności cech osobowości, to wysokie korelacje pomiędzy nimi a poszczególnymi skalami w 

profilu perspektywy temporalnej, mogłyby wskazywać na to, że sama perspektywa czasowa jest 
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w jakimś stopniu cechą osobowości, a zatem nie podlega zmianom sytuacyjnym. Z drugiej 

strony, jak wskazuje Milfont (Milfont i in., 2008), oznaczałoby to słabą rzetelność narzędzia do 

pomiaru orientacji czasowej, które w takim wypadku mierzyło by pewne aspekty 

osobowościowe. Tego typu związki zostały zidentyfikowane już w pierwszym opracowaniu 

prezentującym teorię czasu i metodę do pomiaru perspektyw czasowych przez Zimbardo i 

Boyda (1999). Wychwycili oni powiązania pomiędzy perspektywami a cechami osobowości 

opisanymi w modelu wielkiej piątki. Kairys (2010) potwierdził te obserwacje, konstatując iż 

zachodzi istotny statystycznie związek pomiędzy neurotycznością a teraźniejszym fatalizmem i 

negatywną przeszłością oraz sumiennością a orientacją przyszłościową. Natomiast Muro i 

współpracownicy (2015) zidentyfikowali dość silną dodatnią korelację pomiędzy teraźniejszym 

hedonizmem a skalą impulsywnego poszukiwania pobudzenia z Kwestionariusza Osobowości 

Zuckermana-Kuhlmana.  

Badanie efektu kohorty, czyli występowania znaczących statystycznie różnic pomiędzy 

wyodrębnionymi ze względu na wiek grupami ludzi, pozwala spojrzeć na perspektywę 

temporalną w aspekcie całego życia (szczegółowo ich wyniki zostaną omówione poniżej). Kairys 

(2010), podsumowując rezultaty badań prowadzonych w tym nurcie, stwierdza, iż na podstawie 

badań można wnioskować o stabilności czasowej perspektywy temporalnej, tylko częściowo 

uzależnionej od czynników socjokulturowych. Ograniczeniem tych badań jest jednak to, iż nie 

mają one charakteru badań podłużnych.  

Wnioski z badań longitudinalnych nie są spójne. Rush i Grouzet (2012) do 

zweryfikowania hipotez dotyczących zmienności perspektywy temporalnej (określanej przez nich 

mianem orientacji) na co dzień i powiązania jej z poczuciem dobrostanu, zastosowali 

metodologię intensywnego powtórzonego pomiaru. Badani wypełniali dzienniczek z autorskimi 

kwestionariuszami codziennie przez czternaście dni. Wyniki wskazały, że istnieją większe 

różnice wewnątrzosobowe (pomiędzy pomiarami tego samego badanego) niż międzyosobowe 

(pomiędzy pomiarami różnych badanych), co wskazuje na pewną zmienność perspektywy 

czasowej. Jej wskaźniki w badaniu, zgodnie z przyjmowanym przez nich modelem, były 

następujące: stopień uwagi kierowanej na poszczególne wymiary czasu, postawa względem 

nich (pozytywna/negatywna) i zasięg perspektywy.   

Natomiast analiza danych z trwającego trzy lata badania, dotyczącego funkcjonowania 

osób eksponowanych na traumę zamachu terrorystycznego z 11 września 2001 roku i 

wynikającego z niej długotrwałego stresu, wskazuje na możliwe zmiany w profilu perspektywy 

czasowej wynikające z przeżycia silnie traumatyzującego wydarzenia. Wspomniane zmiany 

dotyczą wzrostu wyników na skali przeszłościowej u badanych  z wszystkich grup wiekowych 

(N=722, rozpiętość wieku 18-91 lat), z wyjątkiem grupy seniorów powyżej 65. roku życia 

(Holman, Silver, Mogle, Scott, 2016). Młodsze osoby w porównaniu ze starszymi ujawniały 



 

12 
 

wyższy poziom dezintegracji temporalnej i natężenia stresu, powiązany z nasileniem orientacji 

przeszłościowej (której zmiana była wyraźna tak na poziomie wewnątrzosobowym, jak i 

międzyosobowym). Podobnie jak we wcześniej wspomnianych badaniach Rusha i Grouzeta 

(2012) i tu nie zastosowano którejś z powszechnie znanych metod do badania perspektywy 

czasowej. Do tego celu Holman i współpracownicy opracowali 8-itemowy inwentarz ze 

sformułowaniami zaczerpniętymi z ZTPI oraz skali zaproponowanej przez Holmana i Silvera w 

1998 roku, który badani wypełniali trzykrotnie - odpowiednio rok, dwa i trzy lata po 

terrorystycznym ataku 9/11. Koncepcja Zimbardo i Boyda oraz badania prowadzone 

zaproponowanymi przez nich metodami wskazują na względną stabilność perspektywy, która 

jednak może zostać zachwiana pod wpływem specyficznych czynników sytuacyjnych, jak na 

przykład traumatycznego zdarzenia. Te wskazania idą w parze z proponowanym przez 

Zimbardo i Swordów (2013) programem terapeutycznym, którego celem jest zmiana 

perspektywy czasowej na bardziej funkcjonalną (został on szczegółowo omówiony w Rozdziale 

3.).  

W rozważaniach na temat czasu, ujawniają się, jak zauważa Kochańska (2018), trzy 

podstawowe dychotomie. Pierwszą z nich jest - wspomniane na początku tego paragrafu - 

rozróżnienie na czas obiektywny vs subiektywny. Czas obiektywny (ilościowy, zewnętrzny) jest 

mierzalny; odzwierciedla upływ zdarzeń w czasoprzestrzeni, który - dzięki zegarom i 

kalendarzom - można precyzyjnie określić w sposób wspólny wszystkim ludziom. Jest on 

jednowektorowy, płynie w jednym kierunku tj. ku przyszłości. Czas subiektywny (psychologiczny) 

jest wewnętrzny, jakościowy, niemierzalny. Choć dzielony jest na przeszłość, teraźniejszość i 

przyszłość, to nie następują one po sobie regularnie, lecz przenikają się wzajemnie lub 

odtwarzają cyklicznie, mając powtarzalny charakter. Tu i teraz osoba może być “uwięziona” w 

bolesnych wspomnieniach z przeszłości, wielokrotnie przeżywać je, jakby miały miejsce obecnie 

ciągle i ciągle od nowa.  

Druga dychotomia, związana ściśle z pierwszą, dotyczy linearnej vs przestrzennej natury 

czasu. W wielu teoriach czas obiektywny określany jest jako linearny, a subiektywny jako 

przestrzenny - wielowymiarowy i nierównomierny (por. Bajcar, 2000; Cottle, 1976; Tucholska, 

2007). Czas linearny odbierany jest przez człowieka jako złożony z następujących po sobie 

chwil, w formie niekończącej się linii, kontinuum. Chwile doświadczane są jedna po drugiej, czas 

taki płynie jednostronnie. Przyszłość jest niedostępna, dopóki nie osiągnie statusu chwili 

obecnej. Jednocześnie człowiek może jednak postrzegać czas jako przestrzenny, złożony ze 

„stref czasowych” (time zones), z których każda jest dostępna w dowolnym momencie. Strefy te 

są ze sobą powiązane, przeszłe wydarzenia zawsze mogą zostać przywołane dzięki procesom 

pamięciowym, a przyszłe nie są zupełną niewiadomą, gdyż są antycypowane bądź wyobrażane 

wedle oczekiwań. Badania Athanasopoulosa, Samuela i Bylunda (2017) wskazują, iż to, czy 
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ludzie postrzegają upływ czasu jako liniowy czy przestrzenny, może zależeć od używanego 

przez nich języka. Powszechnie używane w niektórych językach sformułowania, odnosząc się 

do czasu, używają zwrotów związanych z długością (np. „krótka przerwa”), a w innych zwrotów 

związanych z wielkością (np. „mała przerwa”), co sprawia, iż posługujące się nimi osoby myślą o 

czasie w różnych kategoriach. 

Trzeci rodzaj rozróżnienia, na jaki zwraca uwagę Kochańska (2018), dotyczy poziomów 

ogólności czasu w psychologii: od molekularnego po molarny, czyli od poziomu mikro po makro. 

Kryterium to odnosi się do różnych skal czasu, czyli do analizy odcinków czasu o różnej długości 

(Zając-Lamparska, 2011). Mikroskala to poziom, na którym przedmiotem analizy jest upływ 

czasu w sekundach i milisekundach, makroskala natomiast to poziom dużo ogólniejszy, 

odnoszący się do czasu egzystencjalnego i biegu życia jednostki (Nosal, Bajcar, 2004). Czas 

psychologiczny może być analizowany na każdym z tych poziomów – nasuwa się więc pytanie, 

który z nich jest najważniejszy pod kątem zrozumienia temporalnych aspektów życia jednostki. 

Jak podkreślają Nosal i Bajcar (2004), „jeżeli istnieje kilka poziomów temporalności, 

odpowiadających przechodzeniu od mikroskali do makroskali w organizacji zachowania, to 

powstaje również inny problem, jaką postać ma temporalne zintegrowanie zachowania” (s. 3). 

Przyjmując wspomnianą organizację czasu, na poziomie najniższym (mikro) znajduje się 

czas fizyczny, odnoszący się do biorytmów – analizowany w psychofizjologicznych 

paradygmatach rozumienia czasu psychologicznego. Na najwyższym, najogólniejszym poziomie 

(makro) znajduje się natomiast paradygmat egzystencjalny (Nosal, Bajcar, 2004; Tucholska, 

2007; Zając-Lamparska, 2011). Te oraz inne paradygmaty, w ramach których rozwijana jest 

wiedza na temat czasu we współczesnej psychologii, opisano poniżej. 

 

Paradygmaty ujmowania czasu psychologicznego 
We współczesnej psychologii obecnych jest kilka nurtów, w obrębie których prowadzone 

są badania i rozważania teoretyczne na temat czasu. Najważniejsze koncentrują się wokół 

następujących podejść: psychofizycznego, poznawczego, egzystencjalnego, rozwojowego oraz 

społeczno-kulturowego (Kochańska, 2018; Sędek, Bedyńska, 2010).  

 

Paradygmat psychofizyczny 

Czas ujmowany jest tu na poziomie molekularnym; przedmiotem analizy psychofizyków 

jest nie tyle ludzka reakcja fizyczna na bodziec, jakim jest czas, ale poczucie czasu i jego 

upływu (Bajcar, 2000). Przedmiotem zainteresowania badaczy pracujących w obrębie tego 

paradygmatu jest przede wszystkim doświadczanie czasu fizycznego (zewnętrznego) i 

koncentracja uwagi na nim, w tym - kwestia odbioru interwałów czasowych, orientacja w czasie 
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zewnętrznym, poczucie tempa i szybkości zdarzeń, ale nie kwestie subiektywnego 

doświadczania czasu (Bajcar, 2000; Nosal, 2000; Sobol-Kwapińska, 2007).  

Paradygmat psychofizyczny odnosi się również do fizjologii, jego przedstawiciele 

poszukują bowiem tzw. zegarów wewnętrznych, które umożliwiają człowiekowi zdolność 

szacowania czasu zewnętrznego bez instrumentów pomiarowych (stoperów, zegarów, 

kalendarzy) oraz regulacji własnych reakcji i złożonych zachowań w czasie. Przyjmuje się, że 

zegar wewnętrzny odmierza nie tylko cykle okołodobowe, ale pozwala także szacować mniejsze 

odcinki czasu, w tym nawet ułamki sekund, potrzebne by np. precyzyjnie odbić piłkę. Hoagland 

(1933 - za: Block, 1990) opisał wewnętrzny “zegar chemiczny” (master chemical clock), czyli 

chemiczne mechanizmy regulacji czasu, zachodzące w mózgu. Choć do tej pory nie udało się 

zlokalizować konkretnego ośrodka mózgowego, który można by jednoznacznie nazwać takim 

zegarem, zidentyfikowano sieć struktur neuronalnych stanowiących wewnętrzny chronometr 

(por. paragraf na temat neuronalnych podstaw doświadczania czasu w Rozdziale 6). 

W obrębie paradygmatu psychofizycznego poddaje się również analizie kwestię tzw. 

bodźca temporalnego, czyli interwału czasowego upływającego między zdarzeniami, 

umożliwiającego percepcję czasu i dającego poczucie, że dane zdarzenie faktycznie powstało w 

konkretnym momencie (Zając-Lamparska, 2011). Choć bodziec ten jest odbierany 

bezpośrednio, umożliwia on jedynie pośrednią percepcję czasu. Czas jest zatem zmienną o 

charakterze bardziej poznawczym niż sensorycznym (Nosal, 2000). Do pełnego zrozumienia 

czasu psychologicznego niezbędna okazuje się analiza na poziomach wyższych niż 

psychofizyczny.  

 

Paradygmat poznawczy 

Podejście poznawcze koncentruje się w dużo większym stopniu na czasie subiektywnym 

niż obiektywnym. Poznawcze ujęcie czasu charakterystyczne jest na przykład dla 

introspekcjonizmu, zajmującego się czasem wewnętrznym. Czas ów traktuje jako nieokreślony 

kontekst zachowania; zmienną, która ukryta jest w zdarzeniach, a reprezentuje ją “strumień” 

aktów świadomości (Sobol-Kwapińska, 2007). Zdaniem Nosala i Bajcar (2004), tak, jak oceny 

czasu fizycznego kształtują się w ścisłym związku z percepcją ruchu, tak oceny innych form 

czasu i prządków temporalnych są zależne od reprezentacji poznawczych.  

To, co wyróżnia ujęcie poznawcze, to uwzględnianie kognitywnego charakteru 

zmiennych temporalnych. W tym paradygmacie koncepcję zegarów biologicznych zastępuje 

koncepcja zegarów poznawczych. Uznaje się tu, iż percepcja czasu nie jest zależna od 

obiektywnych czynników, ale od ilości informacji przetwarzanych w konkretnym interwale 

czasowym. Czas jest nie tyle obiektem percepcji, zapamiętywania i innych procesów 
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umysłowych, ale przede wszystkim abstrakcyjnym obiektem działania umysłu ludzkiego (Zając-

Lamparska, 2011). Człowiek może postrzegać jednocześnie interwały czasu, jak i jego ciągłość 

(Klose, 1997). Sprzeczności te nie stwarzają jednak dysonansu poznawczego, ponieważ 

dopełniają się w osobistej koncepcji czasu (Bajcar, 2000).  

Poznawcze ujęcie czasu oscyluje niejako pomiędzy podejściem psychofizycznym i 

egzystencjalnym, łączy bowiem pewne obszary psychofizycznej jak i egzystencjalnej 

problematyki temporalności (Kochańska, 2018; Zając-Lamparska, 2011). Zgodnie z tym 

paradygmatem ujmuje się czas na różnych poziomach ogólności i subiektywności. Przykładem 

tego są badania Kuich i Trempały (1995), którzy poddali badaniu osoby pod kątem ewaluacji 

temporalnej całego ich życia. Wykazano w nich, iż ludzie postrzegają swoje życie jako krótsze, 

im bardziej nasycona wydarzeniami jest ich przeszłość, niedoszacowując swój wiek. Badanie to 

z jednej strony dotyczy sposobu percepcji czasu zewnętrznego (aspekt charakterystyczny dla 

nurtu psychofizycznego), z drugiej strony odnosi się jednak do czasu na poziomie najbardziej 

ogólnym, jako czasu życia człowieka (tzw. czas egzystencjalny). 

 

Paradygmat egzystencjalny 

Przedmiotem zainteresowania teoretyków i badaczy przyjmujących paradygmat 

egzystencjalny jest czas w makroskali, w kontekście całego życia jednostki (Nosal, Bajcar, 

2004). W tym ujęciu czas jest wielkością o charakterze jakościowym, o której można 

wnioskować na podstawie sądów wyrażanych przez człowieka; jest on wyłącznie tym, co 

człowiek obejmuje swoją myślą (Śleszyński, 1998). Jest to podejście subiektywistyczne, 

podkreślające indywidualne znaczenie czasu (Zając-Lamparska, 2011). Ustalanie ogólnych 

prawidłowości jest mniej istotne, uwaga skupia się na swoistości osoby i charakterze, jaki 

przybiera jej “bytowanie w czasie”. Czas zawsze jest czasem “po coś”; potrzebnym, by czegoś 

dokonać, coś zrobić, co nadaje mu sens - o rodzaju podjętej w nim aktywności decyduje 

specyfika każdego człowieka. 

Paradygmat egzystencjalny podkreśla wagę teraźniejszości - najważniejsze są z jego 

perspektywy nie tyle konkretne zdarzenia z przeszłości, ale znaczenie, jakie osoba im nadaje w 

chwili obecnej. Przeszłość w tej perspektywie nie jest raz na zawsze ustalona. Można ją 

odczytywać ciągle na nowo, reinterpretując mające w niej miejsce zdarzenia. Tę perspektywę 

postrzegania reprezentuje na przykład Lewin przekonując, iż to nie przeszłość i przyszłość mają 

wpływ na człowieka, ale odnoszące się do nich postawy, myśli i uczucia (por. Sobol-Kwapińska, 

2007). To w teraźniejszości zawiera się psychologiczna przeszłość i przyszłość - oczekiwania, 

lęki, marzenia, życzenia czy wspomnienia przeżywane są “tu i teraz”. Zgodnie z tym podejściem 

kluczowe jest badanie postaw i osobistych koncepcji czasu, a najważniejszymi jego pojęciami są 
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orientacja temporalna i perspektywa czasowa (Nosal, 2001; Nosal, Bajcar, 2004; Sobol-

Kwapińska, 2007).  

Granice między paradygmatem psychofizycznym, poznawczym i egzystencjalnym mogą 

być w przypadku niektórych badań trudne do określenia; podział ten jest umowny. Nosal (2004) 

dokonuje nieco innej klasyfikacji podejść, wyróżniając poziom egzystencjalny, psychofizyczny i 

neurobiologiczny (który zostanie omówiony szerzej w Rozdziale 6).  

 
 

Tabela 1.2. Porównanie paradygmatów psychofizycznego, poznawczego i egzystencjalnego pod 
względem sposobu ujęcia czasu (oprac. Kochańska, 2018) 

 

Paradygmat 
psychofizyczny 

Paradygmat poznawczy Paradygmat egzystencjalny 

Czas molekularny  
(w mikroskali) 

Od czasu molekularnego po 
molarny 

Czas molarny  
(w makroskali) 

Czas zewnętrzny  Czas jako “produkt 
umysłowy” - wewnętrzna 
reprezentacja zjawiska 
zewnętrznego 

Czas wewnętrzny 

Czas obiektywny Od czasu subiektywnego po 
obiektywny 

Czas subiektywny 

Orientacja w czasie 
zewnętrznym, odbiór 
interwałów czasowych 

Reprezentacje poznawcze 
związane z czasem 

Perspektywa czasowa, 
orientacja temporalna, 
osobiste koncepcje czasu 

Poczucie i doświadczanie 
czasu fizycznego 

Progresywne przemijanie 
czasu 

Czas w kontekście całego 
życia 

 

Prowadzenia badań w tych trzech paradygmatach, jak zauważa Kochańska (2018), pozwala 

przechodzić od molekularnej analizy czasu zewnętrznego i obiektywnego do molarnego ujęcia 

czasu wewnętrznego, pojmowanego subiektywnie. 

 

Czas psychologiczny w perspektywie rozwojowej  

 
Czas psychologiczny jest kształtowany przez wiele różnych czynników. Relacje 

pomiędzy poszczególnymi wymiarami czasu, nadawane im znaczenie, postawa względem nich, 

stopień ich wpływu na działanie, umiejętność zarządzania sobą w czasie, są determinowane 

przez wpływy społeczne, wychowawcze, edukacyjne, kulturowe i religijne (Zimbardo, Boyd, 

2015). Do najbardziej znaczących należą wzorce rodzinne. Poziom kompetencji temporalnych, 
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sposób przeżywania i rozumienia czasu pozostają także pod wpływem aktualnego etapu 

rozwoju człowieka i jego wieku chronologicznego (Tucholska, 2009).  

Podejście rozwojowe w ramach psychologii czasu pozwala analizować modyfikacje w 

postrzeganiu i sposobie rozumienia czasu, będące skutkiem zmian rozwojowych, związanych z 

wejściem w określony etap życia. Bywa ono wiązane z paradygmatem poznawczym, często 

bowiem przedmiotem jego zainteresowania jest rozwój w zakresie zdolności percepcji czasu i 

funkcjonowania w nim (Zając-Lamparska, 2011). Ten nurt zapoczątkowały klasyczne już 

badania Piageta (Piaget, Inhelder, 1993) nad tworzeniem się pojęcia czasu u dzieci, jako 

pozostające w ścisłym związku z pojęciem przestrzeni i - generalnie - poziomem rozwoju 

operacji umysłowych. Rozumienie czasu jako wielkości jakościowej możliwe jest już od 

najmłodszych lat, jednak jego pojmowanie w kategoriach bardziej abstrakcyjnych osiągalne jest 

dopiero w późniejszych etapach życia. Sposób rozumienia czasu jest bowiem w dużym stopniu 

zależny od stopnia rozwoju poznawczego, społecznego, rozwoju mowy, kompetencji językowych 

i numerycznych oraz rozwoju poczucia własnej tożsamości w kontekście konstruowania pamięci 

autobiograficznej (Tucholska, 2009). 

W paradygmacie rozwojowym prowadzi się również badania nad specyfiką przeżywania 

czasu w różnych fazach życia człowieka (Tucholska, 2007). Kerns i współpracownicy (2001), 

porównując percepcję czasu u dzieci i dorosłych, ustalili, iż małe dzieci oceniają czas jako 

płynący szybciej w porównaniu z dziećmi starszymi i jeszcze szybciej, w porównaniu z osobami 

dorosłymi. Jeśli zaś chodzi o osobiste koncepcje czasu, to one również znacząco zmieniają się 

wraz z wiekiem. Osoby dorosłe potrafią postrzegać wydarzenia w określonych sekwencjach 

chronologicznych, odnosić się swobodnie do kategorii przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 

Dokonanie tak skomplikowanej, bo odnoszącej się do kategorii abstrakcyjnych, analizy czasu 

przez małe dziecko nie jest możliwe. Umiejętność mierzenia upływu czasu, rozumienia 

sekwencji chronologicznych, szacowania czasu trwania poszczególnych zjawisk wymaga 

odpowiednio rozwiniętych struktur poznawczych (Cooper, 1995). Piaget dowiódł, iż świadomość 

trwania i następstwa zdarzeń w pełni wykształca się dopiero około 12. roku życia (Piaget, 

Inhelder, 1993). Według Coopera (1995), małe dzieci nie są zainteresowane swoją przeszłością, 

ponieważ nie są zdolne do precyzyjnego mierzenia upływu czasu. Dziecięce rozumienie relacji 

między czasem subiektywnym i zewnętrznym rozwija się powoli, zmienia się w zależności od 

wieku i okoliczności, dlatego też, prowadząc badania nad czasem psychologicznym, należy 

uwzględniać wiek i poziom rozwojowy badanych osób.  

Analizując czas w perspektywie rozwojowej nie można również zapominać o istotnym 

wpływie edukacji i środowiska wychowawczego na sposób postrzegania czasu. Wagę tych 

czynników podkreślają Zimbardo i Boyd (2015), z których ustaleń wynika, iż u dzieci z rodzin o 

niskim statusie socjoekonomicznym dużo częściej występuje silna orientacja prezentystyczna. 
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Wywodzą się bowiem ze środowisk, w których dominuje hedonistyczne i fatalistyczne 

przekonanie o teraźniejszości. Osoby o niskim statusie cechuje istotnie częściej brak wiary w 

możliwość kontroli swojego życia, w związku z tym koncentrują się one na teraźniejszości i życiu  

“w chwili obecnej”, jakby przyszłości miało nie być. Wychowane w takim środowisku, uczące się 

przez modelowanie dzieci, mogą mieć problemy z odnalezieniem się w szkole, w której wymaga 

się myślenia przyszłościowego i realizacji długoterminowych planów. Dodatkowo kwestia języka 

używanego w środowisku wychowawczym ma kluczowe znaczenie dla przeżywania czasu 

(Norton, 1993; Tucholska, 2007; Zimbardo, Boyd, 2015).  

W toku życia zmienia się również sposób myślenia o czasie. Łukasiewicz i Górska (2016) 

zbadały specyfikę postrzegania czasu uczniów licealnych i osób dorosłych (studentów i 

pracujących zawodowo). Ustalono, iż uczniowie w wieku 16 do 20 roku życia częściej 

postrzegają czas jako przyjazny, bezpieczny i sprzyjający, a także częściej odczuwają jego 

swoisty urok i subtelność. Jednocześnie jednak koncentrują się także na negatywnych 

aspektach czasu, postrzegając go jako zawiły, wrogi. Istotnie częściej też, w porównaniu z 

osobami dorosłymi, odczuwają tzw. pustkę temporalną. 

Zależnie od wieku rozwojowego człowiek w różnym stopniu przywiązuje wagę do 

pomiaru upływającego czasu, a sam jego przepływ subiektywnie ma dla niego inne tempo. Małe 

dzieci nie znają się na zegarze i kalendarzu, a ich orientacja w czasie opiera się na rutynowych 

aktywnościach (Tucholska, 2009). Gdy w okresie przedszkolnym nabywają podstawowej 

orientacji w porach dnia, roku, a później rozpoznają czas i uczą się posługiwać zegarem, nie jest 

to związane z potrzebą terminowości, ale raczej z uzyskaniem pełniejszej orientacji w 

rzeczywistości. Okres szkoły podstawowej, to czas nabywania umiejętności posługiwania się 

zegarem i kalendarzem oraz - wynikające z konieczności – kształtowanie zdolności terminowego 

wykonywania zadań, wymuszone realiami nauki szkolnej. Czas dziecka płynie powoli, doba 

stanowi niewyobrażalny bezmiar czasu, jednak chwile wypełnione ciekawymi zabawami 

upływają błyskawicznie. Taka sama prawidłowość dotyczy starszych dzieci, młodzieży i ludzi 

dorosłych. Zwykle wiąże się to (Taylor, 2008) z aktywnościami, które dla jednostki są 

interesujące, ale także z jej motywacją, ilością przetwarzanych bodźców (napływających 

informacji, wrażeń, emocji). Stany uważności (mindfulness) zwiększają ilość rejestrowanych 

danych, powodując uczucie spowolnienia czasu. Podobnie dzieje się, gdy człowiek znajdzie się 

w nowych, nieznanych sytuacjach lub otoczeniu. Natomiast w stanach doświadczeń 

optymalnych (flow, Csikszentmihalyi, 2005) czas upływa wręcz niepostrzeżenie. Starsze dzieci i 

młodzież nie mają problemów z pomiarem czasu, natomiast ich subiektywne poczucie upływu 

czasu przyspiesza, i tak już będzie w dalszym życiu, gdyż czas osoby dorosłej i starszej płynie 

dla niej coraz szybciej.  
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Wraz z wiekiem zmienia się także perspektywa czasowa. Może mieć to związek z 

adaptacją do starości i postawą wobec własnego starzenia się. Metaanaliza dotychczasowych 

badań, dokonana przez Laureiro-Martinez i współpracowników (2017) wykazała, że w miarę 

starzenia się wspomnienia z przeszłości są bardziej pozytywne i mniej negatywne. Z wiekiem 

regulacja emocji, która staje się w starszym wieku istotnym celem, dokonuje się dzięki bardziej 

pobłażliwemu spojrzeniu na bieżące wydarzenia, osłabieniu żalu wobec przeszłości i 

postrzeganiu przyszłości jako ograniczonej, w której cele krótkoterminowe, takie jak kontakty 

społeczne i wsparcie, mają najwyższy priorytet. Zatem związane z wiekiem różnice dotyczą 

głównie osłabienia perspektywy czasowej skoncentrowanej na przeszłości negatywnej i 

nasilenia orientacji na teraźniejszość o zabarwieniu hedonistycznym. Jest to zgodne z szerszymi 

koncepcjami, dotyczącymi tzw. inklinacji pozytywnej (positive bias) u osób starszych. Mimo, że 

w zaawansowanym wieku zarówno zmniejszająca się kondycja fizyczna, ograniczenia 

poznawcze, jak i trudniejsza sytuacja społeczna są źródłem wielu sytuacji stresowych, osoby 

starsze zachowują dobre samopoczucie psychiczne, pozytywny nastrój, poczucie dobrostanu, 

co określane bywa jako „paradoks starzenia się” (Carstensen, DeLiema, 2018; Charles, 2010; 

Charles, Carstensen, 2010). Wyjaśnienie tego zjawiska znaleźć można w dwóch teoriach 

(tamże). Teoria selektywności społeczno-emocjonalnej (Socioemotional Selectivity Theory) 

upatruje przyczyn tego zjawiska w zmieniającej się motywacji, zależnej od postrzeganych 

horyzontów czasowych. Osoby młodsze, których horyzonty czasowe są rozległe i raczej mgliste, 

nastawione są na ekspansję, eksplorację i uczenie się, podczas gdy osoby starsze, o 

ograniczonych horyzontach czasowych, skupiają się na celach bliższych, realizowanych w 

teraźniejszości, związanych ze smakowaniem życia, emocjonalnymi i społecznymi 

doświadczeniami. Proces zmiany celów ma charakter ciągły, motywacja ewoluuje w biegu życia 

człowieka. Zmiany preferencji związane ze starzeniem mają charakter adaptacyjny, co 

podkreśla kolejna teoria (Strength and Vulnerability Integration Theory). Badania empiryczne 

potwierdziły występowanie efektu pozytywności w funkcjonowaniu poznawczym osób starszych.  

Badając Polki uczestniczące w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Król wraz z 

zespołem (2016) stwierdziła, że w badanej grupie profil temporalny był względnie 

zrównoważony, z silną orientacją na perspektywę czasową teraźniejszą hedonistyczną oraz 

przyszłą. Zaobserwowano negatywny związek między satysfakcją z życia, a perspektywą 

skoncentrowaną na negatywnej przeszłości i teraźniejszości ujmowanej fatalistycznie (głównie 

jednak negatywna przeszłość miała ujemny wpływ na satysfakcję z życia). Badaczki traktują 

koncentrację na teraźniejszości hedonistycznej jako czynnik ochronny, mający korzystnie 

znaczenie dla adaptacji do starości, pozwalający cieszyć się codziennością, a przyszłościowe 

nastawienia za istotne dla pobudzenia motywacji do działania i rozwoju osobistego, a także do 

produktywnej aktywności i podejmowania konstruktywnych działań. Orientacja na negatywną 
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przeszłość jest związana ze spadkiem pozytywnych emocji, negatywnymi ruminacjami i sprzyja 

stanom depresyjnym.  

Perspektywa kulturowa - kultura czasu 
 

Jeśli kulturę definiuje się jako “część środowiska będącą wytworem człowieka” (Triandis, 

1994, s. 111), to czas psychologiczny - rozumiany jako konstelacja przekonań tworzonych przez 

człowieka - jest w dużym stopniu częścią i pochodną kultury. Czas jest składnikiem ludzkiego 

doświadczenia, rozumianego nie tylko indywidualnie, ale i zbiorowo (Tarkowska, 1992). 

Wszystkie społeczeństwa i kultury mają jakieś wyobrażenia czasu i nastawienia wobec niego, 

ponieważ życie zbiorowe wymaga organizacji i skoordynowania. Spostrzeganie zjawisk 

przemijania, trwania, zmiany czy następstwa czasowego jest więc zmienne kulturowo. Każda 

kultura posiada specyficzną dla siebie świadomość temporalną, czyli wspólne dla jej członków 

sposoby rozumienia, przeżywania i wartościowania czasu. Te jego cechy oddaje, opisywana 

przez Tarkowską (1992), koncepcja czasu społecznego. 

Czas społeczny jest czasem wspólnym dla zbiorowości, wytworzonym przez nią jako 

rezultat interakcji między jej członkami, akcentującym to, co ważne dla danego społeczeństwa. 

Według Tarkowskiej (1987), „w życiu codziennym i w myśleniu potocznym nie zawsze zdajemy 

sobie sprawę z tego, iż to nowożytna, europejska, zindustrializowana kultura narzuciła pewien 

sposób rozumienia czasu i przyzwyczaiła do uznawania go za «powszechny», «zwykły», 

«oczywisty», «naturalny»” (s.19). Nosal i Bajcar (2004) podkreślają znaczenie historii w 

kształtowaniu się “kultury czasu”. Według nich, historia i inne dziedziny wiedzy kreują swoistą 

dla danego społeczeństwa kulturę temporalną, wraz z retrospektywnymi i prospektywnymi 

cezurami czasu. Każda epoka historyczna ma swoją własną kulturę czasu, na tle której 

jednostka wyznacza swoją “osobistą czasoprzestrzeń”. 

Człowiek poddawany jest wpływom kulturowym od najmłodszych lat i w związku z nimi 

nieświadomie wykształca określone postawy temporalne, kreuje pojęcia i wyobrażenia na temat 

wymiarów czasu. Według Nortona (1993), szczególnie istotną rolę odgrywa w tym procesie 

język. To on pozwala “rozszerzyć” pojęcie czasu o wymiary przyszłości i przeszłości, 

niedostępne bezpośredniemu doznaniu. Język jest kluczowym nośnikiem kultury i jest przyczyną 

wielu różnic międzykulturowych w postrzeganiu czasu. Zgodnie z hipotezą Sapira-Whorfa 

(Whorf, 1982) sposób, w jaki osoba postrzega otaczającą ją rzeczywistość, jest zależny od 

używanego przez nią języka. Odnosi się to również do kwestii czasu. Whorf (1982) porównywał 

języki europejskie z językiem Indian Hopi. Te pierwsze wyodrębniają kategorię czasu 

przeszłego, teraźniejszego i przyszłego - w języku Hopi podział ten nie występuje. Indianie 

ujmują kategorię czasu łącznie z kategorią przestrzeni, przez co posługujący się językiem Hopi 

ludzie interpretują ten sam czas jako inny, jeżeli występuje w odrębnych miejscach.  
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Wpływy językowe na sposób postrzegania czasu wyjaśnia również koncepcja metafor 

kognitywnych Lakoffa i Johnsona (1980), zgodnie z którą postrzeganie abstrakcyjnych 

konstruktów (takich jak czas) zależne jest od obecnych w języku metafor. Dzięki przenośniom 

językowym możliwe jest uchwycenie istotnych właściwości opisywanych przez nie zjawisk. 

Metafory temporalne dają nowe, oryginalne spojrzenie na czas, które umożliwia zauważenie 

różnorodnych jego aspektów (Sobol-Kwapińska, 2011). Dla przykładu, trudno jest opisać upływ 

czasu bez używania wyrażeń takich jak: “czas płynie”, “czas biegnie” czy “czas leci”. Rodzaj 

stosowanych metafor - a te zależne są od języka i kontekstu społeczno-kulturowego - może 

wpływać znacząco na postrzeganie czasu. Lakoff i Johnson (1980) podają przykłady 

powszechnie używanych w kulturze amerykańskiej metafor, takich jak na przykład “czas to 

pieniądz” (time is money). W języku angielskim o czasie często mówi się w takich samych 

kategoriach jak o pieniądzach (angielskie słowo spend oznacza zarówno spędzać [czas], jak i 

wydawać [pieniądze]). Stąd też, jak wnioskują badacze, we współczesnej kulturze zachodniej 

czas postrzegany jest jako wartościowy i ograniczony zasób, będący pewnego rodzaju cennym 

towarem. Podkreślają oni, iż takie rozumienie i podejście do czasu nie istnieje w innych 

kulturach. Jak zaznacza Block (1990), metafora “czas to pieniądz” nie tylko generuje zbiór 

innych wyrażeń używanych do mówienia o czasie, ale i zawiera w sobie wzorce zachowania 

nieznane lub negatywnie postrzegane przez tzw. mañana cultures (którym to terminem określa 

się kultury hiszpańskojęzyczne). Istnieją liczne dowody empiryczne na to, iż istniejące w języku 

metafory wpływają na to, jak czas reprezentowany jest w umyśle. Dla przykładu, osoby 

posługujące się językiem chińskim postrzegają upływ czasu w formie pionowej, a nie poziomej 

linii horyzontalnej (Gu i in., 2014). 

Różnice kulturowe dotyczące postrzegania czasu dotyczą również aspektu linearności 

versus cykliczności. Dla człowieka żyjącego w kulturze Zachodu, czas ma wymiar linearny. 

Wydarzenia dają się uporządkować w sekwencjach czasowych o charakterze kolejno 

następujących po sobie epizodów, w dużej mierze zachowujących ciągłość przyczynowo-

skutkową. Gdy czas upływa, wówczas nieubłaganie wyczerpuje się, a pozostały zasób czasu 

(obejmujący dobę, czy rok, lub życie danego człowieka) nieuchronnie się kurczy. Dlatego wydaje 

się, że warto jak najlepiej wykorzystywać czas, maksymalnie wypełniać go aktywnościami, bo 

czas niewykorzystany przeminie bez korzyści dla człowieka; będzie czasem zmarnowanym, 

straconym. Są to zatem kultury zorientowane głównie na przyszłość. Nie we wszystkich jednak 

kulturach czas jest postrzegany w sposób linearny, a poziom orientacji na przyszłość może się 

różnić. Przeciwieństwem linearnego  ujmowania jest doświadczanie czasu przez przedstawicieli 

kultur Wschodu, krajów azjatyckich. Dla nich czas ma wymiar cykliczny. Ma to związek z 

obserwacją przyrody, w której powtarzają się pory dnia, pory roku, naturalne cykle wzrostu, 

dojrzewania, obumierania. Niewątpliwie ma też związek z raczej powszechną w tych krajach 
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wiarą w reinkarnację, ale także z poczuciem Ja wspólnotowego, a nie - jak w kulturze Zachodu - 

podejścia indywidualistycznego. W podejściu wspólnotowym czasu jest dużo, gdyż jest to 

jednocześnie czas starca u kresu życia, a zarazem czas początku życia jego prawnuka. Czas 

nie umyka, raczej wypełnia życie zgodnie z prawami natury, nie trzeba starać się go doścignąć, 

a raczej funkcjonować w harmonijnym rytmie procesów życiowych. Człowiekowi wychowanemu 

w kulturze Zachodu takie różnice w ujmowaniu czasu mogą sprawiać trudności w realizowaniu 

różnego rodzaju spotkań biznesowych i współpracy z partnerami z krajów azjatyckich.  

Sformułowano kilka koncepcji opisujących, w jaki sposób postrzeganie czasu i działanie 

w czasie różni się w zależności od kultury. Hall (1989), analizując preferencje względem 

organizacji własnej aktywności w czasie, wprowadził rozróżnienie na kultury o orientacji 

monochronicznej i polichronicznej. Należące do pierwszej kategorii, według Halla, wolą skupiać 

się na wykonywaniu jednej aktywności w danym momencie oraz polegają na planach i 

rozkładach. Ludziom o polichronicznej orientacji temporalnej nie przeszkadza robienie wielu 

rzeczy jednocześnie, gdyż kładą większy nacisk na zakończenie zadania niż na trzymanie się 

wcześniej ustalonych harmonogramów pracy. Brislin i Kim (2003) proponują podobne 

rozróżnienie, wskazując na społeczeństwa skupione na czasie zegarowym i na czasie trwania 

wydarzeń (clock-time, event-time cultures). Stany Zjednoczone są przykładem kraju o kulturze 

clock-time - ich mieszkańcy cenią punktualność, rozkłady zajęć i często żyją w pośpiechu. 

Traktują oni czas jako wartość porównywalną do wartości pieniądza. W swojej orientacji 

czasowej skupiają się na tym, co dzieje się aktualnie oraz na przyszłych efektach swoich 

działań. Z kolei kultury typu event-time (jak na przykład południowoamerykańska) podążają za 

naturalnym biegiem wydarzeń społecznych, nie przywiązując tak dużej wagi do czasu 

zegarowego. Doceniają i podkreślają znaczenie przeszłości, jako źródła ważnych wartości i 

cenionej tradycji.  

Hofstede (2003) jako pierwszy dokonał porównania krajów pod względem kultury pracy i 

organizacji - wskazał te, dla których charakterystyczna jest orientacja długo- i krótkoterminowa. 

Społeczeństwa o orientacji długoterminowej skupione są na przyszłości. Poświęcają się nauce, 

pracy, są przy tym wytrwałe i skłonne poświęcać swój czas wolny po to, by zapewnić sobie 

lepszą przyszłość. Mają one pragmatyczne podejście do życia, są zapobiegliwe; inwestują czas, 

energię i pieniądze kierując się nawet bardzo odległymi w czasie celami (Boski, 2010; Hofstede, 

2003). W przeciwieństwie do nich, kultury o orientacji krótkoterminowej są skupione na 

teraźniejszości oraz przeszłości. Cenią wieloletnie tradycje, normy i zwyczaje, podejrzliwie 

podchodząc do nowości. W codziennym życiu preferują ustatkowanie i równowagę, umieją też 

cieszyć się chwilą, są spontaniczne i bywają nastawione na osiągnięcie szybkich rezultatów 

(Hofstede, 2003). Wymiar, jakim jest orientacja długo- i  krótkoterminowa ma formę kontinuum, 

na którym rozlokować można różne społeczeństwa w zależności od przejawianych cech. 
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Społeczność polska, w badaniach Hofstede (2003; Hofstede i in., 2010), uplasowała się bliżej 

krańca wskazującego na orientację krótkoterminową i skupienie na przeszłości. 

W ramach projektu GLOBE (Ashkanasy i in., 2004) poddano porównaniu przedstawicieli 

62 krajów pod kątem zachowań przywódczych i organizacyjnych. Wśród ujmowanych wymiarów 

uwzględniono orientację przyszłościową, definiowaną jako stopień, w jakim dane społeczeństwo 

zachęca i nagradza swoich członków za zachowania ukierunkowane na przyszłość, takie jak na 

przykład planowanie i odraczanie gratyfikacji. W toku prowadzonych badań ich uczestnicy 

wypełniali dwa kwestionariusze. Pierwszy z nich dotyczył orientacji przyszłościowej jako 

praktyki, czyli jako faktycznie stosowanego w życiu codziennym podejścia. Drugi dotyczy 

orientacji przyszłościowej jako wartości - tego, w jakim stopniu koncentracja na przyszłości jest 

wartością pożądaną w społeczeństwie, co niekoniecznie musi przekładać się na jej codzienne 

praktykowanie. W tych badaniach wyniki przeprowadzone na grupie Polaków wykazały 

stosunkowo niski poziom orientacji przyszłościowej jako praktyki i dość wysokie w skali 

mierzącej orientację przyszłościową jako wartość. 

Najbardziej gruntowne i systematyczne badanie dotyczące różnic międzykulturowych w 

zakresie czasu psychologicznego zostało przeprowadzone przez zespół kilkudziesięciu badaczy 

realizujących International Time Perspective Research Project (ITPR, Sircova i in., 2015). W 

ramach niego przebadano osoby z 24 krajów za pomocą Zimbardo Time Perspective Inventory, 

mierzącego perspektywę temporalną, jak ujmują ją Zimbardo i Boyd (1999). W dwustu osobowej 

grupie Polaków aż 35% prezentowało zrównoważony profil temporalny, niemal 27% profil z 

dominującą orientacją przyszłościową, 17,5% to osoby o profilu prezentystycznym, 7,5% 

umiarkowanie fatalistycznym, zaś 13% spośród badanych charakteryzuje się tzw. negatywnym 

profilem temporalnym (wykazuje duże nasilenie teraźniejszości fatalistycznej i przeszłości 

negatywnej). Jak podkreślają badacze z ITPR, wyniki tego badania powinny być traktowane jako 

pilotażowe i eksploracyjne (Sircova i in., 2015). Możliwe, iż uzyskane rezultaty są 

odzwierciedleniem nie tyle międzykulturowych różnic w postrzeganiu czasu, co obecnych w 

różnych kulturach tendencji do odpowiadania na pytania kwestionariuszowe w określony sposób 

(np. pożądany przez badaczy). Nasuwa to kolejny punkt do rozważań - kwestię możliwości i 

ograniczeń w badaniu czasu psychologicznego oraz jego specyfiki.  

 

Metody badania czasu psychologicznego  
 

Ze względu na złożoność i wielowymiarowość konstruktu, jakim jest czas 

psychologiczny, prowadzenie badań nad temporalnością jest trudnym zadaniem. Jak zwracają 

uwagę Nosal i Bajcar (2004, s. 10): „Poszukiwanie odpowiedzi na różne pytania dotyczące 

czasu psychologicznego nie jest łatwe, ponieważ czas ten jest czymś wysoce niejednorodnym. 
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Jest wielkością złożoną, pełną wewnętrznych sprzeczności: analogową i abstrakcyjną, ciągłą i 

skokową (dyskretną), odwracalną i nieodwracalną, deterministyczną i chaotyczną, monotoniczną 

i zróżnicowaną, linearną i cykliczną, wywnioskowywaną i spostrzeganą konkretnie, regularną i 

zmienną, rytmizowaną endogennie i egzogennie”. Wszelkie ustalenia na temat czasu 

psychologicznego nawiązywać muszą ściśle do jego ontologicznych koncepcji (Bajcar, 2000), a  

pojęcie czasu - jak już zauważono - interpretowane jest bardzo różnie.  

Zgodnie z zasadami prowadzenia badań diagnostycznych przyjmowanymi współcześnie, 

najważniejsze jest ich oparcie na dowodach empirycznych (Evidence-Based Assessment, EBA). 

Przede wszystkim, psycholog powinien korzystać z dobrze skonstruowanej teorii 

psychologicznej 2. Badania diagnostyczne winny opierać się na wiedzy pochodzącej z wielu 

źródeł klinicznych z zastosowaniem metod dobranych adekwatnie do celu badania, z użyciem 

rzetelnych i trafnych procedur diagnostycznych oraz na integracji i syntezie “twardych” wyników 

psychometrycznych i danych naukowych z “miękkimi” wynikami badań klinicznych 

(Cierpiałkowska, Sęk, 2015; Paluchowski, 2010).  Wydaje się, że aktualnie wiedza teoretyczna 

dotycząca problematyki temporalnej stale się poszerza, tworząc spójną podstawę teoretyczną, 

jak również metodologia używana w badaniach nad czasem rozwija się, dostarczając coraz 

więcej rzetelnych dowodów empirycznych, a w obszarze badawczym mieszczą się zarówno 

badania psychofizjologiczne (np. pomiary szacowania odcinków czasu i różnicowania bodźców 

w czasie) oraz metody jakościowe i ilościowe, używane w badaniach klinicznych. O 

funkcjonowaniu człowieka w czasie można wnioskować na podstawie obserwacji jego 

zachowań, dominujących aktywności i sposobów ich realizowania, analizy wytworów, na 

podstawie wywiadu klinicznego, pozwalającego na poznanie indywidualnych preferencji 

czasowych oraz na bazie technik projekcyjnych i metod kwestionariuszowych. Wartość metod 

jakościowych jest dobrze udokumentowana w psychologii, a badania narracyjne pozwalają 

“wychodzić poza bezosobowe dane” i mogą stanowić cenne uzupełnienie badań 

psychometrycznych (por. Tokarska, 2014).  

Wśród narzędzi psychologicznego pomiaru jest wiele takich, które odnoszą się do 

różnych aspektów temporalności. Każda z nich opiera się na swoistej koncepcji czasu. 

Różnorodność metod badawczych z jednej strony dowodzi zainteresowania badaczy kwestią 

czasu psychologicznego i jego wpływu na życie ludzkie, z drugiej zaś strony jest odbiciem 

złożoności tego zjawiska. Do szczególnie popularnych i chętnie stosowanych należą metody 

kwestionariuszowe (inwentarze psychologiczne). Bajcar (2002) dzieli je na kilka kategorii, w 

zależności od tego, jaki aspekt czasu psychologicznego pozwalają zbadać: 

                                                
2 Standardy diagnozy psychologicznej uchwalone przez Ogólnopolską Sekcję Diagnozy Psychologicznej 
PTP w dn. 21.06.2014 r., punkt 1.2. 
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● metody do badania doświadczeń temporalnych - pozwalają uchwycić indywidualną 

strukturę temporalną, czyli sposoby doświadczania i poczucia czasu. Przykładami tego typu 

kwestionariuszy są: Skala Doświadczenia Czasu (Sanders, 1986), Skala Świadomości 

Temporalnej (Lennings, Burns, 1998) i Kwestionariusz Koncepcji Czasu (Lomranz, Shmotkin, 

Vardi, 1991); 

● metody do badania reprezentacji przyszłości - mierzące poziom orientacji 

przyszłościowej, uważanej za kluczowy aspekt motywacyjny ludzkiej aktywności. Przykładami 

są: Kwestionariusz Przyszłościowej Perspektywy Czasowej (Fingerman, Perlmutter, 1995), Test 

Perspektywy na Przyszłość (Daltrey, Langer, 1984), Inwentarz Perspektywy na Przyszłość 

(Gjesme, 1979), Kwestionariusz Przyszłościowej Perspektywy Czasowej (Nuttin, Lens, 1985). 

● metody do badania perspektywy temporalnej - pozwalające uchwycić pełny profil 

temporalny (stopień orientacji na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość oraz nastawienie 

względem wymiarów czasu), jak np. Zimbardo Time Perspective Inventory (Zimbardo, Boyd, 

1999) oraz różne aspekty perspektywy czasowej, jak np. Kwestionariusz Horyzontu Czasu 

(Wilde - za: Carr, 2009); Adolescent Time Inventory (Mello, Worrell, 2016), Kwestionariusz 

Orientacji Temporalnej AION-2000 (Nosal, Bajcar, 2004); 

● metody do badania kompetencji temporalnych - skala Time competence Shostroma 

(1963), Kwestionariusz Kompetencji Temporalnych (Uchnast, Tucholska, 2003). 

● metody do badania osobistych koncepcji czasu - metafory do identyfikacji umysłowych 

reprezentacji czasu zastosowali w inwentarzu Metafory Czasu Knapp i Garbutt (1958), Sobol-

Kwapińska (2011) w Kwestionariuszu “Metafory Czasu”; pomiar koncepcji czasu możliwy jest 

także przy zastosowaniu wybranych skal metody AION-2000 (Nosal, Bajcar, 2004); 

● metody do badania zachowań temporalnych - służące do pomiaru zachowań wobec 

czasu, postaw temporalnych, zarządzania czasem i/lub zarządzania sobą w czasie, np. 

Kwestionariusz Struktury Temporalnej (Feather, Bond, 1994 - za: Bajcar, 2002), Kwestionariusz 

Zarządzania Czasem (Macan, Shahami, Dipboye, Philips, 1990), Pure Procrastination Scale 

(Steel, 2010), Kwestionariusz Zwlekania (Jaworska-Gruszczyńska, 2016).  

Wszystkie ze wspomnianych metod służą do badania starszej młodzieży i osób dorosłych. 

Dokładniejszy opis metod kwestionariuszowych opracowanych na próbie polskiej lub 

adaptowanych do warunków polskich zamieszczono w tabeli 1.3. na końcu tego rozdziału. 

Techniki projekcyjne są rzadziej stosowane - wykorzystywane są przede wszystkim do 

badania rozumienia pojęcia czasu i postaw temporalnych (Bajcar, 2002). Jedną z pierwszych 

metod z tej grupy była zmodyfikowana wersja Testu Apercepcji Tematycznej (Bonier, Rokeach, 

1957; Fink, 1953 - za: Bajcar, 2002). Służy ona do badania orientacji temporalnej, określanej 

przez ilość odniesień do każdego z trzech wymiarów czasu podczas spontanicznych wypowiedzi 

badanych (Goldrich, 1967). Podobny sposób identyfikowania orientacji zastosowano w Teście 
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Zdań Niedokończonych (Ruiz, Krauss, 1968) i Technice Uzupełniania Opowiadań (Barndt, 

Johnson, 1955), w których uzupełniane przez badanych zdania bądź opowieści sprawdzane są 

pod kątem obecności zdarzeń z przeszłości i przyszłości, co ma świadczyć o ukierunkowaniu na 

ten wymiar czasu.  

Rysunkowe techniki projekcyjne wykorzystują najczęściej metaforę linii i kół jako 

symbolizacje czasu. Cottle (1976) zaproponował Test Linii, w którym na narysowanej poziomo 

kresce (przedstawiającej upływ czasu) badany ma zaznaczyć: (1) moment własnych narodzin, 

(2) moment śmierci, (3) gdzie kończy się przeszłość a zaczyna teraźniejszość, (4) gdzie kończy 

się teraźniejszość i zaczyna przyszłość. Kiedy badany skończy rysować, zostaje poproszony o 

podpisanie zaznaczonych na linii punktów, używając cyfr: 1 - narodziny, 2 - granica między 

przeszłością a teraźniejszością, 3 - granica między teraźniejszością a przyszłością, 4 - śmierć. 

Dzięki temu możliwe jest uzyskanie aż sześciu wskaźników (dzięki porównaniu proporcji 

poszczególnych odcinków).  

W Teście Kół, opracowanym również przez Cottle’a (1976), zadaniem badanego jest 

wyobrażenie sobie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w postaci kół, a następnie ich 

narysowanie. Koła mogą mieć dowolny rozmiar, może je narysować w dowolnym miejscu na 

kartce. Następnie badany proszony jest o ich podpisanie. Przyjmuje się, iż im większy jest 

obszar koła symbolizującego przeszłość, przyszłość czy teraźniejszość, tym bardziej 

postrzegany (interpretowany) jest on jako istotny. Koła mogą być w różnym stopniu oddalone od 

siebie, co obrazuje współzależność poszczególnych wymiarów czasu w subiektywnym przeżyciu 

badanego. Mello i Worrell (2016), we wspomnianej wcześniej metodzie Adolescent Time 

Inventory (ATI) wykorzystują ten pomysł, skłaniając badanego do tego, by wybrał spośród 

przedstawionych w arkuszu inwentarza układów kół, symbolizujących przeszłość, teraźniejszość 

i przyszłość, taki, który najlepiej oddaje relacje między nimi i ważność poszczególnych 

wymiarów. W ten sposób obiektywizują i standaryzują oni ciekawy wskaźnik projekcyjny, 

zaproponowany przez Cottle’a.  

Optymalne funkcjonowanie w kontekście temporalnym  
Czas nie tylko wyznacza i reguluje zachowania społeczne człowieka, ale przenika też 

podstawową warstwę jego świadomości. Jest taki, jak człowiek o nim myśli, że jest. Dla 

niektórych czas to „pieniądz”, „ciągłe niespełnienie”, „wyścig”, a nawet „morderca”, dla innych 

czas to „tworzywo”, „szansa”, „dar”, „ojciec prawdy” (Tucholska, 2009; por. Sobol-Kwapińska, 

2003). Dla jednych czas „ucieka”, „prowadzi ku śmierci”, wreszcie „zabija” – innym zaś „sprzyja” i 

„dobrze się układa”. Indywidualny pogląd na czas wyznacza stosunek do niego, ale i rzutować 

będzie na ogólny sposób funkcjonowania w życiu. Jest oczywiste, że człowiek odczuwający 

silną presję czasu, postrzegający go jako stresor i źródło zagrożenia, będzie podejmował wysiłki, 
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by się od niego uwolnić lub/i przejąć nad nim kontrolę (zarządzać czasem). Osoba, która 

koncentruje się na możliwościach, jakie daje jej czas, zajmie wobec niego przyjazną, 

rozluźnioną pozycję (będzie zarządzać sobą w czasie). Warto mieć na względzie, iż pogląd na 

czas i postawę wobec niego można modyfikować w toku pracy własnej i w toku psychoterapii.  

   Dla funkcjonowania psychofizycznego najkorzystniejsze jest zrównoważenie 

perspektyw czasowych, ponieważ wybiórcza koncentracja na przeszłości, teraźniejszości czy 

przyszłości (lub większy nacisk na jeden wymiar horyzontu czasowego), może przynosić 

niekorzystne konsekwencje, związane z pomijaniem innych aspektów (Boniwell, Zimbardo, 

2007). Jednostronna orientacja czasowa może prowadzić: 

● w przypadku przeszłości - do nadmiernego i bezproduktywnego rozpamiętywania 

minionych zdarzeń, do ruminacji, obciążenia poczuciem winy, żalu i krzywdy, nie poświęcania 

wystarczającej uwagi bieżącym sprawom, przenoszenia emocji doświadczanych w przeszłości, 

postaw i nastawień, na aktualne doświadczenia i w związku z tym błędne ich interpretowanie, 

tęsknoty i wzbudzanie resentymentów; 

● w przypadku teraźniejszości - do życia chwilą, braku planowania, wytyczania celów i 

reflektowania własnego funkcjonowania w kontekście wcześniejszych doświadczeń, do 

zachowań antyzdrowotnych, chociaż chwilowo przynoszących przyjemność,  a niekiedy do 

sztywnego, życzeniowego i pozbawionego realizmu planowania, do trudności w odraczaniu 

gratyfikacji bieżących na rzecz bardziej odległych w czasie korzyści; 

● w przypadku przyszłości - do działań na rzecz przyszłego sukcesu kosztem dostrzegania 

uroków teraźniejszości, zaniedbywania wielu sfer życia poza realizacją aspiracji, nadwyrężania 

zdrowia w pracy zawodowej, ale także do nieakceptowania siebie takiego, jakim człowiek jest w 

teraźniejszości (Shostrom, 1963; Boniwell, Zimbardo, 2007).  

  

  Zrównoważenie perspektyw czasowych pozwala na pełne wykorzystywanie potencjału 

każdego aspektu horyzontu czasowego. Dla dobrej jakości życia człowieka, efektywnego 

funkcjonowania i aktualizacji własnego potencjału oraz pełnego osobistego rozwoju, ważne 

byłoby: 

● wykorzystywanie doświadczeń przeszłości, gdyż zarówno sukcesy, jak i porażki czy 

popełnione błędy, stanowić mogą rodzaj nauki koniecznej do udoskonalenia dalszego działania. 

Namysł i refleksja pozwalają również na wzbogacenie samowiedzy, lepsze zrozumienie 

własnych reakcji, bardziej precyzyjne określenie możliwości i preferencji, co w konsekwencji 

ułatwia szeroko pojętą samoregulację. Przeszłość stanowi także źródło przyjemnych 

wspomnień, pozwala poczuć własne korzenie i budować spójną tożsamość; 
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● skupienie na “tu i teraz” umożliwia chłonięcie wszystkimi zmysłami piękna natury, 

dzielenie się sobą w czasie rzeczywistym z osobami najbliższymi, efektywne działanie i 

skuteczne rozwiązywanie problemów, podejmowanie w teraźniejszości działań na rzecz 

przyszłości (oszczędzanie pieniędzy na realizację marzeń lub na godne życie na emeryturze), a 

w czasie wolnym oddawanie się nieskrępowanej zabawie i relaksowi. Selektywny teraźniejszy 

hedonizm, czyli koncentracja na umiarkowanej ilości przyjemności i poszukiwaniu doznań, 

traktowanych często jako nagroda za osiągnięcia, wydaje się być szczególnie adaptacyjna. 

Dzięki koncentracji na “tu i teraz” możliwe jest doświadczanie stanu przepływu (flow), o 

charakterze doświadczenia optymalnego; planowanie przyszłości, realistyczne cele, plany ich 

realizacji, niekolizyjne w stosunku do siebie i zhierarchizowane, samomotywowanie się do ich 

osiągnięcia i umiejętne odraczanie bezpośrednich gratyfikacji na rzecz osiągania przyszłych 

celów. 

  

Jeżeli perspektywa czasowa obejmuje równocześnie trzy wymiary (przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości) oraz gdy są one ze sobą powiązane, zazębiające się, jest ona 

najbardziej adaptacyjna i najkorzystniejsza dla zdrowia psychofizycznego (Boniwell, Zimbardo, 

2007). Wśród wymiarów horyzontu czasowego, perspektywa skoncentrowana na przyszłości 

wydaje się mieć największe znaczenie dla rozwoju osobistego człowieka. Optymalna 

perspektywa czasowa oznacza ciągłość i równowagę czasową, ale także elastyczność i 

możliwość przełączania się odpowiednio do kontekstu sytuacyjnego (tamże). Na przykład, w 

sytuacji, gdy człowiek staje przed skomplikowanym zadaniem zawodowym do wykonania, lepiej, 

by skoncentrował się na teraźniejszości, bo ułatwi mu to znalezienie rozwiązania i sprawne, 

produktywne funkcjonowanie. Jeśli jednak jest na urlopie, szkoda marnować możliwości 

odpoczynku przez myślenie o trudnych zadaniach zawodowych. A gdy po pracy spotyka się z 

szerszą rodziną, zamiast skupiać się na trudach pracy czy planować urlop, może wspominać z 

innymi cenne historie rodzinne. Co prawda, adaptacyjność elastyczności perspektywy czasowej 

jest potwierdzona głównie w odniesieniu do sytuacji trudnych, kryzysowych, ale wydaje się być 

korzystna także w sytuacjach codziennych, jak opisane. 

Koncepcja zrównoważonej perspektywy czasowej pozostaje zasadniczo w zgodzie z 

koncepcją tzw. kompetencji temporalnych (Uchnast, Tucholska, 2003; Tucholska, 2007). Można 

uznać, że człowiek działa kompetentnie w aspekcie temporalnym, gdy dysponuje wiedzą o 

własnej przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości (ma ich równoczesną świadomość, 

jednoczesny do nich dostęp), potrafi docenić ich wagę i korzystać z nich jako zasobów do 

poradzenia sobie w konkretnej sytuacji. Kompetencje temporalne oznaczają możliwość 

swobodnego „poruszania się” osoby w poszczególnych wymiarach czasu, bez odczuwania presji 

czy nacisku ze strony któregoś z nich. Tak rozumiane kompetencje temporalne wiążą się z 
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umiejętnością  efektywnego organizowania własnego zachowania w czasie. Jak wskazują wyniki 

badań (Uchnast, Tucholska, 2003; Tucholska, 2007), sprzyjają one optymalnemu 

funkcjonowaniu psychologicznemu. 

Symptomami optymalnego funkcjonowania w kontekście temporalnym będą: 

● życie według rytmu (rytmu przyrody, pór roku, dnia, rytmiki życia rodzinnego), a nie 

jedynie według szybkiego tempa (uwzględnianie czasu cyklicznego, a nie wyłącznie linearnego); 

● życie z uwzględnieniem zegara wewnętrznego (biologicznego) a nie tylko pod dyktat 

zegarka (jedzenie wtedy, gdy osoba jest głodna, a nie gdy „czas na obiad”; chodzenie spać, 

kiedy jest zmęczona, a nie „dopiero jak skończy pracę”); 

● życie „teraz”, a równocześnie w perspektywie czasu przyszłego, transcendentalnego; 

● życie w teraźniejszości, na gruncie zaakceptowanej przeszłości i z perspektywą 

zaplanowanej przyszłości (tzw. zrównoważona perspektywa czasowa, kompetencje 

temporalne). 

Zagadnienie optymalnej perspektywy czasowej i kompetencji temporalnych wytycza 

nowe kierunki poradnictwa, psychoterapii i coachingu, sprzyjające lepszej jakości życia i 

poczucia subiektywnego dobrostanu człowieka. 
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Tabela 1.3. Przegląd metod kwestionariuszowych do pomiaru różnych aspektów czasu 
psychologicznego oraz zachowań temporalnych, mających ustalone parametry psychometryczne 

na próbie Polaków 
 

Metody i ich wersje Podstawy teoretyczne 
Badane zmienne 

Ilość itemów / Skale  

Kwestionariusz 
Perspektywy Czasowej 
 
Zimbardo, Boyd (1999) 
 
Polska adaptacja: 
Przepiórka (2011) 
 

Baza teoretyczna: 
Teoria czasu Zimbardo i 
Boyda  
 
Mierzone zmienne: 
Perspektywy temporalne; 
możliwość ustalenia 
profilu perspektyw 

Ilość itemów: 56 
 
Skale:  
Teraźniejszy hedonizm (TH) 
Teraźniejszy fatalizm (TF) 
Pozytywna przeszłość (PP) 
Negatywna przeszłość (PN) 
Przyszłość (P) 

Kwestionariusz PS 
ZTPI 
 
Polska adaptacja: 
Przepiórka, Sobol-
Kwapińska, Jankowski 
(2016) 

Baza teoretyczna: 
Teoria czasu Zimbardo i 
Boyda 
 
Mierzone zmienne: 
Perspektywy temporalne; 
możliwość ustalenia 
profilu perspektyw 

Ilość itemów: 20 
 
Skale: 
Teraźniejszy hedonizm (TH) 
Pozytywna przeszłość (PP) 
Negatywna przeszłość (PN) 
Przyszłość (P) 
 

Kwestionariusz 
Postrzegania Czasu 
 
polska adaptacja: 
Cybis, Rowiński, 
Przepiórka (2012) 

Baza teoretyczna: 
Teoria czasu Zimbardo i 
Boyda  
 
Mierzone zmienne: 
Perspektywy temporalne; 
możliwość ustalenia 
profilu perspektyw 

Ilość itemów: 15 
 
Skale: 
Teraźniejszy hedonizm (TH) 
Teraźniejszy fatalizm (TF) 
Pozytywna przeszłość (PP) 
Negatywna przeszłość (PN) 
Przyszłość (P) 

Kwestionariusz 
Przyszłościowej 
Perspektywy Czasowej 
PPC 
Lens (Nuttin, Lens, 
1985) 
 
Polska adaptacja: 
Zaleski (1994) 

Baza teoretyczna: 
Lensa koncepcja 
przyszłościowej 
perspektywy czasowej 
 
Mierzona zmienna: 
Przyszłościowa 
perspektywa czasowa i jej 
składowe (aspekty 
nastawienia 
prospektywnego) 

Ilość itemów: 30 
 
Skale: 
Koncentracja na sprawach 
bieżących 
Długa perspektywa czasowa 
Planowanie realizacji celów 
odległych 
Wskaźnik ogólny przyszłościowej 
perspektywy czasowej 

Kwestionariusz 
Orientacji Temporalnej 
AION-2000 
Nosal, Bajcar (2004) 

Baza teoretyczna: 
Koncepcja czasu 
psychologicznego Nosala 
i Bajcar 
 
Mierzone zmienne: 
Profil pełnej perspektywy 
temporalnej oraz styl 

Ilość itemów: 133 
Skale 
Część 1. Wymiary orientacji 
temporalnej 
Przeszłość 
Teraźniejszość 
Przyszłość 
Teliczność 
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temporalnej organizacji 
zachowania (część 1.). 
Osobiste koncepcje 
czasu (część 2.). 

Planowanie 
Szczegółowość 
Wykorzystanie czasu 
Presja czasu 
Część 2. Pojęciowe reprezentacje 
czasu 
Czas linearny 
Czas cykliczny 
Czas niekontrolowany 
Czas tajemniczy 
Czas destruktywny 
Czas iluzoryczny 

The Adolescent Time 
Inventory - Polish 
ATI-PL 
Mello, Worrell (2007) 
 
polska adaptacja: 
Mello, Worrell, 
Przepiórka (2015) 

Baza teoretyczna:  
teoretyczny model 
perspektywy temporalnej 
Mello i Worrell 
 
Mierzone zmienne:  
Pomiar ilościowy (pytania 
kwestionariuszowe) i 
jakościowy (badany 
wybiera układ kół 
obrazujący, jak ważne są 
dla niego przeszłość 
teraźniejszość i 
przyszłość oraz 
odzwierciedlający to, jak 
spostrzega relacje między 
nimi; odpowiada na 
pytania otwarte opisując, 
czym dla niego jest 
przeszłość, 
teraźniejszość, 
przyszłość) 

Ilość itemów:  
Część I: 3 
Część II: 7 
Część III: 4 
Część IV:3 
Część V: 30 
 
Wskaźniki: 
Częstotliwość myślenia o czasie 
(ATI-TF) 
Orientacja temporalna(ATI-TO) 
Relacja między wymiarami czasu 
(ATI-TR) 
Znaczenie wymiarów czasu (ATI-
TM) 
Postawy wobec czasu (ATI-TA) 

Kwestionariusz 
“Metafory Czasu” KMC 
Sobol-Kwapińska 
(2011)  

Baza teoretyczna:  
koncepcja metafor 
Lakoffa i Johnsona 
 
Mierzona zmienna: 
osobista koncepcja czasu 
mierzona poprzez 
identyfikację 
metaforycznego sposobu 
myślenia o czasie, 
bliskiego osobie badanej. 

Ilość itemów: 95 
 
Skale i podskale: 
Czas przyjazny (podskale: Czas 
konstruktywny, Czas przyjemny] 
Czas wrogi (podskale: 
Skończoność czasu, Czas przykry, 
Zagubienie w czasie) 
Szybki upływ czasu 
Wartość chwili 
Chaos temporalny 
Czas subtelny 
Pustka temporalna 

Kwestionariusz 
Kompetencji 
Temporalnych 
KKT 

Baza teoretyczna:  
Koncepcja kompetencji 
temporalnych Uchnasta i 
Tucholskiej  

Ilość itemów: 64 
 
Skale czynnikowe: 
Otwartość życiowa 
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Uchnast, Tucholska 
(2003) 

 
Mierzona zmienna: 
Kompetencje temporalne 
i jej składowe 

Sensowność życia 
Nastawienie prospektywne 
Akceptacja przeszłości 
Akceptacja teraźniejszości 
Kompetencje temporalne 
(wskaźnik ogólny) 

Pure Procrastination 
Scale  
PPS 
Steel (2010) 
 
polska adaptacja: 
Stępień, Cieciuch 
zrewidowana przez 
Stępień i Topolewską 
(2014) 
 

Baza teoretyczna: 
trójaspektowy model 
prokrastynacji Ferrariego 

Mierzona zmienna: 
prokrastynacja w trzech 
aspektach: decyzyjnym, 
behawioralnym, 
nieadaptacyjnym. 

Ilość itemów: 12 
 
Budowa jednoczynnikowa 

Kwestionariusz 
Zwlekania  
KZ 
Jaworska-Grusz- 
czyńska (2016) 

Mierzone zmienne:           
ogólny poziom 
prokrastynacji oraz pięć 
jej aspektów  

Ilość itemów: 40 
 
Skale czynnikowe:  
Umiejętność organizacji czasu 
Siła woli 
Świadomość prokrastynacji 
Zwlekanie jako cecha 
Niepunktualność 
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Rozdział 2. O czasie, który się liczy jak pieniądze… 
- Czas współczesnego człowieka - 

 
 
 

W skrócie... 
W XXI wieku człowiek nieustannie zmaga się z czasem. Ma uczucie nienadążania, ciągle się 

spieszy, usiłuje dogonić uciekający czas, organizując swoją aktywność tak, by jak najwięcej 

spraw załatwić naraz. A kiedy chwilowo nie ma obowiązków, zastanawia się, czym wolny czas 

wypełnić i na różne sposoby “zabija czas”, by przegnać nudę czy wypełnić poczucie pustki. 

Zmaganie z czasem przejawia się również w staraniach o to, by nie wyglądać na swoje lata, nie 

zestarzeć się, doścignąć młodszych w sposobie ubierania się, wypowiadania czy rozrywkach. 

Czas staje się niejako wrogiem, z którym człowiek nieustannie walczy, bo ten prowadzi ku 

budzącej lęk starości i śmierci. W tym rozdziale zostanie omówiony sposób doświadczania 

czasu charakterystyczny dla współczesnego, żyjącego w kulturze Zachodu człowieka. 

Subiektywnie przeżywany czas psychologiczny ma - jak wskazują badania - związek z 

funkcjonowaniem jednostki właściwie we wszystkich obszarach: w pracy zawodowej, relacjach, 

podejmowaniu decyzji finansowych czy w profilaktyce zdrowotnej; ma również znaczenie dla 

indywidualnego poczucia dobrostanu. Rozdział kończy omówienie możliwości harmonizowania 

sposobu doświadczania czasu dla lepszego samopoczucia i pełniejszego rozwoju osobistego 

człowieka.  

 

Człowiek kontra czas 
  W opublikowanym w 2017 roku przez Główny Urząd Statystyczny badaniu 3 , 18,8% 

mieszkańców Polski (powyżej 16 roku życia) przyznało, że w ciągu dnia powszedniego czasu 

wolnego nie wystarcza im nawet na wykonanie koniecznych zajęć bądź starcza go jedynie na to, 

co muszą zrobić, ale nie mają czasu wolnego dla siebie. Odsetek osób w wieku 16 lat i więcej 

deklarujących, że są zadowolone lub bardzo zadowolone z ilości czasu wolnego, jakim 

dysponują sięga 64,3% (więcej danych w tabeli 4. na końcu rozdziału).  Żyjemy w czasach, w 

których normą stała się nieustanna kontrola przepływu czasu. W krajach rozwiniętych, o 

wysokim stopniu urbanizacji, pozostało już niewiele miejsc, gdzie czas płynie niespiesznym 

rytmem. Współczesny człowiek, nawet gdy znajdzie się w takim miejscu, często nie potrafi z 
                                                
3 GUS. Jakość życia w Polsce. Edycja 2017. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-
zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/jakosc-zycia-w-polsce-edycja-2017,16,4.html, data 
dostępu: 20.09.2019 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/jakosc-zycia-w-polsce-edycja-2017,16,4.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/jakosc-zycia-w-polsce-edycja-2017,16,4.html
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niego korzystać, celebrować pięknych chwil, sycić się przyjemnościami, napawać urodą życia, 

po prostu “być” i pozwolić płynąć własnym myślom. Ma poczucie, że powinien nieustannie 

działać, coś osiągać, inaczej nie nadąży, coś ważnego mu umknie, coś go ominie. Bycie 

zajętym, zapracowanym jest postrzegane bardzo pozytywnie, świadcząc niejako o wartości 

człowieka i jego przydatności społecznej. Szczelnie wypełniony kalendarz (nawet u dzieci w 

wieku szkolnym), życie w ciągłej presji czasu, stały się normą, z którą jedni radzą sobie lepiej, 

zdobywając kolejne szczeble kariery, godząc role rodzinne i zawodowe, nakładając na siebie 

kolejne zadania i tracąc jedynie - lub aż - spokój wewnętrzny i kontakt z własnymi przeżyciami, 

inni okupują stałe zapędzenie problemami ze zdrowiem somatycznym lub psychicznym. W 

niniejszym rozdziale zostaną ukazane konsekwencje zarówno nieustannego pośpiechu, jak i 

ciągłego zwlekania (prokrastynacji), której przyczyny mogą być różne, jednak niewątpliwie bywa 

ona często reakcją na przymus społeczny, związany z bezustanną wyczerpującą pogonią. 

Reakcją na obciążenie codziennym pośpiechem są ruchy typu slow life. Zmęczeni ludzie, w 

ciągłym pędzie oddalający się od tego, co naprawdę ważne, utożsamiają się ze słowami 

piosenki Anny Marii Jopek: “Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, ja wysiadam. Na pierwszej 

stacji, teraz, tu!”. Pojawia się jednak pytanie - czy dla ludzi żyjących w kulturze Zachodu są tylko 

te dwie drogi? Wybór między życiem w zabieganiu lub ucieczka na wieś i hodowla kóz, 

utożsamiana z wizją spowolnienia życia? Jaka może być trzecia droga i z jakimi 

predyspozycjami psychologicznymi wiązałby się jej wybór? 

Wirus szybkości i choroba pośpiechu  
 

Niewątpliwie życie współczesnego człowieka toczy się szybciej niż jeszcze kilkadziesiąt 

lat wcześniej. Pokolenie współczesnych dorosłych żyje i pracuje w większym tempie niż 

pokolenie ich rodziców czy dziadków. Ludzie, przyzwyczajeni do komputerów i komunikatorów, 

są nastawieni na natychmiastowy kontakt i wymianę informacji. Wszystkie sfery życia naznacza 

pośpiech. Informacje z innych kontynentów jednostka otrzymuje prawie natychmiast, jedzenie w 

formie instant nie wymaga gotowania, fast food bywa kupowany bez wysiadania z samochodu, a 

zakupy robione przez internet wymagają jedynie kliknięcia w klawiaturę. Sposób poruszania się 

przyspiesza nie tylko dzięki powszechnemu używaniu samochodów, ale też środków transportu 

osobistego (jak elektryczne hulajnogi), a spacery z wózkiem dziecięcym to dla niektórych 

rodziców okazja do joggingu lub jazdy na rolkach. Coraz mniej ludzi i rzadziej przemieszcza się 

pieszo; warto się zastanowić, jak wiele ciekawych obserwacji świata traci się podczas szybkiego 

przemieszczania i jak poznaje świat dziecko wożone w pędzącym wózku. Niewątpliwie za 

szybsze tempo życia w jakiejś mierze odpowiedzialny jest postęp technologiczny, który je 

umożliwia i daje narzędzia pozwalające m.in. na błyskawiczną wymianę informacji czy coraz 

szybsze podróżowanie. Tendencję do przyspieszania wzmacniają czynniki kulturowe, promujące 
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indywidualny sukces, bycie najlepszym, rywalizację i wyprzedzanie innych w różnych obszarach 

- w osiąganiu stanowisk, gromadzeniu dóbr materialnych czy podróżowaniu w najdalsze zakątki 

Ziemi. W życiu rodzinnym regułą jest godzenie wielu ról - związanych z opieką nad dziećmi, 

pracą i wysoką wydajnością, atrakcyjnością seksualną, realizowaniem pasji i zainteresowań, a 

zarazem z opieką nad starzejącymi się rodzicami. W życiu zawodowym coraz szybsze tempo 

pracy jest szczególnie widoczne, gdyż wielość nakładanych zadań i terminy wykonania 

zmuszają do szybkiej i często wielowątkowej pracy, a nagradzanie efektywności przez 

pracodawcę wzmacnia tendencję do przyspieszania.  

Niestety, szybkie tempo życia uważa się za jeden z czynników odpowiedzialnych za 

występowanie tzw. chorób cywilizacyjnych (Kitajewska i in., 2013). Współistniejącymi 

przyczynami są niedostatek fizycznego ruchu, siedzący tryb życia, odżywianie wysoko 

przetworzonymi produktami, skażenie środowiska i stres. Pojęcie Wzoru Zachowania A 

(Friedman, Rosenman, 1974), sprzyjające zachorowaniu na choroby układu krążenia i wiele 

innych, obejmuje życie w presji czasu, nieustanny pośpiech, pracoholizm, wrogość i nastawienia 

rywalizacyjne. We współczesnej kulturze Zachodu miernie nasilony Wzór A jest powszechny; u 

niektórych osiąga nasilenie znaczne, sprzyjające zachorowaniom. 

Czas staje się artykułem deficytowym, cenniejszym nawet od pieniędzy 4 . Na rynku 

pojawiają się setki poradników dotyczących zarządzania czasem5 i sobą w czasie6, nie przemija 

moda na planery7, a w opozycji do wszechobecnego pośpiechu, ruchy zawierające w nazwie 

słowo slow święcą triumfy8 (slow fashion, slow food, slow design i wiele innych). To nagłośnienie 

problemu braku czasu świadczy o powszechności i istotności zagadnienia. Potwierdzają to 

psychologowie – Seligman (2005, 2011), autor koncepcji psychologii pozytywnej, przedstawia 

wizję współczesnego człowieka jako osoby nieumiejącej żyć pełnią życia, zatrzymanej w 

rozwoju osobistym, skupionej na zdobywaniu dóbr materialnych i awansów, zapominającej o 

prostych przyjemnościach i delektowaniu się nimi oraz korzystaniu z bliskości najbliższych, 

rozwijaniu pasji. Toffler (1998), przyspieszenie związane z mnogością zachodzących zmian, 

uważa za czynnik istotnie wpływający na sposób postrzegania rzeczywistości i odpowiedzialny 

za wystąpienie tzw. “szoku przyszłości”, oznaczającego najogólniej mówiąc przekroczenie 

możliwości adaptacyjnych człowieka. Obecnie mówi się o syndromie ciągłego, destrukcyjnego 

                                                
4 https://www.theguardian.com/women-in-leadership/2015/oct/07/time-not-money-is-the-21st-centurys-
most-precious-commodity, dostęp 06.08. 2019 r. 
5 Tracy B., 2014. Zarządzanie czasem. Warszawa: MT Biznes 
6 Kubis I., 2008. Zarządzanie samym sobą w czasie. Gliwice: Wyd. Złote Myśli. 
7 Mihotich M., Compton Z.,  2017. Twój rok z Bullet Bookiem. Jak dzień po dniu kreatywnie zorganizować 
sobie życie. Kraków: Insignis Media S.C. 
8 https://www.styl.pl/raporty/raport-go-slow/artykuly/news-oto-10-rzeczy-ktore-musisz-zrobic-w-duchu-
slow-life,nId,2297141, dostęp 06.08. 2019 r. 

https://www.styl.pl/raporty/raport-go-slow/artykuly/news-oto-10-rzeczy-ktore-musisz-zrobic-w-duchu-slow-life,nId,2297141
https://www.styl.pl/raporty/raport-go-slow/artykuly/news-oto-10-rzeczy-ktore-musisz-zrobic-w-duchu-slow-life,nId,2297141
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pośpiechu (excessive time-urgency, hurry sickness), jednak mimo uznania zjawiska za problem 

społeczny i zdrowotny, wciąż najbardziej ceni się w społeczeństwie osoby efektywnie czyli 

szybko działające, myślące wielowątkowo, a wielozadaniowość (multitasking) nadal bywa 

ceniona przez pracodawców. Czas sam w sobie staje się stresorem, a rozwijanie umiejętności 

jego skutecznego wykorzystywania - cenną strategią zaradczą. Usprawnienie organizacji czasu i 

własnego funkcjonowania w czasie jest tematem wielu cieszących się powodzeniem szkoleń. 

Istnieją dwa aspekty sprawnego funkcjonowania w czasie (Tucholska, 2009). 

Zarządzanie czasem oznacza dla wielu de facto wtłoczenie w istniejące ramy czasowe jak 

największej ilości działań. Ma to przede wszystkim znaczenie dla produktywności i wydajności w 

realizacji zadań wynikających z ról zawodowych, społecznych i rodzinnych. Natomiast 

zarządzanie sobą w czasie obejmuje refleksję nad czekającymi zadaniami, ustalenie 

priorytetów, które jednak nie uwzględniają wyłącznie pilności zadań, lecz raczej ich ważność, 

znaczenie dla jednostki, zgodność z jej celami życiowymi (Covey, 2003, 2005). Tak rozumiane 

zarządzanie sobą w czasie prowadzić powinno do poczucia zharmonizowania, ustąpienia presji 

nieustannego nadążania i pośpiechu, dokonywania wyborów związanych z jakością własnego 

życia. Cele, takie jak pielęgnowanie związków, aktywność twórcza, troska o siebie i własną 

regenerację, a także o rozwój osobisty i samodoskonalenie, jeśli znajdą się na szczycie listy 

spraw ważnych, nie tylko pozwolą na uzyskanie poczucia spełnienia, ale też ułatwią ignorowanie 

spraw błahych, które wcześniej pochłaniały czas i powodowały chorobę pośpiechu. Możliwe jest 

też zyskanie umiejętności sytuacyjnego stosowania odpowiedniej perspektywy temporalnej, by 

lepiej poradzić sobie z realizacją zadań (na przykład, skupienia na teraźniejszości w chwilach 

wypoczynku, a na przyszłości podczas nauki czy pracy). Warunkiem jest zbalansowana i 

elastyczna perspektywa czasowa oraz posiadanie kompetencji temporalnych (Tucholska, 2007). 

Choroba pośpiechu przejawiać się może ciągłym uczuciem nienadążania, wzmożoną 

czujnością, zaburzeniami snu, drażliwością, przewlekłym zmęczeniem. Może skutkować 

szybkim wypaleniem zawodowym, objawami psychopatologicznymi w postaci symptomów 

lękowo-depresyjnych, a życie w nieustannym stresie, związanym z nienadążaniem, jest jednym 

z czynników etiologicznych choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy typu II, choroby 

zakrzepowej, udarów mózgu i wielu innych. W celu redukcji dyskomfortu, wywołanego 

pośpiechem, żyjący w stałym niedoczasie ludzie sięgają po szybkie sposoby rozładowania 

napięcia i uspokojenia (jak jedzenie, alkohol, oglądanie telewizji), a ciągła potrzeba poczucia ulgi 

i wypoczynku po wyczerpującym wysiłku prowadzić może do stałego korzystania z tego rodzaju 

“dróg na skróty”, nie wymagających wysiłku ani zaangażowania (Seligman, 2011).  Efektem 

regularnego stosowania takich praktyk może być nadużywanie alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych, uzależnienie, otyłość. Niestety, łatwe do osiągnięcia przyjemności nie 
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przynoszą trwałego wzrostu satysfakcji, szczególnie, gdy są to bez trudu dostępne sposoby, 

dające szybkie ukojenie, jak wymienione już używki (Seligman, 2005) oraz przeglądanie stron 

internetowych, portali społecznościowych czy inne formy próżnowania, które co prawda doraźnie 

są przyjemne, jednak efekt ich działania jest krótkotrwały, nie sprzyjają doznawaniu 

optymalnego doświadczeniu przepływu (flow - Csikszentmihalyi, 1998) i mogą mieć niekorzystny 

wpływ na zdrowie fizyczne i/lub psychiczne.  

Niemożność zwolnienia tempa - “nerwica niedzielna” 
 

Jeżeli osoba żyjąca przez wiele lat w nieustannym pędzie próbuje dokonać zmiany stylu 

życia, może napotkać poważne trudności w spowolnieniu jego tempa. Heroiczne decyzje, 

obejmujące na przykład zaszycie się na pustkowiu, wybudowanie domu w lesie, uprawiania ziół 

czy hodowli merynosów, początkowo wymagają wielu inwestycji, organizacyjnych działań i 

przystosowawczych wysiłków. Jednak gdy cel zostanie osiągnięty, mogą dać znać o sobie 

wieloletnie nawyki i pojawi się tendencja do “zapełniania” wolnego czasu kolejnymi zadaniami. 

Może również okazać się, że osiągniętemu celowi towarzyszy “smutek spełnionej baśni”, a 

wyśniona samotnia staje się więzieniem. Poza tym brak realizowanych w pośpiechu zadań 

zmusza do refleksji nad sobą, wyznawanymi wartościami, głębią własnych przeżyć, 

kreatywnością czy duchowością. Gdy żadna nie cierpiąca zwłoki aktywność nie odwraca uwagi 

od tych trudnych kwestii, może ujawnić się wewnętrzna pustka lub do świadomości przedostaną 

się dotychczas zagłuszane, bolesne czy nieakceptowane emocje.  

W psychologii stosowane jest pojęcie “nerwicy niedzielnej” - odnoszące się do stanu 

dyskomfortu związanego z przeżywaną nudą, brakiem aktywności i celów do realizacji oraz 

lękiem przed czasem wolnym, nie wypełnionym zadaniami. Stan ten objawia się nasileniem 

niepokoju, poczuciem napięcia i zaburzeniami snu oraz dokuczliwymi objawami wegetatywnymi. 

Zespół tego rodzaju objawów wydaje się być rodzajem nerwicy egzystencjalnej w rozumieniu 

Frankla (1984), gdyż brak aktywności konfrontuje człowieka z pytaniami o sens jego życia. 

Trudności w spowolnieniu tempa życia mogą pojawić się na przykład na urlopie (gdy na plaży 

zostaną już rozstawione parawany, zakupione czasopisma, napoje i jest czas, by odpoczywać), 

w czasie choroby somatycznej, która wyrywa człowieka z pełnej aktywności (niektórzy rezygnują 

wówczas nawet ze zwolnień lekarskich lub leżąc na łóżku pooperacyjnym, telefonicznie i za 

pośrednictwem Internetu nadal kierują firmą), albo na emeryturze, kojarzącej się nie z 

zasłużonym wypoczynkiem i swobodą realizowania marzeń, lecz z bezużytecznością i 

koniecznością wypełniania pustych dni, stagnacją i nudą. W takich sytuacjach nasilają się 

kłopoty adaptacyjne, bo przeskok z hiperaktywności do wolniejszego tempa życia może okazać 

się poważnym wyzwaniem. 
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Z badań przeprowadzonych przez zespół psychologów pracujący pod kierunkiem 

Wilsona (Wilson i in., 2014) wynika, że kiedy marzenie o zwolnieniu tempa i “nicnierobieniu” 

zmieni się w rzeczywistość, okazuje się ona trudna do zniesienia. W serii jedenastu 

eksperymentów wykazano, że większość badanych odczuwało dyskomfort, gdy przebywało 

przez sześć do piętnastu minut w pomieszczeniu - samotnie, bez muzyki, czegoś do czytania, 

możliwości pisania czy dostępu do własnego smartfona, pozostawieni tylko własnym myślom. 

Uczestnicy badań byli w wieku od 18 do 77 lat, różnili się bagażem doświadczeń, ale stojąc 

przed zadaniem nie robienia niczego, reagowali podobnie. Relacjonowali, że problemem było 

dla nich skupienie się podczas tych minut w samotności, chociaż w żaden sposób im nie 

przeszkadzano. Jedna trzecia uczestników eksperymentu, realizująca go już we własnych 

domach a nie w pomieszczeniach laboratorium, przyznała później, że nie udało im się go 

wykonać. Łamali wytyczne naukowców włączając radio, przeglądając zawartość smartfona czy 

wstając z miejsca, chociaż mieli poświęcić zaledwie kilka czy kilkanaście minut na nierobienie 

niczego. Doświadczenie to nie było dla nich przyjemne. 

Jak zauważa Kagge (2017, por. Schultz, 2016), im większą liczbą bodźców człowiek jest 

bombardowany, tym bardziej do nich przywyka i tym bardziej ich pragnie. Mózg wpada w tzw. 

„pętlę dopaminową”. Dopamina sprawia, że jednostka pragnie, poszukuje i pożąda. Większą 

satysfakcję przynosi oczekiwanie i poszukiwanie, nawet będące formą “kręcenia się w kółko”, 

niż po prostu docenienie osiągnięcia celu i zaprzestanie działania. Doświadczyć spokoju ducha, 

odłączyć się, spocząć - to dla współczesnych ludzi prawdziwe wyzwanie. Zgiełk i pospieszne 

tempo z zewnątrz przenosi się do środka, do wewnętrznego świat człowieka, sposobu w jaki 

płyną jego myśli - szybko, chaotycznie, w kierunku który niekoniecznie mu odpowiada - ku 

bolesnej przeszłości lub napawającej lękiem przyszłości. Kiedy człowiek nagle znajdzie się sam, 

w spokoju, ciszy, bez zajęcia, zaczyna to w pełni wybrzmiewać i może okazać się 

przytłaczające.  

Patologiczne zwlekanie - skłonność do prokrastynacji 
 

Prokrastynacja polega na ciągłym odraczaniu działań, odwlekaniu na później, 

znajdowaniu aktywności zastępczych, a jej efektem jest spiętrzenie niedotrzymanych 

zobowiązań, niezadowolenie z siebie, wyrzuty sumienia i spadek poczucia własnej wartości. 

Knaus (2007) zauważa, iż zwlekanie dotyczy często nie tylko spraw, które są wymagane przez 

innych (np. szefa) czy okoliczności zewnętrzne (np. konieczność zapłacenia mandatu czy 

rachunków). Często odnosi się ono też do czynności, które człowiek chciałby podjąć z własnej 

woli, które przyniosłyby mu rozwój, zadowolenie, polepszenie sytuacji finansowej czy zdrowotnej 

(np. bieganie, wizyta u lekarza, ćwiczenie gry na instrumencie lub nauka języka obcego). 
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Pożądane działanie, szczególnie jeśli jest ono postrzegane jako męczące, nudne czy trudne, 

zostaje zastąpione innym, ale mniej ważnym i przyjemniejszym. Chwilowo dająca się odczuć 

ulga, gdy osoba podejmuje decyzję o odłożeniu zasadniczej sprawy “na później”, by teraz skupić 

na czymś innym, może wzmacniać doraźne zwlekanie i sprawić, że stanie się ono nawykiem 

przejawiającym się znajdowaniem wymówek i/lub wykonywaniem działań odwracających uwagę 

od innych, wywołujących dyskomfort. Zwlekanie staje się wówczas formą unikania i wiąże się z 

zaburzeniem zdolności do samoregulacji - brakiem umiejętności kontrolowania własnych myśli i 

działań mających prowadzić do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.   

Dla prokrastynacji charakterystyczne jest zaniechanie bądź odkładanie w czasie czegoś, 

co powinno być zrobione. Stanowi to rozwiązanie nieproduktywne, niepotrzebne oraz 

opóźniające - a przez to nieracjonalne (Knaur, Knaur, 2011). Ferrari wraz ze współpracownikami 

(2009) zidentyfikowali trzy formy chronicznej prokrastynacji: decyzyjną, pobudzającą i unikającą. 

Prokrastynacja decyzyjna (decisional procrastination) polega na niemożności podjęcia decyzji w 

określonych ramach czasowych. Pobudzająca (arousal procrastination) - to zwlekanie do 

ostatniej chwili, by doświadczyć przypływu energii i dreszczyku emocji w związku z osiągnięciem 

celu w ostatnim momencie. Istotą prokrastynacji unikającej (avoidant procrastination) jest 

odkładanie ze względu na pragnienie uniknięcia zmiany oraz z powodu lęku przed porażką i 

negatywną oceną.  

Zjawisko prokrastynacji jest związane z nieefektywną samoregulacją, która wyraża się 

m.in. brakiem umiejętności powstrzymywania się od rozmaitych pokus. W ujęciu Baumeistera 

(Baumeister, Tierney, 2013) samoregulacja jest w zasadzie tożsama z siłą woli i polega na 

kontrolowaniu impulsów, emocji, myśli i zachowań. Jednak każdy podjęty wysiłek związany z 

samoregulacją, zdaniem autorów, prowadzi do wyczerpywania się jej zasobów i zmniejsza 

skuteczność dalszych prób samoregulacji. Nawet próby zmagania się z pokusą, jeśli w końcu 

człowiek jej ulega, również wyczerpują zasoby siły woli. Istnieje wiele technik ułatwiających 

samokontrolę, jednak, jest jeden warunek – nieodkładanie spraw na później. Około 20% ludzi to 

osoby prokrastynujące we własnej ocenie (tamże, s. 287), co stanowi nie tylko problem 

indywidualny, ale także ma znaczenie z punktu widzenia gospodarki czy ekonomii. 

Alternatywnym modelem, wobec powyżej przedstawionego, krytykowanego jednak, 

sposobu traktowania samoregulacji w kategoriach wyczerpywalnego zasobu (Jędrzejczyk, 

Huflejt-Łukasik, 2017), jest ujmowanie jej w kategoriach motywacyjnych (wzmacnianie motywacji 

przez indukcję pozytywnego afektu zwiększa skuteczność samoregulacji) oraz poszukiwanie 

czynników biologicznych (jak dostarczana glukoza czy inne środki zwiększające poziom 

dopaminy), stymulujących ośrodki nagrody w mózgu dla zwiększenia efektywności 

samoregulacji. Fenomen samoregulacji wyjaśnia również teoria zmiany priorytetów (Inzlicht, 
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Berkman, 2015), związanej z koniecznością wypoczynku po wysiłku. Uwzględnia ona jednak to 

iż motywacja dotycząca zadania związanego z wysiłkiem może zostać zwiększona, jeśli to 

zadanie pozostanie priorytetem, na co może wpływać wiele czynników zewnętrznych i 

wewnętrznych. Samokontrola słabnie, gdyż ludzie odczuwają potrzebę zmiany motywacji - 

odejścia od celów „koniecznych”, które są realizowane przez poczucie zobowiązania (“muszę”), 

na rzecz preferowanych, przyjemnych celów „pożądanych” (“chcę”). Teoria kosztu 

alternatywnego (Kurzban i in., 2013), skupiona na optymalizacji osobistych zysków i kosztów, 

wyjaśnia tendencję do wyboru zachowania przynoszącego przyjemność, chęcią uniknięcia 

kosztów kontynuowania zadania związanego z wysiłkiem (np. nudą, zmęczeniem, frustracją). 

Spadek efektywności funkcjonowania osoby prokrastynującej można zatem wyjaśnić innym niż 

priorytetowe, traktowaniem zadań prokrastynowanych oraz podatnością na efekt zmęczenia 

wywołany próbami podejmowania zadań wymagających wysiłku.  

Prokrastynacja może być także związana z perfekcjonizmem. Osoba, która bardzo 

wysoko umieszcza poprzeczkę i wymaga od siebie idealnej realizacji zadań, woli zaniechać 

działania, niż przekonać się, że nie udało jej się go zrealizować w sposób doskonały. Jak w 

wielu obszarach psychologii, nastawienie na działanie “wystarczająco dobre” bardziej skłania do 

podjęcia prób realizacji zadania. Osoby, które wymagają od siebie doskonałości, mogły w 

dzieciństwie mieć stawiane wygórowane wymagania, które zinternalizowały, a stałe 

niezadowolenie z niewystarczających, ich zdaniem, osiągnięć, jest źródłem negatywnych emocji 

i niskiego poczucia własnej wartości, co czyni kolejne zadania trudniejszymi, a cele bardziej 

nieosiągalnymi. Dążenie do perfekcji jest związane z dychotomicznym myśleniem, zgodnie z 

którym albo zostanie osiągnięte mistrzostwo, albo… nie warto robić nic. Może również być 

związane z paraliżującym lękiem przed osiągnięciem sukcesu, którego przyczyna tkwi w 

przekonaniu o własnej „marności” i nie zasługiwaniu na powodzenie, stanowisko czy awans, 

które może być z tym związane.   

Prokrastynowanie może być skutkiem trudności w ustaleniu kolejności zadań do 

wykonania, podziału procesu realizacji zadań na poszczególne kroki oraz ustrukturowania 

działania. Może również wynikać ze stosunku do konkretnych zadań, narzuconych jednostce i 

przez nią nieakceptowanych lub z prób realizowania zadań o konkurencyjnym wobec siebie, a 

więc kolizyjnym, charakterze (na przykład zgromadzenie oszczędności i równocześnie 

korzystanie z kosztownych usług lub zakupów w najdroższych sklepach). Kolejnym 

mechanizmem, który mógłby wyjaśniać patologiczne zwlekanie, jest wysokie zapotrzebowanie 

na stymulację osoby prokrastynujacej (wykonywanie zadań w ostatniej chwili, ze świadomością 

skutków porażki, niewątpliwie dostarcza więcej adrenaliny), rozumiane nie tylko doraźnie, w 

konkretnej sytuacji (wzmiankowana wcześniej prokrastynacja pobudzająca), lecz jako stała 
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dyspozycja jednostki, decydująca o jej stylu życia. Jak widać, prokrastynacja to złożony 

mechanizm, który nie jest tożsamy z lenistwem. sposobom jej zwalczenia, uwzględniającym 

istotę tego zjawiska, poświęcono wiele opracowań naukowych i poradników samopomocowych 

(Markiewicz, 2019; Modzelewski, 2018). 

Prokrastynacja wiąże się z zaburzoną percepcją czasu. Gdy termin realizacji jest 

określony, osoba dotknięta prokrastynacją ma poczucie bardzo odległego horyzontu czasowego, 

dlatego odkłada realizację czekającego ją zadania. W późniejszym okresie, mimo, że myśl o 

zobowiązaniu jej towarzyszy, zaprzecza odkładaniu na później i znajduje szereg wymówek (o 

charakterze racjonalizacji), które usprawiedliwiają dotychczasową bierność. Ma jednak 

świadomość przykrych, czekających ją konsekwencji. Dlatego trudno sądzić, aby była osoba 

prokrastynująca była skupiona jedynie na teraźniejszych przyjemnościach, przez co nie 

wykonuje mniej przyjemnych obowiązków, bo przecież towarzyszy jej stały dyskomfort. W 

końcu, gdy termin się zbliża, próbuje gorączkowo wywiązać się z nałożonego zadania, co 

oczywiście nie sprzyja dobremu wykonaniu i/lub kosztuje ją więcej wysiłku, niż gdyby realizacja 

była rozłożona w czasie. Niekiedy zadania nie udaje się zrealizować. Niezadowolenie z siebie 

narasta, a porażka w dotrzymaniu terminów działa demotywująco, wskutek czego osoba 

prokrastynująca - mimo deklaracji, że w kolejnej sytuacji będzie działała bez ociągania - 

ponownie odwleka realizację zadań. W ten sposób powstaje spirala prokrastynacji. 

Dla wyjaśnienia zarówno choroby pośpiechu, jak i zjawiska prokrastynacji, pomocna jest 

koncepcja kierowania uwagi odpowiednio do kontekstu (MacCoon i in., 2004), zgodnie z którą, 

jeśli uwaga nie zostanie prawidłowo ukierunkowana, dochodzi do błędu w samoregulacji, 

oznaczającego, że niedominująca reakcja, która byłaby w danym kontekście bardziej 

adaptacyjna, nie zostanie uruchomiona (Huflejt-Łukasik, 2010). Odpowiednie ukierunkowanie 

uwagi pozwala uruchomić najbardziej adaptacyjne zachowania nawet, jeśli nie są one 

dominujące. Z kolei niedobór i rozproszenie uwagi, która winna być poświęcona dominującej 

reakcji, może utrudniać realizację zachowań najbardziej adaptacyjnych w danym kontekście. 

Łatwo odnieść założenia omawianej koncepcji do kwestii elastyczności perspektywy 

temporalnej. Nieadekwatna do kontekstu koncentracja na tym aspekcie horyzontu czasowego, 

który jest spójny z najwyraźniej zaznaczonymi emocjami (silnymi i wyczerpującymi pojemność 

uwagi), jednak nie adaptacyjny w danej sytuacji, prowadzi do błędów w samoregulacji i 

nieefektywnego działania. Selektywnie ukierunkowana uwaga reprezentuje wspólny mechanizm 

regulacyjny dla obszarów emocji, poznania i zachowania. Najbardziej aktywna sieć neuronów 

uruchamia dominującą reakcję, jednak odmienne reakcje są również dostępne w oparciu o inne 

sieci neuronalne, które mogą być uruchomione dzięki przeniesieniu, odpowiednio 

ukierunkowanej, uwagi (MacCoon i in., 2004). Przykładami mogą być sytuacje skupienia uwagi 
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na lęku przed przyszłą porażką, prowadzące do zaniechania prób osiągnięcia celu 

(prokrastynacja), czy koncentracji na dokonanych w przeszłości błędach, które mogą hamować 

dalszą aktywność lub – na drodze kompensacji – prowadzić do hiperaktywności, zmuszać do 

nadmiernego wysiłku ukierunkowanego na sukces, kosztem zdrowia czy bliskich relacji. 

Indywidualne preferencje czasowe związane z rytmami 
biologicznymi 
 

Prawidłowy rytm okołodobowy warunkuje zharmonizowanie procesów biologicznych 

organizmu, integrację i synchronizację procesów fizjologicznych. W społeczeństwach Zachodu, 

funkcjonowanie ludzi często jest niezgodne z rytmem, wyznaczanym przez ich wewnętrzny 

zegar biologiczny. Współczesny człowiek, szczególnie zatrudniony poza rolnictwem, daleko 

odszedł również od życia zgodnego ze zmiennością i rytmem pór roku, pór dnia, a jego 

aktywność regulowana jest standardami społecznymi (urzędowymi zmianami czasu na zimowy 

lub letni, godzinami pracy, porami otwarcia urzędów, sklepów, czy nawet regułami doby 

hotelowej podczas podróży, które szczególnie zakłócają zegar biologiczny przy zmianie stref 

czasowych, tzw. jet lag). Najbardziej wyrazista niezgodność z rytmami biologicznymi uwidacznia 

się w pracy w nocy, pracy zmianowej lub pracy w systemie skumulowanych dyżurów. Poza 

uczestniczeniem w życiu społecznym, wiele innych czynników może rozregulowywać zegar 

biologiczny, na przykład używanie światła elektrycznego, zanieczyszczenie światłem (smog 

świetlny), uniemożliwiający przebywanie w całkowitej ciemności, sprzyjającej wypoczynkowi, 

całodobowy hałas wielkomiejski. Najsilniej działającym czynnikiem zakłócającym rytm 

okołodobowy jest aktywizujące światło niebieskie (emitowane przez ekrany monitorów 

komputerowych, smartfonów). Ekspozycja na ten typ światła w godzinach wieczornych jest 

obecnie jedną z ważniejszych przyczyn zaburzeń snu. Światło niebieskie ma na człowieka 

zarówno pozytywny wpływ (aktywizacja, poprawa sprawności psychofizycznej i czujności), jak i 

negatywny (zaburzenia snu, możliwe uszkodzenie fotochemiczne siatkówki oka, rozwój 

nowotworów hormonozależnych) (Wolska, Sawicki, 2017).  

Przykładem próby okiełznania czasu, warunkowanej czynnikami ekonomicznymi, a 

mającej bezpośredni wpływ na ogólnoustrojowe funkcjonowanie człowieka jest wprowadzanie 

zmian czasu zimowego/letniego9. Zmiany czasu zapoczątkowano w 1916 r. w Niemczech, a w 

Polsce wprowadzono po raz pierwszy w czasie okupacji hitlerowskiej, później w latach 1946–

1949, 1957–1964, następnie od roku 1977 roku i nadal mają miejsce. Chaos pogłębia fakt, że 

nie wszystkie kraje zastosowały zmiany na czas zimowy/letni. W ich efekcie odnotowuje się 

symptomy rozregulowania zegarów biologicznych ludzi, obniża się wydajność pracowników 

                                                
9 http://zmianaczasu.info/art/4/historia-wprowadzenia-zmiany-czasu, data dostępu 24.10.2019  

http://zmianaczasu.info/art/4/historia-wprowadzenia-zmiany-czasu
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(nawet wówczas, gdy mogą spać dłużej), zmiany utrudniają realizację przewozów pasażerskich i 

ruchu lotniczego oraz nie przynoszą pożądanych korzyści gospodarczych. Przypuszcza się, iż 

mogą odpowiadać za nasilenie zaburzeń związanych ze stresem, depresji oraz schorzeń 

kardiologicznych. Jednak mimo to, dopiero obecnie, debatuje się nad ewentualnym 

zaniechaniem tych zmian. Dowodzi to dobitnie lekceważenia na poziomie systemowym 

konsekwencji manipulowania czasem i nierespektowania naturalnej organizacji czasowej 

funkcjonowania człowieka, zbieżnej z rytmem przyrody. 

Ustalaniem związków między rytmami natury, a indywidualnymi rytmami biologicznymi 

człowieka oraz konsekwencjami tychże dla funkcjonowania indywidualnego i społecznego, 

zajmuje się chronopsychologia. Obejmuje ona szereg zagadnień, takich jak identyfikacja 

indywidualnych chronotypów jednostek (poranności i wieczorności, popularnie określanych jako 

“bycie skowronkiem” lub “sową”), ich uwarunkowań, korelatów neurologicznych, konsekwencji 

zdrowotnych, wpływu na nastrój, proaktywność oraz kwestie bezpieczeństwa podczas 

wykonywania pracy zawodowej (Kontrymowicz-Ogińska, 2011; Randler, 2009). Z indywidualnym 

rytmem biologicznym powiązane są oscylacje temperatury ciała, wydzielania hormonów oraz 

sprawność funkcji poznawczych i wykonawczych.  

Jankowski (2011), opisując rytmikę funkcjonowania organizmu człowieka, wyróżnia rytmy 

endogenne, które powstają samoistnie oraz egzogenne, będące wynikiem uczenia się rytmiki 

zmian środowiskowych. Najwyraźniejsze różnice pomiędzy osobami o różnych chronotypach 

dotyczą dziennych fluktuacji subiektywnego poczucia sprawności psychofizycznej, czyli 

subiektywnie odczuwanego poziomu energii, które stanowi składową pozytywnego nastroju. 

Wydaje się możliwe, że osoby o chronotypie wieczornym doświadczają większego deficytu snu 

oraz, że w odbiorze społecznym są akceptowane w mniejszym stopniu, niż osoby o chronotypie 

porannym, co poza biologicznymi korelatami mogącymi mieć znaczenie dla rozwoju zaburzeń 

nastroju, gdyż może osoby będące “sowami” dodatkowo stygmatyzować.  

Konsekwencją funkcjonowania niezgodnego z własnym chronotypem, w sposób 

wymuszony w toku socjalizacji czy ze względu na sytuację życiową, w tym warunki pracy 

zawodowej, mogą być nie tylko niedobory snu i zaburzenia nastroju, ale także przewlekłe 

zmęczenie, niższy poziom sprawności psychofizycznej, większa ilość popełnianych błędów, 

podwyższone ryzyko wypalenia zawodowego, niekorzystna samoocena. Warunki wymuszające 

aktywność z pominięciem kwestii indywidualnych dyspozycji chronobiologicznych, mogą 

obejmować w zasadzie większość życia człowieka – od wczesnoporannych godzin 

odprowadzania dzieci do żłobków, przez okres nauki szkolnej (od klas rozpoczynających naukę 

o 7.00 rano, do klas uczących się do godziny 20.00),  przez cały, wieloletni okres pracy 

zawodowej. Emeryci, którzy są już od obowiązków zawodowych wolni, niekiedy nie potrafią 
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przestawić się na inny rytm, niż obowiązujący w okresie zatrudnienia. Warto zwrócić także 

uwagę na sytuację osób chorych, hospitalizowanych, które z uwagi na organizację pracy 

personelu medycznego są budzone bardzo wcześnie rano, by potem spędzać bezczynnie wiele 

godzin w łóżku, a przecież pomiary temperatury czy podawanie leków mogłyby odbywać się 

nieco później. Niebezpieczne może być również poddawanie chorych zabiegom operacyjnym 

czy inwazyjnym badaniom w czasie niedostosowanym do ich optymalnego poziomu pobudzenia 

energetycznego. 

Zwracając uwagę na zgodność aktywności człowieka z jego rytmiką biologiczną, należy 

uwzględniać nie tylko rytm snu i czuwania, ale także rytm odżywiania się i aktywności fizycznej 

(Kontrymowicz-Ogińska, 2011). Obecnie wiele firm wprowadza elastyczny czas pracy, 

umożliwiając pracownikom uzyskanie przynajmniej względnej zgodności funkcjonowania z 

predyspozycjami chronobiologicznymi, a osoby samozatrudnione mogą dowolnie regulować 

godziny swojej pracy. Równocześnie jednak w kulturach organizacyjnych różnych instytucji 

zaczyna dominować model bycia w stałym kontakcie za pośrednictwem mobilnych 

komunikatorów, co pozostaje w sprzeczności z zapewnieniem sobie możliwości wyciszenia i 

relaksu. Obecnie, w związku z rosnącym zainteresowaniem zastosowaniem chronopsychologii 

w biznesie i w poradnictwie, zwłaszcza  dla osób z problemami ze snem, wyróżnia się (Breus, 

2017) już nie dwa (czyli “sowę” i “skowronka”), a cztery typy chronobiologiczne: (1) “delfina” o 

lekkim śnie, niekiedy z zaburzeniami snu, mającego najwięcej energii wieczorem; (2) “lwa”, który 

jest typowo porannym chronotypem, wieczorem wyczerpanym; (3) “niedźwiedzia”, 

potrzebującego minimum ośmiu godzin snu i rano ospałego, jednak uaktywniającego się w ciągu 

dnia oraz (4) “wilka”, będącego zdecydowanym chronotypem wieczornym. Kwestionariusz 

Chronotypu Ogińskiej (2011) pozwala z kolei rozróżnić następujące chronotypy: skrajny 

poranny, umiarkowanie poranny, pośredni, umiarkowanie wieczorny i skrajnie wieczorny, ale 

również zwraca uwagę na amplitudę rytmów okołodobowych, od dużej o bardzo wyraźnym 

rytmie, przez średnią, aż do małej, o rytmie słabo zaznaczonym.  

Świadomość własnego chronotypu może pomóc w dostosowaniu kontekstu do 

osobistych preferencji, zapobiec forsowaniu dostosowania do wymogów społecznych i 

ograniczyć niekorzystne konsekwencje zdrowotne dla jednostki. Trudno zmienić warunki życia, 

zwłaszcza w wielkich miastach, by nie być narażonymi na dysregulację zegara wewnętrznego, 

jednak zapewnienie sobie stabilnego rytmu życia, stałych pór snu, posiłków i aktywności, 

świadome odcinanie się od czynników najbardziej zakłócających (przez wyciszenie mieszkań, 

zasłanianie okien w nocy, wyłączanie komunikatorów w porach wypoczynku, nie używanie 

telewizora i urządzeń elektronicznych wieczorami), może przyczynić się do ograniczenia 

zaburzeń naturalnego rytmu. W wielu sytuacjach można również podjąć próby negocjowania z 



 

45 
 

zakładem pracy godzin zatrudnienia, do czego rozmaite firmy wydają się być w coraz większym 

stopniu skłonne.  

Perspektywa czasowa a różne sfery funkcjonowania 
współczesnego człowieka 

Szereg badań dowodzi znaczenia orientacji temporalnej i perspektywy czasowej dla 

różnych sfer życia współczesnego człowieka. Badania przedstawione w pracach Shores 

(Shores, 2005; Shores, Scott, 2007) pozwalają traktować perspektywę czasową jako 

indywidualną zmienną różnicową, która odgrywa istotną rolę w kształtowaniu subiektywnego 

samopoczucia i poczucia szczęścia oraz wpływa na sposób wykorzystywania czasu wolnego. 

Podczas zajęć rekreacyjnych w czasie wolnym, uczestnicy dążą do osiągnięcia rozmaitych 

korzyści. Analizując związki między tym, co postrzegają jako korzyść z podejmowanej formy 

aktywności rekreacyjnej a indywidualną perspektywą czasową, stwierdzono, że osoby 

skoncentrowane na przeszłości negatywnej i teraźniejszości ujmowanej fatalistycznie były mniej 

skłonne uznawać jakiekolwiek korzyści z czasu wolnego za szczególnie dla nich ważne. Osoby 

skupione na przyszłości oraz na przeszłości pozytywnej wskazywały natomiast jako ważne 

wszystkie wyróżnione aspekty (bliskość rodziny, uczenie się - zdobywanie wiedzy, nabywanie 

nowych umiejętności, testowanie własnych wzrastających kompetencji, zyskiwanie fizycznej 

sprawności, rozwój duchowy), poza jednym – aspektem podejmowania w czasie wolnym 

aktywności związanych z ryzykiem. Ilość czasu wolnego, jakim badani dysponowali, była 

zbliżona, niezależnie od indywidualnej perspektywy czasowej. Autorzy wskazują na znaczenie 

badań perspektywy czasowej dla dopasowania modelu rekreacji do indywidualnych preferencji 

czasowych. 

Z kolei analiza związków perspektywy temporalnej z dobrostanem psychicznym, 

przeprowadzona przez Sailer i współpracowników (2014), umożliwiła uchwycenie roli ram 

czasowych przy ocenie satysfakcji z życia. Psychologiczny dobrostan okazał się związany z 

perspektywą czasową skupioną na przeszłości ujmowanej pozytywnie i na teraźniejszości 

hedonistycznej. Był skorelowany pozytywnie z satysfakcją z własnego życia w przeszłości, 

aktualnym zadowoleniem z życia w teraźniejszości i przekonaniami o przyszłej satysfakcji z 

życia oraz z przeżywaniem pozytywnego afektu. Natomiast perspektywa czasowa 

skoncentrowana na przeszłości ujmowanej negatywnie oraz na teraźniejszości fatalistycznej, 

okazała się być związana z niższym poziomem psychologicznego dobrostanu i negatywnym 

afektem. Jak komentują autorzy, szczęśliwa i mniej złowroga przeszłość, bardziej hedonistyczna 

i mniej fatalistyczna teraźniejszość oraz bardziej uporządkowana przyszłość, to źródła dobrego 

samopoczucia. Ponadto wymiar perspektywy czasowej skupionej na przeszłości ujmowanej 

negatywnie był predyktorem globalnie niższej satysfakcji życiowej. Badania te rozszerzyły 
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dotychczasową wiedzę na temat związków między perspektywami czasowymi a 

samopoczuciem, określając, jak i w jakich wymiarach czasowych (tj. w odniesieniu do 

teraźniejszości, przeszłości czy przyszłości) oceniane jest zadowolenie z życia.  

Badania prowadzone przez zespół pod kierunkiem Mooney (2017) pozwoliły 

zweryfikować wiedzę na temat znaczenia zbalansowanej perspektywy czasowej dla 

samopoczucia i dobrostanu osób w wieku dorosłym i starszym, oraz dla tworzenia przez nich 

planów funkcjonowania po przejściu na emeryturę. Okazało się, że zrównoważoną perspektywę 

czasową zidentyfikowano u około 14% respondentów. Osoby o zbalansowanym profilu 

temporalnym były bardziej skłonne do aktywnego budowania planów na okres po przejściu na 

emeryturę. Można przypuszczać, że są one w stanie przygotowywać realistyczne plany na 

przyszłość, uwzględniając swoje przeszłe doświadczenia i obecny sposobu życia, a nie dążąc 

jedynie do zachowania aktualnego status quo. Natomiast odchylenie od zbalansowanej 

perspektywy czasowej okazało się negatywnie związane z planowaniem emerytalnym i dobrym 

nastrojem oraz pozytywnie skorelowane z depresją, lękiem, poczuciem stresu i negatywnym 

nastrojem. Autorzy badań stwierdzają, że zrównoważenie temporalne można zatem traktować 

jako predyktor planowania i subiektywnego dobrostanu u osób starszych. 

  Przepiórka i Błachnio (2016) stwierdziły, że perspektywa czasowa jest ważnym 

predyktorem uzależnień behawioralnych, związanych z użytkowaniem Internetu i Facebooka. 

Okazało się, że koncentracja na negatywnej przeszłości oraz na fatalistycznie ujmowanej 

teraźniejszości pozwala przewidzieć oba rodzaje uzależnienia. Koncentracja na hedonistycznie 

ujmowanej teraźniejszości pozwala na przewidywanie uzależnienia od Internetu, podczas gdy 

koncentracja na przyszłości stanowi negatywny predyktor, a więc nie sprzyja rozwojowi 

uzależnienia.  

Sekścińska i współpracownicy (2018) przyjrzeli się znaczeniu indywidualnej perspektywy 

czasowej (zarówno utrwalonej, w formie cechy osobowościowej,  jak i indukowanej 

eksperymentalnie - stanowiącej przejściowy stan) dla podejmowania decyzji finansowych i 

poziomu ryzykownych wyborów finansowych. Zwrócili uwagę, iż manipulacje eksperymentalne 

mogą mieć różne skutki dla różnych osób w zależności od ich utrwalonych tendencji 

temporalnych. W omawianym badaniu, poziom podejmowanego ryzyka finansowego został 

określony przez sposób tworzenia portfela inwestycyjnego, w którym hipotetyczna suma 

pieniędzy mogła być zainwestowana w bardziej ryzykowne, lecz umożliwiające większe zyski,  

lub bezpieczniejsze, ale przynoszące mniejsze zyski, instrumenty finansowe (akcje, obligacje). 

Okazało się, że perspektywa czasowa skoncentrowana na hedonistycznie ujmowanej 

teraźniejszości, o charakterze stałej dyspozycji, była związana z podejmowaniem wyższego 

ryzyka finansowego. Natomiast perspektywa czasowa skupiona na przyszłości skłaniała do 
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wyboru mniej ryzykownych opcji inwestowania. W konkluzji badań eksperymentatorzy wskazują 

na rolę nie tylko stałych dyspozycji, ale również czynników sytuacyjnych (na przykład rozmowy 

lub ekspozycji na reklamę, poprzedzających podjęcie decyzji), które mogą wpływać na wybory 

finansowe konsumenta i preferencje dotyczące podejmowania ryzyka. Autorzy zwracają uwagę, 

że niezależnie od stałych dyspozycji temporalnych, możliwe jest eksperymentalne wzbudzenie 

sytuacyjnej koncentracji na przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Związki między 

względnie stałymi dyspozycjami temporalnymi, a tymi wzbudzonymi sytuacyjnie, okazały się 

złożone. Aktywowanie sytuacyjne perspektywy skoncentrowanej na przyszłości było związane z 

tendencją do obniżenia preferowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego, podczas gdy 

indukowanie sytuacyjne perspektywy skupionej na teraźniejszości hedonistycznej podwyższało 

preferowany poziom ryzyka.  Jednak, nawet po wprowadzeniu zmiennych indukowanych, nadal 

był widoczny opisany wcześniej efekt (związany z tendencją do preferowania wyższego poziomu 

ryzyka) perspektywy czasowej skoncentrowanej na hedonistycznie ujmowanej teraźniejszości, 

będącej stałą dyspozycją.  

Zdybek (2012) skupił się na uchwyceniu związków pomiędzy orientacją czasową, a 

preferowaną strategią seksualną, rozumianą jako styl przywiązania do stałego partnera lub 

gotowość do podejmowania zachowań o typie przelotnych związków seksualnych. Powiązanie 

poziomu przywiązania do partnera z orientacją temporalną okazało się słabsze, niż z płcią. Jeśli 

jednak wzięto pod uwagę osoby o wysokiej koncentracji na teraźniejszości, to kobiety były 

bardziej przywiązane do partnera, niż mężczyźni. Jedno z wyjaśnień dotyczy poziomu kosztów 

inwestycji rodzicielskich – kobiety ponoszą w większym stopniu konsekwencje nie 

przywiązanego stylu seksualnego niż mężczyźni. Natomiast badania osób deklarujących się  

jako nadaktywne seksualnie i gotowe do przelotnych związków seksualnych, wykazały, że z 

niskim przywiązaniem do partnera był związany istotnie wyższy poziom koncentracji na 

teraźniejszości, zarówno fatalistycznej jak hedonistycznej. Orientacja temporalna okazała się 

związana z preferowaną strategią seksualną i jako taka może być czynnikiem mającym istotne 

znaczenie dla bezpieczeństwa i zdrowia seksualnego, rozumianego jako przywiązanie do 

stałego partnera seksualnego.  

Okazuje się, że perspektywa czasowa ma również znaczenie dla podejmowania badań 

przesiewowych (profilaktycznych). Eksploracją (Roncancio i in., 2014) objęto grupę kobiet 

zamieszkałych w Ameryce Łacińskiej, analizując czynniki związane ze zgłaszaniem się na 

badania przesiewowe w kierunku nowotworu szyjki macicy. Orientacja na czas przyszły okazała 

się istotnie związana z samodzielnym zgłaszaniem się kobiet na badania przesiewowe 

(przynajmniej jedno badanie w ciągu trzech ostatnich lat), natomiast takiego związku nie 

zaobserwowano u kobiet skoncentrowanych na perspektywie czasowej ukierunkowanej na 
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teraźniejszość hedonistyczną. Orientacja na przyszłość wiąże się z pozytywnymi zachowaniami 

zdrowotnymi, które prowadzą do lepszego zdrowia w przyszłości lub unikania chorób i 

angażowania się w zachowania prozdrowotne. Zaś orientacja na teraźniejszość hedonistyczną 

raczej sprzyja angażowaniu się w zachowania przyjemne, które mogą być jednak ryzykowne dla 

zdrowia lub nie związane z zapobieganiem chorobom (Zimbardo, 1999; Zimbardo, Boyd, 2015). 

Badając związki między perspektywą czasową a istotnymi dla jednostki wartościami oraz 

postawami wobec środowiska, Milfont i Gouveia (2006) stwierdzili, że tendencja do ochrony 

środowiska jest związana z perspektywami temporalnymi skoncentrowanymi na przyszłości, na 

przeszłości ujmowanej pozytywnie oraz z wyznawaniem wartości biosferycznych. Nastawienie 

na ochronę środowiska jest także połączone z mniejszą otwartością na zmiany wartości, czyli z 

ich większą stabilnością. Tendencja do wykorzystywania środowiska okazała się związana z 

tendencją do ulepszania własnego życia, zgodnie z przekonaniem o uprawnionym 

wykorzystywaniu środowiska i zjawisk naturalnych w celu zaspokajania ludzkich potrzeb. 

Tendencja ta była słabo negatywnie skorelowana z perspektywą czasową skoncentrowaną na 

teraźniejszości ujmowanej hedonistycznie i na przyszłości oraz - negatywnie - z wartościami 

biosferycznymi. Wartości biosferyczne i altruistyczne okazały się ściśle ze sobą związane, a – 

jak można było oczekiwać – tendencje do ochrony środowiska i jego wykorzystywania były ze 

sobą w sprzeczności (skorelowane ujemnie). Milfont i Gouveia (2006) wskazują, iż konstrukt 

indywidualnej perspektywy temporalnej pozwala lepiej zrozumieć wybory dokonywane przez 

jednostkę w sytuacjach konfliktu między interesami własnymi i społecznymi oraz między 

interesami doraźnymi i długoterminowymi.  

Indywidualna perspektywę czasową można również powiązać z przekonaniami 

człowieka, wyznawanymi wartościami i systemem norm. Jakubowska (2005), opierając się  na 

koncepcji Rokeacha dotyczącej stopnia dogmatyzacji umysłu, wskazuje, iż dogmatyczność 

charakteryzują nie tylko izolowane struktury przekonań, zabarwione afektywnie, w których 

między poglądami przyjmowanymi za własne, a odrzucanymi, brakuje związku, ale również 

specyficzna perspektywa czasowa. Dla znacznego stopnia dogmatyczności charakterystyczna 

jest perspektywa temporalna ograniczona i zawężona jedynie do teraźniejszości lub przeszłości 

czy tylko przyszłości. Wąska i izolowana orientacja temporalna z naciskiem na przeszłość lub 

przyszłość, jest związana z przykładaniem wagi przez osoby dogmatyczne do wymiernych 

sukcesów i koncentracji na ich uwarunkowaniach oraz dalszych możliwych osiągnięciach, a nie 

na bliskich relacjach, miłości, prostych przyjemnościach (Shearman, Levine, 2006). Szersza 

perspektywa czasowa i powiązanie poszczególnych sfer, wiąże się natomiast z niższym 

poziomem dogmatyzacji. Dogmatyczność jest jednym z czynników wyjaśniających - przez 

zlokalizowanie w obszarze systemu poznawczego - uwarunkowania postaw ekstremizmu 
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politycznego. Koncentracja na jednej, skrajnej perspektywie czasowej, może prowadzić do 

dokonywania wyborów dyktowanych motywami mieszczącymi się tylko w danym obszarze 

czasowym (działań motywowanych poczuciem przeszłej krzywdy, jakiej jednostka lub jej 

rodzina, ród, klan czy naród, kiedyś doznał; wymuszeniem pożądanej zmiany w przyszłości, 

zgodnej z wyznawaną ideologią), a w konsekwencji do skrajnych kroków, aktów przemocy, a 

nawet terroryzmu. Na związki między orientacją czasową a terroryzmem zwrócili również uwagę 

Zimbardo i Boyd (2015). Terroryści – samobójcy, z jednej strony stanowią przykład fanatyzmu 

religijnego, z drugiej są niewątpliwie skoncentrowani na przyszłych konsekwencjach podjętych 

aktów terroru, w których co prawda cierpiąc - zginą, ale w przyszłej perspektywie czeka ich, 

zgodna w przyjętymi wierzeniami, nagroda po śmierci, co wskazuje na ich transcendentalne, 

przyszłościowe nastawienie. 

Kwestia związków między orientacją czasową, a różnymi formami religijności to kolejna, 

na którą zwraca uwagę Zimbardo (Zimbardo, Boyd, 2015). Perspektywa czasowa osób 

wierzących, religijnych, oczekujących życia po śmierci, wydaje się sięgać dalej w przyszłość, niż 

osób niewierzących, jednocześnie zmuszając do refleksji nad własnymi czynami w przeszłości, 

gdyż to one decydują o szansach na życie wieczne. Przyszłość doczesna rozpoczyna się w 

teraźniejszości, a kończy w chwili wyobrażonej śmierci. Perspektywa postrzegania czasu 

zorientowana na przyszłość transcendentalną rozciąga się natomiast od chwili śmierci 

fizycznego ciała w nieskończoność. Obejmuje ona różne wyobrażone zdarzenia, takie jak sąd 

ostateczny, zbawienie lub potępienie, połączenie z ukochanymi, którzy odeszli wcześniej, 

osiągnięcie jedności z naturą, reinkarnację czy koniec cierpienia - w zależności od 

wyznawanych poglądów religijnych i formy duchowości. Istnieją znaczące różnice między 

poszczególnymi religiami co do zakresu, w jakim wierni przyjmują tę perspektywę. Można się 

zastanawiać, w jaki sposób wiara w transcendentalną przyszłość i zaangażowanie religijne 

wpływa na zachowanie i funkcjonowanie psychiczne wierzących. W badaniach 

eksperymentalnych Cartera i współpracowników (2012) okazało się, że zaangażowanie religijne 

wiąże się z tendencją do rezygnacji z nagród bezpośrednich w celu uzyskania jeszcze 

większych w przyszłości. Perspektywa czasowa może również odgrywać rolę mediatora między 

orientacją religijną, a jakością życia (Mohammadi i in., 2018). Pośrednicząc w relacjach między 

zewnętrzną orientacją religijną a jakością życia, teraźniejsza orientacja hedonistyczna wpływa 

pozytywnie, zaś koncentracja na przeszłości ujmowanej negatywnie i teraźniejszości 

fatalistycznej wywiera negatywny wpływ na poczucie satysfakcji życiowej. Oznacza to, że jeśli w 

postawie religijnej danej osoby najistotniejszą rolę odgrywają zewnętrzne praktyki i rytuały 

religijne, to u osób o orientacji teraźniejszej hedonistycznej poprawiają one jakość życia, 

podczas gdy u osób o orientacji teraźniejszej fatalistycznej oraz przeszłej negatywnej jakość 

życia się pogarsza. Natomiast koncentracja na przeszłości ujmowanej negatywnie, pozytywnie i 
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na przyszłości, odgrywa pozytywną rolę pośredniczącą w relacji między wewnętrzną orientacją 

religijną a satysfakcją z życia. Wyniki te sugerują, że jeśli osoba przejawia głęboką wewnętrzną 

religijność, może ona mieć pozytywne znaczenie dla poprawy jakości życia wówczas, gdy 

perspektywa czasowa jest skoncentrowana przeszłości ujmowanej pozytywnie lub na 

przyszłości, a nawet, gdy dominuje orientacja skupiona na przeszłości negatywnej. Potwierdza 

to znaczenie głębokiej, a nie tylko zewnętrznie przejawianej religijności. 

  Aspekty temporalne przenikają właściwie wszystkie sfery życia współczesnego 

człowieka, a poza znaczeniem jednostkowym mogą mieć charakter bardziej powszechny, 

związany ze zjawiskami zachodzącymi w obecnym świecie i sposobem przedstawiania ich przez 

mass media.  

 

Społeczne aspekty zakłóceń perspektywy czasowej 
Na to, jaki jednostka ma horyzont czasowy, mają między innymi wpływ dopływające do 

niej informacje o sytuacji we współczesnym świecie. Obecnie są one alarmujące - dotyczą całej 

planety i zagrożonej egzystencji rodzaju ludzkiego. Są to komunikaty na temat katastroficznego 

w skutkach ocieplenia klimatu, nadmiernej emisji dwutlenku węgla, wycinania lasów 

produkujących tlen, wyczerpywania zasobów wody, wyginięcia wielu gatunków roślin i zwierząt, 

zaśmiecenia oceanów plastikiem. Młode osoby (m.in. Greta Thunberg10 czy Inga Zasowska11) 

podejmują “strajki klimatyczne”, gdyż martwią się o to, w jak zanieczyszczonym środowisku 

przyjdzie im żyć; rodzicom towarzyszy lęk o przyszłość dzieci, niektórzy decydują się wręcz 

zaniechać prokreacji z powodu przewidywanej katastrofy klimatycznej 12. Niepokój, poczucie 

bezradności, smutek, żal za straconym naturalnym ekosystemem, indukują stany lękowo-

depresyjne u wielu osób. W tym kontekście pojawiło się pojęcie depresji klimatycznej 13, w 

odniesieniu do zespołu objawów psychopatologicznych w reakcji na prognozy dotyczące 

skróconej perspektywy życia dla całej ludzkości do 2050 r.14 Niektórzy mobilizują się do podjęcia 

proekologicznych akcji, dostępnych w ich sytuacji życiowej oraz otoczeniu i starają się małymi 

krokami działać na rzecz poprawy sytuacji. Jednak wiele osób nie zmienia trybu życia, co nie 
                                                
10 https://www.wprost.pl/swiat/10176073/plomienne-wystapienie-15-latki-na-szczycie-klimatycznym-w-
katowicach-jest-znana-na-calym-swiecie.html, data dostępu 24.08. 2019 r.  
11 http://wyborcza.pl/7,162657,24964608,wakacyjny-strajk-klimatyczny-13-letnia-inga-nie-odpuszcza-i.html 
data dostępu 10.09. 2019 r.  
12 https://natemat.pl/276907,dlaczego-kobiety-nie-chca-miec-dzieci-przez-kryzys-klimatyczny-w-2050-
roku, data dostępu 24.08. 2019 r.  
13 https://oko.press/to-bedzie-koniec-cywilizacji-jaka-znamy-depresja-klimatyczna-w-polsce-wywiad/, data 
dostępu 24.08. 2019 r.  
14 https://innpoland.pl/147845,polski-fizyk-globalne-ocieplenie-doprowadzi-do-wyginiecia-ludzi, data 
dostępu 24.08. 2019 r. , https://tech.wp.pl/musimy-zmniejszyc-emisje-co2-mamy-tylko-30-lat-albo-
wyginiemy-6324271004563073a, data dostępu 24.08. 2019 r.  

https://www.wprost.pl/swiat/10176073/plomienne-wystapienie-15-latki-na-szczycie-klimatycznym-w-katowicach-jest-znana-na-calym-swiecie.html
https://www.wprost.pl/swiat/10176073/plomienne-wystapienie-15-latki-na-szczycie-klimatycznym-w-katowicach-jest-znana-na-calym-swiecie.html
http://wyborcza.pl/7,162657,24964608,wakacyjny-strajk-klimatyczny-13-letnia-inga-nie-odpuszcza-i.html
https://natemat.pl/276907,dlaczego-kobiety-nie-chca-miec-dzieci-przez-kryzys-klimatyczny-w-2050-roku
https://natemat.pl/276907,dlaczego-kobiety-nie-chca-miec-dzieci-przez-kryzys-klimatyczny-w-2050-roku
https://oko.press/to-bedzie-koniec-cywilizacji-jaka-znamy-depresja-klimatyczna-w-polsce-wywiad/
https://innpoland.pl/147845,polski-fizyk-globalne-ocieplenie-doprowadzi-do-wyginiecia-ludzi
https://tech.wp.pl/musimy-zmniejszyc-emisje-co2-mamy-tylko-30-lat-albo-wyginiemy-6324271004563073a
https://tech.wp.pl/musimy-zmniejszyc-emisje-co2-mamy-tylko-30-lat-albo-wyginiemy-6324271004563073a
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wynika jedynie z wygodnictwa lub przyzwyczajenia. Katastrofizacja, indukowana przez media, 

paradoksalnie może nie mobilizować do podjęcia konstruktywnych działań. Rodzi lęk, który jest 

emocją uruchamiającą mechanizmy obronne, powodujące minimalizowanie i bagatelizowanie 

zagrożenia, jego ignorowanie lub wręcz bunt i chęć odreagowania. Lęk nie działa bowiem w 

sposób motywujący (podobnie, jak nie powodują natychmiastowego rzucenia palenia 

przerażające zdjęcia na opakowaniach papierosów), znacznie bardziej efektywne może być 

ukazywanie pozytywnych efektów podejmowanych działań, nawet drobnych, dostępnych dla 

każdego, dobrych praktyk i inspirujących wzorów (jak np. plogging - bieganie rekreacyjne 

połączone ze zbieraniem śmieci i oczyszczaniem bliskiego otoczenia).  

Sytuację planety pogarsza konsumpcjonizm, związany z nadmiernym nabywaniem 

rzeczy, które stały się głównym wyznacznikiem statusu społecznego. Ponieważ popyt napędza 

produkcję, na rynku pojawia się zalew produktów, które odzwierciedlają chwilowe mody, a 

kupowane są nie dla ich użyteczności, lecz dla prestiżu, rozrywki, czy w celu odreagowania 

napięć przez kompulsywne zakupy. Zdaniem Baumana (2009), w społeczeństwie 

konsumpcyjnym najbardziej charakterystyczne jest jednak nie nadmierne nabywanie, lecz 

wyrzucanie, nietrwałość dokonywanych wyborów i zadowolenia, osiąganego dzięki kupowaniu i 

gromadzeniu rzeczy. Producenci dostosowują się do wymagań konsumentów, tworząc rzeczy o 

gorszej jakości i krótszej żywotności, które nie będą używane latami, przez całe życie człowieka, 

czy nawet przez pokolenia, jak to bywało w przeszłości. Kolejne modele przedmiotów, o 

nieistotnych modyfikacjach, skłaniają kapryśnych konsumentów do wymieniania dobrych, nie 

zniszczonych rzeczy na nowsze, niekoniecznie lepsze, a jednorazowe produkty w znacznym 

stopniu wyparły tradycyjne, wielorazowe (na przykład chusteczki higieniczne, ręczniki 

papierowe, jednorazowe sztućce czy naczynia). Warto zwrócić uwagę, że rzeczy się obecnie 

właściwie nie reperuje, lecz wymienia na inne; stare modele są szybko wycofywane i 

zastępowane nieznacznie zmienionymi, nowszymi, a zawody związane z naprawianiem już 

niemal całkiem zniknęły z przestrzeni społecznej (jak repasacja pończoch; coraz mniej jest 

fachowców naprawiających zegarki czy obuwie). Rozwinięty konsumpcjonizm idzie w parze z 

orientacją na teraźniejszość zabarwioną hedonistycznie i tendencją do osiągania bezpośrednich, 

natychmiastowych gratyfikacji. Ułatwiają to nowe formy zakupów (sklepy internetowe) i płatności 

(karty płatnicze, łatwość zadłużania się). Mówiąc o konsumpcjonizmie, warto wspomnieć o 

manipulowaniu orientacją czasową konsumentów przez firmy, dążące do wzrostu sprzedaży 

swoich produktów. Możliwe jest chwilowe ukierunkowanie horyzontu temporalnego jednostki na 

przyszłość (co robią głównie firmy sprzedające ubezpieczenia), na teraźniejszość (wszelkie must 

have sezonu, atrakcje last minute skłaniające do natychmiastowego kupna, epatowanie możliwą 

do osiągnięcia natychmiastowej przyjemności z użycia danego kosmetyku czy jazdy nowym 
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autem) oraz na przeszłość (opieranie się na sentymencie i przywiązaniu do marek mających 

wieloletnią tradycję).  

Stopniowo pojawiają się odmienne trendy lifestylowe, będące reakcją na nadmiar rzeczy, 

ale również związane z większą świadomością ekologiczną (minimalizm, recycling - downcycling  

i upcycling, redukowanie ilości produkowanych śmieci - zero waste, moda na zaopatrywanie się 

w sklepach typu second hand). Charakterystyczne jest wprowadzanie do ubierania się i 

urządzania wnętrz produktów vintage, wyrażających tęsknotę za wartościami o charakterze 

bardziej trwałym i zawierającym międzypokoleniowy przekaz.  

Kolejnym przejawem zaburzonej perspektywy czasowej we współczesnym 

społeczeństwie Zachodu wydaje się wszechobecny kult młodości. Postępy medycyny 

estetycznej (stosowanie botoksu, operacje plastyczne), terapie hormonalne i wiele innych 

procedur medycznych umożliwiają  - przynajmniej w odniesieniu do wyglądu człowieka - 

niemalże zatrzymanie biegu czasu, a hasła mówiące, że dzisiejsza sześćdziesiątka to dawna 

czterdziestka 15 , docierają do powszechnej świadomości i u wielu wzbudzają wątpliwości 

dotyczące prawa do naturalnego starzenia się. Lansowane wzorce medialne podtrzymują 

przekonanie, że starzenie się jest procesem, który można zahamować, co więcej, jest procesem 

wstydliwym. Osoby, które nie próbują skorzystać z dostępnych sposobów na utrzymanie 

młodości, uznawane są za zaniedbane, a ich zachowanie i dokonywane wybory za 

niehigieniczne czy wręcz nieprzyzwoite, bo narażające innych na niepożądany widok 

zmarszczek i siwych włosów. Towarzyszy temu niechęć i odraza wobec osób starych, chorych i 

umierających, a tematy choroby i śmierci stanowią tabu ukrywane w życiu społecznym, 

ponieważ przypominają o nieuchronnym przemijaniu. Mechanizm dyskryminacji ze względu na 

wiek i kondycję psychofizyczną związaną związaną z naturalnymi procesami starzenia (ageizm) 

wyjaśnia m.in. teoria opanowywania trwogi Greenberga, Solomona i Pyszczynskiego (1997; por. 

Łukaszewski, Boguszewska, 2008), zgodnie z którą powszechny lęk egzystencjalny i poczucie 

kruchości ludzkiego życia zmuszają do wypierania myśli o śmierci oraz aktualizujących lęk 

obrazów starości, choroby, zaprzeczania przemijaniu, poszukiwania sposobów ukojenia 

napięcia oraz ciągłego potwierdzania własnej niezniszczalności, młodości i tężyzny fizycznej.  

  Większość żyjących współcześnie ludzi ma poczucie tymczasowości. Nowoczesna 

rzeczywistość jest “płynna” (Bauman, 2006). Ciągłe zmiany, rzutujące na jednostkowe życie 

oraz warunki gospodarcze, polityczne, ekologiczne i wiele innych, katastroficzne perspektywy, 

nietrwałość rzeczy, niestabilność i relatywizacja norm i zasad, czynią wszystko 

nieprzewidywalnym, co może skłaniać do zachłannego korzystania z tego, co w danej chwili jest 
                                                
15 https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1713456,1,seniorzy-jak-nastolatki-czyli-kiedy-
zaczyna-sie-starosc.read, data dostępu 25.08. 2019 r.  

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1713456,1,seniorzy-jak-nastolatki-czyli-kiedy-zaczyna-sie-starosc.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1713456,1,seniorzy-jak-nastolatki-czyli-kiedy-zaczyna-sie-starosc.read
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dostępne i możliwe, bo nie wiadomo, jak dalej potoczą się sprawy. Lęk i niepewność nie 

sprzyjają budowaniu poczucia stabilnej ciągłości czasowej. 

Harmonia i równowaga temporalna 
Optymalnemu funkcjonowaniu, które nie ma na celu przede wszystkim wzrostu 

produktywności i wydajności działań jednostki, lecz zwiększenie jej poczucia satysfakcji i 

umożliwienie rozwoju osobistego, sprzyja traktowanie czasu nie jako wyczerpywalnego zasobu, 

który - gdy upłynie niewykorzystany - jest bezpowrotnie stracony, ale jako wielowymiarowego, 

wielopoziomowego zjawiska, przynoszącego wciąż nowe możliwości i szanse. Ujmowanie 

wydarzeń z przeszłości, tych dziejących się obecnie i przyszłych celów w sposób powiązany 

pozwala uchwycić relacje i związki między nimi, na tle i w kontekście funkcjonowania w różnych 

rolach życiowych, w związku z rozmaitymi aspektami relacji interpersonalnych. Synergiczne 

podejście pozwala ujmować czas wielopłaszczyznowo, jako nośnik, który wiedzie człowieka ku 

spełnieniu (Tucholska, 2009). Życie “tu i teraz”, jednak opierające się na przeszłości, która 

stanowi jego bazę oraz jest źródłem cennych doświadczeń, z wizją przyszłości, w której można z 

tych doświadczeń skorzystać, ale także dokonać zmian i zrealizować marzenia, stanowi 

zespolenie wszystkich trzech wymiarów temporalnych. Uspójnienie własnego funkcjonowania z 

osobistym zegarem biologicznym i rytmem przyrody, stanowi panaceum na dyskomfort 

wynikający z konieczności życia w świecie społecznym, ignorującym naturalną rytmikę przyrody.  

Optymalnemu funkcjonowaniu w czasie sprzyja zrównoważona perspektywa czasowa, 

związana z pozytywnym ujęciem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Umiejętność 

elastycznego przełączania się w zależności od sytuacji, czyli koncentrowania na różnych 

aspektach horyzontu czasowego (nastawieniu na przeszłość podczas spotkania z przyjacielem z 

lat dziecięcych, koncentracji na teraźniejszości w czasie rekreacyjnego spaceru po lesie, czy 

nastawień przyszłościowych podczas planowania nowych inwestycji), pozwala na adekwatne do 

sytuacji ukierunkowanie uwagi i dostosowanie do wymogów kontekstualnych. Natomiast, ze 

względu na to, że niektóre próby manipulowania wzbudzaną sytuacyjnie orientacją temporalną 

mogą prowadzić do ulegania różnorodnym pokusom (reklamy), lękom (wzmacnianie zagrożenia 

co do dalszej egzystencji gatunku ludzkiego) i resentymentom (zachęcanie do kontynuowania 

misji przodków mimo zmienionych warunków geopolitycznych), odporność na sytuacyjne 

pobudzenia perspektywy może okazać się jednym z elementów dobrego funkcjonowania, w 

którym sięgnięcie w obszar określonego horyzontu czasowego jest poddawane refleksji 

jednostki.  

Odpowiadając zatem na pytanie postawione na początku: dla współczesnego człowieka 

istnieje inna droga niż uleganie chorobie pośpiechu lub popadanie w bierność i zwlekanie. To 
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droga samowiedzy, lepszego poznania sposobu funkcjonowania własnego organizmu, jego 

wewnętrznych rytmów, większej uważności na siebie, otaczający świat przyrodniczy i społeczny, 

chronienia się przed czynnikami destabilizującymi funkcjonowanie temporalne oraz takiego 

organizowania kontekstu własnego życia, by zachować najpełniejszą harmonię i zbalansowanie. 

Ponieważ świadomość społeczna, wiedza i motywacja przeciętnego człowieka wzrasta, można 

mieć nadzieję na obranie tej drogi przez coraz większe grono osób. 

Techniki sprzyjające odzyskiwaniu harmonii czasowej 
Osoba zdrowa fizycznie i psychicznie może wiele zrobić dla poprawy jakości życia, 

uzyskania większego komfortu, satysfakcji i poczucia dobrostanu. Istnieje wiele sposobów, 

pozwalających odprężyć się w pełnym pośpiechu świecie, zyskać dystans, większą 

samoświadomość, równowagę i harmonię. Niektóre z nich są stosowane intuicyjnie przez osoby 

dążące do zbalansowania życia i jego lepszej jakości. Do nich można zaliczyć troskę o proporcje 

w angażowaniu się w różne aktywności (balans praca - rodzina, obowiązki - przyjemności), 

zapewnianie sobie codziennej chwili relaksu (spacer, pachnąca kąpiel, wieczór z książką), 

umiejętne organizowanie urlopów i wolnych dni z przeznaczeniem na najodpowiedniejszą formę 

wypoczynku (na ogół odmienną od rutynowej działalności zawodowej), przebywanie na łonie 

natury i kontakt ze zwierzętami, korzystanie z instytucji oferujących zabiegi odprężające (różne 

formy masaży, ośrodki odnowy biologicznej, spa). Niewyczynowe formy sportu, praca w 

ogródku, ćwiczenia jogi i różne formy medytacji, słuchanie muzyki, rozmaite formy twórczej 

ekspresji, to kolejne sposoby na wyciszenie i odzyskanie satysfakcji z życia. 

Oddziaływania psychologiczne, które mogą być pomocne w odzyskaniu równowagi, 

wyciszeniu i uspokojeniu, to przede wszystkim różne formy relaksacji (George, 2001; Kratochvil, 

2003; Siek, 1999), w których odprężenie ciała (napiętych mięśni, usztywnionej postawy) i 

regulacja oddechu pomaga w uzyskaniu odprężenia psychicznego (np. trening autogenny 

Schultza, relaksacja progresywna Jacobsona). Techniki te pozwalają na zwiększenie 

świadomości własnego ciała, regulację funkcji wegetatywnych, uspokojenie, złagodzenie 

nieprzyjemnych emocji, w konsekwencji uzyskanie większej odporności na ewentualne trudne 

sytuacje życiowe. Równocześnie, techniki relaksacyjne mają korzystny wpływ na koncentrację, 

umożliwiając - po efektywnym wypoczynku - skuteczne rozwiązywanie zadań, pracę umysłową 

czy inne formy działania.  

Metoda biofeedbacku, skłaniająca do świadomego rejestrowania sygnałów płynących z 

ciała oraz zauważania niuansów w ich doznawaniu, prowadzi do powstania biologicznego 

sprzężenia zwrotnego między informacjami o fizjologicznym funkcjonowaniu organizmu, a 

stanem psychicznym jednostki. Dzięki różnorodnym czujnikom (jak wskazania EEG, badanie 
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reakcji skórno-galwanicznej, tętna, ciśnienia krwi, rytmu oddechów, temperatury ciała i in.), 

osoba poddana biofeedbackowi, uczy się kontrolować swoje reakcje fizjologiczne. Może na 

przykład spowolnić i pogłębić oddech, odprężyć mięśnie, rozluźnić ciało w sposób prowadzący 

do spadku ciśnienia, dzięki czemu wpływa na własne reakcje fizjologiczne i je modyfikuje. 

Stosowanie biofeedbacku może pełnić rolę zaawansowanej procedury relaksacyjnej, jednak 

może być także formą terapii i rehabilitacji w różnorodnych zaburzeniach (Hammond, 2006).  

Floating, używany komercyjnie, ale również terapeutycznie, to wynalazek ostatnich lat, 

forma relaksu w wodzie, w kabinie deprywacji sensorycznej. Woda o temperaturze ciała i 

wysokiej zawartości soli sprawia, że człowiek bez wysiłku unosi się w niej, nie odczuwając 

działania grawitacji, a odcięcie od bodźców zewnętrznych sprzyja ukojeniu, późniejszej większej 

chłonności umysłu i koncentracji, przypływowi energii.  Na ogół ludzie uczestniczący w sesjach  

floatingu czują się spokojniejsi, zadowoleni, optymistycznie nastawieni, lepiej śpią (Kjellgren, 

Westman, 2014).  

Wszystkie opisane techniki sprzyjają koncentracji na “tu i teraz”, pozwalają 

zintensyfikować kontakt z doznaniami płynącymi z ciała, przyjrzeć się strumieniowi myśli i 

uzyskać dystans wobec wyzwań, jakie nieustannie stawia człowiekowi życie. Stosowanie ich 

sprzyja redukcji poczucia nieustannej presji czasu i może subiektywnie spowolnić jego przepływ. 

Kluczowa jednak wydaje się samoświadomość człowieka, nie poddawanie się bezrefleksyjnie 

wymuszonemu pośpiechowi, troska o zgodność własnego funkcjonowania z zegarem 

biologicznym, bo wówczas znalezienie własnego, indywidualnego sposobu na optymalizację 

funkcjonowania w czasie nie powinno być trudne. Zmiana traktowania momentów zatrzymania 

się i zwolnienia, rozluźnienia - nie jako straconego bezużytecznie czasu, lecz jako możliwości 

dokonania refleksji, spojrzenia na problemy z dystansu i nowej perspektywy, nabrania sił, 

uspokojenia, odprężenia, pomaga w dawaniu sobie na nie wewnętrznego przyzwolenia.  

Osobom prokrastynującym korzyści mogą przynieść techniki budowania umiejętności 

zarządzania sobą w czasie (por. Kubis, 2008; Mihotich, Compton, 2017; Tracy, 2014; Tucholska, 

2009) - ustanawiania priorytetów wedle wartości i ważności a nie pilności spraw do załatwienia, 

trzymania się planu działania, realizowania celów w dłuższych odcinkach czasu, 

samomotywowania się i samowzmacniania oraz ignorowania nie sprzyjających realizacji planów 

alternatywnych pokus. 
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Tabela 2.1. Zestawienie statystyk obrazujących styl życia współczesnych Polaków 
 

Zmienna  Dostępne dane 
statystyczne 

Źródło informacji 

Wydłużony czas pracy (50 
godzin  i więcej w ciągu 
tygodnia) 

12,6% Polaków GUS, Jakość życia w Polsce, 
Edycja 2017 

Brak wolnego czasu dla 
siebie (w ciągu dnia 
powszedniego czasu 
wolnego nie wystarcza im 
nawet na wykonanie 
koniecznych zajęć bądź 
starcza go jedynie na to, co 
muszą zrobić, ale nie mają 
czasu wolnego dla siebie) 

18,8% Polaków jw. 

Satysfakcja z ilości czasu 
wolnego  

64,3% Polaków jw. 

Satysfakcja ze sposobu 
spędzania czasu wolnego 

64,2% Polaków jw. 

Złożony wskaźnik dobrego 
samopoczucia 

50,2% Polaków jw. 

Złożony wskaźnik złego 
samopoczucia 

4,5% Polaków jw. 

Poczucie szczęścia Polska na 40. miejscu w 
Światowym Raporcie o 
Szczęśliwości 2019 

Źródło16  
 

Znaczenie równowagi między 
pracą a życiem prywatnym za 
podstawowe dla szczęścia 

80% badanych Polaków 
uważa to kryterium za istotne 

Źródło17  
 

Aktualnie doświadczane 
szczęście w miejscu pracy 

6,3% badanych Polaków jw. 

Skłonność do polecania 
swojej pracy znajomym ze 
względu na możliwości 
zachowania równowagi 
między pracą a życiem 
prywatnym 

47% badanych Polaków 
uważa to kryterium za istotne 

jw. 

Ilość godzin spędzanych w 9 miejsce na świecie zajmują Źródło18  

                                                
16 https://worldhappiness.report/ 
17 
https://www.jobhouse.pl/images/zdjecia/RAPORT_SZCZ%C4%98%C5%9ACIE%20W%20PRACY%20PO
LAK%C3%93W.pdf 

https://worldhappiness.report/
https://www.jobhouse.pl/images/zdjecia/RAPORT_SZCZ%C4%98%C5%9ACIE%20W%20PRACY%20POLAK%C3%93W.pdf
https://www.jobhouse.pl/images/zdjecia/RAPORT_SZCZ%C4%98%C5%9ACIE%20W%20PRACY%20POLAK%C3%93W.pdf
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pracy Polacy (1792 godziny w ciągu 
roku)  - raport z 2018 roku 
wskazuje na tendencję 
spadkową 

 

 

                                                                                                                                                        
18 https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm 

https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm
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Rozdział 3. O czasie, który więzi... 
- Stres i kryzys psychologiczny a czas - 

 
 

  
W skrócie... 
W rozdziale tym zostanie omówiona specyfika temporalna krańcowo bolesnego doświadczania 

stanów kryzysu psychologicznego. Kryzysy psychologiczne dotyczą osób zdrowych psychicznie, 

które w szczególnie trudnej sytuacji osobistej wyczerpały możliwości poradzenia sobie, jednak 

próbują uporać się z problemem, pokonać stan kryzysu i powrócić do normalnego 

funkcjonowania. Kryzys, rozwiązany konstruktywnie, może być przeżyciem budującym poczucie 

siły i sprzyjającym rozwojowi osobistemu. Jednak nie rozwiązany, lub jedynie przejściowo 

wyciszony i przeczekany, osłabia człowieka, powoduje destrukcyjne zachowania podczas 

kolejnych trudnych sytuacji i może być źródłem symptomów psychopatologicznych. Omówione 

tu temporalne aspekty związane z doświadczeniem kryzysu psychologicznego obejmują 

specyficzne, subiektywne doznania dotyczące czasu psychologicznego osób będących w 

kryzysie, zagadnienie predyspozycji temporalnych sprzyjających kryzysowemu przeżywaniu 

sytuacji trudnych oraz konsekwencji przejścia kryzysu dla dalszego funkcjonowania 

temporalnego. W rozdziale zostaną sformułowane propozycje oddziaływań 

psychoterapeutycznych, ukierunkowanych na redukcję niekorzystnych predyspozycji 

temporalnych, torujących drogę przejściu od stanu stresu do stanu kryzysu psychologicznego 

oraz ewentualnych zaburzeń związanych ze stresem. 

 
 

Psychologia stresu i kryzysu  
  Pojęcie stresu, spopularyzowane w literaturze i języku potocznym, poszerzyło znacznie 

swój zakres od czasu pierwotnych badań prowadzonych przez “ojca” teorii stresu, Selye’go 

(Selye, 1963, 1977) w latach 50. ubiegłego wieku, jednak zarazem zachowało swoje 

podstawowe znaczenie. Stres towarzyszy człowiekowi nieustannie w zmaganiach z 

wyzwaniami, jakie niesie życie; oprócz eustresu, czyli “dobrego”, mobilizującego stresu, 

jednostka może doświadczać dystresu, mającego charakter obciążający lub zagrażający. Stres 

rozumiany bywa współcześnie na wiele sposobów: (1) jako bodziec czyli stresor, (2) jako reakcja 

- wegetatywna i psychologiczna, głównie emocjonalna i behawioralna człowieka oraz (3) jako 

rodzaj nieustannej transakcji między człowiekiem a jego otoczeniem (Lazarus, 1986). Dynamika 

procesualnej reakcji na stres obejmuje szereg faz - od początkowej fazy reakcji alarmowej, 

przez fazę adaptacji, w której mimo doświadczania stresu jednostka zachowuje możliwość 
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funkcjonowania, aż do fazy wyczerpania, która może zakończyć się - zależnie od rodzaju stresu 

- wystąpieniem objawów psychopatologicznych, destrukcyjnymi zachowaniami a nawet śmiercią. 

Szczególnym obciążeniem dla jednostki jest stres chroniczny, powodujący bardzo niekorzystne 

skutki psychofizyczne (Terelak, 1995). Jednak nie tylko trudne sytuacje życiowe są źródłem 

stresu - taki skutek mogą również wywołać drobne, lecz nakładające się uciążliwości życiowe 

(Lazarus, 1996).  

Poznawczy model stresu, opracowany przez Lazarusa i Folkman (1984), podkreśla 

znaczenie oceny bieżącej sytuacji przez człowieka narażonego na trudne realia oraz przebiegu 

procesów radzenia sobie z nim. Ocena sytuacji obejmuje etap pierwotny (czy to sytuacja bez 

istotnego znaczenia; stres - szkoda, zagrożenie, czy może ciekawe wyzwanie, przygoda?), 

wtórny (jakie posiadam zasoby osobiste lub z jakich zasobów otoczenia mogę skorzystać, by 

poradzić sobie z tą sytuacją?) oraz ocenę trzeciego stopnia (jaki skutek wywierają podjęte 

przeze mnie wysiłki zaradcze?). Procesy zaradcze mogą mieć charakter instrumentalny, 

ukierunkowany na rozwiązanie zaistniałego problemu, lub/i charakter emocjonalny, skupiony na 

przeżyciach emocjonalnych jednostki. Obejmują one szereg strategii (jak poszukiwanie 

informacji, działanie lub powstrzymanie się od działania, przewartościowanie i inne procesy 

poznawczej reinterpretacji zdarzenia), mogą one być ukierunkowane na rozwiązanie problemu 

lub na obronę, a ich skuteczność zależy od tzw. “dobroci dopasowania” (goodness of fit, 

Folkman i in., 2001). Utrwalone sposoby zaradcze tworzą styl zaradczy, typowy dla danej osoby.  

Endler i Parker (1990) wyróżnili trzy podstawowe style radzenia sobie ze stresem, tj. styl 

skoncentrowany na problemie, styl skoncentrowany na emocjach i styl skoncentrowany na 

unikaniu (przez poszukiwanie wsparcia lub angażowanie się w czynności zastępcze). W 

sytuacjach o umiarkowanym poziomie stresu o podjętych wysiłkach zaradczych decyduje 

właśnie styl radzenia sobie, podczas gdy w sytuacjach szczególnie nasilonego stresu lub w 

nowych okolicznościach decydująca może być specyfika tychże, wymuszająca określoną 

reakcję. Ludzie różnią się zarówno repertuarem strategii zaradczych, stopniem ich utrwalenia i 

tendencją do preferowania określonych strategii, jak też rodzajem i elastycznością stylu radzenia 

sobie (Heszen-Niejodek, 2002a).  

Badania prowadzone przez zespół pod kierunkiem Heszen-Niejodek (2002b) wskazują, 

że radzenie sobie odzwierciedla intensywność emocji stanowiących czynnik motywujący do 

aktywności, a emocje mogą być czynnikiem inicjującym i organizującym radzenie sobie ze 

stresem. W nowszych badaniach Folkman i Moskowitz (2000a, 2000b; Folkman, 2008) 

podkreślają, że procesy radzenia sobie mogą nie tylko pomagać opanować sytuację trudną i 

zredukować przykre emocje, ale również mogą stanowić źródło pozytywnych emocji, dumy i 

satysfakcji, zadowolenia z siebie, nadawania znaczenia sytuacjom trudnym, a nawet prowadzić 

do wzrostu i rozwoju osobistego. Mimo licznych badań poświęconych procesualnemu 
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charakterowi przebiegu stresu i radzenia sobie (Folkman, Lazarus, 1985; Lazarus, Folkman, 

1987), wiedza na temat przebiegu radzenia sobie ze stresem w aspekcie temporalnym jest 

stosunkowo niewielka i niewystarczająca (Gruszczyńska, 2007).  

  Dramatycznie trudne wydarzenia życiowe, ich kumulacja, niedostatek zasobów lub 

niedostateczna odporność psychiczna człowieka mogą sprzyjać przerodzeniu się stanu stresu w 

kryzys psychologiczny. Mianem kryzysu jest określany szczególny rodzaj stresu  

psychologicznego, który jest związany z zagrożeniem życia i zdrowia człowieka, jego 

najbliższych osób oraz najistotniejszych dla niego wartości. W stanie kryzysu przeżycia jednostki 

są krańcowo bolesne, równowaga psychiczna ulega zakłóceniu, w doznawanym  poczuciu 

“burzy emocjonalnej” obecne są różnorodne, sprzeczne ze sobą emocje o wysokim natężeniu i 

wyraźnie zaznaczonych komponentach wegetatywnych. Kryzysowe przeżywanie sytuacji 

obejmuje, oprócz pobudzenia emocjonalnego, dysfunkcje poznawcze, dotyczące zawężonego 

rozumienia sytuacji, w której nie wszystkie aspekty są dostrzegane, trudności w koncentracji 

uwagi, niemożności podjęcia decyzji, zakłócenia myślenia przyczynowo-skutkowego. W 

zachowaniu człowieka można zaobserwować powtarzające się próby podejmowania wciąż tych 

samych, bezskutecznych działań. Do kryzysu psychologicznego dochodzi wówczas, gdy 

wszystkie dostępne osobie możliwości zaradcze zostały już przez nią wyczerpane, a nowych nie 

jest w stanie wygenerować.  

Odnosząc się do wcześniej opisanej dynamiki reakcji stresowej, kryzys psychologiczny 

należy umiejscowić w momencie przejścia z fazy adaptacji do fazy wyczerpania. Jest zjawiskiem 

ograniczonym w czasie; trwa do kilku dni - kilku tygodni (Kubacka-Jasiecka, 1997). Stan kryzysu 

zagraża integralności i tożsamości osoby. Brak konstruktywnego rozwiązania kryzysu zwiększa 

ryzyko kryzysowego przeżywania kolejnych trudnych sytuacji życiowych i może skutkować 

objawami psychopatologicznymi. Jednak konstruktywnie rozwiązany kryzys może nie tylko nie 

naruszyć odporności człowieka na kolejne sytuacje trudne, ale nawet stymulować jego rozwój 

osobisty. Reakcja jednostki na doświadczenie kryzysu psychologicznego jest bardzo 

zindywidualizowana i może nie być zgodna z dotychczasowym funkcjonowaniem danej osoby, 

dlatego trudno ją przewidzieć na podstawie dotychczasowej linii życia (tzw. “kryzysowe 

upierzenie”, crisis plumage, Hansell, 1976 - za: Kubacka-Jasiecka, 1997).  

  Istniejące klasyfikacje kryzysów psychologicznych (por. James, Gilliland, 2004) 

wprowadzają rozróżnienie na: (1) kryzysy sytuacyjne (związane z reakcją na wyjątkowe, 

dramatyczne, szczególnie bolesne i dotkliwe dla jednostki wydarzenia krytyczne), (2) kryzysy 

rozwojowe (występujące w przebiegu rozwoju człowieka, ale także systemu rodzinnego, 

wiążące się z przejściem z jednej fazy rozwoju do kolejnej przez okres niepokoju i przejściowej 

dezintegracji) oraz (3) kryzysy egzystencjalne (związane z poszukiwaniem sensu życia, celu 

własnej egzystencji, kwestionowania wartości, poszukiwania tożsamości). Wydarzenia o 
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charakterze katastrof, które dotyczą wielu osób lub całych społeczności, mogą u 

poszkodowanych wywoływać stan kryzysu psychologicznego, ale niekoniecznie muszą - zależy 

to od poniesionych strat (emocjonalnych, materialnych i innych) oraz posiadanych przez osoby 

zasobów, pozwalających na radzenie sobie w tej sytuacji oraz otrzymanego wsparcia. 

Szczególny charakter mają kryzysy chroniczne, związane z długotrwałym, często wieloletnim 

oddziaływaniem traumatycznych doświadczeń (jak np. przemoc domowa, życie w rodzinie z 

uzależnieniem), w trakcie którego przeplatają się okresy większego i mniejszego napięcia 

emocjonalnego oraz względnego wyciszenia. Są one związane z dysfunkcjonalnymi wzorcami 

zachowań, ryzykiem kryzysów psychologicznych w innych obszarach, zaburzeniami 

psychosomatycznymi oraz nagłymi zrywami emocjonalnymi i zachowaniami impulsywnymi o 

typie krótkiego spięcia w wypadku pojawienia się tzw. czynników spustowych. 

Wyjątkowym rodzajem kryzysu jest kryzys suicydalny. Nie dotyczy osoby z zaburzeniami 

psychicznymi (chociaż głęboka depresja może prowadzić do prób samobójczych lub 

dokonanego samobójstwa), lecz osoby uprzednio zdrowej, a znajdującej się w dramatycznie 

trudnej i ważnej dla niej sytuacji (na przykład porzucenia, utraty bliskiej osoby, straty zdrowotnej 

uniemożliwiającej dalsze samodzielne funkcjonowanie, czy utraty dobrego imienia). Podjęcie 

działań samobójczych zwykle poprzedzone jest tzw. syndromem presuicydalnym. Jego objawem 

jest, podobnie jak w innych kryzysach psychologicznych, burza dramatycznie nasilonych emocji 

-  rozpaczy, żalu, poczucia krzywdy, smutku, niepokoju i lęku. Człowiek cierpi, a jedyną ucieczką 

od cierpienia wydaje się śmierć. W syndromie presuicydalnym następuje znaczne zawężenie 

poznawcze. Myślenie jest usztywnione, skupione wyłącznie na zaistniałej sytuacji i poniesionej 

stracie, a możliwości rozpatrzenia różnych dróg wyjścia z tej sytuacji i podjęcia decyzji, co do 

sposobu jej rozwiązania, są znacznie ograniczone. Może towarzyszyć temu autoagresja, ale 

często również złość i wrogość w stosunku do innych - tych, którzy porzucili lub odeszli, do 

całego świata. W tym bolesnym dla jednostki czasie mogą pojawiać się myśli rezygnacyjne lub 

myśli o samobójstwie, postrzeganym jako ulga od doznawanego, bezgranicznego cierpienia. 

Rozmyślaniom o odebraniu sobie życia towarzyszą wyobrażenia i fantazje samobójcze, które w 

końcu krystalizują się w postaci planu dokonania samobójstwa. Okres prawdziwego zagrożenia 

życia trwa zwykle krótko, jednak może w nim dojść do udanej realizacji planu samobójczego. 

Jeśli nie, lub jeśli próba samobójcza się nie powiedzie, zwykle tendencje samobójcze przemijają.  

Dla zrozumienia tragicznej dynamiki kryzysu suicydalnego, ważne jest  dostrzeżenie 

ambiwalentnych dążeń - człowiek zmierza ku śmierci, jednak równocześnie chce żyć i pragnie 

zmiany swojej sytuacji (Pilecka, 1997). Mimo tych sprzecznych motywów, tendencje samobójcze 

nabierają charakteru imperatywnego, a poziom determinacji nie pozwala na zatrzymanie 

zaplanowanego działania. Interwencja w kryzysie samobójczym opiera się na założeniu, iż jest 

to stan przemijający, w którym przede wszystkim należy zablokować działania autodestrukcyjne, 
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by po przejściu tego stanu podjąć pracę nad ważnymi dla potencjalnego samobójcy problemami. 

W wymiarze temporalnym samobójstwo jest aktem ostatecznym - czas trwania życia człowieka 

nieodwołalnie się kończy, teraźniejszość jest nieopisanie bolesna, a przyszłości - w związku z 

poniesioną stratą - właściwie już nie ma, lub tego, jaka mogłaby być, osoba w kryzysie 

suicydalnym nie może i nie chce przyjąć.  

Przebieg reakcji kryzysowej i jej dynamika najczęściej ujmowane są w sposób fazowy, 

jako proces przebiegający przez szereg etapów. Zwykle początkowy etap jest związany z 

konfrontacją z problemem i próbą adaptacji do sytuacji, jednak wskutek niepowodzenia 

podejmowanych wysiłków w drugiej fazie narasta napięcie emocjonalne, w pewnym stopniu 

dezorganizujące funkcjonowanie, powodujące - w trzeciej fazie - nasilenie dalszych, często na 

tym etapie gorączkowych starań i uruchomienie rezerw adaptacyjnych, niekiedy prowadzące do 

rozwiązania problemu lub jego przedefiniowania. Jednak gdy i te wysiłki nie przyniosą 

rozwiązania sytuacji, dochodzi do czwartej fazy, ostrego kryzysu psychologicznego (Caplan, 

1964), w której psychiczne i społeczne funkcjonowanie jednostki zostaje zdezorganizowane w 

znacznym stopniu. W tej fazie osoba może przejawiać burzliwe reakcje emocjonalne i 

fizjologiczne, jest zdezorientowana, niestabilna psychicznie, poszukuje wsparcia, lub przeciwnie, 

może wycofywać się z relacji i popadać w stan apatii. W dalszej dynamice reakcji na kryzys 

pojawić się może faza pozornego przystosowania, w której człowiek próbuje dostosować się w 

zewnętrznie obserwowanym zachowaniu, podczas gdy nadal trwa wewnętrzne 

przepracowywanie bolesnego doświadczenia. W końcu, w fazie integracji, osoby które okazały 

się zdolne do przezwyciężenia kryzysu (same lub dzięki interwencji kryzysowej), wracają do 

funkcjonalnych zachowań i relacji społecznych. Jest to możliwe zwłaszcza wtedy, gdy w trakcie 

kryzysowego przeżywania osoby te potrafiły rozpoznać i zidentyfikować założenia dotyczące ich 

samych, świata i innych ludzi, które zmieniły się w związku z przeżytą sytuacją trudną. W tej 

fazie konieczne jest wprowadzanie zmian, które mogłyby zminimalizować ryzyko powtórzenia 

się kryzysu.  

Dynamika temporalna kryzysu suicydalnego jest podobna, jak w innych kryzysach 

psychologicznych. Czas człowieka zawęża się do bolesnej, będącej nie do zniesienia 

teraźniejszości. Przeszłość w obliczu przeżywanego dramatu traci jakiekolwiek znaczenie. 

Przyszłość wydaje się pełna niekończącego się cierpienia, które dla doświadczającej go osoby 

jest nie do udźwignięcia. Czas teraźniejszy przestaje być linearny, tworzy nieregularne pętle, 

wypełnione przez natrętnie nawracające myśli związane z przyczyną kryzysu. W tragicznej 

teraźniejszości nie zachodzą zmiany na lepsze, nie ma postępu w łagodzeniu napięcia, 

rozpaczy i przerażenia. Człowiek w swym bólu nie jest w stanie podjąć ani konstruktywnych 

działań, pozwalających na odmierzanie czasu i uruchomienie w zaistniałej stagnacji poczucia 

jego przepływu, ani nie może już zahamować pętli ruminacji, gdyż wydają się one zbyt ważne - 
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dotyczą one takich utrat, które stanowią o wartości i sensie jego życia. W stosunku do innych 

kryzysów aspekt temporalny przeżywania kryzysu suicydalnego różni się jedynie rozwiązaniem - 

samobójca definitywnie pozbawia się przyszłości, w której nie odnajduje dla siebie żadnej 

nadziei.  

Przebieg reakcji kryzysowej nie zawsze ma charakter linearny, niektóre osoby 

przechodzą cyklicznie powtarzające się fazy, powracając do poprzednich, lub przechodzą je 

zbyt szybko, albo też pomijają niektóre z nich, a to może prowadzić do niepełnego 

przepracowania kryzysu i zwiększenia ryzyka kolejnych kryzysów w przyszłości (Dass-

Brailsford, 2007). Opracowano wiele modeli przedstawiających dynamikę reakcji kryzysowych 

(Kubacka-Jasiecka, 2010), większość jednak podkreśla (Poal, 1990) procesualny charakter i 

stopniową, rozłożoną w czasie pracę nad zasymilowaniem traumy oraz poszukiwanie sensu i 

znaczenia wydarzeń krytycznych. 

  Szczególna podatność na przeżywanie kryzysowe cechuje osoby, których związki z 

ludźmi są powierzchowne, które nie potrafią korzystać z dostępnych źródeł wsparcia, mające 

wcześniej problemy z zachowaniem równowagi emocjonalnej, o niskim poczuciu własnej 

wartości, w trudnej sytuacji życiowej (brak pracy lub nie zadowalająca praca, niskie dochody, 

długi, kłopoty z prawem, konfliktowe relacje rodzinne lub osamotnienie, choroby somatyczne lub 

kontuzje fizyczne, nadużywanie substancji psychoaktywnych, zaburzenia psychiczne) 

(Greenstone, Leviton, 2005). Z kolei większa odporność na stres, mniejsze 

prawdopodobieństwo przeżywania kryzysowego i bardziej konstruktywne wychodzenie z 

kryzysów jest zależne od posiadanych zasobów (Hobfoll, 1989). Zasobami są zarówno 

właściwości jednostki (inteligencja, adekwatna, pozytywna samoocena czy zrównoważony, 

stabilny temperament), warunki życiowe (odpowiednia praca, udane relacje rodzinne), tzw. 

zasoby energetyczne, umożliwiające działanie (np. czas, pieniądze). Jednostka może także 

korzystać z zasobów otoczenia (pomoc rodziny, obecność instytucjonalnego wsparcia). Teoria 

zachowania zasobów wskazuje na inwestowanie zasobów w sytuacji stresowej lub 

traumatycznej i późniejsze ich odbudowywanie po przejściu tej sytuacji. Jednak, jeśli człowiek 

posiada wyjściowo nikłe zasoby lub napotyka na wiele sytuacji stresowych, czy też na sytuacje 

tak trudne, że wyczerpują wszelkie pokłady odporności, dochodzi do spirali strat, a zubożenie 

kapitału zasobów czyni osobę bardziej podatną na kolejne sytuacje trudne w przyszłości.  

Psychopatologicznymi konsekwencjami nie rozwiązanego konstruktywnie kryzysu 

psychologicznego są: ostry stres pourazowy (ASD, Acute Stress Disorder) i zaburzenia 

posttraumatyczne (zespół stresu pourazowego PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder). W 

ostrym stresie pourazowym, trwającym około miesiąca, występują objawy wysokiego 

pobudzenia emocjonalnego, niepokój, lęk z wyraźnymi reakcjami fizjologicznymi, poczucie 

szoku, nierealności zaistniałej sytuacji, nawracające myśli dotyczące bolesnych doświadczeń i 
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równocześnie unikanie myślenia o niej, stany dysocjacyjne, depersonalizacja, nieracjonalne 

zachowania. Może wystąpić amnezja obejmująca pewne elementy traumy. W zespole stresu 

pourazowego (PTSD) objawy trwają dłużej i mogą - nie leczone - utrzymywać się przez całe 

lata, a nawet prowadzić do trwałej zmiany osobowości po stresie traumatycznym (DESNOS, 

Disorder of Extreme Stress Not Otherwise Specified). Występują myśli, sny i wyobrażenia 

dotyczące urazu, amnezja lub hipermnezja (w postaci tzw. flashback’ów czyli natrętnie 

powracających fragmentów wspomnień traumatycznej sytuacji), gwałtowne reakcje emocjonalne 

lub spłycenie przeżywania, zwłaszcza pozytywnych emocji, odrętwienie psychiczne, niezdolność 

do budowania lub kontynuowania głębokich więzi uczuciowych, utrata dotychczasowych 

zainteresowań (Holiczer i in., 2007). Może także dojść do niezrozumiałej, brutalnej, nie 

umotywowanej agresji (Ford, 2009), niekiedy wobec osób przypadkowych. Dokładne kryteria 

diagnostyczne zaburzeń związanych ze stresem i traumą, według najnowszej klasyfikacji 

zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-5 (Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders, APA, 2013), zamieszczono na końcu rozdziału w 

Tabeli 3.1). 

Konstruktywne rozwiązanie kryzysu psychologicznego może wspomóc interwencja w 

kryzysie, która opiera się na założeniu, iż osoba zmagająca się z nim chce poradzić sobie z 

zaistniałą sytuacją, jednak w obliczu wyczerpania możliwości zaradczych potrzebuje w tym 

pomocy, opartej na zasadzie partnerskiego współdziałania. W trakcie interwencji konieczne jest 

szybkie rozpoznanie sytuacji i niezwłoczne działanie w celu zapobieżenia negatywnym 

konsekwencjom kryzysu - początkowo bardziej dyrektywne, a później jedynie wspierające i 

towarzyszące oddziaływanie, gdy osoba w kryzysie będzie w stanie podjąć wysiłki zaradcze. W 

trakcie interwencji ważna jest troska o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom 

sytuacji, zapanowanie nad chaosem i dezorganizacją oraz wspólne poszukiwanie nowych 

rozwiązań i inicjowanie zmian (Greenstone, Leviton, 2005). Skuteczna interwencja kryzysowa 

prowadzić powinna do wzrostu kompetencji osoby nią objętej do samodzielnego radzenia sobie 

w przyszłych, trudnych sytuacjach. Wskazówki dla interwentów kryzysowych, obejmujące 

aspekty temporalne, sformułowane po analizie wyników badań naukowych odnoszących się do 

specyfiki przeżywania czasu przez osoby w sytuacji ostrego i chronicznego stresu oraz kryzysu 

psychologicznego, prezentujemy w dalszej części tego rozdziału.  

Stresory w kontekście temporalnym 
Aktualnie przeżywany dystres w teoretycznych modelach stresu często ujmowany jest 

jako efekt trudnych doświadczeń, które miały miejsce w przeszłości (stressful life events; por. 

Holmes, Rahe, 1967). Lazarus (1990) zwrócił uwagę, iż reakcja stresowa jest odpowiedzią na 

uciążliwą sytuacją bieżącą. Jak zwracają jednak uwagę Bar-Tal, Cohen-Mansfield i Golander 
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(1998), może się wiązać również z przewidywaniem trudności, jakie mogą zaistnieć w 

przyszłości i związanym z tym zamartwianiem się.  

Bar-Tal i współpracownicy poddali weryfikacji empirycznej pięć modeli teoretycznych 

opisujących możliwe zależności pomiędzy stresorami odnoszącymi się do przeszłości (past 

stressors), teraźniejszości (present stressors)  i przyszłości (anticipated stressors). Badania 

prowadzono na grupie osób hospitalizowanych z powodu nie zagrażającej życiu choroby oraz 

ich współmałżonków. Wynika z nich, iż jedynie stresory związane z przeżywaną aktualnie 

sytuacją mają bezpośredni wpływ na przeżywany stan stresu (dystres psychologiczny). Stresory 

przeżywane w przeszłości i te antycypowane nie obciążają w sposób bezpośredni, przyczyniając 

się do zwiększenia aktualnej reakcji stresowej. Przeszłość, oceniana jako obciążająca, 

prowokuje natomiast do negatywnych przewidywań odnośnie przyszłości (tzw. katastrofizacja). 

Co ciekawe, generowane w związku z tym napięcie nie przekłada się bezpośrednio na 

odczuwany aktualnie stres; dopiero ocena przyszłości jako zagrażającej wpływa na postrzeganie 

sytuacji teraźniejszej i aktualnie przeżywanych stresorów.  

 

Rysunek 3.1. Model przedstawiający zależność pomiędzy stresorami mającymi związek z 
wydarzeniami z przeszłości, teraźniejszości i antycypowanymi w przyszłości a odczuwanym 

stresem (Bar-Tal i in., 1998) 
 

Autorzy modelu zwracają uwagę, iż uchwycone zależności odnoszą się do sytuacji osób 

hospitalizowanych i ich bliskich; możliwość generalizacji wniosków jest zatem ograniczona.  
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Specyfika przeżywania czasu w stanie stresu, kryzysu 
psychologicznego i w przebiegu PTSD 
 

Osoby, które doświadczyły wydarzeń o charakterze traumatycznym, często przyznają, że 

odnosiły wówczas wrażenie, iż czas spowolnił swój bieg lub wręcz zatrzymał się (Noyes, Kletti, 

1977; Ursano i in., 1999). Niektórzy twierdzą, iż mieli możliwość postrzegania tego, co się dzieje, 

z zachowaniem większej niż na co dzień “rozdzielczości czasowej”; będąc w sytuacji krytycznej 

mieli wrażenie, że doświadczają wszystkiego “sekunda po sekundzie” (Tamm i in., 2014). 

Zaburzenia percepcji upływu czasu, a szczególnie wrażenie jego spowolnienia, stanowią jedną 

ze składowych objawów dysocjacji, która często następuje w przebiegu urazu psychicznego 

(Marmar, Weiss, Metzler, 1998). Niewiele przeprowadzono - z oczywistych, etycznych względów 

- badań eksperymentalnych, które pozwoliłyby uchwycić i wyjaśnić ten mechanizm. Jedne z 

nielicznych, które dotyczą kwestii zmian w percepcji upływu czasu pod wpływem naturalnie 

wzbudzonego, a niezwykle silnego stresu, zostały przeprowadzone przez Campbella i Bryanta 

(2007). Poddali oni badaniu grupę spadochroniarzy-nowicjuszy wykonujących swój pierwszy 

skok. Zmierzyli poziom strachu i poziom ekscytacji przed skokiem, a bezpośrednio po lądowaniu 

pytali spadochroniarzy o to, jak sądzą, ile trwał ich lot. Badacze odnotowali pozytywną korelację 

pomiędzy poziomem lęku przed i podczas skoku ze spadochronem oraz subiektywnie 

odbieranym czasem lotu; im silniejszy lęk, tym skok wydawał się dłuższy. Im wyższy był poziom 

ekscytacji, tym czas zdawał się płynąć szybciej.  

Badania laboratoryjne prowadzone przez Droit-Volet wraz z zespołem (2010) nad 

doświadczeniem upływu czasu u osób, które oczekują na przykre wydarzenie (awersyjny 

bodziec akustyczny w formie 50 milisekund białego szumu na poziomie 95 decybeli) wskazują, 

iż wewnętrzny, neuronalny zegar przyspiesza, gdy wzrasta poziom pobudzenia. Należy jednak 

zaznaczyć, iż efekt taki daje jedynie o pobudzenie związane z przeżywaniem zbliżającego się 

zagrożenia (pobudzenie w kontekście doznawanej przyjemności spowalnia zegar wewnętrzny). 

Percepcja czasu, jako upływającego w sposób spowolniony, u osób przeżywających silny lęk 

została odnotowana również w badaniach Loftus i zespołu (1987), Angrilli i współpracowników 

(1987), Bar-Haim i zespołu (2010) oraz Yoo i Lee (2015).  

  Odnosząc te dane do doświadczeń osób, które uczestniczyły w wydarzeniach o 

charakterze traumatycznym, a które zeznawały, że “czas się wtedy zatrzymał” i “upłynęła 

wieczność, nim ich samochód zderzył się z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem” (por. 

Ursano i in., 1999), Campbell i Bryant (2007) twierdzą, że to wrażenie jest pochodną 
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przeżywania ekstremalnie silnego strachu. Antycypowanie zagrożenia, jak ustaliła Droit-Volet 

(2010), mobilizuje organizm do reakcji (walki lub ucieczki), by umożliwić mu przetrwanie. 

Wówczas przyspiesza również wewnętrzny, neuronalny zegar, by zwiększyć tempo odpowiedzi 

na zagrożenie. Wydłużenie postrzeganego odcinka czasu jest więc wskaźnikiem przyspieszenia 

działania procesów neuronalnych w warunkach szczególnego zagrożenia. Według innej teorii 

(Nunes i in., 2016), wrażenie spowolnienia czasu (time-slowing) jest efektem związanym z 

przebiegiem procesów zapamiętywania, a nie percepcji. Doświadczenia nowe, zaskakujące, 

istotne, zapamiętywane są w całej swojej złożoności - ich odpamiętywanie trwa więc dłużej, stąd 

też wrażenie, jakby i one same trwały dłużej. 

Poczucie zawężenia przeżywania czasu tylko do chwili teraźniejszej - częste u osób, 

które brały udział w silnie stresujących, wręcz szokujących wydarzeniach - uważa się do 

pewnego stopnia za przystosowawcze. Psychologowie poznawczy (por. Holman, Silver, 1998) 

wskazują, że gdy uwaga wyłącznie skupiona jest na tym, co doświadczane aktualnie, osoba 

może w pełni zmobilizować się do szybkiego zareagowania w ekstremalnie trudnej sytuacji. 

Jednakże w dalszej perspektywie ten mechanizm może skutkować przejściowym poczuciem 

dezintegracji temporalnej (temporal disintegration), rozumianej tu jako utrata poczucia ciągłości 

linii czasu. W efekcie wspomnianego zawężenia uwagi jedynie do “tu i teraz”, doświadczenie 

urazowe zostaje w umyśle wyizolowane spośród innych w kontekście temporalnym; nie łączy się 

ze zdarzeniami, które nastąpiły przed i po nim. Może to utrudniać jego przyporządkowanie do 

przeszłości, powiązanie z Ja (w pamięci autobiograficznej i odniesienie do własnej tożsamości), 

a subiektywnie stworzy poczucie, iż ciągle jest ono obecne w bieżącym doświadczeniu.  

Analogiczny mechanizm obserwuje się podczas szczególnie obciążającej psychicznie 

sytuacji izolacji penitencjarnej. Jednym z sposobów adaptacji więźniów w procesie prizonizacji, 

jest mechanizm hamowania (Ciosek, 2003), w którym osadzeni próbują nie myśleć o wolności, 

rodzinie, dzieciach, domu, unikają rozmów na te tematy, odcinają się od wspomnień, traktują 

ważne dla siebie sfery życia poza murami jako obojętne lub je dewaluują. Stanowi to rodzaj 

obrony przed przeżywaniem uczuć tęsknoty, żalu, smutku czy rozpaczy, a ponieważ 

doświadczanie bolesnych emocji mogłoby sprawić, że odbywający karę będzie postrzegany 

przez współwięźniów jako słaby, chroni także status osiągnięty w więziennym środowisku. 

W studium nad zniekształceniami poznawczymi w zakresie doświadczania czasu na 

skutek doznanej w przeszłości traumy (post-traumatic time distortions), Terr (1983, 1984), 

zidentyfikowała sześć najpowszechniejszych. Należą do nich: 1) błędne postrzeganie czasu 

trwania wydarzenia (stress-related misperception of time duration); 2) dezorientacja w czasie, 

zakłócenia sekwencjonowania wydarzeń i połączenie wydarzeń w jedno na przestrzeni czasu 

(gross confusion of sequencing, time condensation); 3) przesunięcie czasowe (time skew); 4) 
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retrospektywne identyfikowanie zwiastunów katastrofy (retrospectively forming warnings, 

retrospective significances); 5) poczucie posiadania zdolności przepowiadania przyszłości 

(sense of prediction); 6) skrócenie perspektywy przyszłościowej (foreshortened future).  

Pierwsza z form zniekształceń postrzegania czasu odnosi się do wspomnianego już 

poczucia, że czas zwolnił swój bieg (sense of time prolongation), gdy miało miejsce 

traumatyczne wydarzenie, a pewne sekwencje i aspekty wydarzenia zapamiętane zostały z 

detaliczną wręcz precyzją. Dezorientacja w czasie objawia się natomiast występującą dość 

często u ofiar traumy niezdolnością do rozeznania tego, czy wydarzenie urazowe miało miejsce 

np. w ciągu dnia czy wieczorem, popołudniu czy rano. W przypadku niektórych ofiar traumy 

zdarza się, iż występują epizody dezorientacji w czasie; osoby mają wątpliwość, który jest dzień 

miesiąca czy rok, gdyż bolesne wydarzenia sprzed lat kontaminują z sytuacją obecną. 

Zakłóceniu może ulec również zdolność do odtworzenia sekwencji wydarzeń związanych z 

traumą. Specyficznym typem zaburzenia zdolności sekwencjonowania wydarzeń jest tzw. 

przesunięcie czasowe. Polega ono na tym, iż wydarzenie lub symptom, który ujawnił się u osoby 

po traumatycznym wydarzeniu jest z czasem przez osobę lokowany, jako mający miejsce już 

przed nim. Jako przykład, Terr (1984, s. 648) podaje historię dziecka, które przeżyło porwanie i 

zostało szczęśliwie odnalezione, a po wszystkim często bawiło się w grę “w ostrzeżenia”, np. 

ostrzegało swojego misia: “Jeśli ktoś obcy do ciebie podchodzi - uciekaj!”. Dziecko było 

przekonane, że w tę grę bawi się “od zawsze” i wymyśliło ją na długo przed porwaniem. Czwarta 

z opisanych przez Terr (1984) form zakłóceń temporalnych, tj. odczytywanie znaków, odnosi się 

do tendencji w przypisywaniu szczególnego znaczenia (na zasadzie omenów) wydarzeniom 

poprzedzającym traumatyczne doświadczenie; oznaki zbliżającej się katastrofy dostrzegane są 

retrospektywnie. Badaczka interpretuje źródło wystąpienia tego dość powszechnego u ofiar 

zjawiska kwestią bezradności w obliczu traumatycznego wydarzenia. Brak kontroli 

kompensowany jest, w jej przekonaniu, doszukiwaniem się znaków, krytycznych punktów w 

przeszłości, do których - gdyby wrócić i je właściwie odczytać - wszystko mogłoby potoczyć się 

inaczej. Kolejne zakłócenie - przekonanie, które pojawia się u niektórych osób po doświadczeniu 

traumatycznym, że potrafią one przewidywać przyszłość (np. w snach) - ma podobne podłoże i 

jest, według Terr, związane z kwestią odzyskiwania kontroli i radzenia sobie z poczuciem winy 

przez ofiary traumy. Osoby, które doświadczyły bezpośrednio poważnego zagrożenia zdrowia 

lub życia (własnego lub osoby bliskiej), postrzegają przyszłość jako mglistą, nie tworzą planów 

długoterminowych, gdyż nie widzą w tym sensu - mają utrwalone przekonanie, że w każdej 

chwili mogą stracić życie lub stanie się coś, co zupełnie zniweczy ich plany, stąd 

charakterystyczne jest dla nich skrócenie perspektywy przyszłościowej.  
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Poczucie skróconej perspektywy przyszłościowej (sense of foreshortened future), 

charakterystyczne dla ofiar traumy, szczególnie tych, które cierpią na złożone PTSD (complex 

PTSD), Ratcliffe, Ruddell i Smith (2014) postrzegają jako pochodną utraty zaufania i pewności 

odnośnie reguł działania świata. Dokonali oni analizy fenomenologicznej tego doświadczenia i 

zauważyli, iż nie dotyczy ono tylko zasięgu horyzontu czasowego (wyrażonego np. 

przekonaniem “Umrę młodo”, “Nie dożyję starości”), czy też pesymistycznych przewidywań 

odnośnie przyszłości (“Nie założę rodziny, nie mam szans, być mieć dzieci”, “Nie przydarzy mi 

się nic dobrego, raczej mogę spodziewać się najgorszego”). Z perspektywy osób, które doznały 

traumy, wszystko, co miało znaczenie, co było wartościowe, wydarzyło się w odległej przeszłości 

i jest już zamknięte lub zostało bezpowrotnie utracone. Doświadczenie traumy jest zderzeniem z 

rzeczywistością, której nie da się zrozumieć; doznana szkoda wydaje się nienaprawialna.  

Przyszłość nie ma więc nic do zaoferowania. Linia życia ulega załamaniu, trudno dostrzec w 

przyszłości cokolwiek, co mogłoby mieć znaczenie (loss of meaningful future). Co więcej, osoba 

przestaje mieć poczucie, że zmierza w jakimś kierunku (altered sense of temporal direction), 

czas przyszły przestaje mieć strukturę, którą nadają mniej i bardziej odległe cele i pomysły na 

ich realizację.  

Osoby, u których na skutek doznanej traumy ujawniają symptomy PTSD, zostają - jak to 

obrazowo ujmują Zimbardo, Sword i Sword (2013, s. 7) - “uwięzione w czasie”, przeżywając bez 

ustanku przebyty uraz; są niezdolne do pozostawienia go za sobą i ruszenia do przodu (stąd też 

padające w tym kontekście określenie “tyrania przeszłości”). Zaburzenie wynikające ze stresu 

doświadczanego na skutek traumy wiąże się z przeżywaniem jej ciągle od nowa - we 

flashbackach, snach, powracających natrętnie wspomnieniach - w formie żywych obrazów, jakby 

zamrożonych w czasie, i niedających się zatrzymać negatywnych myślach (“przeszłość jako 

teraźniejszość”). Traumatyczne wydarzenia z przeszłości wydają się tak żywe i prawdziwe, jak 

wtedy, gdy miały miejsce - niezależnie od tego, czy było to miesiąc czy kilkadziesiąt lat temu. 

Fragmenty wspomnień zdarzenia mają charakter hipermnezji, nie zacierają się w pamięci jak 

inne wspomnienia, nie poddają się kontroli, gdy doświadczający próbuje nie dopuścić ich do 

świadomości, podczas gdy inne fragmenty są objęte niepamięcią. Te nawracające koszmary 

czynią osoby cierpiące na PTSD “więźniami przeszłości”. Skłaniają do tego, by za wszelką cenę 

uniknąć wszystkiego (miejsc, ludzi, zapachów, czynności, dźwięków, rozmów), co może 

przypomnieć o drastycznych wydarzeniach. Osoby te zachowują ciągłą czujność i przeżywają 

lęk przed tym, że przeszłość i związane z nią przeżycia - nie do zniesienia -  mogą powrócić.  

Poznawcze i emocjonalne procesy związane z przetwarzaniem traumatycznego 

wydarzenia, a następnie schematów poznawczych z nim związanych, działają jak czynnik 

spustowy (trigger) dla naładowanych emocjonalnie wspomnień, co skutkuje poczuciem zatarcia 
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granic pomiędzy należącym do przeszłości urazem a sytuacją obecną. Jeśli trwa to dłużej, może 

prowadzić u osoby, która doświadczyła traumy, nie tylko do poczucia, że utknęła w przeszłości, 

ale też do utrudnionego radzenia sobie z aktualnymi okolicznościami życiowymi, co dodatkowo 

zwiększa poziom doświadczanego stresu i pogarsza funkcjonowanie psychospołeczne.  

Holman i Silver (1998) szukały w serii badań odpowiedzi na dwa pytania badawcze: (1) 

jaka jest zależność pomiędzy orientacją temporalną a długotrwałym stanem dystresu na skutek 

traumatyzującego doświadczenia; (2) jak orientacja temporalna/dezintegracja temporalna wiąże 

się z radzeniem sobie z traumą i jej długoterminowym wpływem na funkcjonowanie 

psychospołeczne i dobrostan osoby. Nieco ponad 50% spośród poddanych badaniu kobiet, 

które były molestowane seksualnie w dzieciństwie, okazało się mieć utrwaloną orientację 

prezentystyczną (związaną z przekonaniem, że skoro nie mogą zmienić przeszłości, decydują 

się żyć chwilą obecną). Żadna nie ujawniła orientacji na przyszłość, jako dominującej. U prawie 

połowy kobiet dominująca zaś okazała się orientacja na przeszłość (powiązana z przekonaniem, 

że nie mogą uporać się z bolesnym doświadczeniem molestowania i nadal nim żyją). Wśród 

tych ostatnich poziom dystresu okazał się najwyższy; co do wysokości odpowiadał temu, jaki 

występuje u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach psychiatrycznych. Kobiety o 

dominującej orientacji na teraźniejszość dystresu nie doświadczały. Badania nad kobietami - 

ofiarami kazirodztwa, wykazały, że te spośród nich, które znalazły jakiekolwiek wyjaśnienie tego, 

co je spotkało (choroba psychiczna ojca, alkoholizm, wyjazd matki i inne), były lepiej 

przystosowane, choć ich poziom przystosowania nadal odbiegał od przeciętnego, przeżywały 

niższy poziom dystresu. Jednak domknięcie traumy przez znalezienie wyjaśnienia (noszącego 

znamiona prawdy lub nie), pozwalało im pójść w życiu dalej do przodu (Silver, Boon, Stones, 

1983). 

Zaburzone doświadczanie czasu jest, zgodnie z badaniami Drakulić, Tenjović i Lecić-

Tosevki’ego (2018), kluczową cechą osób zmagających się z PTSD. Poddali oni porównaniu 

grupę osób z PTSD, osób ze zdiagnozowanymi innymi zaburzeniami psychicznymi (w tym z 

zaburzeniami nastroju, lękowymi, związanymi z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, 

zaburzeniami jedzenia, zaburzeniami przystosowawczymi) i osoby zdrowe, pod względem 

wyników uzyskiwanych w kwestionariuszach mierzących subiektywny sposób doznawania 

czasu. Ustalono, iż osoby z PTSD znacząco i w wielu aspektach odbiegają w swoim sposobie 

przeżywania czasu od osób zdrowych (im silniejsze objawy PTSD, tym większe różnice w 

stosunku do typowego sposobu doświadczania czasu). To, co je szczególnie wyróżnia, także na 

tle osób zmagających się z innymi zaburzeniami psychicznymi, to dezintegracja temporalna 

(temporal disintegration), wyrażająca się nieumiejętnością tworzenia i realizacji planów oraz 

kontroli podejmowanych aktualnie działań, tak by osiągnąć długoterminowe cele. Tak rozumiana 
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dezintegracja temporalna dotyczy okresu trwania objawów PTSD i nie jest aż tak nasilona, by 

osoby doświadczające jej nie mogły funkcjonować w świecie społecznym w czasie aktualnym 

(por. objawy i skutki dezintegracji temporalnej u osób chorych psychicznie, opisane w Rozdziale 

5.). Zakłócony jest u nich także proces rozróżniania pomiędzy tym, co obejmuje przeszłość, 

teraźniejszość i przyszłość oraz proces nieustannego wewnętrznego przepływu chwil od 

przeszłości ku  przyszłości (irregularity of succession). Przy tym zakłóceniu ulega u nich proces 

integracji doświadczeń temporalnych (unsuccessful time integration), czyli odczuwania trzech 

wymiarów temporalnych jako powiązanych ze sobą, łączących się w chwili obecnej i tworzących 

swoistą wielowymiarową całość (tzw. rozszerzona teraźniejszość).  

Zaburzenie doświadczania czasu jest jednym z kluczowych objawów PTSD, ale też - 

patrząc z perspektywy neuronalnej - może być postrzegane jako źródło innych objawów, 

składających się na złożoną symptomatologię tego zjawiska. Wyniki badań przeprowadzonych 

przez Vicario i Felmingham (2018) wskazują, iż deficyty poznawcze (m.in. zwolnione tempo 

przetwarzania informacji) oraz objawy dysocjacyjne, które tworzą obraz PTSD (patrz Tabela 3.1) 

mogą wynikać z utrzymujących się problemów z przetwarzaniem temporalnym zachodzącym na 

poziomie mózgowym. Osoby z rozpoznaniem zespołu stresu pourazowego, w porównaniu do 

osób zdrowych, przeszacowują czas trwania bodźców wzrokowych, co jest związane z 

występującą u nich dysfunkcją procesów pamięciowych i uwagowych (procesy te są kluczowe 

dla właściwego szacowania upływu czasu i rejestracji tempa). Co ciekawe, dotyczy to nie tylko 

bodźców wzbudzających lęk i pobudzenie. Dla osób z chronicznym PTSD charakterystyczne 

okazuje się przeszacowywanie czasu trwania bodźców nie wywołujących nawet wyraźnej reakcji 

emocjonalnej. Zakłócenie procesów przetwarzania temporalnego stanowi więc swoisty dla tej 

populacji klinicznej, neuropsychologiczny “marker”.  

 

Profil temporalny, a skłonność do doświadczania stresu i 
kryzysu 

Ponieważ doświadczanie kryzysu psychologicznego jest ściśle związane z zasobami i 

możliwościami zaradczymi, kwestia związku między perspektywą czasową osoby a wyborem 

strategii radzenia sobie ze stresem może mieć istotne znaczenie, zwiększające 

prawdopodobieństwo kryzysowego przeżywania w sytuacjach dramatycznie obciążających 

jednostkę. Badania Bolotovej i Hachaturovej (2013) nad wyborem strategii radzenia sobie w 

konfliktach interpersonalnych dotyczyły powiązania tych dwóch zmiennych. Podział strategii 

radzenia sobie w sytuacjach konfliktów międzyludzkich na strategie poznawcze (o charakterze 
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reinterpretacji), behawioralne (związane z aktywnym działaniem) i emocjonalne (dotyczące 

modulacji własnych stanów emocjonalnych) oraz na adaptacyjne, względnie adaptacyjne i 

nieadaptacyjne, pozwolił na stwierdzenie, że orientacja na przyszłość była bezpośrednio 

związana z wyborem poznawczych i behawioralnych strategii radzenia sobie w konfliktach oraz, 

że strategie wybierane przez osoby zorientowane na przyszłość miały najbardziej adaptacyjny 

charakter. Orientacja skoncentrowana na negatywnej przeszłości prowadziła do wyboru strategii 

radzenia sobie skupionych na emocjach, co więcej o sztywnym charakterze, a strategie 

stosowane przez tę grupę osób miały najmniej adaptacyjny charakter. Orientacja 

skoncentrowana na fatalistycznie ujmowanej teraźniejszości była związana z brakiem wiary w 

możliwość modyfikacji własnej sytuacji, a w konsekwencji - do nie podejmowania aktywnych 

działań zmierzających do zmiany, dominowały natomiast strategie skoncentrowane na 

emocjach. Zarówno osoby skoncentrowane na negatywnie ujmowanej przeszłości, jak i na 

fatalistycznej teraźniejszości wybierały strategie nieefektywne w sytuacji konfliktowej. Z kolei 

osoby skoncentrowane na hedonistycznie ujmowanej teraźniejszości dokonywały wyboru 

strategii pasywnych, nie zakłócających ich wygody i komfortu. Osoby skupione na przyszłości 

ujmowanej pozytywnie najczęściej wybierały strategie pozwalające na uzyskanie ulgi 

emocjonalnej. Autorki podkreślają, że perspektywa czasowa może wpływać na różne aspekty 

zachowania człowieka, szczególnie w sytuacjach trudnych. Przekonanie o możliwości 

wystąpienia jedynie negatywnych wydarzeń w przyszłości, często obserwowane w sytuacjach 

konfliktowych (tzw. katastrofizacja), nasila poziom obciążenia w danej sytuacji, zwłaszcza, że 

oczekiwanie na nieprzyjemne wydarzenie jest na ogół trudniejsze do zniesienia niż samo 

wydarzenie. Skupienie na własnych emocjach może prowadzić do prób ich tłumienia, a 

następnie do gwałtownych, często agresywnych, rozładowań. Badaczki wspominają o 

możliwości prowadzenia treningów mających na celu rozwijanie reprezentacji czasu, by 

zwiększyć szanse na efektywne radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi, jednak nie proponują 

konkretnych form oddziaływań.  

Gilbert i Sifers (2011) podjęli kwestię czynników wpływających na radzenie sobie przez 

młodych dorosłych w sytuacji rozpadu związku. Jest to sytuacja trudna, często nosząca 

znamiona kryzysu. Głównymi zmiennymi, branymi przez badaczy pod uwagę, były jakość więzi 

rodzicielskich (styl przywiązania) i perspektywa temporalna. Badaniom poddano grupę ponad 

1400 studentów w wieku 18-25 lat, którzy przeżyli w ostatnim czasie rozstanie z partnerem. 

Osoby tworzące bezpieczną więź z rodzicami oraz mające orientację na przeszłość pozytywną 

(mierzoną ZTPI), a przy tym mniej nasiloną orientację na przyszłość związku (tj. mniej 

koncentrujące się na trwałości obecnego związku i zaangażowane w jego utrzymywanie), 

ujawniały znacząco niższy poziom dystresu w sytuacji rozstania. Przyszłościowa orientacja w 

kontekście związku może przyczyniać się, jak spekulują Gilbert i Sifers (tamże), do błędu 



 

73 
 

poznawczego, jakim jest partykularyzacja, tj. przekonanie, że jedynie obecny partner jest 

źródłem miłości i koniecznym jej obiektem. Jego utrata (spowodowana rozstaniem) jest 

postrzegana wówczas jako utrata miłości jako takiej, co wzmacnia zależność od niego oraz 

umacnia przekonanie, że nie ma nadziei na realizację celu, jakim jest znalezienie partnera na 

całe życie. W przekonaniu badaczy, pomocną formą interwencji wobec osób doświadczających 

kryzysów w bliskich relacjach interpersonalnych byłoby zmniejszanie orientacji na przyszłość 

związku, wzmacnianie orientacji na teraźniejszość związku (np. przez wykorzystanie technik 

mindfulness omówionych w dalszej części tego rozdziału), co pośrednio czyniłoby te osoby 

odpornymi na przyszłe, nieuchronne straty w kontekście różnych relacji interpersonalnych.  

Boniwell i Zimbardo (2004), badając osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, zbliżonej do 

tzw. dylematu więźnia 19 , stwierdzili, iż perspektywa czasowa stanowi istotny predyktor 

podejmowanych przez nie działań. Do współpracy i poszukiwania rozwiązań o charakterze 

kooperacji były bardziej skłonne osoby nastawione na przeszłość i przyszłość, podczas gdy 

osoby zorientowane na teraźniejszość rzadko decydowały się na współpracę, a ich działania 

miały raczej charakter losowy, niekiedy irracjonalny.   

Badania prowadzone w grupie studentów (Brisette i in., 2002) pozwoliły stwierdzić, że 

wyższy poziom optymizmu, który jest kluczowym wyznacznikiem orientacji na przyszłość 

pozytywną, ocenianego na początku pierwszego semestru college'u (rozpoczęcie edukacji 

wyższej traktowane jest tu jako ważna zmiana życiowa i potencjalne źródło kryzysu 

rozwojowego), był pozytywnie związany z niższym poziomem stresu i depresji oraz wyższym 

przyrostem postrzeganego wsparcia społecznego. Optymiści w większym stopniu planowali 

swoją przyszłość i posługiwali się poznawczymi reinterpretacjami oraz bardziej aktywnymi 

strategiami zaradczymi. Potrafili czerpać z sytuacji stresowych, ujmować je w sposób mniej 

zagrażający i wykorzystywać jako pouczające doświadczenia. Autorzy konkludują, iż 

zorientowanym na przyszłość optymistom łatwiej zachować dobre samopoczucie i funkcjonować 

w bardziej adaptacyjny sposób w konfliktowych i trudnych sytuacjach.   

Doświadczenie stresujących wydarzeń życiowych (takich jak np. niepomyślna diagnoza 

medyczna, utrata ukochanej osoby, ulegnięcie wypadkowi, przeżycie katastrofy naturalnej) 

może pogorszyć ogólne funkcjonowanie psychofizyczne, bywa jednak przyczynkiem do 

zaistnienia pozytywnej zmiany w funkcjonowaniu u osoby, co określa się mianem 

potraumatycznego wzrostu (post-traumatic growth), czy wzrostu na skutek stresu (stress-related 

                                                
19 Dylemat więźnia to jeden z klasycznych problemów w teorii gier (Rapoport, Chammah, Orwant, 1965). 
Jest oparty na dwuosobowej grze o niezerowej sumie, w której każdy z graczy może zyskać, zdradzając 
przeciwnika, ale obaj stracą, jeśli obaj będą zdradzać.  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gra_o_sumie_sta%C5%82ej
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growth). Jednym z ważnych predyktorów potraumatycznego wzrostu u młodych dorosłych 

okazuje się być przyszłościowa perspektywa czasowa. Zespół badawczy pod kierunkiem 

Arpawong (2016) ustalił, iż zdecydowanie lepiej radzą sobie osoby, które po traumatycznym 

doświadczeniu angażują się w ustalanie i realizację zadań na przyszłość, szukanie nowych 

możliwości życiowych, a nie skupiają na przeszłości czy teraźniejszości. Osoby zorientowane na 

przyszłość doświadczają mniej problemów psychicznych i częściej stosują aktywne strategie 

radzenia sobie ze stresem spowodowanym np. atakami terrorystycznymi (Holman, Silver, 2005).  

Beiser i Hyman (1997), zainteresowani zidentyfikowaniem czynników chroniących 

zdrowie psychiczne uchodźców z południowo-wschodniej Azji osiedlających się w Vancouver, 

uwzględnili w swoich badaniach zmienne związane z subiektywnym przeżywaniem czasu. 

Stwierdzili, że dokonująca się u uchodźców na poziomie poznawczym zmiana perspektywy 

czasowej i stopnia jej integracji, może stanowić efektywną strategię radzenia sobie z 

trudnościami przeżywanymi w pierwszych latach po przesiedleniu. Adaptacyjne i chroniące 

przed rozwinięciem objawów depresji okazało się unikanie odniesień do przeszłości i 

oddzielanie tego, co było (nie wzbudzanie wspomnień o życiu w kraju pochodzenia), od sytuacji 

obecnej. Określili tę strategię mianem “rozszczepienia czasu” (time splitting). Ma ona charakter 

obronny, przejściowy (stosowana jest w pierwszych latach na uchodźstwie), adaptacyjny. Chroni 

przed popadnięciem w nostalgię i jej pochodną, czyli depresję. Reintegracja temporalna (time 

binding), po przejściowej fazie temporalnego atomizmu (temporal atomism), wyrażającego się 

separacją przeszłości od teraźniejszości, wydaje się jednak konieczna dla dalszego dobrego 

funkcjonowania psychospołecznego. Jej zawiązki obserwowano najszybciej u młodych 

uchodźców i tych, którzy znali dobrze język angielski, co sprzyjało również ich szybszej integracji 

ze społecznością, która ich przyjęła.  

Praca nad sferą temporalną w stresie i kryzysie 
W trakcie przeżywania sytuacji stresowej, koncentracja wyłącznie na chwili obecnej w 

kontekście rozważania na różnych aspektach sytuacji trudnej (stresorów), przyczyn, które 

doprowadziły do tej zagrażającej sytuacji i rozważanie możliwych katastroficznych następstw, 

nasili poczucie stresu. Mimo, że w myśleniu na plan pierwszy wysuwają się negatywne aspekty 

teraźniejszości, fatalistyczne przeszłości i katastroficzne przyszłości, niekiedy w postaci 

ruminacji, czy natrętnych, automatycznych myśli negatywnych, osoba znajdująca się w stanie 

stresu może próbować dokonać świadomej zmiany swojego sposobu myślenia i reagowania. 

Przede wszystkim, w jej aktualnej sytuacji nie dominują same negatywne wydarzenia 

(przykładowo, nawet, jeśli straciła pracę, może jest zdrowa i ma przyjaciół). Warto właśnie na 

tych, pozytywnych i budzących nadzieję aspektach, zatrzymać swoją uwagę. Przemożna 

potrzeba ciągłego rozważania sytuacji stresowej, przybierająca niekiedy formę wciąż od nowa 
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“przewijanego w głowie filmu”, czy opowiadanej sobie samemu wielokrotnie “strasznej” 

opowieści, może zostać powstrzymana przez pogłębioną rozmowę z bliską osobą, lub zapisanie 

tej historii, co pozwoli uporządkować myśli i domknąć wątek. Innym sposobem na opanowanie 

poczucia stresu jest dostarczenie sobie - w aktualnym czasie - pozytywnych doznań 

(przykładowo, po stracie pracy jest czas, aby nacieszyć się pięknym spacerem po lesie czy 

poświęcić czas na angażującą zabawę z dziećmi). Teraźniejszość przestaje wówczas stanowić 

kalejdoskop samych przykrych, obciążających przeżyć. Z przeszłości warto przywoływać 

przyjemne i wartościowe wspomnienia, nie szukając winy w sobie za zaistniałą sytuację 

(zasada, “starałem się i zrobiłem wszystko, co w tej sytuacji było możliwe, reszta nie zależała 

ode mnie”, bardzo pomaga). Umiejętność nieobciążania się odpowiedzialnością za coś, na co 

człowiek nie mógł mieć wpływu, to ważny czynnik chroniący przed depresją. W spojrzeniu na 

przyszłość, można próbować planować małe kroki, które - zrealizowane - dadzą poczucie 

satysfakcji (po zwolnieniu z pracy, w godzinach zatrudnienia posprzątać garaż, pomalować 

pokój), a także rozważać korzystanie ze wsparcia bliskich, ewentualnie instytucjonalnych jego 

form. Warto także dokonać relatywizacji zdarzenia stresowego, nie tylko w wymiarze jego 

znaczenia dla sytuacji życiowej osoby, ale także w wymiarze temporalnym (“dwa lata temu 

zdarzyło mi się również coś bardzo bolesnego, jednak teraz ból nie jest już tak dojmujący; za 

dwa lata będę w stanie inaczej spojrzeć na bieżącą sytuację”) oraz traktować wydarzenie 

stresowe jako doświadczenie, z którego człowiek może wyjść bardziej dojrzały i silniejszy. 

Program redukcji stresu oparty na uważności 

Trening redukcji stresu oparty na uważności (Mindfulness Based Stress Reduction, 

MBSR), opracowany pod koniec lat 70. ubiegłego wieku przez Kabat-Zinna (2016)20, pierwotnie 

był adresowany do osób z przewlekłymi chorobami związanymi ze stresem i brakiem 

adaptacyjnych strategii radzenia sobie z nim, stopniowo jednak nabrał bardziej uniwersalnego 

charakteru. Istotą “uważności” czy “uważnej obecności”, jak tłumaczy się pojęcie mindfulness, 

jest opanowanie umysłowej zdolności pozostawania w chwili obecnej, świadomości 

teraźniejszości, spostrzegania i obserwacji wewnętrznych i zewnętrznych doświadczeń oraz 

innych zjawisk w nie wartościujący sposób.  

Trening MBSR obejmuje 8-tygodniowy program ćwiczeń, który ma na celu obniżenie 

napięcia emocjonalnego i poziomu odczuwanego stresu przez rozwijanie umiejętności 

koncentracji na bieżących doświadczeniach - wrażeniach płynących z ciała, jego ruchu, 

myślach, emocjach i działaniach, a przez to nie angażowania się w podtrzymujące napięcie 

                                                
20 Po raz pierwszy program uruchomiono w 1979 r.  w kierowanej przez Kabata-Zina Klinice Redukcji 
Stresu przy Uniwersytecie Worcester w stanie Massachusetts.  
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ruminacje czy zamartwianie się. W swoim przebiegu, zakłada udział kursantów w cyklu 2,5-

godzinnych, cotygodniowych spotkań poświęconych zjawisku uważności, postrzeganiu siebie i 

świata, pracy z ciałem, stresem, myślami, emocjami i komunikacją. Dodatkowo kursanci 

uczestniczą w jednym całodniowym spotkaniu, a pomiędzy sesjami utrwalają umiejętności 

nabyte w trakcie spotkań z trenerem. Szereg badań potwierdza skuteczność tego programu w 

odniesieniu do poprawy funkcjonowania (poprzez obniżenie poziomu napięcia emocjonalnego i 

stresu) w kontekście edukacji, w biznesie, u osób zmagających się z problemami zdrowotnymi 

(zarówno natury fizycznej jak i psychicznej, por. Rozdział 4.) oraz w oddziaływaniach mających 

na celu samoregulację i rozwój osobisty. 

Interwencja kryzysowa i psychoterapia ofiar traumy z perspektywy psychologii 
czasu 

W kategoriach temporalnych warto spojrzeć na interwencję kryzysową jako obszar 

działań mających na celu poszerzenie doświadczania czasu przez osobę w kryzysie 

psychologicznym o wątki przeszłe i przyszłe oraz optymalizowania jej perspektywy temporalnej. 

Wyrażenie w otwarty sposób i w bezpiecznej atmosferze doświadczanych emocji, połączone z 

omówieniem zaistniałej sytuacji, pozwalające na jej zrozumienie, opracowanie i nadanie 

znaczenia, umożliwia  zbudowanie w świadomości osoby w kryzysie konstruktu poznawczego, 

domknięcie sytuacji i skupienie na poszukiwaniu rozwiązań.  

W zaburzeniach posttraumatycznych, pomocne są różnorodne formy psychoterapii 

(często połączonej z farmakoterapią). Przeżywanie ponowne sytuacji urazowej w obecności 

dającego poczucie oparcia terapeuty, połączone z późniejszą relaksacją (tzw. psychoterapia 

ekspozycyjna, także w wirtualnej rzeczywistości - Popiel, Pragłowska, 2009), pozwala stopniowo 

na wygaszenie negatywnych emocji i towarzyszących im reakcji fizjologicznych. Wyobrażona 

ponowna ekspozycja w czasie teraźniejszym działa - w dalszej perspektywie czasowej - 

łagodząco, a teraźniejszość, mimo wspominanego urazu, stopniowo zaczynają wypełniać mniej 

burzliwe emocje; towarzyszą im także odczucia związane z wsparciem terapeuty, tworzoną 

przez niego atmosferą bezpieczeństwa i wzbudzaniem nadziei. Podobnie mogą działać różne 

formy desensytyzacji i krótkoterminowe formy psychoterapii psychodynamicznej (Busuttil i in., 

1995; Heitzman, 2009).  

Integracja doświadczeń temporalnych może zostać uzyskana dzięki wykorzystaniu 

dwóch strategii czy technik (tamże). Strategia “liny” polega na budowaniu przez osobę, która 

doświadczyła urazu, mapy własnego życia z wydarzeniami pozytywnymi i negatywnymi (oraz 

aktualną traumą), umieszczonymi chronologicznie, na tle innych doświadczeń życiowych. 

Strategia “drabiny” polega na planowaniu przyszłości od momentu urazu, układaniu ich w 
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postaci kolejnych szczebli drabiny, obejmujących zarówno cele krótko- jak i długoterminowe. 

Obie strategie pozwalają na połączenie teraźniejszości z przeszłością i przyszłością, a w 

konsekwencji wyjście poza stanowiącą dla osoby w kryzysie jedyną rzeczywistość, jaką jest 

bolesna teraźniejszość. Busuttil i współpracownicy (1995) realizowali działania reintegrujące 

temporalną rzeczywistość osoby przeżywającej uraz w psychoterapeutycznej pracy grupowej, a 

techniki “liny” i “drabiny” (lines and ladders exercises) pomagały w zyskaniu większej 

samoświadomości oraz poczucia kontroli nad swoim życiem. 

PTSD i terapia równoważeniem perspektyw postrzegania czasu 

Terapia równoważeniem perspektyw czasu (Time Perspective Therapy, TPT) została 

opracowana przez Richarda i Rosemary Swordów, psychoterapeutów z wieloletnim stażem 

specjalizujących się w pomocy osobom doświadczających zaburzeń związanych ze stresem, w 

tym PTSD. Teoretyczną podstawą dla zaproponowanego przez nich podejścia terapeutycznego 

jest teoria czasu Zimbardo i Boyda (2011), a wyrasta ona z tradycji klasycznej terapii 

poznawczo-behawioralnej i psychologii pozytywnej (Zimbardo, Sword, Sword, 2013).  

Terapia TPT oparta jest na założeniu, że osoby z zaburzeniem potraumatycznym, 

podobnie jak osoby z depresją, pozostają uwięzione w bolesnej, traumatycznej przeszłości. Jej 

głównym celem jest przywrócenie bądź wypracowanie pełnego horyzontu czasowego, 

obejmującego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość oraz zrównoważonej perspektywy 

czasowej (w rozumieniu Zimbardo i Boyda - patrz rozdział 1). Jest to rodzaj terapii narracyjnej, 

która koncentruje się na przenoszeniu punktu ciężkości z bolesnej przeszłości na teraźniejszość 

i wartościową przyszłość. W trakcie terapii pracuje się nad zrozumieniem poszczególnych 

perspektyw czasu, ich wpływu na spostrzeganie przez pacjenta siebie i swoich możliwości. 

Przeprowadza się ją z poszanowaniem dla traumatyzującego wydarzenia i uznaniem urazu 

psychicznego jako zaistniałego w przeszłości, ale pracuje się nad jego pozytywnym 

przeformułowaniem (jako wydarzenia z którego można wyprowadzić pewną naukę), 

wzmocnieniem pozytywnych elementów w historii życia (pozytywnej przeszłości), troszczenia się 

o sprawy bieżące i umiejętności czerpania przyjemności z chwili obecnej (teraźniejszego 

hedonizmu) oraz tworzeniem krótko- i długoterminowych celów (optymistyczna przyszłość) 

(Mostowik, Cyranka, 2018). Terapeuta pomaga osobie cierpiącej na PTSD uporać się z 

poczuciem psychicznego wyczerpania związanego z perspektywą czasu osadzonej “utknięciem” 

w negatywnej przeszłości - i przesunąć się ku perspektywie czasu, w której możliwe jest 

wyobrażenie sobie i osiągnięcie pozytywnej przyszłości (Zimbardo, Sword, Sword, 2013).  

Zarówno w stanach ostrego stresu, jak w traumie, kryzysie psychologicznym i 

zaburzeniach potraumatycznych, kwestie temporalne stanowią stosunkowo nowy obszar, 
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intuicyjnie identyfikowany na etapie diagnozy oraz pojawiający się w oddziaływaniach 

interwencyjnych, jednak nie posiadający bogatego udokumentowania badawczego. 

Upowszechnienie wiedzy o znaczeniu reintegracji temporalnej oraz uwzględnienie aspektów 

związanych z doświadczaniem czasu psychologicznego i stabilizowaniem rzeczywistości 

temporalnej, może znacząco wzbogacić i zwiększyć efektywność pomagania ofiarom 

stresujących i krytycznych wydarzeń życiowych.  
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Ramka 3.1. Zaburzenia związane z traumą i stresem w ujęciu kryteriów diagnostycznych DSM-5 
(APA, 2013) 

 

Do zaburzeń związanych z traumą i stresem w DSM-5 (Disorder Class: Trauma- and 

Stressor-Related Disorders) zaliczane są: reaktywne zaburzenia przywiązania, 

rozhamowane nawiązywanie relacji społecznych, zaburzenia stresowe pourazowe u 

dzieci w wieku przedszkolnym, zaburzenia stresowe pourazowe (dotyczą młodzieży i 

dorosłych), ostre zaburzenia stresowe, zaburzenia adaptacyjne i inne nieokreślone 

zaburzenia związane z traumą i stresem oraz inne problemy związane z traumą lub 

stresem (problemy związane ze znęcaniem się lub zaniedbywaniem, separacyjne 

zaburzenia lękowe) (Morrison, 2016). Poniżej zostaną omówione dwa spośród nich tj. 

zaburzenia stresowe pourazowe oraz ostre zaburzenia stresowe (APA, 2013; Morrison, 

2016). 

         Zaburzenia stresowe pourazowe (posttraumatic stress disorder, PTSD) mogą 

rozwijać się u osób, które osobiście doświadczyły przerażającego, traumatycznego 

zdarzenia, były jego świadkiem, dowiedziały się o nim lub to zdarzenie dotyczyło osób 

bliskich (kryterium A: musi wystąpić silna trauma - narażenie na faktyczną lub grożącą 

śmierć, poważne obrażenia lub nadużycie seksualne na jeden (lub więcej) z 

następujących sposobów: bezpośrednie przeżycie traumatycznych wydarzeń, bycie 

świadkiem wydarzenia (wydarzeń), które dotyczyły innych osób, dowiedzenie się o 

zdarzeniu (zdarzeniach) dotyczących bliskiego członka rodziny lub bliskiego przyjaciela, 

przy czym  w przypadku faktycznej lub grożącej śmierci członka rodziny lub przyjaciela 

wydarzenie (wydarzenia) musiało być gwałtowne lub przypadkowe, doświadczanie 

powtarzającego się lub ekstremalnego narażenia na awersyjne szczegóły zdarzenia 

(zdarzeń) traumatycznego, dotyczące osób udzielających pierwszej pomocy, policjantów 

i innych służb ratowniczych. Nie dotyczy to ekspozycji za pośrednictwem mediów 

elektronicznych, telewizji, filmów lub zdjęć, chyba że ta ekspozycja jest związana z 

pracą). Objawy pojawiają się z pewnym opóźnieniem w stosunku do traumy (w postaci z 

opóźnioną manifestacją mogą się pojawić nawet po upływie 6 miesięcy od czasu 

traumy). 

Dla rozpoznania PTSD konieczne jest wystąpienie dziewięciu lub więcej objawów z 

którejkolwiek z pięciu kategorii: intruzyjnego wdzierania się wspomnień, negatywnego 

nastroju, dysocjacji, unikania i pobudzenia, które się pojawiły lub nasiliły po 

traumatycznym zdarzeniu (kryterium B). Osoba doświadczająca PTSD ponownie 
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przeżywa zdarzenie, stara się unikać myślenia o nim, zdystansować się do zdarzenia i 

unikać bodźców z nim związanych (kryterium C: trwałe unikanie bodźców związanych ze 

zdarzeniem traumatycznym lub negatywne zmiany w poznaniu i nastroju związane ze 

zdarzeniem traumatycznym, które pojawiły się lub pogorszyły po doświadczeniu  

zdarzenia traumatycznego), co jednak jej się nie udaje; przeżywa silny niepokój, często 

lęk, poczucie winy, że nie zapobiegła zdarzeniu oraz pobudzenie fizjologiczne. 

Pozytywne emocje są ograniczone, a zachowania społeczne najczęściej cechuje 

wycofanie. Przez długi czas po zdarzeniu jednostka doświadcza (kryterium D: zmiany w 

podnieceniu i reaktywności związane ze zdarzeniem (-ami) traumatycznym, które 

pojawiły się lub pogorszyły po zdarzeniu (-ach) traumatycznym, co potwierdzają dwa 

(lub więcej) spośród objawów negatywnego nastroju i myśli związanych z traumą) 

nawracających, natrętnych wspomnień i wyobrażeń związanych z traumą, stanów 

dysocjacyjnych (depersonalizacji, derealizacji), stara się aktywnie unikać wszystkiego, 

co związane z dramatyczną sytuacją, przejawia pesymistyczne myślenie oraz jest 

nadmiernie pobudzona, czujna, drażliwa, ma problemy z koncentracją, czasem 

zaburzenia snu i koszmary senne, niekiedy pewne aspekty traumy są objęte 

niepamięcią (amnezją).  Czas trwania zaburzenia dla rozpoznania PTSD powinien 

wynosić ponad miesiąc (kryterium E). Objawy powodują cierpienie lub upośledzenie 

funkcjonowania  życiowego jednostki (zawodowego, szkolnego, społecznego, 

osobistego – kryterium F). Muszą zostać wykluczone inne przyczyny (używanie 

substancji psychoaktywnych, zaburzenia somatyczne i urazy mózgu, zaburzenia 

nastroju, zaburzenia lękowe i naturalne reakcje na stresujące wydarzenia). 

Ostre zaburzenia stresowe (acute stress disorder, ASD) występują bezpośrednio po 

stresie traumatycznym. Jego czas trwania wynosi od trzech dni do miesiąca. Pozostałe 

objawy i kryteria ASD są takie same jak w przypadku wcześniej omawianego PTSD. 

 

UWAGA! Powyższe informacje odwołujące się do obowiązujących klasyfikacji chorób i zaburzeń 

mają charakter skrótowy, a ich celem jest uzyskanie pełniejszej orientacji w problematyce 

omawianej w rozdziale. Nie mogą być podstawą diagnozowania klinicznego, w tym celu należy 

korzystać z oryginalnych źródeł.  
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Rozdział 4. O czasie, który boli i... wyzwala 
- Czas w ciężkiej chorobie somatycznej - 

 

 
W skrócie… 

Poważna choroba somatyczna może stanowić rodzaj kryzysu psychologicznego, jednak jej 

oddziaływanie na chorego jest równocześnie bezpośrednie (przez działanie patogenów na układ 

nerwowy, zmiany w wiscerocepcji oraz niespecyficzne objawy związane z osłabieniem 

organizmu) jak i pośrednie (za pośrednictwem postawy wobec choroby, obejmującej jej 

poznawcze opracowanie, emocje oraz zachowania związane ze współpracą w leczeniu i 

adaptacji do sytuacji). Chorobie towarzyszy zwykle utrata dotychczasowego poczucia 

nienaruszalności i bezpieczeństwa jednostki, a zarazem zwiększenie świadomości własnej 

śmiertelności, skrócenie czasu życia, jaki pozostał, pożegnanie z życiem sprzed choroby. W 

adaptacji do choroby lub powstałej niepełnosprawności, biorą udział mechanizmy temporalne, 

ułatwiając znalezienie takiej formy przystosowania, w której bolesność ich doświadczania będzie 

stosunkowo najmniej dotkliwa. Rozdział ten  zostanie poświęcony omówieniu związków 

pomiędzy specyfiką temporalności osoby a ryzykiem zachorowania na choroby somatyczne oraz 

radzeniem sobie w chorobie, szczególnie terminalnej. Rozdział zakończą sugestie 

terapeutyczne dotyczące pomocy psychologicznej i psychoterapii medycznej udzielanej osobom 

chorym na choroby somatyczne.  

 

Orientacja temporalna a ryzyko zachorowania 
 

Badania dotyczące związków między indywidualną perspektywą czasową, a czynnikami 

mającymi niekorzystny wpływ na stan zdrowia, dają niejednoznaczne wyniki i wymagają 

dalszych badań.  Większość autorów podkreśla, że czynnik temporalny warto wziąć pod uwagę; 

warto zwłaszcza aktywizować przyszłą perspektywę czasową, gdyż może to zwiększyć 

skuteczność działań prozdrowotnych i motywację do ich kontynuowania. Ta konkluzja wynika z 

badań Adams i White’a (2009), którzy próbowali określić, czy perspektywa temporalna odgrywa 

rolę pośredniczącą w relacji pomiędzy pozycją społeczno-ekonomiczną a paleniem tytoniu i 

wskaźnikiem masy ciała (Body Mass Index, BMI). Analiza zależności wykazała, że perspektywa 

czasowa pełniła rolę mediacyjną między statusem socjoekonomicznym, a wyższym 

wskaźnikiem BMI (osoby żyjące w warunkach większej deprywacji miały tendencję do mniej 

zdrowej diety), jednak nie między statusem socjoekonomicznym a paleniem tytoniu. Autorzy 

wyjaśniają brak tego związku faktem, że palenie tytoniu ma charakter uzależnienia (czyli ma 

wymiar psychopatologiczny), podczas gdy otyłość jest efektem wieloczynnikowych 
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uwarunkowań (dieta, ruch fizyczny, możliwości finansowe i wiele innych). Jednak w innych 

badaniach, Adams i Nettle (2009), po uwzględnieniu zmiennych demograficznych i 

osobowościowych, odkryli znaczące powiązania między orientacją temporalną skoncentrowaną 

na przyszłości, a niższym prawdopodobieństwem aktualnego palenia tytoniu i wyższym 

wskaźnikiem masy ciała, natomiast nie znaleźli żadnych związków między indywidualną 

perspektywą czasową a częstotliwością ćwiczeń fizycznych. Autorzy zwracają uwagę na 

znaczenie metody pomiaru perspektywy czasowej, gdyż wybór metody może wpływać na 

ostateczne rezultaty badania. 

W innych badaniach dotyczących związków między perspektywą czasową a paleniem, 

masą ciała i wykonywaniem ćwiczeń fizycznych okazało się, że perspektywa czasowa nie jest 

konsekwentnie związana z powszechnymi zachowaniami zdrowotnymi u dorosłych. Badania 

osób o stosunkowo wysokim wykształceniu  (Guthrie i in., 2009) nie potwierdziły żadnych 

powiązań między orientacją temporalną, a paleniem tytoniu, wskaźnikiem masy ciała lub 

ćwiczeniami fizycznymi. Natomiast w badaniach osób o niższym wykształceniu (Guthrie i in., 

2013), okazało się, że badani, którzy byli bardziej zorientowani na przyszłość, częściej ćwiczyli, 

ale też częściej palili. Perspektywa czasowa skoncentrowana na przyszłości nie była jednak 

powiązana z nadwagą czy otyłością. Orientacja czasowa skupiona na teraźniejszości (zarówno 

fatalistycznej, jak i  hedonistycznej) nie okazała się też związane z paleniem tytoniu, otyłością 

ani ćwiczeniami fizycznymi. Różnica ta sugeruje, że status społeczno-ekonomiczny może 

łagodzić związek między perspektywą czasową skupioną na przyszłości a zachowaniami 

zdrowotnymi.  

Griva i współpracownicy (2013) rozważali związki między perspektywą czasową, ilością 

ćwiczeń fizycznych oraz wskaźnikiem BMI. Palenie tytoniu nie było związane z żadnym z 

wymiarów perspektywy temporalnej, natomiast stwierdzono, iż osoby starsze i w gorszej sytuacji 

społeczno-ekonomicznej więcej palą. Koncentracja temporalna na przyszłości i na 

teraźniejszości hedonistycznej okazały się połączone z większą aktywnością fizyczną. Skupienie 

na przeszłości negatywnej i teraźniejszości fatalistycznej wiąże się z wyższym wskaźnikiem 

BMI, a na teraźniejszości hedonistycznej - z niższym. Znaczenie omawianych orientacji 

temporalnych było widoczne  nawet po uwzględnieniu zmiennych społeczno-demograficznych. 

Ponadto stwierdzono, że wszystkie wymiary temporalne są powiązane z oceną i subiektywnym 

postrzeganiem własnego stanu zdrowia. Osoby skoncentrowane na przeszłości negatywnej i 

teraźniejszości fatalistycznej zgłaszają gorszy stan zdrowia, niż osoby ukierunkowane na 

przyszłość, przeszłość pozytywną i teraźniejszość hedonistyczną.  Przytoczone doniesienia nie 

uprawniają do postawienia jednoznacznych wniosków, niewątpliwie zachodzi jednak istotny 
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związek pomiędzy perspektywą czasową skoncentrowaną na przyszłości z utrzymaniem 

bardziej prozdrowotnego stylu życia.  

Szczegółowe ustalenia dotyczące związków orientacji na przyszłość, teraźniejszość i 

przeszłość (mierzonych ZTPI) z wybranymi właściwościami psychologicznymi i behawioralnymi, 

mogącymi mieć znaczenie dla stanu zdrowia psychofizycznego i podejmowania zachowań 

zdrowotnych, przedstawiono na końcu tego rozdziału w tabelach 4.2, 4.3 i 4.4 (por. Tucholska, 

Wysocka-Pleczyk, Gulla, 2017). 

Temporalna koncepcja samoregulacji (Hall, Fong, 2007) w kontekście wdrażania 

zachowań zdrowotnych i konsekwencji w sposobie ich realizacji, bierze pod uwagę trzy aspekty: 

przekonania o związkach zachodzących między zachowaniami i ich skutkami (connectedness 

beliefs), wartościowania przewidywanych wyników i przewidywania dotyczące czasu (temporal 

valuations), w którym konsekwencje wystąpią (jeśli zjem dużo słodyczy, to przytyję, co jest 

niedobre dla mojego zdrowia, a dodatkowe kilogramy pojawią się w bliskiej przyszłości). 

Zachowania prozdrowotne powinny obejmować konsekwencje pozytywne i bezpośrednie. 

Temporalna koncepcja samoregulacji wyjaśnia wiele przypadków zachowań niezdrowych, 

szkodliwych dla zdrowia jednostki, a nawet autodestrukcyjnych. 

Zgodnie z wcześniejszymi postulatami (Tucholska, Wysocka-Pleczyk, Gulla, 2017),  

należy zatem sugerować diagnozowanie indywidualnych perspektyw temporalnych w budowaniu 

programów profilaktycznych, mających na celu ograniczenie szkodliwych zachowań oraz 

upowszechnienie działań i postaw sprzyjających zachowaniu pełni zdrowia psychofizycznego, 

co pozwoli je uczynić skuteczniejszymi, a ich efekty trwalszymi.  

Wpływ posiadanej orientacji czasowej na adaptację i radzenie 
sobie w chorobie 
 

Analizując profile temporalne osób chorujących na choroby nowotworowe, Furmańska 

wraz ze współpracownicami (2019) zauważyły, że w badanej grupie dominują perspektywy 

czasowe skoncentrowane na przeszłości pozytywnej i teraźniejszości ujmowanej 

hedonistycznie. Kobiety częściej niż mężczyźni okazywały się skupione na teraźniejszości – 

zarówno hedonistycznej, jak i fatalistycznej. Autorkom udało się znaleźć związki między 

indywidualnym horyzontem temporalnym a strategiami przystosowania do choroby 

nowotworowej. Pacjenci skoncentrowani na pozytywnej przeszłości i na hedonistycznie 

ujmowanej teraźniejszości, najczęściej stosowali strategię „ducha walki” i pozytywnego 

przewartościowania. Z kolei ci pacjenci, którzy skupiali się na negatywnych aspektach 

przeszłości i na fatalistycznie ujmowanej teraźniejszości, częściej posługiwali się strategiami 
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lękowego zaabsorbowania, bezradności-beznadziei oraz pozytywnego przewartościowania. 

Pacjenci zorientowani na przyszłość rzadziej korzystali ze strategii bezradności-beznadziei. 

Niestety, w badaniu nie uwzględniono zmiennej długości chorowania, co mogłoby rzucić światło 

na fazowość procesów adaptacji do choroby nowotworowej.   

Badania Baird i współpracowników (2019) wykazały, że posiadanie bardziej 

zrównoważonej perspektywy czasowej wiąże się z częstszym monitorowaniem poziomu glukozy 

we krwi u osób chorujących na cukrzycę typu I, a w rezultacie z lepszą kontrolą glikemii. 

Okazało się także, że istnieje pośredni związek między zrównoważoną perspektywą czasową a 

monitorowaniem poziomu glukozy we krwi, dzięki bardziej pozytywnemu stosunkowi 

emocjonalnemu chorych do monitorowania poziomu glukozy i ich późniejszemu podejściu do 

monitorowania, co wskazuje na znaczenie perspektywy czasowej dla zrozumienia zachowań 

zdrowotnych i promowania samokontroli w cukrzycy. 

Pozytywne korelacje stwierdzono między przyszłościową perspektywą czasową a 

samoopieką chorych z niewydolnością serca (Chew i in., 2019). Perspektywa temporalna 

okazała się pełnić rolę mediatora, pośrednicząc między gotowością do zmian a podejmowaniem 

zachowań o charakterze samoopiekuńczym. Uwzględnienie indywidualnej orientacji czasowej 

może zatem ułatwiać motywowanie chorych do działań o charakterze samoopiekuńczym.  

  Badania Król i współpracowników (2015), obejmujące osoby chorujące na stwardnienie 

rozsiane (sclerosis multiplex, SM), przewlekłą chorobę autoimmunologiczną, wykazało, że osoby 

chore różnią się od zdrowych w wymiarze orientacji temporalnej. Chorzy w wyższym stopniu 

koncentrują się na teraźniejszości, zarówno ujmowanej hedonistycznie, jak i fatalistycznie. 

Temporalnymi predyktorami akceptacji choroby okazały się negatywna przeszłość i 

hedonistyczna teraźniejszość – wykazano, że akceptacja choroby może wzrastać, jeśli chorzy 

nie mają negatywnego nastawienia do przeszłości oraz dążą do zaspokajania potrzeby 

przyjemności i korzystania z życia w czasie choroby. Autorki podkreślają znaczenie 

prezentyzmu, preferującego teraźniejszość, zwłaszcza ujmowaną hedonistycznie, z 

jednoczesnym ignorowaniem przeszłości i przyszłości, która wydaje się w chorobie nie mieć dla 

chorego znaczenia. Izolowanie się od przeszłości oraz wypełnionej lękiem, niepewnej 

przyszłości może mieć wymiar obronny. Zawężenie horyzontu temporalnego jedynie do „tu i 

teraz” wydaje się jednak zabiegiem przystosowawczym jedynie na krótką metę. Należy bowiem 

sądzić, że chorzy dzięki temu unikają przykrych wspomnień. Jednak należy mieć na względzie, 

iż odcięcie się od przeszłości może skutkować izolacją społeczną chorego i konfliktowymi 

relacjami z otoczeniem społecznym. Z kolei pomijanie przyszłości może wiązać się z poczuciem 

braku wpływu, kontroli i osobistego sprawstwa. Autorki wskazują na potrzebę oddziaływań 

psychologicznych, umożliwiających chorym dostrzeżenie i korzystanie z pozytywnych 
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doświadczeń przeszłości i przewartościowanie doświadczeń negatywnych oraz budowanie 

poczucia wpływu w odniesieniu do przyszłości, umożliwiającego zachowanie nadziei, czyli 

obejmujących pracę nad bardziej zbalansowaną perspektywą temporalną. Wskazują także na 

znaczenie wzmacnianie  koncentracji na teraźniejszości ujmowanej hedonistycznie, która 

ułatwia utrzymanie równowagi emocjonalnej chorego, pełniąc rolę przydatnego mechanizmu 

adaptacyjnego, pozwalającego cieszyć się codziennością. Zawadzka i Byrczek (2012) wskazały 

również na potrzebę oddziaływania na perspektywę temporalną pacjentów leczonych 

nerkozastępczo, gdyż aspekty temporalne okazały się powiązane z akceptacją choroby i 

leczenia oraz jakością życia i samopoczuciem psychicznym osób chorych. 

Zmiana perspektywy czasowej w chorobie 
Porównanie horyzontów czasowych osób zdrowych i chorujących na choroby 

nowotworowe oraz chorych na cukrzycę typu II (Nozari i wsp., 2013), ujawniło we wszystkich 

trzech grupach dominację przyszłościowej perspektywy czasowej. Jednak osoby chore różniły 

się od zdrowych większą koncentracją na przeszłości negatywnej i teraźniejszości ujmowanej 

fatalistycznie. Zdaniem autorów, ich ustalenia pokazują, że choroba i jej rodzaj mogą znacząco 

wpływać na orientację czasową pacjentów. 

Wydaje się, że dla zrozumienia horyzontu czasowego osób w różnych stanach 

chorobowych, konieczne jest odróżnienie stanów tzw. nagłych od chorób o charakterze 

przewlekłym. Stany nagłe to nieoczekiwane sytuacje zagrożenia zdrowia i życia, w wyniku 

wypadku, urazu, gwałtownego pogorszenia stanu kardiologicznego (zawału mięśnia serca), 

niewydolności krążeniowej, oddechowej, ostrych bólów brzucha, reakcji anafilaktycznej i wielu 

innych. W tych stanach chory (o ile zachowuje przytomność, lub po jej odzyskaniu, gdy 

procedury medyczne nadal się toczą) doświadcza cierpienia, które wymusza koncentrację na „tu 

i teraz”, jednak choremu towarzyszą także pytania o jego sytuację w przyszłości (raczej 

nieodległej). Są to przykładowo pytania o to, czy będzie żył, czy będzie mógł chodzić, czy 

zachowa samodzielność, czy wróci do pracy, czy ma szansę na dalsze uprawianie sportu i 

liczne dalsze związane z jego indywidualną sytuacją życiową. Natomiast choroby przewlekłe, to 

schorzenia rozwijające się niepostrzeżenie, w których jednak stopniowo stan pacjent pogarsza 

się, ograniczając jego funkcjonowanie. Są to choroby trwające całe życie chorego, nieuleczalne, 

o postępującym przebiegu. Choroby te pozwalają chwilami o sobie zapomnieć, przypominają o 

sobie w kontekście stylu życia, lub gdy narastają objawy. Nie wywołują konieczności 

bezwzględnej koncentracji na „tu i teraz” spowodowanej trudnymi do zignorowania 

dolegliwościami. Z drugiej strony, chory, uciekając od rzeczywistości choroby, może poszukiwać 

w teraźniejszości przyjemniejszych chwil, drobnych radości czy małych sukcesów. Jego wizja 

przyszłości jest natomiast niepokojąca, lękotwórcza – związana z pewnością stopniowego 
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pogarszania stanu zdrowia, kolejnych ograniczeń czy dalszej utraty funkcji i możliwości. W 

trakcie poważnej, zagrażającej życiu choroby somatycznej, będzie z dużym 

prawdopodobieństwem przeżywać negatywne stany emocjonalne, które mogą rozwinąć się w 

zaburzenia psychopatologiczne, zwłaszcza w stany lękowe i depresyjne. Naturalnym procesem 

adaptacyjnym, obroną przed lękiem, smutkiem i żalem, może być zawężenie perspektywy 

czasowej do „tu i teraz”. Dlatego koncentracja na teraźniejszości oraz poszukiwania w niej 

satysfakcji może mieć charakter obronny, stanowiąc ucieczkę od pesymistycznie ujmowanej 

przyszłości i pozwalając na unikanie myślenia o charakterze antycypacji kolejnych trudnych 

momentów i strat zdrowotnych.  Czy jednak silna koncentracja na teraźniejszości dotyczy 

większości chorych na przewlekłe, postępujące i nieuleczalne choroby i czy rzeczywiście jest 

najbardziej adaptacyjnym nastawieniem?  

Potwierdzają to w pewnym stopniu doniesienia dotyczące estymacji odcinków czasu 

dokonywanej przez osoby chore. Badając związki między poczuciem stresu i jakością życia 

chorych na nowotwory krwi a subiektywnym przeżywaniem przez nich czasu, Wittman i 

współpracownicy (2006) stwierdzili, że pacjenci z gorszym samopoczuciem psychicznym, 

niższym poczuciem jakości życia i objawami lęku mają tendencję do przeszacowywania 

odcinków czasu w zadaniu prospektywnym (zadanie polegające na oszacowaniu odcinka czasu 

od rozpoczęcia do momentu sygnału dźwiękowego). Autorzy zinterpretowali uzyskany wynik 

sugerując, że przeszacowanie wynikało ze zwrócenia zwiększonej uwagi na czas, ponieważ 

cierpienie psychiczne, jakiego doznawali chorzy, utrudniało im angażowanie się w znaczące, 

istotne myśli i działania. Zmiana w zakresie poczucia czasu może zatem być traktowana jako 

sygnał, oznaka cierpienia psychicznego chorych onkologicznych. 

Temporalne aspekty przeżyć osób chorych somatycznie 
 
  Dla poznania doświadczeń związanych ze sposobem przeżywania czasu 

psychologicznego w chorobach somatycznych, można przyjrzeć się indywidualnym narracjom 

osób chorych i spróbować znaleźć w nich wspólne wątki. Podejście narracyjne, mające długą 

tradycję, jest obecnie w coraz większym stopniu akcentowane w psychologii (Straś-

Romanowska i in., 2010a, 2010b). Autonarracja, opowieść o własnym życiu, może mieć wymiar 

niezwykle bogaty, złożony, i w związku z tym może nastręczać problemy metodologiczne w 

analizie, jednak równocześnie zapobiega redukcjonizmowi, jaki nieuchronnie wiąże się ze 

stosowaniem metod ankietowych czy kwestionariuszowych. Podejście narracyjne jest również 

używane w psychoterapii (Morgan, 2011). Autonarracja dostarcza wiedzy o najgłębszych 

przeżyciach człowieka, o jego poczuciu tożsamości oraz ich kulturowych i społecznych 

uwarunkowaniach. Jednocześnie, samo budowanie autonarracji ma wymiar klaryfikujący i 
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organizujący osobiste doświadczenia życiowe, sprzyja poszukiwaniu zależności przyczynowo-

skutkowych, dostrzeganiu własnej sprawczości i wpływu, konstruowaniu planów na przyszłość.  

 Jedną z takich historii, spisaną w formie biografii, jest narracja około trzydziestoletniego 

mężczyzny, wychowanego w zamożnym, mieszczańskim środowisku Zurychu w Szwajcarii, 

umierającego na raka (Zorn, 1999). W obliczu bliskiej śmierci, autor poświęca całą uwagę 

poszukiwaniu psychospołecznych przyczyn zachorowania. Rak staje się dla niego instrumentem 

poznania siebie i przeanalizowania mechanizmów rodzinnych i społecznych. Z gorzkim żalem, 

gniewem i poczuciem krzywdy opisuje zakłamane środowisko, w którym się rozwijał, sztywność 

obowiązujących zasad, brak otwartej komunikacji, pozorną harmonię, zyskaną dzięki unikaniu 

zagłębiania się w trudne czy konfliktowe problemy. Opisując dom rodzinny, mówi: “Atmosfera 

mojego domu rodzinnego była prohibicyjnie harmonijna (...) Hamletowskie pytanie zagrażające 

mojemu rodzinnemu domowi brzmiało - harmonia albo niebyt” (s. 26). Gdy podkreśla, że “Każdy, 

kto coś mówił, podświadomie miał na uwadze, że inni zawsze powinni i nawet chcą 

odpowiedzieć na to jego odezwanie się “tak”, toteż z poczucia taktu unikaliśmy wszelkich 

wypowiedzi, po których naturalne słowo “tak” mogłoby powiedzmy przyjść innym z niejakim 

trudem” (s. 27), de facto mówi o reakcjach niezgodnych z rzeczywistymi poglądami, tłumieniu i 

wypieraniu emocji, konwencjonalności prowadzącej do samozaprzeczania. Sposób wychowania 

określa jako “gwałt, zadawany mojej - jeszcze wtedy małej czy może raczej już wtedy zmalałej - 

osobowości, w której nie mogło być nic własnego, ponieważ wszystko musiało się kierować 

zasadami słuszności i powszechności, gdyż inaczej mogłoby się pojawić zagrożenie dla 

“harmonii”, a do tego, jak wiedziałem, nie wolno dopuścić” (s. 31). W dzieciństwie i młodości, 

symptomatyczny i daleki od naturalności był jego stosunek do własnej cielesności, ciało było 

tabu, budziło wstyd, odrazę, zażenowanie, a seksualizm był dlań obcy, odpychający i wrogi (s. 

77). W dorosłym życiu nadal towarzyszyła mu maska: “Cały czas udawałem pogodnego i 

swobodnego, zawsze byłem ponad wszystko i z niczym nie miałem problemów (...) Im bardziej 

byłem w głębi serca przygnębiony, tym bardziej uśmiechnięty byłem na zewnątrz” (s. 90). 

“Powierzchnia zawsze była gładka i nieporuszona, stawała się jednak coraz bardziej pusta i 

pozbawiona wyrazu” (s. 125). Dzięki autoanalizie, zyskuje wgląd w istotę problemu, jednak 

tragizm jego sytuacji polega na tym, że rozumie to niestety za późno. Na koniec podsumowuje 

swoje życie, mówiąc, że: “jest ono zmarnowane i przegrane” (s. 167). U kresu życia widzi dla 

siebie tylko jedno zadanie: ”Uwolnić się od przygniatającej udręki mojej przeszłości (...) Do tego 

dochodzi jeszcze lęk, że już nie zdążę” (s. 179). W aspekcie temporalnym chory skupia się w 

całości na przeszłości, analizując ją, jednak po zachorowaniu ma do niej inne niż wcześniej 

podejście. Wzbudziła się w nim złość, chęć doznawania życia wszystkimi zmysłami; nie chce już 

harmonii i spokoju, chce żywych, prawdziwych doznań (“ten spokój w moim rodzinnym domu - 

cóż za żałość!”, s. 200). Przeszłość, którą opisuje, jest dla niego osobistą tragedią, sądzi, że jest 
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ona przyczyną jego choroby i umierania. Jest to przeszłość postrzegana najbardziej 

fatalistycznie, jak to jest tylko możliwe. Autor niewiele mówi o bieżących sprawach dotyczących 

choroby i leczenia, myśląc o przyszłości skupia się jedynie na tym, czy zdąży uporać się i 

rozliczyć z przeszłością oraz uwolnić od wpływu rodziców. Sam zwraca uwagę na brak 

chronologicznego podziału czasowego we własnych wspomnieniach - są one raczej ułożone 

zależnie od stopnia uświadamiania sobie problemu, zdolności do jego spostrzeżenia i analizy, 

nie przebiegają w ścisłym porządku czasowym. Ostatecznie, wydaje się, że pilna, przemożna 

potrzeba rozliczenia się z przeszłością, jest jednak związana z teraźniejszością chorowania - 

świadomością ograniczonego czasu, jaki pozostał, zbliżającej się śmierci i zamiarem 

“domknięcia” w teraźniejszości najbardziej bolesnych spraw, nim śmierć nadejdzie.  

Carel (2008), profesor filozofii Uniwersytetu w Bristolu chorująca na 

lymphangioleiomyomatosis (limfangioleiomiomatoza, LAM, naczyniakowatość limfatyczna), 

dokonuje analizy procesu chorobowego w kategoriach fenomenologicznych. Wskazuje na jego 

konsekwencje w postaci nie tylko zaburzonej biologicznej strony funkcjonowania człowieka w 

chorobie, ale głównie na zmienioną perspektywę doświadczania życia przez osobę chorą i 

odmienną relację chorego ze światem. Każdy objaw jakiejkolwiek choroby jest nie tylko 

symptomem, ale przede wszystkim osobistym doświadczeniem chorego. Osoba zdrowa ma 

poczucie, że starość jest odległa, a śmierć jeszcze dalsza, toteż  nie ma potrzeby myśleć o tym 

w danej chwili. Carel, opisując własne doświadczenia chorowania, mówi o zmianie związanej z 

perspektywą czasową. Życie przestaje być długą, powolnie płynącą rzeką (“All this changes 

when you are ill. Life ceases to be a long, gently flowing river”, s. 123). Sama zauważa, że czas 

traktuje bardziej poważnie, zapamiętując - niejako kolekcjonując - doznania, widoki, chwile. 

Pragnie czuć, że żyje w pełni właśnie w tej chwili, w teraźniejszości. Choroba naraża na wysoki 

poziom niepewności, w wielu stanach można oczekiwać zasadniczo samych złych wieści. 

Metodą Carel jest koncentracja na teraźniejszości, która staje się niejako podstawą jej 

doświadczenia  (“liquid time solidified into a crystal drop of Now”, s. 124). Przestała ona walczyć 

z budzącymi lęk myślami - które przychodzą i odchodzą - czy z dolegliwościami i dusznościami, 

które nauczyła się akceptować. Skupienie na teraźniejszości określa jako doświadczenie 

wyzwalające - które pozwala nie martwić się o przyszłość, nie tworzyć planów, strategii, a 

nawet… nie oszczędzać pieniędzy - wydawać je teraz. To, co do tej pory zdawało się kluczowe, 

staje się jedynie opcją. Zamierzenia mają bardzo bliski zasięg, są skromne, zależne od stanu 

fizycznego. Leniwie płynąca rzeka życia stała się serią burzliwych kaskad (“the long gentle river 

has become a tempestuous series of rapids”, s. 126). Nasuwa się jednak pytanie, jak stawić 

czoła okolicznościom, ekstremalnie trudnym i niepomyślnym, nad którymi osoba chora nie ma 

kontroli. Carel, opierając się na własnym doświadczeniu oraz na tezach słynnych filozofów, 

wskazuje, że chory może jednak do pewnego stopnia kontrolować własne myśli i reakcje, 
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kultywować szczęśliwe aspekty własnego życia. Może dokonać wyboru, co zrobi z czasem, 

który jest mu dany, może unikać tego, co odczuwa negatywnie. Może uczyć się nadawać sens 

nawet tym wydarzeniom, które są poza jego kontrolą i modyfikować własną koncepcję 

szczęścia, śmierci, choroby oraz czasu. Wielu ludzi czuje, że choroba jest dla nich źródłem 

dumy z własnej odporności, głębszego zrozumienia sensu życia i pełniejszego doceniania 

dobrych rzeczy, zmiany życiowych priorytetów. Żyjąc w teraźniejszości, starają się dostrzegać 

unikatowość, wyjątkowość każdej chwili, jej znaczenie. Jedynie teraźniejszość - jej percepcja i 

sposób jej doświadczania, nie oceniający i otwarty - pozostająca pod kontrolą chorego, może 

redukować lęk i cierpienie wywołane chorobą. 

Poniżej zostanie przedstawiona garść cytatów z dzienników i pamiętników osób 

chorujących, odnosząca się do sposobu przeżywania przez nich czasu. Anatole Broyard, 

amerykański krytyk literacki i pisarz, tworzył autobiografię, chorując na raka prostaty. Została 

ona opublikowana już po jego śmierci21. Odnotowuje w niej:  

<<Kiedy dowiadujemy się, że zagrożone jest nasze życie, możemy albo tę wiedzę przyjąć, albo 

się od niej odwrócić. Ja zwróciłem się ku niej. Nie był to wybór, lecz automatyczna zmiana 

biegów, ciche porozumienie ciała i umysłu. Poczułem, że czas klepnął mnie po ramieniu, że w 

końcu wyznaczono mi ostateczny termin. I nie był to lęk przed śmiercią na raka (choć ten 

zaatakował już nie tylko prostatę), bo wierzyłem, że będzie go można opanować naświetlaniami 

albo leczeniem hormonalnym. Nie. Uderzyła mnie i zaskoczyła świadomość, że któregoś dnia 

coś, cokolwiek to będzie, przerwie nieśpieszny bieg mojego życia. To brzmi banalnie, ale mogę 

tylko powiedzieć, że po raz pierwszy uświadomiłem sobie, że nie jestem wieczny. Czas przestał 

być niewinny, już nic nie było zwyczajne. Zrozumiałem, że mam w życiu nieprzekraczalny 

termin, jak ustalony w umowie termin ukończenia książki, którą właśnie pisałem.>> (Broyard, 

2010, s. 17-18) 

Magdalena Prokopowicz, która w wieku 27 lat zachorowała na raka piersi, walczyła z chorobą 

będąc w ciąży. Przeszła chemioterapię i urodziła zdrowie dziecko. Doświadczyła wszystkich 

etapów choroby i opisywała je sukcesywnie w dzienniku 22 . Podsumowując swoje 

doświadczenia, niedługo przed śmiercią, zapisała następujące słowa:  

<<Często myślę: Dobrze, że to mnie spotkało. Rak wiele mi zabrał, ale też dał mi siłę, zgubiłam 

większość lęków. Uporządkowałam siebie, swoje emocje, niezałatwione sprawy z przeszłości. 

Uporałam się ze śmiercią rodziców. Gdyby nie rak, nie przeżywałabym życia tak w pełni. 

                                                
21 Anatole Broyard “Upojony chorobą. Zapiski o życiu i śmierci”, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec, 2010  
22 z książki Aliny Mrowińskiej “Magda, miłość i rak. Magdalena Prokopowicz o życiu, śmierci… i o nadziei” 
Warszawa: Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o. o., 2013. 
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Uświadomiłam sobie oczywistą prawdę , że dzisiejszy dzień może być tym ostatnim. Trzeba 

docenić, to, co się ma. Bo jesteśmy tu tylko przez chwilę. Wszyscy jesteśmy przechodniami… 

(...) Staram się maksymalnie korzystać z czasu, który został mi dany. Nie odkładać niczego na 

później. Skupić się na tym, co tu i teraz. Cieszę się każdą chwilą - kiedy biorę poranną kąpiel, 

jem śniadaniem rozmawiam z przyjaciółką, jadę samochodem do pracy, kupuję w warzywniaku 

owoce, towarzyszę Leonkowi w jego odkrywaniu świata. Dla mnie szczęście to uśmiech synka, 

padający deszcz, filiżanka zielonej herbaty. To, że liście na drzewach zmieniają kolory.>> 

(Mrowińska, 2013, s. 99) 

<<...wiem jedno - teraz jeszcze bardziej będę żyła teraźniejszością, skupiając się na tym, co 

jest , a nie na tym, co może być>> (Mrowińska, 2013, s. 105) 

Prokopowicz, przyjaźniąc się z Paulą Pruską, 25-latką chorującą na rzadki złośliwy nowotwór i 

opisującą zmagania z chorobą na blogu Paula i pan Śmieciuch, przywołuje w swoich 

wspomnieniach następujące słowa Pauli, odnoszące się do przeżywania czasu:  

<<Z każdego zdarzenia, z każdej chwili, jaką przeżywam w swoim teraźniejszym życiu, 

wysysam, co tylko można. I nie dlatego, że się boję, żę nie wiem, ile jeszcze mam czasu. Może 

i nie wiem. Ale czy Ty wiesz? Wiesz, ile Ci zostało? To nieistotne. Wysysam “smak” naszego 

istnienia, bo o ile przyjemniej jest tak żyć! O ile przyjemniej jest słuchać teraz muzyki. O ile 

przyjemniej jest tańczyć na ulicy, gdy wszyscy patrzą na ciebie jak na wariatuńcia! Jak też 

cudownie jest siedzieć w domu, cichym i spokojnym. A przez otwarte okno czuć unoszącą się 

woń bzu i jaśminu. Patrzeć, jak wokół kwitnie wszystko i zdać sobie z tego sprawę. (...) Studzę 

oczekiwania wobec życia. Najlepiej jest po prostu niczego nie zakładać. To bardzo trudne.... Ale 

wiesz, czuję że płynę w dobrym kierunku. Ostatnie dwa lata były wspaniałe. >> (Mrowińska, 

2013, s. 31) 

Elisabeth Kübler-Ross i David Kessler23, autorzy książki Lekcje życia, w której zawarli wiedzę 

wyniesioną z kontaktów z osobami śmiertelnie chorymi, tak opisują doświadczenie jednego z 

nich: 

<<Pewien pięćdziesięcioparoletni mężczyzna, który w końcu musiał przestać pracować z 

powodu choroby, obudził się przerażony w środku nocy. Zaraz też otworzył swój kalendarz, ale 

zobaczył w nim tylko kolejne puste strony. Przyszłość wydała mu się dosłownie pusta. 

Powiedział, że wie, iż aby poradzić sobie z chorobą, musi dać spokój przeszłości. Wiedział też, 

że będzie musiał dać spokój przyszłości, ale dopiero kiedy tak gorączkowo przeglądał 

                                                
23 Z książki Elisabeth Kübler-Ross i Davida Kesslera “Lekcje życia”, Lekcja siódma. Czas. Media Rodzina 
Sp. z o. O. Poznań, 2014 
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kalendarz, zrozumiał, na czym to ma polegać. Musi zapomnieć o tej strukturze czasowej, w 

której żyjemy i w której się gubimy. Dzięki stracie zaczął się dowiadywać, kim jest i jak 

wyglądają jego związki z czasem. Na początku musiał poradzić sobie z tym, że znany mu czas 

się kończy. Na przykład gdy dzwonili znajomi a pytaniem, kiedy mogą go odwiedzić, 

odpowiadał, że kiedy zechcą i że to wszystko jedno. Z tego powodu zyskał poczucie, że on sam 

trwa, chociaż jego czas - i jego dawne poczucie czasu - zaczyna się łamać. Gdy zaczął głębiej 

o tym myśleć, doszedł do wniosku, że czas się skończy, ale on będzie trwał. Im bardziej ten 

sztuczny czas się łamał, w tym większym stopniu docierało do mnie , że żyję i umrę w czasie - 

wyjaśniał. - I zacząłem czuć, że jestem wieczny i będę istniał poza czasem. Będę trwał. Nasz 

rdzeń, to, co w nas najważniejsze, pozostaje wieczne.>> (Kübler-Ross, Kessler, 2014, s. 131-

132)  

Ken Wilber, w książce-dzienniku  “Śmiertelni nieśmiertelni. Prawdziwa opowieść o życiu, miłości, 

cierpieniu, umieraniu i wyzwoleniu” 24 , tak opisuje swoją reakcję na wieść o rozpoznaniu 

nowotworu piersi IV stopnia u nowo poślubionej żony:  

 
<<Choć wszystko przebiegało w boleśnie zwolnionym tempie, każde zdarzenie było zbyt silnym 

doświadczeniem i niosło zbyt dużo informacji, co dawało dziwaczne wrażenie, że wszystko 

dzieje się jednocześnie bardzo szybko i bardzo wolno. Ciągle miałem przed oczami siebie 

grającego w baseball: stoję na boisku z rękawicą na dłoni, kilka osób rzuca w moim kierunku 

piłki, które mam złapać. Ale piłek jest tyle, że odbijają się od mojej twarzy i tułowia i spadają na 

ziemię, a ja stoję z głupią miną. “Hej, chłopaki, może byście tak zwolnili i dali mi szansę, co?”>> 

(Wilber, 2007, s. 52) 

 

W większości przytoczonych cytatów widoczna jest silna koncentracja na teraźniejszości 

i doświadczanie życia “tu i teraz”. Jest ona związana z poczuciem skrócenia czasu, który 

choremu pozostał, a także z lękiem przed przyszłością (w której oczekuje  postępów choroby) i 

zagrożeniem śmiercią. Jednak, w chorobie możliwa jest również próba rozliczenia z przeszłością  

- zdarza się tendencja do obwiniania siebie za zaniedbania zdrowotne prowadzące do 

zachorowania lub poczucie krzywdy, związane z domniemanym udziałem czynników 

psychologicznych - relacyjnych, w etiopatogenezie choroby.  

  W chorobie somatycznej ogromne znaczenie dla przeżywania psychologicznego ma 

specyficzny kontekst sytuacyjny (Gulla, Wysocka-Pleczyk, Tucholska, 2017), zarówno związany 

z sygnałami z zewnątrz (nowe sytuacje związane z wizytami w ambulatorium, hospitalizacjami, 

                                                
24 Ken Wilber “Śmiertelni nieśmiertelni. Prawdziwa opowieść o życiu, miłości, cierpieniu, umieraniu i 
wyzwoleniu”. Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa, 2007 
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zabiegami diagnostycznymi i leczniczymi, w których poza realiami placówek istotną rolę 

odgrywają nowe kontakty społeczne) oraz z sygnałami wewnętrznymi (trudno zignorować 

przejmujący ból, zawroty głowy, osłabienie i inne doznania, wskutek których zachowanie 

przynajmniej minimum funkcjonowania może wymagać nadludzkich wysiłków). 

Charakterystyczna dla danej jednostki perspektywa temporalna może w sytuacjach o tak silnym 

oddziaływaniu kontekstu sytuacyjnego mieć mniej istotne znaczenie dla regulacji zachowania, 

niż perspektywa wzbudzana sytuacyjnie, zmuszająca do koncentracji na aktualnych, bieżących 

doświadczeniach. Dlatego koncentracja na teraźniejszości nie wynika jedynie z poczucia 

skrócenia czasu życia w związku z chorobą, ani wyłącznie z obrony przed wywołanym tym 

lękiem egzystencjalnym, lecz również z silnych przesłanek sytuacyjnych, których nie sposób 

pomijać czy nie zauważać.  

 

Pomoc psychologiczna i psychoterapia w aspekcie 
temporalnym chorych somatycznie 

W trakcie oddziaływań o charakterze psychoterapii medycznej, mającej miejsce przy 

łóżku chorego, interwencje o charakterze temporalnym powinny z jednej strony podtrzymywać 

adaptacyjną formę koncentracji na teraźniejszości i wspomagać dostrzeganie w niej 

pozytywnych stron (takich na przykład jak wsparcie osób bliskich, ich obecność, wzajemne 

pomaganie sobie pacjentów, rozwój wrażliwości i empatycznego rozumienia innych, możliwość 

rozwoju duchowego i refleksji nad sprawami egzystencjalnymi, przebudowę priorytetów czy 

chociażby zatrzymanie w codziennym zapracowaniu) oraz sprzyjać jak najpełniejszemu 

wykorzystywaniu i chłonięciu życia w bieżącej chwili. Z drugiej strony, mając na celu pełniejszą 

integrację temporalną, warto kierować uwagę chorego na przyszłość, wspomagać 

konstruowanie przynajmniej nieodległych planów (nawet takich, jak organizacja powrotu do 

domu po hospitalizacji, ewentualne spotkania z dalszą rodziną czy przyjaciółmi, czy też treści, 

jakie chory chciałby przekazać osobom bliskim). Z kolei kierowanie uwagi na przeszłość, nie 

musi łączyć się z poczuciem utraty (zdrowia, sprawności) i żalem, a raczej z pozytywnym 

bilansowaniem własnego życia. Oddziaływania budujące pozytywne stany emocjonalne i 

podtrzymujące nadzieję są szczególnie trudne wobec osób w stanach terminalnych, gdzie 

nieetyczne byłoby tworzenie złudnych perspektyw na przyszłość, której chory ma niewiele przed 

sobą. Opracowano jednak formy psychoterapii i oddziaływań pomocowych, które z 

powodzeniem można zastosować wobec osób chorych niezależnie od ich psychofizycznej 

kondycji.  

Techniki mindfulness w chorobie somatycznej 
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Uważność (uważna obecność, mindfulness) to swoisty stan świadomości, w którym 

uwagę kieruje się na bieżące doznania i doświadczenia, bez ich wartościowania i oceny (Kabat-

Zinn, 2003). Jest to umiejętność, którą można wyćwiczyć przez regularną praktykę (por. opis 

treningu uważności, czyli MBSR, w Rozdziale 3.). Uważa się, że takie przeżywanie 

rzeczywistości sprzyja dobrostanowi fizycznemu i psychicznemu oraz poprawia stan psychiczny 

osób przewlekle chorych, gdyż pomaga im pogodzić się z dolegliwościami, których nie można 

złagodzić, umożliwiając postrzeganie cierpienia w szerszym kontekście oraz przenosząc uwagę 

na doświadczanie obecnej chwili (Burch, Penman, 2016; Fjorback i in., 2012). Chorych zachęca 

się do przyglądania się swoim dolegliwościom, trudnym odczuciom, emocjom, myślom i 

zachowaniom z zainteresowaniem, życzliwą ciekawością, bez ich wartościowania. Praktyka 

uważności umożliwia zmianę sposobu myślenia i postawy przyjmowanej wobec tych 

doświadczeń, a także rozwinięcie skuteczniejszych umiejętności radzenia sobie z nimi, a w 

rezultacie – zmniejszenie cierpienia towarzyszącego przewlekłej chorobie. Przyjmuje się, iż to 

subtelne, automatyczne procesy myślowe (wyrażające na przykład opór, niezgodę na 

doświadczenie) nasilają ból i dyskomfort - a więc, jak podkreślają Burch i Penman (2016, s. 20) - 

można  mniej cierpieć, gdy odczuwa się ból. Uważność pozwala odzyskać kontrolę nad jego 

doświadczaniem przez zwiększenie świadomości znaczenia i zrozumienie chorobowych doznań. 

Fjorback wraz ze współpracownikami (2012) dokonali metaanalizy 21 badań z 

randomizacją, opublikowanych w latach 1998–2010, w których udział wzięło łącznie blisko 2000 

uczestników. W badaniach tych oceniano wpływ metod terapeutycznych opartych na treningu 

uważności na stan somatyczny i/lub psychiczny. W grupie osób objętych badaniami znaleźli się 

między innymi cierpiący na przewlekłe choroby somatyczne: nowotwory złośliwe, stwardnienie 

rozsiane, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, fibromialgię, reumatoidalne zapalenie stawów, 

bóle dolnego odcinka kręgosłupa i inne przewlekłe zespoły bólowe, zakażenie wirusem HIV. We 

wnioskach z metaanalizy stwierdzono, iż u osób cierpiących z powodu stresu psychicznego oraz 

objawów przewlekłych dolegliwości somatycznych MBSR - w porównaniu z innymi interwencjami 

lub brakiem leczenia - zmniejsza nasilenie przeżywanego cierpienia psychicznego. Analizy 

przeprowadzone przez Carlsona (2012, 2014) wykazują również znaczącą poprawę wyników 

badań medycznych oraz zmniejszenie nasilenia doświadczanych objawów wśród osób chorych 

na choroby autoimmunologiczne, choroby serca i układu krwionośnego, choroby układu 

trawiennego, nowotwory, choroby skóry czy funkcjonalne zespoły bólowe, korzystających z 

ćwiczeń opartych na uważności. Błaszczak (2018) dokonała podsumowania najnowszych 

wyników badań nad skutecznością wpływu technik mindfulness na zdrowie fizyczne, wskazując 

na ich efektywność, oraz wskazała możliwe mechanizmy wyjaśniające wpływ treningu 

uważności na zdrowie.  

https://www.mp.pl/pacjent/onkologia/informacje/61208,nowotwor?autolink=1
https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/choroby/151119,stwardnienie-rozsiane?autolink=1
https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/choroby/151119,stwardnienie-rozsiane?autolink=1
https://www.mp.pl/pacjent/reumatologia/choroby/63742,fibromialgia?autolink=1
https://www.mp.pl/pacjent/reumatologia/choroby/63732,reumatoidalne-zapalenie-stawow?autolink=1
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Trening nadziei i skoncentrowany na nadziei program poprawy jakości życia osób 
terminalnie chorych 

Psychologowie o orientacji poznawczej są zgodni, że nadzieja to cenna umiejętność, 

którą można ćwiczyć i trenować. Wychodząc z tego założenia, Snyder opracował wytyczne do 

prowadzenia treningów nadziei (2000), adresowanych przede wszystkim do osób 

doświadczających lęku i obniżenia nastroju. Stany te często towarzyszą osobom chorym 

somatycznie. Istotą treningu nadziei jest stymulowanie takiego sposobu myślenia, który z jednej 

strony umacnia silną wolę i jasność co do celów, do których się dąży, z drugiej zaś pozwala 

rozwijać zdolności do osiągania tych celów pomimo przeszkód. Podczas pracy z terapeutą, 

uczestnik treningu ma okazję uczyć się planowania i wykorzystywania posiadanych zasobów do 

realizowania zamierzeń. Analizuje własne możliwości osiągnięcia obranych celów i ćwiczy 

stosowanie podmiotowo nacechowanych określeń (“chcę”, “mogę”, “zrobię”, “będę”), 

eksperymentuje z własną skutecznością w sytuacji terapeutycznej i realnych warunkach 

życiowych. Trening nadziei wpisany jest w przebieg szerszego procesu zmiany – w jego efekcie 

następuje redukcja nacechowanego zniechęceniem, lękiem i niepewnością sposobu myślenia i 

odczuwania, a umacniająca się tendencja do myślenia o realizacji celu skutecznie konkuruje z 

pesymistycznym sposobem postrzegania własnej sytuacji. 

Tak rozumianą nadzieję można wzmacniać nawet w obliczu nieuchronnej śmierci. Gum i 

Snyder (2002) opracowali - na bazie treningu nadziei - skoncentrowany na nadziei program 

poprawy jakości życia osób terminalnie chorych. Uznali, że jednym z najpoważniejszych 

zagrożeń dla dobrostanu osoby umierającej jest utrata nadziei. Nadzieja, jako szczególny 

sposób myślenia o realizacji celów w przyszłości – niezależnie od korzyści, jakie ma dla 

działania – wzbudza intensywne pozytywne emocje, co przekłada się na doświadczanie 

dobrostanu i wzrost poczucia jakości życia. Towarzysząca terminalnej chorobie świadomość 

własnego kresu przeszkadza w myśleniu o urzeczywistnianiu zamierzeń. Blokuje również 

nadzieję, ponieważ zwykle to, z czym osoba ją wiązała przez ostatni czas - przedłużenie życia - 

uznaje się za stracone.  

Celem opieki paliatywnej w tym podejściu jest więc utrzymanie lub przywrócenie nadziei. 

To zaś, zgodnie z teorią Snydera (2000), wymaga wzbudzenia dążenia do celów – w tym 

przypadku raczej innych niż wyzdrowienie. Odbywa się ono w trzech etapach. Celem 

pierwszego jest pogodzenie się pacjenta z niemożnością uratowania życia i zrealizowania 

zamierzeń, dla których realizacji musiałby żyć dłużej. Ma on pomóc choremu nie tylko w 

pogodzeniu się z faktem umierania, ale również w uwolnieniu się od nierealistcznych oczekiwań. 

Dzięki temu w ich miejsce będą mogły pojawić się nowe zamierzenia, dostosowane do jego 

sytuacji. Etap drugi wiąże się z wyborem nowych celów. Ważne, by były jasne i konkretne oraz 
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osobiste - czyli samodzielnie wybrane przez pacjenta, a nie podsuwane przez otoczenie czy 

wynikające  obyczaju. Te, które najczęściej obierają osoby chore terminalnie, dotyczą poprawy 

poziomu własnego funkcjonowania (samopoczucia, sprawności), poznawania świata i 

zdobywania wiedzy, nawiązania lub poprawy kontaktu z wybraną osobą, oraz spraw 

egzystencjalno-duchowych (podsumowanie własnego życia, wpływu na własną śmierć, relacji z 

Bogiem lub innym wymiarem transcendencji). Trzeci etap polega na opracowaniu sposobu 

realizacji wybranego celu. Wiąże się to z rozbiciem go na cele pośrednie, rozważaniem różnych 

sposobów ich osiągnięcia, szukaniem wsparcia i pomocy, jeśli okaże się potrzebna. Ostatni, 

czwarty etap to już realizacja celu oraz różne działania wzmacniające, zwiększające poczucie 

sprawstwa, np. przywoływanie doświadczeń związanych z osiąganiem sukcesów z przeszłości. 

Rolą klinicysty w realizacji programu zwiększania nadziei jest towarzyszenie pacjentowi na tej 

ścieżce oraz stwarzanie indywidualnych warunków przechodzenia przez kolejne etapy. 

 Terapia godności 

Nieocenioną pomocą w utrzymaniu i podbudowaniu poczucia godności osób 

umierających, ukojeniu napięcia i niepokoju staje się terapia wzmacniająca godność chorego 

(Chochinov i in. 2005; Chochinov, 2006; McClement i in., 2007). Terapia Godności (Dignity 

Therapy), została oparta na protokole, obejmującym problemy szczególnie ważne dla osoby u 

kresu życia, dotyczące wątków egzystencjalnych. Dzięki temu chory może objąć refleksją owe 

kwestie, przemyśleć je, ewentualnie porozmawiać o nich, a także sformułować swoje wnioski, 

konkluzje i przekazać je wybranym osobom bliskim w formie zapisu będącego transkrypcją 

wcześniejszego nagrania sesji terapeutycznej. Terapia umożliwia podsumowanie całego życia, 

zdefiniowanie postaw, określenie kluczowych wartości. Dzięki temu chory, mogąc przekazać 

bliskim swoją spuściznę, buduje poczucie własnej godności oraz zyskuje poczucie sensu życia. 

Terapia godności jest także cenna dla osób bliskich choremu, stanowi rodzaj bardzo osobistego 

przekazu, pomaga pogodzić się z odchodzeniem tej osoby, jej śmiercią, ułatwia przeżycie 

żałoby. Choremu zaś pomaga w integrowaniu poddanej refleksji własnej przeszłości, powiązaniu 

jej z teraźniejszością choroby i przyszłością, obejmującą kontynuację rodzinną.  

 
 

Ramka 4.1. Zdrowie i choroba – definicje, podziały 
 

Zdrowie w tzw. definicjach negatywnych, ujmowane jest jedynie jako brak choroby. Światowa 

Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje zdrowie w sposób pozytywny, jako stan pełnego 
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fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko nieobecność choroby lub 

niepełnosprawności25. Holistyczne definicje zdrowia odwołują się do kryteriów pozytywnych, 

rozumianych jako zasoby umożliwiające realizację dążeń, zaspokajanie potrzeb i radzenie 

sobie z wymogami środowiska, chociaż definicja WHO bywa krytykowana za swoją utopijność 

(gdyż stan pełnego dobrostanu jest nieczęsty). Koncepcja salutogenezy Antonovsky’ego 

(1995) wskazuje raczej na istnienie kontinuum między biegunami zdrowia i choroby, na 

którym położenie jednostki zmienia się w różnych okresach życia i zmiennych stanach 

samopoczucia, lokalizując ją niekiedy bliżej bieguna zdrowia, a kiedy indziej - choroby. 

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 26 zawiera podział 

chorób na kilkanaście grup, odpowiadających poszczególnym rozdziałom tomu I, 

oznaczonych stosownymi symbolami, umożliwiającymi jednolity sposób diagnozowania i 

porozumiewania się specjalistów ochrony zdrowia. Główne grupy chorób obejmują: choroby 

zakaźne i pasożytnicze, nowotwory, choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz choroby 

przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych, zaburzenia wydzielania 

wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych, zaburzenia psychiczne i 

zaburzenia zachowania, choroby układu nerwowego, choroby oka i przydatków oka, choroby 

ucha i wyrostka sutkowatego, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, 

choroby układu pokarmowego, choroby skóry i tkanki podskórnej, choroby układu mięśniowo-

szkieletowego i tkanki łącznej, choroby układu moczowo-płciowego, stany związane z ciążą, 

porodem i okresem połogu (zaburzenia, ale także normalny przebieg, gdyż klasyfikacja 

nadaje symbole wszystkim stanom wymagającym hospitalizacji), stany rozpoczynające się w 

okresie okołoporodowym, wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje 

chromosomowe, objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i 

laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej, urazy, zatrucia i inne określone skutki 

                                                

25 “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 
disease or infirmity”  -  Preamble to the Constitution of WHO as adopted by the International Health 
Conference, New York, 19 June - 22 July 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 
States (Official Records of WHO, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948.  

 

26 [2] World Health Organization, 2008. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów 
Zdrowotnych – X Rewizja, Tom I. © Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 2012 

https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/Wytyczne/statystyka/icd10tomi_56a8f5a554a18.pdf, data 
dostępu 19.09.2019 r. 

 

https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/Wytyczne/statystyka/icd10tomi_56a8f5a554a18.pdf
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działania czynników zewnętrznych oraz zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu. Podział 

ten jest konieczny ze względów medycznych, jednak przyglądając się psychospołecznej 

sytuacji osób chorych, warto odwołać się do innych. 

       Istotnym rozróżnieniem jest podział na stany ostre/nagłe i choroby przewlekłe. Stany 

ostre mają gwałtowny przebieg, stan zdrowia pogarsza się w bardzo szybkim tempie, co 

może stanowić zagrożenie dla życia chorego lub wiązać się z nieodwracalnymi zmianami 

patologicznymi w jego organizmie, dlatego wymagają one podjęcia natychmiastowych działań 

ratunkowych i leczenia. Są to m. in. takie stany jak: nagłe zatrzymanie krążenia, zawał 

mięśnia serca, ostra niewydolność oddechowa, reakcja anafilaktyczna, zatrucie, krwawienie z 

przewodu pokarmowego, ostra niewydolność nerek, ostre stany glikemiczne,  urazy i 

obrażenia ciała zagrażające życiu i wiele innych niebezpiecznych stanów. W stanie nagłym 

chory często traci świadomość, jest całkowicie zależny od pomocy medycznej. Jeżeli jest 

przytomny, towarzyszą mu najczęściej stany lęku, przerażenia, bólu fizycznego i cierpienia 

psychicznego o ekstremalnym nasileniu, poczucie zagrożenia życia, bezradności, utraty 

kontroli i możliwości wpływu na sytuację. Mogą wystąpić zaburzenia myślenia, w tym 

myślenie katastroficzne, możliwa jest nieufność wobec osób udzielających pomocy, brak 

współpracy i utrata samokontroli, nieadekwatne reakcje. Nasilenie może mieć wymiar kryzysu 

psychologicznego i pozostawiać po sobie objawy potraumatyczne (Izydorczyk, 2016). W 

sytuacjach urazu ciała, zarówno spowodowanego koniecznym zabiegiem operacyjnym, jak i 

będącym wynikiem wypadku, samouszkodzenia  czy próby samobójczej, dochodzi do zmiany 

w zakresie obrazu ciała, następuje przerwanie granic ciała przez ingerencję w jego 

nienaruszalność, co wpływa na poczucie tożsamości, ciągłości i spójności poczucia Ja 

(Izydorczyk, 2018). Jeśli uraz ciała ma charakter nieodwracalny, pojawiają się trudności w 

adaptacji do utraty części ciała i niepełnosprawności.  

         Choroby przewlekłe (chroniczne), mają mniej dramatyczny przebieg. Ich objawy 

utrzymują się dłużej niż trzy miesiące; mają powolny początek, nawracający przebieg, są 

jednak nieuleczalne. Obniżają jakość życia chorego, trwają przez wiele lat lub całe życie i 

stanowią często przyczynę zgonów. Najczęściej są związane z antyzdrowotnym stylem życia. 

Wymagają wieloletniego leczenia, które pozwala w wielu wypadkach żyć aktywnie mimo 

choroby. Do najczęściej występujących chorób przewlekłych należą: choroby układu krążenia, 

przewlekłe choroby układu oddechowego, nowotwory, cukrzyca, reumatoidalne zapalenie 

stawów, choroby psychiczne, choroby autoimmunologiczne, padaczka, osteoporoza, 

stwardnienie rozsiane, AIDS i wiele innych. W chorobach przewlekłych osoba uczy się żyć z 

chorobą, współpracować w leczeniu, w okresach pogorszeń towarzyszy mu na ogół 
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przygnębienie i niepokój, jednak gdy następuje stabilizacja stanu zdrowia, może skupić się na 

ważnych dla niego sferach życia i niejako zdystansować chwilowo wobec choroby. 

         Szerokiej analizy podziałów chorób somatycznych dokonał Ziarko (2014). Zwrócił on 

uwagę, że z punktu widzenia nauk medycznych podziały opierają się na kryterium lokalizacji 

(np. choroby układu krążenia, układu oddechowego i inne), lub na kryterium patomechanizmu 

(np. nowotwory, choroby związane z intoksykacjami i inne). Natomiast z perspektywy nauk 

społecznych, zwracających uwagę na sytuację psychospołeczną chorych, podziały mają 

odmienny charakter. Ziarko, przywołując kolejne istniejące klasyfikacje, wyróżnia: 

● według kryterium stopnia zrozumienia choroby i możliwości leczenia: choroby 

zrozumiane i podlegające leczeniu (cukrzyca, nadciśnienie);  choroby zrozumiane, ale nie 

podlegające leczeniu (utrata wzroku i słuchu wskutek starzenia się); choroby niezrozumiane 

lub słabo zrozumiane i podlegające leczeniu (zapalenie stawów); choroby niezrozumiane i nie 

podlegające leczeniu (AIDS); 

● według kryterium zagrożenia życia: choroby zagrażające życiu, postępujące choroby 

przewlekłe, choroby niezagrażające życiu, które są możliwe do opanowania i choroby 

niezagrażające życiu, o zmieniającej się dynamice symptomów.   

Ziarko (2014) proponuje autorski podział, obejmujący cztery kryteria: 

● kryterium pierwsze: prawdopodobieństwo utraty życia (choroby zagrażające życiu - 

niezagrażające), 

● kryterium drugie: przebieg choroby (rozwijające się stopniowo - rozwijające się 

rzutami), 

● kryterium trzecie: możliwość leczenia choroby (podlegające leczeniu - niepodlegające 

leczeniu), 

● kryterium czwarte: sposób leczenia choroby (możliwe do opanowania wskutek 

stosowania procedur medycznych - możliwe do opanowania wskutek stosowania procedur 

medycznych oraz zmiany stylu życia), 

● kryterium piąte: konsekwencje choroby (znacząco upośledzające funkcjonowanie - w 

nieznaczny sposób upośledzające funkcjonowanie). 

Łączne zastosowanie powyższych kryteriów pozwala wielostronnie przeanalizować i 

zrozumieć sytuację psychospołeczną człowieka chorego. 

  Tradycyjnym podziałem w  psychologii jest rozróżnienie (Luban-Plozza i in., 1995) 

chorób somatycznych (na przykład choroby zakaźne, infekcyjne) od psychosomatycznych (w 
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których etiopatogenezie stwierdza się poważny udział czynników natury psychologicznej, jak 

astma oskrzelowa, gościec stawowy, nadciśnienie tętnicze, choroba wrzodowa żołądka i 

dwunastnicy i wiele innych). Jednak współczesna psychoneuroimmunologia zaciera tego 

rodzaju klasyczne podziały, wskazując, że w zasadzie w etiologii każdej choroby biorą udział 

niekorzystne czynniki natury psychologicznej, najczęściej o charakterze chronicznego stresu 

lub depresji, osłabiające funkcjonowanie układu immunologicznego, jak również dowodząc, że 

związek układu odpornościowego i układu nerwowego jest bardzo ścisły, na co wskazuje 

możliwość nabywania, drogą warunkowania, reakcji immunologicznych (Sheridan, 

Radmacher, 1998). Poza tym, postępy medycyny przynoszą wciąż nową wiedzę o etiologii 

chorób somatycznych, podważając specyficzny charakter przyczyn natury psychologicznej 

(np. odkrycie helicobacter pylori w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy). Dlatego 

znaczenie czynników psychologicznych upatruje się bardziej w proporcji czynników 

szkodliwych, oddziałujących na jednostkę, do posiadanych przez nią zasobów 

odpornościowych (koncepcja Albee’go, 1983). 

 

UWAGA: Poniższe informacje, odwołujące się do obowiązujących klasyfikacji chorób i zaburzeń 

mają, charakter skrótowy, a ich celem jest uzyskanie pełniejszej orientacji w problematyce 

omawianej w rozdziale. Nie mogą być podstawą diagnozowania klinicznego - w tym celu należy 

korzystać z oryginalnych źródeł.  
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Tabela 4.1. Nastawienia wobec przeszłości (mierzone ZTPI) a wybrane właściwości psychologiczne 
i behawioralne mające wpływ na zdrowie  

(oprac. własne na podstawie: Anagnostopoulos, Griva, 2012; Hamilton i in., 2003; Holman, 
Zimbardo, 2009; Zimbardo, Boyd, 2013, s. 78) 

 

Zmienna 

Osoby z niskimi 
wynikami w skali 

Przeszłość 
Negatywna 

Osoby z 
wysokimi 

wynikami w skali 
Przeszłość 
Negatywna 

Osoby z niskimi 
wynikami w skali 

Przeszłość 
Pozytywna 

Osoby z wysokimi 
wynikami w skali 

Przeszłość 
Pozytywna 

Uwzględniani
e przyszłych 
konsekwencji 

Bardziej 
przewidujące 

Mniej 
przewidujące Nie różnią się między sobą 

Sumienność Bardziej 
sumienne Mniej sumienne Mniej sumienne Bardziej 

sumienne 

Depresyjność Mniej 
depresyjne 

Bardziej 
depresyjne 

Bardziej 
depresyjne Mniej depresyjne 

Stabilność 
emocjonalna Bardziej stabilne Mniej stabilne Mniej stabilne Bardziej stabilne 

Kontrola 
impulsów 

Bardziej 
kontrolujące 

Mniej 
kontrolujące Nie różnią się między sobą 

Agresja Mniej 
agresywne 

Bardziej 
agresywne 

Bardziej 
agresywne Mniej agresywne 

Niepokój Mniej 
niespokojne 

Bardziej 
niespokojne 

Bardziej 
niespokojne Mniej niespokojne 

Poczucie 
własnej 
wartości 

Bardziej pewne 
siebie 

Mniej pewne 
siebie 

Mniej pewne 
siebie 

Bardziej pewne 
siebie 

Przyjacielsko
ść 

Bardziej 
przyjacielskie 

Mniej 
przyjacielskie 

Mniej 
przyjacielskie 

Bardziej 
przyjacielskie 

Ćwiczenia  
fizyczne 

Częściej 
ćwiczące 

Rzadziej 
ćwiczące Nie różnią się między sobą 

Hazard 
Mniej skłonne 

do gier 
hazardowych 

Bardziej skłonne 
do gier 

hazardowych 
Nie różnią się między sobą 

Sieć 
społeczna, 
wsparcie i 
konflikty 

Większe 
poczucie 
wsparcia 

Mniejsze 
poczucie 
wsparcia, 
częstsze 
konflikty 

Mniej liczna sieć 
kontaktów 

społecznych, 
mniejsze 
poczucie 
wsparcia 

Posiadają większą 
sieć społeczną, 
dłużej trwające 

relacje, mają duże 
wsparcie od innych 
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Tabela 4.2. Orientacja na teraźniejszość (mierzona ZTPI) a wybrane właściwości psychologiczne i 
behawioralne mające znaczenie dla zachowań zdrowotnych  

(oprac. własne na podstawie: Holman, Zimbardo, 2009; Zimbardo, Boyd, 2013, s. 94) 
 

Zmienna 

Osoby z niskimi 
wynikami w skali 
Teraźniejszość 
Hedonistyczna 

Osoby z 
wysokimi 

wynikami w skali 
Teraźniejszość 
Hedonistyczna 

Osoby z niskimi 
wynikami w 

skali 
Teraźniejszość 
Fatalistyczna 

Osoby z 
wysokimi 

wynikami w skali 
Teraźniejszość 
Fatalistyczna 

Uwzględnianie 
przyszłych 
konsekwencji 

Bardziej 
przewidujące 

Mniej 
przewidujące 

Bardziej 
przewidujące 

Mniej 
przewidujące 

Depresyjność Mniej 
depresyjne 

Bardziej 
depresyjne 

Mniej 
depresyjne 

Bardziej 
depresyjne 

Energiczność Mniej 
energiczne 

Bardziej 
energiczne 

Bardziej 
energiczne Mniej energiczne 

Kontrola 
impulsów 

Lepiej 
kontrolujące 

Mniej 
kontrolujące 

Bardziej 
kontrolujące 

Mniej 
kontrolujące 

Preferowanie 
regularności 

Bardziej 
preferujące 
regularność 

Mniej 
preferujące 
regularność 

Bardziej 
preferujące 
regularność 

Mniej preferujące 
regularność 

Stabilność 
emocjonalna Bardziej stabilne Mniej stabilne Bardziej 

stabilne Mniej stabilne 

Agresja Mniej agresywne Bardziej 
agresywne 

Mniej 
agresywne 

Bardziej 
agresywne 

Niepokój  Nie różnią się między sobą Mniej lękowe Bardziej lękowe 
Poczucie 
własnej 
wartości 

Nie różnią się między sobą Bardziej pewne 
siebie 

Mniej pewne 
siebie 

Ćwiczenia 
fizyczne 

Rzadziej 
ćwiczące 

Częściej 
ćwiczące Nie różnią się między sobą 

Hazard 
Mniej skłonne do 

gier 
hazardowych 

Bardziej skłonne 
do gier 

hazardowych 
Nie różnią się między sobą 

Sieć 
społeczna, 
wsparcie, 
konflikty 

Mniejsza sieć 
kontaktów 

społecznych, 
poczucie braku 

wsparcia 

Większa sieć 
kontaktów 

społecznych, 
więcej wsparcia 

Brak związku z układem sieci 
kontaktów społecznych 
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Tabela 4.3. Orientacja na przyszłość (mierzona ZTPI) a wybrane właściwości psychologiczne i 
behawioralne mające znaczenie dla zachowań zdrowotnych  

(oprac. własne na podstawie: Daugherty, Brase, 2010; Griva i in., 2013; Holman, Zimbardo, 2009; 
Visser, Hirsch, 2014; Zimbardo, Boyd, 2013, s. 125) 

 

Zmienna Osoby z niskimi 
wynikami w skali Przyszłość 

Osoby z wysokimi 
wynikami w skali Przyszłość 

Sumienność Mniej sumienne Bardziej sumienne 
Depresyjność Bardziej depresyjne Mniej depresyjne 
Energiczność Mniej energiczne Bardziej energiczne 
Uwzględnianie 
przyszłych 
konsekwencji 

Mniej przewidujące Bardziej przewidujące 

Kontrola impulsów Słabiej kontrolujące impulsy Bardziej kontrolujące impulsy 
Agresja Bardziej agresywne Mniej agresywne 
Lęk Bardziej lękliwe Mniej lękliwe 
Preferowanie 
regularności Mniej preferujące regularność Bardziej preferujące 

regularność 
Stabilność emocjonalna Nie różnią się 
Poczucie własnej 
wartości Mniej pewne siebie Bardziej pewne siebie 

Godziny spędzane 
tygodniowo na nauce Mniej uczące się Więcej uczące się 

Noszenie zegarka i 
korzystanie z 
terminarza 

Mniej skłonne Bardziej skłonne 

Picie alkoholu Częściej pijące Rzadziej pijące 

Zażywanie narkotyków Częściej przyjmujące 
substancje 

Rzadziej przyjmujące 
substancje 

Czyszczenie zębów 
nicią dentystyczną Mniej skłonne Bardziej skłonne 

Robienie badań 
profilaktycznych Mniej skłonne Bardziej skłonne 

Sieć społeczna, 
wsparcie,  
konflikty 

Osłabione poczucie wsparcia 
ze strony innych 

Brak różnic w zakresie 
rozmiaru sieci społecznej; 
silne poczucie wsparcia od 

innych 
 

 

 



 

103 
 

 

Rozdział 5. O czasie, który traci spójność i gubi rytm… 
- Temporalne aspekty wybranych zaburzeń 

psychicznych  - 
 

 

W skrócie….  

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie rozproszonych dotąd koncepcji teoretycznych i 

wniosków z badań, odnoszących się do związków pomiędzy świadomością czasu i 

funkcjonowaniem w czasie, a wybranymi zaburzeniami psychicznymi - na poziomie ich 

uwarunkowań, objawów i skutków. Opracowanie łączy perspektywę analiz jakościowych oraz 

ilościowych - odwołuje się bowiem do klasycznych i współczesnych prac psychologicznych i 

psychiatrycznych z zakresu fenomenologii egzystencjalnej oraz do wyników badań 

empirycznych. Przybliżona zostanie kwestia specyfiki doświadczania czasu przez osoby z 

rozpoznaniem psychoz, zaburzeń afektywnych (depresji, manii) i zaburzeń lękowych oraz 

konsekwencji tych zaburzeń dla funkcjonowania temporalnego chorych. Opracowanie wieńczy 

propozycja różnych form oddziaływań psychoterapeutycznych, mających na celu reintegrację  i 

synchronizację temporalną oraz optymalizację perspektywy czasowej, skierowanych do osób 

zmagających się z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Przedstawiona poniżej symptomatologia wybranych zaburzeń psychicznych, ma na celu 

późniejsze odniesienie do problematyki doświadczania czasu psychologicznego i sposobu jego 

przeżywania przez osoby chorujące psychicznie. Opis zakłóconego funkcjonowania 

temporalnego w chorobach psychicznych  nasuwa pytanie o pierwotność zaburzeń. Możliwe są 

dwojakie podejścia - wedle pierwszego objawy psychopatologiczne są traktowane jako 

symptomy, których konsekwencją staje się zmienione, nienaturalne doświadczanie czasu, 

drugie ujmuje zaburzenia temporalne jako pierwotne wobec całości obrazu psychopatologii 

osoby chorej. Dysfunkcje temporalne mogą zatem być objawem choroby psychicznej lub jedną z 

jej przyczyn. 

 

Psychopatologia wybranych zaburzeń 
W rozdziale dotyczącym chorób i zaburzeń psychicznych ujęto schorzenia o ciężkim, 

często nawracającym przebiegu, mające poważne konsekwencje dla funkcjonowania życiowego 
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osób chorych, niejednokrotnie skutkujące wykluczeniem społecznym i izolacją. Są to przede 

wszystkim zaburzenia psychotyczne oraz głębokie zaburzenia nastroju – depresja, mania i 

choroba afektywna dwubiegunowa – oraz poważne stany lękowe. Poniżej zostanie omówiona 

ich charakterystyka psychopatologiczna. 

Zaburzenia ze spektrum schizofrenii 

Mianem schizofrenii określana jest grupa chorób, dla których wspólnymi objawami są 

głównie dezintegracja psychiczna  (gr. schizis, rozszczepienie) i długotrwałość przebiegu oraz 

ryzyko dezadaptacji (Wciórka, 2002). Dezintegracja dotyczy zarówno środowiska wewnętrznego 

chorego (struktury Ja, uczuć, emocji, motywacji, mowy, myślenia, działania), jak i relacji ze 

światem zewnętrznym (zaburzenie relacji z otoczeniem lub autystyczne wycofanie z relacji).  

Istnieje wiele koncepcji dotyczących etiologii schizofrenii, najczęściej wymienia się czynniki 

genetyczne, metaboliczne i neurochemiczne związane z neuroprzekaźnictwem mózgowym, 

infekcyjno-wirusowe związane z upośledzeniem odporności immunologicznej oraz 

neuroanatomiczne, wskazujące na drobne zmiany morfologiczne w mózgach osób chorujących. 

Wystąpienie choroby wiąże się również z kumulacją stresorów, występujących szczególnie w 

okresie wysokiej podatności w dzieciństwie, ale również traumatycznych wydarzeń w młodości i 

okresie dorosłości. Poszukiwanie uwarunkowań rodzinnych doprowadziło do pojawienia się 

koncepcji schizofrenogennej matki, w której nacisk położony był na specyfikę komunikowania się 

z dzieckiem o typie podwójnego wiązania (double-bind). W tego rodzaju komunikacji, matka, a w 

dalszych badaniach także ojciec, stanowią  źródło komunikatów występujących równolegle, lecz 

ze sobą sprzecznych - matka może na przykład werbalnie deklarować miłość do dziecka, a 

niewerbalnie okazywać chłód i niechęć; surowej karze wymierzanej przez ojca może 

towarzyszyć komunikat, że karanie wynika z miłości do dziecka (Bateson i in., 1956; Weakland, 

1960). Powtarzające się doświadczenia,  niezrozumiałe dla dziecka, prowadzą do postrzegania 

nie tylko rodziców, ale całego świata, w kategoriach podwójnego wiązania, a więc 

zdezintegrowanego i pełnego sprzeczności. Koncepcja ta, niegdyś bardzo popularna, obecnie 

jest raczej włączana w szerokie myślenie o zaburzeniach i dysfunkcjonalności systemu 

rodzinnego przyszłego chorego. Zatem o etiopatogenezie należy myśleć wieloczynnikowo, 

uwzględniając zarówno czynniki biologiczne, psychologiczne jak i społeczne. 

Główne objawy schizofrenii na ogół dzieli się na objawy wytwórcze oraz objawy 

ubytkowe. Objawy wytwórcze obejmują zaburzenia spostrzegania (omamy ze strony wszystkich 

zmysłów, a więc wzrokowe, słuchowe, węchowe, smakowe, dotykowe oraz dotyczące czucia 

kinestetycznego, o różnym stopniu złożoności, od pojedynczych doznań typu błyski, piski, do 

skomplikowanych i wielozmysłowych wyobrażeń). Zaburzeniom spostrzegania mogą 

towarzyszyć zaburzenia treści myślenia, które często występują również samodzielnie w postaci 
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urojeń. Najczęściej są to urojenia paranoidalne, związane z uczuciem bycia prześladowanym. 

Występują również formalne zaburzenia toku myślenia, w postaci otamowania lub natłoku myśli, 

rozkojarzenia, przyspieszenia lub spowolnienia ich biegu. Obserwuje się ponadto objawy 

niedostosowania społecznego, przejawy dziwacznych, niezrozumiałych zachowań i sprzecznych 

tendencji w zachowaniu. Wśród objawów ubytkowych dominuje autyzm, polegający na 

wycofaniu się chorego z interakcji ze światem zewnętrznym, skupieniu na wewnętrznych, 

psychotycznych przeżyciach i zachowaniu zaledwie szczątkowego kontaktu z otoczeniem. 

Występuje także utrata zainteresowań, spłycenie afektywne, ograniczenie aktywności, utrata 

zainteresowań, zubożenie myślenia, deficyty poznawcze. Chory traci poczucie tożsamości, 

spójność i ciągłość własnego Ja ulega dezintegracji, pęka granica między nim a otoczeniem, co 

może stanowić podłoże dla poczucia wywierania na chorego wpływu, kierowania nim, nasyłania 

myśli lub odczytywania jego myśli. Dezintegracja Ja, kluczowej integrująco-regulacyjnej struktury 

osobowości, utrudnia podjęcie wysiłku zdrowienia. Objawom wytwórczym towarzyszą często 

dramatycznie nasilone emocje, głównie silny lęk, przerażenie, wściekłość, toteż dla chorego stan 

aktywnej psychozy może być okresem wyjątkowo traumatycznym. 

W rozpoznawaniu zaburzeń ze spektrum schizofrenii, uwzględnia się - poza samą 

schizofrenią - również tzw. pogranicze schizofrenii, obejmujące m.in. zaburzenia schizotypowe 

(pogranicze osobowościowe), psychozy schizoafektywne (pogranicze afektywne), psychozy 

urojeniowe nieschizofreniczne (pogranicze urojeniowe), psychozy o postaci schizofrenii 

(pogranicze reaktywne) oraz psychozy podobne do schizofrenii (pogranicze somatogenne) 

(Wciórka, 2002, s. 234).  

Schizofrenia jest chorobą o różnej dynamice, jednak najczęściej ma przebieg przewlekły, 

wieloletni, z okresami zaostrzeń i remisjami. W wielu wypadkach wyłącza chorego z pełnego 

funkcjonowania społecznego, co jednak nie jest tylko wynikiem symptomatologii, ale również 

nastawień społecznych wobec osób chorujących na schizofrenię, krzywdzących stereotypów i 

stygmatyzacji. Leczenie obejmuje farmakoterapię połączoną z oddziaływaniami 

psychospołecznymi, zmierzającymi do aktywizacji chorych i włączenia ich w funkcjonowanie 

społeczne. Powinno ono być wszechstronne, wytrwałe i zindywidualizowane (Wciórka, 2002). 

Leczeniu towarzyszyć winna psychoedukacja rodzin oraz akcje społeczne przeciwdziałające 

stygmatyzacji chorych.  

 

Zaburzenia afektywne 

Zaburzenia afektywne, czyli zaburzenia nastroju, obejmują chorobę afektywną 

dwubiegunową, w której występują stany depresyjne i maniakalne, chorobę afektywną 

jednobiegunową, w której pojawiają się wyłącznie stany depresyjne najczęściej o przewlekłym, 
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nawracającym charakterze oraz utrwalone, długofalowe zaburzenia nastroju (dystymia i 

cyklotymia) oraz inne zaburzenia nastroju, w tym mieszane zespoły afektywne i nawracające 

krótkotrwałe stany depresyjne (Wciórka, 2002). Istnieje wiele koncepcji dotyczących etiologii 

zaburzeń nastroju, w tym teorie łączące ich występowanie z dziedziczeniem, typem układu 

nerwowego wyrażającym się określonym temperamentem jednostki, oddziaływaniem 

różnorodnych chorób somatycznych, w tym chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz 

intoksykacją substancjami chemicznymi, w tym lekami. Uwzględnia się również znaczenie 

stresorów i krytycznych wydarzeń życiowych, szczególnie utrat. 

Depresja może mieć wiele objawów, z których główne to: obniżony nastrój i utrata energii 

życiowej, apatia, obniżenie aktywności, spadek zainteresowań, w tym seksualnych, zaburzenia 

snu i łaknienia, niska samoocena, poczucie bezwartościowości, poczucie winy, fantazje i myśli 

samobójcze. W stanach depresyjnych istnieje ryzyko dokonania samobójstwa, szczególnie, gdy 

obniżeniu nastroju towarzyszy niepokój, drażliwość, stany dysforyczne. Stany manii są 

odwrotnością obrazu depresji i obejmują wzmożone samopoczucie, nadaktywność, zwiększoną 

przerzutność uwagi, zmniejszoną koncentrację, subiektywne poczucie energii i nieulegania 

zmęczeniu, zawyżoną samoocenę, poczucie wyższości, lekceważenie ryzyka, poczucie 

omnipotencji, nasiloną potrzebę kontaktów społecznych. W stanach maniakalnych chorzy 

podejmują wiele zachowań ryzykownych, jak przygodne kontakty seksualne, hazard, 

nadużywanie alkoholu czy narkotyków, nierozważne wydatki, zaciąganie pożyczek, 

nieprzemyślane interesy i inwestycje. W chorobie afektywnej dwubiegunowej okresy manii i 

depresji przeplatają się z różną częstotliwością, ich oscylacja ma rozmaity obraz, mogą być 

przedzielone okresami wyrównanego nastroju lub jedna faza może przechodzić w drugą bez 

okresu normy (wyrównanego nastroju) i mogą mieć różne poziomy nasilenia. Stanom 

depresyjnym często towarzyszy lęk, a stanom maniakalnym drażliwość i gniewliwość. Oprócz 

stanów klinicznych, mogą występować zaburzenia subkliniczne o słabszym natężeniu w postaci 

hipomanii i stanów subdepresyjnych.  

Poza psychologicznymi uwarunkowaniami, zaburzenia nastroju łączy się z zakłóceniami 

neuroprzekaźnictwa w ośrodkowym układzie nerwowym. Istnieje jednak wiele koncepcji, 

wyjaśniających mechanizmy depresji na drodze psychologicznej (Huflejt-Łukasik, 1999a, 

1999b). Prezentując je w syntetyczny sposób, łączy się wystąpienie zaburzeń depresyjnych z 

deprywacją potrzeby przywiązania we wczesnym dzieciństwie (depresja anaklityczna według 

Spitza, koncepcja przywiązania Bowbly’ego), deprywacją wzmocnień społecznych w 

dzieciństwie lub skupieniem na negatywnych wzmocnieniach (koncepcja Lewinsohna), 

wyuczoną bezradnością (koncepcja Seligmana). Depresję łączy się również z błędami 

myślowymi, które poprzedzają wystąpienie zaburzeń nastroju (koncepcja Becka, w której 

opisana jest tzw. triada poznawcza, obejmująca symptomatyczne dla depresji negatywne 
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poglądy na temat siebie, świata i przyszłości, a istotne znaczenie mają nawracające 

automatyczne myśli negatywne). Struktura psychologiczna osobowości chorych na depresję 

charakteryzuje się wysokim wartościowaniem porażek, a niskim sukcesów, wysokimi 

wymaganiami względem siebie, ciągłą samoobserwacją i surowym ocenianiem (model 

samokontroli Rehma), wysoką autokoncentracją i perseweratywną samoregulacją skupioną na 

Ja, które jest pojmowane w sposób negatywny (teoria Pyszczyńskiego i Greenberga). Dla 

depresji charakterystyczna jest także koncentracją na stanie, a nie na działaniu (teoria Kuhla). 

Wszystkie te modele mogą być powiązane (integrująca koncepcja Haylanda), depresja jest 

bowiem efektem zaburzeń procesów kontroli. Wskutek “błędu kontroli” dochodzi do 

przedłużającej się rozbieżności między aktualnym stanem, a celem. Generalnie, poznawcze 

modele depresji wiążą wystąpienie zaburzeń z negatywnymi procesami poznawczymi oraz 

zaburzeniami samoregulacji. Depresyjny sposób przetwarzania informacji prowadzi do 

aktywowania - w odpowiedzi na negatywny nastrój - schematów poznawczych, zawierających 

dysfunkcjonalne poglądy na temat samego siebie i przyszłości (Teasdale, za: Hammen, 2006). 

Roberts i Monroe (1992) zwracają uwagę na kluczowe dla depresyjnego stanu dysfunkcje Ja, 

takie jak niska samoocena, chwiejne poczucie własnej wartości i obecność niewielu źródeł 

wzmocnień. Przyczyną depresji może także być deficyt umiejętności rozwiązywania problemów, 

nieprawidłowa ocena sytuacji, niemożność tworzenia alternatywnych rozwiązań, słaby repertuar 

strategii zaradczych (koncepcja Nezu, 1987).  

Depresja może być związana z konkretną, trudną sytuacją życiową (depresja 

reaktywna), czynnikami hormonalnymi i zmianami w sytuacji życiowej (depresja poporodowa, 

depresja w okresie klimakterium), starzeniem się mózgu (depresja starcza). Istnieje także postać 

depresji maskowanej, gdzie wybijające się na plan pierwszy objawy zaburzeń zachowania, 

uzależnień, czy przewlekłego bólu maskują zaburzenia nastroju. Postać depresji sezonowej 

występuje w porach roku lub okolicach geograficznych o mniejszej dostępności ekspozycji na 

światło słoneczne. Depresja bywa też uważana za chorobę cywilizacyjną, związaną ze specyfiką 

funkcjonowania człowieka w wysoko rozwiniętej kulturze Zachodu.  

W leczeniu depresji stosuje się farmakoterapię, mającą na celu poprawę nastroju, 

napędu i obniżenie towarzyszącego lęku,  połączoną z psychoterapię grupową i indywidualną, 

aktywizacją i udziałem w grupach wsparcia. Prowadzone są akcje społeczne, zmierzające do 

uświadomienia faktu, iż depresja jest chorobą i trzeba ją leczyć, aby nie nawracała, a także 

dlatego, iż wielu chorych i ich rodzin nie odróżnia zwykłego przygnębienia od choroby i sądzi, że 

wystarczy mobilizowanie osoby depresyjnej, by problem ustąpił. Coraz większym problemem 

społecznym są depresje występujące u dzieci i nastolatków.  

Choroba afektywna dwubiegunowa, w której występują w sposób nawracający 

naprzemiennie epizody depresji i manii o różnym nasileniu, jako uwarunkowana biologicznie, 
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jest leczona zwykle farmakologicznie (objawowo, wraz ze środkami stabilizującymi nastrój, 

głównie solami litu), a psychoterapia pełni funkcję uzupełniającą. Istotnym problemem jest 

motywowanie do leczenia w okresie manii (hipomanii) chorych, którzy w fazie  podwyższonego 

nastroju nie czują się chorzy i próbują unikać leków, w subiektywnym odczuciu odbierających im 

wspaniałe samopoczucie. Dlatego leczeniu towarzyszy zwykle psychoedukacja chorych i ich 

rodzin. Warto dodać, że wskutek trudności diagnozowania przy mniej nasilonych objawach 

(które mogą być traktowane jako nie mające chorobowego charakteru zmiany nastroju lub rysy 

osobowościowe), wielu chorych trafia do leczenia późno, co je utrudnia, podobnie jak 

współwystępowanie innych chorób (na przykład zmian neuropoznawczych lub schorzeń 

somatycznych). 

Zaburzenia lękowe 

Zaburzenia lękowe są związane z przeżywaniem przykrej emocji lęku w sytuacjach 

obiektywnie niegroźnych lub bez przyczyny zewnętrznej. Można wśród nich wyróżnić: (1) lęk 

uogólniony - “wolnopłynący”, stale obecny w przeżywaniu chorego, związany z nieustającym 

poczuciem niepokoju i zagrożenia dla siebie i bliskich oraz dolegliwościami somatycznymi; (2) 

lęk napadowy - napady paniki, z poczuciem zagrożenia życia, gwałtownym nasileniem 

symptomów wegetatywnych, hiperwentylacją, niezwykle przykre dla chorego i mające tendencję 

do utrwalania się drogą uczenia w określonej sytuacji; (3) fobie - czyli lęk skrystalizowany wokół 

obiektywnie niegroźnego obiektu, zjawiska czy sytuacji, który może być spowodowany 

wcześniejszym przykrym doświadczeniem lub może mieć wymowę symboliczną oraz (4) inne 

zaburzenia lękowe - związane ze stresem, z chorobą somatyczną, z użyciem substancji 

psychoaktywnych oraz uwarunkowanych osobowościowo (osobowość lękliwa, za: Wciórka, 

2002).  

Przyczyn lęku poszukuje się w uwarunkowaniach biologicznych, m.in. pobudzeniu układu 

limbicznego w mózgu oraz wzmożonej aktywności układu autonomicznego; mówi się także o 

uwarunkowaniach genetycznych, skutkujących określoną charakterystyką temperamentalną 

jednostki, predysponującą do jego przeżywania. Psychologicznych przyczyn doznawania lęku 

poszukuje się (zob. Czabała, Meder, Sawicka, 2002; Fajkowska, Szymura, 2009) we 

wczesnodziecięcych doświadczeniach przeżywania konfliktowych emocji, niedozwolonych 

impulsów seksualnych i agresywnych (teoria Freuda), dążeniu do mocy i obawie przed słabością 

(koncepcja Adlera), zaburzeniu fazy separacji w okresie oddzielania od matki (lęk separacyjny, 

teoria Klein), braku bezwarunkowej akceptacji ze strony rodziców w dzieciństwie (teoria Horney), 

dążeniu do spełniania narzuconych kulturowo oczekiwań i presji, z pominięciem własnych 

wartości i motywacji (psychologowie humanistyczni, teoria Rogersa), trwodze związanej ze 

lękiem egzystencjalnym, świadomością śmierci i ograniczeniami, kruchością bytu człowieka 
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(teoria opanowywania trwogi - Pyszczynskiego, Greenberga i Solomona), procesach uczenia się 

przez utrwalanie sytuacji lękotwórczych (behawioryści, m.in. Watson) oraz błędach myślowych, 

takich jak katastrofizowanie, generalizacja, personalizacja i inne (koncepcja Becka i Ellisa).  

Leczenie zaburzeń lękowych obejmuje farmakoterapię oraz różnorodne metody 

psychoterapeutyczne (w tym np. desensytyzację w leczeniu fobii). Również w zaburzeniach 

obsesyjno-kompulsywnych, hipochondrycznych, związanych ze stresem i występujących pod 

postacią somatyczną odnajduje się podłoże lękowe (Seligman i in., 2003). 

Badania nad procesami samoregulacji (Huflejt-Łukasik, 2010) wniosły w odniesieniu do 

chorych psychicznie wiedzę na temat mniejszej klarowności obrazu Ja u tych osób. Jest to 

struktura mniej pewnie zdefiniowana, mniej stabilna wewnętrznie i mniej stała w czasie. Ja 

idealne cechuje wysoka sztywność standardów i silne powiązania między nimi. Przejawami 

zakłóceń procesów samoregulacji są wysoka autokoncentracja i niska samoocena, które 

utrudniają budowanie nowych celów i podejmowanie wysiłku ich osiągnięcia.  

Kryteria diagnostyczne zaburzeń ze spektrum schizofrenii, zaburzeń afektywnych i 

lękowych, według najnowszej klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, APA, 2013), 

zamieszczono na końcu rozdziału. 

 

Doświadczenia temporalne osób chorych psychicznie  
Klasyk polskiej psychiatrii, człowiek o niezwykłej intuicji klinicznej, Kępiński (1974, 1986, 

1987, 1992), w szeregu swoich prac zwraca uwagę na specyfikę doświadczania czasu przez 

chorych zmagających się z różnymi typami zaburzeń psychicznych. Dezintegracja świata 

wewnętrznego w schizofrenii wyraża się, jego zdaniem, rozbiciem sieci czasoprzestrzennej. 

Jedną z postaci zakłócenia porządku czasowego jest poczucie zatrzymania biegu czasu, nie 

doświadczanie jego przepływu, poczucie bezczasowości. Kolejną jego formą, którą Kępiński 

przypisuje głównie ostrym fazom choroby, jest „burza czasowa” (1992, s. 221) – zamęt, w 

którym mieszają się czas przeszły, teraźniejszy i przyszły, a wspomnienia przeszłości i marzenia 

o przyszłości są odczuwane jako teraźniejsze przeżycie, łącząc się w dowolne konfiguracje, 

które autor porównuje do onirycznej rzeczywistości marzenia sennego. Poczucie rozerwania 

ciągłości czasu tworzy w doświadczeniu chorego oderwane, luźne, niepowiązane fragmenty, 

które Kępiński (1992, s. 222) określa jako „mozaika wydarzeń, które nie łączą się w jedną 

kompozycję”. Mechanizmami wyjaśniającymi powstanie i utrzymywanie się zaburzeń sieci 

czasoprzestrzennej, sugerowanymi przez niego, są autystyczne wycofanie się z kontaktów z 

otoczeniem oraz zakłócenie selekcji napływających doświadczeń – trudność uporządkowania 

wydarzeń według hierarchii ich ważności.  
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W depresji czas dłuży się, przeżycia są monotonnie negatywne, związane z poczuciem 

beznadziejności, winy, grzechu, lęku i rozpaczy. Przeszłość - doświadczana jako bolesna  - 

zlewa się z teraźniejszością; chory, w swoim przeżywaniu, nie ma przed sobą przyszłości, traci 

nadzieję, w zamkniętej czasoprzestrzeni nie może się poruszać, podejmować decyzji, zastyga w 

bezruchu. Czasoprzestrzeń „zapada się” (Kępiński, 1974, s. 145), redukuje do jednego, 

ciemnego punktu, z którego nie ma ucieczki.  

Analizując dzieła Kępińskiego, Maciuszek (2015) zwraca uwagę na opisy różnych form 

zaburzeń porządku czasowego, będących udziałem osób chorych psychicznie. W schizofrenii 

rozbicie porządku czasowego, według Kępińskiego, polega na niemożności powiązania w całość 

wydarzeń życia, zatraceniu poczucia ciągłości. W depresji następuje “zatrzymanie czasu” – 

teraźniejszość jest jedyną płaszczyzną, w której możliwe jest przeżywanie, jest ona „ruchomym 

punktem w przemijającej chwili” (Maciuszek, 2015, s. 107). Dla chorego w depresji zmienia się 

ona w nieskończoność i trwa w nieskończoność, a mimo bolesności doświadczania, chory nie 

może od niego uciec. Doświadczenie “zamknięcia czasoprzestrzeni” jest związane  z 

obniżeniem dynamiki życiowej i zmniejszeniem się stopnia zmienności doświadczeń. W stanach 

lęku czas jawi się jako „niekonstrukcyjny”, niewłaściwie spożytkowany, zmarnowany, utracony. 

Maciuszek, opierając się na rozważaniach Ingardena, wyjaśnia destruktywne doświadczanie 

działania czasu przez jego trwonienie, nie umiejętne rozwiązywanie zagadnień praktycznych, 

podejmowanie niewłaściwych decyzji moralnych – taki sposób doznawania czasu nie buduje 

tożsamości jednostki, nie sprzyja rozwojowi, a wręcz wzbudza poczucie rozpadu, unicestwienia. 

Zamknięta czasoprzestrzeń w zaburzeniach lękowych jest związana z przeżywaniem konfliktów i 

trudności w podejmowaniu decyzji oraz dokonywaniu wyborów. 

Analizując kwestie doświadczeń temporalnych osób z głębokimi zaburzeniami nastroju, 

Fuchs (2014), psychiatra i fenomenolog, za kluczową uznaje desynchronizację zaistniałą 

pomiędzy chorym na manię lub depresję, a jego środowiskiem społecznym. Pojęcie 

synchronizacji wywodzi się z chronobiologii i zasadniczo dotyczy powiązania rytmów 

endogennych, fizjologicznych, z rytmami zewnętrznymi. Fuchs (2001, 2005) proponuje 

rozszerzenie jego znaczenia i wprowadza pojęcie synchronizacji społecznej. Jest ona nabywana 

w toku socjalizacji i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie wśród innych ludzi. W wymiarze 

temporalnym dotyczy wytworzenia takich ram czasowych, które umożliwiają jednostce życie w 

czasie zgodnym z czasem i rytmem życia innych osób, dostrajanie się do zmieniających się 

okoliczności. Synchronizacja obejmuje również procesy dostrojenia emocjonalnego i 

współbrzmienia (Fuchs, 2005). Osoby zdrowe doświadczają przejściowych stanów zaburzenia 

owej synchronii zarówno na poziomie fizjologicznym, jak i społecznym, jednak potrafią je 

zadowalająco kompensować. U osób zmagających się z zaburzeniami nastroju 

desynchronizacja pogłębia się i utrwala.  
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W depresji dochodzi do długotrwałej asynchronii, która obejmuje rozregulowanie 

biologicznych rytmów oraz poczucie nienadążania, nie radzenia sobie z tempem zmian w 

środowisku (Fuchs, 2014). Desynchronizacja w wymiarze biologicznym przejawia się na 

przykład zaburzeniami rytmu snu i czuwania, apetytu czy popędu seksualnego. W wymiarze 

czasu intersubiektywnego następuje desynchronizacja związana z niedotrzymywaniem 

zobowiązań społecznych, czy terminów, lub unikaniem koniecznych zmian w sposobie 

funkcjonowania w związku z pełnionymi rolami społecznymi. Przed zachorowaniem osoby z 

depresją starają się często być wręcz hipersynchroniczne, spełniając oczekiwania innych, 

terminowo realizując zadania, dbając o punktualność, by jak najpełniej zsynchronizować się z 

otoczeniem społecznym. Jednak w końcu kapitulują;  ich spójność z otoczeniem społecznym 

ulega załamaniu, dochodzi do psychofizjologicznego spowolnienia i zastoju, rozprzęgnięcia w 

relacjach czasowych organizmu i środowiska lub jednostki i społeczeństwa (ibidem). W percepcji 

chorego czas osobisty (ego-time) zatrzymuje się, podczas gdy czas społeczny, czas 

otaczającego świata (world-time), płynie dalej (por. Straus, 1982; Minkowski, 2017). Im bardziej 

zwalnia czas osobisty, tym silniejszy staje się determinujący wpływ przeszłości  (Fuchs, 2005). 

Chory nie może oderwać się od przeszłości, boleśnie przeżywanej, by skupić się na 

teraźniejszości i próbować zsynchronizować własne funkcjonowanie. Przeszłość - niezmienna - 

staje się balastem, ciąży żalem i poczuciem winy bez możliwości odkupienia czy naprawy, a 

teraźniejszość nie pozwala na przekroczenie doświadczenia bolesnego trwania. Czas 

subiektywnie zwalnia (badania dowodzą, że odcinki czasu w ocenie osób depresyjnych są 

dłuższe niż rzeczywistości, zob. Ratcliffe, 2012), poczucie utraty i nieodwracalnego przemijania 

dominuje w każdym momencie. Przemijanie wzbudza poczucie, że do niczego nie można już 

wrócić ani niczego naprawić, co powoduje u chorego poczucie winy. Oddzielenie od 

otaczającego świata pod względem przeżywania czasu przyczynia się zaś do utraty 

perspektywy i wzbudza stany nihilistyczne.  

W manii desynchronizacja przejawia się zaburzeniem lub brakiem rytmiczności na 

poziomie biologicznym i ciągłym przyspieszaniem tempa funkcjonowania. Chorzy doświadczają 

subiektywnego skrócenia odcinków czasu (co zostało potwierdzone w badaniach empirycznych, 

zob. Bschor i in., 2004), ich uwaga jest rozproszona, kontakt z innymi powierzchowny i ulotny, 

co upośledza relacje społeczne, a rezerwy biologiczne szybko się wyczerpują, gdyż nadmiernie 

się eksploatują. Przeszłość i przyszłość niejako tracą swój wpływ na teraźniejszość. W obydwu 

zaburzeniach nastroju, depresji i manii, dostrojenie ciała, przestrzeni i czasu ulega zaburzeniu, 

powodując zakłócenie uczestnictwa w obszarze interakcji społecznych.  

Analizując zaburzenie synchronizacji społecznej u osób z depresją, Fuchs (2001), stawia 

prowokujące do myślenia pytanie otwarte – czy patologia dotyczy jednostki, która nie nadąża w 

funkcjonowaniu za wymogami społecznymi, czy też współcześnie mamy do czynienia z 
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rodzajem psychopatologii życia społecznego, czegoś w rodzaju zbiorowej manii, objawiającej się 

hiperaktywnością i przyspieszeniem we wszystkich sferach współczesnego życia? Przyjęcie 

takiej perspektywy wyjaśniałoby, do pewnego stopnia, epidemię depresji w wysoko rozwiniętych 

krajach Zachodu (Fuchs, 2001, s. 180). 

Opierając się na pracach Minkowskiego i Bleulera, Sass i Pienkos (2013) przypisują 

chorym na schizofrenię utratę zdolności do bycia w kontakcie z otaczającym światem, podczas 

gdy w zaburzeniach afektywnych kontakt pozostaje, jest jednak powierzchowny i nie stanowi 

pełnego syntonicznego współbrzmienia. Czas osobisty staje się szybszy lub wolniejszy niż czas 

świata, skutkując desynchronizacją. Desynchronizacja odczuwana jest przez chorych – zarówno 

w schizofrenii, jak i w ciężkich zaburzeniach afektywnych - jako dezorientująca utrata ciągłości 

biegu zdarzeń; życie zaczyna przypominać mozaikę niepowiązanych elementów, niemożliwych 

do zasymilowania. Powoduje to zmiany w strukturze Ja, która - w obliczu braku spójności i 

ciągłości - traci swoją funkcję regulacyjną, co zwrotnie jeszcze bardziej zakłóca doznawanie 

rzeczywistości, integrującej się wokół doświadczeń autobiograficznych. Luki i brak spójności 

czasowej utrudniają choremu przewidywanie przyszłości i podejmowanie planowanych działań. 

Brzemię przeszłości, w której utknął chory, zmusza do interpretowania przyszłości jako 

nieuchronnego powtórzenia wcześniejszych bolesnych doświadczeń, od których nie ma 

ucieczki, co demotywuje do jakichkolwiek działań poza ochronnymi, wzbudzanymi przez 

przeżywany lęk. W depresji przeszłość staje się bardziej determinująca i ograniczająca, a 

przyszłość mniej otwarta, w manii jest natomiast odwrotnie, przyszłość bowiem wydaje się być 

pod pełną – złudną jednak – kontrolą chorego. W schizofrenii czas może być zlepkiem 

rozmaitych wersji „teraz”, tworzyć nielinearny ciąg niepowiązanych i ego-dystonicznych, obcych 

dla chorego, dziwacznych, przypadkowych zdarzeń. Warto zwrócić uwagę, że rozważania 

Fuchsa (2001, 2005, 2014) oraz Sass i Pienkos (2013) są bardzo bliskie sposobie myślenia 

Kępińskiego (1974, 1986, 1987, 1992), spójne z nimi, co potwierdza wartość dzieł polskiego 

psychiatry i obiektywizuje intuicje wszystkich wspomnianych klinicystów. 

Szereg omawianych poniżej wyników badań empirycznych wskazuje na różnice w 

sposobie doświadczania czasu przez chorych na schizofrenię oraz służy ustaleniu 

mechanizmów zakłóceń. Szczególna uwaga poświęcana jest trzem kwestiom. Po pierwsze, 

zaburzeniom percepcji, które mogą znajdować odzwierciedlenie w nieprawidłowym postrzeganiu 

czasu. Po drugie, wpływowi ekstremalnie silnych przeżyć emocjonalnych, doznawanych przez 

chorych w okresach zaostrzeń choroby. Po trzecie, związkom przyczynowo-skutkowym 

pomiędzy zaburzeniem spójności i ciągłości Ja, które jest wyrazem schizofrenicznej 

dezintegracji i rozszczepienia, a doświadczeniami temporalnymi chorych. 

Odnotowując istotne różnice w tempie i jakości wykonania zadań eksperymentalnych 

między osobami zdrowymi i chorymi na schizofrenię, badacze (Grondin, 2017) próbują ustalić 
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ich źródła, nie mając pewności, czy przyczyną zaburzeń percepcji czasu są wcześniejsze 

deficyty poznawcze związane z zachorowaniem na schizofrenię. Mimo obserwowanych u 

chorych problemów z szacowaniem odcinków czasu nie jest jasne, czy upośledzenie 

czynnościowe w schizofrenii jest związane z konkretnym zaburzeniem w centralnych procesach 

czasowych, czy wynika z innych problemów poznawczych, takich jak dysfunkcje uwagi i pamięci 

lub nieprawidłowości biologiczne (Bonnot, de Montalembert, Kermarrec, Botbol, Walter, Coulon, 

2011).  

Porównanie osób chorych na schizofrenię z osobami zdrowymi (Heerey, Matveeva, 

Gold, 2011) doprowadziło do zauważenia istotnej różnicy w zakresie ich profili temporalnych. U 

chorych zidentyfikowano krótszą przyszłościową perspektywę czasową w porównaniu z osobami 

zdrowymi, nastawienie raczej na zdarzenia mogące mieć miejsce w niedalekiej przyszłości, niż 

odleglejsze oraz nadawanie przyszłym nagrodom tym mniejszej wartości, im bardziej były one 

odległe w czasie. Badacze przypisują to deficytom poznawczym chorych, które utrudniają 

poznawczą reprezentację i ocenę odległych wyników. Trudności w generowaniu wyobrażeń 

dotyczących osobistej przyszłości potwierdzono też w innych badaniach (D’Argembeau, Raffard, 

Van der Linden, 2008), łącząc ten deficyt z widocznymi u chorych trudnościami w przypominaniu 

sobie konkretnych zdarzeń z osobistej przeszłości w porównaniu z osobami zdrowymi. Analiza 

wyborów leksykalnych w wypowiedziach osób chorych na schizofrenię skłania do wniosku 

(Otrębska, 2011), że chorzy z objawami schizofrenii częściej używają kategorii czasu 

przeszłego, odpowiednio mniej kategorii czasu teraźniejszego w porównaniu z grupą kontrolną 

osób zdrowych, nie odnotowano natomiast istotnych różnic między porównywanymi grupami, 

jeśli chodzi o częstotliwość używania kategorii czasu przyszłego.   

Fenomenologiczne analizy Moskalewicza (2017) znajdują w pewnej mierze 

potwierdzenie w badaniach Oyanadel’a i Buela-Casal’a (2014), którzy, porównując osoby 

chorujące na schizofrenię, depresję, chorobę afektywna dwubiegunową i ze zdiagnozowanymi 

zaburzeniami osobowości, stwierdzili znaczące różnice między grupą kliniczną, a kontrolną w 

zakresie perspektywy czasowej oraz szacowania odcinków czasu. W przebiegu zaburzeń 

psychicznych dominowały: negatywne przeżywanie przeszłości oraz pesymistyczna, 

fatalistyczna postawa wobec teraźniejszości. Identyfikowane u pacjentów z chorobą afektywną 

dwubiegunową niewielkie różnice w sposobie szacowania odcinków czasu mogą potwierdzać 

występującą u nich niespójność zegara wewnętrznego z zegarem świata (por. Moskalewicz, 

2017) lub zaburzenie synchronizacji rytmów biologicznych chorego oraz jego synchronii wobec 

świata społecznego (por. Fuchs, 2001, 2005, 2014). W metaanalizie badań nad percepcją czasu 

w depresji (Thones, Oberfeld, 2015) stwierdzono, iż u osób z zaburzeniem afektywnym 

jednobiegunowym następuje spadek subiektywnego tempa upływu czasu, natomiast zdolność 

szacowania obiektywnych odcinków czasu nie ulega zakłóceniu.  
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Reasumując, wspólnymi aspektami w kontekście badania specyfiki temporalności osób 

chorych psychicznie zdaje się być brak balansu między doświadczaniem przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości, nieciągłość, fragmentacja i niespójność doświadczeń 

przeżywanych w rozczłonkowanym, zdezintegrowanym czasie osobistym oraz desynchronizacja 

w stosunku do czasu świata zewnętrznego, utrudniająca harmonijne, skoordynowane 

funkcjonowanie społeczne. Percepcja czasu wydaje się związana z poziomem pobudzenia 

chorego. Chory niespokojny, z przyspieszonym tokiem myślenia i kojarzenia, odczuwa upływ 

czasu jako szybszy. Chory depresyjny, spowolniały, apatyczny - jako wolniejszy. Intensywność 

przeżyć psychicznych w psychozach, którym często towarzyszą ekstremalnie nasilone emocje 

lub nienaturalna pustka emocjonalna, sprawiają, że doznawane doświadczenia  nie układają się 

w ciągi przyczynowo-skutkowe, lecz mogą się nakładać na siebie, tworzyć pętle, mieć charakter 

cykliczny, wskutek czego rozdźwięk między czasem społecznym, a przeżywanym przez 

chorego, staje się coraz większy. Chory zagłębia się w oniryczny, alogiczny ciąg 

psychotycznych doznań i tylko wówczas, gdy oddziaływania zewnętrzne skłaniają go do 

kontaktu ze światem społecznym, jego czas oraz czas społeczny mają ze sobą kontakt.  

 

Dysfunkcje temporalne jako jeden z czynników w polietiologii 
zaburzeń psychicznych 

Moskalewicz (2017), opierając się na ustaleniach niemieckich psychiatrów 

fenomenologicznych oraz na pracach amerykańskich psychologów egzystencjalnych, skłania się 

ku „traktowaniu czasowości jako apriorycznej struktury świadomości konstytuującej zaburzenia 

psychiczne” (s. 251) i wskazuje, iż zaburzenia psychiczne można postrzegać jako efekt zakłóceń 

funkcjonowania w czasie. Zaburzone doświadczanie siebie i świata, będące symptomem 

choroby psychicznej, jest w tym ujęciu pochodną wypaczonej czy zniekształconej (pierwotnie) 

struktury czasowości, np. urojenia można postrzegać jako manifestacje specyficznego 

ustosunkowania wobec przyszłości czy przeszłości, a depresonalizację jako pochodną 

nieciągłości między trzema wymiarami czasu.  

Melges (1982, 1990), amerykański psychiatra specjalizujący się w badaniu zaburzeń 

doświadczania czasu, uważa, że dotyczą one głównie indywidualnej, wyobrażanej i przeżywanej 

przyszłości - to ona jest kluczowym wymiarem perspektywy temporalnej. Stopień kontroli nad 

przyszłością w teraźniejszości (w aspekcie celów i planów działania) jest dla Melgesa 

wyznacznikiem zdrowia psychicznego; jej odzyskanie jest celem terapii psychiatrycznej. Różne 

formy zaburzeń psychicznych postrzega on jako pochodną “spirali psychopatologicznych”, 

których początkiem jest zazwyczaj jakiś konkretny problem związany z przeżywaniem czasu (np. 

doświadczaniem sekwencyjności lub z zakłóconą perspektywą czasową), który przekłada się na 
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konstruowanie osobistej przyszłości. Zakłóceniu ulega proces formułowania celów, planowania i 

koordynacji działań ukierunkowanych na realizację celu, zmienia się sposób postrzegania 

teraźniejszości i pojawiają się negatywne emocje. Spirale psychopatologiczne - w ujęciu 

Melgesa - działają jak błędne koła nasilających się emocji, jeszcze silniej zaburzających 

doświadczanie czasu, przytłaczających podmiot i blokujących możliwość działania. Mogą one 

prowadzić do fragmentaryzacji, dezorganizacji porządku czasowego i całkowitej utraty kontroli 

nad przyszłością - efektem tego będą zaburzenia psychotyczne. Może dojść do zablokowania 

przyszłości (spirale beznadziei lub spirale żalu skutkują depresją) lub jej niekontrolowanej 

ekspansji (co charakterystyczne dla manii). Ekstremalne nasilenie lęku przed przyszłością jest 

zaś podłożem dla rozwinięcia się zaburzeń lękowych.  

Opisując różne formy problemów temporalnych, Melges (1982, s. 51) wymienia pięć 

kluczowych, wiążąc je z konkretnymi zaburzeniami psychicznymi. Pierwszym jest dezorientacja 

czasowa (time desorientation) - osobista przyszłość jest niejasna, zmieszana z teraźniejszością i 

przeszłością, co jest symptomatyczne dla zaburzeń organicznych. Drugim, rozpad sekwencji 

czasowych (temporal disintegration of sequences) - osobista przyszłość jest podzielona na 

niezwiązane ze sobą fragmenty, co ujawnia się w schizofrenii. Kolejny, trzeci problem stanowią 

zakłócenia w zakresie szybkości i rytmu upływu czasu (rate and rythm problems) -  

przyspieszony rytm jest typowy dla manii, w której osobista przyszłość jest nadmiernie 

rozbudowana, a spowolniony w depresji, w której przyszłość jest zablokowana, niedostępna. 

Czwarty problem związany jest z perspektywą czasową (temporal perspective problems) - 

nadmierną koncentracją na przyszłości (osobista przyszłość jest zagrażająca, co dotyczy 

zaburzeń paranoidalnych), nadmierną koncentracją na przeszłości (osobista przyszłość budzi 

napięcie, jako że może stanowić powtórzenie bolesnej przeszłości, co występuje w 

zaburzeniach lękowych), lub nadmierną koncentracją na teraźniejszości (osobista przyszłość nie 

jest w ogóle brana pod uwagę, co cechuje osobowość antysocjalną). Ostatnim, piątym 

problemem jest brak synchronizacji czasowej (desynchronised transactions), w której stosunek 

do osobistej przyszłości jest ambiwalentny, co charakteryzuje zaburzenia przystosowania. 

Ustalenia Melgesa stały się inspiracją dla Zimbardo i Boyda (2013), do sformułowania 

teorii czasu (Time Theory) i koncepcji perspektyw czasowych, popartych szeroko zakrojonymi 

badaniami empirycznymi (omawianych szerzej w Rozdziale 1.). Åström i współpracownicy 

(2014) w badaniach nad perspektywą czasową pacjentów z zaburzeniami lękowymi, uzupełnili 

skalę ZTPI o nieobecną w oryginalnej wersji metody Zimbardo skalę przyszłości negatywnej. We 

wcześniejszych badaniach Zimbardo i Boyda (1999) lęk okazał się być istotnie związany z 

perspektywą przeszłościową negatywną i teraźniejszą fatalistyczną. Natomiast zastosowanie 

nowej skali - przyszłości negatywnej - pozwoliło wykazać, że dla osób lękowych 

charakterystyczna jest koncentracja na negatywnie ujmowanej przeszłości, ale również na 
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katastroficznie postrzeganej przyszłości. Autorzy konkludują, że perspektywa czasowa jest 

ważną zmienną, którą należałoby wziąć pod uwagę planując działania mające zapobiec 

zaburzeniom psychicznym. 

  Z ustaleń Santora i Zuroffa (1994) wynika natomiast, iż symptomy depresyjne mogą 

pojawić się w następstwie trudności w akceptacji przeszłości, przy nasilonej negatywnej 

afektywności (jako moderatorze). Dla rozwinięcia depresji nie tyle istotna jest częstotliwość 

powracania myślami do trudnych wydarzeń z przeszłości, co brak akceptacji dla nich. Efekt ten 

ujawnia się jedynie u osób, które przeżywają duże nasilenie negatywnych emocji (np. irytację, 

smutek, żal).  

Podkreślić należy, że powyższe wnioski oparto na analizie bogatego zbioru danych 

empirycznych, która pozwala wychwycić zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy 

specyficznym profilem temporalnym, a możliwością rozwinięcia określonych zaburzeń 

psychicznych. Idea, zgodnie z którą symptomy psychopatologiczne czy zaburzenia mogą 

rozwinąć się wskutek zaburzeń doświadczania czasu, a dokładniej mówiąc osobistej 

perspektywy czasowej, znajduje więc potwierdzenie empiryczne.  

 

Konsekwencje chorób psychicznych dla funkcjonowania w 
czasie  
  Wielu pacjentów określa czas choroby i leczenia, zwłaszcza hospitalizacji, jako rodzaj 

“przerwy w życiorysie”, co w kontekście oddziaływania instytucji totalnej (Goffman, 1961), jaką 

stanowi tradycyjny szpital psychiatryczny, staje się poniekąd zrozumiałe. Sam pobyt w szpitalu i 

codzienność hospitalizacji utrudnia orientację w czasie i bieżących wydarzeniach rodzinnych czy 

społecznych, a zmieniona percepcja rzeczywistości wywołana chorobą, nasila dezorientację.  

W przywoływanych wcześniej badaniach przeprowadzonych przez Oyanadel i Buela-Casal 

(2014), w badaniach porównawczych pomiędzy grupą osób cierpiących na poważne zaburzenia 

psychiczne (chorobę afektywną jednobiegunową oraz dwubiegunową, schizofrenię, zaburzenia 

osobowości z klasteru B tj. narcystyczne, histrioniczne, aspołeczne oraz zaburzenia z 

pogranicza), poddanych hospitalizacji, a grupą osób zdrowych, zidentyfikowali istotne różnice w 

perspektywie temporalnej (w przypadku pacjentów są one częściej zaburzone). W porównaniu z 

osobami zdrowymi, osoby z grupy klinicznej (ujawniające symptomy depresji i choroby 

afektywnej dwubiegunowej) ujawniały większe nasilenie orientacji na przeszłość negatywną. 

Grupa osób ze schizofrenią różniła się od osób zdrowych jedynie istotnie wyższym nasileniem 

orientacji na teraźniejszość fatalistyczną, która jest związana z poczuciem braku wpływu na swój 

los; o tym, jak jest, decyduje w ich przekonaniu fatum, los, siła wyższa. W związku z tymi 
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obserwacjami badacze stwierdzają, iż zachorowanie utrwala tendencje obecne w profilu 

temporalnym osoby przed rozwojem choroby psychicznej. Co ciekawe, pacjentów z 

wymienionych grup nie różnicowała orientacja na przyszłość. Być może, jak spekulują autorzy 

badania, poddanie się leczeniu pomaga zachować wizję przyszłości i nastawienie na realizację 

celów. Pacjenci charakteryzujący się bardziej zbalansowaną perspektywą czasową (której 

wyznacznikami są orientacja na przeszłość pozytywną, teraźniejszość hedonistyczną i 

przyszłość) cechowali się lepszym zdrowiem fizycznym, niższymi wskaźnikami poczucia 

beznadziejności i wyższą jakością życia, stąd wydaje się ważne, by w ewentualnych 

oddziaływaniach terapeutycznych uwzględniać cel, jakim jest dążenie do optymalizacji profilu 

perspektywy czasowej. Niezbalansowana perspektywa czasowa u pacjentów wiązała się 

bowiem z nasilonym poczuciem beznadziejności i większym ryzykiem samobójczym. 

Wyniki badań Steckiej (2012) wskazują na istnienie zależności pomiędzy jakością życia 

społecznego, rodzinnego i zawodowego osób chorych na schizofrenię, a sposobem percepcji 

czasu. Osoby bardziej ukierunkowane na przyszłość oceniają jakość swego życia rodzinnego 

jako wyższą. Badania kwestionariuszem AION (patrz Rozdział 1.) pokazały, że jest ona również 

wyższa, gdy chory postrzega czas w sposób linearny, jako ciąg zdarzeń, natomiast obniża się 

wówczas, gdy czas jest postrzegany jako destruktywny, niszczący. Wyższa jakość życia 

społecznego chorych okazała się wyraźnie powiązana ze skupieniem na teraźniejszości, 

postrzeganiem czasu w sposób teliczny (przez pryzmat celów do osiągnięcia) oraz z 

umiejętnością wykorzystywania czasu. Są to wymiary związane z zachowaniem celowym, 

zorganizowanym i ukierunkowanym na przyszłość. Lepsza jakość życia zawodowego wiąże się 

u pacjentów z koncentracją na szczegółach oraz postrzeganiem iluzoryczności czasu. Autorka 

konkluduje, że chcąc polepszać jakośc życia chorych na schizofrenię, należy stymulować u nich 

zdolność skupiania się na teraźniejszości i konstruowania planów na przyszłość oraz 

minimalizowania destrukcyjnych skutków choroby. 

 

Terapeutyczne metody poprawy funkcjonowania 
temporalnego chorych psychicznie  

Doświadczenie choroby psychicznej może na różnych poziomach wiązać się z 

zaburzeniem funkcjonowania w wymiarze temporalnym. Biorąc pod uwagę wiedzę z zakresu 

klinicznej psychologii czasu, sformułowano następujące wytyczne dla poradnictwa i 

psychoterapii osób zmagających się z trudnościami psychicznymi (por. Shmotkin, Eyal, 2003; 

Zimbardo, Sword, Sword, 2013).  

1.  Budowanie i wzmacnianie poczucia ciągłości życia - wspieranie przeświadczenia, że 

czas trwania choroby lub jej epizodu nie jest oddzielnym fragmentem, odseparowanym w całej 
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linii życia, a stanowi jeden z wielu jego elementów. Utrata poczucia ciągłości życia (której 

objawem może być dzielenie go na  czas “sprzed zachorowania” i “po zachorowaniu”) może 

zakłócać proces budowania poczucia własnej tożsamości i integralności oraz utrudniać 

korzystanie z przeszłych doświadczeń jako źródła siły do zmagania się z obecnymi 

trudnościami.  

2. Integrowanie trzech wymiarów czasowych w narracji pacjenta (opowiadanej przez niego 

historii własnego życia) i o pacjencie - nawiązywanie do zdarzeń, zachowań i doświadczeń 

pacjenta mających miejsce w przeszłości, dziejących się aktualnie i antycypowanych w 

przyszłości, podkreślając ewentualne powiązania między nimi, mogące nadać im sens i 

uchwycić ich znaczenie. Zwiększenie spójności i ciągłości czasowej, przeciwne fragmentacji, z 

równoczesnym rozgraniczeniem tego, co przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, przy zachowaniu 

możliwości czerpania z doświadczeń przeszłości i budowania planów na przyszłość. Osobista 

historia życia, oparta na konstruowaniu pamięci autobiograficznej, jest tym aspektem 

funkcjonowania psychicznego, które konstytuuje poczucie tożsamości, spójności i sensu 

własnego istnienia. 

3. Budowanie wizji pozytywnej, bezpiecznej przyszłości i realistyczne określenie możliwości 

wpływu na przyszłe wydarzenia - motywowanie do rozwoju osobistego w przeciwieństwie do 

kierowania się motywami ochronnymi. Budowanie pamięci prospektywnej. Ważne wydaje się 

również wzmacnianie u pacjenta zdolności wyznaczania realistycznych celów, niesprzecznych i 

niekolidujących ze sobą, planowanie działań na rzecz ich osiągnięcia wraz z podziałem na 

kolejne kroki i ich realizacja pomimo przeszkód, co wzmacnia poziom nadziei, optymizmu, 

poczucia sprawstwa i kontroli nad własnym życiem. 

4. Wzmacnianie procesu akceptacji przeszłych doświadczeń i sytuacji obecnej - przede 

wszystkim wówczas, gdy zmiana położenia, w którym znajduje się pacjent nie jest możliwa.  

5. Synchronizacja osobistego poczucia czasu (czasu wewnętrznego) z czasem 

“społecznym”; wzajemne dostrojenie rytmu funkcjonowania pacjenta i rytmu osób bliskich oraz 

społeczności i poprawa estymacji odcinków czasu. Służy temu również wypełnianie czasu 

wartościowymi aktywnościami, aktywizacja behawioralna uwzględniająca aspekty orientacji 

temporalnej, regularności i rytmiczności oraz dostosowania do funkcjonowania otoczenia. 

Dialog temporalny 

Realizacja powyższych celów w psychoterapii chorych ze schizofrenią i głębokimi 

zaburzeniami afektywnymi, może dokonać się drogą dialogu temporalnego. Rzeczywistość 

psychiczna tworzy się w Ja dialogowym (Oleś, 2012), w trakcie którego refleksja, integracja 

części Ja reprezentujących różne punkty widzenia oraz przyjmowanie poznawczej perspektywy 

innych osób, stanowią warunek pomyślnej adaptacji. U chorych na schizofrenię, wewnętrzną 
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komunikację różnych części Ja można określić jako patologię dialogu wewnętrznego, rodzaj 

kakofonii. Dezintegracja i niemożność uspójnienia owych wewnętrznych głosów, przybierających 

nierzadko formę głosów halucynowanych, idzie w parze z głęboką dezadaptacją. Dialog 

temporalny, odnoszący się do osadzonych w różnych okresach czasowych części Ja, sprzyja 

integracji Ja i poprawie poczucia sensu życia. W ostrych fazach schizofrenii nie będzie on 

możliwy, gdyż wówczas wyobraźnia miesza się z rzeczywistością, a Ja przeszłe z Ja przyszłym i 

Ja teraźniejszym. Chory bywa zdezorientowany i zagubiony. Jednak w okresie remisji, gdy 

psychoterapia towarzyszy leczeniu farmakologicznemu, dialog temporalny mógłby uspójniać 

doświadczenia chorego i sprzyjać reintegracji poczucia ciągłości Ja i spójności tożsamości.  

Terapia resynchronizująca 

Sprzyjająca resynchronizacji terapia pacjentów depresyjnych według Fuchsa (2014, 

resynchroning therapy, s. 411), obejmuje w pierwszym etapie pracę nad stopniowym 

dostosowywaniem się chorego do czasu społecznego, uwzględniające jego możliwości i nie 

zawierające elementów nacisku. Obejmowałaby przede wszystkim budowanie ram czasowych, 

tworzenie regularności i powtarzalności sytuacji życiowych. W przebiegu psychoterapii, dni 

chorego wypełniane byłyby powtarzającymi się systematycznie aktywnościami, wspierając 

resynchronizację wewnętrznych i zewnętrznych rytmów. W kolejnych etapach terapii powinna 

być dołączona ostrożnie prowadzona terapia motywacyjna, ukierunkowująca chorego na 

przyszłe, choćby najskromniejsze, cele. Istotna jest zasada optymalnego motywowania, 

skutkującego odpowiednim poziomem aktywacji chorego, aby nie wywołać nawrotu depresji 

wskutek nadmiernych wymagań. W remisji ważne jest kontynuowanie procesów 

resynchronizacji, z równoczesnym przepracowaniem problematyki żalu towarzyszącego 

zmianom i stopniowej akceptacji zmian, do których doszło w życiu pacjenta w związku z 

zachorowaniem.  

Terapia poznawcza oparta na uważności  

Metoda MCBT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) została opracowana przez 

Segala, Williamsa i Teasdale’a (2016) na przełomie XX i XXI wieku jako grupowa interwencja 

terapeutyczna stosowana u osób z depresją w okresie remisji w celu zapobiegania nawrotom. 

Bazuje na założeniach terapii poznawczo-behawioralnej i treningu uważności Kabata-Zinna (por. 

informacje na temat MBSR w Rozdziale 3.). Terapia ta łączy wybrane formalne praktyki 

uważności (obserwację oddechu, skanowanie ciała, elementy jogi czy medytację w ruchu) oraz 

nieformalne praktyki uważności (zachęcanie do uważnego wykonywania czynności domowych) 

z technikami CBT (Cognitive Behavioural Therapy) i psychoedukacją na temat depresji. Jej 

celem jest umożliwienie uczestnikom zdobycia umiejętności, które pomogą zmniejszyć ryzyko 
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nawrotu depresji przez skupienie na treści aktualnych myśli automatycznych (często nie 

uświadamianych w pełni) i towarzyszących im objawach z ciała, co pomaga kwestionować 

automatyczne błędne przekonania. Kolejny cel stanowi nauka rozpoznawania indywidualnych 

objawów prodromalnych zbliżającej się depresji i opracowanie planu działania w takiej sytuacji.  

Od pierwszej publikacji z 2000 roku oceniającej skuteczność tej terapii przeprowadzono 

wiele badań i metaanaliz, których wyniki potwierdzają jej efektywność w profilaktyce nawrotów 

depresji (Fjorback, 2012; Holas, Żołnierczyk-Zreda, 2018). W ostatniej dekadzie opublikowano 

również szereg obiecujących badań dotyczących efektywności terapii poznawczej opartej na 

uważności w aktualnych epizodach depresji i w depresji chronicznej, a także oceniających 

mechanizmy, za pośrednictwem których ten rodzaj interwencji wywiera terapeutyczny wpływ. 

Uważność chroni przed depresją, ponieważ wzmacnia adaptacyjne style regulacji emocji, a 

także zwiększa samoakceptację i współczucie wobec samego siebie w trudnych momentach. 

Osoby uważne dokonują bardziej neutralnych ocen sytuacji stresogennych; osłabia się ich 

tendencja do do ruminowania i zamartwiania się, które  - w modalności poznawczo-

behawioralnej - uchodzą za nawyki myślowe w dużej mierze odpowiedzialne za wywoływanie 

stanów depresyjnych. MBCT stanowi wartościowe uzupełnienie terapii farmakologicznej i 

pomaga stopniowo odstawiać leki bez zwiększenia ryzyka nawrotu.   

Terapia wzmacniająca godność - wersja temporalna 

W schizofrenii i poważnych zaburzeniach afektywnych, głównym celem postępowania 

terapeutycznego, ukierunkowanego na aspekty temporalne, powinno być wspomaganie 

orientacji chorego w czasie, pomoc w odnalezieniu się w czasie społecznym, łączenie obszarów 

przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, poszerzanie zakresu sięgania poza teraźniejszość oraz 

wypełnienie luk, które może wywoływać okres psychozy czy głębokiej depresji. Można w tym 

celu zaproponować kilka technik. 

Wzorując się na metodzie, jaką jest terapia wzmacniająca godność (Dignity Therapy, 

Chochinov i in., 2005, 2006, McClement i in., 2007), przeznaczonej dla pacjentów terminalnie 

chorych, leczonych paliatywnie (opisaną w Rozdziale 4), można zaproponować analogiczną 

wersję postępowania dla osób chorujących psychicznie (“terapia wzmacniająca godność - 

wersja temporalna”). Spełniałaby ona dwie funkcje: sprzyjałaby odbudowie poczucia godności 

osób cierpiących, naruszonego faktem choroby, jej społecznym odbiorem i procesem 

etykietowania chorych psychicznie, a zarazem ułatwiłaby przywrócenie orientacji w czasie i 

zbalansowanie perspektywy temporalnej. Terapia wzmacniająca godność ma formę 

indywidualnych spotkań z pacjentem, mających charakter w pewnym stopniu bilansowy, 

poświęconych omówieniu kluczowych momentów w historii życia, mających dla chorego 

najistotniejsze znaczenie. Dotyczy sposobu pełnienia ról życiowych, głównych osiągnięć, 
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ważnych przemyśleń, tego, czego chorego nauczyło życie, jego porad dla osób bliskich. 

Protokół z terapii ma formę trwałego zapisu, przekazywanego najbliższym. Dla chorych 

psychicznie modyfikacja terapii wzmacniającej godność w wersji temporalnej mogłaby dotyczyć 

m.in. nazywania doznań związanych z chorobą psychiczną, włączenia ich w autonarrację i 

powiązania z przedchorobowymi przeżyciami, obciążeniami i stresorami, wysiłku włożonego w 

walkę z chorobą, starań o powrót do zdrowia, a także tego, czego nauczyła choroba i 

perspektywy wzrostu posttraumatycznego. Mogłaby również obejmować przekaz dla osób 

bliskich, mówiący o tym, co dla chorego jest trudne, na co jest szczególnie wrażliwy, a co 

pomaga mu w zachowaniu równowagi psychicznej oraz jaki jest odbiór ze strony chorego 

wspierających starań najbliższych w okresie choroby. Warto, by osoba chora zakreśliła 

przynajmniej zarys życiowych planów na czas remisji/wyzdrowienia, biorąc pod uwagę zarówno 

konieczność leczenia, jak i współdziałanie z osobami bliskimi w realizacji swoich i ich celów. 

Wydaje się, że taki rodzaj opowieści, autonarracji o życiu przed zachorowaniem, w okresie 

choroby i w przyszłości, może pomóc uporządkować wizję własnego życia, włączyć w linię życia 

okres objęty chorobą nie jako czas stracony, lecz jako przeżycie, któremu można nadać sens 

rozwojowy, połączyć doświadczenie teraźniejszości z przeszłością i przyszłością, poszerzyć 

obie perspektywy oraz uspójnić doświadczenie czasu indywidualnego z czasem społecznym. 

Protokół terapii może mieć na przykład formę pamiętnika czy listu do najbliższych, niekoniecznie 

realnie wysłanego. W terapii wzmacniającej godność najważniejsze wydaje się poświęcenie 

choremu czasu, wysłuchanie jego przeżyć, okazania, że są one ważne, mają sens i znaczenie, 

ujęciu ich od strony pozytywnej, związanej z rozwojem w chorobie, a także - przez formę zapisu, 

który może podlegać przemyśleniu i korektom - trafnemu doprecyzowaniu głębi doznań 

psychicznych i ich uporządkowaniu.  

 

Komputerowo ułatwiany dialog z terapeutą - wersja temporalna 

W badaniu nad efektywnością terapii zaproponowanej przez Ahmeda (2002), a 

skierowanej do osób chorych na schizofrenię, okazało się, że komputerowo ułatwiany dialog 

pacjenta z terapeutą (w którym wymianie myśli towarzyszy ich wizualna reprezentacja na 

ekranie komputera) sprzyja zwiększeniu skojarzeń oraz produktywnych myśli związanych z 

omawianymi problemami, rekompensuje niedobory pamięci i uwagi, zakłócające komunikację. 

Może to pomóc pacjentom ze schizofrenią lepiej zrozumieć i zapamiętać kwestie omawiane 

podczas spotkań terapeutycznych. Opierając się na pomyśle Ahmeda, można tworzyć 

komputerowe wersje różnorodnych ćwiczeń czy zadań stymulujących poznawczo dla chorych 

psychicznie (mając na względzie ich ewentualne rozkojarzenie, deficyty uwagi, 

spowolnienie/przyspieszenie tempa myślenia, alogiczność, niespójność w sposobie myślenia, a 
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także subiektywne poczucie spadku wydolności intelektualnej), w trakcie których chorzy 

dodatkowo otrzymywaliby wyraźne informacje dotyczące aspektu temporalnego (“Komputerowo 

ułatwiany dialog z terapeutą - wersja temporalna”). Mogłoby to być na przykład wiązanie tego, 

nad czym chory pracował podczas poprzedniej sesji z obecną, planowanie przyszłych sesji, 

podawanie informacji o czasie trwania sesji, o dacie, porze dnia, czy roku, odnoszenie tych 

informacji do typowych czynności wykonywanych w tym terminie przez inne osoby, czy 

tworzenie możliwości wyboru kolejności realizowanych zadań w przyszłości, a także 

pokazywanie ciągu osiągnięć chorego w trakcie ćwiczeń. Wyraziste odwoływanie się do 

aspektów temporalnych (zarówno do czasu zewnętrznego jak i wewnętrznego) mogłoby pomóc 

w zmniejszeniu dezorientacji pacjentów i w uplasowaniu przeszłych oraz bieżących zdarzeń na 

linii czasu, wzmacniając u chorych poczucie kontroli i kontaktu z rzeczywistością zewnętrzną 

oraz wspierać budowanie zrównoważonej perspektywy czasowej. 

 

Koszty chorób psychicznych są ogromne, zarówno dla chorego, jego bliskich, jak i dla 

społeczeństwa (zob.: Raport „Schizofrenia. Perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce”27). Są 

to m.in. koszty społeczne związane z leczeniem, przyznawanymi świadczeniami z tytułu 

niezdolności do pracy. Koszty osobiste chorego i jego rodziny wiążą się głównie z 

etykietowaniem, izolacją i odrzuceniem społecznym, trudnościami w znalezieniu pracy. Dlatego 

wykorzystanie każdej metody terapii i rehabilitacji, która może poprawić sytuację chorego, 

uzupełnić leczenie farmakologiczne i sprzyjać rehabilitacji, jest ze wszech miar wskazane. 

Terapia temporalna stanowić może cenne dopełnienie powszechnie stosowanch metod, a jeśli 

przyjmie się założenie o udziale zaburzeń temporalnych w kształtowaniu obrazu 

psychopatologicznego, wówczas nabiera wręcz podstawowego charakteru. 

 

                                                
27 https://www.janssen.com/poland/raport-schizofrenia-perspektywa-spoleczna-sytuacja-w-polsce, dostęp 
29.06.2019 r. 

https://www.janssen.com/poland/raport-schizofrenia-perspektywa-spoleczna-sytuacja-w-polsce
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Ramka 5.1. Kryteria diagnostyczne wybranych zaburzeń psychicznych według DSM-5 
 

         Najnowsza klasyfikacja chorób i zaburzeń psychicznych DSM-5 (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) przyjęła podstawową koncepcję mówiącą, że nie 

każda choroba psychiczna może zostać sklasyfikowana jako oddzielna jednostka 

chorobowa, a nawet jako oddzielna jednostka zaburzenia, ponieważ istnieją znaczne 

obszary nakładania się objawów (Möller, 2018).  Zwrócono uwagę na poziom 

funkcjonowania osób chorych oraz dokonano wielu zmian i uzupełnień w stosunku do 

poprzednio obowiązujących klasyfikacji. Tzw. deskryptory umożliwiają analizę obszarów 

wspólnych i objawów mieszanych, a skale  określenie stopnia nasilenia zaburzeń.  

Zaburzenia ze spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne (Disorder Class: 

Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders). 

W klasyfikacji DSM-5 są to następujące zaburzenia: zaburzenia schizotypowe 

(osobowościowe), zaburzenia urojeniowe, krótkotrwałe zaburzenia psychotyczne, 

zaburzenie pod postacią schizofrenii, zaburzenia schizoafektywne (Möller, 2014, 2018).   

Diagnoza schizofrenii opiera się na następujących kryteriach (APA, 2013; Morrison, 2016): 

Przez co najmniej 6 miesięcy pacjenci przejawiają co najmniej dwa spośród pięciu 

objawów psychotycznych (kryterium A): urojenia, omamy, zdezorganizowana mowę, 

zdezorganizowane zachowanie (na przykład katatonię) oraz objawy negatywne. Jeśli co 

najmniej dwa objawy psychotyczne były obecne przez większość czasu w okresie 

miesiąca, a przynajmniej jednym z nich były urojenia, omamy lub mowa 

zdezorganizowana, kryterium schizofrenii uważa się za spełnione. Jako przyczyny 

objawów psychotycznych muszą zostać wykluczone znaczące zaburzenia nastroju, 

używanie substancji psychoaktywnych i zaburzenia somatyczne. Choroba może 

rozpoczynać się stopniowo, ma charakter przewlekły i jest związana z ograniczeniem 

funkcjonowania społecznego, zawodowego i osobistego. 

Dodatkowymi kryteriami diagnostycznymi są następujące: 

Przez znaczną większość czasu od pojawienia się zaburzeń, poziom funkcjonowania w 

głównych obszarach jak praca, relacje interpersonalne, samoopieka, jest poniżej poziomu 

osiągniętego wcześniej, lub – jeśli zachorowanie nastąpiło w okresie dzieciństwa lub 

adolescencji, nieosiągnięcie oczekiwanego poziomu  funkcjonowania (kryterium B). Czas 

trwania (zwiastuny, objawy prodromalne, objawy aktywne i objawy rezydualne) powinien 
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wynosić co najmniej 6 miesięcy (kryterium C).  Dla wykluczenia zaburzeń 

schizoafektywnych, depresyjnych lub dwubiegunowych o cechach psychotycznych ważna 

jest nieobecność wyraźnych objawów afektywnych, depresyjnych lub maniakalnych 

(kryterium D). Konieczne jest wykluczenie innych możliwych przyczyn objawów 

psychotycznych, zwłaszcza używania substancji psychoaktywnych i zaburzeń 

somatycznych (kryterium E). Jeśli wcześniej stwierdzono występowanie zaburzeń ze 

spektrum autyzmu, diagnoza schizofrenii jest dokonywana tylko wtedy, gdy widoczne są 

wyraźne urojenia obecne przez co najmniej miesiąc (lub krócej jeśli wdrożono 

odpowiednie leczenie) (kryterium F). 

W klasyfikacji DSM-5 z powodu niewystarczającej trafności i stabilności w czasie, 

wyróżniane we wcześniejszych klasyfikacjach podtypy schizofrenii zostały w dużej mierze 

wyeliminowane ((Möller, 2018).   
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Ramka 5.2. Zaburzenia afektywne (Disorder Class: Bipolar and Related Disorders) 
 

W klasyfikacji DSM-5 wyróżniono zaburzenia (afektywne) dwubiegunowe i inne z nimi 

związane, które obejmują: Bipolar I Disorder, czyli zaburzenie afektywne dwubiegunowe 

typu I (dla rozpoznania którego konieczne jest wystąpienie przynajmniej jednego 

epizodu manii, przy czym większość pacjentów miała również w przeszłości epizod 

dużej depresji - APA 2013, Morrison, 2016), Bipolar II Disorder zaburzenie afektywne 

dwubiegunowe typu II (dla rozpoznania którego konieczne jest wystąpienie co najmniej 

jednego epizodu hipomanii i co najmniej jednego epizodu depresji - APA, 2013, 

Morrison, 2016), zaburzenie cyklotymiczne, inne określone zaburzenia afektywne 

dwubiegunowe i inne z nimi związane. Ponadto opisano samodzielnie występujące 

zaburzenia depresyjne, w tym dezorganizujące zaburzenie regulacji nastroju, większe 

zaburzenie depresyjne i uporczywe zaburzenie depresyjne (Möller, 2018). 

         Dla rozpoznania depresji (epizod dużej depresji, major depressive episode, 

bipolar I disorder) niezbędne jest wystąpienie co najmniej pięciu (lub więcej) spośród 

wymienionych objawów w ciągu okresu dwóch tygodni, powodując zmianę w stosunku 

do dotychczasowego poziomu funkcjonowania, przy czym przynajmniej jednym z 

objawów jest obniżony nastrój lub utrata zainteresowań i odczuwania przyjemności. Są 

to (kryterium A): obniżony nastrój utrzymujący się przez większą część dnia, prawie 

każdego dnia, ujawniany albo w postaci subiektywnych skarg, albo za pośrednictwem 

obserwacji czynionych przez inne osoby, znaczne zmniejszenie zainteresowań i 

zdolności do odczuwania przyjemności w stosunku do wszystkich lub prawie wszystkich 

aktywności, znaczący spadek masy ciała, bez rozmyślnego ograniczenia 

przyjmowanych pokarmów lub zwiększenie masy ciała, bezsenność lub nadmierna 

senność niemal każdego dnia, pobudzenie lub spowolnienie psychoruchowe, zmęczenie 

lub poczucie braku energii, poczucie braku własnej wartości lub nieadekwatne, 

nadmierne poczucie winy, zmniejszona zdolność myślenia lub koncentracji albo brak 

zdecydowania, nawracające myśli o śmierci. Występowanie objawów powoduje kliniczne 

istotne cierpienie lub upośledzenie funkcjonowania społecznego, zawodowego lub w 

innym ważnym obszarze funkcjonowania (kryterium B). Objawy nie są wywoływane 

fizjologicznym działaniem substancji ani innym stanem ogólnomedycznym (kryterium C) 

(APA, 2013, Möller, 2018). 

          Dla rozpoznania epizodu manii (epizod manii choroby afektywnej dwubiegunowej 

I, manic episode, bipolar I disorder) konieczne jest wystąpienie: wyraźnego okresu 
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nienormalnie i uporczywie podwyższonego, ekspansywnego lub drażliwego nastroju 

oraz nienormalnie i uporczywie ukierunkowanego zachowania lub energii, trwający co 

najmniej 1 tydzień i obecny przez większość dnia, prawie codziennie (lub przez dowolny 

okres, jeśli konieczna jest hospitalizacja) (kryterium A), w okresie zaburzeń nastroju i 

zwiększonej energii lub aktywności utrzymały się trzy (lub więcej) z następujących 

objawów (cztery, jeśli nastrój jest tylko drażliwy), występowały w znacznym stopniu i 

stanowiły zauważalną zmianę w stosunku do zwykłego zachowania: nadmierne poczucie 

własnej wartości lub wielkości, zmniejszona potrzeba snu (np. poczucie bycia 

wypoczętym po zaledwie 3 godzinach snu), zwiększona rozmowność i przymus 

kontynuowania mówienia, nadmiar  pomysłów lub subiektywne doświadczenie szybkiego 

przepływu myśli, rozproszenie uwagi i skupianie jej na nieistotnych bodźcach 

zewnętrznych, nadmierna aktywność ukierunkowana  na cel lub pobudzenie 

psychoruchowe, nadmierne zaangażowanie w działania potencjalnie ryzykowne 

(interesy lub zachowania seksualne). Zaburzenia nastroju są na tyle poważne, że 

powodują znaczne upośledzenie funkcjonowania społecznego lub zawodowego lub 

wymagają hospitalizacji, aby zapobiec szkodom dla siebie lub innych, lub występują 

cechy psychotyczne (kryterium C). Epizodu nie można wyjaśnić bezpośrednimi efektami 

fizjologicznymi działania substancji psychoaktywnych lub leków ani innej chorobie. 
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Ramka 5.3. Zaburzenia lękowe (Disorder Class: Anxiety Disorders) 
 

Zaburzenia lękowe obejmują: separacyjne zaburzenie lękowe, mutyzm selektywny, fobię 

swoistą, społeczne zaburzenie lękowe (fobię społeczną, zaburzenie lękowe uogólnione, 

agorafobię i zespół lęku uogólnionego (Möller, 2018). 

         Do kryteriów diagnostycznych fobii (specific phobia, anxiety disorders) należą: 

znaczący strach lub lęk przed określonym przedmiotem lub sytuacją (np. latanie, 

znajdowanie się na wysokości, zwierzęta, otrzymywanie zastrzyku, widok krwi) 

(kryterium A), obiekt fobii lub sytuacja prawie zawsze wywołuje natychmiastowy strach 

lub lęk (kryterium B), które są nieproporcjonalne do faktycznego niebezpieczeństwa 

stwarzanego przez konkretny przedmiot lub sytuację oraz do kontekstu społeczno-

kulturowego (kryterium D).  Obiekt lub sytuacja jest aktywnie unikana lub wytrzymywana 

z  nasilonym lękiem lub strachem (kryterium C). Strach, lęk lub unikanie powoduje 

klinicznie znaczący niepokój lub upośledzenie społecznych, zawodowych lub innych 

ważnych obszarów funkcjonowania (kryterium F). Zaburzenia nie można lepiej wyjaśnić 

objawami innego zaburzenia psychicznego (kryterium G), w tym lękiem, strachem i 

unikaniem sytuacji związanych z napadami paniki lub innymi objawami 

obezwładniającymi (jak w przypadku agorafobii), przedmiotami lub sytuacjami 

związanymi z obsesjami (jak w zaburzeniu obsesyjno-kompulsywnym), wspomnieniami 

o traumatycznych zdarzeniach (jak w zespole stresu posttraumatycznego), oddzieleniem 

od domu lub postaci przywiązania  (jak w zespole lęku separacyjnego), lub sytuacjami 

społecznymi (jak w zespole lęku społecznego). 

Zaburzenia lękowe uogólnione (generalised anxiety disorder, anxiety disorders) 

obejmują kryteria: nadmierny niepokój i zmartwienie się (pełne lęku oczekiwania), 

występujące przez większość czasu przez co najmniej przez 6 miesięcy, dotyczące 

wielu  zdarzeń lub aktywności (na przykład  wyników w pracy lub szkole), trudność w 

kontrolowaniu zamartwiania się (kryterium B). Lęk i zmartwienie są związane z co 

najmniej trzema z następujących sześciu objawów (z przynajmniej niektórymi objawami 

obecnymi przez większość dni przez ostatnie 6 miesięcy): niepokój, uczucie 

podenerwowania lub stresu, łatwe  męczenie się, trudności w koncentracji uwagi lub 

uczucie pustki intelektualnej, drażliwość, napięcie mięśniowe, zaburzenia snu (trudności 

z zasypianiem lub ciągła senność, lub niespokojny, niezadowalający sen) (kryterium C).  

Lęk, zmartwienie lub objawy fizyczne powodują klinicznie znaczący niepokój lub 

upośledzenie społecznych, zawodowych lub innych ważnych obszarów funkcjonowania 
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(kryterium D). Zaburzenia nie można przypisać  (kryterium E) fizjologicznym skutkom 

działania substancji psychoaktywnych (narkotyków, leków), lub innej chorobie (np. 

nadczynności tarczycy).Zaburzenia nie można lepiej wyjaśnić (kryterium F) innym 

zaburzeniem psychicznym (np. lękiem lub obawą przed napadem paniki w zespole lęku 

napadowego, negatywną oceną w zespole lęku społecznego, obsesjami w zaburzeniu 

obsesyjno-kompulsyjnym, oddzieleniem od figur przywiązania w zespole lęku 

separacyjnego, wspomnieniami o traumatycznych zdarzeniach w zespole stresu 

posttraumatycznego, przybieraniem na wadze w jadłowstręcie psychicznym, 

dolegliwościami fizycznymi w zespole objawów somatycznych, postrzegane wady 

wyglądu w cielesnym zaburzeniu dysmorficznym, poważną chorobą somatyczną w 

zespole lęku chorobowego lub treścią urojeniowych przekonań w schizofrenii lub 

zaburzeniach urojeniowych). 

Szersze omówienie kryteriów diagnostycznych chorób i zaburzeń psychicznych wg. 

DSM-5 wykracza poza ramy przedstawianego rozdziału. 

 

 UWAGA: Powyższe informacje, odwołujące się do obowiązujących klasyfikacji chorób i 

zaburzeń, mają charakter skrótowy, a ich celem jest uzyskanie pełniejszej orientacji w 

problematyce omawianej w rozdziale. Nie mogą być podstawą diagnozowania klinicznego, w 

tym celu należy korzystać z oryginalnych źródeł.  
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Rozdział 6. O czasie, w którym można się całkiem 
zagubić 

-Czas w wybranych zaburzeniach neuropoznawczych- 
 
 

W skrócie… 

W rozdziale tym zostaną omówione neuronalne podstawy doświadczania czasu oraz specyfika 

czasu psychologicznego w wybranych zaburzeniach rozwijających się na podłożu organicznym 

(wynikających z różnorodnych dysfunkcji układu nerwowego). Bardziej szczegółowo zostaną 

przedstawione temporalne aspekty dwóch zaburzeń mających swój początek w wieku 

dziecięcym (tj. autyzmu dziecięcego, stanowiącego całościowe zaburzenie rozwoju i 

nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) oraz przykłady dwóch chorób układu 

nerwowego (tj. choroby Alzheimera i choroby Parkinsona), zwykle rozpoczynających się w wieku 

średnim lub starszym, a przebiegających z otępieniem. 

 

Poziomy kodowania temporalnego 
Mechanizmy mózgowe związane z doświadczaniem czasu, lokalizacją w czasie i 

szacowaniem jego upływu, są związane z procesami kodowania temporalnego. Zachodzą one 

równolegle na dwóch poziomach: nieświadomym (który ma charakter automatyczny i dotyczy 

mikroskali) oraz świadomym, związanym z przetwarzaniem pojęciowo-semantycznym, które 

umożliwia porządkowanie zdarzeń i planów w porządku czasowym, czyli w makroskali (Nosal, 

2004). Poziom nieświadomy ma znaczenie w odbiorze i przetwarzaniu informacji o krótkich 

przedziałach czasu lub wówczas, gdy organizm zostanie sztucznie odizolowany od sygnałów z 

zewnątrz. Poziom makroskali dotyczy dłuższych przedziałów czasu i obecności naturalnych 

sygnałów jego upływu, pochodzących ze środowiska (time cues). Równocześnie na człowieka 

oddziałuje rytmika związana z jego biologicznym wyposażeniem oraz warunkami otoczenia. 

Istnieją podstawowe rytmy warunkujące biotemporalność, na których nadbudowane są 

mechanizmy poznawczego konstruowania i rekonstruowania porządków czasowych.  

Nosal (2004) wyróżnia trzy poziomy kodowania temporalnego: neurobiologiczny, 

psychofizyczny i egzystencjalny. Poziom neurobiologiczny dotyczy biorytmów, od których zależą 

wzorce aktywacji, oscylacje czujności i uwagi oraz okresy niższej aktywacji. Na tym poziomie 

kluczowe są rytmy sieci neuronalnej mózgu, ale także rytmy wydzielania wewnętrznego, rytmy 

dobowe i sezonowe. Poziom psychofizyczny dotyczy oceny i estymacji upływu czasu i lokalizacji 
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w czasie, a segmentacja temporalna („wcześniej”, „później”, „przed”, „po”) umożliwia 

wykonywanie operacji poznawczych i działanie. W kontekście czynności umysłowych lub 

motorycznych przedziałem o funkcji standardu może być interwał trzech sekund, do którego 

odnosi się ocena innych przedziałów czasowych i który doświadczany jest jako „teraz”. Poziom 

egzystencjalny oparty jest na wnioskowaniu z danych pochodzących z mierników czasu, ocenie 

struktury czynności i planowania. Czas egzystencjalny zależy od sfery motywacyjnej 

doświadczającego, hierarchii czynności i warunków kulturowych definiujących stosunek do 

czasu i jego wykorzystywania. W oparciu o całokształt danych, w umyśle człowieka powstają 

poznawcze reprezentacje czasu, obejmujące horyzont temporalny i osobistą perspektywę 

temporalną. Poszukując neurobiologicznych korelatów przeżywania czasu, Nosal wskazuje, iż 

„analizator czasu” składa się z pętli sprzężeń zwrotnych łączących różne struktury mózgowe. Ich 

omówienie, z uwzględnieniem najnowszych wyników badań neuroobrazowych, przedstawiono 

poniżej. 

Neurobiologiczne korelaty przeżywania czasu  
  Poniżej zostaną syntetycznie omówione koncepcje neuroanatomiczne i 

neuropsychologiczne związane z mózgowym przetwarzaniem czasu.  

Neuronalne stopery, minutniki, zegary, budziki i tempomaty  

Zdecydowana większość struktur mózgowych ma zdolność odbierania bodźców 

temporalnych i reagowania na nie. Ustalono, iż nawet pojedyncze neurony wykrywają i 

odpowiadają na informacje temporalne (Ju i in., 2015). Trudniej wskazać części mózgu 

niewrażliwe na bodźce temporalne, niż takie, które ściśle odpowiadają za odbiór i przetwarzanie 

bodźców czasowych.  

Badania neuroobrazowe, prowadzone przy użyciu funkcjonalnego rezonansu 

magnetycznego (fMRI), pozwoliły stwierdzić (Sanders, 2015), iż szacowanie czasu dokonywane 

świadomie (explicit timing), tj. sytuacja, gdy prosi się badanego wprost, by ocenił długość 

określonego odcinka czasu, angażuje następujące struktury mózgu: (a) grzbietowo-boczną korę 

przedczołową (dorsolateral prefrontal cortex, DLPFC) oraz brzuszno-boczną część kory 

przedczołowej (ventrolateral prefrontal cortex, VLPFC) - które to odpowiadają za przetwarzanie 

informacji o czasie w kontekście przebiegu procesów pamięci roboczej; (b) górną i 

przyśrodkową część płata skroniowego (superior, middle temporal cortex) - ta struktura odbiera 

informacje o czasie trwania bodźca i odpowiada za porównywanie czasu trwania różnych 

bodźców; (c) jądro ogoniaste (caudate) oraz skorupę  (putamen), będącą częścią jądra 

soczewkowatego - które przechowują informacje temporalne; (d) móżdżek (cerebellum) - 

strukturę odpowiedzialną za przetwarzanie informacji o długości krótkich odcinków czasowych.  
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Proces szacowania czasu przebiegający nie wprost (implicit timing), gdy osoba dokonuje oceny 

czasu trwania wydarzenia w sytuacji, gdy się jej o to wcześniej nie prosiło, angażuje nieco inne 

struktury neuronalne: (a) brzuszną część kory przedruchowej (ventral premotor cortex), płat 

ciemieniowy (parietal cortex) i móżdżek (cerebellum) - które to struktury odpowiadają za 

tworzenie predykcji temporalnych; (b) dodatkowe pole ruchowe (supplementary motor area) i 

górną część kory skroniowej (superior temporal cortex) - które pozwalają szacować to, jak 

oczekiwania co do trwania bodźca zmieniają się w czasie; (c) grzbietowo-boczną korę 

przedczołową (dorsolateral prefrontal cortex) - odpowiada ona za urealnianie oczekiwań, jeśli 

wstępne przewidywanie czasu trwania wydarzenia okazało się błędne.  

Szacowanie bardzo krótkich, trwających milisekundy odcinków czasu (millisecond timing) 

następuje automatycznie i wiąże się z zaangażowaniem w wykonywanie prostych ruchów. 

Szacowanie dłuższych interwałów czasowych (interval timing) - trwających sekundy, minuty a 

nawet godziny - ma charakter czynności poznawczej; jest zależne od systemów neuronalnych, 

odpowiadających za funkcje uwagowe i pamięć roboczą (Lewis, Miall, 2006). Jeśli czytelnik 

będzie oceniał tę książkę, jako ciekawą, czas, jaki spędzi przy lekturze, minie mu szybko. Jeśli 

go znudzi - czas będzie mu się dłużył. Dzieje się tak, gdyż efekty działania zegara 

wewnętrznego (interval timer) u danej osoby pozostają pod wpływem przeżywanych przez nią 

emocji (por. informacje zawarte w Rozdziale 3.), ale też substancji psychoaktywnych (Wittmann, 

2013; Sanders, 2015). Przyjmowanie stymulanów powoduje m.in. błędy w porównywaniu 

długości trwania odcinków czasu czy zakłócenia w wybijaniu dłonią rytmu w takt słuchanej 

muzyki. Na przykład, po przyjęciu psylocybiny pogarsza się zdolność wybijania powolnych 

rytmów i precyzyjnej estymacji dłuższych niż kilkusekundowe odcinków czasu.  

Jednym z wielu wewnętrznych zegarów neuronalnych jest zegar cirkadialny (por. 

Rozdział 2.). Jest on regulatorem przebiegu wielu procesów somatycznych, synchronizując je w 

cyklu około 24-godzinnym. Kluczowa dla jego działania jest aktywność jąder 

nadskrzyżowaniowych (suprachiasmatic nuclei, SCN), będących częścią podwzgórza 

(hypothalamus).  

 

Mózgowy wehikuł czasu 

Przeprowadzono szereg badań neuroobrazowych, które miały na celu zidentyfikowanie 

neuronalnego podłoża zdolności mentalnego podróżowania w czasie (mental time travel, MTT) 

(Carelli, Olsson, 2015). W ich przebiegu rejestrowano aktywność mózgową podczas gdy osoby 

badane miały za zadanie wyobrazić sobie siebie w różnych kontekstach temporalnych - na 

przykład przywołać obraz, gdy po raz pierwszy poszły do szkoły (czas przeszły) czy wyobrazić 

sobie przyjęcie z okazji własnych 85. urodzin (czas przyszły). Podczas tak rozumianego 
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podróżowania w czasie, uaktywnia się bardzo rozbudowana sieć neuronalna, obejmująca 

między innymi: korę  przedczołową (prefrontal cortex), ciemieniową (parietal cortex), w tym tylną 

część zakrętu obręczy (posterior cingulate cortex), przyśrodkową część płata skroniowego 

(medial temporal lobe), a w jego obrębie szczególnie hipokamp (hippocampus).  

Rubia (2006) zidentyfikował dwa obszary zaangażowane w przewidywanie i 

wizualizowanie przyszłości (temporal foresight). Należą do nich: boczna część kory 

przedczołowej w prawej półkuli mózgu (right lateral prefrontal cortex) i prążkowie (fronto-striatal 

regions). Co ciekawe są to równocześnie obszary mózgu, które pozostają aktywne, gdy osoba 

wydobywa z pamięci własne wspomnienia. Tak więc myślenie o przyszłości i konstruowanie 

pamięci prospektywnej okazuje się być oparte na informacjach o przeszłości i z przeszłości, 

zakodowanych w pamięci autobiograficznej (Szpunar i in., 2007).  

 

Neuronalne korelaty perspektywy czasowej 

Carelli i Olson (2015), stosując fMRI, zidentyfikowali różnice w poziomie aktywacji 

neuronalnej osób o różnych typach perspektyw czasowych. Osoby badane wypełniały skróconą 

wersję kwestionariusza Zimbardo i Boyda (S-ZTPI, Carelli i in., 2011) przebywając w skanerze 

rezonansu magnetycznego. Wstępne dane odnośnie poziomu aktywacji neuronalnej podczas 

ustosunkowywania się do twierdzeń zawartych w inwentarzu wskazały na uogólnioną aktywność 

struktur tworzących tzw. podstawową temporalną sieć neuronalną (core brain network of time), 

czyli aktywujących się łącznie podczas doświadczania trzech wymiarów czasu (przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości).  

 

 

 

Rysunek 6.1. Model podstawowej temporalnej sieci neuronalnej (core brain network of time)  
opracowanie własne na podstawie: Fontes i in., 2016; lokalizację struktur mózgowych ukazano w 

przybliżeniu 
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W toku wspomnianych badań, zespół pod kierunkiem Carelli (Carelli, Olson, 2015) 

zidentyfikował neuronalne korelaty aktywności mentalnej związanej z poszczególnymi 

wymiarami czasu (ukierunkowaniem na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - rozpatrywanymi 

oddzielnie, a indukowanymi pomiarem przy użyciu S-ZTPI). Kiedy porównano aktywność 

neuronalną osób skupiających się na przeszłości i teraźniejszości w zestawieniu z osobami 

skupiającymi się na przyszłości, u tych pierwszych odnotowano zwiększoną aktywność w 

przyśrodkowej korze przedczołowej (medial prefrontal cortex), zaś u drugich wzmożoną 

aktywność w jej części brzusznej (ventrolateral prefrontal cortex). Orientacja retrospektywna 

(koncentracja na itemach skal Negatywna Przeszłość i Pozytywna Przeszłość) okazała się 

aktywizować szczególnie przyśrodkowy region kory czołowej (medial frontal cortex, rostral PFC, 

w przybliżeniu BA10). Aktywność tego regionu wiązana jest z wzbudzaniem świadomości Ja i 

pamięcią prospektywną. Orientacja prezentystyczna (koncentracja na itemach skal Teraźniejszy 

Hedonizm i Teraźniejszy Fatalizm) współwystępuje ze zwiększoną aktywnością przedniego 

zakrętu obręczy (anterior cingulate cortex). Orientacja prospektywna (skupienie na itemach skal 

Przyszłość Pozytywna i Przyszłość Negatywna) aktywuje zakręt czołowy dolny (inferior frontal 

gyrus, VLPFC). Ten region odpowiada zarówno za myślenie o przyszłości jak i dokonywanie 

generalizacji na podstawie przeszłych doświadczeń. Aktywność VLPFC odnotowano również w 

badaniach nad przewidywaniem przyszłości i odbywaniu mentalnych podróży w czasie (MTT), 

co sugeruje zarówno duży stopień zróżnicowania a równocześnie powiązania mechanizmów 

neuronalnych leżących u podstaw perspektywy przeszłościowej i przyszłościowej. 

Doświadczenie czasu w odmiennych stanach świadomości 
 

Jedną z charakterystycznych cech tzw. odmiennych stanów świadomości (altered states 

of consciousness, ASC) jest specyficzne doświadczanie czasu i przestrzeni, określane przez 

Fingelkurtsa i Fingelkurts (2006) mianem “poczucia bezczasowości i pozaprzestrzeni” (sense of 

timelessness, spacelessness). Z punktu widzenia poznawczego, zmienione w ASC poczucie 

czasu może być postrzegane jako efekt zakłócenia działania zegara wewnętrznego i - będące 

jego skutkiem - przerwanie doświadczenia trwania, charakterystycznego dla codziennych 

stanów świadomości (stanu czuwania). Przeprowadzono dotąd bardzo niewiele badań 

naukowych nad tak rozumianymi odmiennymi doświadczeniami czasu, gdyż trudno jest je 

wywołać w ściśle kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Jednym z wyjątków w tym 

względzie są badania przeprowadzone przez zespół pod kierunkiem Berkovich-Ohana (2013). 

Zaproszono do nich osoby, które mają długi staż praktyki medytacyjnej (medytacja uważności, 

mindfulness). Wykorzystując technikę magnetocencefalografii (MEG) rejestrowano aktywność 

ich mózgów, gdy wolicjonalnie wywoływali u siebie stan bezczasowości (timelesness), 

wykonując instrukcję: “Spróbój znaleźć się poza czasem”. Dla porównania włączono do 
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procedury badawczej warunek kontrolny “wtedy” (“then”)  (indukując ten stan instrukcją: “Spróbuj 

znaleźć się w niedalekiej przeszłości”) i “teraz” (“now”) (“Spróbuj być obecnym teraz”).  

W toku badań zarejestrowano u badanych czynność bioelektryczną mózgu 

odpowiadającą głównie falom theta (4-8 Hz). Najczęściej występują one podczas medytacji, 

transu, hipnozy, intensywnych marzeń i emocji. Eksperymentalny warunek “wtedy” okazał się wiązać 

z aktywnością sieci neuronalnej charakterystyczną dla wzbudzenia pamięci autobiograficznej 

powiązanej z procesami wyobraźni a mianowicie: tylna część płacika ciemieniowego w prawej półkuli 

(right posterior parietal lobule, PPL), zakręt czołowy środkowy w prawej półkuli (right 

precentral/middle frontal gyrus, MFG) i przedklinek w obu półkulach (bilateral precuneus). Stan 

“bezczasowości” uaktywnia sieć struktur aktywujących się również przy odmiennych stanach 

świadomości własnego ciał - należą do niej: tylny zakręt obręczy (posterior cingulate cortex), 

skrzyżowanie skroniowo-ciemieniowe w prawej półkuli (right temporoparietal junction,TPJ), móżdżek 

(cerebellum). Porównanie warunków “bezczasowość” versus “teraz” pozwoliło stwierdzić lateralizację 

funkcjonalną - fale theta generowane są podczas doświadczenia bezczasowości głównie w prawej 

półkuli mózgu w płacie ciemieniowym, skroniowym i wyspowym (parietal, temporal, insular cortical 

regions). 

 

W dalszej części opracowania zostanie omówiona problematyka temporalna w 

kontekście zaburzeń na podłożu biologicznym, psychoorganicznym. W celu ukazania nasilenia, 

złożoności i różnorodności możliwego obrazu psychopatologii doświadczania czasu wybrano do 

prezentacji dwa rozwijające się na wczesnych etapach rozwojowych (w okresie dzieciństwa): 

poważniejsze, zakłócające w stopniu znacznym rozwój i ograniczające możliwości poznawcze 

zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem 

uwagi, nie łączony z obniżeniem możliwości intelektualnych. Prezentacja zaburzeń 

ujawniających się u osób w starszym wieku zostanie zawężona do choroby Alzheimera, będącej 

formą zaburzeń neurodegeneracyjnych o nieuchronnie niepomyślnym rokowaniu oraz choroby 

Parkinsona, w której istnieją postaci o łagodniejszym przebiegu. 

Zaburzenia ze spektrum autyzmu a doświadczanie czasu  
Autyzm dziecięcy (Bilikiewicz i in., 2002) stanowi wieloaspektowe, całościowe zaburzenie 

rozwoju. Już w pierwszym i drugim roku życia dziecka pojawiają się objawy prodromalne, do 

których należą m.in. brak zainteresowania bodźcami społecznymi, brak dostrojenia 

emocjonalnego do opiekuna, nietypowy kontakt wzrokowy i nieadekwatne ekspresja mimiczna, 

brak uśmiechu w sytuacjach społecznych, zubożona wokalizacja i gaworzenie, nietypowy i 

nieharmonijny rozwój ruchowy (Rybakowski i in., 2014). W dalszym rozwoju,  przed trzecim 

rokiem życia, obserwuje się zaburzony rozwój mowy, brak dążenia do komunikowania się, 

ujawniają się zaburzenia w rozwoju ekspresji językowej, zaburzenia przywiązania i 
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prawidłowego rozwoju zabawy odpowiedniej dla danego wieku. Autyzm dziecięcy obejmuje brak 

kontaktu emocjonalnego z otoczeniem, zaburzenie funkcjonowania społecznego i 

komunikowania się, zamknięcie w świecie wewnętrznym, stereotypowe zachowania,  

rytualizację  zabaw, ograniczone i powtarzające się wzorce zachowań, manieryzmy ruchowe, 

dążenie do zachowania niezmienności otoczenia. Możliwości intelektualne są obniżone, dzieci 

mogą mieć jednak wybiórcze zdolności. U starszych dzieci i adolescentów mogą nasilić się 

zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, objawy agresji i autoagresji, wahania nastroju, zaburzenia 

snu. Autyzm dziecięcy to zaburzenie trwające całe życie człowieka, prowadzące do znacznego 

ograniczenia możliwości funkcjonowania. Intensywne wsparcie i oddziaływania socjalizujące 

mogą prowadzić do postępów w funkcjonowaniu społecznym, podczas gdy zaniedbanie może je 

pogłębiać. Niestety, z drugiej strony, odrzucenie społeczne i traktowanie osób z autyzmem w 

sposób dyskryminujący, mogą prowadzić do wtórnego pogłębienia zaburzeń funkcjonowania 

społecznego.  

Etiologia autyzmu dziecięcego jest wiązana z różnorodnymi uszkodzeniami ośrodkowego 

układu nerwowego, uwarunkowaniami genetycznymi (wyższe ryzyko u bliźniąt), zmianami 

neurochemicznymi, głównie podwyższonymi stężeniami serotoniny i dopaminy, zmianami 

neuroanatomicznymi w hipokampie i jądrze migdałowatym oraz móżdżku (Bilikiewicz i in., 2002). 

Istnieje także koncepcja wiążąca autyzm z deficytem neuronów lustrzanych (Chruścińska-

Krawczyk, Jasiński, 2010). Zwraca się również uwagę na czynniki psychospołeczne, głównie 

dotyczące wyjątkowej wrażliwości na bodźce, które przy braku bezpieczeństwa w relacji z osobą 

znaczącą nabierają urazowego charakteru. 

Dzieci ze spektrum autyzmu mają trudności w prawidłowym postrzeganiu czasu, głównie 

ze względu na obecność deficytów poznawczych, jednak istnieje niewiele badań dotyczących tej 

problematyki. Osterveg i współpracownicy (2018) zbadali rozumienie pojęć „przed” i „po” przez 

dzieci z autyzmem. Okazało się, że ich interpretacja podawanych w przykładach związków jest 

mniej dokładna niż zdrowych dzieci z grupy kontrolnej. Tę trudność wyjaśnia się specyfiką teorii 

umysłu, przebiegu procesów pamięci roboczej i zdolności werbalnych. Wystarczająca 

pojemność pamięci roboczej i umiejętności werbalne pomagają dzieciom przetwarzać złożone 

zdania, połączone ze sobą dzięki określeniu (pojęciu) dotyczącemu czasu. Szczególnie 

zrozumienie teorii umysłu okazało się powiązane z interpretacją przez dzieci zdań z 

połączeniami czasowymi, podawanych w niespójnej kolejności (przykład spójnej kolejności 

według autorów badania: Wspiął się na drzewo, zanim przeczytał książkę; niespójnej: Przeczytał 

książkę po wejściu na drzewo).   
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Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi 
a doświadczanie czasu   

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (attention deficit ‑

hyperactivity disorder, ADHD), zwany również zespołem hiperkinetycznym, cechuje 

charakterystyczny zespół objawów, w którym na plan pierwszy wysuwa się nieustanna, 

zmieniająca się z dużą częstotliwością, aktywność dziecka. Nadruchliwości towarzyszy deficyt 

uwagi, powodujący bardzo szybkie porzucanie rozpoczętej czynności, zabawy czy 

zainteresowania oraz wysoki poziom impulsywności. Pierwsze symptomy mogą być 

zaobserwowane już u małego dziecka, jednak ostateczną diagnozę stawia się na ogół w 

początkach okresu nauki szkolnej. Dzieci z ADHD nieustannie poruszają się, wstają, w 

zabawach szybko rezygnują z zabawek, poszukując nowych bodźców, nie są w stanie utrzymać 

uwagi przez czas trwania lekcji. Mogą występować wahania nastroju, obecne są znaczne 

zaburzenia adaptacji społecznej. Zespół hiperkinetyczny nie mija wraz z wiekiem dziecięcym, 

aczkolwiek możliwe jest jego złagodzenie, zwłaszcza w zakresie nadruchliwości, natomiast 

impulsywność może powodować wiele problemów i konfliktów w życiu społecznym oraz 

utrudniać realizację działań skierowanych na realizację celu. Dziecko z ADHD może być 

traktowane represyjnie przez opiekunów oraz odrzucane przez kolegów, co wtórnie może 

pogłębiać zaburzenie wskutek urazów natury emocjonalnej. 

Etiologię zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi wiąże się z 

czynnikami genetycznymi, które powodują nieprawidłowy rozwój płatów czołowych i ciała 

migdałowatego i hipokampa (Gaidamowicz i in., 2018), odpowiedzialnych za przebieg reakcji 

emocjonalnych, motywację i zapamiętywanie. Zaburzenia neuroprzekaźnictwa, głównie 

przemiany dopaminy i noradrenaliny, mogą być odpowiedzialne za zaburzenia procesów 

koncentracji uwagi, zapamiętywania i aktywność motoryczną. Występuje również nabyta postać 

ADHD, związana z uszkadzającymi czynnikami w okresie prenatalnym, okołoporodowym oraz 

wczesnym poporodowym. Niektóre koncepcje wiążą ADHD z nieprawidłową dietą  (nadmiar 

cukru, obecność konserwantów w żywności, niedobór niezbędnych nienasyconych kwasów 

tłuszczowych i żelaza). Wiele złego wyrządza nieuprawnione łączenie wystąpienia ADHD ze 

szczepieniami profilaktycznymi. Istnieją również podejścia nie ujmujące ADHD w kategoriach 

psychopatologicznych, a jedynie jako manifestację specyficznych temperamentalnych 

predyspozycji, w powiązaniu z czynnikami wychowawczymi, a gdy rozpoznanie dotyczy osób 

dorosłych, także z uwarunkowaniami społecznymi, motywującymi do hiperaktywnego 

funkcjonowania (Gaidamowicz i in., 2018). W aktualnych klasyfikacjach chorób i zaburzeń 
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psychicznych zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi został jednak ujęty 

jako wyodrębniona jednostka diagnostyczna (por. Ramka 6.1.).  

Dla osób z ADHD czas płynie szybko, przez co mają one trudności z jego oszacowaniem 

(Young, Bramham, 2013; Sanders, 2015). Dlatego często spóźniają się na spotkania i nie 

realizują celów. Mają one większą trudność niż inni z planowaniem własnego czasu ze względu 

na swoje problemy z uwagą, sprawiające, że nie skupiają się na realizowanym zadaniu. Łatwo 

się rozpraszają innymi, pozornie ważniejszymi i ciekawszymi aktywnościami. Szczególnie trudna 

jest w ich wypadku priorytetyzacja zadań, ponieważ osoby z ADHD mają skłonność 

przeskakiwania z zadania na zadanie, niezależnie od ich ważności. Często próbują robić wiele 

rzeczy jednocześnie, a każdy z ich projektów znajduje się w innej fazie realizacji. Podejmują się 

ich w dobrej wierze, ale ich zdezorganizowany, chaotyczny sposób działania sprawia, że ich nie 

kończą. Trudności z utrzymaniem zainteresowania, narzuconego z zewnątrz tempa pracy i 

wywiązywaniem się z terminów prowadzi do problemów interpersonalnych, trudności w nauce 

szkolnej i w życiu zawodowym. 

Opisując specyfikę percepcji czasu, Young i Bramhan (2013) zaznaczają, iż osoby z 

ADHD mogą ulegać wrażeniu, że czas zawsze jest przeciwko nim. Albo mija zbyt wolno, gdy 

czują się znudzeni lub sfrustrowani, albo ucieka zbyt szybko, gdy są zaabsorbowami czymś 

interesującym lub dostarczającym im bezpośredniej gratyfikacji. Czas mija szybko również 

wtedy, gdy ich uwaga jest rozproszona i zaczynają śnić na jawie. Problem w terminowej 

realizacji zadań może leżeć również w tym, iż nawet jeśli zadania te zostały szczegółowo i 

starannie zaplanowane, osoby z ADHD mają tendencję do tego, by zapominać, co miały zrobić. 

Część problemów z zarządzaniem czasem wynika w ich przypadku z kłopotów z pamięcią 

prospektywną. Można je traktować jako deficyt w zakresie funkcji wykonawczych, ponieważ są 

blisko powiązane z umiejętnością planowania, która - co wykazano - jest zakłócona u osób z 

ADHD (Young i in., 2007). Kiedy w umyśle powstanie plan, określone punkty w czasie zostają 

“oznaczone” przez funkcje wykonawcze i osoba jest alarmowana w odpowiednim momencie, że 

właśnie powinna zrobić określoną aktywność. W ten sposób, czuje, że już czas, by zakręcić 

kurek w łazience, gdy - robiąc coś w pokoju obok - czeka na napełnienie wanny (Burges i in., 

2000). U osób z ADHD ów “system alarmowy” nie działa optymalnie i są one powiadamiane w 

niewłaściwym momencie, że powinny coś zrobić, co samo w sobie staje się bodźcem 

rozpraszającym, albo nie otrzymują takiej wewnętrznej informacji aż do chwili, gdy jest zbyt 

późno, bo woda zdążyła się już przelać w wannie i zalewa podłogę mieszkania. 

Badania Carelli i Wiberg (2012) objęły dorosłe osoby z wcześniejszą diagnozą ADHD w 

kontekście ich perspektyw czasowych. Średnie uzyskane przez nich w skalach  kwestionariusza 

ZTPI Zimbardo i Boyda były wyższe niż w grupie kontrolnej w zakresie koncentracji na 



 

138 
 

przeszłości negatywnej, natomiast niższe w poziomie koncentracji na przeszłości pozytywnej (tu 

różnica była większa). Generalnie osoby z ADHD okazują się być bardziej skupione na 

teraźniejszości, zarówno ujmowanej hedonistycznie, jak i fatalistycznie. Przejawiają również 

bardziej negatywne spojrzenie na przyszłość niż osoby bez tego zaburzenia. Skupienie na 

teraźniejszości może mieć związek ze specyfiką funkcjonowania poznawczego osób z ADHD 

(doświadczanymi przez nich trudnościami w kontroli poznawczej i odraczaniu nagrody). Niższa 

przyszłościowa orientacja osób z ADHD  dotyczy głównie takich działań zorientowanych na 

przyszłość, jak planowanie, organizacja, punktualność. Okazuje się, że orientacja na pozytywną 

przeszłość i pozytywną przyszłość (nastawienie optymistyczne) pozwalają na przewidywanie 

korzystniejszej sytuacji osób z ADHD w zakresie edukacji. Badania wykazały również, że w 

grupie osób z ADHD uwidacznia się związek pomiędzy wyższym nasileniem teraźniejszości 

fatalistycznej, mniej wyrażoną orientacja na przeszłość pozytywną a depresją. 

Choroby przebiegające z otępieniem, a doświadczanie czasu  
Choroby układu nerwowego przebiegające z otępieniem to duża, niejednorodna grupa 

zaburzeń, o zróżnicowanym obrazie, etiologii i przebiegu. Łączy je obecność upośledzenia 

funkcji poznawczych o rozmaitym nasileniu i tempie deterioracji. Są to głównie zaburzenia 

orientacji w otoczeniu i we własnej sytuacji, upośledzenie pamięci (zwłaszcza świeżej), 

myślenia, rozumowania, liczenia, koncentracji uwagi, obniżenie możliwości uczenia się nowego 

materiału, zmniejszone możliwości werbalizacji, spadek fluencji słownej, zmniejszony krytycyzm. 

Zaburzeniom poznawczym towarzyszą najczęściej trudności w kontroli emocji, znaczna 

labilność emocjonalna, drażliwość, często niepokój psychoruchowy. Stan psychiczny wpływa 

negatywnie na funkcjonowanie chorego w zakresie samoobsługi, relacji społecznych,  realizacji  

czynności celowych. Ze względu na odmienną etiologię, wyróżnia się (Bilikiewicz i in., 2002) 

choroby otępienne o charakterze zwyrodnieniowym, neurodegeneracyjnym (choroba 

Alzheimera, choroba Picka, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona), choroby otępienie 

nabyte (naczyniopochodne - głównie będące wynikiem procesu miażdżycowania, związane z 

urazami mózgu, guzami mózgu, wywołane neuroinfekcjami jak np. choroba Creutzfelda-Jakoba) 

oraz inne choroby mózgu, potencjalnie odwracalne (będące pochodną niedobów witaminowych, 

zaburzeń czynności tarczycy i przytarczyc, zatrucia substancjami toksycznymi oraz występujące 

w przebiegu infekcji przewlekłych, jak zakażenie HIV, kiła, zapalenie mózgu). Otępienie jest 

odwracalne u około 10% pacjentów, u pozostałych ma charakter postępujący (Bilikiewicz i in., 

2002). 
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Choroba Alzheimera, a doświadczanie czasu  
Choroba Alzheimera zwykle rozpoczyna się niepostrzeżenie. Początkowo nie występują 

zaburzenia świadomości, a pierwszymi objawami są zazwyczaj dyskretne trudności w 

znalezieniu odpowiednich słów, zapominanie imion czy nazwisk znanych osób, szukanie 

rzekomo zagubionych rzeczy, zapominanie o sprawunkach w trakcie zakupów. Na ogół są one 

przypisywane roztargnieniu, jednak ich postępujący charakter po pewnym czasie zaczyna 

niepokoić otoczenie chorego. Stopniowo funkcjonowanie poznawcze osoby pogarsza się, 

występują epizody dezorientacji, chory staje się niesamodzielny, nie sygnalizuje i nie kontroluje 

potrzeb fizjologicznych. Mogą wystąpić zaburzenia snu, objawy zaburzeń zachowania, 

zaburzenia nastroju, wybuchy gwałtownego afektu, a nawet agresja, zdarzają się urojenia i 

omamy. W zaawansowanej chorobie może wymagać karmienia, zabezpieczania przed 

zabłądzeniem czy upadkiem, przestaje rozpoznawać osoby bliskie, a nawet siebie w odbiciu 

lustra. Wszystkie funkcje poznawcze zostają głęboko upośledzone - występuje agnozja, afazja, 

apraksja. Chory staje się osobą całkowicie zależną, niesamodzielną, wymagającą całodobowej 

opieki i nadzoru. Przebieg choroby obejmuje trzy stadia – otępienie łagodne, średnio 

zaawansowane i poważnie zaawansowane. Do śmierci chorego dochodzi w wyniku upadku 

wywołanego utratą równowagi, innych chorób czy niewydolności narządów, w mechanizmie 

infekcji lub wskutek upośledzenia podstawowych funkcji, jak oddychanie i połykanie. 

Choroba Alzheimera posiada etiologię wieloczynnikową. Oprócz czynnika wieku 

(najczęściej powyżej 65 roku życia) bierze się pod uwagę jej genetyczne uwarunkowanie. U 

osób z tym rozpoznaniem potwierdzono zaburzenia w zakresie neuroprzekaźnictwa oraz 

patogennego oddziaływania wolnych rodników. W mózgach osób chorych (Bilikiewicz i in., 2002) 

widoczne są zmiany zanikowe w obrębie płatów czołowych, skroniowych i ciemieniowych. 

Neurony cechują zmiany włókienkowe zwyrodnieniowe, w  istocie szarej obecne są 

nieprawidłowe substancje białkowe (peptyd beta-amyloidu), a w płynie mózgowo-rdzeniowym 

stwierdzono podwyższone stężenie białka tau (zaobserwowano zewnątrzkomórkowe 

gromadzenie się płytek zawierających beta-amyloid oraz wewnątrzkomórkowy rozwój splątków 

neurofibrylarnych zawierających białko tau). Leczenie może spowolnić postęp choroby, a 

troskliwa opieka i rehabilitacja zapobiec możliwym powikłaniom. Choroba może trwać wiele lat 

(średnio od 8 do 20 lat, za: Hausz-Piskorz, Buczkowski, 2013). 

Dezorientacja w czasie jest obserwowana już we wczesnej fazie choroby Alzheimera. El 

Haj i Kapogiannis (2016) przeprowadzili metaanalizę prac badawczych dotyczących 

empirycznych ustaleń związanych ze zniekształceniem funkcjonowania temporalnego w 

chorobie Alzheimera. Po wyłonieniu siedmiu spełniających założone kryteria badań, 

potwierdzone zostało błędne szacowanie odcinków czasu przez chorych. Różniło się ono 
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znacznie od rzeczywistego czasu zegarowego (próby testowe obejmowały werbalne szacowanie 

interwałów czasowych podczas trwania czynności, odtwarzanie i znaczenie odstępów 

czasowych o wskazanej długości przez naciśnięcie klawisza na klawiaturze, określanie, czy 

dany przedział czasowy jest dłuższy czy krótszy od przedziału odniesienia, sprawność w 

zakresie dzielenia odcinków czasu). Zniekształcenia uwidaczniają się zwłaszcza, gdy osoby 

badane wykonują czynności wymagające koncentracji uwagi; stąd mechanizm zniekształceń 

wiązany jest z deficytem uwagi, której zasoby są wyczerpywane przez wykonywaną czynność. 

W zadaniach wymagających większej koncentracji uwagi zniekształcenia miały poważniejszy 

charakter niż w zadaniach mniej obciążających zasoby uwagowe. Zatem postrzeganie czasu i 

zdolność jego szacowania u osób z chorobą Alzheimera może się różnić w zależności od 

obciążenia uwagi podczas wykonywania zadania.  

„Utknięcie w czasie”, doświadczane przez chorych, może być wynikiem zmniejszonej 

zdolności do nabywania nowych wspomnień, ale także niemożności świadomego odzyskiwania 

wspomnień wcześniejszych. Możliwe, że jest to wynikiem niskiego stopnia pewności decyzji 

poznawczych dokonywanych przez chorych.  El Haj i Kapogiannis (2016) sugerują 

dwukierunkowy model wyjaśniający: zniekształcenia percepcji czasu mogą upośledzać zdolność 

do mentalnego przemieszczania się w czasie (MTT), a w konsekwencji mogą przyczyniać się do 

upośledzenia pamięci epizodycznej w chorobie Alzheimera. I odwrotnie, upośledzenie pamięci 

epizodycznej może skutkować utratą zdolności do uzyskiwania informacji o czasie i/lub 

zdolności do rzutowania siebie w czasie subiektywnym. Zależność między zniekształceniami w 

przeżywaniu czasu i osłabieniem pamięci w chorobie Alzheimera można łącznie przypisać 

zaangażowaniu hipokampa i kory przedczołowej, ponieważ te obszary mózgu wspierają 

zarówno percepcję czasu, jak i pamięć oraz są objęte procesami neuropatologicznymi w 

chorobie Alzheimera. 

W trakcie choroby Alzheimera chory traci orientację we własnej autobiografii, przestaje 

poznawać osoby bliskie i wbudowywać nowe wydarzenia w pamięć autobiograficzną. Dla 

przeżywania czasu w chorobie Alzheimera przez chorych, ale i przez ich opiekunów, nie bez 

znaczenia jest również wątek nieuleczalności tej choroby i jej postępującego przebiegu, o 

najczęściej kilku- czy kilkunastoletnim okresie trwania. Chory (dopóki zachowuje krytycyzm) oraz 

jego bliscy, wiedzą, że pozostaje już niedługi okres, w którym można się jeszcze porozumieć, 

mieć świadomość wzajemnej bliskości czy załatwić niezbędne sprawy rodzinne. Potem będzie 

już tylko gorzej, chory przestanie rozumieć komunikaty, poznawać bliskich, współpracować. 

Czas względnie dobrego zdrowia się kurczy, a pogorszenie funkcjonowania i śmierć to jedyna 

przewidywalna  perspektywa.  
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 Choroba Parkinsona, a doświadczanie czasu  
Choroba Parkinsona (drżączka poraźna) obejmuje zespół charakterystycznych objawów, 

do których należą: wzmożone napięcie mięśniowe, drżenia spoczynkowe rąk, głowy i tułowia, 

mimowolne ruchy, zmiany postawy ciała i zaburzenia sposobu chodzenia, spowolnienie 

ruchowe, zaburzenia równowagi, maskowata, amimiczna twarz, zaburzenia mowy, czyniące ją 

mniej wyraźną, zmiany pisma, które staje się nieczytelne (mikrofagia), zaburzenia węchu, 

niespokojny sen oraz objawy wegetatywne, jak łojotok, ślinotok, potliwość, zaparcia. Obserwuje 

się osłabienie pamięci i możliwości uczenia się nowego materiału, zmiany otępienie (u 20 % 

chorych, jednak ryzyko wzrasta wraz z czasem trwania choroby; Sławek, 2014), mogą 

występować zaburzenia nastroju i powikłania w postaci objawów psychotycznych (Bilikiewicz i 

in., 2002). Wcześnie podjęte leczenie może znacznie spowolnić przebieg choroby. Choroba 

Parkinsona ma przebieg przewlekły, wieloletni a mimo, iż nie stanowi bezpośredniej przyczyny 

śmierci chorych, bardzo wyraźnie pogarsza ich jakość życia. Śmierć następuje z innych 

przyczyn, może jednak wiązać się z urazami wynikającymi z zaburzeń równowagi i upadkami. 

  Choroba Parkinsona należy do szerszego spektrum schorzeń (parkinsonizm związany 

m.in. z zaburzeniami metabolicznymi, polekowymi, pourazowymi). Jej etiopatogeneza jest 

wieloczynnikowa. Poza starzeniem się mózgu, jest związana jest ze zmianami 

zwyrodnieniowymi w obrębie substancji czarnej, będącej strukturą śródmózgowia, które 

prowadzą do spadku poziomu dopaminy w mózgu. W obrębie neuronów stwierdza się obecność 

ciałek Lewy’ego, zawierających nieprawidłowe białko alfa-synukleinę, mogące przekształcać się 

w postać beta-amyloidu; uwzględnia się także oddziaływanie wolnych rodników (Gaweł, 

Potulska-Chromik, 2015). 

Analizie funkcjonowania temporalnego chorych na chorobę Parkinsona poświęcono 

niewiele badań. Artieda i współpracownicy (1992) stwierdzili, że progi dyskryminacji czasowej 

(temporal discrimination thresholds), mierzone u tych osób w toku prób wymagających 

rozpoznawania ujętych w pary bodźców czuciowych (dotykowych, słuchowych i wzrokowych), 

podawanych w szerokim zakresie przedziałów czasowych, były dla wszystkich badanych  

modalności sensorycznych znacznie wyższe u chorych w porównaniu z grupą kontrolną. 

Badano minimalne interwały czasowe, konieczne do odczuwania parzystych bodźców jako 

oddzielnych w czasie, a zadaniem osoby badanej było określenie, czy zauważyła jeden, czy dwa 

oddzielne bodźce. Im bardziej zaawansowana klinicznie było stadium choroby, tym wyższe 

okazały się wartości progów dyskryminacji czasowej. Podanie pacjentom leku 

(lewodopy/karbidopy 250/25 mg) poprawiło ich wyniki. Autorzy badań wnioskują o anomalii 

mechanizmów percepcji czasu, decydujących o sprawnym funkcjonowaniu w świecie, u chorych 

z chorobą Parkinsona. 
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Ocena orientacji czasowej może być predyktorem rozwijającej się demencji a także 

służyć szacowaniu ciężkości zaburzeń poznawczych, skutkujących zakłóceniem funkcjonowania 

życiowego chorych z chorobami Alzheimera i Parkinsona. Co istotne, u osób starszych bez 

zaburzeń neuropoznawczych dezorientacja czasowa występuje bardzo rzadko. W 

przeprowadzonych przez Ryana i współpracowników badaniach (2015), najpoważniejsze 

zaburzenia orientacji czasowej stwierdzono u chorych na chorobę Alzheimera, nieco mniejszy 

poziom dezorientacji odnotowano u chorych na chorobę Parkinsona (w porównaniu z kontrolną 

grupą osób zdrowych w zbliżonym wieku). Oznacza to, że monitorowanie stanu poznawczego 

przez powtarzanie pomiaru orientacji czasowej może być traktowane jako test przesiewowy w 

kierunku rozwijającej się demencji.  

Postępowanie wspomagające funkcjonowanie temporalne w 
zaburzeniach na podłożu organicznym 
 

Ocena funkcjonowania temporalnego chorych, ich orientacji w czasie, niesie wiele 

implikacji dla diagnostyki zaburzeń. W psychologicznym badaniu stosuje się próby wybijania 

rytmu, synchronizacji w toku realizacji czynności, czy Test rysowania zegara (Clock Drawing 

Test; Schulman i in., 1986), który służy do oceny funkcji wzrokowo-przestrzennych, ale także 

pozwala zidentyfikować umiejętność posługiwania się miernikiem czasu w podstawowym 

zakresie.  

W celach terapeutycznych, w chorobach przebiegających z obniżeniem możliwości 

poznawczych, możliwe jest wspomaganie podstawowej orientacji w czasie dzięki ćwiczeniom, 

akcentującym aspekty czasowe podczas wykonywanych codziennych działań, pielęgnacji, 

aktywizacji. Zwracanie uwagi na porę, w której są wykonywane, czas ich trwania, następstwo 

czynności i ich sekwencyjność, powiązania z aktywnościami innych osób, z porą roku i rytmem 

przyrody, powinno ułatwić uzyskanie orientacji w czasie dzieciom z zaburzeniami rozwoju lub 

pomóc zachować poziom orientacji w czasie, jaki posiada osoba z chorobą neurodegeneracyjną 

i spowolnić nadejście całkowitej dezorientacji. Pomocą w zachowaniu pamięci autobiograficznej 

mogą być narracje bliskich, stanowiące opowieści o życiu chorego, ułatwiające mu 

przywoływanie wspomnień i chronologiczne ułożenie wspominanych zdarzeń.  Dla codziennego 

wspierania orientacji temporalnej chorych ważna jest edukacja rodzin w tym aspekcie, 

ukazująca obszary możliwej pomocy i ich znaczenia dla funkcjonowania pacjentów.  

W zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi priorytetem jest 

zwiększenie koncentracji na wykonywanych zadaniach i spowolnienie ich realizacji, osiągane 

dzięki odpowiedniemu zorganizowaniu pola działania, usunięciu bodźców rozpraszających oraz 

synchronizacja z czasem społecznym. Protokół terapii poznawczo-behawioralnej stosowany w 
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pracy z osobami ze zdiagnozowanym zaburzeniem ADHD/ADD (Safren i in., 2015; Young, 

Bramhan, 2013) stanowić może znaczną  pomoc w nauce zarządzania sobą w czasie zarówno u 

dzieci jak i osób dorosłych zmagających się z objawami nadpobudliwości psychoruchowej. 
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Ramka 6.1. Kryteria diagnostyczne wybranych zaburzeń na podłożu organicznym 
 

W klasyfikacji DSM V (APA, 2013) pojawiło się pojęcie “zaburzeń ze spektrum autyzmu”. 

Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu funkcjonują na różnych poziomach, co stało się 

podstawą rozróżnienia nisko- i wysokofunkcjonujących osób, przy czym te ostatnie ujęto w 

odrębną grupę klasyfikacyjną o nazwie „zespół Aspergera”. Oprócz autyzmu dziecięcego i 

zespołu Aspergera, mogą występować inne całościowe zaburzenia rozwoju o rozmaitych 

obrazach klinicznych. Wszystkie te zaburzenia w klasyfikacji DSM V zostały ujęte w jedną 

nadrzędną kategorię „zaburzenia ze spektrum autyzmu”, stanowiącą kontinuum, od 

najsłabszych do najbardziej nasilonych objawów (poziom 1 - wymagający wsparcia, requiring 

support, poziom 2 - wymagający znacznego wsparcia, requiring substantial support, poziom 3 

- wymagający bardzo znacznego wsparcia, requiring very substantial support).  Dla ich 

rozpoznania konieczne jest zdiagnozowanie występowania dwóch kategorii objawów: 

zaburzeń komunikacji i interakcji społecznych oraz stereotypowych, sztywnych, 

powtarzalnych zachowań (Rybakowski i in., 2014) i zainteresowań. 

Zaburzenia należące do spektrum autyzmu obejmują: 

Kryterium A: Trwałe deficyty w komunikacji i interakcjach społecznych w różnych kontekstach, 

aktualne lub obecne w przeszłości (głównie deficyty okazywania wzajemności w relacjach, 

brak inicjowania i podtrzymywania interakcji, słaba integracja sfery werbalnej i niewerbalnej w 

komunikowaniu się, niedostosowanie zachowania do kontekstu społecznego) – o różnym 

stopniu nasilenia. 

Kryterium B:  Obecność ograniczonych, sztywnych, powtarzających się wzorców zachowań, 

zainteresowań i aktywności, aktualne lub obecne w przeszłości (m.in. manieryzmy ruchowe, 

przywiązanie do rutynowych czynności, gwałtowne reakcje na wprowadzone zmiany w 

otoczeniu, nietypowa reaktywność na bodźce czuciowe, w obszarze mowy echolalia i 

nietypowe używanie słów i wyrażeń w znaczeniu znanym jedynie choremu). 

Kryterium C: Początek objawów we wczesnym okresie rozwoju (jednak mogą się one nie 

manifestować w pełni, dopóki nie są wymagane społecznie, lub być zamaskowane wskutek 

procesów uczenia się). 

Kryterium D: Znaczne upośledzenie funkcjonowania jednostki w różnych sferach, głównie 

społecznej, zawodowej i innych. 

Kryterium E: Obraz kliniczny nie może być lepiej wyjaśniony przez występowanie 
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niepełnosprawności intelektualnej ani przez globalne opóźnienie rozwojowe.  

 

Zaburzenie ADHD z deficytem uwagi, dezorganizacją i nadaktywnością, obejmuje: 

Kryterium A: trwałe wzorce nieuwagi i/lub nadaktywności/impulsywności. Nieuwaga: obecność 

sześciu lub więcej symptomów w okresie ostatnich 6 miesięcy, nieadekwatnych w stosunku 

do poziomu rozwoju i negatywnie wpływające na społeczne, zawodowe i edukacyjne 

aktywności (m.in. nie zwraca uwagi na szczegóły, popełnia błędy w aktywnościach, nie może 

skupić się na zadaniach, sprawia wrażenie, jakby nie słuchało, gubi rzeczy, zapomina o 

codziennych czynnościach, łatwo ulega rozproszeniu pod wpływem bodźców zewnętrznych). 

Nadaktywność/impulsywność: obecność sześciu lub więcej symptomów w okresie ostatnich 6 

miesięcy, nieadekwatnych w stosunku do poziomu rozwoju i negatywnie wpływających na 

społeczne, zawodowe i edukacyjne aktywności  (m.in. wierci się, wychodzi, biega,  wspina 

się, nie może zaangażować się w czynności wymagające cichej aktywności, jest w ciągłym 

ruchu, wciąż mówi, dokańcza czyjeś kwestie i niecierpliwie włącza się w rozmowę, przerywa 

lub przeszkadza innym). Symptomy nie są manifestacją zachowań opozycyjnych, wrogości, 

nieposłuszeństwa, przekory, niezrozumienia zadań i instrukcji.W przypadku osób dorosłych 

(od 17 r.ż.) wymagane jest stwierdzenie co najmniej 5 objawów z każdej grupy.  

Kryterium B: niektóre symptomy nieuwagi i nadaktywności/impulsywności są zauważalne 

przed ukończeniem 12 roku życia,  

Kryterium C: niektóre symptomy nieuwagi i nadaktywności/impulsywności są prezentowane w 

dwóch lub więcej obszarach  funkcjonowania,  

Kryterium D: symptomy są wyraźnie związane lub obniżają jakość społecznego, zawodowego 

i edukacyjnego funkcjonowania,  

Kryterium E: zaburzenie nie występuje wyłącznie w trakcie schizofrenii lub innych zaburzeń 

psychotycznych i nie może być lepiej wyjaśnione przez inne zaburzenia psychiczne 

(zaburzenia nastroju, lękowe, dysocjacyjne, osobowości, intoksykacyjne lub związane z 

odstawieniem substancji). 

 

Choroba Alzheimera i choroba Parkinsona w klasyfikacji DSM V zostały ujęte w grupie 

zaburzeń neuropoznawczych (major and mild neurocognitive disorders). Zaburzenia 
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neuropoznawcze zostały podzielone na większe oraz łagodne, natomiast z klasyfikacji 

zniknęło pojęcie otępienia (Möller, 2018); spadek funkcji poznawczych związany z nie 

patologicznym procesem starzenia się, w ogóle nie jest traktowany jako zaburzenie. Choroba 

Alzheimera i choroba Parkinsona mogą zostać zaklasyfikowane zarówno do większych, jak i 

łagodnych zaburzeń neuropoznawczych, zależnie od stopnia nasilenia objawów w momencie 

diagnozowania.  

Dla rozpoznania choroby Alzheimera konieczne jest stwierdzenie obecności mutacji 

genetycznej (na podstawie badania genetycznego lub wywiadu rodzinnego) oraz obecność 

pogarszania się pamięci i zdolności uczenia się oraz (w przypadku większego zaburzenia 

neuropoznawczego) w co najmniej jednym dodatkowym zakresie funkcji poznawczych; stałe 

pogarszanie się funkcji poznawczych bez okresów stabilizacji objawów i brak dowodów na 

inną lub mieszaną etiologię zaburzenia (inne choroby neurodegeneracyjne, naczyniowe, 

neurologiczne, psychiczne, układowe). 

Dla rozpoznania choroby Parkinsona konieczne jest stwierdzenie zaburzeń 

neuropoznawczych, przy czym wystąpienie choroby Parkinsona winno wyprzedzać 

pojawienie się zaburzeń funkcji poznawczych; podstępny początek i stopniowe nasilanie się 

objawów oraz brak dowodów na inną etiologię zaburzenia (inne stany ogólnomedyczne, inne 

zaburzenia psychiczne). 

Rozpoznanie zaburzeń neuropoznawczych o znacznym i łagodnym nasileniu każdorazowo 

wymaga określenia przyczyny.  

Rozpoznanie zaburzeń neuropoznawczych o znacznym nasileniu obejmuje: 

Kryterium A: obecność znaczącego pogorszenia się funkcji poznawczych (pamięć, uczenie 

się, uwaga, język, funkcje wykonawcze, ruchowe, społeczne) w stosunku do poziomu 

wyjściowego (na podstawie badania, testów psychologicznych, sprawozdania osoby bliskiej), 

Kryterium B:  zaburzenia funkcji poznawczych powodują pogarszanie się funkcjonowania 

osoby w codziennym życiu, potrzebuje ona pomocy w złożonych czynnościach (jak płacenie 

rachunków, zarządzanie zażywaniem leków) 

Kryterium C: zaburzenia funkcji poznawczych nie występują jedynie w przebiegu majaczenia, 

Kryterium D: zaburzenia funkcji poznawczych nie mogą być lepiej wyjaśnione obecnością 

innego zaburzenia psychicznego (schizofrenii, większego zaburzenia depresyjnego). 
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Odpowiednio, łagodne zaburzenia poznawcze są rozpoznawane gdy: 

Kryterium A: występuje niewielkie pogorszenie się funkcji poznawczych (pamięć, uczenie się, 

uwaga, język, funkcje wykonawcze, ruchowe, społeczne) w stosunku do poziomu 

wyjściowego (na podstawie badania, testów psychologicznych, sprawozdania osoby bliskiej), 

Kryterium B: zaburzenia funkcji poznawczych nie powodują pogarszania się funkcjonowania 

osoby w codziennym życiu, chociaż wymagają większego wysiłku i strategii 

kompensacyjnych,   

Kryterium C: zaburzenia funkcji poznawczych nie występują jedynie w przebiegu majaczenia, 

Kryterium D: zaburzenia funkcji poznawczych nie mogą być lepiej wyjaśnione obecnością 

innego zaburzenia psychicznego (schizofrenii, większego zaburzenia depresyjnego). 

 

UWAGA: Powyższe informacje, odwołujące się do obowiązujących klasyfikacji chorób i 

zaburzeń, mają charakter skrótowy, a ich celem jest uzyskanie pełniejszej orientacji w 

problematyce omawianej w rozdziale. Nie mogą być podstawą diagnozowania klinicznego, w 

tym celu należy korzystać z oryginalnych źródeł.  
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Podsumowanie 
 

 
W skrócie… 

W końcowej części opracowania zostaną porównane, omówione wcześniej, różne formy 

zaburzeń doświadczania czasu psychologicznego, będzie podjęta próba poszerzenia i 

uszczegółowienia modelu perspektyw czasowych, opracowanego przez Mello i Warrella, oraz 

zostaną zrekapitulowane możliwości oddziaływań sprzyjających optymalizacji przeżywania 

czasu psychologicznego przez jednostkę. Ponadto, odnosząc się do przywoływanych we 

wcześniejszych rozdziałach wyników prac empirycznych, zostanie poruszony wątek 

prowadzenia badań nad różnymi aspektami czasu psychologicznego. Uwagi krytyczne do 

sposobu, w jaki te badania prowadzono dotychczas, mają na celu pozyskanie jak 

najtrafniejszego opisu wewnętrznych stanów temporalnych i możliwe ujednolicenie 

stortosowanej terminologii, a także poszerzenie diagnostyki o ujęcie fenomenologiczne oraz 

przedstawienie wątpliwości co do stosowania popularnych metod kwestionariuszowych w 

warunkach specjalnych. 

 

 

Jak zaznaczono na wstępie (por. Rozdział 1.), na subiektywne doświadczenie czasu 

składa się nie tylko kwestia jego struktury (specyficzny dla danej osoby pogląd na to, czym jest i 

jaki jest czas), ale również kwestia jego dynamiki (doświadczenie tego, czy i w jaki sposób czas 

przepływa) oraz treści, a co za tym idzie znaczenia czasu (czy jest pusty, czy wypełniony - a jeśli 

tak, to czym). Zaburzeniu może ulec każdy z wymienionych wyżej aspektów czasu 

psychologicznego. Na poziomie strukturalnym objawami zaburzenia mogą być: bardzo 

ograniczony zasięg przyszłości lub przeszłości, negatywna postawa wobec nich, usztywniona 

orientacja na jeden z wymiarów czasu, brak powiązania pomiędzy wymiarami (postrzeganie 

teraźniejszości jako niezwiązanej w żaden sposób z własną historią, przeszłością i przyszłością, 

odcinanie się od przeszłości czy nie wykorzystywanie doświadczeń przeszłości w teraźniejszości 

i planowaniu przyszłości), a co z tym związane - zaburzona równowaga perspektyw czasowych. 

W odniesieniu do dynamiki czasu objawem patologii może być poczucie braku jego przepływu 

(czas “stoi w miejscu”) lub zbyt szybki - a przez to dezorganizujący - upływ czasu. Na poziomie 

treści i znaczenia czas może być postrzegany jako “pusty”, “martwy” a równocześnie taki, który 

“zabija” lub który “trzeba zabić”.  
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Podobieństwa i różnice funkcjonowania temporalnego w 
normie, stresie i kryzysie psychologicznym oraz w różnych 
stanach psychopatologicznych 
  

Przeprowadzona we wcześniejszych rozdziałach analiza funkcjonowania temporalnego 

wskazała, że istnieje wiele form zakłóceń w doświadczaniu czasu psychologicznego. Najgłębsza 

dezorientacja ma miejsce w zaawansowanych chorobach na podłożu psychoorganicznym, gdzie 

uszkodzenia biologicznego podłoża funkcjonowania temporalnego powodują utratę orientacji w 

czasie i we własnej sytuacji związanej z upływem czasu (na przykład pomyłki w ocenie 

własnego wieku, błędy w sprawozdaniu z wydarzeń, jakie miały miejsce w autobiografii chorego 

czy nawet w strukturze czasowej danego dnia). Biologiczne dysfunkcje ośrodkowego układu 

nerwowego skutkują licznymi deficytami poznawczymi, wśród których dezorientacja temporalna 

jest jednym z poważniejszych, trudnych do skompensowania. W schizofrenii i głębokich 

zaburzeniach afektywnych doświadczanie czasu subiektywnego i czasu społecznego jest 

zdesynchronizowane, utrudniając funkcjonowanie chorego w świecie i powodując jego alienację 

i poczucie wyobcowania. Czas odczuwany jest jako zapętlony, nielinearny, w jego przeżywaniu 

człowiek czuje się uwięziony w najbardziej bolesnym, najtrudniejszym dlań punkcie życia, bez 

nadziei na poprawę sytuacji i zmianę. W stresie i kryzysie dezintegracja jest płytsza, bardziej 

przejściowa i często o obronnym charakterze, niż w zaburzeniach psychicznych. Pozostaje 

możliwość funkcjonowania w realności, czyli przynajmniej względna synchronizacji z czasem 

społecznym. Natomiast człowiek bez zdiagnozowanych zaburzeń psychopatologicznych, jednak 

żyjący we współczesnym, pełnym pośpiechu świecie, jest aż nadto zsynchronizowany z jego 

wymaganiami - żyje w nieustannej presji czasu, a osiągniecie synchronii okupuje pogorszeniem 

jakości życia i brakiem wewnętrznego spokoju. Zachorowanie na chorobę somatyczną dla wielu 

osób staje się okazją do refleksji nad sensem i jakością własnego życia oraz do zmiany 

dotychczasowych priorytetów. Charakterystyczna dla osób poważnie chorych koncentracja na 

teraźniejszości z jednej strony pozwala im maksymalnie wykorzystać dalszy czas życia, z drugiej 

chroni przed lękiem dotyczącym niepewnej przyszłości. 

 

Rozszerzenie teoretycznego modelu funkcjonowania 
temporalnego 
  W modelu Mello i Warrella (2015), omawianym w Rozdziale 1., uwzględniono pięć 

podstawowych wymiarów perspektywy temporalnej. Perspektywa temporalna jest przez autorów 

traktowana jako względnie stała tendencja jednostki do kierowania uwagi na poszczególne 
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wymiary czasu (orientacja), sięgania w nie w sposób bardziej pogłębiony lub płytszy (zasięg), 

doświadczania ich w sposób wysycony emocjami pozytywnymi lub negatywnymi (postawa), 

spostrzegania powiązań między nimi (relacja) oraz nadawania im znaczenia (w oparciu o treści, 

jakimi są wypełnione). Wydaje się jednak możliwe uzupełnienie omawianego modelu o 

dodatkowe, wzbogacające wątki. 

Znaczenie czynników sytuacyjnych: styl i strategia temporalna 

W przedstawionym ujęciu perspektywa temporalna, jako rodzaj stosunkowo stałej 

dyspozycji, zawiera długoterminowe tendencje osoby do postrzegania i doświadczania jej 

osobistego czasu psychologicznego. Można zatem traktować ten aspekt funkcjonowania 

temporalnego jako rodzaj stylu - względnie stałej, przejawianej w różnych sytuacjach, preferencji 

do orientacji na przeszłość, teraźniejszość lub przyszłość, dostrzegania ich powiązań, 

poszerzania lub ograniczania zasięgu poszczególnych wymiarów, nadawania im znaczenia i 

przejawiania wobec nich utrwalonych postaw. Wydaje się, że jeżeli na jednostkę nie oddziałują 

zintensyfikowane wpływy kontekstu sytuacyjnego, jej funkcjonowanie temporalne pozostaje 

zgodne z utrwalonymi dyspozycjami dotyczącymi sposobu przeżywania czasu osobistego. 

Jednak perspektywa temporalna może być modyfikowana sytuacyjnie. Będzie to wynikiem, po 

pierwsze, kontekstu sytuacyjnego w codziennym życiu. Świadomość kontekstu sprzyja wyborowi 

strategii temporalnej dobrowolnie preferowanej w danej sytuacji, która jest  dopasowana do 

sytuacji, ułatwia przystosowanie do niej i umożliwia zadowalające, efektywne w niej 

funkcjonowanie. W wyjaśnianiu dobrowolnego wybierania strategii temporalnej dopasowanej do 

kontekstu sytuacyjnego, pomaga wzmiankowana wcześniej teoria przerzutności uwagi 

(świadomego kierowania uwagi na wybraną strefę temporalną, w celu uzyskania najlepszych 

efektów adaptacyjnych). Po drugie, dany wymiar perspektywy czasowej może być intencjonalnie 

pobudzany sytuacyjnie przez czynniki zewnętrzne (np. reklamy), wskutek czego jednostka 

skupia się na określonej strategii temporalnej, jednak ma to niejako wymuszony charakter, 

zachodzi nieświadomie i bezrefleksyjnie wskutek zastosowania technik wpływu społecznego. Po 

trzecie, istnieją sytuacje szczególne (wyjątkowo bolesne, traumatyczne, ale także takie, w 

których kontekst sytuacyjny jest zorganizowany w sposób sztywny, jak w instytucjach totalnych), 

w których uwolnienie się od wpływu kontekstu jest zbyt trudne i wymagałoby szczególnego 

wysiłku psychologicznego, nie zawsze dostępnego dla przeżywającej stres lub traumę jednostki. 

Niektóre sytuacje w sposób wybitnie silny wymuszają jeden rodzaj orientacji temporalnej (np. 

sytuacje napaści, walki o życie swoje lub bliskich, doświadczenie nie ustępującego, silnego bólu, 

inne) i wtedy człowiek funkcjonuje zgodnie z cechami sytuacji, a nie własnymi preferencjami 

temporalnymi, czyli stylem. Wówczas, mimo określonych stałych preferencji, perspektywa 

czasowa poddaje się wpływowi sytuacji (np. koncentracja na teraźniejszości w poważnej 
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chorobie somatycznej, czy na bieżących warunkach życia w zakładzie karnym), co z jednej 

strony stanowi jej rozregulowanie, z drugiej, może mieć charakter obronny i umożliwiać 

przetrwanie w sytuacji szczególnie dotkliwej i trudnej do modyfikacji. Uwzględnienie znaczenia 

sytuacyjnych czynników w modyfikowaniu perspektywy temporalnej oraz potraktowanie jej z 

jednej strony jako stylu temporalnego (o charakterze względnie stabilnym), z drugiej strony jako 

strategii temporalnej (używanej w odpowiedzi na wyzwania sytuacyjne), pozwala zrozumieć 

zmieniające się i nie zawsze jednakowe, funkcjonowanie ludzi w różnych kontekstach.  

Elastyczność perspektywy temporalnej i refleksyjność temporalna 

W koncepcji zbalansowanej perspektywy czasowej Zimbardo (Boniwell, Zimbardo, 2007; 

Zimbardo, Boyd, 2008) podkreśla wagę zarówno zrównoważenia perspektyw czasowych 

(wyrażającego się posiadaniem perspektywy na pozytywną przeszłość, przyszłość i 

umiarkowanie wyrażony teraźniejszy hedonizm, a przy tym brak skłonności do przyjmowania 

perspektywy na negatywną przeszłość i teraźniejszość postrzeganą fatalistycznie) jak i 

elastyczności w przełączaniu się między nimi, w zależności od potrzeb sytuacyjnych. Należy 

zatem sądzić, że elastyczność perspektywy temporalnej (widoczna w tym, iż człowiek może 

świadomie wybierać strategie temporalne odpowiednie do sytuacji, nawet jeśli są niezgodne z 

zazwyczaj preferowanymi przez niego, i wówczas ma to charakter bardziej adaptacyjny, lub 

sztywno trzymać się preferowanych strategii, co jest nieadaptacyjne) jest kolejnym czynnikiem, 

koniecznym dla  zrozumienia optymalnego funkcjonowania temporalnego. Kolejnym, jest poziom 

refleksji nad własnym funkcjonowaniem temporalnym, świadomość osobistych preferencji 

temporalnych, umożliwiająca pracę nad optymalizacją temporalną i potencjalizacją zdrowia 

temporalnego (poniżej). Większy poziom świadomości dotyczącej prób zewnętrznego 

manipulowania horyzontem czasowym za pomocą technik wpływu społecznego ułatwia 

utrzymanie odporności na niepożądane oddziaływania i nieuleganie im (co jest bardziej 

adaptacyjne), zaś mniejszy sprzyja nieświadomemu lub nie w pełni świadomemu uleganiu, 

mniejszej odporności i zwiększonej podatności na niepożądane lub niekorzystne dla jednostki 

wpływy (co jest mniej adaptacyjne). Również inne wpływy kontekstu sytuacyjnego na sferę 

temporalną, o ile są poddane refleksji i uświadomione, ułatwiają bardziej konstruktywne 

przystosowanie nawet w szczególnie trudnej sytuacji (jak w noweli Stefana Zweiga, przeżycie 

dzięki rozgrywaniu partii szachowych podczas uwięzienia przez gestapo28, przeżycie w obozie 

koncentracyjnym dzięki muzyce 29 , czy - podobnie jak Frankl - dzięki wycofaniu się ze 

straszliwego otoczenia do bogatego wewnętrznego życia i duchowej wolności30). 

                                                
28 Zweig S., 1956. Nowela szachowa (Schachnovelle), Warszawa: Wydawnictwo Przekrój 
29 Chmielnik W., 2010. Terapeutyczne funkcje muzyki w sytuacji granicznej na przykładzie przeżyć obozu 
koncentracyjnego, Sztuka Leczenia, 3, 35-46. 
30 Frankl V., 2011. Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa: Wyd. Czarna Owca 
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Zdrowie temporalne 

  Starając się zrozumieć zmienność i związki doświadczania i reagowania  temporalnego z 

innymi sferami funkcjonowania życiowego, warto oprzeć się na temporalnej koncepcji 

samoregulacji. Biorąc pod uwagę dodatkowy czynnik, jakim jest wartościowanie celu w czasie, 

łatwiej zrozumieć i wyjaśnić podejmowanie zachowań korzystne dla człowieka (zdrowych, 

rozwojowych, związanych z poczuciem rzeczywistego dobrostanu) i niekorzystnych 

(antyzdrowotnych, autodestrukcyjnych, strategii samoutrudniania, osiągania pozornego 

dobrostanu dzięki zastosowaniu “dróg na skróty”, jak np. poprawianie nastroju używkami). 

Zgodnie z równaniem ryzyka Albee’go, zdrowie człowieka, rozumiane holistycznie, jest 

zależne od proporcji między czynnikami ryzyka, a czynnikami ochronnymi. Wśród czynników, 

zarówno ryzyka, jak i chroniących, znajdują się uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, 

społeczne. Wydaje się, że rozumienie znaczenia sposobu doświadczania czasu 

psychologicznego przez człowieka można pomieścić w obu kategoriach. Niezrównoważona 

perspektywa temporalna, fiksacja w jednym z obszarów czasu (przeszłości, teraźniejszości czy 

przyszłości), stanowi źródło przeżyć emocjonalnych utrudniających nie tylko efektywne 

funkcjonowanie, ale również zachowanie równowagi psychicznej i poczucia dobrostanu. 

Wyczerpujący pośpiech, życie w presji czasu to niekwestionowany czynnik ryzyka wielu chorób 

somatycznych, zwłaszcza chorób układu krążenia. Trudności w integrowaniu czasu osobistego z 

czasem społecznym stanowią źródło niepowodzeń, frustracji lub izolacji społecznej. Z kolei 

zrównoważona i zbalansowana perspektywa czasowa pozwala na uważne funkcjonowanie w 

świecie, jest warunkiem ustalenia priorytetów życiowych uwzględniających wszystkie istotne 

obszary życia, pozwala na skuteczne, lecz spokojne działanie, akceptację przemijania i 

starzenia się. Ujmowanie kwestii temporalnych w kategoriach czynników ryzyka i czynników 

ochronnych prowadzi do sformułowania pojęcia zdrowia temporalnego, nie uwzględnianego 

dotychczas szeroko ani w oddziaływaniach wspierających zdrowie i odporność człowieka, ani w 

profilaktyce zaburzeń. Owszem, gdy czynniki temporalne były wyraźnie widoczne w etiologii 

groźnych chorób, jak na przykład w chorobie niedokrwiennej mięśnia serca (znaczenie życia w  

ciągłym pośpiechu związane ze Wzorem Zachowania A), zdarzało się włączanie do puli 

oddziaływań psychologicznych prób zmiany postaw chorych w celu złagodzenia doświadczanej 

presji czasu (np. Roskies, 1979). Jednak są to nieliczne interwencje, stosowane na stosunkowo 

małą skalę i w poważnie zaawansowanych schorzeniach. Ciekawą próbę oddziaływań 

profilaktycznych podjęła Ogińska-Bulik (1999), starając się zredukować możliwość 

ukształtowania się Wzoru Zachowania A w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Jednak 

presja czasu to nie jedyne zakłócenie funkcjonowania temporalnego. Wydaje się, że 

wielostronne, całościowe ujmowanie problematyki czasu psychologicznego oraz szerokie 

stosowanie interwencji i oddziaływań profilaktycznych, ukierunkowanych na sferę temporalną, a 
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także popularyzacja problematyki temporalnej, może stanowić istotny element wspierania 

zdrowia populacji żyjących w warunkach współczesnych społeczeństw cywilizacji Zachodu. 

Uwzględnienie pojęcia zdrowia temporalnego w szerokim, holistycznym rozumieniu zdrowia, 

pozwala poszerzyć oddziaływania prozdrowotne, priorytetowe z uwagi na podstawowy wymiar 

temporalności dla życia człowieka. 

 

Zestawienie oddziaływań terapeutycznych w sferze 
temporalnej 
 

Poniżej dokonano zestawienia opisanych w poprzednich rozdziałach oddziaływań, 

sprzyjających optymalizacji funkcjonowania temporalnego osób doświadczających różnego typu 

trudności w sferze temporalnej. Warto zwrócić uwagę, że większość interwencji ma charakter 

raczej uniwersalny i można je z powodzeniem stosować w różnych sytuacjach oraz łączyć z 

innymi oddziaływaniami. 



 

154 
 

Tabela 7.1. Techniki oddziaływania na sferę doświadczeń temporalnych w odniesieniu do 
określonych problemów w przeżywaniu czasu (opracowanie własne) 

 

Problem 
temporalny 

Kogo dotyczy Oddziaływanie 
temporalne 

Możliwe efekty 

Nieustanny 
pośpiech, poczucie 
braku czasu 

Człowieka 
współczesnego w 
kulturze Zachodu 

Techniki relaksacyjne, 
biofeedback, floating 

Koncentracja na “tu i 
teraz”, zwolnienie tempa, 
w efekcie uspokojenie, 
większa świadomość 
własnego ciała i emocji, 
zmiany priorytetów 
życiowych 

Zatrzymanie w 
bolesnej 
teraźniejszości, 
utrata kontroli nad 
życiem 

Osoby 
doświadczające 
silnego stresu 

Wszystkie powyższe. 
Praca samodzielna nad 
uporządkowaniem i 
domknięciem znaczenia 
sytuacji stresowej, 
dokonywaniem trafnych 
atrybucji, poszukiwanie 
pozytywnych doznań 

Dostrzeganie 
pozytywnych stron 
teraźniejszości, wyjście 
poza bolesne 
doświadczenia w 
kierunku budowania 
planów na przyszłość, 
wzrost nadziei, poprawa 
dobrostanu, większa 
samoświadomość 

Poczucie 
“uwięzienia w 
czasie”, brak 
przyszłości lub 
nieakceptowana 
wizja przyszłości 
jako pozbawionej 
znaczenia  

Osoby w kryzysie 
psychologicznym 

Wszystkie powyższe. 
Trening redukcji stresu 
oparty na uważności. 
 

Rozwijanie zdolności 
pozostawania w chwili 
obecnej, świadomości 
teraźniejszości, 
spostrzegania i 
obserwacji wewnętrznych 
i zewnętrznych 
doświadczeń oraz innych 
zjawisk w sposób 
niewartościujący  

Obronna 
dezintegracja 
temporalna 
wskutek urazu 
psychicznego 

Osoby z 
zaburzeniami 
związanymi z 
ostrym i 
przewlekłym 
zespołem stresu 
posttraumatyczne
go 

Wszystkie powyższe. 
Technika liny (mapa 
wydarzeń życiowych 
uporządkowanych 
chronologicznie),  
technika drabiny 
(tworzenie planów od 
momentu urazu 
psychicznego - cele 
długo- i 
krótkoterminowe); 
terapia równoważeniem 
perspektyw czasu 

Połączenie 
teraźniejszości z 
przeszłością i 
przyszłością, wyjście 
poza stanowiącą dla 
osoby w kryzysie jedyną 
rzeczywistość, jaką jest 
bolesna teraźniejszość. 
Przywrócenie pełnego 
horyzontu czasowego i 
przenoszenie punktu 
ciężkości z bolesnej 
przeszłości na 
teraźniejszość i 
wartościową przyszłość. 
Reintegracja temporalna. 
Odzyskanie poczucia 
sensu i kontroli nad 
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własnym życiem po 
traumie 

 

Skrócenie 
perspektywy 
czasowej, 
teraźniejszość 
wypełniona 
cierpieniem  

Osoby chore 
somatycznie 

Wszystkie powyższe, 
jednak w zależności od 
stanu somatycznego i 
fazy choroby. 
Podtrzymywanie 
koncentracji na 
pozytywnych aspektach 
“tu i teraz”, pomoc w 
utrzymaniu nadziei na 
przyszłość, pomoc w 
pozytywnym 
bilansowaniu 
przeszłości. 
Trening nadziei. 
Terapia wspierająca 
godność. 

Poprawa jakości życia, 
pełniejsze i bardziej 
satysfakcjonujące życie 
mimo choroby, nie 
odcinanie się od 
przeszłości, utrzymanie 
nadziei, budowanie i/lub 
wzmacnianie 
perspektywy 
transcendentalnej 

Głęboka 
desynchronizacja 
czasu osobistego i 
czasu 
społecznego, 
zatrzymanie w 
bolesnej 
teraźniejszości 

Osoby chorujące 
psychicznie 
(schizofrenia, 
psychozy, 
głębokie 
zaburzenia 
nastroju) 

Wszystkie powyższe, 
jednak w zależności od 
stanu psychicznego i 
fazy choroby. 
Terapia 
resynchronizacyjna 
(budowanie ram 
czasowych, 
resynchronizacja 
wewnętrznych i 
zewnętrznych rytmów), 
ułatwiany komputerowo 
dialog z terapeutą w 
ujęciu temporalnym 

Uzyskanie i poprawa 
orientacji w czasie 
osobistym i społecznym, 
lepsze funkcjonowanie w 
rolach i realizacja zadań 
życiowych, budowanie 
rytmiki funkcjonowania w 
czasie 

Dezorganizacja i 
dezintegracja 
temporalna, 
patologiczne 
przyspieszenie lub 
spowolnienie 
tempa i rytmu 

Chorzy 
psychicznie 
(schizofrenia, 
psychozy, 
głębokie 
zaburzenia 
nastroju) 

Dialog temporalny, 
terapia wzmacniająca 
godność - ujęcie 
temporalne 

Budowanie ciągłości 
życia z uwzględnieniem 
okresu choroby, 
zwiększenie spójności i 
ciągłości Ja, 
synchronizacja czasu 
wewnętrznego i 
zewnętrznego, 
odzyskanie poczucia 
tożsamości dzięki 
uspójnieniu 
temporalnemu 

Uwięzienie w 
bolesnej 
teraźniejszości  

Osoby chorujące 
na depresję 

Terapia MBCT - 
formalne i nieformalne 
praktyki uważności 

Koncentracja na 
objawach z ciała 
towarzyszących 
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automatycznym myślom 
negatywnym 
wspomagająca ich 
kwestionowanie, 
identyfikacja objawów 
prodromalnych depresji 

Dezorientacja w 
czasie 

Chorzy z 
zaburzeniami o 
podłożu 
organicznym, 
dzieci z głębokimi 
zaburzeniami 
rozwojowymi 

Pomoc w zachowaniu 
orientacji w czasie 
przez różnego rodzaju 
treningi akcentujące 
aspekty temporalne 
oraz działania 
psychoedukacyjne, 
narracje o życiu 
chorego wspomagające 
zachowanie pamięci 
autobiograficznej 

Zahamowanie procesu 
dezorientacji temporalnej 

Przyspieszenie 
doświadczania 
czasu, 
umiarkowana 
desynchronizacja 
czasu osobistego i 
społecznego 

Osoby z ADHD Protokół CBT 
kształtujący 
kompetencje 
zarządzania sobą w 
czasie, 
rozwijanie uważności, 
ukierunkowywanie 
uwagi na 
funkcjonowanie 
temporalne otoczenia 
społecznego 

Zwiększenie możliwości 
koncentracji na “tu i 
teraz”, poprawa realizacji 
zadań i funkcjonowania w 
świecie społecznym 

 
 

Wątki metodologiczne 
  Badania sfery temporalnej nabierają rozmachu, dzięki opracowanemu przez Zimbardo 

Kwestionariuszowi Perspektyw Czasowych (ZTPI, Zimbardo, Boyd, 1999). Istnienie wygodnej,  

mało czasochłonnej i prostej metody zachęca kolejnych badaczy do poświęcenia uwagi 

problematyce temporalnej. Warto jednak zwrócić uwagę, że inwentarz Zimbardo, tłumaczony na 

wiele języków, mimo poprawności adaptacji, może sprawiać trudności ekologiczne, związane z 

różnicami kulturowymi w rozumieniu używanych pojęć. Co więcej, niektóre pojęcia mogą być 

niedostosowane do sytuacji życiowej badanych osób, a przez to nie w pełni prawidłowo przez 

nie rozumiane.  

  Badania grup specjalnych (na przykład osób osadzonych w zakładach karnych czy 

innego rodzaju instytucjach totalnych) za pomocą kwestionariusza ZTPI w zasadzie nie dają 

możliwości zróżnicowania perspektywy temporalnej rozumianej jako względnie stała dyspozycja, 
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w stosunku do sytuacyjnie wzbudzanej, o doraźnym charakterze. Bardzo dobrze odzwierciedlają 

to częste w trakcie badań inwentarzem Zimbardo i Boyda pytania więźniów, o to, czy 

poszczególne twierdzenia dotyczą okresu sprzed osadzenia czy ich aktualnej sytuacji (por. 

Wysocka-Pleczyk, Tucholska, Gulla, Piotrowski, Florek, w druku). 

  Metody kwestionariuszowe wymagają również posiadania możliwości intelektualnych, 

pozwalających na zrozumienie zawartości i treści itemów oraz sprawnego działania funkcji 

pamięci i uwagi, nie zakłóconych z powodu przeżywanego niepokoju czy napięcia. Dlatego 

osoby w ostrych stanach psychopatologicznych nie mogą być badane kwestionariuszowo, 

podobnie jak chorzy mający osłabione funkcje poznawcze (np. w zaawansowanej chorobie 

Alzheimera). W niektórych stanach można uzyskać informacje o funkcjonowaniu temporalnym 

po przeminięciu ostrego stanu (np. w remisji psychozy), jednak są to dane pozyskiwane 

wstecznie, a nie wówczas, gdy trwa ostry stan chorobowy i doświadczenia temporalne są 

najbardziej specyficzne. 

  Kolejnym problemem jest powszechny, niski poziom uświadomienia osobistych 

dyspozycji i kompetencji temporalnych. Badania inwentarzami psychologicznymi, jako 

samoopisowe, wymagają przynajmniej elementarnej samowiedzy w zakresie badanej sfery 

funkcjonowania psychologicznego. Samoopis może nie być miarodajny, jeśli osobie badanej 

brak wglądu i autorefleksji, jest konformistyczna i postępuje jak inni (“choroba pośpiechu”) lub 

włączają się mechanizmy o charakterze obronnym (np. kompensacyjne funkcjonowanie 

ukierunkowane na potwierdzenie własnej wartości przez osiągane sukcesy, zależne od stałego 

zapracowania i ignorowania potrzeb organizmu).  

Samoopis dokonany w formie kwestionariuszowej może co prawda umożliwić 

porównania międzygrupowe, jednak gubi indywidualną głębię i specyfikę doświadczania tak 

złożonego i podstawowego obszaru przeżyć, jakim jest czas psychologiczny (por. narracje osób 

chorych w Rozdziale 4.). Dlatego warto, w celu jak najtrafniejszego opisu wewnętrznych stanów 

temporalnych, uwzględniać w analizie nie tylko podejście ilościowe, ale i jakościowe, łącząc 

opisy o charakterze fenomenologicznym (spontaniczne narracje i obserwacje fenomenów 

zachowania, w tym także obserwacje kliniczne w przypadku zaburzeń o charakterze 

psychopatologicznym, w połączeniu z wywiadem ukierunkowanym na cele bliższe i dalsze oraz 

ważne dla człowieka realizacje uznawanych wartości), z pomiarem ilościowym, jednak 

dostosowanym do specyfiki mentalnej i sytuacyjnej badanych grup. 

Natomiast dla trafnego formułowania wniosków z badań empirycznych i dalszego 

wzbogacania wiedzy o funkcjonowaniu temporalnym człowieka, kluczowe wydaje się 

ujednolicenie używanej terminologii. Próba rozgraniczenia pojęć istotnych dla psychologii czasu 

została przeprowadzona w Rozdziale 1., jednak dla możliwości porównywania prowadzonych 

badań empirycznych i stanowisk teoretycznych konieczna wydaje się unifikacja używanych 
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pojęć. Przykładami pojęć, które mogą nasuwać wątpliwości, są terminy dezintegracji 

temporalnej, które pojawiają się zarówno wówczas, gdy mowa o doświadczaniu sytuacji 

poważnego stresu czy kryzysu psychologicznego przez osobę zdrową, a jedynie w szczególnie 

trudnej sytuacji (sugerujemy używanie sformułowań w rodzaju: stresowa, kryzysowa, okresowa, 

obronna, semi-dezintegracja temporalna), jak i wówczas, gdy mowa o głębokich zaburzeniach 

psychicznych - psychozach (tu odpowiednim sformułowaniem będzie właśnie dezintegracja 

temporalna). Podobnie, gdy mowa o rozszczepieniu temporalnym, jest ono używane zarówno w 

kontekście obronnego odcięcia się od dramatycznych, urazowych przeżyć osoby zdrowej 

(sugerowane określenie mogłoby być sformułowane jako temporalne rozszczepienie obronne 

lub adaptacyjne, obronne odcięcie temporalne), jak i w pełnym chaosu świecie psychotycznym (i 

tu właściwym sformułowaniem będzie rozszczepienie temporalne, zwykle towarzyszące w 

psychozach głębokiej dezintegracji).  

Dla uzyskania pełnego obrazu zależności temporalnych konieczne wydaje się nie tylko 

badanie podobieństw i różnic w zakresie funkcjonowania temporalnego pomiędzy odmiennymi 

grupami wiekowymi, ale także - mimo, że jest to zadanie trudniejsze i wymagające  dużego 

wysiłku - prowadzenie badań longitudinalnych, które umożliwiłyby uzyskanie wiedzy o zmianach 

w zakresie przeżywania czasu w biegu życia oraz uwzględniałyby kwestie zmian w sytuacji 

życiowej (jak choroba, utrata partnera życiowego, przeprowadzki lub migracje i inne), mogących 

mieć istotne znaczenie dla modyfikacji perspektyw czasowych, zmiany dysfunkcjonalnych 

zachowań temporalnych i kształtowania się osobistych koncepcji czasu. 

 

Reasumując…. 
1. Temporalność jest kluczowa dla zrozumienia funkcjonowania jednostek i społeczeństw: 

dla wyjaśnienia sposobu podejmowania decyzji, realizacji celów, zaspokajania potrzeb, działań 

pro- i antyzdrowotnych.  

2. Istnieje specyfika funkcjonowania temporalnego w różnych stanach (normie, kryzysie  i 

zaburzeniach psychopatologicznych). Znajomość tej specyfiki pozwala na dostosowanie 

oddziaływań terapeutycznych do rodzaju zaburzeń temporalnych.  

3. Możliwy jest dwukierunkowy model zależności między perspektywą temporalną a 

funkcjonowaniem życiowym jednostki. Z jednej strony, perspektywa temporalna ma wymiar 

względnie stabilny i jako taka wpływa w sposób ciągły na funkcjonowanie i sposób organizacji 

doświadczeń autobiograficznych, z drugiej, zmiany w sytuacji życiowej i te związane z 

kontekstem sytuacyjnym wpływają na doraźnie wzbudzoną perspektywę temporalną, która 

wówczas nabiera charakteru regulacyjnego. 
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4. Zmiany perspektywy czasowej w toku życia mogą mieć charakter ciągły, a kontinuum 

tych zmian zmierza w okresie starości w kierunku upozytywnienia doświadczeń temporalnych 

(zgodnie z koncepcją positive bias). 

5. Wątek temporalny jest niedoceniany w oddziaływaniach terapeutycznych, warto 

wprowadzać techniki uwzględniające temporalny wymiar funkcjonowania człowieka i formy 

psychoterapii zorientowane na optymalizację doświadczania czasu psychologicznego.  

6. Zdrowie temporalne stanowi jeden z ważnych wymiarów holistycznie ujmowanego 

zdrowia i dobrego funkcjonowania psychospołecznego. 

 



 

160 
 

Literatura cytowana: 
Adams, J., Nettle, D. (2009). Time perspective, personality and smoking, body mass, and 
physical activity: An empirical study. British Journal of Health Psychology, 14, 83–105. 

Adams, J., White, M. (2009). Time Perspective in Socioeconomic Inequalities in Smoking and 
Body Mass Index. Health Psychology, 28(1), 83-90. 

Ahmed, M. (2002). Computer-facilitated dialoque with patients who have schizophrenia. 
Psychiatric Services, 53(1), 99-100. 
  
Albee, G.W. (1982). Preventing psychopathology and promoting human potential. American 
Psychologist, 37(9), 1043-1050. 

Albee, G.W. (1983). Psychopathology, prevention and the just society. Journal of Primary 
Prevention, 4(1), 5-40. 

Albee, G.W. (1996). Revolutions and contrrevolutions in prevention. American Psychologist, 
51(11), 1130-1133. 

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM-5). Fifth Edition. Arlington, VA: American Psychiatric Association. 

Anagnostopoulos, F., Griva, F. (2012). Exploring Time Perspective in Greek Young Adults: 
Validation of the Zimbardo Time Perspective Inventory and the Relationships with Mental Health 
Indicators. Social Indicators Research, 106(1), 41-59. 

Angrilli, A., Cherubini, P., Pavese, A., Manfredini, S. (1997). The influence of affective factors on 
time perception. Perception & Psychophysics, 59, 972-982. 
  
Antonovsky, A. (1995). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie 
zachorować. Warszawa: Fundacja Instytutu Psychiatrii i Neurologii. 
  
Arpawong, T.E., Rohrbach, L.A., Milam, J.E., Unger, J.B., Land, H., Sun, P., Spruijt-Metz, D., 
Sussman, S. (2016). Stressful Life Events and Predictors of Post-traumatic Growth among High-
Risk Early Emerging Adults. Journal of Positive Psychology, 11(1), 1-14. 

Artieda, M.A., Pastor, F., Lacruz, F., Obeso, J.A. (1992). Temporal discrimination is abnormal in 
Parkinson’s disease. Brain, 115, 199-210. 

Ashkanasy, N., Gupta, V., Mayfield, M., Trevor-Roberts, E. (2004). Future orientation. W: R. 
House, P. Hanges, M. Javidan, P. Dorfman, W. Gupta (red.), Culture, leadership, and 
organizations: The GLOBE study of 62 societies (s. 282-342). Thousand Oaks: Sage 
Publications. 

Åström, E., Wiberg, B., Sircova, A., Wiberg, M.,  Corelli, M.G. (2014). Insights into features of 
anxiety through multiple aspects of psychological time. Journal of Integrative Psychology and 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arpawong%20TE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26640507
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rohrbach%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26640507
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Milam%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26640507
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Unger%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26640507
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Land%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26640507
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sun%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26640507
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spruijt-Metz%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26640507
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sussman%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26640507
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sussman%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26640507


 

161 
 

Therapeutics, 2(3), http://www.hoajonline.com/journals/pdf/2054-4723-2-3.pdf, data dostępu 
05.08. 2019 r. 

Athanasopoulos, P., Samuel, S., Bylund, E. (2017). The psychological reality of spatio-temporal 
metaphors. W: A. Athanasiadou (red.), Studies in Figurative Thought and Language (s. 295-
321). Amsterdam: John Benjamins. 

Baird, H., Webb, T.L., Martin, J., Sirois, F.M. (2019). The relationship between time perspective 
and self-monitoring of blood glucose among people with type 1 diabetes. Annales of Behavioral 
Medicine, 53(2), 196-209. 

Bajcar, B. (2002). Wskaźniki czasu psychologicznego: przegląd ważniejszych narzędzi pomiaru. 
Przegląd Psychologiczny, 45(4), 411-429. 
  
Bajcar, B. (2000). Wielowymiarowość osobistych koncepcji czasu. Roczniki Psychologiczne, 3, 
71-93. 

Bar-Haim, Y., Kerem, A., Lamy, D. Zakay, D. (2010). When time slows down: the influence of 
threat on time perception in anxiety. Cognition and Emotion, 24, 225-263. 
  
Barndt, R.J., Johnson, D.M. (1955). Time orientation in delinquents. Journal of Abnormal and 
Social Psychology, 51(2), 343-345. 

Bar-Tal, Y., Cohen-Mansfield, J., Golander, H. (1998). Which stress matters? The examination 
of temporal aspects of stress. The Journal of Psychology, 132(5), 569-576. 
  
Bateson, G., Jackson, D.D., Haley, J., Weakland, J. (1956). Toward a Theory of Schizophrenia. 
Behavioral Science, 1(4), 251-254. 
  
Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie. 

Bauman, Z. (2009). Konsumowanie życia. Kraków: Wydawnictwo UJ. 

Baumeister, R.F., Tierney, J. (2013). Siła woli. Odkryjmy na nowo to, co w człowieku 
najpotężniejsze. Poznań: Media Rodzina. 

Beiser, M., Hyman, I. (1997). Refugees’ time perspective and mental health. American Journal 
of Psychiatry, 154(7), 996-1002. 
 
Berkovich-Ohana A., Dor-Ziderman Y., Glicksohn J., Goldstein A. (2013). Alterations in the 
sense of time, space, and body in the mindfulness-trained brain: a neurophenomenologically-
guided MEG study. Frontiers in Psychology, 4, article 912.  
 
Bilikiewicz, A., Pużyński, S., Rybakowski, J., Wciórka, A. (2002). Psychiatria kliniczna, tom II. 
Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner. 
 
Block, R. A. (1990). Models of Psychological Time. W: R. A. Block (red.), Cognitive models of 
psychological time (s. 1-35). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Ass. 

http://www.hoajonline.com/journals/pdf/2054-4723-2-3.pdf
http://www.hoajonline.com/journals/pdf/2054-4723-2-3.pdf
http://www.research.lancs.ac.uk/portal/en/publications/-(6dd2d1da-4b17-4dff-b707-e280eee14186).html
http://www.research.lancs.ac.uk/portal/en/publications/-(6dd2d1da-4b17-4dff-b707-e280eee14186).html


 

162 
 

Błaszczak A. (2018). Wpływ Treningu Redukcji Stresu opartego na uważności (MBSR) na 
zdrowie fizyczne. Annales Universitatis Marae Curie-Sklodowska Lublin-Polonia, VOL. XXXI, 1, 
sectio J, 61-73. 

Bolotova, A. K., Hachaturova, M. R. (2013). The role of time perspective in coping behaviour. 
Psychology in Russia: State of the Art, 6(3),120-131. 
  
Boniwell, I., Zimbardo, P.G. (2004). Balancing one’s time perspective in pursuit of optimal 
functioning. W: P.A. Linley, S. Joseph (red.), Positive Psychology in Practice (s. 165-178). 
Hoboken, NJ: Wiley. 
  
Boniwell, I., Zimbardo, P.G. (2007). Zrównoważona perspektywa czasowa jako warunek 
optymalnego funkcjonowania. W: P.A. Linley, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w 
praktyce (s. 112-131). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Bonnot, O., de Montalembert, M., Kermarrec, S., Botbol, M., Walter, M., Coulon, N. (2011). Are 
impairments of time perception in schizophrenia a neglected phenomenon? Journal of 
Physiology, 105(4-6), 164-169. 
  
Boski, P. (2010). Kulturowe ramy zachowań społecznych: podręcznik psychologii 
międzykulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Boyd, J., Zimbardo, P.G. (2005). Time Perspective, Health, and Risk Taking. W: A. Strathman, 
J. Joireman (red.), Understanding Behavior in the Context of Time. Theory, Research, and 
Application (s. 85-107). Mahwah. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers LEA.  

Breus, M. (2017). Potęga KIEDY. Żyj w zgodzie ze swoim naturalnym rytmem. Kraków: 
Wydawnictwo Znak. 

Brisette, I., Scheier, M.F., Carver, C.S. (2002). The role of optimism and social network 
development, coping and psychological adjustment during a life transition. Journal of Personality 
and Social Psychology, 82, 102-111. 
  
Brislin, R.W., Kim, E.S. (2003). Cultural diversity in people's understanding and uses of time. 
Applied Psychology, 52(3), 363-382. 

Bschor, T., Ising, M., Bauer, M. (2004). Time experience and time judgment in major depression, 
mania and healthy subjects. A controlled study of 93 subjects. Acta  Psychiatrica Scandinavica, 
109, 222-229. 
 
Burch V., Pennman D. (2016). Mindfulness dla zdrowia. Jak radzić sobie z bólem, stresem i 
zmęczeniem. Warszawa: Samo Sedno, Edgard.  
 
Busuttil, W., Turnbull, G.J., Neal, L.A., Rollins, J., West, A.G., Blanch, N., Herepath, R. (1994). 
Incorporating psychological debriefing techniques within a brief group psychotherapy 
programme for the treatment of post-traumatic stress disorder. The British Journal of Psychiatry, 
167, 495-502. 
  



 

163 
 

Campbell, L.A., Bryant, R.A. (2007). How time flies: a study of novice skydivers. Behaviour 
Research and Therapy, 45, 1389-1392. 
  
Caplan, G. (1964). Principles of preventive psychiatry. New York: Basic Books. 
  
Carel, H. (2008). Illness. Durcham: Acumen. 
  
Carel, H. (2018). Breathlessness: the rift between objective measurement and subjective 
experience. Lancet Respiratory Medicine, 6(5), 332-333. 
 
Carelli M.G., Olsson C.-J. (2015). Neural Correlates of Time Perspective. In: M. Stolarski, N. 
Fieulaine, W. van Beek (red.), Time Perspective Theory; review, Research and Application (s. 
231-242). Springer. 
  
Carelli, M.G., Wiberg B. (2012). Time out of mind: Temporal perspective in adults with ADHD. 
Journal of Attention Disorders, 16(6), 460-466. 

Cerelli, M.G., Wiberg B., Wiberg, M. (2011). Development and construct validation of the 
Swedish Zimbardo Time Perspective Inventory. European Journal of Cognitive Processes, 7, 
135-162.  

Carlson, L.E. (2012). Mindfulness Based Interventions for Physical Conditions: A Narrative 
Review Evaluating Levels of Evidence. ISRN Psychiatry,  Article ID 651583.  

Carlson, L.E. (2014). Mindfulness Based Interventions for Physical Conditions: A Selective 
Review. W: K.W. Brown, J.D. Creswell, R.M. Ryan (red.), Handbook on Mindfulness. Theory, 
Research and Practice. New York: The Guilford Press. 

Carr, A. (2009). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach. Poznań: 
Wydawnictwo Zysk i S-ka. 

Carstensen, L.L., DeLiema, M. (2018). The positivity effect: a negativity bias in youth fades with 
age. Current Opinion in Behavioral Sciences, 19, 7-12. 

Carter, E.C., Mccullough, M.E., Kim J., Corrales C., Blake A. (2012). Religious people discount 
the future less. Evolution and Human Behaviour, 33(3), 224-231. 

Charles, S.T. (2010). Strength and vulnerability integration: a model of emotional well-being 
across adulthood. Psychological Bulletin, 136(6), 1068–1091. 

Charles, S.T., Carstensen, L.L. (2010). Social and emotional aging. Annual Review of 
Psychology, 61, 383-409. 

Chew, H.S.J., Sim, K.L.D., Choi, K.C., Chair, S.Y. (2019). Relationship between self-care 
adherence, time perspective, readiness to change and executive function in patients with heart 
failure. Journal of Behavioral Medicine. DOI: 10.1007/s10865-019-00080-x Data dostępu:  
19.10.2019. 

https://doi.org/10.1007/s10865-019-00080-x


 

164 
 

Chochinov, H.M. (2006). Dying, dignity, and new horizons in palliative end-of-life care. A Cancer 
Journal For Clinicians, 56(2), 84-103. 
 
Chochinov, H.M., Hack, T., Hassard, T., Kristjanson, L.J., McClement, S., Harlos, M. (2005).  
Dignity therapy: a novel psychotherapeutic intervention for patients near the end of life. Journal 
of Clinical Oncology, 23, 5520- 5525. 

Chruścińska-Krawczyk, M., Jasiński, M. (2010). Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie. 
Neurologia Dziecięca, 19(38), 75- 78. 

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (2015). Wyzwania dla psychologii klinicznej w XXI w. Nauka, 2, 69-
85. 

Ciosek, M. (2003). Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 
LexisNexis. 

Covey, R.S. (2003). 7 nawyków skutecznego działania. Poznań: Rebis. 

Covey, R.S. (2005). 8. nawyk. Poznań: Rebis. 

Cooper, H. (1995). History in the Early Years. New York: Routledge. 

Cottle, T.J. (1976). Perceiving time: A psychological investigation with men and women. New 
York: Wiley. 

Csíkszentmihályi, M. (1998). Urok codzienności. Psychologia emocjonalnego przepływu. 
Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. 

Csíkszentmihályi, M. (2005). Przepływ: jak poprawić jakość życia: psychologia optymalnego 
doświadczenia. Taszów: Biblioteka Moderatora. 

Cybis, N., Rowiński, T. i Przepiórka, A. (2012). Development of the Polish version of Zimbardo 
Time Perspective Inventory. Plakat: Ist International Conference on Time Perspective, 5-8 
września 2012, Coimbra, Portugal. 

Czabała, C., Meder, J., Sawicka, M. (2002). Podstawowe zaburzenia psychiczne. W: J. Strelau 
(red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom III  (s. 583-603). Gdańsk: Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne. 

D’Argembeau, A., Raffard, S., Van der Linden, M. (2008). Remembering the past and imagining 
the future in schizophrenia. Journal of Abnormal Psychology, 117(1), 247-251. 
  
Daltrey, M.H., Langer P. (1984). Development and evaluation of a measure of future time 
perspective. Perceptual and Motor Skills, 58, 719-725. 
  
Dass-Brailsford, P. (2007). A Practical Approach to Trauma. Empowering Interventions. Chapter 
5: Crisis Intervention (s. 93-114.). California: SAGE Publications. 

Daugherty J.R., Brase G.L. (2010). Taking time to be healthy: Predicting health behaviors with 
delay discounting and time perspective. Personality and Individual Differences, 48, 202-207. 



 

165 
 

Drakulić, B., Tenjović, L., Lecić-Tosevski, D. (2018). Disturbed subjective time experience in 
post-traumatic stress disorder. The European Journal of Psychiatry, 32(1), 16-25. 
  
Droit-Volet, S., Mermillod, M., Cocenas-Silva, R., Gil, S. (2010). The effect of expectancy of a 
threatening event on time perception in human adults. Emotion, 10(6), 908-914. 

Dziwańska, K. (2007). Cele i plany życiowe młodzieży a rozwój perspektywy przyszłościowej – 
wyniki badań. Psychologia Rozwojowa, 12(4), 75-84. 

El Haj, M., Kapogiannis, D. (2016). Time distortions in Alzheimer’s disease: a systematic review 
and theoretical integration. NPJ Aging and Mechanisms of Disease, 2, Article number: 16016. 
DOI:10.1038/npjamd.2016.16. Dostęp 19.10.2019. 

Endler, N. S., Parker, J. D. A. (1990). Multidimensional Assessment of Coping: A critical 
evaluation. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 844-854. 
 
Fajkowska, M., Szymura, B. (red.) (2009). Lęk. Geneza, mechanizmy, funkcje. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Ferrari, J., Özer, B. U., Demir, A. (2009). Chronic Procrastination Among Turkish Adults: 
Exploring Decisional, Avoidant, and Arousal Styles. The Journal of Social Psychology, 149(3), 
302-307. 

Fingelkurts, A.A., Fingelkurts, A.A. (2006). Timing in cognition and EEG brain dynamics: 
discreteness versus continuity. Journal of Cognitive Processes, 7, 135-162.  
 
Fingerman, K.L., Perlmutter, M. (1995). Future time perspective and life events across 
adulthood. Journal of General Psychology, 122, 95-112. 
 
Fjorback L.O., Arendt M., Ornbol E., Fink P., Walach H. (2012). Rola ćwiczeń medytacyjnych w 
codziennym radzeniu sobie z uporczywymi dolegliwościami somatycznymi i trudnymi emocjami. 
Medycyna Praktyczna Psychiatria, 4.  https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/choroby/75989,rola-
cwiczen-medytacyjnych-w-codziennym-radzeniu-sobie-z-uporczywymi-dolegliwosciami-
somatycznymi-i-trudnymi-emocjami. Dostęp: 27.10.2019. 
  
Folkman, S. (2008). The case for positive emotions in the stress process. Anxiety, Stress and 
Coping, 21(1), 3-14. 
  
Folkman, S., Bostrom, A., Park C.L. (2001). Appraisals of controllability and Coping in 
Caregivers and HIV+ Men: Testing the Goodness - of - Fit Hypothesis. Journal of Consulting and 
Clinical Psychology, 69(3), 481-488. 
  
Folkman, S., Lazarus, R. (1985). If it changes it must be a process: Study of emotion and coping 
during three stages of a college examination. Journal o f Personality and Social Psychology, 48, 
150-170. 
  
Folkman, S., Moskowitz, J.T. (2000a). Positive affect and the other side of coping. American 
Psychologist, 55, 647-654. 

https://dx.doi.org/10.1038%2Fnpjamd.2016.16
https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/choroby/75989,rola-cwiczen-medytacyjnych-w-codziennym-radzeniu-sobie-z-uporczywymi-dolegliwosciami-somatycznymi-i-trudnymi-emocjami
https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/choroby/75989,rola-cwiczen-medytacyjnych-w-codziennym-radzeniu-sobie-z-uporczywymi-dolegliwosciami-somatycznymi-i-trudnymi-emocjami
https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/choroby/75989,rola-cwiczen-medytacyjnych-w-codziennym-radzeniu-sobie-z-uporczywymi-dolegliwosciami-somatycznymi-i-trudnymi-emocjami


 

166 
 

  
Folkman, S., Moskowitz, J., T. (2000b). Stress, positive emotions, and coping. Cur-rent 
Directions in Psychological Science, 9, 115-118. 
 
Fontes R. (i 16 współautorów) (2016). Time perception mechanisms at central nervous system. 
Neurology International, 8, 14-22. 
  
Ford, J.D. (2009). Posttraumatic Stress Disorder. USA:  Elsevier Inc. 
  
Fraisse, P. (1963). The psychology of time. Oxford: Harper and Row. 

Frank, L.K. (1939). Time perspectives. Journal of Social Philosophy, 4, 293-312. 

Frankl, V.E. (1984). Nieuświadomiony Bóg. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX. 

Friedman, M., Rosenman, R. (1974).Type A Behavior and Your Heart. NewYork: Random 
House. 

Fuchs, T. (2001). Melancholia as a Desynchronization: Toward a Psychopathology of 
Interpersonal Time. Psychopathology, 34, 179-186. 
  
Fuchs, T. (2005). The phenomenology of body, space and time in depression. Comprendre, 15, 
108-121. 
  
Fuchs, T. (2014). Psychopathology of depression and mania: symptoms, phenomena and 
syndromes. Journal of Psychopathology, 20, 404-413. 
  
Furmańska, J., Ligocka, M., Milik, A., Kołodziejska, A., Rzepa, T. (2019). Postrzeganie czasu i 
jego znaczenie w procesie adaptacji do choroby nowotworowej. Czasopismo Psychologiczne, 
25(1), 95-99. 

Gaidamowicz, R., Deksnyté, A., Palinauskaité, K., Aranauskas, R., Kasiulevičius, V., Šapoka, V., 
Aranauskas, L. (2018). ADHD – plaga XXI wieku? Psychiatria Polska, 52(2), 287-307. 

Gaweł, M., Potulska-Chromik, A. (2015). Choroby neurodegeneracyjne: choroba Alzheimera i 
Parkinsona. Postępy Nauk Medycznych, 7, 468-476. 

George, M. (2001). Sztuka relaksu. Warszawa: MUZA SA. 

Gilbert, S. P., Sifers, S. K. (2011). Bouncing Back from a Breakup: Attachment, Time 
Perspective, Mental Health, and Romantic Loss. Journal of College Student Psychotherapy, 
25(4), 295-310. 
  
Gjesme, T. (1979). Future time orientation as function of achievement motives, ability, delay of 
gratification, and sex. Journal of Psychology, 101, 173-188. 

Goffman, E. (1961). Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other 
Inmates. New York: Doubleday Anchor. 
  



 

167 
 

Goldrich, J.M. (1967). A study in time orientation: The relation between memory for past 
experience and orientation to the future. Journal of Personality and Social Psychology, 6, 216-
221. 

Greenstone, J.L., Leviton, S.C. (2005). Interwencja kryzysowa. Gdańsk: GWP. 

Griva, F., Tseferidi, S.-J., Anagnostopoulos, F. (2014). Time to get healthy: Associations of time 
perspective with perceived health status and health behaviors. Psychology, Health and 
Medicine, 20(1), 25-33. 

Grochocki, K. (2019). Zmiana perspektywy temporalnej w okresie noworocznym a wymiary 
osobowości. Niepublikowana praca magisterska. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. 

Grondin, S. (2017). Chronométrage et perception temporelle. Canadian Journal of Experimental 
Psychology, 71(4), 313-327. 
  
Gruszczyńska, E. (2007). Susan Folkman rozszerzenie klasycznego modelu stresu i radzenia 
sobie: o roli i znaczeniu emocji pozytywnych. Studia Psychologica, 7, 285-297. 
  
Gu, Y., Mol, L., Hoetjes, M., Swerts, M. (2014). Does Language Shape the Production and 
Perception of Gestures? A Study on late Chinese-English Bilinguals’ Conceptions about Time. 
Proceedings of the Cognitive Science Society, 36, 547-552. 
  
Gulla, B., Wysocka-Pleczyk, M., Tucholska, K. (2017). Doświadczenia temporalne chorych 
somatycznie. W: A. Borzęcki (red.), Środowisko a zdrowie, t. I (s. 69-81). Lublin: Norbertinum. 

Gum, A., Snyder, C.R. (2002). Coping with terminal illness: the role of hopeful thinking. Journal 
of Palliative Medicine, 5(6), 883-894. 

Guthrie, L.C., Bulter, S.C., Ward, M.M. (2009). Time perspective and socioeconomic status: A 
link to socioeconomic disparities in health? Social Science & Medicine, 68(12), 2145–2151. 
 
Guthrie, L.C., Lessl, K., Ochi, O., Ward, M.M. (2013). Time perspective and smoking, obesity, 
and exercise in a community sample. American Journal of Health Behavior, 37(2), 171–180. 

Hall, P.A., Fong, G.T. (2007). Temporal self-regulation theory: A model of individual health 
behavior. Health Psychology Review, 1(1), 6-52. 

Hall, E.T. (1989). Beyond culture. New York: Anchor. 

Hamilton J.M., Kives K.D., Micevski V., Grace S.L. (2003). Time Perspective and Health-
Promoting Behavior in a Cardiac Rehabilitation Population. Behavioral Medicine, 28(4), 132-139. 

Hammen, C. (2006). Depresja. Gdańsk: GWP. 
  
Hammond, D.C. (2006). What is Neurofeedback? Journal of Neurotherapy, 10(4), 24–36. 



 

168 
 

Hausz-Piskorz, B., Buczkowski, K. (2013). Diagnostyka i leczenie choroby Alzheimera w 
warunkach praktyki lekarza rodzinnego. Wybrane problemy kliniczne, Forum Medycyny 
Rodzinnej, 7(4), 198-207. 

Heerey, E. A., Matveeva, T. M., Gold, J. M. (2011). Imagining the Future: Degraded 
representations of future rewards and events in schizophrenia. Journal of Abnormal Psychology, 
120(2), 483-489. 
  
Heitzman, J. (2009). Zaburzenia potraumatyczne - możliwości psychoterapeutyczne, przegląd 
koncepcji. W: J. Strelau, B. Zawadzki, M. Kaczmarek (red.), Konsekwencje psychiczne traumy. 
Uwarunkowania i terapia (s. 321-342). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 
  
Heszen-Niejodek, I. (2002a). Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie. W: J. Strelau 
(red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom III, Jednostka w społeczeństwie i elementy 
psychologii stosowanej (s. 463-492). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 
  
Heszen-Niejodek, I. (2002b). Znaczenie regulacyjnej roli temperamentu w badaniach nad 
stresem psychologicznym. Czasopismo Psychologiczne, 8(1), 39-48. 
  
Hobfoll, S. E. (1989). Conversation of Resources. A new attempt at conceptualizing stress. 
American Psychologist, 44, 513-524. 
  
Hofstede, G. (2003). Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and 
organizations across nations. California: SAGE Publications. 

Hofstede, G., Hofstede G.J., Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: Software of the 
mind. New York: McGraw-Hill. 

Holiczer, A., Gałuszko, M., Cubała, W.J. (2007). Zaburzenia stresowe pourazowe - opis ewolucji 
koncepcji zaburzenia i podejść terapeutycznych. Via Medica, 1, 25-32. 
  
Holman, A., Silver, R. (2005). Future-Oriented Thinking and Adjustment in a Nationwide 
Longitudinal Study Following the September 11th Terrorist Attacks. Motivation and Emotion, 
29(4), 385-406. 
  
Holman, E.A., Silver, R.C. (1998). Getting "stuck" in the past: Temporal orientation and coping 
with trauma. Journal of Personality and Social Psychology, 74(5), 1146-1163. 
  
Holman, E.A., Silver, R.C., Mogle J. A., Scott S B. (2016). Adversity, time, and well-being: A 
longitudinal analysis of time perspective in adulthood. Psychology of Aging, 31(6), 640-651. 

Holman E.A., Zimbardo P.G. (2009). The Social Language of Time: The Time Perspective-
Social Network Connection. Basic and Applied Social Psychology, 31, 136-147. 

Holmes, T, Rache, R. (1967). The Social Readjusting Rating Scale. Journal of Psychosomatic 
Research, 11, 213-218. 
  



 

169 
 

Hoornaert, J. (1973). Time perspective: Theoretical and methodological considerations. 
Psychologica Belgica, 13, 265-294. 

Huflejt-Łukasik, M. (1999). Depresja - wybrane modele teoretyczne. Część druga. Nowiny 
Psychologiczne, 2, 37-52. 
  
Huflejt-Łukasik, M. (2010). Ja i procesy samoregulacji. Różnice między zdrowiem a 
zaburzeniami psychicznymi Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 
  
Huflejt-Łukasik M. (1999a). Depresja - wybrane modele teoretyczne. Część pierwsza. Nowiny 
Psychologiczne, 1, 5-20. 
  
Inzlicht, M., Berkman, E. (2015). Six questions for the resource model of control (and some 
answers). Social and Personality Psychology Compass, 9/10,  511–524. 

Izydorczyk, B. (2016). Aspekty psychologiczne w stanach zagrożenia życia. W: K. Sosada (red.), 
Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych (s. 539-556). Warszawa: 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 

Izydorczyk, B. (2018). Wybrane problemy psychologiczne związane z urazami ciała. W: K. 
Sosada, W. Żurawiński (red.), Ostre stany zagrożenia życia w obrażeniach ciała (s. 1113-1131). 
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 

Jakubowska, U. (2005). Ekstremizm polityczny. Gdańsk: GWP 

James, R.K., Gilliland, B.E. (2004). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: PARPA. 

Jankowski, K. S. (2011). W rytmie nastroju. W: E. Goryńska, M. Ledzińska, M. Zajenkowski 
(red.), Nastrój. Modele, geneza, funkcje (s. 55-72). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Jaworska-Gruszczyńska, I. (2016). Prokrastynacja – struktura konstruktu a stosowane skale 
pomiarowe. Testy Psychologiczne w Praktyce i Badaniach, 2(1), 36 - 59.  

Jędrzejczyk, J., Huflejt-Łukasik, M. (2017). Siła woli - modele teoretyczne i ich zastosowania w 
coachingu. Coaching Review, 1(9), 8-23. 

Ju, J., Dranias, M.R., Van Dongen, A.M. (2015). Spatio-temporal memory is an intrinsic property 
of networks of dissociated cortical neurons. Journal of Neuroscience, 35, 4040-4051.  

Kabat-Zinn, J. (2016). Życie piękna katastrofa. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca. 

Kagge, E. (2017). Cisza. Warszawa: Muza SA. 

Kairys, A. (2010). Correlations between time perspectives and personality traits in different age 
groups. Bridges/Tiltai, 51(2), 159-172. 

Kerns, K.A., McInerney, R.J., Wilde, N.J. (2001). Time Reproduction, Working Memory, and 
Behavioral Inhibition in Children with ADHD. Child Neuropsychology, 7(1), 21–31. 



 

170 
 

Kępiński, A. (1974). Melancholia. Warszawa: PZWL. 
  
Kępiński, A. (1986). Psychopatologia nerwic. Warszawa: PZWL. 
  
Kępiński,  A. (1987). Lęk. Warszawa: PZWL. 
  
Kępiński, A. (1992). Schizofrenia. Kraków: Sagittarius. 

Kitajewska, W., Szeląg, W., Kopański, Z., Maslyak, Z., Sklyarov, I. (2014). Choroby 
cywilizacyjne i ich prewencja. Journal of Clinical Healthcare, 1, 3-47. 

Kjellgren, A., Westman, J. (2014). Beneficial effects of treatment with sensory isolation in 
flotation-tank as a health-care intervention. BMC Complementary and Alternative Medicine, 
14(1), 417. DOI: 10.1186/1472-6882-14-417. Data dostępu 18.09.2019 r. 

Klose, J. (1997). Whitehead‘s theory perception. W: H. Atmanspacher, E. Ruhnau (red.), Time, 
temporality, now. Experiencing time and concepts of time in an interdisciplinary perspective (s. 
23-42). Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag. 

Knapp, R.H, Garbutt, J.T. (1958). Time imagery and achievement motive. Journal of Personality, 
26, 426-434. 

Knaur, H., Knaur J. (2011). Perfectionism and Procrastination: Cross Cultural Perspective. 
Journal of Social Sciences, 5(1), 34-50. 

Knaus, W.J. (2007). Nie odkładaj spraw na później. Jak sobie radzić z tą zgubną skłonnością. 
Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza.  

Kochańska, H. (2018). Czas w metaforze - postrzeganie czasu przez młodych dorosłych z 
Hiszpanii i Polski. Niepublikowana praca magisterska. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. 

Kontrymowicz-Ogińska, H. (2011). Chronotyp.  Aspekty behawioralne, korelaty osobowościowe, 
konsekwencje zdrowotne. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka. 

Krotochvil, S. (2003). Podstawy psychoterapii. Poznań: Wydawnictwo  Zysk i S-ka. 

Król J., Boniecka K., Rzepa T. (2016). Perspektywa czasowa w okresie późnej dorosłości i jej 
znaczenie dla satysfakcji z życia uczestniczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku – doniesienia 
wstępne. Polskie Forum Psychologiczne, 21(4), 589-601. 

Król, J., Szcześniak, M., Koziarska, D., Rzepa, T. (2015). Akceptacja choroby i postrzeganie 
czasu u osób leczonych immunomodulacyjnie z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia 
rozsianego. Psychiatria Polska, 49(5), 911-920. 

Kubacka-Jasiecka, D. (1997). Z psychologii kryzysu. W: D. Kubacka-Jasiecka, A. Lipowska-
Teutsch (red.), Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej (s. 11-29). Kraków: 
Wydawnictwo ALL. 
  
Kubacka-Jasiecka, D. (2010). Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. 
Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. 

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6882-14-417.pdf
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6882-14-417.pdf


 

171 
 

 
Kubis, I. (2008). Zarządzanie samym sobą w czasie. Gliwice: Wydawnictwo Złote Myśli. 
  
Kuich, M., Trempała, J. (1995). Organizacja temporalna doświadczeń życiowych i poziom 
rozwoju operacji umysłowych. W: J. Trempała (red.), Rozwijający się człowiek w zmieniającym 
się świecie (s. 407-415). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej. 

Kurzban, R., Duckworth, A., Kable, J., Myers, J. (2013). An opportunity cost model of subjective 
effort and task performance. Behavioral and Brain Sciences, 36(6), 661-679. 

Lakoff, G., Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. London: The University of Chicago Press. 

Lasane, T.P., O’Donnell, D.A. (2005). Time orientation measurement: A conceptual approach. 
W: Strathman A., Joireman J. (red.), Understanding Behavior in the Context of Time: Theory, 
Research, and Application. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

Laureiro-Martinez, D., Trujillo, C.A., Unda, J. (2017). Time Perspectives and Age: A Review of 
Age Associated Differences. Frontiers in Psychology, 8, 101. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.00101. 
Dostęp 19.10.2019. 

Lazarus, R.S. (1966). Psychological stress and the coping process. McGraw-Hill, New York. 
  
Lazarus, R.S. (1986). Paradygmat stresu i radzenia sobie. Nowiny Psychologiczne, 3-4, 2-39. 
 
Lazarus, R.S. (1990). Theory-based stress measurement. Psychological Inquiry, 1, 3-13. 
 
Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. New York: Springer 
Publishing Company. 
  
Lazarus, R.S., Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and coping. 
European Journal of Personality, 1, 141-169. 
  
Lennings, C.J., Burns, A.M. (1998). Time perspective: Temporal extension, time estimation, and 
impulsivity. Journal of Psychology Interdisciplinary & Applied, 132, 367-381. 

Loftus, E.F., Schooler, J.W., Boone, S.M., Kline, D. (1987). Time went by so slowly: 
Overestimation of event duration by males and females. Applied Cognitive Psychology, 1, 3-13.  
  
Lombranz, J., Shmotkin, D., Vardi, R. (1991). The equivocal meanings of time: Exploratory and 
structural analyses. Current Psychology: Research & Reviews, 10, 3-20. 
  
Luban-Plozza, B., Pöldinger, W., Kröger, F., Wasilewski, B. (1995). Zaburzenia 
psychosomatyczne w praktyce lekarskiej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 
 
Łukasiewicz, K., Górska, K. (2016). Czas jako wartość – Postrzeganie czasu przez młodych 
Polaków. Innowacje Psychologiczne. Studenckie Czasopismo Naukowe, 5(1), 51-59. 

Łukaszewski, W., Boguszewska, J. (2008). Strategie obrony przed lękiem egzystencjalnym. 
Nauka, 4, 23-34. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.00101/full


 

172 
 

Greenberg J., Solomon S., Pyszczynski T. (1997). Terror management theory of self-esteem 
and cultural worldviews: Empirical assessments and conceptual refinements. W: M. P. Zanna 
(red.), Advances in Experimental Social Psychology (s. 61-72). New York: Academic Press. 

Macan, T.H., Shahani, C., Dipboye, R.L., Phillips, A.P. (1990). College students` time 
managements: Correlations with academic performance and stress. Journal of Educational 
Psychology, 82, 760-768. 

McClement, S., Chochinov, H.M., Hack, T., Kristjanson, L. (2007). Dignity Therapy: Family 
member perspectives. Journal of Palliative Medicine, 10(5), 1076-1082. 

MacCoon, D.G., Wallace, J.F., Newmann, J.P. (2004). Self-regulation. Context – appropriate 
balanced attention W:  R. R. Baumeister,  K. D. Vohs (red.), Handbook of self – regulation (s. 
422-444). New York: The Guilford Press. 

Maciuszek J. (2015). Obraz człowieka w dziele Kępińskiego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

Markiewicz, K. (2019). Prokrastynacja. O przyczynach i skutkach odkładania spraw na potem. 
Warszawa: Wydawnictwo Difin.  

Marmar C.R., Weiss D.S., Metzler T.J. (1998). Peritraumatic dissociation and posttraumatic 
stress disorder. W: J.D. Brenner, C.R. Marmar (red.), Progress in psychiatry, No. 54. Trauma, 
memory, and dissociation (s. 229-247). Arlington, VA, US: American Psychiatric Association. 
  
Maruszewski, T. (2009). Pamięć autobiograficzna. Gdańsk: GWP 

May, R. (1973). Psychologia i dylemat ludzki. Warszawa: PAX. 
  
McClement, S., Chochinov, H.M., Hack, T., Kristjanson, L. (2007). Dignity Therapy: Family 
member perspectives. Journal of Palliative Medicine, 10(5), 1076-1082. 
  
Melges, F.T. (1982). Time and the inner future: A temporal approach to psychiatric disorders. 
New Jersey: Wiley Interscience Publications. 
  
Melges, F.T. (1990). Identity and temporal perspective. W: R.A. Block (red.), Cognitive models of 
psychological time (s. 255-266). Hillsdale, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 
  
Mello, Z.R., Worrell, F.C. (2015). The past, the present, and the future: A conceptual model of 
time perspective in adolescence. W: M. Stolarski, N. Fieulaine, W. van Beek (red.), Time 
perspective theory; review, research and application (s. 115-129). Cham: Springer International 
Publishing. 

Mello, Z.R., Worrell, F.C. (2016). The Adolescent Time Inventory: Technical manual. San 
Francisco: Colorado Springs. 

Mihotich, M., Compton, Z. (2017). Twój rok z Bullet Bookiem. Jak dzień po dniu kreatywnie 
zorganizować sobie życie. Kraków: Insignis Media S.C. 



 

173 
 

Milfont, T.L., Gouveia, V.V. (2006). Time perspective and values. An exploratory study of their 
relations to environmental attitudes. Journal of Environmental Psychology, 26, 72-82. 

Milfont, T.L., Andrade, P.R., Belo, R.P., Pessoa, V.S. (2008). Testing Zimbardo Time 
Perspective Inventory in a Brazilian sample. Revista Interamericana de Psicología, 42(1), 49-58. 

Modzelewski, P. (2018). Prokrastynacja. Odłóż odkładanie na zawsze. Wydawnictwo 
Internetowe: E-bookowo. 

Mohammadi, M., Danesh, E., Taghiloo, S. (2018). The mediating role of time perspective in the 
relationship between religious orientation and quality of life. Fundamentals of Mental Health, 
20(1), 75-86. 

Möller, H.-J. (2014). The consequences of DSM-5 for psychiatric diagnosis and 
psychopharmacotherapy. International Journal Psychiatry and Clinical Practice, 18(2), 78–85. 

Möller, H.-J. (2018). Możliwości i ograniczenia DSM – 5 w polepszeniu klasyfikacji i diagnozy 
zaburzeń psychicznych. Psychiatria Polska, 52(4), 611-628. 

Mooney, A., Earl, J.K., Mooney, C.H., Bateman, H. (2017). Using balanced time perspective to 
explain well-being and planning in retirement. Frontiers in Psychology, 8, 1781, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5646178/ Data dostępu 14.08.2018 r. 

Morgan, A. (2011). Terapia narracyjna. Wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo Eneteia. 

Morrison, J. (2016). DSM-5 bez tajemnic. Przewodnik dla klinicystów. Kraków: Wydawnictwo UJ. 

Moskalewicz, M. (2017). Temporalny wymiar zaburzeń psychicznych w perspektywie psychiatrii 
fenomenologicznej i psychologii egzystencjalnej. Przegląd Filozoficzno-Literacki, 1(46), 1643-
2045. 
  
Mostowik, J., Cyranka K. (2018). Nowe trendy w psychoterapii. Znaczenie perspektywy 
czasowej w obszarze zdrowia psychicznego oraz podejmowanych interwencji terapeutycznych. 
Psychoterapia, 1(84), 17-29. 
  
Muro, A., Castellà, J., Sotoca, C., Estaún, S., Valero, S., Gomà-i-Freixanet, M. (2015). To what 
extent is personality associated with time perspective? Anales De Psicología / Annals of 
Psychology, 31(2), 488-493. 

Nezu A.M. (1987). A problem-solving formulation of depression: A literature review and proposal 
of a pluralistic model. Clinical Psychology Review, 7(2), 121-144. 

Norton, D.G. (1993). Diversity, early socialization, and temporal development: The dual 
perspective revisited. Social Work, 38(1), 82-90. 

Nosal, C.S. (2000). Czas jako wymiar regulacji zachowania. Problemy psychologii temporalnej, 
W: J. Brzeziński i S. Kowalik (red.), O różnych sposobach uprawiania psychologii (s. 106-130). 
Poznań: Zysk i S-ka. 



 

174 
 

Nosal, C.S. (2001). Problem umysłowych reprezentacji czasu i poziomów temporalności. Studia 
Psychologiczne, 40, 55-70. 

Nosal, C.S. (2004). Neuropsychologia kodowania temporalnego i poczucia czasu. Przegląd 
Psychologiczny, 47(2), 175-190. 

Nosal, C.S., Bajcar, B. (2004). Czas psychologiczny: wymiary, struktura, konsekwencje. 
Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN. 

Noyes, R., Kletti, R. (1977). Depersonalization in response to life-threatening danger. 
Comprehensive Psychiatry, 18, 375-384. 

Nozari, M,., Janbabai, G., Doustni, Y. (2013). Time perspective in healthy individuals and 
patients suffering from cancer and diabetes. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 
Studia Psychologica VI, 157-165. 
  
Nunes, M., Martins e Silva, D., Bastos, V.H., Dias, G., Silva-Junior, F., Teixeira, S. (2016). 
Distortions of Time Perception during Critical Situations. International Journal of Emergency 
Mental Health and Human Resilience, 18(2), 742-743. 
  
Nuttin J., Lens, W. (1985). Future time perspective and motivation. Theory and research 
method. Leuven: Leuven University Press Hillsdale, NY; Erlbaum. 

Ogińska-Bulik, N. (1999). Modyfikacja zachowań Typu A u dzieci. Przegląd Psychologiczny, 
42(4), 83-94. 
  
Oleś, P.K. (2012). Dialogowe funkcje Ja – implikacje dla zdrowia. Chowanna, Tom specjalny, 
47-65.  
  
Osterweg, J., Hartman, C.A., Hendricks, P. (2018). Temporality out of order: temporal 
perspective taking in language in children with autism spectrum disorder. Frontiers in 
Psychology, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6134024/ Data dostępu 28.09.2019 
r. 

Otrębska, M. (2011). Analiza leksykalna tekstów wypowiedzi pacjentów ze zdiagnozowaną 
schizofrenią paranoidalną. Doniesienie z badań. W: M. Otrębska (red.), O utrudnieniach w 
porozumiewaniu się (s. 29-45).  Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. 
  
Oyanadel, C., Buela-Casal, G. (2014). Time perception and psychopathology: Influence of time 
perspective on quality of life of severe mental illness. Actas Españolas de Psiquiatría, 42(3), 99-
107. 
  
Pabjan, T. (2005). Czas poza-fizyczny w filozofii Henryka Mehlberga. Lublin: Wydawnictwo KUL. 

Paluchowski, J. (2010). Diagnoza oparta na dowodach empirycznych - czy potrzebny jest “Polski 
Buros”? Roczniki Psychologiczne, XIII, 2, 7-27. 

Pawełczyńska, A. (1986). Czas człowieka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6134024/


 

175 
 

Piaget, J., Inhelder, B. (1993). Psychologia dziecka. Wrocław: Wydawnictwo Siedmioróg. 

Pilecka, B. (1997). Kryzys suicydalny - problemy prewencji i interwencji psychologicznej. W: D. 
Kubacka-Jasiecka, A. Lipowska (red.), Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej 
(s. 131-142). Kraków: Wydawnictwo ALL. 
  
Poal, P. (1990). Introduction to the Theory and Practice of Crisis Intervention. Quaderns de 
Psicologia, 10, 121-140. 
  
Popiel, A., Pragłowska, E. (2009). Terapia zaburzeń potraumatycznych. W: J. Strelau, B. 
Zawadzki, M. Kaczmarek (red.), Konsekwencje psychiczne traumy. Uwarunkowania i terapia (s. 
343 – 374).Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 
 
Przepiórka, A. (2011). Kwestionariusz ZTPI. Polska adaptacja. Arkusz metody. 
http://www.timeperspective.net/uploads/2/5/4/4/25443041/polish.pdf Dostęp dnia: 26.10.2019. 

Przepiorka, A., Blachnio, A. (2016).  Time perspective in Internet and Facebook addiction. 
Computers and Human Behaviour, 60, 13-18. 

Przepiorka, A., Sobol-Kwapinska, M., Jankowski, T. (2016). A Polish short version of the 
Zimbardo Time Perspective Inventory. Personality and Individual Differences, 101, 78-89.  

Randler, Ch. (2009). Proactive people are morning people. Journal of Applied Social 
Psychology, 39(12), 2787-2797. 

Rapoport, A., Chammah, A. M., Orwant, C.J. (1965). Prisoner’s Dilemma: A Study in Conflict 
and Cooperation. The University of Michigan Press. 
  
Ratcliffe, M. (2012). Varieties of temporal experience in depression. Journal of Medicine and 
Philosophy, 37, 114-138. 
  
Ratcliffe, M., Ruddell, M., Smith, B. (2014). What is a “sense of foreshortened future?” A 
phenomenological study of trauma, trust, and time. Frontiers in Psychology. Theoretical and 
Philosophical Psychology, 5, Article 1026, 1-10. 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2014.01026/full Data dostępu 19.10.2019. 
 
Roberts, J.E., Monroe, S.M. (1992). Vulnerable self-esteem and depressive symptoms: 
Prospective findings comparing three alternative conceptualizations. Journal of Personality and 
Social Psychology, 62, 804-812. 

Roeckelein, J.E. (2000). The concept of time in psychology: A resource book and annotated 
bibliography. Westport, Conn.-London: Greenwood Publishing Group. 

Roncancio, A.M., Ward, K.K., Fernandez, M.E. (2014). The Influence of Time Perspective on 
Cervical Cancer Screening among Latinas in the United States. Journal of Health Psychology, 
19(12), 1547-1553. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2014.01026/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2014.01026/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2014.01026/full


 

176 
 

Roskies, E., Kearney, H., Spevack, M., Surkis, A., Cohen, C., Gilman, S. (1979). Generalizability 
and durability of treatment effects in an intervention program for coronary-prone managers. 
Journal of Behavioral Medicine, 2, 195-202. 
 
Rubia, K. (2006). The neural correlates of timing functions. W: J. Glocksohn, M. Myslobodsky 
(red.), Timing the future: The case for time-based prospective memory (s. 2012-238). World 
Scientific Publishing. 
Ruiz, R.A., Krauss, H.H. (1968). Anxiety, temporal perspective and item content of the 
incomplete thoughts test (ITT). Journal of Clinical Psychology, 24(1), 70-72. 

Rush, J., Grouzet, F.M.E. (2012). It is about time: Daily relationships between temporal 
perspective and well-being. Journal of Positive Psychology, 52(1), 19-38. 

Ryan, J.J., Kreiner, D.S., Seeley, J.S., Paolo, A.M. (2015). Temporal disorientation base rates in 
Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease. Gerontology and Geriatric Research, 4(3), 
https://pdfs.semanticscholar.org/c940/1b3cc34a55ac6e28623d5b2a5ea8cfed27d7.pdf Data 
dostępu: 28.09.2019 r. 

Robakowski, F., Białek, A., Chojnicka, I., Dziechciarz, P., Horvath, A., Janas-Kozik, M., Jeziorek, 
A., Pisula, E., Piwowarczyk, A., Słopień, A., Sykut-Cegielska, H., Szajewska, K., Szczałuba, K., 
Szymańska, K., Urbanek, K., Waligórski, A., Wojciechowska, A., Broniszewski, M., Dunajska, A. 
(2014). Zaburzenia ze spektrum autyzmu – epidemiologia, objawy, współzachorowalność i 
rozpoznawanie. Psychiatria Polska, 48(4), 653-665. 

Safren, S.A., Perlman, C.A.,  Sprich S., Otto, M.W. (2015). Poskromić ADHD. Poznawczo-
behawioralna terapia dorosłych. Poradnik pacjenta. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne. 

Sailer, U., Rosenber, G.P., Al Nima, A., Gamble, A., Garling, T., Archer, T., Garcia, D. (2014). A 
happier and less sinister past, a more hedonistic and less fatalistic present and a more 
structured future: Time perspective and well-being. PeerJ, 2, e303, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3961480 Data dostępu: 20.09.2019. 

Sanders, E. (1986). Development of a tool to measure subjective time experience. Nursing 
Research, 35, 178-182. 

Sass, L. A., Pienkos, E. (2013). Space, Time and Atmosphere. A Comparative Phenomenology 
of Melancholia, Mania and Schizophrenia. Journal of Consciousness Studies, 20(7-8), 131-152. 

Schultz, W. (2016). Dopamine reward prediction error coding. Dialogues in Clinical 
Neuroscience,  18(1), 23–32. 

Sędek, G., Bedyńska, S. (2010). Życie na czas: perspektywy badawcze postrzegania czasu. 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Sęk, H., Ziarko, M. (2017). Człowiek w sytuacji przewlekłej choroby. Czasopismo 
Psychologiczne, 23(1), 89-96. 

https://pdfs.semanticscholar.org/c940/1b3cc34a55ac6e28623d5b2a5ea8cfed27d7.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/c940/1b3cc34a55ac6e28623d5b2a5ea8cfed27d7.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/c940/1b3cc34a55ac6e28623d5b2a5ea8cfed27d7.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3961480/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3961480/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3961480


 

177 
 

Sekścińska, K., Rudzińska-Wojciechowska, J., Maison, D.A. (2018). Future and Present 
Hedonistic Time Perspectives and the Propensity to Take Investment Risks: The Interplay 
Between Induced and Chronic Time Perspectives. Frontiers in Psychology, 9, 920, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5996172/, dostęp 13.08.2019 r. 

Seligman, M.E.P., Walker, E.F., Rosenhan, D.L. (2003). Psychopatologia. Poznań: 
Wydawnictwo Zysk i S-ka. 

Seligman, M.E.P. (2005). Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie 
naszych możliwości trwałego spełnienia. Poznań: Media Rodzina. 

Seligman, M.E.P. (2011). Pełnia życia. Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia. 
Poznań: Media Rodzina. 

Selye, H. (1963). Stress życia. Warszawa: PZWL. 
  
Selye, H. (1977). Stres okiełznany. Warszawa: PIW. 

Shearman, S.M., Levine, T.R. (2006). Dogmatism updated: a scale revision and validation. 
Communication Quarterly, 54(3), 275-291. 

Sheridan, Ch.L., Radmacher, S. (1998). Psychologia zdrowia. Wyzwania dla biomedycznego 
modelu zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. 
  
Shmotkin, D., Eyal, N. (2003). Psychological Time in Later Life: Implications for Counseling. 
Journal of Counseling and Development, 81, 259-267. 
 
Shores, K.A. (2005). The relationship of time perspective to time allocation, recreations 
experience preferences, and wellness. Texas A&M University, niepublikowana praca doktorska, 
https://core.ac.uk/download/pdf/4271368.pdf Data dostępu: 12.08. 2019 r. 

Shores, K.A., Scott, D. (2007). The relationship of individual time perspective and recreation 
experience preferences. Journal of Leisure Research, 39(1), 28-59.  

Shostrom, E.L. (1963). Manual for the Personal Orientation Inventory: an Inventory for the 
Measurement of Self-Actualization. Manual POI. San Diego, CA: Educational and Industrial 
Testing Service. 

Siek, S. (1999). Autopsychoterapia. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej. 

Silver, R.L., Boon, Ch., Stones, M.H. (1983). Searching for meaning in misfortune: making sense 
of incest. Journal of Social lssues, 39(2), 81-102.  
  
Sircova, A., van de Vijver, F.J., Osin, E., Milfont, T. L., Fieulaine, N., Kislali-Erginbilgic, A., 
Zimbardo, P.G. (2015). Time perspective profiles of cultures. W: M. Stolarski, N. Fieulaine, W. 
van Beek (red.), Time perspective theory; review, research and application (s. 169-187). Cham: 
Springer International Publishing. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5996172/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5996172/
https://core.ac.uk/download/pdf/4271368.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/4271368.pdf


 

178 
 

Sławek, J. (2014). Choroba Parkinsona – jak właściwie rozpoznawać, skutecznie i bezpiecznie 
leczyć? Wybrane problemy kliniczne, Forum Medycyny Rodzinnej, 8(6), 281-291. 

Snyder, C.R. (2000). Handbook of Hope: Theory, Research, and Applications. Academic Press. 

Stolarski, M., Vowincker, J., Jankowski K., Zajenkowski M. (2015). Mind the balance, be 
contented: Balanced time perspective mediates the relationship between mindfulness and life 
satisfaction. Psychology and Individual Differences, 93, 27-31. 

Stolarski, M., van Beek W., Fieulaine N. (red.) (2015). Time Perspective Theory; Review, 
Research and Application. Springer. 

Śleszyński, D. (1998). Czasowość w podmiotowej strukturze Ja. W: D. Śleszyński (red.), 
Wędrówka doświadczenia: podejście fenomenologiczne i egzystencjalne (s. 41-51). Białystok: 
Trans Humana. 

Sobol-Kwapińska, M. (2007). Żyć chwilą. Postawy wobec czasu a poczucie szczęścia. Lublin: 
Wydawnictwo KUL. 

Sobol-Kwapińska, M. (2011). KMC – Kwestionariusz “Metafory Czasu”. Podręcznik. Warszawa: 
Pracownia Testów Psychologicznych PTP. 

Stecka M., 2012. Percepcja czasu przez osoby zdrowe i chore na schizofrenię. Current 
Problems of Psychiatry, 13(3), 169-172.  
 
Steel, P. (2010). Arousal, avoidant and decisional procrastinators: Do they exist? Personality 
and Individual Differences, 48(8), 926-934. 
 
Stępień, M., Topolewska, E. (2014). Style tożsamości w ujęciu Berzonsky’ego a prokrastynacja. 
Młoda Psychologia, 2, 145–160. 

Straś-Romanowska, B., Bartosz, B., Żurko, M. (red.) (2010a). Badania narracyjne w psychologii. 
Warszawa: Wydawnictwo Eneteia. 

Straś-Romanowska, B., Bartosz, B., Żurko, M. (red.) (2010b). Psychologia małych i wielkich 
narracji. Warszawa: Wydawnictwo Eneteia. 

Straus, E. (1982). Man, Time, and World: Two Contributions to Anthropological Psychology. 
Humanities Press. 
 
Stroud, J. M. (1967). The fine structure of psychological time. Annals of the New York Academy 
of Sciences, 138(1), 623-631. 
 
Szpunar, K.K., Watson, J.M., McDermott, K.B. (2007). Neural substrates of envisioning the 
future. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 104, 642-647. 
 
Tamm, M., Uusberg, A., Allik, J., Kreegipuu, K. (2014). Emotional modulation of attention affects 
time perception: Evidence from event-related potentials. Acta Psychologica, 149, 148-156. 
  



 

179 
 

Tarkowska, E. (1987). Czas w społeczeństwie: problemy, tradycje, kierunki badań. Wrocław: 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo PAN. 

Tarkowska, E. (1992). Czas w życiu Polaków: wyniki badań, hipotezy, impresje. Warszawa: 
Instytut Filozofii i Socjologii PAN. 

Taylor S. (2008). Making Time: Why Time Seems to Pass at Different Speeds and How to 
Control it. Australia: Allen & Unwin Pty Ltd.  

Terelak J. (1995). Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwo Branta. 
  
Terr, L.C. (1983). Time sense following psychic trauma: A clinical study of ten adults and twenty 
children. American Journal of Orthopsychiatry, 53(2), 244-261. 
  
Terr, L.C. (1984). Time and Trauma. The Psychoanalytic Study of the Child, 39(1), 633-665. 
  
Thones, S., Oberfeld, D. (2015). Time perception in depression: A meta-analysis. Journal of 
Affective Disorders, 175, 359-372. 
 
Toffler, A. (1998). Szok przyszłości. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Ska. 

Tokarska, U. (2014). Status podejścia narracyjnego we współczesnej psychologii. Czasopismo 
Psychologiczne, 20(1), 65-71. 

Tracy, B. (2014). Zarządzanie czasem. Warszawa: MT Biznes. 

Triandis, H. C. (1994). Cross-cultural industrial and organizational psychology. W: H.C. Triandis, 
M.D. Dunnette, L.M. Hough (red.), Handbook of industrial and organizational psychology (s. 103-
172). Palo Alto: Consulting Psychologists Press. 

Tucholska, K. (2007). Kompetencje temporalne jako wyznacznik dobrego funkcjonowania. 
Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.  

Tucholska, K. (2009). Jak dzieci rozumieją i ujmują czas? Psychologia czasu w ujęciu 
rozwojowym i jej implikacje praktyczne W: B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk (red.), Dziecko jako 
ofiara przemocy (s. 217-228). Kraków: WUJ.  

Tucholska, K. (2009). Zarządzanie sobą w czasie a synergia. W: Z. Uchnast (red.), Synergia w 
relacjach interpersonalnych i w organizacjach (s. 129-146). Lublin-Nowy Sącz: Towarzystwo 
Naukowe KUL. 

Tucholska, K., Wysocka-Pleczyk M., Gulla B. (2017). Time perspective as a factor determining 
health care and the risk of disorders. Sztuka Leczenia, 2, 55–65. 

Uchnast, Z. (red.) (2006). Psychology of Time: Theoretical and Empirical Approaches. Lublin: 
TN KUL. 

Uchnast, Z., Tucholska, K. (2003). Kompetencje temporalne – metoda pomiaru. Roczniki 
Psychologiczne, 6, 131-150. 
  



 

180 
 

Ursano, R., Fullerton, C., Epstein, R., Crowley, B., Vance, K., Kao, T.-C., Baum, A. (1999). 
Peritraumatic dissociation and posttraumatic stress disorder following motor vehicle accidents. 
The American Journal of Psychiatry, 156, 1808-1810. 
  
Vicario, C.M., Felmingham, K.L. (2018). Slower time estimation in Post-Traumatic Stress 
Disorder. Scientific Reports, 8 (1), 392. DOI: 10.1038/s41598-017-18907-5. Data dostępu: 
15.09.2019. 

Visser, P.L., Hirsch, J.K. (2014). Health behaviors among college students: the influence of 
future time perspective and basic psychological need satisfaction. Health Psychology & 
Behavioural Medicine, 2(1), 88-99. 

Wciórka, J. (2002). Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i schizoafektywne. W: A. Bilikiewicz, 
S. Pużyński, J. Robakowski, J. Wciórka, Psychiatria kliniczna tom II (s. 213-298). Wrocław: 
Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner. 
  
Weakland, J H . (1960). The 'Double-Bind' Hypothesis of Schizophrenia and Three-Party 
Interaction. W: D.D. Jackson (red.), The etiology of schizophrenia (s  373-388). Oxford: Basic 
Books. 

Whorf, B.L. (1982). Język, myśl i rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo KR. 

Wichniak, A., Jankowski, K.S., Skalski, M., Skwarło-Sońta, K., Zawilska, J.B., Żarowski, M., 
Poradowska, E., Jernajczyk, W. (2017). Standardy leczenia zaburzeń rytmu okołodobowego snu 
i czuwania opracowane przez Polskie Towarzystwo Badań nad Snem i Sekcję Psychiatrii 
Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Część I. Fizjologia, metody oceny i 
oddziaływania terapeutyczne. Psychiatria Polska, 61, 1-22. 

Wiłkość, M., Izdebski, P., Zając-Lamparska, M. (2013). Pamięć prospektywna - pojęcia, metody 
badania, podłoże neuroanatomiczne oraz jej deficyty w chorobach psychicznych. Psychiatria 
Polska, XLVII, 2, 313-324. 

Wilson, T., Reinhard, D.A., Westgate, E.C., Gilbert, D.T., Ellerbeck, N., Hahn, C., Brown, C.L., 
Shaker, A. (2014). Just think: The challenges of the disengaged mind. Science, 345(6192), 75-
77. 

Wittmann, M., Vollmer, T., Schweiger, C., Hiddemann, W. (2006). The relation between the 
experience of time and psychological distress in patients with hematological malignancies. 
Palliative & Supportive Care, 4(4), 357-363. 

Wittmann, M. (2013). The inner sense of time: how the brain creates a representation of 
duration. Neuroscience, 14, 217-223.  

Wolska, A., Sawicki, D. (2017). Blaski i cienie światła niebieskiego. Polish Journal of Sustainable 
Development, 21(2), 145-152. 

Wysocka-Pleczyk, Tucholska, Gulla, Piotrowski, Florek (w druku). Psycholog-badacz w 
zakładzie karnym. Resocjalizacja Polska.  
 



 

181 
 

Yoo J.-Y., Lee J.-H. (2015). The effects of valence and arousal on time perception in individuals 
with social anxiety. Frontiers in Psychology, 6: 1208, 
https://www.researchgate.net/publication/281622319_The_effects_of_valence_and_arousal_on_
time_perception_in_individuals_with_social_anxiety Data dostępu: 13.08.2019. 
  
Zając-Lamparska, L. (2011). Czas jako kryterium opisu oraz mechanizm regulacji ludzkiego 
zachowania-problematyka czasu w psychologii. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 4(13), 111-124. 

Zaleski, Z. (1989). Lęk przed przyszłością. Ramy teoretyczne i wstępne dane empiryczne. W: A. 
Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL 1987/88 (s. 167-
184). Lublin: RW KUL. 

Zaleski, Z. (2018). Psychologia lęku przed przyszłością. Warszawa: Difin. 

Zaleski, Z., Sobol-Kwapińska, M., Przepiorka, A., Meisner, M. (2019). Development and 
validation of the Dark Future scale. Time & Society, 28(1), 107-123. 

Zawadzka, B., Byrczek, M. (2012). Kształtowanie perspektywy temporalnej jako aspekt adaptacji 
do choroby i leczenia. Analiza oparta na badaniach chorych leczonych nerkozastępczo. 
Psychiatria Polska, 46(5), 743–756. 

Zdybek, P. (2012). Rola orientacji temporalnej na teraźniejszość w wyjaśnianiu preferowanej 
strategii seksualnej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 16, 113-131. 

Ziarko, M. (2014). Zmaganie się ze stresem choroby przewlekłej. Poznań: Wydawnictwa 
Naukowe Wydziału Nauk Społecznych. 

Zimbardo, P.G., Boyd, J.N. (1999). Putting time in perspective: A valid, reliable individual 
differences metric. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 1271-1288. 

Zimbardo, P.G., Boyd, J.N. (2008). Paradoks czasu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Zimbardo, P.G., Sword, R.M., Sword, R.K.M. (2013). Siła czasu. Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Zorn, F. (1992). Mars. Warszawa: Wydawnictwo Przedświt. 

https://www.researchgate.net/publication/281622319_The_effects_of_valence_and_arousal_on_time_perception_in_individuals_with_social_anxiety
https://www.researchgate.net/publication/281622319_The_effects_of_valence_and_arousal_on_time_perception_in_individuals_with_social_anxiety
https://www.researchgate.net/publication/281622319_The_effects_of_valence_and_arousal_on_time_perception_in_individuals_with_social_anxiety
https://www.researchgate.net/publication/281622319_The_effects_of_valence_and_arousal_on_time_perception_in_individuals_with_social_anxiety
http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/psychologia-leku-przed-przyszloscia/3343


 

182 
 

O Autorkach… 

 
 
Bożena Gulla 

 

dr, specjalista I i II stopnia psychologii klinicznej, absolwentka szkolenia w psychoterapii Katedry 

Psychoterapii Coll. Med. UJ. Adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Autorka książki “Transplantacja serca. Aspekty adaptacji psychospołecznej” 

oraz autorka i współautorka artykułów w czasopismach naukowych. Jej zainteresowania 

naukowe koncentrują się wokół psychologii klinicznej - problematyki zdrowia i choroby, 

psychopatologii, psychoterapii i psychologii sądowej.  

Kontakt: bozena.gulla@uj.edu.pl 

 

Kinga Tucholska 

dr, adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychoterapeutka 

poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia. Autorka książki “Kompetencje temporalne jako 

wyznacznik dobrego funkcjonowania”, licznych opracowań publikowanych w czasopismach 

naukowych oraz popularyzujących wiedzę psychologiczną. Interesuje się problematyką z 

zakresu psychologii osobowości, podnoszenia jakości życia i skutecznością oddziaływań 

terapeutycznych. 

Kontakt: kinga.tucholska@uj.edu.pl 

 
 

mailto:bozena.gulla@uj.edu.pl
mailto:kinga.tucholska@uj.edu.pl


 

183 
 

Spis tabel, ramek i rysunków 
 

 

TABELE: 

Tabela 1.1. Rodzaje perspektyw czasowych wyróżnianych przez Zimbardo  (Zimbardo, Sword, 
Sword, 2013) ............................................................................................................................... 8 

Tabela 1.2. Porównanie paradygmatów psychofizycznego, poznawczego i egzystencjalnego pod 
względem sposobu ujęcia czasu (oprac. Kochańska, 2018) ...................................................... 16 

Tabela 1.3. Przegląd metod kwestionariuszowych do pomiaru różnych aspektów czasu 
psychologicznego oraz zachowań temporalnych, mających ustalone parametry 
psychometryczne na próbie Polaków ........................................................................................ 30 

Tabela 2.1. Zestawienie statystyk obrazujących styl życia współczesnych Polaków .................. 56 

Tabela 4.1. Nastawienia wobec przeszłości (mierzone ZTPI) a wybrane właściwości 
psychologiczne i behawioralne mające wpływ na zdrowie  (oprac. własne na podstawie: 
Anagnostopoulos, Griva, 2012; Hamilton i in., 2003; Holman, Zimbardo, 2009; Zimbardo, Boyd, 
2013, s. 78) ............................................................................................................................. 100 

Tabela 4.2. Orientacja na teraźniejszość (mierzona ZTPI) a wybrane właściwości 
psychologiczne i behawioralne mające znaczenie dla zachowań zdrowotnych  (oprac. własne na 
podstawie: Holman, Zimbardo, 2009; Zimbardo, Boyd, 2013, s. 94) ........................................ 101 

Tabela 4.3. Orientacja na przyszłość (mierzona ZTPI) a wybrane właściwości psychologiczne i 
behawioralne mające znaczenie dla zachowań zdrowotnych  (oprac. własne na podstawie: 
Daugherty, Brase, 2010; Griva i in., 2013; Holman, Zimbardo, 2009; Visser, Hirsch, 2014; 
Zimbardo, Boyd, 2013, s. 125) ................................................................................................ 102 

Tabela 7.1. Techniki oddziaływania na sferę doświadczeń temporalnych w odniesieniu do 
określonych problemów w przeżywaniu czasu (opracowanie własne) ..................................... 154 

 

 

RAMKI: 

Ramka 3.1. Zaburzenia związane z traumą i stresem w ujęciu kryteriów diagnostycznych DSM-5 
(APA, 2013) ............................................................................................................................... 79 

Ramka 4.1. Zdrowie i choroba – definicje, podziały ................................................................... 95 

Ramka 5.1. Kryteria diagnostyczne wybranych zaburzeń psychicznych według DSM-5 .......... 123 

Ramka 5.2. Zaburzenia afektywne (Disorder Class: Bipolar and Related Disorders) ............... 125 

Ramka 5.3. Zaburzenia lękowe (Disorder Class: Anxiety Disorders) ....................................... 127 

Ramka 6.1. Kryteria diagnostyczne wybranych zaburzeń na podłożu organicznym ................. 144 



 

184 
 

RYSUNKI: 

Rysunek 1.1. Model perspektywy czasowej według Mello i Warrella (2015) .............................. 10 

Rysunek 3.1. Model przedstawiający zależność pomiędzy stresorami mającymi związek z 
wydarzeniami z przeszłości, teraźniejszości i antycypowanymi w przyszłości a odczuwanym 
stresem (Bar-Tal i in., 1998) ...................................................................................................... 65 

Rysunek 6.1. Model podstawowej temporalnej sieci neuronalnej (core brain network of time)  
opracowanie własne na podstawie: Fontes i in., 2016; lokalizację struktur mózgowych ukazano 
w przybliżeniu .......................................................................................................................... 132 

 

 

 

 

 
 




	Bożena Gulla      Kinga Tucholska
	Psychologia czasu
	w kontekście zdrowia i choroby
	Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
	Biblioteka Jagiellońska
	Recenzenci:
	dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ
	dr hab. Zenon Uchnast, em. prof. nadzw. KUL JPII
	Projekt okładki: Justyna Peller-Szałańska
	Wydawca
	Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska, 2019
	ISBN: 978-83-955592-3-5
	Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl
	Kolejność nazwisk autorek została podana w porządku alfabetycznym,
	gdyż wkład w przygotowanie książki był jednakowy.
	Spis treści:

	Spis treści: 2
	Wprowadzenie 4
	Rozdział 1. O czasie, który płynie, ucieka, stoi w miejscu…   -Czas z perspektywy psychologii- 6
	Kluczowe pojęcia 6
	Paradygmaty ujmowania czasu psychologicznego 13
	Paradygmat psychofizyczny 13
	Paradygmat poznawczy 14
	Paradygmat egzystencjalny 15
	Czas psychologiczny w perspektywie rozwojowej 16
	Perspektywa kulturowa - kultura czasu 20
	Metody badania czasu psychologicznego 23
	Optymalne funkcjonowanie w kontekście temporalnym 26
	Rozdział 2. O czasie, który się liczy jak pieniądze…  - Czas współczesnego człowieka - 33
	Człowiek kontra czas 33
	Wirus szybkości i choroba pośpiechu 34
	Niemożność zwolnienia tempa - “nerwica niedzielna” 37
	Patologiczne zwlekanie - skłonność do prokrastynacji 38
	Indywidualne preferencje czasowe związane z rytmami biologicznymi 42
	Perspektywa czasowa a różne sfery funkcjonowania współczesnego człowieka 45
	Społeczne aspekty zakłóceń perspektywy czasowej 50
	Harmonia i równowaga temporalna 53
	Techniki sprzyjające odzyskiwaniu harmonii czasowej 54
	Rozdział 3. O czasie, który więzi...  - Stres i kryzys psychologiczny a czas - 58
	Psychologia stresu i kryzysu 58
	Stresory w kontekście temporalnym 64
	Specyfika przeżywania czasu w stanie stresu, kryzysu psychologicznego i w przebiegu PTSD 66
	Profil temporalny, a skłonność do doświadczania stresu i kryzysu 71
	Praca nad sferą temporalną w stresie i kryzysie 74
	Program redukcji stresu oparty na uważności 75
	Interwencja kryzysowa i psychoterapia ofiar traumy z perspektywy psychologii czasu 76
	PTSD i terapia równoważeniem perspektyw postrzegania czasu 77
	Rozdział 4. O czasie, który boli i... wyzwala  - Czas w ciężkiej chorobie somatycznej - 81
	Orientacja temporalna a ryzyko zachorowania 81
	Wpływ posiadanej orientacji czasowej na adaptację i radzenie sobie w chorobie 83
	Zmiana perspektywy czasowej w chorobie 85
	Temporalne aspekty przeżyć osób chorych somatycznie 86
	Pomoc psychologiczna i psychoterapia w aspekcie temporalnym chorych somatycznie 92
	Techniki mindfulness w chorobie somatycznej 92
	Trening nadziei i skoncentrowany na nadziei program poprawy jakości życia osób terminalnie chorych 94
	Terapia godności 95
	Rozdział 5. O czasie, który traci spójność i gubi rytm…  - Temporalne aspekty wybranych zaburzeń psychicznych  - 103
	Psychopatologia wybranych zaburzeń 103
	Zaburzenia ze spektrum schizofrenii 104
	Zaburzenia afektywne 105
	Zaburzenia lękowe 108
	Doświadczenia temporalne osób chorych psychicznie 109
	Dysfunkcje temporalne jako jeden z czynników w polietiologii zaburzeń psychicznych 114
	Konsekwencje chorób psychicznych dla funkcjonowania w czasie 116
	Terapeutyczne metody poprawy funkcjonowania temporalnego chorych psychicznie 117
	Dialog temporalny 118
	Terapia resynchronizująca 119
	Terapia poznawcza oparta na uważności 119
	Terapia wzmacniająca godność - wersja temporalna 120
	Komputerowo ułatwiany dialog z terapeutą - wersja temporalna 121
	Rozdział 6. O czasie, w którym można się całkiem zagubić  -Czas w wybranych zaburzeniach neuropoznawczych- 129
	Poziomy kodowania temporalnego 129
	Neurobiologiczne korelaty przeżywania czasu 130
	Neuronalne stopery, minutniki, zegary, budziki i tempomaty 130
	Mózgowy wehikuł czasu 131
	Neuronalne korelaty perspektywy czasowej 132
	Doświadczenie czasu w odmiennych stanach świadomości 133
	Zaburzenia ze spektrum autyzmu a doświadczanie czasu 134
	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi a doświadczanie czasu 136
	Choroby przebiegające z otępieniem, a doświadczanie czasu 138
	Choroba Alzheimera, a doświadczanie czasu 139
	Choroba Parkinsona, a doświadczanie czasu 141
	Postępowanie wspomagające funkcjonowanie temporalne w zaburzeniach na podłożu organicznym 142
	Podsumowanie 148
	Podobieństwa i różnice funkcjonowania temporalnego w normie, stresie i kryzysie psychologicznym oraz w różnych stanach psychopatologicznych 149
	Rozszerzenie teoretycznego modelu funkcjonowania temporalnego 149
	Znaczenie czynników sytuacyjnych: styl i strategia temporalna 150
	Elastyczność perspektywy temporalnej i refleksyjność temporalna 151
	Zdrowie temporalne 152
	Zestawienie oddziaływań terapeutycznych w sferze temporalnej 153
	Wątki metodologiczne 156
	Reasumując…. 158
	Literatura cytowana: 160
	O Autorkach… 182
	Spis tabel, ramek i rysunków 183
	Wprowadzenie
	Przedstawiamy Czytelniczkom i Czytelnikom monografię dotyczącą czasu psychologicznego. Czas stanowi podstawowy wymiar życia człowieka, a jego subiektywne przeżywanie decyduje o funkcjonowaniu we wszystkich obszarach ludzkiej egzystencji. Dlatego od d...
	Do grona nestorów prowadzących od wielu lat badania nad czasem psychologicznym zaliczyć można Zenona Uchnasta, rozwijającego koncepcję oraz metodę pomiaru kompetencji temporalnych (Uchnast, Tucholska, 2003; Uchnast, 2006) oraz Zbigniewa Zaleskiego, k...
	Wzbogacenie wiedzy o czasie psychologicznym nauka zawdzięcza w dużej mierze również polskim psychologom. Ponieważ jednak w polskiej literaturze naukowej nie ma opracowania scalającego dotychczasową wiedzę o czasie psychologicznym, jak również brakuje...
	Autorki
	Rozdział 1. O czasie, który płynie, ucieka, stoi w miejscu…  -Czas z perspektywy psychologii-
	W skrócie...
	Fenomenologia doświadczania czasu i szeroko pojęta problematyka temporalna jest przedmiotem zainteresowania psychologów od wielu lat, jednak dopiero niedawno, dzięki pracom Zimbardo, opracowaniu i upowszechnieniu metody kwestionariuszowej do badania o...
	Kluczowe pojęcia

	Człowiek żyje w czasie - obiektywnym, odmierzanym przez zegary, fizycznym, ale też, jak zauważają nieco poetycko Shmotkin i Eyal (2003, s. 259), “czas żyje na swój sposób w każdym człowieku”. Mehlberg (1980 - za: Pabjan, 2005), czas doświadczany subie...
	Na wewnętrzny, subiektywny czas, określany mianem czasu psychologicznego składają się m.in.: wyobrażenia/idee czasu, jakie ma osoba (co myśli o czasie, jak go postrzega), niezależne od wskazań zegara doświadczenie trwania i upływu czasu (orientacja w ...
	Problematyka czasu psychologicznego obejmuje liczne koncepcje i terminy stosowane w ramach badań nad temporalnością. Poniżej zostaną pokrótce omówione te, do których w niniejszym w opracowaniu najczęściej pojawią się odwołania, tj. pojęcie horyzontu t...
	Horyzont temporalny to pojęcie zdefiniowane po raz pierwszy przez Franka (1939), które Nosal i Bajcar (2004) wyjaśniają tłumacząc, iż jest to “mapa” pozwalająca orientować się w przeszłości i przyszłości, a także porządkować serie zdarzeń i własnych d...
	Ludzie mogą przypisywać różną wagę każdemu z wymiarów czasu i w różnym stopniu uwzględniać je w działaniu i podejmowaniu decyzji. To skutkuje ustaleniem charakterystycznej dla nich orientacji temporalnej. Orientacja temporalna definiowana jest jako “o...
	Perspektywa temporalna jest - w stosunku do wcześniej wymienionych - pojęciem najszerszym. Zimbardo i Boyd (2015) nazywają ją podstawowym wymiarem czasu psychologicznego, mającym fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania jednostki, gdyż leży ona u po...
	Tabela 1.1. Rodzaje perspektyw czasowych wyróżnianych przez Zimbardo  (Zimbardo, Sword, Sword, 2013)
	W ujęciu Zimbardo i Boyda (2008) perspektywa czasowa ma status indywidualnej postawy i dynamicznego procesu - “to osobiste nastawienie - często nieuświadomione, które każdy z nas przejawia wobec czasu. Jest to również proces, w ramach którego bezustan...
	Rush i Grouzet (2012), wychodząc od Lasane’a i O’Donnella (2005) definicji perspektywy czasowej, zgodnie z którą stanowi ona “złożone, kognitywne struktury charakteryzujące sposób, w jaki jednostka tworzy, kolekcjonuje, udostępnia i waloryzuje wydarze...
	(1) skoncentrowanie (temporal focus) - określające stopień, z jakim jednostka w myśleniu o czasie skupia uwagę na przeszłości, teraźniejszości i przyszłości;
	(2) dystans (temporal distance), określany również jako głębia (temporal depth) lub zasięg (temporal extension) - odległość wydarzeń, o jakich zazwyczaj myśli osoba, od aktualnego momentu (np. skupienie na bliskiej lub odległej przyszłości, wspominani...
	(3) nastawienie (temporal attitude) - mówiące o znaku reakcji emocjonalnej wobec wymiarów oraz tego, co stanowi ich treść.
	Mello i Worrell (2015) ujmują perspektywę czasową najszerzej - jako strukturę wielowymiarową, wyróżniając jej pięć aspektów, jak przedstawiono na rysunku poniżej.
	Rysunek 1.1. Model perspektywy czasowej według Mello i Warrella (2015)
	Na perspektywę temporalną składają się, zgodnie z modelem Mello i Warrella (2015), następujące aspekty postrzegania czasu w wymiarach przeszłość-teraźniejszość-przyszłość:
	(1) sposób postrzegania są związków między nimi, tj. czy osoba postrzega te wymiary jako powiązane ze sobą czy nie (relacja);
	(2) skłonność kierowania uwagi na specyficzne wymiary czasu (orientacja na przeszłość, na teraźniejszość lub na przyszłość);
	(3) rozpiętość czasowa horyzontu czasu (zasięg);
	(4) postawa względem poszczególnych wymiarów czasu (pozytywna, negatywna).
	(5) znaczenie nadawane poszczególnym wymiarom czasu (np. czym jest dla osoby teraźniejszość, jakimi treściami jest wypełniona).
	Ostatni z wymienionych wyżej wymiarów (znaczenie czasu) określany jest przez niektórych mianem osobistych koncepcji czasu. Bajcar (2000) definiuje je jako zbiór przekonań jednostki na temat istoty i natury czasu, zorganizowanych i funkcjonujących na p...
	Przedmiotem licznych dyskusji jest kwestia stabilności versus zmienności perspektywy czasowej i jej aspektów. Jak zauważa Grochocki (2019), badacze starający się rozstrzygnąć o tym, skupiają się na trzech kwestiach: związkach pomiędzy perspektywą czas...
	Badanie efektu kohorty, czyli występowania znaczących statystycznie różnic pomiędzy wyodrębnionymi ze względu na wiek grupami ludzi, pozwala spojrzeć na perspektywę temporalną w aspekcie całego życia (szczegółowo ich wyniki zostaną omówione poniżej). ...
	Wnioski z badań longitudinalnych nie są spójne. Rush i Grouzet (2012) do zweryfikowania hipotez dotyczących zmienności perspektywy temporalnej (określanej przez nich mianem orientacji) na co dzień i powiązania jej z poczuciem dobrostanu, zastosowali m...
	Natomiast analiza danych z trwającego trzy lata badania, dotyczącego funkcjonowania osób eksponowanych na traumę zamachu terrorystycznego z 11 września 2001 roku i wynikającego z niej długotrwałego stresu, wskazuje na możliwe zmiany w profilu perspekt...
	W rozważaniach na temat czasu, ujawniają się, jak zauważa Kochańska (2018), trzy podstawowe dychotomie. Pierwszą z nich jest - wspomniane na początku tego paragrafu - rozróżnienie na czas obiektywny vs subiektywny. Czas obiektywny (ilościowy, zewnętrz...
	Druga dychotomia, związana ściśle z pierwszą, dotyczy linearnej vs przestrzennej natury czasu. W wielu teoriach czas obiektywny określany jest jako linearny, a subiektywny jako przestrzenny - wielowymiarowy i nierównomierny (por. Bajcar, 2000; Cottle,...
	Trzeci rodzaj rozróżnienia, na jaki zwraca uwagę Kochańska (2018), dotyczy poziomów ogólności czasu w psychologii: od molekularnego po molarny, czyli od poziomu mikro po makro. Kryterium to odnosi się do różnych skal czasu, czyli do analizy odcinków c...
	Przyjmując wspomnianą organizację czasu, na poziomie najniższym (mikro) znajduje się czas fizyczny, odnoszący się do biorytmów – analizowany w psychofizjologicznych paradygmatach rozumienia czasu psychologicznego. Na najwyższym, najogólniejszym poziom...
	Paradygmaty ujmowania czasu psychologicznego

	We współczesnej psychologii obecnych jest kilka nurtów, w obrębie których prowadzone są badania i rozważania teoretyczne na temat czasu. Najważniejsze koncentrują się wokół następujących podejść: psychofizycznego, poznawczego, egzystencjalnego, rozwoj...
	Paradygmat psychofizyczny

	Czas ujmowany jest tu na poziomie molekularnym; przedmiotem analizy psychofizyków jest nie tyle ludzka reakcja fizyczna na bodziec, jakim jest czas, ale poczucie czasu i jego upływu (Bajcar, 2000). Przedmiotem zainteresowania badaczy pracujących w obr...
	Paradygmat psychofizyczny odnosi się również do fizjologii, jego przedstawiciele poszukują bowiem tzw. zegarów wewnętrznych, które umożliwiają człowiekowi zdolność szacowania czasu zewnętrznego bez instrumentów pomiarowych (stoperów, zegarów, kalendar...
	W obrębie paradygmatu psychofizycznego poddaje się również analizie kwestię tzw. bodźca temporalnego, czyli interwału czasowego upływającego między zdarzeniami, umożliwiającego percepcję czasu i dającego poczucie, że dane zdarzenie faktycznie powstało...
	Paradygmat poznawczy

	Podejście poznawcze koncentruje się w dużo większym stopniu na czasie subiektywnym niż obiektywnym. Poznawcze ujęcie czasu charakterystyczne jest na przykład dla introspekcjonizmu, zajmującego się czasem wewnętrznym. Czas ów traktuje jako nieokreślony...
	To, co wyróżnia ujęcie poznawcze, to uwzględnianie kognitywnego charakteru zmiennych temporalnych. W tym paradygmacie koncepcję zegarów biologicznych zastępuje koncepcja zegarów poznawczych. Uznaje się tu, iż percepcja czasu nie jest zależna od obiekt...
	Poznawcze ujęcie czasu oscyluje niejako pomiędzy podejściem psychofizycznym i egzystencjalnym, łączy bowiem pewne obszary psychofizycznej jak i egzystencjalnej problematyki temporalności (Kochańska, 2018; Zając-Lamparska, 2011). Zgodnie z tym paradygm...
	Paradygmat egzystencjalny

	Przedmiotem zainteresowania teoretyków i badaczy przyjmujących paradygmat egzystencjalny jest czas w makroskali, w kontekście całego życia jednostki (Nosal, Bajcar, 2004). W tym ujęciu czas jest wielkością o charakterze jakościowym, o której można wni...
	Paradygmat egzystencjalny podkreśla wagę teraźniejszości - najważniejsze są z jego perspektywy nie tyle konkretne zdarzenia z przeszłości, ale znaczenie, jakie osoba im nadaje w chwili obecnej. Przeszłość w tej perspektywie nie jest raz na zawsze usta...
	Granice między paradygmatem psychofizycznym, poznawczym i egzystencjalnym mogą być w przypadku niektórych badań trudne do określenia; podział ten jest umowny. Nosal (2004) dokonuje nieco innej klasyfikacji podejść, wyróżniając poziom egzystencjalny, p...
	Tabela 1.2. Porównanie paradygmatów psychofizycznego, poznawczego i egzystencjalnego pod względem sposobu ujęcia czasu (oprac. Kochańska, 2018)
	Prowadzenia badań w tych trzech paradygmatach, jak zauważa Kochańska (2018), pozwala przechodzić od molekularnej analizy czasu zewnętrznego i obiektywnego do molarnego ujęcia czasu wewnętrznego, pojmowanego subiektywnie.
	Czas psychologiczny w perspektywie rozwojowej

	Czas psychologiczny jest kształtowany przez wiele różnych czynników. Relacje pomiędzy poszczególnymi wymiarami czasu, nadawane im znaczenie, postawa względem nich, stopień ich wpływu na działanie, umiejętność zarządzania sobą w czasie, są determinowan...
	Podejście rozwojowe w ramach psychologii czasu pozwala analizować modyfikacje w postrzeganiu i sposobie rozumienia czasu, będące skutkiem zmian rozwojowych, związanych z wejściem w określony etap życia. Bywa ono wiązane z paradygmatem poznawczym, częs...
	W paradygmacie rozwojowym prowadzi się również badania nad specyfiką przeżywania czasu w różnych fazach życia człowieka (Tucholska, 2007). Kerns i współpracownicy (2001), porównując percepcję czasu u dzieci i dorosłych, ustalili, iż małe dzieci ocenia...
	Analizując czas w perspektywie rozwojowej nie można również zapominać o istotnym wpływie edukacji i środowiska wychowawczego na sposób postrzegania czasu. Wagę tych czynników podkreślają Zimbardo i Boyd (2015), z których ustaleń wynika, iż u dzieci z ...
	W toku życia zmienia się również sposób myślenia o czasie. Łukasiewicz i Górska (2016) zbadały specyfikę postrzegania czasu uczniów licealnych i osób dorosłych (studentów i pracujących zawodowo). Ustalono, iż uczniowie w wieku 16 do 20 roku życia częś...
	Zależnie od wieku rozwojowego człowiek w różnym stopniu przywiązuje wagę do pomiaru upływającego czasu, a sam jego przepływ subiektywnie ma dla niego inne tempo. Małe dzieci nie znają się na zegarze i kalendarzu, a ich orientacja w czasie opiera się n...
	Wraz z wiekiem zmienia się także perspektywa czasowa. Może mieć to związek z adaptacją do starości i postawą wobec własnego starzenia się. Metaanaliza dotychczasowych badań, dokonana przez Laureiro-Martinez i współpracowników (2017) wykazała, że w mia...
	Badając Polki uczestniczące w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Król wraz z zespołem (2016) stwierdziła, że w badanej grupie profil temporalny był względnie zrównoważony, z silną orientacją na perspektywę czasową teraźniejszą hedonistyczną oraz ...
	Perspektywa kulturowa - kultura czasu

	Jeśli kulturę definiuje się jako “część środowiska będącą wytworem człowieka” (Triandis, 1994, s. 111), to czas psychologiczny - rozumiany jako konstelacja przekonań tworzonych przez człowieka - jest w dużym stopniu częścią i pochodną kultury. Czas je...
	Czas społeczny jest czasem wspólnym dla zbiorowości, wytworzonym przez nią jako rezultat interakcji między jej członkami, akcentującym to, co ważne dla danego społeczeństwa. Według Tarkowskiej (1987), „w życiu codziennym i w myśleniu potocznym nie zaw...
	Człowiek poddawany jest wpływom kulturowym od najmłodszych lat i w związku z nimi nieświadomie wykształca określone postawy temporalne, kreuje pojęcia i wyobrażenia na temat wymiarów czasu. Według Nortona (1993), szczególnie istotną rolę odgrywa w tym...
	Wpływy językowe na sposób postrzegania czasu wyjaśnia również koncepcja metafor kognitywnych Lakoffa i Johnsona (1980), zgodnie z którą postrzeganie abstrakcyjnych konstruktów (takich jak czas) zależne jest od obecnych w języku metafor. Dzięki przenoś...
	Różnice kulturowe dotyczące postrzegania czasu dotyczą również aspektu linearności versus cykliczności. Dla człowieka żyjącego w kulturze Zachodu, czas ma wymiar linearny. Wydarzenia dają się uporządkować w sekwencjach czasowych o charakterze kolejno ...
	Sformułowano kilka koncepcji opisujących, w jaki sposób postrzeganie czasu i działanie w czasie różni się w zależności od kultury. Hall (1989), analizując preferencje względem organizacji własnej aktywności w czasie, wprowadził rozróżnienie na kultury...
	Hofstede (2003) jako pierwszy dokonał porównania krajów pod względem kultury pracy i organizacji - wskazał te, dla których charakterystyczna jest orientacja długo- i krótkoterminowa. Społeczeństwa o orientacji długoterminowej skupione są na przyszłośc...
	W ramach projektu GLOBE (Ashkanasy i in., 2004) poddano porównaniu przedstawicieli 62 krajów pod kątem zachowań przywódczych i organizacyjnych. Wśród ujmowanych wymiarów uwzględniono orientację przyszłościową, definiowaną jako stopień, w jakim dane sp...
	Najbardziej gruntowne i systematyczne badanie dotyczące różnic międzykulturowych w zakresie czasu psychologicznego zostało przeprowadzone przez zespół kilkudziesięciu badaczy realizujących International Time Perspective Research Project (ITPR, Sircova...
	Metody badania czasu psychologicznego

	Ze względu na złożoność i wielowymiarowość konstruktu, jakim jest czas psychologiczny, prowadzenie badań nad temporalnością jest trudnym zadaniem. Jak zwracają uwagę Nosal i Bajcar (2004, s. 10): „Poszukiwanie odpowiedzi na różne pytania dotyczące cza...
	Zgodnie z zasadami prowadzenia badań diagnostycznych przyjmowanymi współcześnie, najważniejsze jest ich oparcie na dowodach empirycznych (Evidence-Based Assessment, EBA). Przede wszystkim, psycholog powinien korzystać z dobrze skonstruowanej teorii ps...
	Wśród narzędzi psychologicznego pomiaru jest wiele takich, które odnoszą się do różnych aspektów temporalności. Każda z nich opiera się na swoistej koncepcji czasu. Różnorodność metod badawczych z jednej strony dowodzi zainteresowania badaczy kwestią ...
	● metody do badania doświadczeń temporalnych - pozwalają uchwycić indywidualną strukturę temporalną, czyli sposoby doświadczania i poczucia czasu. Przykładami tego typu kwestionariuszy są: Skala Doświadczenia Czasu (Sanders, 1986), Skala Świadomości T...
	● metody do badania reprezentacji przyszłości - mierzące poziom orientacji przyszłościowej, uważanej za kluczowy aspekt motywacyjny ludzkiej aktywności. Przykładami są: Kwestionariusz Przyszłościowej Perspektywy Czasowej (Fingerman, Perlmutter, 1995),...
	● metody do badania perspektywy temporalnej - pozwalające uchwycić pełny profil temporalny (stopień orientacji na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość oraz nastawienie względem wymiarów czasu), jak np. Zimbardo Time Perspective Inventory (Zimbardo,...
	● metody do badania kompetencji temporalnych - skala Time competence Shostroma (1963), Kwestionariusz Kompetencji Temporalnych (Uchnast, Tucholska, 2003).
	● metody do badania osobistych koncepcji czasu - metafory do identyfikacji umysłowych reprezentacji czasu zastosowali w inwentarzu Metafory Czasu Knapp i Garbutt (1958), Sobol-Kwapińska (2011) w Kwestionariuszu “Metafory Czasu”; pomiar koncepcji czasu...
	● metody do badania zachowań temporalnych - służące do pomiaru zachowań wobec czasu, postaw temporalnych, zarządzania czasem i/lub zarządzania sobą w czasie, np. Kwestionariusz Struktury Temporalnej (Feather, Bond, 1994 - za: Bajcar, 2002), Kwestionar...
	Wszystkie ze wspomnianych metod służą do badania starszej młodzieży i osób dorosłych. Dokładniejszy opis metod kwestionariuszowych opracowanych na próbie polskiej lub adaptowanych do warunków polskich zamieszczono w tabeli 1.3. na końcu tego rozdziału.
	Techniki projekcyjne są rzadziej stosowane - wykorzystywane są przede wszystkim do badania rozumienia pojęcia czasu i postaw temporalnych (Bajcar, 2002). Jedną z pierwszych metod z tej grupy była zmodyfikowana wersja Testu Apercepcji Tematycznej (Boni...
	Rysunkowe techniki projekcyjne wykorzystują najczęściej metaforę linii i kół jako symbolizacje czasu. Cottle (1976) zaproponował Test Linii, w którym na narysowanej poziomo kresce (przedstawiającej upływ czasu) badany ma zaznaczyć: (1) moment własnych...
	W Teście Kół, opracowanym również przez Cottle’a (1976), zadaniem badanego jest wyobrażenie sobie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w postaci kół, a następnie ich narysowanie. Koła mogą mieć dowolny rozmiar, może je narysować w dowolnym miejs...
	Optymalne funkcjonowanie w kontekście temporalnym

	Czas nie tylko wyznacza i reguluje zachowania społeczne człowieka, ale przenika też podstawową warstwę jego świadomości. Jest taki, jak człowiek o nim myśli, że jest. Dla niektórych czas to „pieniądz”, „ciągłe niespełnienie”, „wyścig”, a nawet „morder...
	Dla funkcjonowania psychofizycznego najkorzystniejsze jest zrównoważenie perspektyw czasowych, ponieważ wybiórcza koncentracja na przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości (lub większy nacisk na jeden wymiar horyzontu czasowego), może przynosić ...
	● w przypadku przeszłości - do nadmiernego i bezproduktywnego rozpamiętywania minionych zdarzeń, do ruminacji, obciążenia poczuciem winy, żalu i krzywdy, nie poświęcania wystarczającej uwagi bieżącym sprawom, przenoszenia emocji doświadczanych w przes...
	● w przypadku teraźniejszości - do życia chwilą, braku planowania, wytyczania celów i reflektowania własnego funkcjonowania w kontekście wcześniejszych doświadczeń, do zachowań antyzdrowotnych, chociaż chwilowo przynoszących przyjemność,  a niekiedy d...
	● w przypadku przyszłości - do działań na rzecz przyszłego sukcesu kosztem dostrzegania uroków teraźniejszości, zaniedbywania wielu sfer życia poza realizacją aspiracji, nadwyrężania zdrowia w pracy zawodowej, ale także do nieakceptowania siebie takie...
	Zrównoważenie perspektyw czasowych pozwala na pełne wykorzystywanie potencjału każdego aspektu horyzontu czasowego. Dla dobrej jakości życia człowieka, efektywnego funkcjonowania i aktualizacji własnego potencjału oraz pełnego osobistego rozwoju, wa...
	● wykorzystywanie doświadczeń przeszłości, gdyż zarówno sukcesy, jak i porażki czy popełnione błędy, stanowić mogą rodzaj nauki koniecznej do udoskonalenia dalszego działania. Namysł i refleksja pozwalają również na wzbogacenie samowiedzy, lepsze zroz...
	● skupienie na “tu i teraz” umożliwia chłonięcie wszystkimi zmysłami piękna natury, dzielenie się sobą w czasie rzeczywistym z osobami najbliższymi, efektywne działanie i skuteczne rozwiązywanie problemów, podejmowanie w teraźniejszości działań na rze...
	Jeżeli perspektywa czasowa obejmuje równocześnie trzy wymiary (przeszłości, teraźniejszości i przyszłości) oraz gdy są one ze sobą powiązane, zazębiające się, jest ona najbardziej adaptacyjna i najkorzystniejsza dla zdrowia psychofizycznego (Boniwell,...
	Koncepcja zrównoważonej perspektywy czasowej pozostaje zasadniczo w zgodzie z koncepcją tzw. kompetencji temporalnych (Uchnast, Tucholska, 2003; Tucholska, 2007). Można uznać, że człowiek działa kompetentnie w aspekcie temporalnym, gdy dysponuje wiedz...
	Symptomami optymalnego funkcjonowania w kontekście temporalnym będą:
	● życie według rytmu (rytmu przyrody, pór roku, dnia, rytmiki życia rodzinnego), a nie jedynie według szybkiego tempa (uwzględnianie czasu cyklicznego, a nie wyłącznie linearnego);
	● życie z uwzględnieniem zegara wewnętrznego (biologicznego) a nie tylko pod dyktat zegarka (jedzenie wtedy, gdy osoba jest głodna, a nie gdy „czas na obiad”; chodzenie spać, kiedy jest zmęczona, a nie „dopiero jak skończy pracę”);
	● życie „teraz”, a równocześnie w perspektywie czasu przyszłego, transcendentalnego;
	● życie w teraźniejszości, na gruncie zaakceptowanej przeszłości i z perspektywą zaplanowanej przyszłości (tzw. zrównoważona perspektywa czasowa, kompetencje temporalne).
	Zagadnienie optymalnej perspektywy czasowej i kompetencji temporalnych wytycza nowe kierunki poradnictwa, psychoterapii i coachingu, sprzyjające lepszej jakości życia i poczucia subiektywnego dobrostanu człowieka.
	Tabela 1.3. Przegląd metod kwestionariuszowych do pomiaru różnych aspektów czasu psychologicznego oraz zachowań temporalnych, mających ustalone parametry psychometryczne na próbie Polaków
	Rozdział 2. O czasie, który się liczy jak pieniądze… - Czas współczesnego człowieka -
	W skrócie...
	W XXI wieku człowiek nieustannie zmaga się z czasem. Ma uczucie nienadążania, ciągle się spieszy, usiłuje dogonić uciekający czas, organizując swoją aktywność tak, by jak najwięcej spraw załatwić naraz. A kiedy chwilowo nie ma obowiązków, zastanawia s...
	Człowiek kontra czas

	W opublikowanym w 2017 roku przez Główny Urząd Statystyczny badaniu2F , 18,8% mieszkańców Polski (powyżej 16 roku życia) przyznało, że w ciągu dnia powszedniego czasu wolnego nie wystarcza im nawet na wykonanie koniecznych zajęć bądź starcza go jedy...
	Wirus szybkości i choroba pośpiechu

	Niewątpliwie życie współczesnego człowieka toczy się szybciej niż jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej. Pokolenie współczesnych dorosłych żyje i pracuje w większym tempie niż pokolenie ich rodziców czy dziadków. Ludzie, przyzwyczajeni do komputerów i k...
	Niestety, szybkie tempo życia uważa się za jeden z czynników odpowiedzialnych za występowanie tzw. chorób cywilizacyjnych (Kitajewska i in., 2013). Współistniejącymi przyczynami są niedostatek fizycznego ruchu, siedzący tryb życia, odżywianie wysoko p...
	Czas staje się artykułem deficytowym, cenniejszym nawet od pieniędzy3F . Na rynku pojawiają się setki poradników dotyczących zarządzania czasem4F  i sobą w czasie5F , nie przemija moda na planery6F , a w opozycji do wszechobecnego pośpiechu, ruchy zaw...
	Istnieją dwa aspekty sprawnego funkcjonowania w czasie (Tucholska, 2009). Zarządzanie czasem oznacza dla wielu de facto wtłoczenie w istniejące ramy czasowe jak największej ilości działań. Ma to przede wszystkim znaczenie dla produktywności i wydajnoś...
	Choroba pośpiechu przejawiać się może ciągłym uczuciem nienadążania, wzmożoną czujnością, zaburzeniami snu, drażliwością, przewlekłym zmęczeniem. Może skutkować szybkim wypaleniem zawodowym, objawami psychopatologicznymi w postaci symptomów lękowo-dep...
	Niemożność zwolnienia tempa - “nerwica niedzielna”

	Jeżeli osoba żyjąca przez wiele lat w nieustannym pędzie próbuje dokonać zmiany stylu życia, może napotkać poważne trudności w spowolnieniu jego tempa. Heroiczne decyzje, obejmujące na przykład zaszycie się na pustkowiu, wybudowanie domu w lesie, upra...
	W psychologii stosowane jest pojęcie “nerwicy niedzielnej” - odnoszące się do stanu dyskomfortu związanego z przeżywaną nudą, brakiem aktywności i celów do realizacji oraz lękiem przed czasem wolnym, nie wypełnionym zadaniami. Stan ten objawia się nas...
	Z badań przeprowadzonych przez zespół psychologów pracujący pod kierunkiem Wilsona (Wilson i in., 2014) wynika, że kiedy marzenie o zwolnieniu tempa i “nicnierobieniu” zmieni się w rzeczywistość, okazuje się ona trudna do zniesienia. W serii jedenastu...
	Jak zauważa Kagge (2017, por. Schultz, 2016), im większą liczbą bodźców człowiek jest bombardowany, tym bardziej do nich przywyka i tym bardziej ich pragnie. Mózg wpada w tzw. „pętlę dopaminową”. Dopamina sprawia, że jednostka pragnie, poszukuje i poż...
	Patologiczne zwlekanie - skłonność do prokrastynacji

	Prokrastynacja polega na ciągłym odraczaniu działań, odwlekaniu na później, znajdowaniu aktywności zastępczych, a jej efektem jest spiętrzenie niedotrzymanych zobowiązań, niezadowolenie z siebie, wyrzuty sumienia i spadek poczucia własnej wartości. Kn...
	Dla prokrastynacji charakterystyczne jest zaniechanie bądź odkładanie w czasie czegoś, co powinno być zrobione. Stanowi to rozwiązanie nieproduktywne, niepotrzebne oraz opóźniające - a przez to nieracjonalne (Knaur, Knaur, 2011). Ferrari wraz ze współ...
	Zjawisko prokrastynacji jest związane z nieefektywną samoregulacją, która wyraża się m.in. brakiem umiejętności powstrzymywania się od rozmaitych pokus. W ujęciu Baumeistera (Baumeister, Tierney, 2013) samoregulacja jest w zasadzie tożsama z siłą woli...
	Alternatywnym modelem, wobec powyżej przedstawionego, krytykowanego jednak, sposobu traktowania samoregulacji w kategoriach wyczerpywalnego zasobu (Jędrzejczyk, Huflejt-Łukasik, 2017), jest ujmowanie jej w kategoriach motywacyjnych (wzmacnianie motywa...
	Prokrastynacja może być także związana z perfekcjonizmem. Osoba, która bardzo wysoko umieszcza poprzeczkę i wymaga od siebie idealnej realizacji zadań, woli zaniechać działania, niż przekonać się, że nie udało jej się go zrealizować w sposób doskonały...
	Prokrastynowanie może być skutkiem trudności w ustaleniu kolejności zadań do wykonania, podziału procesu realizacji zadań na poszczególne kroki oraz ustrukturowania działania. Może również wynikać ze stosunku do konkretnych zadań, narzuconych jednostc...
	Prokrastynacja wiąże się z zaburzoną percepcją czasu. Gdy termin realizacji jest określony, osoba dotknięta prokrastynacją ma poczucie bardzo odległego horyzontu czasowego, dlatego odkłada realizację czekającego ją zadania. W późniejszym okresie, mimo...
	Dla wyjaśnienia zarówno choroby pośpiechu, jak i zjawiska prokrastynacji, pomocna jest koncepcja kierowania uwagi odpowiednio do kontekstu (MacCoon i in., 2004), zgodnie z którą, jeśli uwaga nie zostanie prawidłowo ukierunkowana, dochodzi do błędu w s...
	Indywidualne preferencje czasowe związane z rytmami biologicznymi

	Prawidłowy rytm okołodobowy warunkuje zharmonizowanie procesów biologicznych organizmu, integrację i synchronizację procesów fizjologicznych. W społeczeństwach Zachodu, funkcjonowanie ludzi często jest niezgodne z rytmem, wyznaczanym przez ich wewnętr...
	Przykładem próby okiełznania czasu, warunkowanej czynnikami ekonomicznymi, a mającej bezpośredni wpływ na ogólnoustrojowe funkcjonowanie człowieka jest wprowadzanie zmian czasu zimowego/letniego8F . Zmiany czasu zapoczątkowano w 1916 r. w Niemczech, a...
	Ustalaniem związków między rytmami natury, a indywidualnymi rytmami biologicznymi człowieka oraz konsekwencjami tychże dla funkcjonowania indywidualnego i społecznego, zajmuje się chronopsychologia. Obejmuje ona szereg zagadnień, takich jak identyfika...
	Jankowski (2011), opisując rytmikę funkcjonowania organizmu człowieka, wyróżnia rytmy endogenne, które powstają samoistnie oraz egzogenne, będące wynikiem uczenia się rytmiki zmian środowiskowych. Najwyraźniejsze różnice pomiędzy osobami o różnych chr...
	Konsekwencją funkcjonowania niezgodnego z własnym chronotypem, w sposób wymuszony w toku socjalizacji czy ze względu na sytuację życiową, w tym warunki pracy zawodowej, mogą być nie tylko niedobory snu i zaburzenia nastroju, ale także przewlekłe zmęcz...
	Zwracając uwagę na zgodność aktywności człowieka z jego rytmiką biologiczną, należy uwzględniać nie tylko rytm snu i czuwania, ale także rytm odżywiania się i aktywności fizycznej (Kontrymowicz-Ogińska, 2011). Obecnie wiele firm wprowadza elastyczny c...
	Świadomość własnego chronotypu może pomóc w dostosowaniu kontekstu do osobistych preferencji, zapobiec forsowaniu dostosowania do wymogów społecznych i ograniczyć niekorzystne konsekwencje zdrowotne dla jednostki. Trudno zmienić warunki życia, zwłaszc...
	Perspektywa czasowa a różne sfery funkcjonowania współczesnego człowieka

	Szereg badań dowodzi znaczenia orientacji temporalnej i perspektywy czasowej dla różnych sfer życia współczesnego człowieka. Badania przedstawione w pracach Shores (Shores, 2005; Shores, Scott, 2007) pozwalają traktować perspektywę czasową jako indywi...
	Z kolei analiza związków perspektywy temporalnej z dobrostanem psychicznym, przeprowadzona przez Sailer i współpracowników (2014), umożliwiła uchwycenie roli ram czasowych przy ocenie satysfakcji z życia. Psychologiczny dobrostan okazał się związany z...
	Badania prowadzone przez zespół pod kierunkiem Mooney (2017) pozwoliły zweryfikować wiedzę na temat znaczenia zbalansowanej perspektywy czasowej dla samopoczucia i dobrostanu osób w wieku dorosłym i starszym, oraz dla tworzenia przez nich planów funkc...
	Przepiórka i Błachnio (2016) stwierdziły, że perspektywa czasowa jest ważnym predyktorem uzależnień behawioralnych, związanych z użytkowaniem Internetu i Facebooka. Okazało się, że koncentracja na negatywnej przeszłości oraz na fatalistycznie ujmowa...
	Sekścińska i współpracownicy (2018) przyjrzeli się znaczeniu indywidualnej perspektywy czasowej (zarówno utrwalonej, w formie cechy osobowościowej,  jak i indukowanej eksperymentalnie - stanowiącej przejściowy stan) dla podejmowania decyzji finansowyc...
	Zdybek (2012) skupił się na uchwyceniu związków pomiędzy orientacją czasową, a preferowaną strategią seksualną, rozumianą jako styl przywiązania do stałego partnera lub gotowość do podejmowania zachowań o typie przelotnych związków seksualnych. Powiąz...
	Okazuje się, że perspektywa czasowa ma również znaczenie dla podejmowania badań przesiewowych (profilaktycznych). Eksploracją (Roncancio i in., 2014) objęto grupę kobiet zamieszkałych w Ameryce Łacińskiej, analizując czynniki związane ze zgłaszaniem s...
	Badając związki między perspektywą czasową a istotnymi dla jednostki wartościami oraz postawami wobec środowiska, Milfont i Gouveia (2006) stwierdzili, że tendencja do ochrony środowiska jest związana z perspektywami temporalnymi skoncentrowanymi na p...
	Indywidualna perspektywę czasową można również powiązać z przekonaniami człowieka, wyznawanymi wartościami i systemem norm. Jakubowska (2005), opierając się  na koncepcji Rokeacha dotyczącej stopnia dogmatyzacji umysłu, wskazuje, iż dogmatyczność char...
	Kwestia związków między orientacją czasową, a różnymi formami religijności to kolejna, na którą zwraca uwagę Zimbardo (Zimbardo, Boyd, 2015). Perspektywa czasowa osób wierzących, religijnych, oczekujących życia po śmierci, wydaje się sięgać dalej w pr...
	Aspekty temporalne przenikają właściwie wszystkie sfery życia współczesnego człowieka, a poza znaczeniem jednostkowym mogą mieć charakter bardziej powszechny, związany ze zjawiskami zachodzącymi w obecnym świecie i sposobem przedstawiania ich przez ...
	Społeczne aspekty zakłóceń perspektywy czasowej

	Na to, jaki jednostka ma horyzont czasowy, mają między innymi wpływ dopływające do niej informacje o sytuacji we współczesnym świecie. Obecnie są one alarmujące - dotyczą całej planety i zagrożonej egzystencji rodzaju ludzkiego. Są to komunikaty na te...
	Sytuację planety pogarsza konsumpcjonizm, związany z nadmiernym nabywaniem rzeczy, które stały się głównym wyznacznikiem statusu społecznego. Ponieważ popyt napędza produkcję, na rynku pojawia się zalew produktów, które odzwierciedlają chwilowe mody, ...
	Stopniowo pojawiają się odmienne trendy lifestylowe, będące reakcją na nadmiar rzeczy, ale również związane z większą świadomością ekologiczną (minimalizm, recycling - downcycling  i upcycling, redukowanie ilości produkowanych śmieci - zero waste, mod...
	Kolejnym przejawem zaburzonej perspektywy czasowej we współczesnym społeczeństwie Zachodu wydaje się wszechobecny kult młodości. Postępy medycyny estetycznej (stosowanie botoksu, operacje plastyczne), terapie hormonalne i wiele innych procedur medyczn...
	Większość żyjących współcześnie ludzi ma poczucie tymczasowości. Nowoczesna rzeczywistość jest “płynna” (Bauman, 2006). Ciągłe zmiany, rzutujące na jednostkowe życie oraz warunki gospodarcze, polityczne, ekologiczne i wiele innych, katastroficzne pe...
	Harmonia i równowaga temporalna

	Optymalnemu funkcjonowaniu, które nie ma na celu przede wszystkim wzrostu produktywności i wydajności działań jednostki, lecz zwiększenie jej poczucia satysfakcji i umożliwienie rozwoju osobistego, sprzyja traktowanie czasu nie jako wyczerpywalnego za...
	Optymalnemu funkcjonowaniu w czasie sprzyja zrównoważona perspektywa czasowa, związana z pozytywnym ujęciem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Umiejętność elastycznego przełączania się w zależności od sytuacji, czyli koncentrowania na różnych...
	Odpowiadając zatem na pytanie postawione na początku: dla współczesnego człowieka istnieje inna droga niż uleganie chorobie pośpiechu lub popadanie w bierność i zwlekanie. To droga samowiedzy, lepszego poznania sposobu funkcjonowania własnego organizm...
	Techniki sprzyjające odzyskiwaniu harmonii czasowej

	Osoba zdrowa fizycznie i psychicznie może wiele zrobić dla poprawy jakości życia, uzyskania większego komfortu, satysfakcji i poczucia dobrostanu. Istnieje wiele sposobów, pozwalających odprężyć się w pełnym pośpiechu świecie, zyskać dystans, większą ...
	Oddziaływania psychologiczne, które mogą być pomocne w odzyskaniu równowagi, wyciszeniu i uspokojeniu, to przede wszystkim różne formy relaksacji (George, 2001; Kratochvil, 2003; Siek, 1999), w których odprężenie ciała (napiętych mięśni, usztywnionej ...
	Metoda biofeedbacku, skłaniająca do świadomego rejestrowania sygnałów płynących z ciała oraz zauważania niuansów w ich doznawaniu, prowadzi do powstania biologicznego sprzężenia zwrotnego między informacjami o fizjologicznym funkcjonowaniu organizmu, ...
	Floating, używany komercyjnie, ale również terapeutycznie, to wynalazek ostatnich lat, forma relaksu w wodzie, w kabinie deprywacji sensorycznej. Woda o temperaturze ciała i wysokiej zawartości soli sprawia, że człowiek bez wysiłku unosi się w niej, n...
	Wszystkie opisane techniki sprzyjają koncentracji na “tu i teraz”, pozwalają zintensyfikować kontakt z doznaniami płynącymi z ciała, przyjrzeć się strumieniowi myśli i uzyskać dystans wobec wyzwań, jakie nieustannie stawia człowiekowi życie. Stosowani...
	Osobom prokrastynującym korzyści mogą przynieść techniki budowania umiejętności zarządzania sobą w czasie (por. Kubis, 2008; Mihotich, Compton, 2017; Tracy, 2014; Tucholska, 2009) - ustanawiania priorytetów wedle wartości i ważności a nie pilności spr...
	Tabela 2.1. Zestawienie statystyk obrazujących styl życia współczesnych Polaków
	Rozdział 3. O czasie, który więzi... - Stres i kryzys psychologiczny a czas -
	W skrócie...
	W rozdziale tym zostanie omówiona specyfika temporalna krańcowo bolesnego doświadczania stanów kryzysu psychologicznego. Kryzysy psychologiczne dotyczą osób zdrowych psychicznie, które w szczególnie trudnej sytuacji osobistej wyczerpały możliwości por...
	Psychologia stresu i kryzysu

	Pojęcie stresu, spopularyzowane w literaturze i języku potocznym, poszerzyło znacznie swój zakres od czasu pierwotnych badań prowadzonych przez “ojca” teorii stresu, Selye’go (Selye, 1963, 1977) w latach 50. ubiegłego wieku, jednak zarazem zachowało...
	Poznawczy model stresu, opracowany przez Lazarusa i Folkman (1984), podkreśla znaczenie oceny bieżącej sytuacji przez człowieka narażonego na trudne realia oraz przebiegu procesów radzenia sobie z nim. Ocena sytuacji obejmuje etap pierwotny (czy to sy...
	Endler i Parker (1990) wyróżnili trzy podstawowe style radzenia sobie ze stresem, tj. styl skoncentrowany na problemie, styl skoncentrowany na emocjach i styl skoncentrowany na unikaniu (przez poszukiwanie wsparcia lub angażowanie się w czynności zast...
	Badania prowadzone przez zespół pod kierunkiem Heszen-Niejodek (2002b) wskazują, że radzenie sobie odzwierciedla intensywność emocji stanowiących czynnik motywujący do aktywności, a emocje mogą być czynnikiem inicjującym i organizującym radzenie sobie...
	Dramatycznie trudne wydarzenia życiowe, ich kumulacja, niedostatek zasobów lub niedostateczna odporność psychiczna człowieka mogą sprzyjać przerodzeniu się stanu stresu w kryzys psychologiczny. Mianem kryzysu jest określany szczególny rodzaj stresu ...
	Odnosząc się do wcześniej opisanej dynamiki reakcji stresowej, kryzys psychologiczny należy umiejscowić w momencie przejścia z fazy adaptacji do fazy wyczerpania. Jest zjawiskiem ograniczonym w czasie; trwa do kilku dni - kilku tygodni (Kubacka-Jasiec...
	Istniejące klasyfikacje kryzysów psychologicznych (por. James, Gilliland, 2004) wprowadzają rozróżnienie na: (1) kryzysy sytuacyjne (związane z reakcją na wyjątkowe, dramatyczne, szczególnie bolesne i dotkliwe dla jednostki wydarzenia krytyczne), (2...
	Wyjątkowym rodzajem kryzysu jest kryzys suicydalny. Nie dotyczy osoby z zaburzeniami psychicznymi (chociaż głęboka depresja może prowadzić do prób samobójczych lub dokonanego samobójstwa), lecz osoby uprzednio zdrowej, a znajdującej się w dramatycznie...
	Dla zrozumienia tragicznej dynamiki kryzysu suicydalnego, ważne jest  dostrzeżenie ambiwalentnych dążeń - człowiek zmierza ku śmierci, jednak równocześnie chce żyć i pragnie zmiany swojej sytuacji (Pilecka, 1997). Mimo tych sprzecznych motywów, tenden...
	Przebieg reakcji kryzysowej i jej dynamika najczęściej ujmowane są w sposób fazowy, jako proces przebiegający przez szereg etapów. Zwykle początkowy etap jest związany z konfrontacją z problemem i próbą adaptacji do sytuacji, jednak wskutek niepowodze...
	Dynamika temporalna kryzysu suicydalnego jest podobna, jak w innych kryzysach psychologicznych. Czas człowieka zawęża się do bolesnej, będącej nie do zniesienia teraźniejszości. Przeszłość w obliczu przeżywanego dramatu traci jakiekolwiek znaczenie. P...
	Przebieg reakcji kryzysowej nie zawsze ma charakter linearny, niektóre osoby przechodzą cyklicznie powtarzające się fazy, powracając do poprzednich, lub przechodzą je zbyt szybko, albo też pomijają niektóre z nich, a to może prowadzić do niepełnego pr...
	Szczególna podatność na przeżywanie kryzysowe cechuje osoby, których związki z ludźmi są powierzchowne, które nie potrafią korzystać z dostępnych źródeł wsparcia, mające wcześniej problemy z zachowaniem równowagi emocjonalnej, o niskim poczuciu włas...
	Psychopatologicznymi konsekwencjami nie rozwiązanego konstruktywnie kryzysu psychologicznego są: ostry stres pourazowy (ASD, Acute Stress Disorder) i zaburzenia posttraumatyczne (zespół stresu pourazowego PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder). W ostry...
	Konstruktywne rozwiązanie kryzysu psychologicznego może wspomóc interwencja w kryzysie, która opiera się na założeniu, iż osoba zmagająca się z nim chce poradzić sobie z zaistniałą sytuacją, jednak w obliczu wyczerpania możliwości zaradczych potrzebuj...
	Stresory w kontekście temporalnym

	Aktualnie przeżywany dystres w teoretycznych modelach stresu często ujmowany jest jako efekt trudnych doświadczeń, które miały miejsce w przeszłości (stressful life events; por. Holmes, Rahe, 1967). Lazarus (1990) zwrócił uwagę, iż reakcja stresowa je...
	Bar-Tal i współpracownicy poddali weryfikacji empirycznej pięć modeli teoretycznych opisujących możliwe zależności pomiędzy stresorami odnoszącymi się do przeszłości (past stressors), teraźniejszości (present stressors)  i przyszłości (anticipated str...
	Rysunek 3.1. Model przedstawiający zależność pomiędzy stresorami mającymi związek z wydarzeniami z przeszłości, teraźniejszości i antycypowanymi w przyszłości a odczuwanym stresem (Bar-Tal i in., 1998)
	Autorzy modelu zwracają uwagę, iż uchwycone zależności odnoszą się do sytuacji osób hospitalizowanych i ich bliskich; możliwość generalizacji wniosków jest zatem ograniczona.
	Specyfika przeżywania czasu w stanie stresu, kryzysu psychologicznego i w przebiegu PTSD

	Osoby, które doświadczyły wydarzeń o charakterze traumatycznym, często przyznają, że odnosiły wówczas wrażenie, iż czas spowolnił swój bieg lub wręcz zatrzymał się (Noyes, Kletti, 1977; Ursano i in., 1999). Niektórzy twierdzą, iż mieli możliwość postr...
	Badania laboratoryjne prowadzone przez Droit-Volet wraz z zespołem (2010) nad doświadczeniem upływu czasu u osób, które oczekują na przykre wydarzenie (awersyjny bodziec akustyczny w formie 50 milisekund białego szumu na poziomie 95 decybeli) wskazują...
	Odnosząc te dane do doświadczeń osób, które uczestniczyły w wydarzeniach o charakterze traumatycznym, a które zeznawały, że “czas się wtedy zatrzymał” i “upłynęła wieczność, nim ich samochód zderzył się z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem” (po...
	Poczucie zawężenia przeżywania czasu tylko do chwili teraźniejszej - częste u osób, które brały udział w silnie stresujących, wręcz szokujących wydarzeniach - uważa się do pewnego stopnia za przystosowawcze. Psychologowie poznawczy (por. Holman, Silve...
	Analogiczny mechanizm obserwuje się podczas szczególnie obciążającej psychicznie sytuacji izolacji penitencjarnej. Jednym z sposobów adaptacji więźniów w procesie prizonizacji, jest mechanizm hamowania (Ciosek, 2003), w którym osadzeni próbują nie myś...
	W studium nad zniekształceniami poznawczymi w zakresie doświadczania czasu na skutek doznanej w przeszłości traumy (post-traumatic time distortions), Terr (1983, 1984), zidentyfikowała sześć najpowszechniejszych. Należą do nich: 1) błędne postrzeganie...
	Pierwsza z form zniekształceń postrzegania czasu odnosi się do wspomnianego już poczucia, że czas zwolnił swój bieg (sense of time prolongation), gdy miało miejsce traumatyczne wydarzenie, a pewne sekwencje i aspekty wydarzenia zapamiętane zostały z d...
	Poczucie skróconej perspektywy przyszłościowej (sense of foreshortened future), charakterystyczne dla ofiar traumy, szczególnie tych, które cierpią na złożone PTSD (complex PTSD), Ratcliffe, Ruddell i Smith (2014) postrzegają jako pochodną utraty zauf...
	Osoby, u których na skutek doznanej traumy ujawniają symptomy PTSD, zostają - jak to obrazowo ujmują Zimbardo, Sword i Sword (2013, s. 7) - “uwięzione w czasie”, przeżywając bez ustanku przebyty uraz; są niezdolne do pozostawienia go za sobą i ruszeni...
	Poznawcze i emocjonalne procesy związane z przetwarzaniem traumatycznego wydarzenia, a następnie schematów poznawczych z nim związanych, działają jak czynnik spustowy (trigger) dla naładowanych emocjonalnie wspomnień, co skutkuje poczuciem zatarcia gr...
	Holman i Silver (1998) szukały w serii badań odpowiedzi na dwa pytania badawcze: (1) jaka jest zależność pomiędzy orientacją temporalną a długotrwałym stanem dystresu na skutek traumatyzującego doświadczenia; (2) jak orientacja temporalna/dezintegracj...
	Zaburzone doświadczanie czasu jest, zgodnie z badaniami Drakulić, Tenjović i Lecić-Tosevki’ego (2018), kluczową cechą osób zmagających się z PTSD. Poddali oni porównaniu grupę osób z PTSD, osób ze zdiagnozowanymi innymi zaburzeniami psychicznymi (w ty...
	Zaburzenie doświadczania czasu jest jednym z kluczowych objawów PTSD, ale też - patrząc z perspektywy neuronalnej - może być postrzegane jako źródło innych objawów, składających się na złożoną symptomatologię tego zjawiska. Wyniki badań przeprowadzony...
	Profil temporalny, a skłonność do doświadczania stresu i kryzysu

	Ponieważ doświadczanie kryzysu psychologicznego jest ściśle związane z zasobami i możliwościami zaradczymi, kwestia związku między perspektywą czasową osoby a wyborem strategii radzenia sobie ze stresem może mieć istotne znaczenie, zwiększające prawdo...
	Gilbert i Sifers (2011) podjęli kwestię czynników wpływających na radzenie sobie przez młodych dorosłych w sytuacji rozpadu związku. Jest to sytuacja trudna, często nosząca znamiona kryzysu. Głównymi zmiennymi, branymi przez badaczy pod uwagę, były ja...
	Boniwell i Zimbardo (2004), badając osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, zbliżonej do tzw. dylematu więźnia18F , stwierdzili, iż perspektywa czasowa stanowi istotny predyktor podejmowanych przez nie działań. Do współpracy i poszukiwania rozwiązań ...
	Badania prowadzone w grupie studentów (Brisette i in., 2002) pozwoliły stwierdzić, że wyższy poziom optymizmu, który jest kluczowym wyznacznikiem orientacji na przyszłość pozytywną, ocenianego na początku pierwszego semestru college'u (rozpoczęcie edu...
	Doświadczenie stresujących wydarzeń życiowych (takich jak np. niepomyślna diagnoza medyczna, utrata ukochanej osoby, ulegnięcie wypadkowi, przeżycie katastrofy naturalnej) może pogorszyć ogólne funkcjonowanie psychofizyczne, bywa jednak przyczynkiem d...
	Beiser i Hyman (1997), zainteresowani zidentyfikowaniem czynników chroniących zdrowie psychiczne uchodźców z południowo-wschodniej Azji osiedlających się w Vancouver, uwzględnili w swoich badaniach zmienne związane z subiektywnym przeżywaniem czasu. S...
	Praca nad sferą temporalną w stresie i kryzysie

	W trakcie przeżywania sytuacji stresowej, koncentracja wyłącznie na chwili obecnej w kontekście rozważania na różnych aspektach sytuacji trudnej (stresorów), przyczyn, które doprowadziły do tej zagrażającej sytuacji i rozważanie możliwych katastroficz...
	Program redukcji stresu oparty na uważności

	Trening redukcji stresu oparty na uważności (Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR), opracowany pod koniec lat 70. ubiegłego wieku przez Kabat-Zinna (2016)19F , pierwotnie był adresowany do osób z przewlekłymi chorobami związanymi ze stresem i brak...
	Trening MBSR obejmuje 8-tygodniowy program ćwiczeń, który ma na celu obniżenie napięcia emocjonalnego i poziomu odczuwanego stresu przez rozwijanie umiejętności koncentracji na bieżących doświadczeniach - wrażeniach płynących z ciała, jego ruchu, myśl...
	Interwencja kryzysowa i psychoterapia ofiar traumy z perspektywy psychologii czasu

	W kategoriach temporalnych warto spojrzeć na interwencję kryzysową jako obszar działań mających na celu poszerzenie doświadczania czasu przez osobę w kryzysie psychologicznym o wątki przeszłe i przyszłe oraz optymalizowania jej perspektywy temporalnej...
	W zaburzeniach posttraumatycznych, pomocne są różnorodne formy psychoterapii (często połączonej z farmakoterapią). Przeżywanie ponowne sytuacji urazowej w obecności dającego poczucie oparcia terapeuty, połączone z późniejszą relaksacją (tzw. psychoter...
	Integracja doświadczeń temporalnych może zostać uzyskana dzięki wykorzystaniu dwóch strategii czy technik (tamże). Strategia “liny” polega na budowaniu przez osobę, która doświadczyła urazu, mapy własnego życia z wydarzeniami pozytywnymi i negatywnymi...
	PTSD i terapia równoważeniem perspektyw postrzegania czasu

	Terapia równoważeniem perspektyw czasu (Time Perspective Therapy, TPT) została opracowana przez Richarda i Rosemary Swordów, psychoterapeutów z wieloletnim stażem specjalizujących się w pomocy osobom doświadczających zaburzeń związanych ze stresem, w ...
	Terapia TPT oparta jest na założeniu, że osoby z zaburzeniem potraumatycznym, podobnie jak osoby z depresją, pozostają uwięzione w bolesnej, traumatycznej przeszłości. Jej głównym celem jest przywrócenie bądź wypracowanie pełnego horyzontu czasowego, ...
	Zarówno w stanach ostrego stresu, jak w traumie, kryzysie psychologicznym i zaburzeniach potraumatycznych, kwestie temporalne stanowią stosunkowo nowy obszar, intuicyjnie identyfikowany na etapie diagnozy oraz pojawiający się w oddziaływaniach interwe...
	Ramka 3.1. Zaburzenia związane z traumą i stresem w ujęciu kryteriów diagnostycznych DSM-5 (APA, 2013)
	UWAGA! Powyższe informacje odwołujące się do obowiązujących klasyfikacji chorób i zaburzeń mają charakter skrótowy, a ich celem jest uzyskanie pełniejszej orientacji w problematyce omawianej w rozdziale. Nie mogą być podstawą diagnozowania klinicznego...
	Rozdział 4. O czasie, który boli i... wyzwala - Czas w ciężkiej chorobie somatycznej -
	W skrócie…
	Poważna choroba somatyczna może stanowić rodzaj kryzysu psychologicznego, jednak jej oddziaływanie na chorego jest równocześnie bezpośrednie (przez działanie patogenów na układ nerwowy, zmiany w wiscerocepcji oraz niespecyficzne objawy związane z osła...
	Orientacja temporalna a ryzyko zachorowania

	Badania dotyczące związków między indywidualną perspektywą czasową, a czynnikami mającymi niekorzystny wpływ na stan zdrowia, dają niejednoznaczne wyniki i wymagają dalszych badań.  Większość autorów podkreśla, że czynnik temporalny warto wziąć pod uw...
	W innych badaniach dotyczących związków między perspektywą czasową a paleniem, masą ciała i wykonywaniem ćwiczeń fizycznych okazało się, że perspektywa czasowa nie jest konsekwentnie związana z powszechnymi zachowaniami zdrowotnymi u dorosłych. Badani...
	Griva i współpracownicy (2013) rozważali związki między perspektywą czasową, ilością ćwiczeń fizycznych oraz wskaźnikiem BMI. Palenie tytoniu nie było związane z żadnym z wymiarów perspektywy temporalnej, natomiast stwierdzono, iż osoby starsze i w go...
	Szczegółowe ustalenia dotyczące związków orientacji na przyszłość, teraźniejszość i przeszłość (mierzonych ZTPI) z wybranymi właściwościami psychologicznymi i behawioralnymi, mogącymi mieć znaczenie dla stanu zdrowia psychofizycznego i podejmowania za...
	Temporalna koncepcja samoregulacji (Hall, Fong, 2007) w kontekście wdrażania zachowań zdrowotnych i konsekwencji w sposobie ich realizacji, bierze pod uwagę trzy aspekty: przekonania o związkach zachodzących między zachowaniami i ich skutkami (connect...
	Zgodnie z wcześniejszymi postulatami (Tucholska, Wysocka-Pleczyk, Gulla, 2017),  należy zatem sugerować diagnozowanie indywidualnych perspektyw temporalnych w budowaniu programów profilaktycznych, mających na celu ograniczenie szkodliwych zachowań ora...
	Wpływ posiadanej orientacji czasowej na adaptację i radzenie sobie w chorobie

	Analizując profile temporalne osób chorujących na choroby nowotworowe, Furmańska wraz ze współpracownicami (2019) zauważyły, że w badanej grupie dominują perspektywy czasowe skoncentrowane na przeszłości pozytywnej i teraźniejszości ujmowanej hedonist...
	Badania Baird i współpracowników (2019) wykazały, że posiadanie bardziej zrównoważonej perspektywy czasowej wiąże się z częstszym monitorowaniem poziomu glukozy we krwi u osób chorujących na cukrzycę typu I, a w rezultacie z lepszą kontrolą glikemii. ...
	Pozytywne korelacje stwierdzono między przyszłościową perspektywą czasową a samoopieką chorych z niewydolnością serca (Chew i in., 2019). Perspektywa temporalna okazała się pełnić rolę mediatora, pośrednicząc między gotowością do zmian a podejmowaniem...
	Badania Król i współpracowników (2015), obejmujące osoby chorujące na stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM), przewlekłą chorobę autoimmunologiczną, wykazało, że osoby chore różnią się od zdrowych w wymiarze orientacji temporalnej. Chorzy w...
	Zmiana perspektywy czasowej w chorobie

	Porównanie horyzontów czasowych osób zdrowych i chorujących na choroby nowotworowe oraz chorych na cukrzycę typu II (Nozari i wsp., 2013), ujawniło we wszystkich trzech grupach dominację przyszłościowej perspektywy czasowej. Jednak osoby chore różniły...
	Wydaje się, że dla zrozumienia horyzontu czasowego osób w różnych stanach chorobowych, konieczne jest odróżnienie stanów tzw. nagłych od chorób o charakterze przewlekłym. Stany nagłe to nieoczekiwane sytuacje zagrożenia zdrowia i życia, w wyniku wypad...
	Potwierdzają to w pewnym stopniu doniesienia dotyczące estymacji odcinków czasu dokonywanej przez osoby chore. Badając związki między poczuciem stresu i jakością życia chorych na nowotwory krwi a subiektywnym przeżywaniem przez nich czasu, Wittman i w...
	Temporalne aspekty przeżyć osób chorych somatycznie

	Dla poznania doświadczeń związanych ze sposobem przeżywania czasu psychologicznego w chorobach somatycznych, można przyjrzeć się indywidualnym narracjom osób chorych i spróbować znaleźć w nich wspólne wątki. Podejście narracyjne, mające długą tradyc...
	Jedną z takich historii, spisaną w formie biografii, jest narracja około trzydziestoletniego mężczyzny, wychowanego w zamożnym, mieszczańskim środowisku Zurychu w Szwajcarii, umierającego na raka (Zorn, 1999). W obliczu bliskiej śmierci, autor poświę...
	Carel (2008), profesor filozofii Uniwersytetu w Bristolu chorująca na lymphangioleiomyomatosis (limfangioleiomiomatoza, LAM, naczyniakowatość limfatyczna), dokonuje analizy procesu chorobowego w kategoriach fenomenologicznych. Wskazuje na jego konsekw...
	Poniżej zostanie przedstawiona garść cytatów z dzienników i pamiętników osób chorujących, odnosząca się do sposobu przeżywania przez nich czasu. Anatole Broyard, amerykański krytyk literacki i pisarz, tworzył autobiografię, chorując na raka prostaty. ...
	<<Kiedy dowiadujemy się, że zagrożone jest nasze życie, możemy albo tę wiedzę przyjąć, albo się od niej odwrócić. Ja zwróciłem się ku niej. Nie był to wybór, lecz automatyczna zmiana biegów, ciche porozumienie ciała i umysłu. Poczułem, że czas klepnął...
	Magdalena Prokopowicz, która w wieku 27 lat zachorowała na raka piersi, walczyła z chorobą będąc w ciąży. Przeszła chemioterapię i urodziła zdrowie dziecko. Doświadczyła wszystkich etapów choroby i opisywała je sukcesywnie w dzienniku21F . Podsumowują...
	<<Często myślę: Dobrze, że to mnie spotkało. Rak wiele mi zabrał, ale też dał mi siłę, zgubiłam większość lęków. Uporządkowałam siebie, swoje emocje, niezałatwione sprawy z przeszłości. Uporałam się ze śmiercią rodziców. Gdyby nie rak, nie przeżywałab...
	<<...wiem jedno - teraz jeszcze bardziej będę żyła teraźniejszością, skupiając się na tym, co jest , a nie na tym, co może być>> (Mrowińska, 2013, s. 105)
	Prokopowicz, przyjaźniąc się z Paulą Pruską, 25-latką chorującą na rzadki złośliwy nowotwór i opisującą zmagania z chorobą na blogu Paula i pan Śmieciuch, przywołuje w swoich wspomnieniach następujące słowa Pauli, odnoszące się do przeżywania czasu:
	<<Z każdego zdarzenia, z każdej chwili, jaką przeżywam w swoim teraźniejszym życiu, wysysam, co tylko można. I nie dlatego, że się boję, żę nie wiem, ile jeszcze mam czasu. Może i nie wiem. Ale czy Ty wiesz? Wiesz, ile Ci zostało? To nieistotne. Wysys...
	Elisabeth Kübler-Ross i David Kessler22F , autorzy książki Lekcje życia, w której zawarli wiedzę wyniesioną z kontaktów z osobami śmiertelnie chorymi, tak opisują doświadczenie jednego z nich:
	<<Pewien pięćdziesięcioparoletni mężczyzna, który w końcu musiał przestać pracować z powodu choroby, obudził się przerażony w środku nocy. Zaraz też otworzył swój kalendarz, ale zobaczył w nim tylko kolejne puste strony. Przyszłość wydała mu się dosło...
	Ken Wilber, w książce-dzienniku  “Śmiertelni nieśmiertelni. Prawdziwa opowieść o życiu, miłości, cierpieniu, umieraniu i wyzwoleniu”23F , tak opisuje swoją reakcję na wieść o rozpoznaniu nowotworu piersi IV stopnia u nowo poślubionej żony:
	<<Choć wszystko przebiegało w boleśnie zwolnionym tempie, każde zdarzenie było zbyt silnym doświadczeniem i niosło zbyt dużo informacji, co dawało dziwaczne wrażenie, że wszystko dzieje się jednocześnie bardzo szybko i bardzo wolno. Ciągle miałem prze...
	W większości przytoczonych cytatów widoczna jest silna koncentracja na teraźniejszości i doświadczanie życia “tu i teraz”. Jest ona związana z poczuciem skrócenia czasu, który choremu pozostał, a także z lękiem przed przyszłością (w której oczekuje  p...
	W chorobie somatycznej ogromne znaczenie dla przeżywania psychologicznego ma specyficzny kontekst sytuacyjny (Gulla, Wysocka-Pleczyk, Tucholska, 2017), zarówno związany z sygnałami z zewnątrz (nowe sytuacje związane z wizytami w ambulatorium, hospit...
	Pomoc psychologiczna i psychoterapia w aspekcie temporalnym chorych somatycznie

	W trakcie oddziaływań o charakterze psychoterapii medycznej, mającej miejsce przy łóżku chorego, interwencje o charakterze temporalnym powinny z jednej strony podtrzymywać adaptacyjną formę koncentracji na teraźniejszości i wspomagać dostrzeganie w ni...
	Techniki mindfulness w chorobie somatycznej

	Uważność (uważna obecność, mindfulness) to swoisty stan świadomości, w którym uwagę kieruje się na bieżące doznania i doświadczenia, bez ich wartościowania i oceny (Kabat-Zinn, 2003). Jest to umiejętność, którą można wyćwiczyć przez regularną praktykę...
	Fjorback wraz ze współpracownikami (2012) dokonali metaanalizy 21 badań z randomizacją, opublikowanych w latach 1998–2010, w których udział wzięło łącznie blisko 2000 uczestników. W badaniach tych oceniano wpływ metod terapeutycznych opartych na treni...
	Trening nadziei i skoncentrowany na nadziei program poprawy jakości życia osób terminalnie chorych

	Psychologowie o orientacji poznawczej są zgodni, że nadzieja to cenna umiejętność, którą można ćwiczyć i trenować. Wychodząc z tego założenia, Snyder opracował wytyczne do prowadzenia treningów nadziei (2000), adresowanych przede wszystkim do osób doś...
	Tak rozumianą nadzieję można wzmacniać nawet w obliczu nieuchronnej śmierci. Gum i Snyder (2002) opracowali - na bazie treningu nadziei - skoncentrowany na nadziei program poprawy jakości życia osób terminalnie chorych. Uznali, że jednym z najpoważnie...
	Celem opieki paliatywnej w tym podejściu jest więc utrzymanie lub przywrócenie nadziei. To zaś, zgodnie z teorią Snydera (2000), wymaga wzbudzenia dążenia do celów – w tym przypadku raczej innych niż wyzdrowienie. Odbywa się ono w trzech etapach. Cele...
	Terapia godności

	Nieocenioną pomocą w utrzymaniu i podbudowaniu poczucia godności osób umierających, ukojeniu napięcia i niepokoju staje się terapia wzmacniająca godność chorego (Chochinov i in. 2005; Chochinov, 2006; McClement i in., 2007). Terapia Godności (Dignity ...
	Ramka 4.1. Zdrowie i choroba – definicje, podziały
	UWAGA: Poniższe informacje, odwołujące się do obowiązujących klasyfikacji chorób i zaburzeń mają, charakter skrótowy, a ich celem jest uzyskanie pełniejszej orientacji w problematyce omawianej w rozdziale. Nie mogą być podstawą diagnozowania kliniczne...
	Tabela 4.1. Nastawienia wobec przeszłości (mierzone ZTPI) a wybrane właściwości psychologiczne i behawioralne mające wpływ na zdrowie  (oprac. własne na podstawie: Anagnostopoulos, Griva, 2012; Hamilton i in., 2003; Holman, Zimbardo, 2009; Zimbardo, B...
	Tabela 4.2. Orientacja na teraźniejszość (mierzona ZTPI) a wybrane właściwości psychologiczne i behawioralne mające znaczenie dla zachowań zdrowotnych  (oprac. własne na podstawie: Holman, Zimbardo, 2009; Zimbardo, Boyd, 2013, s. 94)
	Tabela 4.3. Orientacja na przyszłość (mierzona ZTPI) a wybrane właściwości psychologiczne i behawioralne mające znaczenie dla zachowań zdrowotnych  (oprac. własne na podstawie: Daugherty, Brase, 2010; Griva i in., 2013; Holman, Zimbardo, 2009; Visser,...
	Rozdział 5. O czasie, który traci spójność i gubi rytm… - Temporalne aspekty wybranych zaburzeń psychicznych  -
	W skrócie….
	Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie rozproszonych dotąd koncepcji teoretycznych i wniosków z badań, odnoszących się do związków pomiędzy świadomością czasu i funkcjonowaniem w czasie, a wybranymi zaburzeniami psychicznymi - na poziomie ich...
	Przedstawiona poniżej symptomatologia wybranych zaburzeń psychicznych, ma na celu późniejsze odniesienie do problematyki doświadczania czasu psychologicznego i sposobu jego przeżywania przez osoby chorujące psychicznie. Opis zakłóconego funkcjonowania...
	Psychopatologia wybranych zaburzeń

	W rozdziale dotyczącym chorób i zaburzeń psychicznych ujęto schorzenia o ciężkim, często nawracającym przebiegu, mające poważne konsekwencje dla funkcjonowania życiowego osób chorych, niejednokrotnie skutkujące wykluczeniem społecznym i izolacją. Są t...
	Zaburzenia ze spektrum schizofrenii

	Mianem schizofrenii określana jest grupa chorób, dla których wspólnymi objawami są głównie dezintegracja psychiczna  (gr. schizis, rozszczepienie) i długotrwałość przebiegu oraz ryzyko dezadaptacji (Wciórka, 2002). Dezintegracja dotyczy zarówno środow...
	Istnieje wiele koncepcji dotyczących etiologii schizofrenii, najczęściej wymienia się czynniki genetyczne, metaboliczne i neurochemiczne związane z neuroprzekaźnictwem mózgowym, infekcyjno-wirusowe związane z upośledzeniem odporności immunologicznej o...
	Główne objawy schizofrenii na ogół dzieli się na objawy wytwórcze oraz objawy ubytkowe. Objawy wytwórcze obejmują zaburzenia spostrzegania (omamy ze strony wszystkich zmysłów, a więc wzrokowe, słuchowe, węchowe, smakowe, dotykowe oraz dotyczące czucia...
	W rozpoznawaniu zaburzeń ze spektrum schizofrenii, uwzględnia się - poza samą schizofrenią - również tzw. pogranicze schizofrenii, obejmujące m.in. zaburzenia schizotypowe (pogranicze osobowościowe), psychozy schizoafektywne (pogranicze afektywne), ps...
	Schizofrenia jest chorobą o różnej dynamice, jednak najczęściej ma przebieg przewlekły, wieloletni, z okresami zaostrzeń i remisjami. W wielu wypadkach wyłącza chorego z pełnego funkcjonowania społecznego, co jednak nie jest tylko wynikiem symptomatol...
	Zaburzenia afektywne

	Zaburzenia afektywne, czyli zaburzenia nastroju, obejmują chorobę afektywną dwubiegunową, w której występują stany depresyjne i maniakalne, chorobę afektywną jednobiegunową, w której pojawiają się wyłącznie stany depresyjne najczęściej o przewlekłym, ...
	Depresja może mieć wiele objawów, z których główne to: obniżony nastrój i utrata energii życiowej, apatia, obniżenie aktywności, spadek zainteresowań, w tym seksualnych, zaburzenia snu i łaknienia, niska samoocena, poczucie bezwartościowości, poczucie...
	Poza psychologicznymi uwarunkowaniami, zaburzenia nastroju łączy się z zakłóceniami neuroprzekaźnictwa w ośrodkowym układzie nerwowym. Istnieje jednak wiele koncepcji, wyjaśniających mechanizmy depresji na drodze psychologicznej (Huflejt-Łukasik, 1999...
	Depresja może być związana z konkretną, trudną sytuacją życiową (depresja reaktywna), czynnikami hormonalnymi i zmianami w sytuacji życiowej (depresja poporodowa, depresja w okresie klimakterium), starzeniem się mózgu (depresja starcza). Istnieje takż...
	W leczeniu depresji stosuje się farmakoterapię, mającą na celu poprawę nastroju, napędu i obniżenie towarzyszącego lęku,  połączoną z psychoterapię grupową i indywidualną, aktywizacją i udziałem w grupach wsparcia. Prowadzone są akcje społeczne, zmier...
	Choroba afektywna dwubiegunowa, w której występują w sposób nawracający naprzemiennie epizody depresji i manii o różnym nasileniu, jako uwarunkowana biologicznie, jest leczona zwykle farmakologicznie (objawowo, wraz ze środkami stabilizującymi nastrój...
	Zaburzenia lękowe

	Zaburzenia lękowe są związane z przeżywaniem przykrej emocji lęku w sytuacjach obiektywnie niegroźnych lub bez przyczyny zewnętrznej. Można wśród nich wyróżnić: (1) lęk uogólniony - “wolnopłynący”, stale obecny w przeżywaniu chorego, związany z nieust...
	Przyczyn lęku poszukuje się w uwarunkowaniach biologicznych, m.in. pobudzeniu układu limbicznego w mózgu oraz wzmożonej aktywności układu autonomicznego; mówi się także o uwarunkowaniach genetycznych, skutkujących określoną charakterystyką temperament...
	Badania nad procesami samoregulacji (Huflejt-Łukasik, 2010) wniosły w odniesieniu do chorych psychicznie wiedzę na temat mniejszej klarowności obrazu Ja u tych osób. Jest to struktura mniej pewnie zdefiniowana, mniej stabilna wewnętrznie i mniej stała...
	Kryteria diagnostyczne zaburzeń ze spektrum schizofrenii, zaburzeń afektywnych i lękowych, według najnowszej klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, A...
	Doświadczenia temporalne osób chorych psychicznie

	Klasyk polskiej psychiatrii, człowiek o niezwykłej intuicji klinicznej, Kępiński (1974, 1986, 1987, 1992), w szeregu swoich prac zwraca uwagę na specyfikę doświadczania czasu przez chorych zmagających się z różnymi typami zaburzeń psychicznych. Dezint...
	W depresji czas dłuży się, przeżycia są monotonnie negatywne, związane z poczuciem beznadziejności, winy, grzechu, lęku i rozpaczy. Przeszłość - doświadczana jako bolesna  - zlewa się z teraźniejszością; chory, w swoim przeżywaniu, nie ma przed sobą p...
	Analizując dzieła Kępińskiego, Maciuszek (2015) zwraca uwagę na opisy różnych form zaburzeń porządku czasowego, będących udziałem osób chorych psychicznie. W schizofrenii rozbicie porządku czasowego, według Kępińskiego, polega na niemożności powiązani...
	Analizując kwestie doświadczeń temporalnych osób z głębokimi zaburzeniami nastroju, Fuchs (2014), psychiatra i fenomenolog, za kluczową uznaje desynchronizację zaistniałą pomiędzy chorym na manię lub depresję, a jego środowiskiem społecznym. Pojęcie s...
	W depresji dochodzi do długotrwałej asynchronii, która obejmuje rozregulowanie biologicznych rytmów oraz poczucie nienadążania, nie radzenia sobie z tempem zmian w środowisku (Fuchs, 2014). Desynchronizacja w wymiarze biologicznym przejawia się na prz...
	W manii desynchronizacja przejawia się zaburzeniem lub brakiem rytmiczności na poziomie biologicznym i ciągłym przyspieszaniem tempa funkcjonowania. Chorzy doświadczają subiektywnego skrócenia odcinków czasu (co zostało potwierdzone w badaniach empiry...
	Analizując zaburzenie synchronizacji społecznej u osób z depresją, Fuchs (2001), stawia prowokujące do myślenia pytanie otwarte – czy patologia dotyczy jednostki, która nie nadąża w funkcjonowaniu za wymogami społecznymi, czy też współcześnie mamy do ...
	Opierając się na pracach Minkowskiego i Bleulera, Sass i Pienkos (2013) przypisują chorym na schizofrenię utratę zdolności do bycia w kontakcie z otaczającym światem, podczas gdy w zaburzeniach afektywnych kontakt pozostaje, jest jednak powierzchowny ...
	Szereg omawianych poniżej wyników badań empirycznych wskazuje na różnice w sposobie doświadczania czasu przez chorych na schizofrenię oraz służy ustaleniu mechanizmów zakłóceń. Szczególna uwaga poświęcana jest trzem kwestiom. Po pierwsze, zaburzeniom ...
	Odnotowując istotne różnice w tempie i jakości wykonania zadań eksperymentalnych między osobami zdrowymi i chorymi na schizofrenię, badacze (Grondin, 2017) próbują ustalić ich źródła, nie mając pewności, czy przyczyną zaburzeń percepcji czasu są wcześ...
	Porównanie osób chorych na schizofrenię z osobami zdrowymi (Heerey, Matveeva, Gold, 2011) doprowadziło do zauważenia istotnej różnicy w zakresie ich profili temporalnych. U chorych zidentyfikowano krótszą przyszłościową perspektywę czasową w porównani...
	Fenomenologiczne analizy Moskalewicza (2017) znajdują w pewnej mierze potwierdzenie w badaniach Oyanadel’a i Buela-Casal’a (2014), którzy, porównując osoby chorujące na schizofrenię, depresję, chorobę afektywna dwubiegunową i ze zdiagnozowanymi zaburz...
	Reasumując, wspólnymi aspektami w kontekście badania specyfiki temporalności osób chorych psychicznie zdaje się być brak balansu między doświadczaniem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, nieciągłość, fragmentacja i niespójność doświadczeń prze...
	Dysfunkcje temporalne jako jeden z czynników w polietiologii zaburzeń psychicznych

	Moskalewicz (2017), opierając się na ustaleniach niemieckich psychiatrów fenomenologicznych oraz na pracach amerykańskich psychologów egzystencjalnych, skłania się ku „traktowaniu czasowości jako apriorycznej struktury świadomości konstytuującej zabur...
	Melges (1982, 1990), amerykański psychiatra specjalizujący się w badaniu zaburzeń doświadczania czasu, uważa, że dotyczą one głównie indywidualnej, wyobrażanej i przeżywanej przyszłości - to ona jest kluczowym wymiarem perspektywy temporalnej. Stopień...
	Opisując różne formy problemów temporalnych, Melges (1982, s. 51) wymienia pięć kluczowych, wiążąc je z konkretnymi zaburzeniami psychicznymi. Pierwszym jest dezorientacja czasowa (time desorientation) - osobista przyszłość jest niejasna, zmieszana z ...
	Ustalenia Melgesa stały się inspiracją dla Zimbardo i Boyda (2013), do sformułowania teorii czasu (Time Theory) i koncepcji perspektyw czasowych, popartych szeroko zakrojonymi badaniami empirycznymi (omawianych szerzej w Rozdziale 1.). Åström i współp...
	Z ustaleń Santora i Zuroffa (1994) wynika natomiast, iż symptomy depresyjne mogą pojawić się w następstwie trudności w akceptacji przeszłości, przy nasilonej negatywnej afektywności (jako moderatorze). Dla rozwinięcia depresji nie tyle istotna jest ...
	Podkreślić należy, że powyższe wnioski oparto na analizie bogatego zbioru danych empirycznych, która pozwala wychwycić zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy specyficznym profilem temporalnym, a możliwością rozwinięcia określonych zaburzeń psychiczn...
	Konsekwencje chorób psychicznych dla funkcjonowania w czasie

	Wielu pacjentów określa czas choroby i leczenia, zwłaszcza hospitalizacji, jako rodzaj “przerwy w życiorysie”, co w kontekście oddziaływania instytucji totalnej (Goffman, 1961), jaką stanowi tradycyjny szpital psychiatryczny, staje się poniekąd zroz...
	W przywoływanych wcześniej badaniach przeprowadzonych przez Oyanadel i Buela-Casal (2014), w badaniach porównawczych pomiędzy grupą osób cierpiących na poważne zaburzenia psychiczne (chorobę afektywną jednobiegunową oraz dwubiegunową, schizofrenię, za...
	Wyniki badań Steckiej (2012) wskazują na istnienie zależności pomiędzy jakością życia społecznego, rodzinnego i zawodowego osób chorych na schizofrenię, a sposobem percepcji czasu. Osoby bardziej ukierunkowane na przyszłość oceniają jakość swego życia...
	Terapeutyczne metody poprawy funkcjonowania temporalnego chorych psychicznie

	Doświadczenie choroby psychicznej może na różnych poziomach wiązać się z zaburzeniem funkcjonowania w wymiarze temporalnym. Biorąc pod uwagę wiedzę z zakresu klinicznej psychologii czasu, sformułowano następujące wytyczne dla poradnictwa i psychoterap...
	1.  Budowanie i wzmacnianie poczucia ciągłości życia - wspieranie przeświadczenia, że czas trwania choroby lub jej epizodu nie jest oddzielnym fragmentem, odseparowanym w całej linii życia, a stanowi jeden z wielu jego elementów. Utrata poczucia ciągł...
	2. Integrowanie trzech wymiarów czasowych w narracji pacjenta (opowiadanej przez niego historii własnego życia) i o pacjencie - nawiązywanie do zdarzeń, zachowań i doświadczeń pacjenta mających miejsce w przeszłości, dziejących się aktualnie i antycyp...
	3. Budowanie wizji pozytywnej, bezpiecznej przyszłości i realistyczne określenie możliwości wpływu na przyszłe wydarzenia - motywowanie do rozwoju osobistego w przeciwieństwie do kierowania się motywami ochronnymi. Budowanie pamięci prospektywnej. Waż...
	4. Wzmacnianie procesu akceptacji przeszłych doświadczeń i sytuacji obecnej - przede wszystkim wówczas, gdy zmiana położenia, w którym znajduje się pacjent nie jest możliwa.
	5. Synchronizacja osobistego poczucia czasu (czasu wewnętrznego) z czasem “społecznym”; wzajemne dostrojenie rytmu funkcjonowania pacjenta i rytmu osób bliskich oraz społeczności i poprawa estymacji odcinków czasu. Służy temu również wypełnianie czasu...
	Dialog temporalny

	Realizacja powyższych celów w psychoterapii chorych ze schizofrenią i głębokimi zaburzeniami afektywnymi, może dokonać się drogą dialogu temporalnego. Rzeczywistość psychiczna tworzy się w Ja dialogowym (Oleś, 2012), w trakcie którego refleksja, integ...
	Terapia resynchronizująca

	Sprzyjająca resynchronizacji terapia pacjentów depresyjnych według Fuchsa (2014, resynchroning therapy, s. 411), obejmuje w pierwszym etapie pracę nad stopniowym dostosowywaniem się chorego do czasu społecznego, uwzględniające jego możliwości i nie za...
	Terapia poznawcza oparta na uważności

	Metoda MCBT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) została opracowana przez Segala, Williamsa i Teasdale’a (2016) na przełomie XX i XXI wieku jako grupowa interwencja terapeutyczna stosowana u osób z depresją w okresie remisji w celu zapobiegania nawro...
	Od pierwszej publikacji z 2000 roku oceniającej skuteczność tej terapii przeprowadzono wiele badań i metaanaliz, których wyniki potwierdzają jej efektywność w profilaktyce nawrotów depresji (Fjorback, 2012; Holas, Żołnierczyk-Zreda, 2018). W ostatniej...
	Terapia wzmacniająca godność - wersja temporalna

	W schizofrenii i poważnych zaburzeniach afektywnych, głównym celem postępowania terapeutycznego, ukierunkowanego na aspekty temporalne, powinno być wspomaganie orientacji chorego w czasie, pomoc w odnalezieniu się w czasie społecznym, łączenie obszaró...
	Wzorując się na metodzie, jaką jest terapia wzmacniająca godność (Dignity Therapy, Chochinov i in., 2005, 2006, McClement i in., 2007), przeznaczonej dla pacjentów terminalnie chorych, leczonych paliatywnie (opisaną w Rozdziale 4), można zaproponować ...
	Komputerowo ułatwiany dialog z terapeutą - wersja temporalna

	W badaniu nad efektywnością terapii zaproponowanej przez Ahmeda (2002), a skierowanej do osób chorych na schizofrenię, okazało się, że komputerowo ułatwiany dialog pacjenta z terapeutą (w którym wymianie myśli towarzyszy ich wizualna reprezentacja na ...
	Koszty chorób psychicznych są ogromne, zarówno dla chorego, jego bliskich, jak i dla społeczeństwa (zob.: Raport „Schizofrenia. Perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce”26F ). Są to m.in. koszty społeczne związane z leczeniem, przyznawanymi świadczeni...
	Ramka 5.1. Kryteria diagnostyczne wybranych zaburzeń psychicznych według DSM-5
	Ramka 5.2. Zaburzenia afektywne (Disorder Class: Bipolar and Related Disorders)
	Ramka 5.3. Zaburzenia lękowe (Disorder Class: Anxiety Disorders)
	UWAGA: Powyższe informacje, odwołujące się do obowiązujących klasyfikacji chorób i zaburzeń, mają charakter skrótowy, a ich celem jest uzyskanie pełniejszej orientacji w problematyce omawianej w rozdziale. Nie mogą być podstawą diagnozowania kliniczn...
	Rozdział 6. O czasie, w którym można się całkiem zagubić -Czas w wybranych zaburzeniach neuropoznawczych-
	W skrócie…
	W rozdziale tym zostaną omówione neuronalne podstawy doświadczania czasu oraz specyfika czasu psychologicznego w wybranych zaburzeniach rozwijających się na podłożu organicznym (wynikających z różnorodnych dysfunkcji układu nerwowego). Bardziej szczeg...
	Poziomy kodowania temporalnego

	Mechanizmy mózgowe związane z doświadczaniem czasu, lokalizacją w czasie i szacowaniem jego upływu, są związane z procesami kodowania temporalnego. Zachodzą one równolegle na dwóch poziomach: nieświadomym (który ma charakter automatyczny i dotyczy mik...
	Nosal (2004) wyróżnia trzy poziomy kodowania temporalnego: neurobiologiczny, psychofizyczny i egzystencjalny. Poziom neurobiologiczny dotyczy biorytmów, od których zależą wzorce aktywacji, oscylacje czujności i uwagi oraz okresy niższej aktywacji. Na ...
	Neurobiologiczne korelaty przeżywania czasu

	Poniżej zostaną syntetycznie omówione koncepcje neuroanatomiczne i neuropsychologiczne związane z mózgowym przetwarzaniem czasu.
	Neuronalne stopery, minutniki, zegary, budziki i tempomaty

	Zdecydowana większość struktur mózgowych ma zdolność odbierania bodźców temporalnych i reagowania na nie. Ustalono, iż nawet pojedyncze neurony wykrywają i odpowiadają na informacje temporalne (Ju i in., 2015). Trudniej wskazać części mózgu niewrażliw...
	Badania neuroobrazowe, prowadzone przy użyciu funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI), pozwoliły stwierdzić (Sanders, 2015), iż szacowanie czasu dokonywane świadomie (explicit timing), tj. sytuacja, gdy prosi się badanego wprost, by ocenił długo...
	Proces szacowania czasu przebiegający nie wprost (implicit timing), gdy osoba dokonuje oceny czasu trwania wydarzenia w sytuacji, gdy się jej o to wcześniej nie prosiło, angażuje nieco inne struktury neuronalne: (a) brzuszną część kory przedruchowej (...
	Szacowanie bardzo krótkich, trwających milisekundy odcinków czasu (millisecond timing) następuje automatycznie i wiąże się z zaangażowaniem w wykonywanie prostych ruchów. Szacowanie dłuższych interwałów czasowych (interval timing) - trwających sekundy...
	Jednym z wielu wewnętrznych zegarów neuronalnych jest zegar cirkadialny (por. Rozdział 2.). Jest on regulatorem przebiegu wielu procesów somatycznych, synchronizując je w cyklu około 24-godzinnym. Kluczowa dla jego działania jest aktywność jąder nadsk...
	Mózgowy wehikuł czasu

	Przeprowadzono szereg badań neuroobrazowych, które miały na celu zidentyfikowanie neuronalnego podłoża zdolności mentalnego podróżowania w czasie (mental time travel, MTT) (Carelli, Olsson, 2015). W ich przebiegu rejestrowano aktywność mózgową podczas...
	Rubia (2006) zidentyfikował dwa obszary zaangażowane w przewidywanie i wizualizowanie przyszłości (temporal foresight). Należą do nich: boczna część kory przedczołowej w prawej półkuli mózgu (right lateral prefrontal cortex) i prążkowie (fronto-striat...
	Neuronalne korelaty perspektywy czasowej

	Carelli i Olson (2015), stosując fMRI, zidentyfikowali różnice w poziomie aktywacji neuronalnej osób o różnych typach perspektyw czasowych. Osoby badane wypełniały skróconą wersję kwestionariusza Zimbardo i Boyda (S-ZTPI, Carelli i in., 2011) przebywa...
	Rysunek 6.1. Model podstawowej temporalnej sieci neuronalnej (core brain network of time)  opracowanie własne na podstawie: Fontes i in., 2016; lokalizację struktur mózgowych ukazano w przybliżeniu
	W toku wspomnianych badań, zespół pod kierunkiem Carelli (Carelli, Olson, 2015) zidentyfikował neuronalne korelaty aktywności mentalnej związanej z poszczególnymi wymiarami czasu (ukierunkowaniem na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - rozpatrywa...
	Doświadczenie czasu w odmiennych stanach świadomości

	Jedną z charakterystycznych cech tzw. odmiennych stanów świadomości (altered states of consciousness, ASC) jest specyficzne doświadczanie czasu i przestrzeni, określane przez Fingelkurtsa i Fingelkurts (2006) mianem “poczucia bezczasowości i pozaprzes...
	W toku badań zarejestrowano u badanych czynność bioelektryczną mózgu odpowiadającą głównie falom theta (4-8 Hz). Najczęściej występują one podczas medytacji, transu, hipnozy, intensywnych marzeń i emocji. Eksperymentalny warunek “wtedy” okazał się wią...
	W dalszej części opracowania zostanie omówiona problematyka temporalna w kontekście zaburzeń na podłożu biologicznym, psychoorganicznym. W celu ukazania nasilenia, złożoności i różnorodności możliwego obrazu psychopatologii doświadczania czasu wybrano...
	Zaburzenia ze spektrum autyzmu a doświadczanie czasu

	Autyzm dziecięcy (Bilikiewicz i in., 2002) stanowi wieloaspektowe, całościowe zaburzenie rozwoju. Już w pierwszym i drugim roku życia dziecka pojawiają się objawy prodromalne, do których należą m.in. brak zainteresowania bodźcami społecznymi, brak dos...
	Etiologia autyzmu dziecięcego jest wiązana z różnorodnymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, uwarunkowaniami genetycznymi (wyższe ryzyko u bliźniąt), zmianami neurochemicznymi, głównie podwyższonymi stężeniami serotoniny i dopaminy, zmianami ...
	Dzieci ze spektrum autyzmu mają trudności w prawidłowym postrzeganiu czasu, głównie ze względu na obecność deficytów poznawczych, jednak istnieje niewiele badań dotyczących tej problematyki. Osterveg i współpracownicy (2018) zbadali rozumienie pojęć „...
	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi a doświadczanie czasu

	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (attention deficit‑hyperactivity disorder, ADHD), zwany również zespołem hiperkinetycznym, cechuje charakterystyczny zespół objawów, w którym na plan pierwszy wysuwa się nieustanna, zmieniająca s...
	Etiologię zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi wiąże się z czynnikami genetycznymi, które powodują nieprawidłowy rozwój płatów czołowych i ciała migdałowatego i hipokampa (Gaidamowicz i in., 2018), odpowiedzialnych za przebieg reak...
	Dla osób z ADHD czas płynie szybko, przez co mają one trudności z jego oszacowaniem (Young, Bramham, 2013; Sanders, 2015). Dlatego często spóźniają się na spotkania i nie realizują celów. Mają one większą trudność niż inni z planowaniem własnego czasu...
	Opisując specyfikę percepcji czasu, Young i Bramhan (2013) zaznaczają, iż osoby z ADHD mogą ulegać wrażeniu, że czas zawsze jest przeciwko nim. Albo mija zbyt wolno, gdy czują się znudzeni lub sfrustrowani, albo ucieka zbyt szybko, gdy są zaabsorbowam...
	Badania Carelli i Wiberg (2012) objęły dorosłe osoby z wcześniejszą diagnozą ADHD w kontekście ich perspektyw czasowych. Średnie uzyskane przez nich w skalach  kwestionariusza ZTPI Zimbardo i Boyda były wyższe niż w grupie kontrolnej w zakresie koncen...
	Choroby przebiegające z otępieniem, a doświadczanie czasu

	Choroby układu nerwowego przebiegające z otępieniem to duża, niejednorodna grupa zaburzeń, o zróżnicowanym obrazie, etiologii i przebiegu. Łączy je obecność upośledzenia funkcji poznawczych o rozmaitym nasileniu i tempie deterioracji. Są to głównie za...
	Choroba Alzheimera, a doświadczanie czasu

	Choroba Alzheimera zwykle rozpoczyna się niepostrzeżenie. Początkowo nie występują zaburzenia świadomości, a pierwszymi objawami są zazwyczaj dyskretne trudności w znalezieniu odpowiednich słów, zapominanie imion czy nazwisk znanych osób, szukanie rze...
	Choroba Alzheimera posiada etiologię wieloczynnikową. Oprócz czynnika wieku (najczęściej powyżej 65 roku życia) bierze się pod uwagę jej genetyczne uwarunkowanie. U osób z tym rozpoznaniem potwierdzono zaburzenia w zakresie neuroprzekaźnictwa oraz pat...
	Dezorientacja w czasie jest obserwowana już we wczesnej fazie choroby Alzheimera. El Haj i Kapogiannis (2016) przeprowadzili metaanalizę prac badawczych dotyczących empirycznych ustaleń związanych ze zniekształceniem funkcjonowania temporalnego w chor...
	„Utknięcie w czasie”, doświadczane przez chorych, może być wynikiem zmniejszonej zdolności do nabywania nowych wspomnień, ale także niemożności świadomego odzyskiwania wspomnień wcześniejszych. Możliwe, że jest to wynikiem niskiego stopnia pewności de...
	W trakcie choroby Alzheimera chory traci orientację we własnej autobiografii, przestaje poznawać osoby bliskie i wbudowywać nowe wydarzenia w pamięć autobiograficzną. Dla przeżywania czasu w chorobie Alzheimera przez chorych, ale i przez ich opiekunów...
	Choroba Parkinsona, a doświadczanie czasu

	Choroba Parkinsona (drżączka poraźna) obejmuje zespół charakterystycznych objawów, do których należą: wzmożone napięcie mięśniowe, drżenia spoczynkowe rąk, głowy i tułowia, mimowolne ruchy, zmiany postawy ciała i zaburzenia sposobu chodzenia, spowolni...
	Choroba Parkinsona należy do szerszego spektrum schorzeń (parkinsonizm związany m.in. z zaburzeniami metabolicznymi, polekowymi, pourazowymi). Jej etiopatogeneza jest wieloczynnikowa. Poza starzeniem się mózgu, jest związana jest ze zmianami zwyrodn...
	Analizie funkcjonowania temporalnego chorych na chorobę Parkinsona poświęcono niewiele badań. Artieda i współpracownicy (1992) stwierdzili, że progi dyskryminacji czasowej (temporal discrimination thresholds), mierzone u tych osób w toku prób wymagają...
	Ocena orientacji czasowej może być predyktorem rozwijającej się demencji a także służyć szacowaniu ciężkości zaburzeń poznawczych, skutkujących zakłóceniem funkcjonowania życiowego chorych z chorobami Alzheimera i Parkinsona. Co istotne, u osób starsz...
	Postępowanie wspomagające funkcjonowanie temporalne w zaburzeniach na podłożu organicznym

	Ocena funkcjonowania temporalnego chorych, ich orientacji w czasie, niesie wiele implikacji dla diagnostyki zaburzeń. W psychologicznym badaniu stosuje się próby wybijania rytmu, synchronizacji w toku realizacji czynności, czy Test rysowania zegara (C...
	W celach terapeutycznych, w chorobach przebiegających z obniżeniem możliwości poznawczych, możliwe jest wspomaganie podstawowej orientacji w czasie dzięki ćwiczeniom, akcentującym aspekty czasowe podczas wykonywanych codziennych działań, pielęgnacji, ...
	W zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi priorytetem jest zwiększenie koncentracji na wykonywanych zadaniach i spowolnienie ich realizacji, osiągane dzięki odpowiedniemu zorganizowaniu pola działania, usunięciu bodźców rozpraszającyc...
	Ramka 6.1. Kryteria diagnostyczne wybranych zaburzeń na podłożu organicznym
	UWAGA: Powyższe informacje, odwołujące się do obowiązujących klasyfikacji chorób i zaburzeń, mają charakter skrótowy, a ich celem jest uzyskanie pełniejszej orientacji w problematyce omawianej w rozdziale. Nie mogą być podstawą diagnozowania kliniczne...
	Podsumowanie
	W skrócie…
	W końcowej części opracowania zostaną porównane, omówione wcześniej, różne formy zaburzeń doświadczania czasu psychologicznego, będzie podjęta próba poszerzenia i uszczegółowienia modelu perspektyw czasowych, opracowanego przez Mello i Warrella, oraz ...
	Jak zaznaczono na wstępie (por. Rozdział 1.), na subiektywne doświadczenie czasu składa się nie tylko kwestia jego struktury (specyficzny dla danej osoby pogląd na to, czym jest i jaki jest czas), ale również kwestia jego dynamiki (doświadczenie tego,...
	Podobieństwa i różnice funkcjonowania temporalnego w normie, stresie i kryzysie psychologicznym oraz w różnych stanach psychopatologicznych

	Przeprowadzona we wcześniejszych rozdziałach analiza funkcjonowania temporalnego wskazała, że istnieje wiele form zakłóceń w doświadczaniu czasu psychologicznego. Najgłębsza dezorientacja ma miejsce w zaawansowanych chorobach na podłożu psychoorganicz...
	Rozszerzenie teoretycznego modelu funkcjonowania temporalnego

	W modelu Mello i Warrella (2015), omawianym w Rozdziale 1., uwzględniono pięć podstawowych wymiarów perspektywy temporalnej. Perspektywa temporalna jest przez autorów traktowana jako względnie stała tendencja jednostki do kierowania uwagi na poszcze...
	Znaczenie czynników sytuacyjnych: styl i strategia temporalna

	W przedstawionym ujęciu perspektywa temporalna, jako rodzaj stosunkowo stałej dyspozycji, zawiera długoterminowe tendencje osoby do postrzegania i doświadczania jej osobistego czasu psychologicznego. Można zatem traktować ten aspekt funkcjonowania tem...
	Elastyczność perspektywy temporalnej i refleksyjność temporalna

	W koncepcji zbalansowanej perspektywy czasowej Zimbardo (Boniwell, Zimbardo, 2007; Zimbardo, Boyd, 2008) podkreśla wagę zarówno zrównoważenia perspektyw czasowych (wyrażającego się posiadaniem perspektywy na pozytywną przeszłość, przyszłość i umiarkow...
	Zdrowie temporalne

	Starając się zrozumieć zmienność i związki doświadczania i reagowania  temporalnego z innymi sferami funkcjonowania życiowego, warto oprzeć się na temporalnej koncepcji samoregulacji. Biorąc pod uwagę dodatkowy czynnik, jakim jest wartościowanie cel...
	Zgodnie z równaniem ryzyka Albee’go, zdrowie człowieka, rozumiane holistycznie, jest zależne od proporcji między czynnikami ryzyka, a czynnikami ochronnymi. Wśród czynników, zarówno ryzyka, jak i chroniących, znajdują się uwarunkowania biologiczne, ps...
	Zestawienie oddziaływań terapeutycznych w sferze temporalnej

	Poniżej dokonano zestawienia opisanych w poprzednich rozdziałach oddziaływań, sprzyjających optymalizacji funkcjonowania temporalnego osób doświadczających różnego typu trudności w sferze temporalnej. Warto zwrócić uwagę, że większość interwencji ma c...
	Tabela 7.1. Techniki oddziaływania na sferę doświadczeń temporalnych w odniesieniu do określonych problemów w przeżywaniu czasu (opracowanie własne)
	Wątki metodologiczne

	Badania sfery temporalnej nabierają rozmachu, dzięki opracowanemu przez Zimbardo Kwestionariuszowi Perspektyw Czasowych (ZTPI, Zimbardo, Boyd, 1999). Istnienie wygodnej,  mało czasochłonnej i prostej metody zachęca kolejnych badaczy do poświęcenia u...
	Badania grup specjalnych (na przykład osób osadzonych w zakładach karnych czy innego rodzaju instytucjach totalnych) za pomocą kwestionariusza ZTPI w zasadzie nie dają możliwości zróżnicowania perspektywy temporalnej rozumianej jako względnie stała ...
	Metody kwestionariuszowe wymagają również posiadania możliwości intelektualnych, pozwalających na zrozumienie zawartości i treści itemów oraz sprawnego działania funkcji pamięci i uwagi, nie zakłóconych z powodu przeżywanego niepokoju czy napięcia. ...
	Kolejnym problemem jest powszechny, niski poziom uświadomienia osobistych dyspozycji i kompetencji temporalnych. Badania inwentarzami psychologicznymi, jako samoopisowe, wymagają przynajmniej elementarnej samowiedzy w zakresie badanej sfery funkcjon...
	Samoopis dokonany w formie kwestionariuszowej może co prawda umożliwić porównania międzygrupowe, jednak gubi indywidualną głębię i specyfikę doświadczania tak złożonego i podstawowego obszaru przeżyć, jakim jest czas psychologiczny (por. narracje osób...
	Natomiast dla trafnego formułowania wniosków z badań empirycznych i dalszego wzbogacania wiedzy o funkcjonowaniu temporalnym człowieka, kluczowe wydaje się ujednolicenie używanej terminologii. Próba rozgraniczenia pojęć istotnych dla psychologii czasu...
	Dla uzyskania pełnego obrazu zależności temporalnych konieczne wydaje się nie tylko badanie podobieństw i różnic w zakresie funkcjonowania temporalnego pomiędzy odmiennymi grupami wiekowymi, ale także - mimo, że jest to zadanie trudniejsze i wymagając...
	Reasumując….

	1. Temporalność jest kluczowa dla zrozumienia funkcjonowania jednostek i społeczeństw: dla wyjaśnienia sposobu podejmowania decyzji, realizacji celów, zaspokajania potrzeb, działań pro- i antyzdrowotnych.
	2. Istnieje specyfika funkcjonowania temporalnego w różnych stanach (normie, kryzysie  i zaburzeniach psychopatologicznych). Znajomość tej specyfiki pozwala na dostosowanie oddziaływań terapeutycznych do rodzaju zaburzeń temporalnych.
	3. Możliwy jest dwukierunkowy model zależności między perspektywą temporalną a funkcjonowaniem życiowym jednostki. Z jednej strony, perspektywa temporalna ma wymiar względnie stabilny i jako taka wpływa w sposób ciągły na funkcjonowanie i sposób organ...
	4. Zmiany perspektywy czasowej w toku życia mogą mieć charakter ciągły, a kontinuum tych zmian zmierza w okresie starości w kierunku upozytywnienia doświadczeń temporalnych (zgodnie z koncepcją positive bias).
	5. Wątek temporalny jest niedoceniany w oddziaływaniach terapeutycznych, warto wprowadzać techniki uwzględniające temporalny wymiar funkcjonowania człowieka i formy psychoterapii zorientowane na optymalizację doświadczania czasu psychologicznego.
	6. Zdrowie temporalne stanowi jeden z ważnych wymiarów holistycznie ujmowanego zdrowia i dobrego funkcjonowania psychospołecznego.
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