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Oddziaływania psychologiczne w sieci 

 

Internet stanowi środowisko naturalne i niejako podstawowe dla wielu, szczególnie młodych, ludzi. 

Wszelkie ich problemy są zwykle w pierwszej kolejności wpisywane w wyszukiwarkę, co umożliwia 

rozpoznanie rozpowszechnienia konkretnego problemu, bardziej trafne jego nazwanie, zorientowanie się 

w powadze sytuacji, uzyskanie wiedzy o sposobach radzenia sobie z nim i możliwościach uzyskania 

pomocy. Nie inaczej jest wówczas, gdy trudności mają charakter dyskomfortu emocjonalnego, 

niepowodzeń w związkach, konfliktów interpersonalnych i kryzysów osobistych. Poszukiwanie wyjaśnienia 

i rozwiązania problemu doprowadza często do witryn internetowych, oferujących profesjonalne 

oddziaływania psychologiczne. Wielość tych oddziaływań, różnorodność ofert, a także sposobów 

komunikowania się z klientem, wymaga usystematyzowania i dookreślenia, co właściwie jest 

proponowane osobie z problemami emocjonalnymi oraz jakie korzyści może z tego rodzaju oddziaływań 

odnieść, a na jakie zagrożenia jest narażona. Zagadnienie budzi zainteresowanie specjalistów, 

analizujących różnorodne aspekty e-terapii (Castelnuovo i in., 2009; Epstein, Klinkenberg, 2009; Fenichel 

i in., 2009).  

 

Oferta psychologiczna w sieci 

Internet oferuje liczne, rozmaite możliwości skontaktowania się z psychologiem lub/i 

psychoterapeutą. Przede wszystkim pozwala na orientację, gdzie w danej miejscowości można znaleźć 

psychologa, jakie ma kwalifikacje, jakie odbył szkolenia. Są to ważne informacje, chociaż nie zawsze 

można je zweryfikować. Mimo, że psychoterapeuci zwykle podają numer licencji, nieliczne 

gabinety/poradnie odsyłają ewentualnego klienta na strony umożliwiające sprawdzenie najistotniejszych 

danych (na przykład do listy certyfikowanych psychoterapeutów - www.ptp.org.pl, zakładka Certyfikaty i 

rekomendacje; www.psychiatria.org.pl, zakładka Aktualności, notatka z dnia 15.08.2010). Nie jest 

możliwe znalezienie w Internecie listy psychologów, którzy uzyskali I lub II stopień specjalizacji z 

dowolnej dziedziny. Prawie żaden gabinet nie zamieszcza skanów dyplomów uzyskanych przez 

psychologa (jeden z pozytywnych wyjątków: www.psychotherapy-on-line.com, zakładka O mnie). 

Dlatego potencjalny klient musi zaufać podawanym danym, nie zawsze mając świadomość, że niekiedy 

mogłyby być one nadmiernie rozbudowane na potrzeby reklamowe.  

 

Obecność oferty psychologicznej w sieci pełni rozmaitą rolę. Typowe formy anonsowania 

psychologicznego gabinetu są następujące:  

 reklama gabinetu za pośrednictwem sieci, bezpośredni kontakt z klientem, 

 jednorazowy kontakt online, kolejne w gabinecie, 

 łączenie kontaktu bezpośredniego i za pośrednictwem Internetu. 

 wyłącznie kontakt online – oddziaływania określane jako pomoc psychologiczna, 

 wyłącznie kontakt online – oddziaływania określane jako psychoterapia, 

 portale społecznościowe i animowane przez psychologów grupy wsparcia. 

Korzyści i zagrożenia związane z każdą z tych form zostaną poniżej omówione. 
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Reklama gabinetu za pośrednictwem sieci, bezpośredni kontakt z klientem  

Wiele stron prezentujących gabinety psychologiczne pełni jedynie funkcję orientacyjno -reklamową. 

Witryna internetowa stanowi wizytówkę gabinetu. Zachęca do kontaktu realnego i odbycia tradycyjnej 

wizyty u psychologa. Potencjalny klient dowiaduje się, gdzie  i jak pracuje psycholog, jakie są ceny wizyty, 

jak można się umówić. Nie otrzymuje natomiast żadnej formy oddziaływania online.  

Spośród form prezentacji własnej pracy przez psychologów w Internecie, można wyróżnić: 

 Sygnał, który stanowi nazwa gabinetu, wskazująca niekiedy na rodzaj oferty (psychoterapia - 

www.psychoterapia.krakow.pl, www.terseo-psychoterapia.com, pomoc psychologiczna - 

www.pomoc.psychologiczna.net, www.pomoc-psychologiczna.pdg.pl, leczenie uzależnień - 

www.alkoholizm-terapia.com.pl, diagnostyka psychologiczna - www.diagnoza-psychologiczna.pl, 

www.badaniakierowcow.com, szkolenia i coaching - Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu 

www.csipb.pl, www.lifecoaching-bilich.pl). 

 Prezentacja zdjęć psychologa, jego dorobku w postaci artykułów lub książek, a niekiedy także 

rekwizytów budujących prestiż (wyposażenie gabinetu - www.iguanadesign.pl, zakładka Gabinet) i 

przybliżających ewentualnemu klientowi otoczenie, w którym odbywa się spotkanie z psychologiem. 

 Określenie własnej filozofii zawodowej (najczęściej w formie krótkiego motta, cytatu, fragmentu 

wiersza1). Dodatkowo służą temu fotografie przyrody, krajobrazów, najczęściej wyrażające harmonię, 

równowagę, przepływ, wędrówkę przez życie - www.psychoterapia-miodowa.pl, www.psycholog-

krakow.com, www.agpsycholog.pl, www.psychoterapia-dialog.com.pl. 

 Określenie szkoły/nurtu psychoterapeutycznego, w którym pracuje psycholog i z którym się 

identyfikuje (psychoterapia psychoanalityczna - www.senso-psychoterapia.pl, poznawczo-

behawioralna – www.terapeutapoznawczo-behawioralny.pl, zakładka Nasze metody; terapia Gestalt - 

www.terazgestalt.pl; ustawienia systemowe - www.dobiala.pl, zakładka Ustawienia systemowe; 

hipnoza - www.hipnoza.pl, www.psychoterapia-nerwice.com, www.gabinet-hipnozy.pl; nurt 

transpersonalny - www.psychotherapy-on-line.com oraz inne). 

 Oferta oddziaływań (najczęściej ujęta szeroko, na przykład: porady psychologiczne, interwencja 

kryzysowa, poradnictwo zawodowe, psychoterapia indywidualna, grupowa, rodzinna, małżeńska, 

krótko- i długoterminowa, psychoedukacja, pomoc dla przewlekle chorych, rehabilitacja 

neuropsychologiczna, różnorodne szkolenia, trening asertywności, a nawet urlop terapeutyczny - 

www.rzeszow.pcts.pl, zakładka Aktualności). W placówkach, zatrudniających zespół psychologów, 

szeroka oferta w zrozumiały sposób odzwierciedla umiejętności poszczególnych profesjonalistów, ale 

w przypadku jednego psychologa musi budzić podejrzenie omnipotencji.  

 Określenie jakości własnej pracy („najlepszy psycholog dziecięcy” – www.malgorzatalic.pl, inne 

sformułowania to „dobry psycholog”, „bardzo doświadczony”, „wszechstronnie wykształcony”, 

„życzliwy”, „przyjazny”). 

 Regulamin gabinetu: (na przykład www.psychoterapia-bielsko.eu, zakładka Regulamin gabinetu; 

www.bebia.pl, zakładka Regulamin), najczęściej określający warunki poufności, czas kontaktu online, 

terminy udzielania odpowiedzi przez psychologa, objętość odpowiedzi, warunki reklamacji usługi.  

                                                                 
1 Na przykład: „Ludzie są jak kwiaty stworzeni do tego, by się rozwijać” André Liége, www.magdalenapawlowska.pl; 
„Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód”, Paulo Coelho, 
www.poradniacentrum.pl; „I zawsze pamiętaj, że jesteś wyjątkowy. Jedyne, co musisz zrobić, to pozwolić innym 
zobaczyć, że taki jesteś”, Milton H. Erickson,  www.psychoterapia.krakow.pl; „Każdy człowiek jest zobowiązany 
przyczynić się, ile w jego mocy, dla dobra drugich, i zaiste nic nie jest wart ten, kto nikomu do niczego się nie 
przydaje”, Kartezjusz, www.pomoc.psychologiczna.net; „Życie jest jak cebula – zdejmujesz jedną łupinkę po drugiej i 
czasem przy tym płaczesz” – Carl Sandburg, www.mozliwosci.com.pl. 
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 Cennik i sposób płatności (www.psychoterapia-oxford.co.uk, zakładka Zasady prowadzenia 

psychoterapii; www.renatagraduszynska.pl, zakładka Cennik). 

 Informacje o korzystaniu w pracy z superwizji (www.gabinet-psychoterapii.waw.pl, zakładka O mnie; 

www.adalta.pl, zakładka O nas, Aldona Krawczyk) oraz o przynależności do organizacji i towarzystw 

zrzeszających psychoterapeutów (www.terapia-kzs.pl, zakładka O mnie). 

 Opinie klientów o pracy psychologa (www.psychoterapia-bielsko.eu, zakładka Opinie), przykłady 

odpowiedzi na zgłaszane przez e-klientów problemy (www.pracowniaintegra.pl, zakładka Poradnia 

online) 

 A nawet informację o hobby psychologa (www.ip.iq.pl, zakładka O mnie; www.epsychoterapia.pl, 

Start, Wybierasz terapeutę, Paulina Chocholska), czy tez rysunki własnego dziecka 

(www.psychotherapy-on-line.com, Filmik mojej córki „Psycholog online”), co zapewne ma na  celu 

uczynienie wirtualnego kontaktu bardziej naturalnym i przybliżenie postaci psychologa. 

Niekiedy informacja o możliwości skorzystania z porad psychologa łączy się z innymi formami 

alternatywnego postępowania, jak „psychoenergoterapia” (www.gabinet-hipnozy.pl), „bioenergoterapia i 

reiki” (gabinet bioenergoterapii i psychoterapii Anna Doniec - www.reiki-malopolska.pl), „psycho-

czakroterapia” (www.terapiesos.pl), porady z zakresu: kart tarota, kart klasycznych, kart anielskich, run, 

astrologii, numerologii, radiestezji, chirologii, feng szui, psychologii, regresingu (www.ezo-saritikka.pl). 

Niestety, nie ułatwia to klientowi orientacji w rzetelności świadczonych usług psychologicznych. 

 

Jednorazowy kontakt online, kolejne w gabinecie 

Zdarzają się poradnie, które wskazują, że online może się odbyć jedynie pierwszy, orientacyjny 

kontakt, jasno określając, że nie ma on charakteru terapii. W nich pierwsze spotkanie odbywa się online, 

a dalsze w gabinecie. Porady bezpłatne, zwykle jednorazowe, określane są jako d iagnostyczne, lub 

konsultacyjne i psychoedukacyjne (www.pracowniaintegra.pl, zakładka Poradnia online). W niektórych 

poradniach pierwszy kontakt jest bezpłatny (telefoniczny lub online www.centrumpsychoterapii.eu, 

zakładka Konsultacje on-line), lub poradnia oferuje całkowicie darmowe połączenie telefoniczne 

(www.pilumnus.dl.pl, zakładka Kontakt). 

 

Łączenie kontaktu bezpośredniego i za pośrednictwem Internetu 

Niekiedy obie formy kontaktu, bezpośrednia i online, są świadomie łączone (www.it-self.pl, zakładka 

Gabinet), wówczas pomiędzy wizytami w gabinecie klient i terapeuta utrzymują – z różną częstotliwością 

– kontakt online w różnych formach, lub kontakt telefoniczny. Zdarza się, że ze względu na jakość 

kontaktu za pośrednictwem Skype’a, terapeuta preferuje kontakt z użyciem telefonii stacjonarnej 

(www.psychoterapia-lissewska.pl, zakładka Terapia online) 

 

Wyłącznie kontakt online – oddziaływania określane jako pomoc psychologiczna 

Gabinety psychologiczne udzielają porad online w różnej formie. Może to być wymiana wiadomości 

(e-maili lub systemu wymiany wiadomości wbudowanego w panel użytkownika), prywatny czat z 

psychologiem, rozmowa lub wideo-rozmowa za pośrednictwem Skype’a, ewentualnie zwykła rozmowa 

telefoniczna. Niektóre poradnie jasno przedstawiają ograniczenia towarzyszące wybranej formie 

komunikacji (www.przestrzen-pomocy.pl, zakładka Formy-komunikacji). Część z nich zapewnia o 

przekierowaniu do bezpośredniej pomocy (w tej samej lub innej poradni), jeśli taka potrzebę dostrzega 

psycholog (www.przestrzen-pomocy.pl, zakładka Poradnia internetowa, Pomoc psychologiczna on-line a 

tradycyjna psychoterapia), lub wówczas, gdy klient sam wyrazi taką potrzebę (www.epsychoterapia.pl, 
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Jak to działa?). Oprócz porad psychologicznych i doradztwa, oferowana jest pomoc w  kryzysach 

psychologicznych (www.self-psychologia.pl, zakładka Psycholodzy, Agnieszka Przybylska), a także 

wspólna praca z klientem i jego partnerem, przebywającym w innym kraju (www.epsychoterapia.pl, 

zakładka Zalety i wady).  

W udzielaniu e-pomocy można przeszkolić się i posiadać udokumentowane kwalifikacje do udzielania 

tejże (www.intro.org.pl/, zakładka Aktualności, szkolenia), co nie znaczy, że wszyscy psychologowie 

udzielający pomocy online przeszli takie  przeszkolenie.. Brak przyjętych standardów dla tego typu 

szkoleń, toteż trudno ocenić ich wartość.   

 

Wyłącznie kontakt online – oddziaływania określane jako psychoterapia 

Anegdotycznie pierwszą terapeutką komputerową była „Eliza” (Epstein, Klinkenberg, 2009), program 

komputerowy udzielający na piśmie odpowiedzi, symulujących interwencje terapeuty (z Elizą można 

porozmawiać na stronie www.cyberpsych.org, zakładka Java Games, Talk to Eliza, the OnLine Chatbot 

Therapist). 

Aktualna oferta w sieci dotycząca psychoterapii online zawiera terapeutyczną interakcję z 

psychologiem, ćwiczenia, a nawet medytacje prowadzoną drogą internetową (www.psychotherapy-on-

line.com). Niekiedy nie do końca wiadomo, z jakimi oddziaływaniami identyfikują się psychologowie - 

przykładem jest serwis epsychoterapia.pl, którego podtytuł to „psychologiczna pomoc online”. Zdarza 

się, że prowadzący gabinet terapeuta zastrzega, że forma online jest skierowana do osób, które 

mieszkają daleko, za granicą, i nie mogą uczestniczyć w spotkaniach w gabinecie (www.psychoterapia -

lissewska.pl, zakładka Anna Lissewska, Psychoterapia online). Inni terapeuci informują potencjalnego e -

klienta, że w niektórych przypadkach postępowanie online jest niewskazane – w przypadku zagrożenia 

autoagresją lub agresją oraz trudnościami w realnym kontakcie z ludźmi (www.epsychoterapia.pl, 

zakładka Więcej o e-terapii), Jak się okazuje, również psychiatrzy leczą online, przykładem lekarz 

psychiatra Rafał Marszał (www.depresja.waw.pl), działający pod hasłem „Leczenie depresji w Internecie”, 

który po wideo-wizycie wysyła internetowym pacjentom recepty na leki.  

 

Portale społecznościowe i animowane przez psychologów grupy wsparcia 

Istnieją formy pomocy psychologicznej bezpłatnej, o charakterze portali społecznościowych, 

udzielających indywidualnych porad oraz wsparcia w problemach psychologicznych (www.plasterek.pl). W 

Internecie działają ponadto tematyczne grupy wsparcia, nie tylko te tworzące się spontanicznie, lecz 

także animowane przez psychologów (takie jak grupy „Depresja”, „Uzależnienia”, „Problemy seksualne”, 

„Rodzice”, „Problemy w związkach”, „DDA” czy grupa z uprawnieniami dostępu „Przemoc” na forum Portal 

Pomocy Psychologicznej Psychotekst (http://www.psychotekst.pl, zakładka Forum i grupy). Formą 

oddziaływań jest wsparcie w różnych postaciach – emocjonalne, ale również informacyjne, dzielenie się 

doświadczeniami i sposobami rozwiązywania problemów.  

 

Techniki kontaktu psychologa z klientem w sieci 

Najogólniej sposoby kontaktu psycholog-klient online, można podzielić następująco:  

 forma asynchroniczna – za pośrednictwem e-maili, wysyłanych przez klienta, na które psycholog 

odpowiada w czasie określonym zwykle w regulaminie poradni (zwykle 24-48 godzin); 

 forma synchroniczna – kontakt w czasie rzeczywistym, za pomocą tradycyjnej rozmowy telefonicznej, 

rozmowy z użyciem komunikatora typu Skype, czy Gmail lub wideo-rozmowy (wideo-czat) za 

pośrednictwem kamerki internetowej. 
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Forma synchroniczna, zwłaszcza w formie wideo-spotkania, w największym stopniu imituje 

bezpośredni kontakt z psychologiem. Być może, niuanse dotyczące tonu głosu czy mimiki nie są łatwe do 

uchwycenia, jednak psycholog może w pewnym stopniu oddziaływać nie tylko za pomocą słowa, ale także 

milczenia, gestu, mimiki. Ma także większe możliwości diagnostyczne. Na znaczenie obserwacji w 

wymiarze diagnostycznym wskazuje na przykład prośba wspomnianego już psychiatry (Rafał Marszał, 

www.depresja.waw.pl), aby e-klient usiadł w dobrze oświetlonym i widocznym dla kamery internetowej 

miejscu podczas rozmowy. 

Forma asynchroniczna uniemożliwia obserwację, a czas odroczenia (od napisania e-maila do 

uzyskania odpowiedzi) czyni ją mało spontaniczną. Forma pisemnej prośby o poradę może być 

wielokrotnie cenzurowana, korygowana, a odpowiedź psychologa czytana z różnymi nastawieniami, 

analizowana z poszukiwaniem podtekstów, rozpamiętywana przez e-klienta. Podobnie może zostać 

potraktowana nagrana sesja z psychologiem. Archiwizowanie sesji ma jednak również zalety, umożliwia 

bowiem klientowi powrót do słów psychologa, gdy tego potrzebuje i głębszą refleksję nad nimi.  

 

Komunikacja internetowa a bezpośrednia  

Niezależnie jednak, jaką formą postępowania posłuży się psycholog, jego narzędziem pracy jest 

przede wszystkim słowo oraz różnorodne formy komunikacji niewerbalnej. Istnieją niewątpliwie bardzo 

poważne różnice w komunikacji bezpośredniej i tej dokonywanej za pośrednictwem Internetu.  

Psycholog w swoich oddziaływaniach posługuje się przede wszystkim „żywym” słowem. To słowo 

działa w sposób bezpośredni, a towarzyszą mu pozawerbalne środki oddziaływania, a także elementy 

kontekstu, decydujące o zrozumieniu komunikatu werbalnego. W komunikacji internetowej, gdy mamy 

do czynienia z jej postacią asynchroniczną, słowo „żywe” zamienia się w słowo pisane. Ma ono, zwłaszcza 

w formie potocznej (pomijając np. poezję o specyficznych środkach wyrazu), mniejsze możliwości 

odzwierciedlenia uczuć, niż słowo żywe. Użytkownicy Internetu dążą do maksymalnego oddania klimatu 

emocjonalnego i „ocieplenia” wypowiedzi przede wszystkim za pośrednictwem emotikonów (Wallace, 

2004). Mimo kreatywności w ich tworzeniu, nie są one w stanie odzwierciedlić wszystkich, zwłaszcza 

złożonych i mieszanych emocji, a jedyne emocje, jakie mogą być tą drogą przekazane, to emocje 

uświadamiane sobie przez użytkownika. Emotikony bywają również używane niejako standardowo, 

nawykowo i wówczas niewiele wyrażają. W bardziej oficjalnych formach kontaktu w sieci nie jest 

dopuszczalne ich używanie, toteż trudno sobie wyobrazić e -mail psychologa do e-klienta, naszpikowany 

emotikonami. Toteż rola tych „wspomagających sposobów komunikacji” jest jednak ograniczona.  

Bywa, że poradnia online podpowiada klientowi, jak komunikować swoje emocje w sieci 

(www.epsychoterapia.pl, zakładka Więcej o e-terapii: Jak efektywnie komunikować swoje myśli i emocje 

poprzez czat? „Przede wszystkim – warto swoje opisy dokładnie wyjaśniać, jeśli czujemy, że rozmijamy 

się w zrozumieniu z rozmówcą. Łatwo jest się zirytować, gdy piszemy coś i jest to spory wysiłek, aby 

przekazać dokładnie co myślimy i czujemy, a druga strona odczytuje to zupełnie inaczej, niż 

zamierzyliśmy. Tu brakuje komunikacji niewerbalnej, która znacznie ułatwia takie zrozumienie. Jak to 

rozwiązać? Można używać tzw. emotikonek, aby przekazać swoje samopoczucie mniej opisowo. Innym 

dobrym sposobem jest używanie nawiasów do wstawiania swojego opisu emocji, np. dziś siedzę cały 

dzień w domu (znudzony)”. 

W formie synchronicznej, mimo posługiwania się słowem mówionym, a nie pisanym, istnieją również 

utrudnienia. O wyborze znaczenia konkretnego desygnatu danego słowa decyduje bowiem zarówno 

kontekst werbalny, jak i towarzyszący wypowiedzi komunikat niewerbalny, którego w kontakcie online 

brak, lub którego odbiór jest niedokładny. Również metakontekst, czyli najprościej, intencja nadania 
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danego komunikatu, nie zawsze jest łatwy do odczytania, gdyż istnieje niebezpieczeństwo zafałszowania 

autoprezentacji przez e-klienta, a powody podjęcia przez niego relacji z psychologiem mogą być różne – 

bywa to oczywiście chęć uzyskania pomocy, ale może też być to próba uzyskania argumentów w 

konflikcie w związku czy rodzinnym lub poszukiwanie poparcia dla toczącej się sprawy sądowej (na 

przykład, gdy rodzice walczą o dziecko) oraz wiele innych. To niebezpieczeństwo dotyczyć może również 

kontaktu z psychologiem poza siecią, w tradycyjnym gabinecie. Tam jednak psycho logowi łatwiej się 

zorientować w prawdziwej motywacji i tożsamości klientów, a otrzymywany przez nich po konsultacji 

dokument – opinia psychologiczna/orzeczenie - jest sformułowany odpowiednio do celu i adresata (np. 

szkoły, sądu), nie ujawnia niepotrzebnie wszystkich informacji o kliencie, podczas gdy w e-sesji 

udokumentowaniu podlega cały zapis, który może być dalej wykorzystywany w różnych kontekstach bez 

wiedzy i zgody psychologa.  

Im bardziej zbliżona do bezpośredniej jest forma komunikacji w sieci, tym większa łatwość 

właściwego zrozumienia odbieranego komunikatu i udzielenia odpowiedzi.  

 

Pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa i psychoterapia w sieci  

W ofercie internetowych poradni i gabinetów psychologicznych najczęściej pojawiają się (niekiedy 

zamiennie) pojęcia pomocy psychologicznej, psychoterapii i – rzadziej - interwencji kryzysowej.  

Pomoc psychologiczna ma dwa znaczenia. W ujęciu szerokim jest określeniem obejmującym 

wszelkie oddziaływania psychologiczne (psychoterapię, interwencję kryzysową, poradnictwo, doradztwo, 

wsparcie). To rozumienie ma zasadniczo znaczenie głównie ze względów klasyfikacyjnych, ale niewiele 

mówi o różnicy między pomocą psychologiczną a psychoterapią. W wąskim ujęciu pomoc psychologiczna 

jest formą wspomagania człowieka w różnych trudnych sytuacjach przez jego wysłuchanie, dzielenie się 

wiedzą, własnymi doświadczeniami, towarzyszenie, pocieszanie. Pomocy psychologicznej w tym ujęciu nie 

musi udzielać psycholog. Mogą to robić profesjonaliści innych dziedzin (lekarz, pie lęgniarka, nauczyciel, 

ksiądz), a także osoby niebędące profesjonalistami (przyjaciele, znajomi, sąsiedzi). Jeśli pomocy 

psychologicznej udziela psycholog, nie musi on być psychoterapeutą i posiadać specjalistycznej wiedzy i 

umiejętności prowadzenia psychoterapii. Pomoc psychologiczna ma charakter szerokiego, otwartego 

psychospołecznego oddziaływania wspierającego. Jej udzielanie wydaje się w pełni możliwe za 

pośrednictwem sieci.  

Definicji psychoterapii jest wiele, podobnie jak szkół terapeutycznych, jednak ich wspólną osią jest 

leczenie zaburzeń w sposób intencjonalny i za pośrednictwem praktycznego wykorzystania wiedzy 

psychologicznej przez wykształconego profesjonalistę. Kratochvil (1974, s.21), opierając się na 

stwierdzeniu francuskiego neurologa i psychologa, Pierre’a Janeta, ujmuje psychoterapię jako 

„zastosowanie wiedzy psychologicznej do leczenia różnych chorób” . Doprecyzowuje pojęcie mówiąc o 

zamierzonym korygowaniu zaburzeń czynności organizmu („procesów psychicznych i osobowości, lub 

procesów somatycznych i funkcji narządów”) środkami psychologicznymi („słowo, mimika lub milczenie, 

więzi emocjonalne, uczenie się, manipulowanie środowiskiem i inne”). Wardaszko-Łyskowska (1980, 

s.81) mówi o psychoterapii jako o skutecznej i celowej formie oddziaływania leczniczego. Czabała (1997, 

s.9) definiuje psychoterapię jako metodę leczenia zaburzeń psychicznych (określonych zespołów 

objawów) lub stosowaną pomocniczo w leczeniu innych chorób – psychoz, uzależnień, chorób 

somatycznych. Ponieważ najczęściej psychoterapia ujmowana jest w paradygmacie medycznym jako 

rodzaj leczenia, wymaga zatem uprzedniej diagnozy problemu psychologicznego klienta oraz posiadania 

kwalifikacji i kompetencji leczącego do prowadzenia takiego postępowania, które we współpracy i w 

sojuszu z klientem doprowadzi do złagodzenia lub usunięcia jego dolegliwości. Aby nie szkodziła, 
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psychoterapia online musi być prowadzona ostrożniej, niż wówczas, gdy psycholog ma bezpośredni 

kontakt z klientem. Mając węższy dostęp do informacji trudniej zdecydować się na zdecydowaną 

konfrontację. Ryzykowne byłoby także zastosowanie intencji paradoksalnej. Z uwagi na sposób kontaktu 

e-terapia może również toczyć się wolniej, mniej intensywnie. 

Interwencja kryzysowa stanowi pomoc w przezwyciężeniu kryzysu psychologicznego, opartą na 

uruchomieniu własnych zasobów klienta, która pozwala na wykorzystanie wielu środków oddziaływania, 

zależnie od charakteru kryzysu i przewiduje w razie potrzeby wielotorowość oddziaływania obejmującego 

poza aspektami psychologicznymi, aspekty bytowe, medyczne, środowiskowe (Kubacka-Jasiecka, 2010). 

Interwencja kryzysowa wymaga zatem oszacowania sytuacji kryzysowej, określenia sposobu przeżywania 

tej sytuacji przez klienta, etapu przeżywania kryzysu, na jakim znajduje się klient, orientację w jego 

zasobach osobistych oraz zasobach jego otoczenia, a poza udzieleniem wsparcia, niejednokrotnie 

współpracę z różnymi instytucjami niosącymi wymierną pomoc. Interwencja kryzysowa od dawna była 

prowadzona w sposób niebezpośredni – przy pomocy telefonów zaufania. Zarówno droga telefoniczna, jak 

oddziaływanie za pośrednictwem sieci, umożliwia towarzyszenie i udzielanie wsparcia osobie w kryzysie. 

Niepokoją jednak mniejsze możliwości dotarcia do klienta wówczas, gdy z relacji wynika, że może on 

stanowić ryzyko dla siebie lub innych.  

Zarówno w psychoterapii (Józefik, 2011), jak i w interwencji kryzysowej (Kubacka -Jasiecka, 1997, 

2003; Lipowska-Teutsch, 1997), paradygmat medyczny uległ jednak wyczerpaniu i 

zastąpieniu/uzupełnieniu przez paradygmat społeczno-kulturowy, a podejście integrujące jest najbardziej 

całościowe, uwzględniające wielość znaczeń i indywidualnych różnic w przeżywaniu i opisywaniu przeżyć, 

najmniej patologizujące. Musi to uwzględnić psycholog pomagający online, nie ograniczając się jedynie do 

uznania, że sama realizacja oddziaływań w sieci stanowi signum tempori i nie wymaga poznawania 

złożonych kontekstów kulturowych i społecznych Homo irretitus (Bendyk, 2004).  

Wszystkie powyższe oddziaływania stanowią wartościowe metody postępowania psychologicznego. 

Jednak jest rzeczą jasną, że nie można wyleczyć poważnych zaburzeń psychopatologicznych jedynie 

udzielając pomocy psychologicznej, jak również, że nie ma sensu nawiązywać relacji o charakterze 

psychoterapeutycznym z osobą dążącą tylko do usunięcia przejściowych, sytuacyjnych trudności 

emocjonalnych. W przypadku interwencji kryzysowej nie wystarczy sama deklaracja e -klienta o 

doświadczanym kryzysie, konieczne jest potwierdzenie kryzysowego przeżywania i określenie fazy 

kryzysu, gdyż od tego zależy charakter pomocy. Dobór właściwej formy oddziaływania to istotny element 

sztuki postępowania psychologicznego. Wymaga nie tylko diagnozy problemów klienta, ale również 

świadomości własnych kompetencji psychologa i poruszania się w obszarze, w którym posiada biegłość i 

kwalifikacje. Istotna jest również wiedza, tak psychologa, jak i jego klienta, o możliwościach i 

ograniczeniach dotyczących oddziaływań psychologicznych, prowadzonych za pośrednictwem Internetu.  

 

Możliwości i ograniczenia oddziaływań psychologicznych w sieci 

Właściciele witryn internetowych, oferujących pomoc online, podkreślają wygodę kontaktu, 

możliwości przeznaczenia dowolnego czasu na sformułowanie e -maila do psychologa, komfortowe 

przebywanie we własnym mieszkaniu, brak dojazdów, uniezależnienie się od odległości geograficznej. 

Wskazują również na łatwiejsze przy tym sposobie kontaktu przełamanie pierwszego oporu wobec 

kontaktu z psychologiem. Podkreślają poufność i dyskrecję. Niewątpliwie kontakt online może również 

stanowić zachętę do osobistego kontaktu, wzbudzać zaciekawienie pracą nad sobą, pokazywać w nowym 

świetle problemy, które klient postrzegał do tej pory w sposób sztywny czy niezmienny. Internetowe 
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grupy wsparcia buforują stres w osobistych sytuacjach trudnych, pozwalają dz ielić się doświadczeniami, 

inspirują do szukania rozwiązań, pozwalają poczuć się potrzebnym, pomagać innym.  

Wydaje się, że traktowanie formy kontaktu za pośrednictwem Internetu jako sposobu na wstępne 

rozeznanie problemu, przełamanie oporu klienta, pokierowanie go do właściwej formy postępowania 

psychologicznego, podanie rad, które nie narzucają rozwiązania trudnej sytuacji, a jedynie poszerzają 

pole decyzji – jest cennym sposobem upowszechnienia korzystania z kontaktu z psychologiem. Co więcej, 

jest to sposób już znany (rubryki porad psychologicznych w czasopismach, listy do redakcji), zmienił się 

jedynie nośnik komunikacji, na szybszy i łatwiejszy w użyciu. Psycholog może udzielać prostych, 

pożytecznych porad (jak na przykład otwarta rozmowa o problemie z  partnerem czy osobą bliską), 

pokazywać niedostrzegane przez klienta aspekty sytuacji, wzmacniać samoocenę i poczucie własnego 

sprawstwa klienta, okazywać mu wsparcie i akceptację.  

Interwencje w sytuacjach kryzysowych dokonywane za pośrednictwem sieci niewątpliwie mogą 

skupiać się na wsparciu – zarówno wsparcie emocjonalne, jak i informacyjne, może być udzielone za 

pośrednictwem medium, jakim jest Internet. Jednak znacznie trudniejsza jest diagnoza kryzysu i zasobów 

e-klienta, co w sytuacji możliwego zagrożenia, jakie dla klienta tworzy kryzys, może być ryzykowne z 

punktu widzenia jego bezpieczeństwa.  

Omawiając bardziej zaawansowane formy oddziaływań, warto podkreślić, że psychoterapia to  

dziedzina szeroka, a jej formy są bardzo zróżnicowane. Jej zadaniem jest spowodowanie zmiany. Zmiana 

ta jest konsekwencją relacji (sojuszu) terapeutycznego, silnej koncentracji klienta na niepowtarzalnej 

więzi z terapeutą. Wydaje się, ze znacznie trudniej nawiązać rzeczywistą więź z osobą dostępną jedynie 

wirtualnie. Klient koncentruje się wówczas raczej na słowach psychologa, niż na relacji z nim. Terapeuta 

w kontakcie bezpośrednim oczywiście operuje słowem, ale oprócz niego dźwiękami paralingwistycznymi, 

mimiką, postawą ciała, gestami. Stosuje liczne i zróżnicowane formy interwencji – pytania, klaryfikacje, 

konfrontacje, sugestie. Ważne, by dobrać najodpowiedniejszą, często bardzo oszczędną i 

„nieprzegadaną”, formę interwencji, która zmusi klienta do refleksji, a jej ostatecznym efektem będzie 

wgląd w problemy emocjonalne. Psychoterapia toczy się w dialogu, którego ważnymi i znaczącymi 

elementami są nie tylko wypowiedzi, ale także chwile milczenia, spojrzenie czy odwrócenie wzroku, wyraz 

twarzy. Ze względu na rodzaj kontaktu online, nawet wówczas, gdy toczy się on przy użyc iu kamer 

wideo, zmienia się sposób relacji i wiele spośród form interwencji dostępnych w bezpośrednim kontakcie 

staje się nieprzydatnymi. Podobnie w kontakcie telefonicznym, który wymusza tempo wypowiedzi, 

przerwy, nawet zamierzone, mogą być traktowane jako przeszkoda techniczna (Wallace, 2004). Zwykle 

po odbyciu sesji, klient dysponuje zapisanymi słowami psychologa lub nagraniem rozmowy, co różni się 

bardzo od dialogu w gabinecie, gdzie słowo ma być narzędziem zmiany emocjonalnej, dziejącej się „tu i 

teraz”, a nie późniejszego opracowania intelektualnego.  

W psychoterapii online dostępne są również formy oddziaływań poznawczo -behawioralnych, 

dostosowane do specyficznych trudności emocjonalnych (jak fobie, uzależnienia – 

www.counselingtherapyonline.com), Można wyedukować się w temacie różnorodnych zaburzeń i ich 

leczenia (www.janochy.pl, zakładka Leczenie uzależnień) oraz wykonać testy diagnostyczne 

(www.terapia-uzaleznien.com, zakładka Testy uzależnienia; www.ocdla.com, zakładka Quick OCD Test 

dotyczący diagnostyki zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych), a oddziaływania psychologiczne zwykle mają 

formę wymiany e-maili lub sesji za pośrednictwem Skype’a (www.counselingtherapyonline.com, zakładka 

Kontakt). Niekiedy witryny zawierają zadania domowe i zestawy kolejnych konkretnych kroków o 

charakterze psychoedukacyjnym (www.mindquire.com, zakładka About Therapy and Homework). Tutaj 
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niebezpieczeństwem może być brak indywidualizacji programów oraz ze strony klienta symulowanie 

wykonania zadań czy zapoznania się z kolejnymi krokami edukacji. 

Natomiast formy terapii psychodynamicznej, zmierzającej do uzyskania wglądu (którego nie można 

uzyskać przez tłumaczenie problemu i który często stanowi efekt „aha” podczas pracy, jaką wykonuje 

klient w sojuszu terapeutycznym), stwarza ją większe problemy w kontakcie online. Pojawia się chociażby 

pytanie o możliwości dokonania przeniesienia i jego wykorzystania w toku terapii, gdy obiektem 

przeniesienia jest dostępny jedynie wirtualnie terapeuta.  

Mimo, że psychoterapia online ma wiele ograniczeń, to jednak biorąc pod uwagę różnorodność jej 

postaci, wydaje się, że zarówno zbudowanie sojuszu terapeutycznego, jak i pogłębienie relacji 

terapeutycznej jest możliwe, jednak taktyka postępowania terapeuty działającego w sieci musi 

uwzględniać specyfikę kontaktu i dostosowywać się do jego charakteru. Niewątpliwie możliwość e -

psychoterapii wzbogaca ofertę oddziaływań psychologicznych. Zadanie psychologa oddziałującego za 

pośrednictwem sieci wydaje się być trudniejsze niż przy tradycyjnej formie oddziaływania. Dlatego 

wydaje się konieczne szkolenie studentów psychologii w oddziaływaniach prowadzonych w sieci, 

edukowanie psychologów, weryfikowanie umiejętności i kompetencji prowadzących gabinety w sieci, 

udzielanie certyfikatów. Nowa wersja Ustawy o zawodzie psychologa powinna w przyszłości uwzględnić 

ten problem. Konieczne jest także opracowanie standardów postępowania psychologicznego online. W 

opracowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne standardach świadczenia usług 

psychologicznych (www.ptp.org.pl, zakładka Dla psychologów, Wszystkie teksty ze strony, Z prac 

Zarządu Głównego, 2008-11-24) nie ma ani słowa o oddziaływaniach psychologicznych online. Trzeba 

jednak przyznać, że obecnie większość psychologów prowadzących tę formę oddziaływań, dokłada 

wszelkich starań, by gabinety miały przejrzyste zasady i działały w sposób profesjonalny, zgodnie z 

zasadami etyki zawodowej. Z drugiej strony, gabinety online często uruchamiają absolwenci studiów 

psychologicznych, bez doświadczenia zawodowego, co budzi zrozumiały niepokój, aczkolwiek takie samo 

zagrożenie dotyczy tradycyjnych gabinetów. W Polsce, gdzie istnieje wiele różnych stowarzyszeń 

psychologów, jedno z nich, Polskie Towarzystwo Terapeutyczne, wydaje Certyfikat Doradcy On -line w 

zakresie doradztwa, terapii i profilaktyki2. Jednak oficjalna organizacja polskich psychologów, Polskie 

Towarzystwo Psychologiczne, nie podjęła dotychczas takich decyzji.  

 

Etyka oddziaływań psychologicznych w sieci  

Większość poradni online zapewnia klientów o bezpieczeństwie danych. Jest to kluczowe 

zagadnienie, jeśli człowiek zwierza się ze swoich najgłębszych problemów i trudności. Oczywiście, 

wszelkie zabezpieczenia można pokonać, jednak na podstawowym poziomie dane klienta po stronie 

psychologa są zwykle zabezpieczone dostatecznie. Niebezpieczeństwo może czyhać po drugiej stronie 

łączy, w niedostatecznym zabezpieczeniu osobistego użytkowania komputera przez klienta, co oznacza 

dostęp osób niepowołanych do zapisanych danych.  

Część gabinetów oferuje z założenia pomoc anonimową (www.psychospace.pl). W innych klient 

podaje swoje dane, jednak wyłącznie do wiadomości wybranego psychologa, posługując się w trakcie 

relacji wybranym loginem (www.e-psychologowie.pl, zakładka Jak to działa?), jeszcze inne wymagają 

podania części danych personalnych (www.bebia.pl, zakładka Napisz wiadomość do psychologa, Załóż 

                                                                 
2 „Certyfikat potwierdza kompetencje do tworzenia i wdrażania indywidualnych lub grupowych programów 
terapeutycznych za pomocą Internetu.  Doradca powinien posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie, pozwalające 
na opracowanie oraz kierowanie postępowaniem doradczym, terapeutycznym i profilaktycznym wobec osób 
potrzebujących takiej pomocy a także ich otoczenia – za pośrednictwem Internetu i jego instrumentów” - www.ptt-
terapia.pl, zakładka Certyfikaty. 
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konto - jedynie imię, nazwisko, płeć i wiek bez adresu zamieszkania; www.psychotherapy-on-line.com, 

zakładka Zapisz się - imię i nazwisko, numer telefonu, miasto). Stwarza to poczucie dyskrecji i poufności, 

zwłaszcza, że podane dane nie są weryfikowane, więc nie muszą być autentyczne. Jednak większość 

może zostać sprawdzona dzięki opłacie drogą przelewu elektronicznego, co de facto likwiduje szanse na 

anonimowość porad. Pojawia się także niepokojący problem możliwej dekompensacji klienta podczas 

kontaktu, gróźb agresji czy autoagresji z jego strony. W kontakcie bezpośrednim i nie anonimowym 

psycholog w takich sytuacjach może zareagować i zabezpieczyć klienta czy też otoczenie  przed nim. W 

kontakcie na ogół online nie jest to możliwe lub jest utrudnione. Programy lokalizujące komputer po 

adresie IP bardzo często odnajdują jedynie lokalizację dostawcy Internetu. Rzadko występuje sytuacja, 

kiedy do konkretnego komputera przypisany jest stały i zewnętrzny adres IP. Więcej danych można 

zwykle uzyskać jedynie od dostawcy Internetu, np. za pośrednictwem policji i prokuratury, w 

uzasadnionych przypadkach. Brak możliwości zareagowania w sytuacjach wymagających 

natychmiastowej reakcji, musi budzić niepokój o bezpieczeństwo klienta i pytanie o zakres 

odpowiedzialności psychologa pracującego w sieci.  

Gabinety online zwykle powołują się na przestrzeganie Kodeksu Etyczno -Zawodowego Psychologa, 

co oczywiście jest właściwe i nie budzi żadnych wątpliwości. Jednak Kodeks (www.ptp.org.pl, zakładka 

Statut, Kodeks Etyki i komentarze) nie zawiera żadnych bezpośrednich odniesień do oddziaływań 

psychologicznych prowadzonych za pośrednictwem Internetu, wydaje się zatem, że cenna byłaby jego 

nowelizacja w tym zakresie. Tymczasem gabinety online radzą sobie odwołując się do wzorów 

zagranicznych. W serwisie psychoterapia.pl (www.epsychoterapia.pl, zakładka O Zespole), znajdujemy 

informację o korzystaniu z istotnie wartościowych przemyśleń psychologów skupionych w ISMHO 

(www.ishmo.org, zakładka Our mission)3.  

 

Podsumowanie i wnioski 

Psychologiczne oddziaływania online to nowość, która budzi zainteresowanie potencjalnych klientów i 

równocześnie zrozumiałą nieufność w środowisku psychologicznym, przyzwyczajonym do tradycyjnej 

formy kontaktu. To, że coś jest nowe i dotychczas tego nie robiono, nie znaczy, że jest to złe. Wymaga 

jednak starannej analizy i określenia warunków poprawnego, etycznego działania psychologicznego. 

Warto wprowadzić tę tematykę do kanonu kształcenia studentów psychologii i psychologów w ramach 

specjalizacji oraz szkolenia psychoterapeutów, co da gwarancję mniej intuicyjnego, a bardziej 

profesjonalnego postępowania z ich przyszłymi e-klientami. Ponieważ należy się spodziewać raczej 

rozwoju, niż zaniku tej formy oddziaływań, trzeba je udoskonalać. Pozostając w zgodzie z Kodeksem 

Etyczno-Zawodowym Psychologa, należy „ustosunkowywać się twórczo do zastanego dorobku swojej 

dyscypliny”, ale równocześnie „dążyć do bezstronności i obiektywizmu w ocenie nowych technik 

oddziaływania psychologicznego i nieprofesjonalnych form pomocy psychologicznej oraz powstrzymywać 

się od działań utrudniających ich rozwój, nie mając po temu merytorycznych powodów”  (Zasady ogólne, 

punkt 5, www.ptp.org.pl, zakładka Statut, Kodeks Etyki i komentarze).  

 

Sceptykom, wątpiącym w wartość oddziaływań online, można przypomnieć, że w końcu Freud, 

niewidoczny dla swego klienta u wezgłowia kozetki i pomrukujący często mhm… także nie wykorzystywał 

wszystkich kanałów komunikacji…. A propos, co ze słynnym „mhm” w relacji online? Miejmy nadzieję, że 

mimo wszystko nie straci ono na znaczeniu .  

                                                                 
3 International Society for Mental Health Online (ISMHO) was formed in 1997 to promote the understanding, use and 
development of online communication, information, and technology for the international mental health community 
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