
Freud wyró¿ni³ trzy poziomy œwiadomoœci: œwiadomoœæ postrze¿eniow¹,

przedœwiadomoœæ i nieœwiadomoœæ. Œwiadomoœæ postrze¿eniowa dotyczy sto-

sunkowo nielicznej grupy zdarzeñ psychicznych, które w danej chwili zaj-

muj¹ uwagê cz³owieka. Przedœwiadomoœæ obejmuje te treœci czy sytuacje,

które w danym czasie nie s¹ obiektem szczególnego czy g³ównego zaintereso-

wania, ale które z wiêkszym lub mniejszym wysi³kiem mo¿na sobie przypo-

mnieæ. Nieœwiadomoœæ zawiera bardzo du¿o minionych prze¿yæ, wspomnieñ

i impulsów.

Psychoanaliza jest tak¿e procedur¹ terapeutyczn¹. Jest ona terapi¹ umiar-

kowanie dyrektywn¹, tzn. niektóre jej techniki maj¹ charakter dyrektywny

(np. interpretacja i zadawanie pytañ), z kolei inne s¹ niedyrektywne (np.

wspomnienia, swobodne skojarzenia). G³ównymi procedurami stosowanymi

w psychoanalizie do sondowania i docierania do wypartych treœci s¹ techni-

ka wolnych skojarzeñ i analiza marzeñ sennych.

Z pewnoœci¹ najwiêksz¹ zas³ug¹ Freuda dla rozwoju myœli pedagogicznej

by³o zwrócenie uwagi na potrzeby psychiczne dziecka. Dziêki jego pracom

pedagogika zaczê³a bardziej interesowaæ siê dzieckiem w wieku przedszkol-

nym. Wczeœniej bowiem, przed powstaniem psychoanalizy, milcz¹co przyj-

mowano, ¿e ma³e dziecko niewiele rozumie i czuje, a w konsekwencji niepo-

trzebne jest liczenie siê z jego wra¿liwoœci¹ i mo¿na je urabiaæ zgodnie

z uznaniem rodziców. Psychoanaliza z kolei zwróci³a uwagê na rolê urazów

z pierwszych lat ¿ycia dziecka.

Opracowanie: Wies³aw Sikorski

Bibliografia:

Aleksandrowicz J., Psychoterapia medyczna, Warszawa 1996.

Hall C. S., Lindzey G., Teorie osobowoœci, Warszawa 1990.

Psychoterapia. Szko³y, zjawiska, techniki i specyficzne problemy, red. L. Grzesiuk, Warszawa

1994.

Sêk H., Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Warszawa 2001.

Strojnowski J., Psychoterapia, Wroc³aw 1998.

Zimbardo P. G., Psychologia i ¿ycie, Warszawa 1999.

REKOLEKCJE JAKO METODA TERAPEUTYCZNA (ang. retreat as a therapeu-

tic metod). Rekolekcje (³ac. recolere, zbieraæ powtórnie, na nowo) s¹ specjal-

nym czasem przeznaczonym (g³ównie w Koœciele rzymskokatolickim) na in-

tensywne pog³êbienie wiary (odnowê duchow¹) przez uczestników-wiernych,

otrzymanie wiedzy na tematy religijne w trakcie tzw. konferencji, zwrócenie

siê ku Bogu (poprzez modlitwê, liturgiê, zw³aszcza msze œwiête ze specjalny-

mi homiliami), wewnêtrzne oczyszczenie i nawrócenie (sakrament pokuty,

tj. pojednania z Bogiem i bliŸnimi).

126



Historia Koœcio³a lokuje podstawy teologiczne i metodyczne rekolekcji

w Biblii i Tradycji I oraz II tysi¹clecia. Na temat rekolekcji Magisterium Koœ-

cio³a rzymskokatolickiego wypowiada³o siê wielokrotnie, np. Pius XI w ency-

klice Mens nostra (20 XII 1929). Rekolekcje przynale¿¹ do typowych metod

duszpasterskich wychowania religijnego i moralnego (formacji religijnej

i moralnej) w chrzeœcijañstwie zachodnim (rekolekcje s¹ z zasady chrysto-

centryczne). Trwaj¹ w zale¿noœci od potrzeb jeden dzieñ (tzw. dzieñ skupie-

nia, rodzaj skróconych rekolekcji), co najmniej trzy dni (rekolekcje w³aœciwe,

np. czterodniowe rekolekcje parafialne lub tygodniowe tzw. misje parafialne,

misje œwiête), kilkanaœcie dni (rekolekcje w³aœciwe, np. 15-dniowe letnie re-

kolekcje oazowe, tzw. oaza rekolekcyjna, rekolekcje ewangelizacyjne) lub kil-

kadziesi¹t dni (rekolekcje w³aœciwe, np. 30-dniowe rekolekcje ignacjañskie,

tzw. æwiczenia duchowne wed³ug metody œw. Ignacego z Loyoli).

Rekolekcje (w³aœciwe) dziel¹ siê na otwarte i zamkniête. W czasie rekole-

kcji otwartych (do których zaliczaj¹ siê m.in. rekolekcje parafialne) wierni

pozostaj¹ w swoich domach, przychodz¹ do koœcio³a w okreœlonych porach na

msze œwiête wraz z osobnymi naukami rekolekcyjnymi dla okreœlonych sta-

nów, np. nauka stanowa dla ojców (mê¿czyzn), nauka stanowa dla matek

(kobiet), nauka stanowa dla ma³¿eñstw (rodziców), nauka stanowa dla dzie-

ci, nauka stanowa dla m³odzie¿y, koedukacyjna albo osobno dla m³odzie¿y

mêskiej i m³odzie¿y ¿eñskiej. W Polsce wielkopostne rekolekcje dla dzieci

i m³odzie¿y po³¹czone s¹ dniami wolnymi od nauki w szko³ach podstawo-

wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (œrednich), aby uczniowie mogli

ten czas prze¿yæ w skupieniu, wyciszeniu od szkolnych obowi¹zków. Z kolei

w czasie rekolekcji zamkniêtych wierni s¹ zgromadzeni (dobrowolnie „zam-

kniêci”) przez pewien czas w klasztorze lub w oœrodku (domu) rekolekcyj-

nym, zwykle usytuowanym przy jakimœ sanktuarium, czêsto w miejscowo-

œciach o walorach przyrodniczo-krajobrazowych (zbli¿enie siê do Stwórcy

poprzez kontemplacjê natury-stworzenia). Rekolekcje zamkniête tak¿e mog¹

byæ organizowane dla poszczególnych stanów, np. dla ma³¿onków, dla rodzi-

ców, dla kobiet, dla mê¿czyzn, dla m³odzie¿y (np. dla tzw. oazy Nowego ¯ycia

albo oazy Nowej Drogi), dla dzieci (np. dla tzw. oazy Dzieci Bo¿ych), m³odzie-

¿owe tzw. rekolekcje powo³aniowe (dla m³odzie¿y celem rozeznania powo³a-

nia ¿yciowego do poszczególnych zgromadzeñ zakonnych).

Istniej¹ rekolekcje specjalistyczne, prowadzone przez teologów przy

wspó³pracy z psychologami i pedagogami, przeznaczone dla ludzi o okreœlo-

nych potrzebach, np. dla ma³¿eñstw niesakramentalnych, dla alkoholików

lub narkomanów chc¹cych wyrwaæ siê z na³ogu itp. Rekolekcje parafialne s¹

organizowane g³ównie w wielkim poœcie (od œrody popielcowej do Triduum

Paschalnego przed Wielkanoc¹), a tak¿e (obecnie rzadziej) w adwencie po-

przedzaj¹cym Bo¿e Narodzenie.
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Typowe otwarte wielkopostne rekolekcje parafialne trwaj¹ cztery dni, wli-

czaj¹c w to niedzielê (np. od niedzieli do œrody albo np. od œrody popielcowej

do pierwszej niedzieli wielkiego postu). Rekolekcje zamkniête s¹ wyjazdowe

(zamiejscowe, tj. odbywaj¹ siê w innej miejscowoœci ni¿ miejsce zamieszkania

wiernych) albo stacjonarne (miejscowe, tj. odbywaj¹ siê w tej samej miejsco-

woœci, co miejsce zamieszkania wiernych, zwykle blisko rodzinnej parafii).

Rekolekcje mog¹ byæ przeznaczone dla wiernych œwieckich, ale tak¿e dla

duchownych, skoro duchowni s¹ równie¿ wiernymi. Odbywaj¹ siê coroczne

kilkudniowe rekolekcje dla biskupów (episkopatu) na Jasnej Górze albo co-

roczne watykañskie rekolekcje dla duchownych Domu Papieskiego albo dla

Kurii Rzymskiej.

Typ duchowoœci wyznacza sposób przeprowadzania rekolekcji (np. rekolek-

cje u trapistów lub kamedu³ów po³¹czone s¹ z ca³kowitym lub czêœciowym

wielodniowym milczeniem). Rekolekcje zamkniête, np. u benedyktynów w Kra-

kowie-Tyñcu, trwaj¹ zwykle kilka dni (3–7 dni), s³u¿¹ wewnêtrznemu wyci-

szeniu, w atmosferze muzyki sakralnej (chora³ gregoriañski na ¿ywo, œpie-

wany wraz z zakonnikami), plastyki sakralnej (wnêtrza klasztoru – od-

dzia³ywanie dawnej architektury sakralnej, malarstwa religijnego, rzeŸby

sakralnej itd.), literatury religijnej (indywidualne lub wspólne czytanie

S³owa Bo¿ego, indywidualna lektura zaleconych ksi¹¿ek nabo¿nych), homi-

lie, konferencje na tematy religijne i „¿yciowe” (dotycz¹ce praktycznej reali-

zacji duchowoœci we w³asnym ¿yciu), czasem w niektórych domach rekole-

kcyjnych wierni spotykaj¹ siê z elementami teatru religijnego (Misteria

Paschalia). Po³¹czenie wartoœci religijnych, moralnych, estetycznych, pozna-

wczych, osobowoœciowych (osoba rekolekcjonisty) prowadzi do reintegracji

osoby (uczestnika rekolekcji).

Rekolekcje specjalistyczne s¹ æwiczeniami duchownymi wzbogaconymi

o spotkania ze specjalistami (takimi jak: psycholodzy, psychoterapeuci, pe-

dagodzy, lekarze). Pomoc specjalistyczna skierowana jest do osób wyma-

gaj¹cych interwencji kryzysowej (zw³aszcza psychologicznej) w okresie trud-

nych, bolesnych doœwiadczeñ osobistych (rodzice w okresie ¿a³oby po œmierci

w³asnego dziecka, syna lub córki w wyniku poronienia, œmiertelnego wypad-

ku, nieuleczalnej choroby, osoby rozwiedzione, osoby ¿yj¹ce w zwi¹zku

niesakramentalnym, tj. konkubinacie, bez œlubu, w zwi¹zku cywilnym, oso-

by rozwiedzione, które zawar³y ponowne zwi¹zki cywilne, osoby opuszczone

przez bliskich, dzieci i osoby niepe³noletnie doœwiadczone przez rozwód w³as-

nych rodziców, m³odociane lub doros³e ofiary przemocy fizycznej, psychicz-

nej, seksualnej, ma³¿onkowie „wypaleni” ma³¿eñsko, zobojêtniali na siebie,

rozgoryczeni, skonfliktowani, prze¿ywaj¹cy kryzys ma³¿eñski, osoby w sepa-

racji, osoby cierpi¹ce po zerwaniu narzeczeñstwa, porzucone przez ch³opca/

dziewczynê, odtr¹cone, osoby samotne doœwiadczaj¹ce pustki ¿yciowej z po-

wodu braku towarzysza ¿ycia). Tego typu weekendowe rekolekcje specjalis-
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tyczne odbywaj¹ siê np. w Psychodynamicznym Centrum Szkoleniowo-Tera-

peutycznym w Rzeszowie i Lublinie, w Domu Formacyjno-Rekolekcyjnym

„Effatha” w Zaczerniu.

Rekolekcje jako metoda terapeutyczna maj¹ szeroki zakres zastosowania

(rekolekcje ogólne oraz specjalistyczne), skierowane s¹ do osób z ka¿dej gru-

py spo³ecznej i w ka¿dym wieku, ka¿dego zawodu i stanu. Poza rekolekcjami

dla wiernych istniej¹ tak¿e rekolekcje dla „poszukuj¹cych” wiary, którzy

albo s¹ ochrzczeni, ale odeszli od Koœcio³a, lecz zastanawiaj¹ siê nad sensem

swojego ¿ycia, albo s¹ niechrzeœcijanami, lecz pragn¹ poznaæ wiarê chrzeœci-

jañsk¹, zbli¿yæ siê do niej i j¹ przyj¹æ (dla osób doros³ych, ale jeszcze nie-

ochrzczonych, czyli tzw. katechumenów organizowane s¹ roczne przygotowa-

nia, podczas których duchowni korzystaj¹ z metod rekolekcyjnych, a ca³y

proces przygotowañ koñczy siê zwykle w Wielk¹ Sobotê uroczystym chrztem,

bierzmowaniem i przyjêciem Pierwszej Komunii Œwiêtej, np. w Krakowie

dzieje siê to w katedrze wawelskiej z udzia³em kardyna³a-biskupa krakow-

skiego w niezwykle bogatej oprawie liturgicznej).

W rekolekcjach rozumianych jako metoda terapeutyczna (zw³aszcza w od-

niesieniu do rodzin) wykorzystuje siê, oprócz typowych wychowawczo-for-

macyjnych metod duszpasterskich (homilie, konferencje, uroczyste liturgie,

adoracje, sakramenty, g³ównie sakrament pokuty-pojednania), równie¿ me-

tody psychoterapeutyczne (np. psychodynamiczne), zw³aszcza zaœ dostosowa-

ne do indywidualnych potrzeb (np. rozmowy z kap³anami, dialog z ma³¿on-

kami czy rodzicami, spotkania moderowane przez psychoterapeutê, pro-

wadz¹ce do uzdrowienia istniej¹cej sytuacji rodzinnej, np. uratowania roz-

padaj¹cego siê ma³¿eñstwa, reintegracji ma³¿eñstw rozdzielonych z powodu

migracji za prac¹ jednego z ma³¿onków lub z³agodzenia skutków prze¿ytej

traumy po œmierci dziecka lub po doœwiadczonej przemocy). Negatywne do-

œwiadczenie bólu i cierpienia w zetkniêciu z pozytywnym doœwiadczeniem

religijnej wspólnoty w Bogu ulega przewartoœciowaniu, a dotychczasowe ¿y-

cie w wyniku rekolekcji podlega sanacji (duchowej, psychicznej). Modlitwa

(czuwania modlitewne, medytacje, adoracje, msza œwiêta, nabo¿eñstwa),

konferencje, katechezy, spotkania w ma³ych grupach, publiczne œwiadectwa

¿ycia innych osób, które poradzi³y sobie z okreœlonym traumatycznym do-

œwiadczeniem (np. osoby z Ogniska Wiernej Mi³oœci Ma³¿eñskiej „Sychar”),

rozmowy indywidualne (kierownictwo duchowe, rozmowy psychologiczne),

warsztaty psychologiczne maj¹ za cel wsparcie zarówno duchowe, jak i psy-

chologiczne.

Pomocniczo podczas rekolekcji u¿ywa siê nierzadko rozmaitych œrodków

technicznych (projektory multimedialne, laptopy, odtwarzacze plików muzycz-

nych i filmowych, ró¿ne instrumenty muzyczne, slajdy, plansze, wydruki

komputerowe z tekstami, rozdawane uczestnikom rekolekcji jako materia³

pomocniczy) w celu wzbogacenia przekazu i dodatkowego wsparcia komuni-
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kacji rekolekcjonisty (rekolekcjonistki) z rekolektantami (rekolektantkami)

w celu dodatkowego wzmocnienia doœwiadczenia wiary i wsparcia wspólnoty

wiernych (zw³aszcza osób cierpi¹cych, chorych, prze¿ywaj¹cych kryzys).

Rekolekcje (np. rekolekcje parafialne) prowadzi zwykle zaproszony z ze-

wn¹trz duchowny (ksi¹dz rekolekcjonista albo rzadziej siostra rekolekcjoni-

stka), nierzadko z grup¹ œwieckich rekolekcjonistów (np. uczestników ruchu

neokatechumenalnego), którzy czasem jednoczeœnie s¹ artystami (np. szcze-

ciñska Wspólnota Mi³oœci Ukrzy¿owanej, ewangelizuj¹ca poprzez muzykê:

muzycy, œpiewacy). Misje parafialne prowadzili tzw. ksiê¿a misjonarze (daw-

niej rekolekcje zwano misjami ludowymi), jakkolwiek wœród prowadz¹cych

owe misje wyró¿niali siê nie tylko ksiê¿a ze zgromadzenia œw. Wincentego

à Paulo (tzw. misjonarze), ale tak¿e np. redemptoryœci i inni.

Rekolekcje s³u¿¹ przepracowaniu (niejednokrotnie trudnych) doœwiadczeñ

osobistych i nowemu otwarciu siê na Boga. Podzia³y rekolekcji mog¹ byæ

przeprowadzane wed³ug ró¿nych kryteriów (przedmiotowych, czasowych,

lokalizacyjnych, osobowych, metodycznych itp.). Literatura dotycz¹ca zagad-

nienia rekolekcji jest bardzo obszerna.

Zob. tak¿e: Pielgrzymka jako metoda terapeutyczna; Modlitwa ja-

ko metoda terapeutyczna.
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RODZINA ZASTÊPCZA (ang. foster family). To ka¿de œrodowisko wychowaw-

cze utworzone przez osoby niebêd¹ce rodzicami naturalnymi dziecka, forma

opieki ca³kowitej, tymczasowej nad dzieckiem, które z ró¿nych powodów nie

mo¿e przez pewien okres przebywaæ ze swoimi rodzicami. Osoby przyjmuj¹ce

dziecko w charakterze rodziny zastêpczej nie zastêpuj¹ w sensie prawnym jego

rodziców naturalnych, nie powstaje te¿ prawne pokrewieñstwo pomiêdzy
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