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Wiele z³ego mówi siê dzi� o m³odzie¿y. Praktycznie
ka¿dego dnia s³yszê niepochlebne opinie o m³odych lu-
dziach, szczególnie o tych, którzy sprawiaj¹ powa¿niej-
sze problemy. Z tych krytycznych uwag wy³ania siê obraz
roszczeniowego, zbuntowanego i odrzucaj¹cego wsze-
lakie autorytety m³odego cz³owieka, który wrêcz jako
g³ówny cel ¿ycia postawi³ sobie wyprowadzanie doro-
s³ych z równowagi, a k³opoty sprawia im na z³o�æ. Wie-
lu wyg³aszaj¹cych takie opinie ubolewa równie¿ nad
upadkiem morale i obyczajowo�ci w�ród ludzi m³odych.
Tego nastolatka, zdaniem wiêkszo�ci krytyków, nie in-
teresuje nic specjalnego. W³a�ciwie zupe³nie nic.

Przez okres mojej pracy w placówkach o�wiato-
wych, czyli przez 11 lat, obserwujê narastaj¹c¹ tenden-
cjê do utrwalania siê ocen utrzy-
manych w tym tonie. Szczególnie
przygnêbia i niepokoi, ¿e tendencji
tej ulega znacz¹ca czê�æ �rodowi-
ska nauczycieli ucz¹cych w gim-
nazjach i szko³ach ponadgimnazjal-
nych. Niepokój wi¹¿e siê ze �wia-
domo�ci¹ zale¿no�ci pomiêdzy
okre�lonym sposobem my�lenia
o uczniach a specyfik¹ do�wiad-
czania kontaktu z nimi i reagowa-
niem na ich zachowanie. Niestety,
przedstawiony powy¿ej sposób my-
�lenia nie jest korzystny w budo-
waniu relacji z m³odymi lud�mi, któ-
ra sprzyja³aby ich szeroko rozumianemu rozwojowi.
Dlaczego? Poniewa¿ nauczyciel zachowuje siê tak, jak-
by mia³ do czynienia z wrogiem, a nie uczniem czy wy-
chowankiem. My�lenie to wiêc uniemo¿liwia nawi¹za-
nie nici porozumienia, która mog³aby zaistnieæ w sprzy-
jaj¹cych warunkach, utrwala natomiast podzia³y i po-
g³êbia ró¿nice miêdzypokoleniowe. Powoduje, ¿e m³o-
dzie¿ czuje siê raniona i  samotna. Nie chce siê do na-
uczycieli zbli¿aæ. Nie ufa pedagogom. Walczy z nimi, bo
oni walcz¹ z ni¹. My�lenie o m³odzie¿y w sposób sche-
matyczny powoduje, ¿e ona sama �le o sobie my�li, z cza-
sem zaczyna bowiem wierzyæ w to, co o niej mówi¹
doro�li. St¹d wynika, moim zdaniem, wiêkszo�æ proble-
mów nastolatków.

Oczywi�cie, schematyczny i oceniaj¹cy sposób
my�lenia nie dotyczy tylko nauczycieli, ale równie¿ ro-
dziców, którzy � jako szczególnie wa¿ne osoby w ¿yciu
m³odego cz³owieka � maj¹ ogromny, mo¿na �mia³o po-
wiedzieæ, ¿e najwiêkszy wp³yw na jego rozwój. W przy-
padku rodziców schematyczne my�lenie przejawia siê

Dzisiejsza m³odzie¿ � okiem psychoterapeuty

czêsto tendencj¹ do lokalizowania wszelakich przyczyn
trudno�ci wychowawczych czy emocjonalnych po stro-
nie dojrzewaj¹cych dzieci i gotowo�ci¹ do ukarania ich
za to. Schematyczne my�lenie wystêpuj¹ce zarówno
u nauczycieli, jak i rodziców, stanowi wiêc pewnego ro-
dzaju narzêdzie do wyja�niania rzeczywisto�ci, moim
zdaniem jednak znacznie bardziej skomplikowanej. Ta-
kie narzêdzia, czyli ugruntowane przekonania, traktowa-
ne jak niepodwa¿alne prawdy, maj¹ swoje zastosowa-
nie. To w³a�nie dziêki nim �wiat staje siê prostszy,
bardziej uporz¹dkowany, zrozumia³y. Równie¿ wewnêtrz-
ny �wiat nauczycieli i rodziców staje siê bardziej bez-
pieczny, poniewa¿ istniej¹ znane, powszechnie akcepto-
wane, gotowe i wygodne wyja�nienia wiêkszo�ci

niepowodzeñ, trudno�ci i pro-
blemów m³odzie¿y, b¹d� te¿
problemów doros³ych zwi¹-
zanych z m³odzie¿¹.

Owe wyja�nienia po-
nadto nie wymagaj¹ od wy-
g³aszaj¹cych je osób ¿ad-
nych refleksji na w³asny
temat, co chroni � wpraw-
dzie w sposób z³udny, ale to
te¿ zawsze jaka� warto�æ �
poczucie kompetencji i god-
no�ci. Schematyczne my-
�lenie chroni wiêc przed re-
fleksj¹, która mog³aby byæ

bardzo przykra albo przynajmniej wywo³aæ niepokój.
Refleksja bowiem wi¹¿e siê ze zdolno�ci¹ dokonania
adekwatnej oceny swojego sposobu my�lenia i postêpo-
wania, a tak¿e dostrzegania wp³ywu wywieranego na
innych oraz u�wiadamiania sobie w³asnych trudno�ci i ich
przyczyn. Refleksja nie jest wiêc zazwyczaj �ród³em
przyjemno�ci, a wrêcz przeciwnie: oprócz tego, ¿e jest
bolesna, wywo³uje dysonans, nieub³aganie wiêc pcha
cz³owieka ku konieczno�ci dokonania zmian, co stanowi
powa¿ne wyzwanie. Niekiedy zmieniæ trzeba swoje na-
stawienie i zachowanie, a gdy siê tego zrobiæ nie udaje,
jeszcze raz spojrzeæ prawdzie w oczy i zmieniæ pracê.

Rozwój zawsze wi¹¿e siê z wysi³kiem. To co nas
rozwija wewnêtrznie, udoskonala i uszlachetnia, prawie
nigdy nie jest mi³e. Dlatego niektórzy stoj¹ w miejscu.
Koszty rozwoju s¹ dla niektórych zbyt du¿e, bo dostrze-
¿enie w³asnych problemów i trudno�ci jest zbyt zagra-
¿aj¹ce. St¹d wynika potrzeba posiadania w zanadrzu
niepodwa¿alnych, wrêcz oczywistych przekonañ wyja-
�niaj¹cych rzeczywisto�æ. Rozumiem wiêc psycholo-

Rozwój zawsze wi¹¿e siê z wy-
si³kiem. To co nas rozwija wewnêtrz-
nie, udoskonala i uszlachetnia, prawie
nigdy nie jest mi³e. Dlatego niektórzy
stoj¹ w miejscu. Koszty rozwoju s¹ dla
niektórych zbyt du¿e, bo dostrze¿enie
w³asnych problemów i trudno�ci jest
zbyt zagra¿aj¹ce. St¹d wynika potrze-
ba posiadania w zanadrzu niepodwa¿al-
nych, wrêcz oczywistych przekonañ

wyja�niaj¹cych rzeczywisto�æ.
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giczn¹ funkcjê przekonañ o tak zwanej �dzisiejszej m³o-
dzie¿y�, która nic nie wie o �wiecie, jest pusta, �le wy-
chowana i dlatego trudno j¹ czegokolwiek nauczyæ,
a tak¿e prawid³owo ukszta³towaæ. Funkcja owych prze-
konañ konserwuje je na kolejne lata, pomagaj¹c zacho-
waæ dobre samopoczucie g³osz¹cym je ludziom.

Osobi�cie nie zgadzam siê zupe³nie z tak krzyw-
dz¹c¹ ocen¹ i nie chcê uczestniczyæ w ¿aden sposób
w narzekaniu na ludzi m³odych. Mo¿e dlatego, ¿e bar-
dzo du¿o im zawdziêczam. Kontakt z m³odzie¿¹ przy-
czyni³ siê do mojego rozwoju zawodowego jako psycho-
terapeuty, ale tak¿e do mojego rozwoju osobistego. M³odzi
ludzie wzbogacili mnie poprzez to, co wnie�li do mojego
¿ycia � swoje do�wiadczenia, uczucia i my�li. Czêsto
trudne to by³y do�wiadczenia, generalnie smutne my�li,
a towarzysz¹ce im uczucia szczególnie bolesne. Naj-
bardziej dotkliwe, a dla mnie szczególnie poruszaj¹ce
jest to, ¿e rani¹ce do�wiadczenia prze¿ywane by³y przez
moich pacjentów w samotno�ci.

Wstrz¹snê³a mn¹ obserwacja, ¿e psychoterapia in-
dywidualna to dla niektórych m³odych osób pierwsze
do�wiadczenie bliskiej wiêzi, prawdziwego zrozumienia
i zainteresowania przejawiaj¹cego siê zaanga¿owaniem.
Wcze�niejsze kontakty z doros³ymi to ci¹g³a walka
o przetrwanie, próby udowadniania, ¿e nie jest siê �ta-
kim z³ym, jak oni my�l¹�. Wi¹¿¹ siê z tym specyficzne
problemy, z którymi borykamy siê w trakcie psychote-
rapii: nastawienie na perfekcyjne realizowanie wyma-
gañ rodziców, agresja, gdy spotykaj¹ siê z rani¹c¹ kry-
tyk¹, smutek i przygnêbienie, gdy do�wiadczaj¹
odrzucenia, mimo ¿e bardzo siê starali.

Potem jest ju¿ tylko gorzej. Nastêpuje uwewnêtrz-
nienie krytycznego, odrzucaj¹cego czy wrêcz wrogiego
sposobu traktowania przez osoby wa¿ne, co przejawia
siê autoagresj¹ pod ró¿n¹ postaci¹.

Natomiast w reakcji na trafn¹ empatiê nastolatki
ujawniaj¹ delikatne uczucia. Gdy czuj¹ siê bezpieczni
i rozumiani � rezygnuj¹ z agresji. Gdy czuj¹ siê szano-
wani � szanuj¹. Gdy czuj¹ siê s³uchani � s³uchaj¹ i czê-
sto bior¹ sobie do serca to, co s³ysz¹. Gdy do�wiad-
czaj¹, ¿e s¹ s³uchani, istnieje przestrzeñ na to, by mogli
mówiæ. Przestrzeñ tê wype³niaj¹ tym, co maj¹ do po-
wiedzenia, a to co mówi¹, wskazuje, ¿e jednak my�l¹!

S³uchanie, rozumienie, szacunek � to kwestie pod-
stawowe i na pozór proste, wrêcz brzmi¹ce jak bana³.
Moje obserwacje jednak wskazuj¹, ¿e s¹ to kwestie
najwa¿niejsze i niestety stanowi¹ce w otaczaj¹cej rze-
czywisto�ci towar najbardziej deficytowy. Osobiste do-
�wiadczenia szkoleniowe nauczy³y mnie, ¿e wbrew po-
zorom najtrudniej przyswoiæ to, co oczywiste: empatiê

i szacunek dla ka¿dego cz³owieka, szczególnie dla spra-
wiaj¹cego problemy nastolatka.

Oczywi�cie ka¿dy z nas to deklaruje, szczególnie
ten, kto z m³odzie¿¹ pracuje, jednak uczciwa i refleksyj-
na analiza rzeczywistego dzia³ania niekiedy stoi w kolizji
z ow¹ deklaracj¹. Owej analizy pomo¿e nam dokonaæ
chwila spokoju, fili¿anka herbaty i wyobra¿enie sobie,
czego mog¹ do�wiadczaæ uczniowie czy dorastaj¹ce
dzieci, w reakcji na nasze zachowania. Piszê: na zacho-
wania, bo ludzie przecie¿ nie znaj¹ intencji, którymi siê
kierujemy, naszych my�li i uczuæ, których do�wiadcza-
my, reaguj¹ na nasze zachowania.

To, z czym my mamy najczê�ciej kontakt, to rów-
nie¿ jedynie zachowanie nastolatka. Warto, aby�my opie-
rali siê pokusie oceny owego zachowania, a tym bar-
dziej nie ulegali bezwiednie schematycznemu my�leniu,
które ograbia nas z warto�ciowej refleksji na nasz w³a-
sny temat. Przy tendencji do generowania szybkich ocen
na pewno zapomnimy o wnikliwo�ci, a w konsekwencji
zinterpretujemy zaobserwowane reakcje ca³kowicie nie-
trafnie.

Gdy taka nietrafna interpretacja zostanie ju¿ doko-
nana, uruchamiana jest lawina dzia³añ i procedur, które
maj¹ pomóc. Tak naprawdê, z wyj¹tkiem przypadków
g³êbokich zaburzeñ psychicznych, które diagnozuje siê
niezwykle rzadko i w przypadku, których dzia³anie takie
jest konieczne, pogr¹¿aj¹ one m³odych ludzi w przygnê-
bieniu i poczuciu beznadziei. Rozpoczyna siê bowiem
proces �naprawiania nastolatka� zainicjowany przez
schematycznie my�l¹cych rodziców i nauczycieli. Przy-
nosi on zazwyczaj niewiele po¿ytku, a obfituje w wizyty
u psychologów, psychiatrów, czêsto tak¿e u innych spe-
cjalistów. Coraz czêstsze s¹ hospitalizacje, z których
tak¿e nic po¿ytecznego nie wynika. Nie udaje siê m³o-
dego cz³owieka zreperowaæ, ¿eby nie stwarza³ k³opo-
tów. Nie pomaga nawet farmakoterapia.

Ostatecznie ca³y proces zatacza b³êdne ko³o. Ro-
dzice i nauczyciele potwierdzaj¹ swój sposób my�lenia,
który zostaje poprzez owo potwierdzenie utrwalony.
Okopuj¹ siê na swoich stanowiskach. Umacniaj¹ swoje
podstawowe, fundamentalne przekonanie, ¿e problem
tkwi w nastolatku. W zwi¹zku z tym oni sami nic nie
musz¹ zmieniaæ. Zachowuj¹ dobre samopoczucie i po-
czucie kompetencji.

I faktycznie: to nastolatek ma najwiêkszy problem.
Problem, by w�ród doros³ych znale�æ kogo�, kto zrozu-
mie jego prze¿ycia i udzieli mu prawdziwej pomocy. ö
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