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Od Autorki 
 
 

 
Obecnie mija 10 lat od powstania tej książki i jej pierwszego 

wydania oraz kolejne 12 lat od czasu, gdy po raz pierwszy zetknęłam się z 
psychosyntezą. Patrząc z tej dalekiej perspektywy wstecz, mogę bez 
wahania powiedzieć, jak wielkim dla mnie szczęściem było to wydarzenie i 
następujący po niej etap mego życia. Poniżej opiszę skąd przyszłam i co to 
powodowało w mym życiu. Na początku odniosę się do tego, co było 
rezultatem tego wyjątkowego poznania.  
 
Moje życie, podobnie jak i ja sama zmieniły się diametralnie. Zaczęłam 
rozumieć sens mych życiowych doświadczeń, podobnie jak i odbudowywać 
przez kolejne lata to wszystko, co zostało zagubione lub nie odkryte we 
mnie w trakcie wielu lat życia i kształcenia. Ponadto pewne traumatyczne 
doświadczenia we wczesnym dzieciństwie i brak odpowiedniej edukacji 
szkolnej oraz przygotowania rodziców do „zdrowego wychowania” 
spowodowało konkretne skutki we mnie, określane jako choroby 
psychosomatyczne lub z autoimmunoagresji. Przez długie lata byłam 
leczona objawowo w postaci farmakoterapii, która nie przyniosła  
pozytywnych efektów.  
 
Właśnie w tym ważnym dla mnie okresie, gdy zwątpiłam w nieomylność 
nauki i lekarzy, miałam okazję zetknąć się z psychosyntezą. Gdy wkrótce 
potem przygotowywałam swe dokumenty do Summit University, aby 
zgłębiać psychologię, jednym z pytań w kwestionariuszu było dokonanie 
syntezy (psycho-syntezy) mych doświadczeń, dla wyjaśnienia dlaczego 
chcę studiować tę dziedzinę i co zrozumieć. Tylko to jedno pytanie 
wyjaśniło mi bardzo dużo: jak moja droga życiowa prowadziła mnie 
właśnie do tego etapu, przynosząc mi pełnię znaczenia i sensu mych 
ścieżek, którymi podążałam. 
 
Okres, który nastąpił potem stał się i jest nadal bardzo owocnym dla mego 
życia i zdrowia. Jako pasjonatka badań naukowych mogłam w pełni 
dedykować się zgłębianiu siebie i powodów mych zdrowotnych problemów, 
a tym samym zrozumieć mechanizmy funkcjonowania człowieka na 
bardziej głębokich poziomach, niż to robi współczesna nauka. 
Zaowocowało to pozytywnymi skutkami dla mego procesu zdrowienia i 
odkodowania mych dolegliwości, znajdując ich przyczyny i wzorce 
zachowań i przekonań, które je powodowały.  
 
Rezultatem zgłębiania psychosyntezy stała się nie tylko harmonia we 
mnie, dotarcie do mechanizmów autoregulacyjnych ciała oraz informacji i 
negatywnych emocji zablokowanych przez lata w postaci depozytów 
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energetycznych i ich uwolnienie. Zaczęłam systematycznie odzyskiwać 
dobrostan, a tym samym dotarłam do źródeł mej kreatywności. Efektem 
tego stała się moja twórczość w postaci dziesiątek powstających książek i 
przeszło setki mych artykułów. Swą drogę do zdrowia opisałam w kilku 
mych książkach, stworzonych autorskich programach „edukacji o sobie” i 
„wychowania do zdrowia”, prowadzeniu przedmiotu „edukacja zdrowotna” 
na kilku uczelniach, jak i pomagając indywidualnym osobom zrozumieć 
siebie lepiej i swe zdrowotne i życiowe problemy w trakcie konsultacji, 
coachingu czy mentoringu. 
  
Czym dla mnie jest psychosynteza? 
 
Gdy pierwszy raz spotkałam się z psychosyntezą w 1992 roku, przeżyłam 
coś, w rodzaju szoku, co trafiło w sedno mnie samej. Odkryłam bowiem 
to, co najgłębsze w mej istocie. Jednocześnie było to doświadczenie 
regenerujące, uzdrawiające, ożywcze, wołające o uwagę.  
 
Okazją do zetknięcia się z psychosyntezą był ekskluzywny 9-miesięczny 
kurs dla menedżerów, na którym znalazłam się przypadkiem, za kogoś. 
Zajęcia, na które trafiłam (drugie z kolei, i dzięki nim na kolejne na bazie 
psychosyntezy, a było ich zaledwie kilka), prowadzone były przez 
niezapomnianą, nieżyjącą już dr psychologii – Amerykankę Vivian King. 
Ich koncepcja była oparta na idei „teatru wewnętrznego”.  
 
W tym okresie miałam już za sobą kawałek życia, rodzinę, lata pracy 
zawodowej i naukowej oraz początek kryzysu życiowego „na wszystkich 
frontach”: poczucie pędu, braku sensu, stałego dążenia do czegoś bliżej 
nieokreślonego. 
 
Te pierwsze zajęcia stały się dla mnie początkiem mojej „nowej” życiowej 
drogi, tajemniczej i wspaniałej, kolejnego studiowania, zakończonego 
akademickim certyfikatem, a jednocześnie głębokiej refleksji nad życiem. 
Przyczyniło się do odkrycia we mnie poczucia sensu, kierunku, wartości i 
pozbierania wszystkiego razem, odnalezienia wzajemnych połączeń. Ale 
przede wszystkim stały się edukacją „sztuki życia”. 
 
Od 17 lat piszę książki, a od 16 prowadzę warsztaty zarówno dla 
nauczycielek z różnych poziomów kształcenia (przedszkoli, szkół 
podstawowych, średnich, uczelni), jak i lekarek, psychologów, a także 
prostych kobiet, np. z kół gospodyń wiejskich. Od kilku lat zajmuję się 
również indywidualnymi konsultacjami życiowymi czy zdrowotnymi 
(promocja zdrowia), podobnie jak mentoringiem i coachingiem. Staram się 
mniej tłumaczyć, CO TO JEST, a bardziej pokazywać – JAK TO ROBIĆ, jak 
postępować, aby czuć się lepiej, wspierać siebie i innych, jak odnajdywać 
w sobie siły, ale i pełnię swych możliwości, jak BYĆ w „tu i teraz” – żyć 
chwilą w całym jej bogactwie, jak być bardziej sobą. Wszystko to bowiem 
prowadzi do zdrowia w szerokim rozumieniu, do polepszenia relacji z 
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innymi, a więc w rodzinie, szkole, społeczności, społeczeństwie i na 
świecie. 
 
Psychosynteza przyniosła mi cieszenie się każdą chwilą życia, poznawania 
siebie i stałego odkrywania, radość badacza, odkrywcy. Tak jak na 
przestrzeni mego życia badania naukowe zawsze mnie pociągały, dopiero 
teraz, poprzez odkrywanie siebie  widzę ich ewidentny sens w życiu 
każdego człowieka, z którym pracuję praktycznie i któremu pokazuję drogi 
do siebie (znając je dokładnie w sobie) i jego ogromnego wewnętrznego, 
drzemiącego w nim potencjału.  
 
Psychosynteza przyniosła mi, z jednej strony, akceptację różnorodności, a 
z drugiej – otwartość na inność, na słuchanie, widzenie, a przede 
wszystkim „czucie” drugiego człowieka z całym jego „bagażem” 
doświadczeń i możliwości, czekających na okazję, aby je odkryć i używać. 
 
Psychosynteza jest dla mnie filozofią życia, a raczej sztuką życia, 
szukaniem wzajemnych połączeń siebie ze sobą, siebie z innymi i 
przyrodą. Jest wyrażaniem tych związków w swej unikalności; praktyką 
sztuki życia, ukazującą „pełne wyposażenie”, „ekwipunek na życie” dany 
przez Naturę (Życie). Jest odkrywaniem jego bogactwa, piękna i coraz 
głębszym rozumieniem niezmierzonej mądrości Stwórcy, który wyposażył 
człowieka (jak i inne istnienia) w „dary na życie”, ich prostotę i 
jednocześnie „jakość”. Człowiek, zamiast je poznawać w sobie, zbyt często 
odrzuca je, deprecjonuje ich wartość, szuka u innych, nie mając czasu na 
szukanie ich w sobie.  
 
Psychosynteza służy rozwiązywaniu życiowych problemów „na wejściu”, z 
chwilą ich powstania. Pokazuje, jak uczyć się roli obserwatora w stosunku 
do siebie i możliwości dokonywania wyborów ze swego centrum 
tożsamości. Jest obiektywnym oglądem subiektywnego siebie na 
najgłębszych poziomach istnienia. Jest ona dla mnie o tyle ważna, że z 
jednej strony uruchamia wszelkie „pokłady siebie”, z drugiej dociera do 
pełni człowieczeństwa – do wartości, odpowiedzialności, zasad moralnych i 
praw etycznych.  
 
Psychosynteza pozwala także odkrywać możliwości autoregulacyjne 
organizmu, docierając do równowagi – homeostazy ustrojowej na 
wszystkich jej poziomach. Tego rodzaju podejście i zrozumienie dało mi 
wcześniejsze wykształcenie, wiedza naukowa i doświadczenie w 
medycynie, które dzięki psychosyntezie uległo znacznemu poszerzeniu i 
pogłębieniu. Tutaj równoważne jest serce i umysł, fizyczność i sfera 
psychoduchowa, a przede wszystkim nie przedmiot badawczy czy 
„przedmiot leczony”, lecz „człowiek” – jego cała sfera „humanum”. 
 
Czym dla mnie jest prowadzenie zajęć z psychosyntezy? 
 



 10 

Jest ono stałym, wspaniałym wyzwaniem, gdyż każde z nich jest 
niepowtarzalne, choć temat i środowisko zdają się być podobnymi. Z 
drugiej strony jest ogromną radością, doświadczaniem, że to samo, czego 
„używam”, przynosi kolejne niesamowite odkrycia w ludziach, 
porządkowanie ich własnych wewnętrznych problemów, postaw, 
oświetlenie sytuacji.  
 
Zawsze bawi mnie oczekiwanie ludzi, że dostaną – tak jak to jest w 
przypadku lekarzy – „receptę na życie”. Tymczasem nauczyciele oczekują 
„narzędzi”, gotowych metod pracy z dziećmi – metod dla wszystkich i 
jednocześnie adekwatnych dla każdego z osobna. Nikt nie pamięta lub nie 
wie na początku, jak ważna jest „jakość mnie”, co wnoszę sobą, swym 
zachowaniem, postawą, stosunkiem do dziecka czy drugiego człowieka, co 
kryję przed nim, co on, a szczególnie małe dziecko, „czyta pod spodem” i 
umie wyczuć. 
 
 Obserwując proces (warsztaty trwają zwykle 18–20 godzin, tj. 2,5 dnia), 
widzę „dojrzewanie” ludzi, ich „spocznij”, pokonywanie buntu, lęków z 
dzieciństwa, aż wreszcie otwarcie na to, co przychodzi i zrozumienie „po 
co?”. Jest to niezmiernie radosna chwila, gdy poprzez cały prawie 
trzydniowy proces „włączania” czują sens i znaczenie tego, w co 
wyposażyło ich życie i „chwytają”, jak tego używać – dla siebie i innych. 
 
Prowadzenie warsztatów jest dla mnie wielką odpowiedzialnością, gdyż 
służą one „zaszczepianiu” jej w ludziach. Ich celem jest też zastosowanie 
w edukacji i wychowaniu (także samowychowaniu) zasady Hipokratesa – 
„po pierwsze nie szkodzić”. Ogromnie mnie cieszy, gdy ludzie piszą na 
koniec zajęć w swych ankietach: „zrozumiałam, że swą niewiedzą czy 
swymi niekontrolowanymi emocjami mogę zaszkodzić komuś na całe 
życie”. Cieszę się, że dzięki mej pracy przynajmniej jedno, o ile nie 
kilkanaścioro dzieci zostanie „uratowanych”, nie niosąc w przyszłość 
zaczątków chorób psychosomatycznych – fizycznych, psychicznych i 
społecznych skutków. 
 
Moim marzeniem stało się przygotowanie grona psychosyntetyków-
edukatorów, doradców zrównoważonego rozwoju (zrównoważonej 
osobowości) – także w biznesie; nie tyle terapeutów, co promotorów 
zdrowia indywidualnego i zbiorowego. Przyszłość tworzymy „dzisiaj” i, jak 
powiedział kiedyś Jan Zamojski – „takie będzie społeczeństwo, jakie 
młodzieży chowanie”. Terapia i profilaktyka, czyli przestrzeganie przed 
zagrożeniami, są ważne, ale najważniejsze jest BYĆ ZDROWYM, 
wychowywać zdrowo, bo to tworzy zdrowe rodziny, społeczeństwo i 
zdrowe środowisko. 
 
Zajęcia są dla wszystkich bez wyjątku, jak napisano w wielu ankietach, 
ponieważ WSZYSKICH dotyczy to, co związane jest ze zdrowiem i życiem. 
Mój cel przez te lata rósł jednak wraz ze mną. Początkowo był jedynie  
przygotowaniem następców – edukatorów psychosyntezy, którzy będą 
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kształcić następne zdrowe pokolenia. Obecnie sięga on znacznie dalej i 
dotyczy stworzenia systemu „edukacji dla przyszłości” obejmującego 
wszystkie poziomy kształcenia, zaczynając od przygotowania rodziców do 
świadomego rodzicielstwa, zgodnie z zasadą „Primum non nocere”, 
wprowadzania edukacji zdrowotnej do szkół i uczelni, bazując na 
całościowym rozumieniu człowieka i jego zdrowia (włączając duchowy 
aspekt). Obejmuje on także przygotowanie nauczycieli. Przez lata 
tworzyłam zarówno „poradniki samo edukacji”, jak i programy edukacji 
zdrowotnej na poziom akademicki. W tej książce ewaluacji ich dokonali 
nauczyciele, jak i osoby z różnych środowisk. W innej p.t. „Edukacja 
zdrowotna w praktyce” – tego rodzaju ewaluację przygotowali studenci 
jednej z uczelni. Moje programy znalazły się również na stronie Unii 
Europejskiej w Open Education 2030 i dotyczą zarówno kształcenia 
pozaszkolnego, jak i szkoły średniej i wyższej.  
 
Mam nadzieję, że lata dedykowane zgłębianiu istoty problemów 
zdrowotnych, wywodzących się z braku właściwego przygotowania 
rodziców oraz nauczycieli, podobnie jak zredukowanego do wymiaru 
fizycznego zdrowia nie będą zmarnowane. Me badania dotyczą bowiem 
fundamentalnych problemów zarówno indywidualnych jak i społecznych, 
które mogą być rozwiązane przez edukację świadomych jednostek. 
Żyjemy bowiem w czasach ogromnych zagrożeń i kryzysów jak i chorób 
cywilizacyjnych o nieznanej przez medycynę etiologii. Poznając siebie, 
jesteśmy w stanie „zajrzeć głębiej” do ich przyczyn.  
 
Obyśmy nie zmarnowali tego wysiłku i tej szansy. 
 

* *  * 
 

 
Obowiązkiem nauki jest zaakceptowanie i badanie zjawisk,  

które są w stanie wyjaśnić duchowy aspekt świata. 
Halina Romanowska-Łakomy 

 
 
 

Kilka słów o książce 
 

Książka realizuje moje naukowe pasje badacza-odkrywcy, tym 
razem wewnętrznego świata człowieka. Celem jej jest pokazanie 
edukacyjnych walorów psychosyntezy w harmonijnym rozwoju jednostki i 
promocji całościowo (holistycznie) rozumianego  zdrowia. Psychosynteza 
służy ujawnianiu w życiu człowieka uniwersalnych wartości (w tym 
odpowiedzialności za siebie i stan świata), włączając duchowy wymiar (tak 
istotny dla psychosyntezy, a pomijany w edukacji i leczeniu). Wszystkie te 
cechy i jakości mogą być wspierane w trakcie procesu wychowania i 
kształcenia.  
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Książka ma walory dydaktyczne, pozwalające na zastosowanie 
psychosyntezy w pedagogice (w tym andragogice) – w edukacji siebie 
samego, jak również w medycynie i pielęgniarstwie – promocji zdrowia, 
humanizacji zawodów medycznych; w psychologii (wprowadzanie aspektu 
duchowego), jak i w naukach o zarządzaniu (zwrócenie uwagi na aspekt 
ludzki w biznesie, humanizację pracy, zapobieganiu skutkom stresu czy 
wypalenia zawodowego, pobudzanie kreatywności), w ekologii (zwrócenie 
uwagi na odpowiedzialność jednostki za stan świata). W tym celu 
podjęłam się, z jednej strony, przybliżenia teoretycznych założeń 
psychosyntezy Roberta Assagiolego („psychologii z duszą”), jej aspektu 
dydaktycznego (a jednocześnie modelowego, wychodzącego od zdrowia, a 
nie choroby), a z drugiej – prezentuję własne programy edukacyjne, 
zarówno pojedyncze, jak i cykliczne, do których zaangażowałam innych 
trenerów, edukatorów psychosyntezy. Umożliwili oni naświetlenie 
konkretnych jej aspektów, niezbędnych w procesie wychowania 
(samowychowania), rozwoju osobowego czy wspierania zdrowia.  
 
Do zajęć własnych (pojedynczych i cyklicznych), jak i do prowadzonych 
przez inne osoby przygotowałam metodykę oceny psychosyntezy, 
uwzględniającą jej wieloaspektowość i wielopoziomowość, włączającą 
duchowy wymiar. Zaproponowany przeze mnie autorski program 
przygotowania edukatorów psychosyntezy miał na celu wykazanie zmian, 
a szczególnie wzrostu świadomości i samoświadomości w wyrażaniu 
siebie, jak również odpowiedzialności za swe działania (myśli, słowa, 
czyny) w stosunku do siebie, innych i środowiska, aby „nie szkodzić 
innym”. Zastosowałam tu medyczną zasadę Hipokratesa primum non 
nocere – „po pierwsze nie szkodzić”, którą uważam za bezcenną w 
edukacji we wszystkich jej sferach.  
 
Tego rodzaju opracowanie programu edukatorskiego, dotyczącego 
całościowo rozumianego rozwoju człowieka i włączającego 
psychosomatyczne wątki (oparłam je na wcześniejszym medycznym 
przygotowaniu i doświadczeniu w zawodzie nauczyciela akademickiego), 
jak i ewaluacja dokonana przez uczestników szkoleń na bazie 
psychosyntezy, jest wyjątkowym novum nie tylko w Polsce, ale i na 
świecie. W bogatej literaturze światowej (niedostępnej jak do tej pory na 
polskim rynku wydawniczym) nie ma zarówno opisów konkretnych 
propozycji programowych, podobnie jak i ewaluacji. Unikalne są badania 
profesora J.W. Cullena obejmujące menedżerów, w tym polskich. Brakuje 
wzorców, na których można się oprzeć w tego rodzaju ocenie (załączony 
opis jest pierwszą próbą na skalę światową).  
 
Książka składa się z dwóch części: prezentacji teorii i części praktycznej.  
Część teoretyczna zawiera podstawowe założenia psychosyntezy, 
zaprezentowane w kontekście wychowania i wymogów edukacji 
przyszłości, jak i wymowy dokumentów międzynarodowych, 
ratyfikowanych przez Polskę. Ta część jest zarówno przewodnikiem po 
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psychosyntezie, jak i posiada walory edukacyjne – „aby nie trzeba było 
terapii”. Obejmuje elementy promocji zdrowia w jego całościowym 
rozumieniu - jako zdrowia indywidualnego i zbiorowego (rodziny, 
społeczności, społeczeństwa, świata, otoczenia) oraz jako zdrowia 
fizycznego, psychicznego i duchowego. Wiele na temat psychosyntezy, i to 
w powiązaniu do jej różnorodnych zastosowań, znajdą Czytelnicy w 
róznych moich opracowaniach oraz w światowych publikacjach innych 
autorów (patrz bibliografia). 
 
Część praktyczna, druga, zawiera ocenę zajęć warsztatowych – zarówno 
pojedynczych, jak i cyklicznych, prowadzonych przeze mnie oraz 
zagranicznych trenerów psychosyntezy – dokonaną przez ich uczestników 
w latach 1998–2003 w postaci ankiet ewaluacyjnych na początku i na 
końcu zajęć. Znajdują się tam także opisy doświadczanych oglądów siebie 
i poszerzania spektrum wiedzy o sobie w trakcie wykonywanych ćwiczeń, 
będących częścią indywidualnego programu.  
Część ta zawiera również odpowiedzi uczestników na pytania w tzw. 
ankietach rozwojowych, przeprowadzanych na przestrzeni cyklicznych 
kursów, jak również podsumowanie podstawowego kursu w postaci tzw. 
prac dyplomowych, obrazujących stopień wzrostu samoświadomości i 
świadomości o innych i świecie. 
 
Chciałabym wyrazić gorące podziękowanie WSZYSTKIM uczestnikom 
prowadzonych przeze mnie zajęć na bazie psychosyntezy oraz 
zaproszonym przeze mnie gościom – trenerom – praktykom 
psychosyntezy. Gorąco chciałam podziękować przede wszystkim moim 
NAUCZYCIELOM, mentorom. W szczególności jestem wdzięczna 
nieżyjącemu już Profesorowi Johnowi W. Cullenowi, emerytowanemu 
Profesorowi CL University w Stanach Zjednoczonych i jego żonie Lottie 
(Władzi – z pochodzenia Polce – jego wielkiej miłości). Był on autorem 
programu psychosyntezy menedżerskiej i organizacyjnej, stworzonego w 
połowie lat 70. jako program MBA dla uniwersytetu amerykańskiego. John 
Cullen stał się mym pierwszym przewodnikiem po psychosyntezie i 
mentorem studiów podyplomowych w Summit University oraz kursu 
trenerskiego z psychosyntezy pod patronatem IAMOP (International 
Association for Managerial and Organizational Psychosynthesis). To dzięki 
Jego ogromnej determinacji i zaangażowaniu psychosynteza trafiła na 
zajęcia dla menedżerów w ekskluzywnym ośrodku edukacyjnym Centrum 
Kreowania Liderów (CKL) na początku lat 90. XX w. Tam miałam okazję 
zapoznania się z nią jakby przypadkiem. Tu właśnie jest szczególne 
miejsce dla złożenia najgorętszych podziękowań dr inż. Kazimierzowi 
Dzięgielewskiemu za skierowanie mnie na tę drogę, co w perspektywie 
zaowocowało „zbudowaniem” mnie i przyszłości dla psychosyntezy w 
Polsce. To właśnie bowiem zamiast niego (osoby bardzo zajętej) znalazłam 
się na zajęciach V. King, a potem na kolejnych z udziałem J. Cullena.  
Johnie, spełniło się Twoje marzenie zaistnienia psychosyntezy w Polsce! 
Moją głęboką wdzięczność wyrażam także dr Vivian King, autorce 
przetłumaczonej na język polski i wydanej przez Centralny Ośrodek 
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Doskonalenia Nauczycieli książki „Teatr nasz wewnętrzny. Wstęp do kursu 
psychosyntezy”. Nad tą książką pracowałyśmy kilka lat, aby ją 
„oszlifować”, aby wyrażała po polsku to, co według mnie zostało zawarte 
we wspaniałym przesłaniu Autorki. I dziwnym trafem nie ukazała się moja 
przedmowa do książki właśnie w tym wydaniu. Została ona zamieszczona 
wcześniej w materiałach przygotowanych z okazji kursu psychosyntezy dla 
40-osobowej grupy nauczycieli, zorganizowanego przez ten ośrodek.  
To szczególnie Vivian i jej ogromnemu oddaniu we wprowadzanie 
psychosyntezy we Wschodniej Europie zawdzięczam jej wielokrotne 
przyjazdy do Polski. Vivian zgodziła się na prowadzenie zajęć, zarówno dla 
dorosłych, jak i młodzieży, za znikomym wynagrodzeniem lub bez niego. 
Dzięki niej oraz Johnowi miałam też dostęp do ogromnego zasobu 
literatury związanej z psychosyntezą, która w tym okresie była w Polsce 
zupełnie niedostępna. Pozwoliło mi to na rozpoczęcie gromadzenia 
pokaźnego księgozbioru dla przyszłego Instytutu Psychosyntezy, 
otwartego pod koniec 2004 roku. Vivian pomogła mi obejrzeć 
„wewnętrznym okiem” moje problemy zdrowotne, ciągnące się od 
najwcześniejszego dzieciństwa, oraz „usłyszeć wewnętrznym uchem” moje 
odpowiedzi, jak je rozwiązać. 
 
Chciałam także podziękować Jenny Truch – Angielce, absolwentce 
Psychosynthesis & Education Trust w Londynie (założonego przez Lady 
Dianę Whitmore, uczennicę R. Assagiolego, autorkę książki wydanej przez 
Wydawnictwo MEDIUM w 1996 roku – Radość uczenia się. Zastosowanie 
psychosyntezy w wychowaniu. (Poradnik dla nauczycieli i rodziców), 
obecnie filii University of East London, gdzie studenci mogą uczyć się 
psychosyntezy. To dzięki niej przez krótki chociaż czas jej pobytu w Polsce 
mogłam dokonać mej osobowej psychosyntezy. 
 
Gorące podziękowania składam na ręce dr Cliffa Ishigaki, trenera 
psychosyntezy, przybyłego do CKL, dzięki któremu wzmocniłam nie tylko 
moją wrażliwość, ale i odporność – jako immunolog – na innych zupełnie, 
nieznanych mi dotąd poziomach. 
Składam podziękowanie Pani Małgorzacie Taraszkiewicz, która umożliwiła 
wydanie książki Vivian King. Zorganizowała ona grupę nauczycieli, dzięki 
której psychosynteza weszła szerzej w to środowisko. Stała się ona 
inspiratorką zebrania grupy psychologów w Koszalinie, aby mogli „po raz 
pierwszy w swoim życiu” zejść do własnej „piwnicy” i zrobić tam trochę 
„wiosennych porządków” pod przewodnictwem niezapomnianej – już 
nieżyjącej (po tragicznym wypadku samochodowym) Vivian. 
 
Gorąco dziękuję jednej z mych kursantek – Barbarze Stryjczyk – która 
uczestniczyła w kilku indywidualnych kursach i napisała swą opinię, 
będącą pierwszą żywą reakcją na to, co daje psychosynteza nauczycielowi 
oraz Irenie Zawidzkiej i Marii Borkowskiej za jednorazowe oceny.  
 
Do grona osób, którym także z głębi serca dziękuję i na które zawsze 
mogłam liczyć w chwilach dobrych, jak i złych, zaliczyć pragnę: Stefana P. 
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Stroganowskiego za wielogodzinne rozmowy - syntezy, Krystynę Rejniak, 
bez wspomagania której przez siedem lat organizacja szkoleń byłaby 
niemożliwa; Grażynę Cebo za stałą  wiarę w to, co robię i organizacyjne 
wspomaganie, Barbarę Krygier za bycie mym lustrem oraz za 
merytoryczną obecność, oraz Profesorów: H. Romanowską-Łakomy, W. 
Pasterniaka, A. Szyszko-Bohusza za merytoryczne wspieranie i otwieranie 
dróg do szerzenia psychosyntezy w nauce. 
 
Szczególnie gorące podziękowanie należy się mojej pierwszej grupie 
kursantów, to jest tym, którzy zdecydowali się krócej lub dłużej 
„podróżować ze mną”, obdarzając mnie ogromnym zaufaniem, że „nie 
zrobię im krzywdy” (primum non nocere), a szczególnie najbardziej 
wytrwałym, którzy towarzyszyli mi do końca kursu podstawowego, 
pracując i poddając się „rygorowi” wypełniania ankiet i pisania Dziennika 
podróży. Dzięki nim powstał bardzo bogaty materiał ewaluacyjny, 
zamieszczony w drugiej części książki. Z osób, które podały swe nazwiska 
w pisemnych ocenach i pracach dyplomowych, i które zostały 
zamieszczone w książce, chciałabym wymienić, wyrażając gorące 
podziękowanie: Elżbiecie Kosiec – psycholog pracującej kilkanaście lat w 
poradni opiekuńczo-wychowawczej, Annie Lal – nauczycielce szkoły 
podstawowej za jej otwarte wypowiedzi, jak również Krzysztofowi 
Smykowi za spontanicznie tworzone wiersze w trakcie zajęć. 
 
Nie do przecenienia są dla mnie uwagi i opinie psychologów-praktyków 
uczestniczących w tym pierwszym kursie, jak i lekarza oraz nauczycielek 
mających bezpośredni kontakt zarówno z małymi, jak i starszymi dziećmi 
oraz z dorosłymi. 
 
Zastanawiałam się, czy kontynuować ewaluację przez kolejny kurs – 
zupełnie odmienny od poprzedniego. Trafiły na niego osoby, które miały 
większą świadomość własnego rozwoju i korzyści z niego płynących, stąd 
mogłam poruszać się tutaj znacznie szybciej, bez pokonywania większych 
„oporów przed zmianą”. Pomyślałam, że niezależnie od kolejnego kursu 
czy poszczególnych zajęć pojedynczych, ewaluacja będzie przeze mnie 
kontynuowana, gdyż widząc „rozwijanie się pąków róż”, nie sposób tego 
nie uwiecznić w jakiś sposób. Zgromadzony materiał jest tak cenny, a przy 
tym obszerny, że szkoda byłoby, aby czekał kolejne lata na 
opublikowanie. Jego przesłanie w postaci wypowiedzi uczestników zarówno 
pojedynczych zajęć, jak i dłużej trwających, jest jednoznaczne i wiele 
mówiące. 
 
 Chcę jeszcze wymienić dwie kursantki z drugiego cyklu, którym chciałam 
wyrazić głębokie podziękowanie: Beacie Bohaczyk i Krystynie 
Formanowicz (ich prace znalazły się w książce). 
 
W tym miejscu chcę także oddać uszanowanie Wydawnictwu Psychologii i 
Kultury ENETEIA, które już w roku 1994 w numerze 1-2/1994 czasopisma 
ALBO albo po raz pierwszy w Polsce pokusiło się o prezentację 
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psychosyntezy w postaci tłumaczenia fragmentu jednego z rozdziałów 
książki Jean Hardy „A Psychology with a Soul. Psychosynthesis in 
Evolutionary Context”. Rozdział nosił tytuł „W poszukiwaniu sensu”, a 
tłumaczył. P. Karpowicz. Ponadto Z.W. Dudek, autor książki „Psychologia 
integralna Junga (1995)” poświęcił całą stronę na streszczenie myśli R. 
Assagiolego. Były to więc już zwiastuny tego, co kilka lat później zaczęło 
ukazywać się mego autorstwa, a mianowicie książka „Edukacja 
integrująca. Alternatywa czy konieczność?” (IMPULS), a w kolejności 
„Psychosynteza w edukacji” (ENETEIA). 
 
Oddaję Czytelnikom komentarz do przytoczonych badań, wierząc, że 
chociażby poprzez nie będą mogli poddać refleksji zarówno swoje życie, 
jak i jakość przytoczonych faktów i opinii na temat znaczenia opisanych 
spotkań z psychosyntezą. 
Nawet jednorazowy kontakt z praktyką psychosyntezy pozwala na 
docenienie jej wielofunkcyjnych walorów. Część została opisana w 
niniejszej pracy, resztę pozostawiam moim następcom – 
psychosyntetykom wykształconym w Polsce pod moim kierunkiem i tym, 
którzy włożyli choć drobny wkład w jej rozwój. Większość literatury jest w 
języku angielskim, a w Polsce ten język jest, niestety, jeszcze mało 
popularny w całożyciowej edukacji (longlife learning).  
 
W ciągu kilku lat pracy z psychosyntezą dla ludzi i z ludźmi udało mi się 
również stworzyć i wydać własne materiały edukacyjne. 
 
Po tym wstępie zapraszam do studiowania przestrzeni oddziaływania 
psychosyntezy na wzrastanie samoświadomości uczestników kursów na jej 
bazie. 
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Wprowadzenie 
 
 

 
Na początku XXI wieku nowy paradygmat edukacji – w ślad za 

formułowanym w poprzednim stuleciu nowym paradygmatem nauki – 
czeka za progiem. Nie jest to już sfera dywagacji na temat jego 
słuszności, wyciągania argumentów „za i przeciw”, lecz fakt. Mimo to w 
wielu krajach cały edukacyjny proces jest nadal głęboko zanurzony w 
newtonowski porządek.  
 
Nieuwzględnienie aspektów człowieka z obszaru psychoduchowego, w tym 
nieświadomości, świadomości i nadświadomości, przez klasyczną 
psychologię, która te sfery pozostawiła religii czy fragmentarycznie 
filozofii, nie „składając ich razem”, wytworzyło nie tylko w nauce, ale także 
w terapii czy edukacji bolesne rozdarcie, a nierzadko konflikt między 
rozmaitymi podejściami do natury człowieka. 
 
Newtonowski system widzenia człowieka jako maszyny, kartezjańskie 
dzielenie go na części, jak również metoda „szkiełka i oka”, które przez 
ponad 300 lat zdominowały naukę, a tym samym podporządkowały 
edukację, odchodzą systematycznie do lamusa. Ustępują miejsca, choć 
jeszcze powoli i z wielkimi oporami, całościowemu widzeniu świata i istoty 
ludzkiej, współzależności ekosystemów, jedności życia we wszechświecie.  
 
Z chaosu okresu przemian starego porządku newtonowskiej nauki, które 
zajęły prawie stulecie, wyłania się nowa kwantowa lub inaczej – duchowa, 
holistyczna, systemowa (uniwersalistyczna) rzeczywistość. Choć odbywa 
się to jeszcze nadal poza głównym nurtem nauki, jest to w chwili obecnej 
proces definiowania założeń, pojęć, szerszego i głębszego zrozumienia 
znaczeń, chwytania i tworzenia języka komunikacji, także 
interdyscyplinarnej, jednoczenia tego, co werbalne, z tym, co 
pozawerbalne, materii i ducha, informacji i energii. Na świecie powstają 
ośrodki, które budują ten rodzaj systemu od podstaw, znajdując 
sprzyjające warunki i środowiska, które już zaczynają korzystać z nowego 
podejścia. 
 
Centralnym problemem edukacji, stawianym na forum licznych 
międzynarodowych konferencji, staje się jakość człowieka w kontekście 
perspektywy globalnej – zdrowia i życia, jego odpowiedzialność za stan 
świata jako całości, świętość wszelkich form życia, nadanie sensu 
egzystencji, jedność świata materialnego i duchowego, etyka wartości 
uniwersalnych. Nauka w jej nowoczesnym podejściu odkrywa już od lat 
sprawczą siłę myśli, twórczy dialog między umysłem i ciałem, między 
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indywidualnością i jej materialnym kontekstem, dynamiczne relacje, a 
więc wszystko to, co opisała w szczegółach fizyka kwantowa. Już w 
początku lat 90. XX w. pojawiły się podręczniki, takie jak: Quantum Self 
czy Inteligencja duchowa (najwyższa z inteligencji), D. Zohar, J. Miller 
Holistic curriculum czy Holistic education”, wiele syntez K. Wilbera, a w 
tym: Sex, ecology, spirituality, Integralna psychologia czy Jeden Smak – 
łączące naukę z duchowością czy umysł, serce, ciało, duszę i ducha (za K. 
Wilberem) oraz prezentujące najnowsze badania w medycynie, jak np. 
Science of the Hearth – Exploring the role of the Hearth in Human 
Performance – wydane przez HearthMath Research Center, czy wiele lat 
już temu (1981) PreConscious Processing (N. Dixon) – opublikowane przez 
London University, i cały szereg innych. Wiele uniwersytetów, takich jak 
Harvard czy wspomniany wyżej London University, pracują już w nowym 
paradygmacie. 
 
Świat widziany przez fizykę kwantową przekracza dwubiegunowość 
między jednostką i jej relacjami, pokazując, że ludzie mogą być 
indywidualnościami jedynie, jeśli są w relacjach. Dla kwantowego 
rozumienia ja ani indywidualność sama w sobie, ani relacje nie są 
pierwotne, ponieważ pojawiają się jednocześnie i mają jednakową wagę. 
Kwantowe ja jest naturalnym Ja, wolnym i odpowiedzialnym, wrażliwym 
na innych i środowisko, które jest ze swej pierwotnej natury w relacjach i 
w każdym momencie twórcze. Kwantowe „doświadczenie ja” – według D. 
Zohar – nie ma dwubiegunowości między wewnętrznym i zewnętrznym 
światem, ponieważ obydwa – wewnętrzny świat umysłu (idee, wartości, 
poczucie dobra, prawdy, piękna) i zewnętrzny świat materii (faktów) 
pozwalają na wzrost każdemu z nich. 
 
W obecnych czasach do głosu dochodzi fizyka świadomości, oparta na 
fizyce i mechanice kwantowej, poszukiwanie drogi zbliżenia nauki i religii, 
odnalezienia duchowości człowieka, jego inteligencji duchowej i wpro- 
wadzenie tego poziomu do edukacji. Potwierdzają to badania ks. prof. W. 
Sedlaka czy J. Gniteckiego nad elektromagnetyczną strukturą człowieka, 
prowadzone kilkanaście lat wstecz. Odkrywa się nowy charakter więzi z 
naturą, której podstawą jest duchowy wymiar, co proponuje ekofilozofia i 
jej twórca H. Skolimowski. Autor ten rozumie więzi jako stan umysłu – 
stan bytu. Obejmuje on takie elementy, jak poczucie przekraczania 
własnego ja, doświadczenie absolutu, pustki, wieczności, nieskończoności. 
Psychologia akademicka, zakorzeniona stale w starym systemie, traktuje 
ten obszar nadal w sposób marginalny.  
 
Jak pisze Halina Romanowska-Łakomy, nie wszystkie zachowania i 
doznania psychiczne połączone są z poziomem duchowym. Wymiar ten 
jednoczy świat zewnętrzny z wewnętrznym, najbardziej subtelnym 
wymiarem człowieka, wyrażającym, kim człowiek naprawdę jest. „Nie 
można bez uszczerbku rzutować z dziedziny tego, co duchowe, na obszar 
tego, co psychiczne” – pisał V. E. Frankl. Takie podejście zbliża duchowość 
bardziej do fizyki niż psychologii i stąd świadomość i umysł są obecnie w 
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polu zainteresowań wielu dziedzin nauki. Według fizyki kwantowej 
duchowy czynnik dominuje we wszechświecie. H. Romanowska-Łakomy 
dodaje, że życie duchowe jest trudne do poznania za pomocą pojęć, może 
być ono dane w doświadczeniu i powinno być badane w naukowy sposób. 
Tego rodzaju badania zostały opisane przez D. Zohar. Podobne zjawiska 
są przedmiotem zainteresowania psychologii transpersonalnej, która 
tworzy wizję człowieka i świata w kategoriach holistycznych. 
Należy przy tym odróżnić duchowość od religijności.  Uważa się, że 
duchowość to wolny, nie dogmatyczny między-religijny i międzykulturowy 
sposób wyrażania  duchowych skarbów ludzkości, do tej pory jednak 
odsuniętych na margines przez współczesną kulturę, niemniej wołających 
o ich przywrócenie i nadanie im godnej rangi przekazu pokoleniowego, 
dotyczącego ewolucji na skalę globalną. 
 
W takiej naukowej rzeczywistości obecnego wieku staje się niezbędnym, 
wręcz fundamentalnym, poszukanie połączeń, syntezy nauki, włączenia do 
sfery intelektualnej, emocjonalnej i behawioralnej także sfery duchowej, 
odnalezienia całego człowieka i jego duchowych wartości i więzi z innymi i 
całą naturą.  
 
W obecnej rzeczywistości należy brać pod uwagę jeszcze inny punkt 
widzenia – codzienność, która ma znaczenie dla przeciętnego człowieka. W 
świecie pogoni za dobrami materialnymi, zalewu informacyjnego, 
robotyzacji pracy i działań ludzkich, zatracania wartości i sensu życia, 
wielu ludzi czuje się zagubionych. Poszukują oni  drogi dla siebie, filozofii, 
która przywróciłaby im zgubione, lecz gdzieś głęboko wewnątrz 
uświadamiane potrzeby szerszego wymiaru ludzkiego istnienia. 
 
Na przestrzeni wieków, aż do dzisiejszych czasów, człowiek osiągnął 
niesamowity postęp w opanowywaniu coraz to nowych technologii, które 
wyręczają go w codziennym życiu. Technika pozwala sięgać w głąb 
oceanów i ziemi w poszukiwaniu coraz to nowych przestrzeni do 
eksploracji, pomogła też dotrzeć na Księżyc. To właśnie ona dała 
możliwość panowania nad przyrodą i służy nadal  ujarzmianiu jej sił dla 
własnych celów. Człowiek jednak w swym zadufaniu i potędze, zapomniał 
zupełnie o doskonaleniu siebie, podobnie jak i pokorze nad wielkością 
stworzenia.  
 
Wielu wybitnych myślicieli różnych okresów bije na przysłowiowy alarm, 
wołając o edukację samego siebie, aby „potem nie leczyć nieefektywnie 
zaistniałych skutków” [1]. 
 
Chociaż zewnętrzne życie człowieka stało się łatwiejsze i bogatsze, jego 
wewnętrzny świat podlega coraz silniejszym frustracjom, bezsensowi, 
chaosowi, a on sam popada w coraz bardziej skomplikowane uzależnienia i 
zdrowotne problemy, nie radząc sobie z emocjami i własną agresją. W 
odróżnieniu od zewnętrznych działań, zdaniem R. Assagiolego, twórcy 
psychosyntezy, kontrola człowieka nad samym sobą jest wyjątkowo 
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ograniczona, szczególnie jeśli dotyczy to emocji, instynktów i pożądań. Ta 
nierównowaga między zewnętrznym i wewnętrznym światem prowadzi do 
coraz większych patologii, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i 
zbiorowym, zagrażając nie tylko jednostce, ale też przyszłym pokoleniom i 
całej cywilizacji. 
 
Pomostem, obecnym już kilkadziesiąt lat w nauce, niezbędnym dla 
integracji i zrozumienia kolejnych nowych odkryć, psychologii 
transpersonalnej, a szczególnie fizyki świadomości, jest psychosynteza – 
całościowe podejście do natury człowieka, włączające wszystkie sfery jego 
osobowości: fizyczną, intelektualną, emocjonalną, duchową, społeczną. 
Dla przeciętnego człowieka psychosynteza jest sztuką życia, filozofią, a 
jednocześnie teorią mającą głębokie naukowe podłoże. Założenia jej 
zostały opisane w pracy doktorskiej włoskiego lekarza psychiatry i 
psychoterapeuty – Roberta Assagiolego (1888–1974). 
 
Psychosynteza znalazła swoje miejsce w światowej psychologii od połowy 
lat 60. XX wieku, jest znana w kilkudziesięciu krajach, stosowana w 
różnych dziedzinach ludzkiej aktywności, w tym nie tylko w terapii, ale i w 
edukacji i zarządzaniu, nauczana w około 70 różnych ośrodkach, również 
na poziomie akademickim. W Polsce dotychczas była zupełnie nieznana, 
jakby przeoczona w nauce. 
 
Psychosynteza wprowadza integralne podejście do wszystkich funkcji 
psychicznych, kładzie nacisk na zrównoważony rozwój, również w sensie 
fizycznym i zmysłowym, promocję zdrowia. Pozwala na znalezienie 
indywidualnego sensu egzystencji człowieka, rozwiązuje problemy wolnej 
woli i twórczości, opisując je z naukowego punktu widzenia. 
 
Psychosynteza uważana jest obecnie za „psychologię świadomości”. 
Wyszła z psychoanalizy, którą Assagioli miał wprowadzić do Włoch. Mimo, 
że wielu psychosyntetyków zajęło się aspektem terapeutycznym 
(uzdrawiania), rozwinęła swój główny nurt w kierunku samoaktualizacji i 
transcendencji, koncentrując się na osobach zdrowych (i zdrowiu), jak 
również organizacyjnym rozwoju (firmy) już w latach 60-70. dla 
umacniania ich rozwoju osobowego i duchowego, budząc uśpione 
potencjały w jednostce, grupie i organizacji. Jej istotą jest integracja i 
synteza w aspekcie intra-personalnym, inter-personalnym (grupy, 
społeczności) i trans-personalnym (sensu i znaczenia) – wzrastania ponad 
ego. 
 
Psychosynteza nazywana jest także „psychologią samoaktualizacji i 
transcendencji”, bazując na praktycznych ćwiczeniach, opartych o proste 
techniki umysłowej koncentracji, usprawniające prawą półkulę mózgową, 
uruchamiając tym samym cały umysł, jego kreatywne i uśpione aspekty, 
intuicję oraz wolę. Lewa półkula odpowiada za: słowa, myślenie, analizę, 
racjonalność, aspekt męski, pragmatyzm, wolę, poziom materialny; prawa 
zaś za: obrazy, odczucia, zmysły czucia, holistyczne widzenie całości, 
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aspekt intuicyjny, żeński, mistyczny, duchowy, miłość. Uruchamianie 
obydwu półkul oznacza rozwijanie jakości i zdolności do SYNTEZY ich w 
jedną całość siebie. Takie osoby są zharmonizowane (zintegrowane), 
ukierunkowane na sukces i działanie. Są też wizjonerami, używającymi 
wyobraźni dla doświadczania, podejmowania ryzyka, próbowania 
nieznanego. 
 
Psychosynteza rozwija  wyobraźnię, kreatywność, intuicję, wolę, jak i 
bycie obecnym w „tu i teraz” oraz stosuje techniki integracji –  osobowa 
psychosynteza. Zdaniem Assagiolego człowiek jest w stanie odnaleźć w 
sobie źródło tożsamości – osobowe Ja. Jest ono integrującym centrum 
osobowości, łączącym fizyczne, emocjonalne i intelektualne aspekty 
osobowości oraz abstrakcyjne aspekty umysłu.  
Transpersonalna psychosynteza – rozwija wyższy poziom –> duchowy, 
pokazując szerszą perspektywę, integrując własną przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość.  
 
Samoaktualizująca się osoba (lider) jest transcendentującą, (rozwój, 
przekraczanie) - włączającą siebie w szerszą perspektywę – poza fizyczne 
ograniczenia egzystencjalnej rzeczywistości. 
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1. Nowe  potrzeby  edukacyjne 
 

 
 

Współczesna cywilizacja naukowo-techniczna stawia przed edukacją, a 
zwłaszcza przed absolwentami szkół różnych szczebli kształcenia, nowe 
wyzwania. Nie wystarczają bowiem już umiejętności intelektualne czy 
praktyczne, mechaniczne (obsługa coraz to nowszych urządzeń 
technicznych). Samo tempo życia narzuca konieczność wspierania 
dyspozycji osobowych, „nowych kompetencji”, w tym tzw. 
osobowościowych. Na naukowych konferencjach pedagogicznych w 
różnych uczelniach w Polsce mówi się coraz częściej o rozwoju wzwyż, 
zrównoważonych wewnętrznie edukatorach, rozwoju osobowości, 
kształtowaniu dynamicznych struktur osobowościowych, maksymalizacji 
rozwoju uczniów, wspomaganiu możliwości rozwojowych, autokreacji 
ucznia czy nawet rozumie transwersalnym (vide V Ogólnopolski Zjazd 
Pedagogiczny we Wrocławiu w 2004 roku). 
 
Przed systemem edukacyjnym, a szczególnie w części dotyczącej 
wychowania, stoją zadania stworzenia takiego programu, który 
wprowadzałby elementy związane z jednostką i jej cechami osobowości, a 
przede wszystkim kształtowania postaw, ujawniania ukrytych zdolności, 
uczenia elastyczności myślenia, pomysłowości, umiejętności 
dostosowywania się do nowych sytuacji, odporności na stres, uczenia 
zdrowych kontaktów międzyludzkich, właściwej komunikacji, 
współdziałania, współpracy i tolerancji. 
 
 Program kształcenia na miarę XXI wieku powinien wyposażać absolwenta 
już od etapu gimnazjum/liceum w następujące umiejętności i postawy: 

• potrzebę ustawicznego kształcenia; 
• sztukę rozwiązywania problemów; 
• samodzielność; 
• korzystania z informacji i ich selekcji; 
• zarządzania czasem (wykorzystania czasu: przy minimum wysiłku 

maksimum efektu); 
• umiejętność stawiania sobie celów i ich realizacji; 
• współpracy z innymi i zrozumienie wzajemnych współzależności 

(także człowiek – środowisko); 
• wspierania i sposobów zachowania zdrowia i zrównoważonego 

rozwoju, sił fizycznych, psychicznych, regeneracji; 
• zrównoważonego życia – pracy i wypoczynku; 
• odporność na zmiany, jak i zagrożenia cywilizacyjne; 
• elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniającej się sytuacji; 
• znajomość technik twórczego myślenia i działania; 
• otwartość – umiejętność korzystania z inspiracji otoczenia; 
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• znajomość technik słuchania innych; 
• znajomość technik „gimnastyki” umysłu i higieny psychicznej; 
• uczenia się systematyzowania wiedzy, interdyscyplinarnego 

podejścia; 
• budowania hierarchii wartości; 
• tworzenia – postawę twórczą; 
• odkrywania swoich talentów i predyspozycji; 
• wyrażania siebie; 
• utrzymywania ładu wewnętrznego, wewnętrznej harmonii; 
• zdolności odreagowywania emocji i stresu, relaksacji; 
• postawę wrażliwości na siebie (odbioru „języka ciała” – jako 

sygnałów zachwiania wewnętrznej równowagi i natychmiastowego 
działania); 

• wrażliwości na ludzi i środowisko; 
• odkrywania własnych potrzeb i ich realizacji (w zgodzie ze sobą i 

innymi); 
• umiejętność sztuki życia (jak żyć, żeby czuć się dobrze ze sobą i 

innymi, jak żyć w harmonii ze środowiskiem); 
• odpowiedzialność za swoje życie, zdrowie, postępowanie, słowa; 
• umiejętność używania zrównoważonej wyobraźni (także dla 

zobaczenia skutków w przyszłości swoich działań w każdej 
dziedzinie, np. broń nuklearna czy różnego rodzaju technika szkodzi 
ludziom i środowisku; nastawienie konsumpcyjne do życia prowadzi 
do nieliczenia się z drugim człowiekiem). 

 
Edukacja na miarę XXI wieku powinna być nastawiona na jakość 
człowieka, a przede wszystkim na: 

• mobilizowanie cech ludzkich: postaw, umiejętności, wrażliwości, 
• wspieranie indywidualności (tożsamości), 
• budowanie hierarchii wartości. 

 
Wychowanie i samowychowanie powinno rozwijać samodyscyplinę, 
samoorganizację i samokontrolę, odpowiedzialność, lojalność, promocję 
zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu – od indywidualnego do 
globalnego, a także uczyć pracy zespołowej i komunikacji oraz radzenia 
sobie z sytuacjami trudnymi, ze stresem, wspierać myślenie 
perspektywiczne, długofalowe. 
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2. Odniesienia  do  dokumentów  krajowych  
i  międzynarodowych 

 
 
 

 
W 1985 roku Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała 

strategię działań na rzecz zdrowia, zawartą w rezolucji Zdrowie dla 
Wszystkich. Polska ratyfikowała ten dokument wraz z około 190 krajami 
członkowskimi. Dokument zawierał 38 zadań dla rządów, mających na 
celu osiągnięcie przez wszystkich obywateli w 2000 roku takiego poziomu 
zdrowia, który zapewni twórcze życie pod względem społecznym i 
ekonomicznym. Zadania te nie zostały dotychczas zrealizowane, choć 
wprowadza się niektóre z nich w różnych przestrzeniach indywidualnego i 
społecznego życia. Odbywa się to z wielkimi oporami, ze względu na 
powstałe już pokoleniowe nawyki. 
 
W maju 1998 roku została przyjęta przez kraje członkowskie WHO 
Światowa Deklaracja Zdrowia – ZDROWIE 21 – Zdrowie dla Wszystkich w 
XXI wieku, zawierająca główne kierunki działań w zakresie polityki 
zdrowotnej. 
Polityka zdrowotna leży także w zakresie zainteresowań Unii Europejskiej. 
W dokumencie Komitetu Integracji Europejskiej – Narodowym Programie 
Przygotowania do Członkostwa w UE (NPPC) – znajdują się również 
kierunki z dziedziny Ochrony Zdrowia.  
Obydwa te dokumenty znalazły swe odzwierciedlenie w Narodowym 
Programie Zdrowia, opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki 
Społecznej, i szczególnie dotyczą rozwinięcia punktów doskonalenia 
zdrowia poprzez promocję zdrowia. 
 
W 21 zadaniach na XXI wiek mieści się tworzenie we wszystkich Krajach 
Członkowskich Regionu przedszkoli i szkół promujących zdrowie fizyczne, 
psychiczne i społeczne oraz programów edukacji szkolnej 
ukierunkowanych na zdrowy styl życia, poprawę umiejętności życiowych i 
kondycji psychicznej ludzi, dokonywania prozdrowotnych wyborów, 
budowanie partnerstwa, promocję zdrowia w domu, szkole i pracy, jak 
również przygotowanie odpowiednio przeszkolonego personelu (w tym 
nauczycieli). 
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3. Psychosynteza  –  psychologia  
praktyczna całego  człowieka 

 
 
 

 
Psychosynteza powstała na gruncie psychoanalizy. Młody lekarz 

Roberto Assagioli miał wprowadzić ją do Włoch, odbywszy wcześniej 
praktykę w Szwajcarii w Klinice Psychiatrycznej Eugena Bleulera. Jako 
psychoanalityk zaczął głębiej zastanawiać się nad potrzebą szerszej 
koncepcji natury człowieka, integracją wszystkich sfer osobowości: ciała, 
umysłu, emocji, woli oraz sfery duchowej. Poszukiwał nowego podejścia 
do biologicznej struktury człowieka oraz jego emocjonalnych i umysłowych 
funkcji życiowych.  
 
W swej najwcześniejszej pracy (pierwsza dekada XX w.) Assagioli nie 
odrzucił psychoanalizy, ale uważał, że rozwój i leczenie nie może być 
ograniczone jedynie do seksualnych czy agresywnych popędów. 
Zapoczątkował już w tym czasie tworzenie psychologii całego człowieka, 
koncentrując swe badania na wyższych aspektach ludzkiej natury, jak 
twórcza wyobraźnia, intuicja, wyższe aspiracje, geniusz. Uważał, że są one 
tak samo rzeczywiste i ważne, jak odruchy warunkowe i powinny być 
rozpatrywane w taki sam naukowy sposób.  
 
Głównym motywem zajęcia się tworzeniem nowego systemu było 
spostrzeżenie Assagiolego jako lekarza, że wszelkie dotychczasowe terapie 
kładą nacisk przede wszystkim na chorobę, a nie na zdrowie, a tymczasem 
choroba jest zaledwie częścią istnienia człowieka, podczas gdy cała reszta 
jest zdrowa. Koncentracja leczenia na patologii powoduje odwrócenie 
relacji, ugruntowywanie w jej istnieniu, pewnego rodzaju stygmatyzację, a 
nie skupienie się na całym potencjale zdrowienia, tkwiącym w człowieku. 
Assagioli zbudował model leczenia, a następnie uczenia pacjenta 
(edukacji), oparty na wspieraniu zdrowia, zgodnie z zasadą: „gdy coś 
przychodzi na czas – jest to edukacja, gdy za późno – to terapia”. Lecząc 
swych pacjentów, stosując początkowo psychoanalizę, Roberto Assagioli 
doszedł do wniosku, że „psychoanaliza rozkłada pacjenta na czynniki 
pierwsze, nie składając go z powrotem”. Zauważył, że należy zbudować 
taki system -windę, który nie tylko będzie sięgał do „piwnicy”, jak 
podejście Freuda, ale do doświadczenia, pomost, który zintegruje 
„nieukończone przedstawienia” w „tu i teraz” – „parter”, czerpiąc z do tej 
pory niewykorzystanych możliwości człowieka – „poddasze” dla 
użytkowania ich w codziennym życiu. Ten system zmierzał również do 
uruchamiania potencjału zdrowienia. 
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Tradycyjna psychoanaliza – według Assagiolego – rozpoznaje prymitywną 
lub niższą nieświadomość – źródło atawistycznych i biologicznych 
popędów. Istnieje jednak według niego wyższa nieświadomość – 
nadświadomość – rzeczywistość,  
z której pochodzą wyższe impulsy: altruistyczna miłość i wola, akcje 
humanitarne, artystyczne i naukowe inspiracje, filozoficzne i duchowe 
odkrycia oraz poszukiwanie celu i znaczenia. Zdaniem Assagiolego 
człowiek cierpi nie tylko poprzez zablokowanie niższych popędów – jak 
uważał Z. Freud, ale poprzez repression of the sublime – niemożność 
zaakceptowania swej wyższej natury. 
 
Assagioli stworzył zasady „psychologii z duszą” – psychosyntezy – bazując 
na licznych uniwersalnych zasadach, sięgając głęboko do filozofii 
wschodnich (czytając w oryginale) i zachodniej nauki (jak K.G. Jung i E. 
Fromm). Tym samym na przestrzeni wielu lat życia zajął się tworzeniem 
fundamentów pod zintegrowane podejście w psychologii. 
 
Psychosynteza przez wiele lat była stosowana przez Assagiolego dla 
własnych pacjentów i wzbogacana przez grono jego współpracowników. 
Od lat 60., kiedy to na świecie stał się głośny ruch rozwoju potencjału 
ludzkiego, a prace A. Maslowa docierały do wielu ośrodków edukacyjnych, 
Assagioli zaczął podróżować z wykładami, m.in. wielokrotnie przebywając 
w Ameryce Płn., gdzie powstał zresztą pierwszy Instytut Psychosyntezy 
(Nowy Jork) Odtąd jego praktyka połączona z teorią oraz coraz liczniejsze 
publikacje stały się znane wielu ludziom na świecie, inspirując ich do 
stosowania psychosyntezy w różnych dziedzinach życia. 
 
W latach 70. miał miejsce proces rozwoju i akceptacji transpersonalnej 
psychologii jako czwartej siły w psychologii. W tym samym okresie 
Assagioli rozwijał konsekwentnie psychosyntezę, jej tożsamość, sens 
jedności. W ciągu następnych lat stworzył fundamentalne prawa 
psychodynamiki oraz ze współpracownikami otwarty system 
psychosyntezy i podwaliny pod piątą siłę w psychologii – 
psychoenergetykę. 
 
Na fundamenty duchowej strony psychosyntezy miały wpływ wcześniejsze 
badania W. Jamesa, prace V. Frankla i E. Fromma oraz A. Maslowa. W. 
James, który zajmował się sferą duchową, definiował duchowe 
doświadczenie jako przekonanie jednostki, że istnieje ukryty porządek 
oraz wyższe dobro, które stanowi podstawę harmonijnego dopasowania 
się człowieka do tego porządku. V. Frankl i E. Fromm uważali zaś, że 
duchowość jest specyficzną potrzebą człowieka, a jej niezaspokojenie 
może prowadzić do patologicznych form uzależnienia się. Ważną rolę 
doświadczenia duchowego podkreśla się również w koncepcjach 
humanistycznych A. Maslowa – doświadczenia szczytowe (przekraczania 
granic). W późniejszych już pracach, m.in. D. Ornisha (za Santorskim, 
1992) podkreśla się, że warunkiem zdrowia jest umiejętność 
przekroczenia izolacji od jakkolwiek pojmowanej siły wyższej.  
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Wcześniejsze prace Assagiolego i jego współpracowników były zapowiedzią 
głównych właściwości czwartej siły: połączenie fragmentów odkryć w 
psychologii w większą całość, naukowości z duchowością, doświadczenie 
innych rzeczywistości i odmiennych stanów świadomości, promujących 
rozwój ponad „ego”. Był to naturalny proces dla psychosyntezy 
prowadzący do uznania jej za wprowadzającą do psychologii 
transpersonalnej, a Assagioli stał się zwiastunem tej teorii.  
 
Psychosynteza była teorią humanistyczną i transpersonalną od czasu 
zaprezentowania jej w pracy doktorskiej w 1911 roku przez Assagiolego. 
Był on pionierem swoich czasów – ukazywał podejście, które nie było 
docenione aż do jego śmierci w 1974 roku. Był także jednym z 
prekursorów psychosomatyki – poprzez wyjście od sfery psychicznej i 
integrację jej z poziomem ciała – jak również wspomnianej wyżej 
psychoenergetyki. 
 
Psychosynteza jest zintegrowaną naukową koncepcją, psychologią całego 
człowieka, a jednocześnie praktycznym jej wykorzystaniem. Wyrósłszy z 
psychoanalizy koncentrującej się na chorobie, psychosynteza wychodzi od 
zdrowia, patrząc na problem w aspekcie jednej zaburzonej funkcji 
psychicznej i widząc prawidłowe wszystkie pozostałe. Sięga do własnych 
możliwości każdej indywidualnej jednostki, pokazując w niej drogi do 
rozwiązania danego problemu. W ten sposób zajmuje się wszystkimi 
przestrzeniami osobowości – a tym samym stając się metodą holistyczną, 
całościową, zawierającą „piwnicę, parter i poddasze”, tj. nie tylko „cienie”, 
ale i potencjał jednostki, włączając je w całość człowieka (a nie 
wykluczając). 
 
Psychosynteza wychodzi z analizy osobowości dla zrozumienia jej natury i 
zależności, a następnie umożliwia scalenie jej dla wyrażenia pełni i piękna 
całości (syntezy). Jest integralną wizją człowieka pojmowanego 
biologicznie, psychologicznie i duchowo. Harmonizuje wszystkie jego sfery 
funkcjonowania w życiu wokół jednoczącego centrum (osobowego ja). Jest 
systemem otwartym, polegającym na indywidualnym doświadczeniu, stąd 
nadającym się do scalania z różnymi metodami czy systemami 
filozoficznymi. W odróżnieniu od behawioryzmu czy psychoanalizy, dodaje 
– za Franklem – aspekt poszukiwania znaczenia i sensu ludzkiej 
egzystencji, wartości wyższych, duchowego poziomu życia, które są tak 
samo rzeczywiste, jak biologiczne i społeczne potrzeby.  
 
Psychosynteza przez długie lata życia Assagiolego podlegała wpływom 
psychologii humanistycznej, teorii Gestalt, psychologii transpersonalnej 
(A.H. Maslowa, V. Frankla, C. Rogersa, F. Pearlsa, K.G. Junga), jak 
również nowym trendom w edukacji (M. Montessori, F. Frobel, R. Steiner, 
M. Buber). Czerpie z ogromnego bogactwa wiedzy różnych systemów 
filozoficznych, daje podejście do wewnętrznego świata ludzkiego 
doświadczenia i zewnętrznych wydarzeń, do życia osobistego i 
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społecznego; sięga do mądrości wielu epok i współczesnej nauki, 
psychoterapii i teologii.  
 
Bardzo ważną część programu psychosyntezy stanowią: sfera duchowa, 
psychiczna i sfera życia jako takiego (psyche – gr. dusza) poprzez 
doświadczanie wartości wyższych, transpersonalnych, takich jak piękno, 
dobro, miłość, współodczuwanie, współpraca, solidarność, wrażliwość, 
przyjaźń i in. Według Assagiolego transpersonalność oznacza bycie ponad 
normalnym doświadczeniem. „Nie jest to coś zarezerwowanego dla 
nielicznych; jest to rezerwuar wyższych mocy, który może być przywołany 
przez każdego, kto ma wolę rozwijania go poprzez świadomy wysiłek i 
używanie jej energii, stosując odpowiednie techniki i trening” – napisał S. 
Bartoli we wstępie do książki Assagiolego Transpersonal Development – 
The dimension beyond psychosynthesis.  
 
Assagioli pragnął włączyć duchowy wymiar do humanistycznych nauk, 
podążając za W. Jamesem, R. Bucke, K.G. Jungiem, V.E. Franklem, A. 
Maslowem, umożliwiając doświadczanie go nie tylko w aspekcie 
ilościowym, ale jakościowym oraz badanie go w naukowy sposób. Kładąc 
nacisk na wyższe manifestacje ludzkiej psyche, takie jak twórcza 
wyobraźnia, intuicja, wyższe aspiracje, geniusz, Assagioli uważał je za tak 
samo rzeczywiste i ważne jak odruchy warunkowe. Psychosyntetyczna 
teoria Wyższego Ja włącza doświadczenia wychodzenia poza zwykłą 
rzeczywistość. Tego rodzaju przeżycia są opisywane jako twórczy geniusz 
w sztuce czy mistyce. W tym aspekcie psychosynteza stworzona przez 
Assagiolego wyprzedziła epokę. 
 
Assagioli nazywany jest „naukowcem duszy”. Stworzył własną koncepcję 
jaźni, ja osobowego i Transpersonalnego Ja (Self), ich manifestacji, 
możliwości uwalniania i transformacji energii dla konstruktywnej i 
terapeutycznej pracy. Wprowadził naukowe podejście do psychologii, 
wymagające otwartego umysłu.  
 
Assagioli w swych pracach dowiódł, w odróżnieniu od Freuda, że oprócz 
„psychologii głębi” jest także „psychologia szczytu – wyżyn”, że należy 
rozpatrywać zarówno „dół”, jak i „górę” ludzkiej psyche. W ten sposób 
rozwinął techniki przywoływania nadświadomości, które pomagają ludziom 
kontaktować się bezpośrednio z uśpioną pozytywną i konstruktywną 
energią ich samych. Ten kontakt daje ludziom siłę i inspirację do 
pokonywania swoich słabości. Pozwala to także sięgnąć do tzw. duchowej 
psychosyntezy, w kierunku Transpersonalnego Ja jako źródła kierunku, 
znaczenia i celu w życiu, wyższego duchowego centrum dojrzałej 
psychicznie osobowości. Assagioli pozwolił temu głębokiemu poziomowi 
wewnątrz każdej istoty stać się aktywnym.  
 
Jaźń – według psychosyntezy – jest jedyną pewnością ludzkiego 
fenomenu, przestrzenią, która pozwala na doświadczanie wszechświata w 
pełni. Psychosynteza umożliwia przeżywanie całego potencjału tego 
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wymiaru człowieka-planety, który reprezentuje mikrokosmos w 
bezustannym rozwoju; człowieka biorącego odpowiedzialność za własną 
świadomość. Assagioli uważał, że wychodząc od człowieka jako kompleksu 
komórek scalonych w narządy, organy i cały organizm, łącząc kolejno 
rodziny, grupy społeczne, narody, można połączyć całą ludzkość w jedną 
wielką rodzinę. Między poszczególnymi grupami ludzi, tak jak w jednostce, 
istnieją konflikty, które można rozwiązywać w podobny sposób. Z tego 
punktu widzenia życie wydaje się ciągłym rozwiązywaniem konfliktów 
między wielością i jednością oraz pracą nad jednoczeniem (syntezą). 
 
Assagioli, podobnie jak Jung, podkreślał, że duchowa rzeczywistość nie 
musi być powiązana z jakąś doktryną religijną, stąd psychosynteza stała 
się inspiracją dla różnych światopoglądów. Aspekt duchowy jest używany 
przez Assagiolego jako określenie oznaczające wszystkie stany 
świadomości oraz funkcje i aktywności: etyczne, estetyczne, heroiczne, 
humanitarne i altruistyczne. 
 
Duchowość w psychosyntezie zawiera uniwersalne wartości: empatię, 
zrozumienie, altruistyczną miłość, głęboką mądrość, kreatywną inspirację, 
doświadczanie piękna i prawdy, odpowiedzialność, doświadczanie 
uniwersalności, jedność z kosmosem itp.  
 
Assagioli zintegrował trzy fundamentalne aspekty ludzkiego 
doświadczania: kulturowy – pozwalający na połączenie znaczących 
osiągnięć ludzkiej wiedzy od najwcześniejszych tradycji do obecnych 
czasów; naukowy – dzięki profesjonalnemu przygotowaniu zawodowemu 
(psychiatra i psychoterapeuta), dający mu doświadczenie z „pierwszej 
ręki” kontaktu z ludzkimi problemami; ludzki – w sensie głębokiej 
potrzeby samorealizacji każdego człowieka umożliwiającej odważne 
przechodzenie ograniczeń życia.  
 
Psychosynteza w swej fundamentalnej naturze jest syntezą psyche we 
wszystkich jej poziomach. Opisuje ona człowieka jako biopsychoduchową 
istotę, kierowaną przez różne, czasem będące w konflikcie energie, ale w 
sposób naturalny dążące do harmonii i mocy, do syntezy w nim samym i 
w świecie dookoła niego.  
 
Psychosynteza może być także interpretowana jako indywidualne 
wyrażenie ogólnego prawa syntezy między jednostkami a kosmosem. 
Izolowana jednostka nie może istnieć; każdy człowiek ma relacje z innymi 
ludźmi, co tworzy współzależności. Ponadto każdy i wszyscy są złączeni 
jako część duchowej, ponadindywidualnej rzeczywistości. Tym samym jest 
fundamentem pod myślenie systemowe, integrujące myśl ludzką. 
 
Psychosynteza jest z jednej strony naukową koncepcją, z drugiej filozofią 
życia, zestawem zasad i dynamicznym, otwartym i niekończącym się 
podejściem do osobistej i transpersonalnej integracji i syntezy. Jest 
świadomym podejściem do naturalnego procesu wzrostu. Gdziekolwiek 
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zastosowana, umożliwia osobie lub grupie odkrycie i podjęcie następnego 
kroku w kierunku ewolucji, większej wolności i odpowiedzialnej ekspresji w 
świecie. Proces psychosyntezy przygotowuje każdego do świadomego 
wyboru współdziałania z naturalnym rozwojem, który prowadzi do 
porządku i harmonii w jednostce i społeczeństwie. 
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4. Model  osobowości  człowieka 
–  „jajo  Assagiolego” 

 
 
 

Assagioli stworzył model konstrukcji psychologicznej człowieka, który 
nazwał „diagramem jaja”. 
 
JAJO ASSAGIOLEGO – model osobowości człowieka: 
 

(1) Niższa nieświadomość (lower unconscious) 
(2) Pośrednia nieświadomosć (middle unconscious) 
(3) Nadświadomość (higher unconscious or superconscious) 
(4) Pole świadomości 
(5) Ja personalne – osobowe (personal self, conscious self) 
(6) Wyższe Ja – Ja Transpersonalne (Higher Self) 
(7) Nieświadomość zbiorowa (collective unconscious) 

 
Ryc.1. Jajo Assagiolego 
 
 
JAJO ASSAGIOLEGO – model osobowości człowieka: 
(1) Niższa nieświadomość – podświadomość w psychologii tradycyjnej. 
Zawiera ona: podstawową aktywność psychiczną umożliwiającą procesy 
życiowe i koordynację funkcji fizycznych ciała, podstawowe popędy i 
prymitywne potrzeby, kompleksy o silnym ładunku emocjonalnym. 
Objawy patologiczne – fobie, obsesje, urojenia – reprezentują osobową 
przeszłość w postaci wypartych i zapomnianych przeżyć, często bolesnych. 
Jest to zwykle źródło trudności, zablokowania przepływu energii, kontroli 
działań blokujących wolność. 
(2) Pośrednia nieświadomość, kryjąca zachowania i stany umysłu, 
które mogą być przywołane w każdej chwili do świadomości (4). To 
wplecione w codzienne życie wspomnienia, myśli i uczucia. Ta część 
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nieświadomości jest łatwo dostępna przez dostrojenie do niej lub 
przypominanie. Wskazuje ona, na jakim etapie rozwoju w rzeczywistości 
znajduje się jednostka. 
(3) Nadświadomość – region, z którego jednostka otrzymuje wyższą 
inspirację i intuicję. Jest to źródło wartości i uczuć wyższych. 
Nadświadomość jest siedzibą najwyższych aspiracji, intuicji, wyższych 
czynności psychicznych i energii duchowych. Pozwala na objawienia 
filozoficzne, artystyczne, naukowe, moralne. Obszar ten jest źródłem 
wyższych uczuć (m.in. miłość altruistyczna), geniuszu, stanów 
kontemplacyjnych, olśnień i ekstazy. Z nadświadomości pochodzą impulsy 
i energie, które kształtują wspólny rozwój jednostki i społeczeństwa. 
Pojawia się w chwilach tzw. „doznań szczytowych” (wg A. Maslowa) – 
przeżycia transcendencji.  
(4) Pole świadomości – część rzeczywistości uświadamiana w sposób 
bezpośredni. Oznacza ona nieprzerwany strumień wrażeń, obrazów, myśli, 
uczuć pragnień i bodźców, które można bezpośrednio obserwować, 
analizować, osądzać. 
(5) Ja personalne (osobiste, jednostkowe, małe self) – świadome Ja, 
miejsce czystej świadomości siebie. Uzyskujemy je po usunięciu ze 
świadomości wszystkich treści. Jednostka odczuwa wtedy nadal 
wewnętrzną ciągłość, tożsamość. Jest to miejsce czystej świadomości 
siebie, własnego Ja. Jest to niezmienne jądro istoty ludzkiej od 
dzieciństwa aż do śmierci. 
(6) Wyższe Ja – Ja Transpersonalne = duchowe. Jest miejscem 
najczystszego istnienia, które jest ponad wszystko i które nie zmienia się 
pod wpływem żadnych świadomych doświadczeń. Jest to ten ktoś, który 
doświadcza, doświadczający. Świadoma, osobowa Jaźń – świadome Ja jest 
odbiciem Wyższego Ja i jego projekcją na pole osobowości. Jest to synteza 
całej istoty, esencja prawdziwej egzystencji ludzkiej 
(7) Nieświadomość zbiorowa – zakumulowane środowisko psychiczne, 
które nas otacza. Granica oddzielająca od niej jest przenikalna 
(psychologiczna osmoza) – dotyczy jednostki i środowiska psychicznego.  
 
Przestrzeń w środku jaja – to pole świadomości, w którym jest Ja lub 
osobowe centrum. Ja jest polem czystej świadomości i woli, gdzie 
znajduje się podmiot tej świadomości i zintegrowane centrum osobowości. 
 
W jaju Ja jest związane linią wykropkowaną z punktem ponad nim – 
Wyższym lub Transpersonalnym Ja (Self). Osobowe ja (self), podobnie jak 
Transpersonalne Ja (Self) jest centrum świadomości i woli, chociaż to 
ostatnie jest bardziej specyficzne. Transpersonalne Ja rozszerza 
świadomość, włączając pełną rzeczywistość osobowej nieświadomości i 
ograniczenia w świadomości. Jest to centrum całościowe, którego 
integracja dokonuje się w transpersonalnej lub duchowej psychosyntezie. 
 
Cała przestrzeń wewnątrz jaja reprezentuje osobową nieświadomość, 
część nieświadomości zbiorowej, która jest związana specyficznie z 
indywidualnością, jej doświadczeniami życiowymi i ujawnionymi 
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wewnętrznymi jakościami. Osobowa nieświadomość jest podzielona na 
trzy poziomy: niska, pośrednia i nadświadomość.  
Włączenie tych wszystkich aspektów w życie pozwala na pełną ekspresję, 
zrozumienie siebie, odkrycie swych blokad i jednocześnie możliwości 
czerpania ze źródeł inspiracji i kreatywności. Są one częścią ludzkiego 
doświadczenia. Obydwa wymiary – osobowy (personalny) i świat 
transpersonalny – są różnymi aspektami doświadczania rzeczywistości. 
 
Pomiędzy osobowym światem codziennych działań, indywidualnych odczuć 
i myśli jest świat transpersonalny: rzeczywistość abstrakcyjnego myślenia, 
intuicji i mistycznych lub nadświadomych doświadczeń duszy lub 
Wyższego Ja. Przechodząc świat osobowy, znajdujemy większy świat 
grupowego życia: innych ludzi z innymi wartościami, potrzebami i 
punktami widzenia. 
 
Personalna (osobowa) integracja, podobnie jak inne formy syntezy, 
zachodzi według specyficznego wzorca i w specjalnej kolejności. Jest to 
zgodne z wyższą naturą człowieka, która jest fundamentalnym czynnikiem 
rozwoju (wzrostu) i integracji każdego indywidualnie. Nie ma żadnego 
zewnętrznego modelu, który służyłby za wzorzec.  
 
Ja jest kimś, kto nie może być zniszczony, dając poczucie absolutnego 
bycia, spokoju, zaufania, bezpieczeństwa. 
 
Kierując się w stronę osobowego ja, uzyskujemy prawdziwy sens 
tożsamości, unikalności i indywidualności. Gdy posuwamy się w kierunku 
duchowego (Transpersonalnego) Ja, doświadczamy uniwersalności, 
prawdziwego aspektu bycia. 
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5. Wola  w  psychosyntezie 
 

 
 

R. Assagioli, obok A. Maslowa, był jednym z pionierów 
nowoczesnego podejścia do człowieka w psychologii. Opisywał go 
całościowo, włączając wymiar duchowy (transpersonalny), tj. „najwyższy 
potencjał jednostki” (czym może się ona stać). Jako twórca 
psychosyntezy, dostępnej przez doświadczenie holistycznej wizji 
człowieka, nazywany był geniuszem epoki. W stworzonym przez siebie 
systemie starał się skutecznie połączyć dotychczasowe osiągnięcia 
zachodniej psychologii z aspektem duchowym, studiując w oryginale 
(sanskrycie) księgi mądrości Wschodu. Będąc lekarzem psychiatrą, miał 
praktyczne doświadczenie „z pierwszej ręki”. 
 
Szczególnym osiągnięciem Assagiolego, dotychczas nieopisanym w ten 
sposób, były kompleksowe badania woli, którą umiejscowił w centrum 
codziennego ludzkiego doświadczenia. Nie była ona dla niego, jak do jego 
czasów „funkcją tłumiącą i zniewalającą, przeciwstawną do naturalnych 
ludzkich popędów”, ale „konstrukcyjną siłą, kierującą intuicją, impulsami, 
intelektem, emocjami i wyobraźnią w kierunku pełnej realizacji siebie 
jednostki”. 
 
Assagioli jest opisywany przez swych współpracowników i studentów jako 
„troskliwy ojciec”, dający wskazówki, jak umiejętnie doskonalić swoje 
życie i doświadczać radości żyjąc. Psychosynteza odkryła w człowieku 
jednoczące centrum osobowości, wszystkich funkcji psychicznego życia, 
zawierające samoświadomość osobowego ja i wolę – ta ostatnia stała się 
(za J.-L. Servan-Schreiberem) centralną częścią psychologii radości. Dzięki 
takiemu podejściu psychosynteza jest także filozofią zdrowego życia w 
harmonii ze środowiskiem. 
 
5.1. Doświadczenie woli 
 
Assagioli uważał, że psychologia do jego czasów w swym głównym nurcie  
zignorowała pojęcie woli, uważając je za zbyt trudne wyzwanie, i że 
właściwą obecnie procedurą jest rozpoczęcie odkrywania rzeczywistości i 
natury woli poprzez jej bezpośrednie, egzystencjalne doświadczenie. 
 
Psychosynteza bierze pod uwagę nie tyle koncepcję woli, ile analizę 
wolitywnej aktywności w różnych stanach, poziomach, specyficznych 
aspektach i jakościach woli oraz praktyczne techniki dla rozwoju i 
optymalnego używania funkcji woli. Assagioli zaproponował szereg 
ćwiczeń do pracy nad wolą (gimnastyka woli) w różnym wieku 
(szczególnie w okresie dojrzewania), włączając personalny i trans-
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personalny wymiar, aż do uświadomienia Uniwersalnej Woli. Jest to 
najbardziej neutralne podejście, niezależne od ujęć religijnych, włączające 
je, a nie ograniczające.  
 
Podstawowym dla psychosyntezy jest bezpośrednie, egzystencjalne 
doświadczanie woli. Jedynie bowiem poprzez rozwój wewnętrznych jakości 
oraz odpowiedzialności za swe działania człowiek może używać swą moc, 
determinację, wytrwałość i mądrość. Głównym wśród tych wewnętrznych 
mocy jest potencjał woli. Funkcją woli jest decydowanie, co ma być 
zrobione przy zastosowaniu odpowiednich środków do jej realizacji, oraz 
wytrwałość w stawieniu czoła wyzwaniom i trudnościom. 
 
Książka Act of Will Assagiolego jest jedyną do jego czasów syntezą pojęcia 
woli, jej rodzajów i poziomów. Jest również wstępem do zaproponowanej 
akcji dobrej woli dla całej ludzkości Will Project, badania i użytkowania 
woli w aspekcie pokoju, zamiast wojny, zgodnie z preambułą konstytucji 
UNESCO: „ponieważ wojny rozpoczynają się w umysłach ludzi, to w 
umysłach ludzi powinien być stworzony pokój”. 
 
Wola według psychosyntezy ma centralną rolę w ludzkiej osobowości, jest 
„sercem” samoświadomości lub „ja” i ma bezpośrednie połączenie z 
esencją jego istoty, centrum osobowym. Jest związana z celem życia 
człowieka i mobilizacją wszelkich niezbędnych środków do jego realizacji. 
  
Roberto Assagioli położył wielkie zasługi dla nowoczesnej psychologii, 
badając naturę i opracowując ćwiczenia woli. Jego rozumienie woli jest 
zupełnie odmienne od innych koncepcji funkcjonujących dotychczas w 
psychologii. Patrząc na wolę jako wyrażenie osobowego ja lub Wyższego 
Ja, stwierdził bardzo ścisłe połączenie między wolą i źródłem tożsamości.  
 
Assagioli stworzył wykres psychicznych funkcji człowieka w postaci 
diagramu gwiazdy, w której centralną pozycję zajmuje wola, będąca 
narzędziem osobowego ja. Determinuje ona używanie wszystkich funkcji 
we właściwy sposób. Poniżej zamieszczony jest rysunek: 

 
         1. Wrażenia 

2. Emocje/ uczucia 
3. Impulsy/ pragnienia 
4. Wyobraźnia 
5. Intelekt 
6. Intuicja 
7. Wola /wokół osobowego „ja”/ 
8. Osobowe “ja” /punkt na schemacie wewnątrz/ 

 
  

 
 

Ryc. 2. Wykres funkcji psychicznych. Model Gwiazdy 
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Wola (7) posiada ścisłe połączenie ze świadomością osobowego ja, jest 
jego narzędziem, razem tworzą jednoczące centrum osobowe. Poprzez 
aktywność woli osobowe ja może regulować wszystkie funkcje 
psychofizycznej całości.  
 
Wola jest umieszczona w centrum, w bezpośrednim kontakcie ze 
świadomym Ja. Poprzez wolę Ja może działać i korzystać z innych 
psychologicznych funkcji, regulując i kierując nimi. Istnieje ponadto 
wyższy poziom: relacja między ja i  Transpersonalnym lub Wyższym Ja, w 
stosunku do którego ja jest odbiciem lub projekcją. 
 
Assagioli opisuje, jak zwykle funkcjonuje wola oraz w sposób najbardziej 
optymalny; jej właściwości, charakter, różnorodne aspekty, jakości, 
poziomy aktów woli i cele, do których te akty są skierowane. Jest to 
fenomenologiczne podejście, bazujące na własnym doświadczeniu 
Assagiolego, jego pacjentów, studentów i współpracowników, 
wypracowane w ciągu wielu dziesiątek lat jego pracy. Jest to także 
wstępna mapa aktów woli, z punktu widzenia nowych odkryć psychologii 
egzystencjalnej, humanistycznej i transpersonalnej, chociaż jej korzenie 
są znacznie głębsze. Wiele technik zaproponowanych przez Assagiolego 
można stosować w codziennym życiu. Szczególnie rozdziały książki Act of 
Will dotyczące „Miłości i woli”, „Woli Transpersonalnej i Uniwersalnej” 
wymagają zasadniczej uwagi.  
 
W III części swej książki, jak wspomniałam wyżej, Assagioli proponuje 
Projekt Woli (Will Project): ogólny plan pracy dla codziennych, jak i 
naukowych badań woli, w celu rozwiązania wielu ludzkich problemów, i to 
zarówno jednostkowych, grupowych, jak i światowych kryzysów. Jego 
zdaniem źródła ludzkiej woli są nieograniczone, stąd projekt ma pomóc w 
ich aktualizacji. Bardzo ważnym i natychmiastowym zastosowaniem 
używania woli jest budowanie pokoju. Ma to efektywne znaczenie dla 
zmiany ludzkich wewnętrznych postaw indywidualnych i zbiorowych. 
Wyrażanie i użycie dobrej woli automatycznie wyłącza zbrojne konflikty i 
wojny. Byłoby celowym – według Assagiolego – przygotowanie kampanii 
dobrej woli w szkołach i wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Istnieją 
bowiem wyższe możliwości używania woli, gdyż Wola Transpersonalna i 
unifikacja z Uniwersalną Wolą mogą dodać energii i zintensyfikować 
działania dla uzyskania prawdziwego pokoju na świecie. Program 
zaproponowany przez R. Assagiolego stwarza ramy dla badań woli, jest 
bazą dla pracy, która może dokonać ogromnych zmian na poziomie 
światowym. Została stworzona międzynarodowa grupa będąca punktem 
ogniskującym działania nad tym projektem i zbierająca doświadczenia z 
całego świata. Jest ona dostępna dla wszystkich, którzy chcą wziąć 
aktywny udział w Projekcie Woli. Spotkanie tej grupy odbyło się w trakcie 
konferencji pod tym tytułem w 2000 roku w Bolonii. 
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Program badań nad wolą i jej zastosowaniem dotyczy: historii, teorii, 
wierzeń i doktryn na temat woli, woli w nowoczesnej psychologii, natury i 
aspektów woli, jakości woli, poziomów aktów woli, relacji woli do innych 
funkcji psychicznych, metod rozwoju i treningów woli, zastosowań woli, 
raportów doświadczeń indywidualnych i grupowych, zbioru bibliografii, 
specjalistycznych projektów różnych organizacji i wykonywania programu, 
rozpowszechniania informacji, koordynacji i zastosowania otrzymanych 
wyników. 
 
Według Assagiolego rzeczywistości woli można doświadczać w życiu, np. w 
okresach kryzysów egzystencjalnych, gdy daje człowiekowi siłę 
powiedzenia „nie”. Jest ona aktywna podczas refleksji nad motywami 
postępowania, podejmowania decyzji, dążenia do rozpoczęcia 
specyficznego działania – dając doświadczenie wolitywne. To przeżycie  
odkrycia woli w sobie może radykalnie odmienić samoświadomość, 
stosunek do siebie, innych ludzi i świata. Jest to: doświadczenie podmiotu 
żyjącego z wolą wyboru, relacji, zmian w swej osobowości i w stosunku do 
innych czy środowiska/otoczenia, nowe odczucie zaufania, 
bezpieczeństwa, radości, sens całości.  
 
Prawdziwa funkcja woli nie jest skierowana przeciw dążeniom osobowości, 
zaspokajaniu osobistych celów. Wola ma funkcję kierującą i regulacyjną. 
Równoważy i pozwala na konstruktywne użytkowanie wszystkich innych 
aktywności i energii ludzkiej istoty, bez blokowania czegokolwiek. 
Samoświadomość ma dwie charakterystyki: introspekcyjną i dynamiczną: 
jestem świadomy bycia i woli lub tego, że jestem i mogę. 
 
Doświadczenie woli zdaniem Assagiolego składa się z trzech faz: 
rozpoznania, że wola istnieje, stwierdzenia, że się ją ma (posiada wolę – 
jest to czyste doświadczenie), jej posiadania (stworzenie głębokiego 
kontaktu między wolą a centrum, co zachodzi w doświadczeniu czystej 
samoświadomości, bezpośredniego przeżycia istoty siebie -Jaźni), a 
następnie bycia wolą (czyli zidentyfikowanie się z samą istotą siebie, co 
należy odróżnić od posiadania woli). Jest to jak odkrycie piękna poprzez 
doświadczenie go, podziwianie widoku w górach, oglądanie obrazów 
(uśmiechu Giocondy), słuchanie muzyki (np. Bacha czy Beethovena). 
Według Assagiolego istnieje istotna różnica między „byciem” a 
posiadaniem woli (being and willing). To ścisłe połączenie między „ja” i 
wolą, między byciem i wolą jest dokładnie opisane we włoskiej 
encyklopedii (Calo): 
 
„Aktywność wolitywna jest w bezpośrednim związku ze świadomością i Ja, 
ponieważ obydwa są aktywne i jednoczące w centrum wszystkie składowe 
psychicznego życia. Ja – jest przede wszystkim subiektywne i stanowi 
punkt odniesienia do każdego doświadczenia psychicznego, afirmuje jako 
źródło aktywności i rozróżnia siebie od poszczególnych elementów, jak 
odczucia, instynkty, idee. Wola jest taką właśnie aktywnością Ja, która 
jest jednością, stojącą ponad wielością jego składowych i która zastępuje 


