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Życie na ostrzu noża. cz.I 

Wskazówki do pracy terapeutycznej z młodzieżą uzależnioną od narkotyków i dokonującą 

samookaleczeń.  

Wprowadzenie 

Tematyka dotycząca różnego rodzaju uzależnień jest stosunkowo często poruszana na 

łamach wielu czasopism oraz dyskutowana w mediach. Jednakże często pomija się dość 

powszechnie występujące i związane z używaniem narkotyków zjawisko, jakim jest 

zachowanie autoagresywne wśród młodzieży uzależnionej od narkotyków. Podejmowanie 

przez młodzież zachowań, których rezultatem jest okaleczanie, budzi całą gamę uczuć wśród 

osób, które stykają się z tą grupą nastolatków. Pojawia się tendencja do pomniejszania i 

ignorowania tego tematu. Warto jednak zwrócić uwagę na wskazane zjawisko, gdyż bardzo 

często motywy samookaleczenia, skorelowane są z powodami wpływającymi na branie 

narkotyków. Pomoc w jednej z tych sfer może wywołać pozytywne reperkusje i umożliwić 

konsolidacje zmian, także w innych problemowych obszarach funkcjonowania młodego 

człowieka.  

Wiedza przedstawiona w niniejszym artykule została oparta na doświadczeniach pracy 

autora w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień w Toruniu. Część 

młodzieży przebywającej w placówce miała epizody okaleczania się przed przyjściem na 

terapię lub sporadycznie dokonuje tego typu czynów będąc w ośrodku. Terapeuci zostają w 

związku z tym niemal zobligowani do przeprowadzenia odpowiedniej interwencji. Istotne 

wydaje się więc zwrócenie uwagi na wskazane zjawisko. Następnie rozważenie, jakiego typu 

działania mogą być pomocne w pracy z tą grupą młodzieży?  

Przystępując do rozważań dotyczących nastolatków dokonujących samookaleczeń w 

pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż młodzi ludzie postrzegają swoje działanie jako 

jedną ze strategii radzenia sobie z różnego typu trudnościami. Paradoksalnie używanie 

narkotyków, picie alkoholu, ranienie się stanowi bardzo efektywny sposób na uśmierzenie 

bólu1 zwłaszcza psychicznego. Terapeuci pracujący w konwencji Terapii Skoncentrowanej na 

Rozwiązaniach (TSR) starają się postrzegać to destrukcyjne, w opinii osób dorosłych 

zachowanie w kategoriach zaspokajania określonych potrzeb. Dlatego też profesjonaliści ci 

zadają sobie i klientowi pytanie nie „dlaczego”, lecz „po co” dopuszcza się takich zachowań. 
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Zabieg ten pozwala skoncentrować rozmowę na poszukiwaniu specyficznych potrzeb, 

zaspokajanych w wyniku okaleczania się, czy brania narkotyków. Unika się w ten sposób 

koncentracji na powodach, przyczynach, których poznanie nie jest gwarantem podjęcia 

bardziej konstruktywnych działań. Prosty zabieg semantyczny zmienia sposób rozmowy i 

wyznacza kierunek w niesieniu pomocy osobom, przejawiającym omawiane zachowanie.  

Wielopoziomowa ocena 

Profesjonaliści podejmujący się pracy z osobami dokonującymi samouszkodzeń, 

wskazują na duże zróżnicowanie tego typu klientów. W związku z tym poszukuje się 

wspólnych dla nastolatków elementów, mogących mieć wpływ na ich zachowanie. Pomocne 

staje się sondowanie ważnych dla człowieka poziomów funkcjonowania. Selekman określa 

ten zabieg mianem „wielopoziomowej oceny”2. W skład obszarów uznawanych przez autora 

za mające związek z powstawaniem lub utrzymywaniem się destrukcyjnych zachowań są 

min.: 

 Poziom dotyczący adolescenta,  

 Poziom rodziny, 

 Poziom rówieśników 

 Poziom społeczny 

Poniżej skoncentruje się na opisie pierwszego z wyżej wymienionych poziomów. 

Pokrótce opiszę znaczenie obszaru dotyczącego adolescenta, jego wpływu na młodego 

człowieka, oraz wskażę jak można spożytkować uzyskaną wiedzę w terapii. Większa 

koncentracja na tym elemencie jest konsekwencją charakteru pracy z przebywającą w ośrodku 

młodzieżą. Poziom ten jest po prostu najbardziej dostępny i w pracy indywidualnej daje 

możliwość najintensywniejszych oddziaływań w warunkach panujących w ośrodku. 

Należy jednak pamiętaj, że w pracy z młodzieżą istotne wydaje się również 

podejmowanie równolegle interwencji na różnych wskazanych obszarach. Wpływ otoczenia 

jest w tym wieku na tyle duży, że prosta zmiana jednego elementu może nie być 

wystarczająca w przypadku, kiedy pozostałe poziomy pozostaną niezmienione.  

Poziom adolescenta 
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  Podczas pierwszego kontaktu z młodym człowiekiem pomocne wydaje się podjęcie 

w pierwszej kolejności rozmowy, dotyczącej spraw ogólnych. Terapeuci pracujący w nurcie 

TSR nazywają ten zabieg „rozmową poza problemem” Dzięki temu możliwe staje się 

nawiązanie kontaktu i poznanie klienta nie tylko jako osobę doznającą trudności, ale także 

jako zwyczajnego nastolatka.  

Następnie w trakcie wywiadu pomocne może być także zadawanie pytań nt. zmian, 

jakie zaszły przed spotkaniem3, oraz pytań dotyczących rodziców, przyjaciół, znaczących 

innych i ich działań, które pozwoliły młodemu człowiekowi poradzić sobie z chęcią zranienia 

siebie w przeszłości. Ważne jest, aby podczas rozmowy zachować równowagę w 

koncentrowaniu się na poszczególnych omawianych aspektach funkcjonowania klienta. 

Należy starać się zwracać uwagę zarówno na mocne strony, zasoby młodego człowieka lub 

osób w jego otoczeniu jak i problematyczne obszary działanie4. Priorytetem na tym etapie 

jest uzyskanie dostępu do znaczenia i celu samookaleczającego zachowania, których 

dopuszcza się nastolatek.5 Dążąc do zdobycia ważnych informacji dotyczących adolescenta 

można zadać następujące pytania: 

 Gdzie nauczyłeś się, jak się ciąć / przypalać siebie? 

 Czy ktokolwiek skrzywdził cię w przeszłości? 

 Co takiego cięcie się / przypalanie robi dla ciebie? 

 Jaki efekt ma cięcie się / przypalanie na członków twojej rodziny i twoje relacje z 

przyjaciółmi? 

 Czy twoi przyjaciele tną się lub przypalają? 

 Kiedy unikasz pokusy, aby się pociąć / przypalić, co takiego mówisz sobie lub robisz, 

co wydaje się, że działa?  

Uzyskane odpowiedzi umożliwiają profesjonaliście dotarcie do informacji nt. 

korzyści będących rezultatem autoagresyjnego zachowania. Terapeuta poznaje specyficzny 

świat młodego człowieka, z jego unikalnym systemem wierzeń i przekonań. Już na tym etapie 

mogą wystąpić pierwsze trudności w pracy terapeutycznej. Niełatwo jest wysłuchać 

informacji nt. zachowań autoagresyjnych młodego człowieka i uniknąć przy tym pokusy 

doradzania, w jaki sposób powinien się zachować w przyszłości. Trudnością dla pomagacza 
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okazuje się być zachowanie otwartości na świat przeżyć dorastającego klienta i nie osądzanie 

go przez pryzmat własnych wartości. Pracując z nastolatkiem trzeba traktować go jako osobę 

niejako pochodzącą z odmiennej kultury, jak obcokrajowca, z którym chcemy się 

zaprzyjaźnić, lub chociażby mieć dobre stosunki. Pomocne może być w tym przyjęcie 

specyficznej postawy, którą terapeuci pracujący w konwencji TSR określają mianem 

„postawa nic nie wiem”, lub „postawa niewiedzy”. Oznacza ona takie działanie terapeuty, 

które wyraża potrzebę dowiedzenia się, co zostało powiedziane, a nie przyjęcie z góry 

określonych opinii nt. klienta i jego problemu6.  Wyrażana przez pomagacza autentyczna 

ciekawość sytuacji w jakiej znalazł się nastolatek, oraz otwartość na przekazywane 

informacje przyczynia się do zaangażowania młodego człowieka w proces terapeutyczny.  

 Terapeuta w trakcie wywiadu z nastolatkiem eksploruje jego sytuację. Poszukuje 

unikalnych strategii, które potrafi wykorzystać w radzeniu sobie z emocjonalnym stresem. 

Zazwyczaj sugeruje się poszukiwanie następujących charakterystycznych cech: dobrego 

przystosowania społecznego, przyjaznego nastawienia do otocznia, umiejętności efektywnego 

i kreatywnego rozwiązywania problemów, korzystnych doświadczeń w szkole. Często jak 

wynika z doświadczeń okazuje się, że nastolatek posiada któryś z powyższych czynników 

chroniących7, pozwalających mu poradzić sobie z pokusą okaleczenia się. Na podstawie 

uzyskanej wiedzy w przyszłości zostanie oparty plan terapii.  

Biorąc pod uwagę powyższe założenie istotne jest poznanie w jak najdokładniejszych 

szczegółach wszelkich poprzednich sukcesów klienta, czyli sytuacji, kiedy poradził sobie z 

trudnościami w konstruktywny sposób. Strategia ta oparta jest na kluczowym założeniu TSR 

uznającym, że prawie zawsze są wyjątki8 od problemu. Praca terapeutyczna po ich odkryciu 

koncentruje się na zwiększeniu częstotliwości ich występowania9. Zazwyczaj znacznie 

trwalsze rezultaty osiąga się poprzez oparcie na działających już w przeszłości strategiach, a 

nie zupełnie nowych pomysłach profesjonalisty.  

 Na tym poziomie oceniamy także umiejętności społeczne młodego człowieka, czyli 

jego zdolność do tworzenia wspierającego systemu społecznego w jego otoczeniu. Pomocne 

mogą być następującego typu pytania: 

 Kiedy jesteś w naprawdę wielkim stresie, lub jesteś w złym nastroju, do którego z 

twoich przyjaciół możesz zwrócić się po pomoc w pierwszej kolejności? 

 Jaka rada, którą oni daje tobie jest najbardziej pomocna? 
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 Czy są jacyś dorośli, do których zazwyczaj zwracasz się po radę lub wsparcie, kiedy 

robi się ciężko?  

Odpowiedź na powyższe pytania pozwala zdiagnozować istnienie ważnych czynników 

mogących mieć wpływ na nastolatka. W przyszłości można włączyć wskazane osoby do 

programu terapii. Zaprosić ich na sesję terapeutyczną i dzięki temu uzyskać wsparcie dla 

młodego człowieka poza rodziną.  

Pracując z młodzieżą trzeba pamiętać także, że członkowie tej specyficznej grupy, 

przechodzą ogromne przemiany w wymiarze bio-psycho-społecznym. Zjawisko to 

niewątpliwie oddziałuje na nastolatka i wyznacza kierunek pracy profesjonalisty. Sposób 

postrzegania swojej osoby przez młodego człowieka oraz potrzeba przynależenia do grupy 

wywiera wpływ na zachowanie i jak się okazuje jest powiązana z zachowaniami 

autoagresyjnymi w tym wieku. W kontekście pracy terapeutycznej z młodzieżą każdy ze 

wspomnianych  wymiarów jest istotny.  

Funkcjonowanie poznawcze 

 Elementem, na który należy zwrócić uwagę w pracy z młodzieżą samoraniącą się jest 

przede wszystkim funkcjonowanie poznawcze. Nie ulega wątpliwości, że kombinacja 

zniekształconych myśli i niezdolność do konsekwentnego radzenia sobie z dużym poziomem 

emocjonalnego napięcia, często prowadzi do zachowań autoagresywynych.10 Czasami 

okazuje się, że modyfikowanie mało korzystnych rodzinnych interakcji i konstruowanie 

alternatywnych przekonań rodzinnych jest niewystarczające w zmianie szkodliwego 

zachowania. Dlatego też część terapeutów preferujących w swojej praktyce założenia terapii 

poznawczo-behawioralnej sugeruje konieczność poznania zniekształceń poznawczych 

mających wpływ na nastolatka11. Zachęcają klienta do opisania ostatniego stresującego 

wydarzenia, którego rezultatem było okaleczenie się. Następnym krokiem jest identyfikacja 

myśli i uczuć, jakie wyzwoliły się w tej sytuacji i które wpłynęły na dalszy rozwój 

niekorzystnego sposobu myślenia. Zgodnie z założeniem im bardziej sprawnie nastolatek 

będzie identyfikował tego typu nie pomocne sposoby myślenia i nauczy się im 

przeciwstawiać tym większe prawdopodobieństwo ich wyeliminowania12.  

 Na potwierdzenie słuszności wyżej przytoczonego sposobu pracy można powołać się 

na występujące w tym wieku zjawisko, które D.Elkind określił mianem egocentryzmu 

nastolatków. Postawa ta cechuje się koncentracją młodego człowieka na sobie, na 
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nieustannym rozpamiętywaniu porażek i błędów. Zjawisko to wiąże się także z 

przekonaniem, że jest się ciągle obserwowanym i ocenianym przez otoczenie.13 Nadmierna 

fiksacja na własnej osobie i fantazje nt. negatywnej oceny przez rówieśników i dorosłych 

sprzyjają powstawaniu myśli będących często impulsem do okaleczenia się. Można jednak 

wykorzystać w terapii ten egocentryczny sposób myślenia nastolatków. Umiejętność 

postrzegania świata z punktu widzenia innych i oceniania siebie oznacza, że młodzi ludzie 

potrafią rozmaicie spojrzeć na określoną sytuację. Jest to szczególnie widoczne, kiedy 

nastolatek wdaje się w dyskusję z dorosłym. W opinii autora pracując z młodym człowiekiem 

ważne jest, aby zwiększyć u niego elastyczność myślenia, która polegać ma na dopuszczaniu 

różnych alternatywnych spojrzeń na siebie i swoją sytuację. W związku z powyższym 

pracując z młodzieżą, która samookalecza się i nadużywa narkotyków, pomocne staje się 

zaprezentowanie tzw. modelu określanego przez terapeutów poznawczo-behawioralnych 

skrótem ABC14. Polega on w zasadniczej mierze na analizie sytuacji, z którymi spotyka się 

nastolatek. Szczególny nacisk kładzie się na pojawiające się w związki z nimi przekonaniami 

oraz podjęciem na tej podstawie określonego działania. Następnie terapeuta wraz z 

samookaleczajacym się nastolatkiem rozważa alternatywne interpretacje tej samej sytuacji i 

wspólnie ocenia korzyści nowego rozumienia.  

Radzenie sobie z nastrojem 

 Wielu młodych ludzi, którzy samookaleczają się wykazuje znaczące deficyty w 

obszarze radzenia sobie z emocjonalnym stresem. Element ten powiązanych jest przemianami 

jakie zachodzą u dorastającego człowieka. Dużym niebezpieczeństwem dla dobrego 

funkcjonowania jest zmienność nastrojów, która występuje w tym wieku. Wskazane wydaje 

się wiec zwiększenie także repertuaru technik, pozwalających na kontrolę tego elementu 

przez nastolatków. Pomocne w tej kwestii jest uczenie różnego typu wizualizacji, metod 

relaksacji, medytacji, zachęcanie do ćwiczeń fizycznych, aerobiku, jogi. Pracując z młodzieżą 

terapeuta oczywiście może rozszerzać repertuar pomocnych młodemu człowiekowi technik15. 

Należy to czynić jednak rozważnie i delikatnie. W pierwszej kolejności zaleca się poszukiwać 

już istniejące i wykorzystywane strategie, a dopiero później jako swoistą alternatywę 

przedstawić własne propozycje. Niezwykle ważne jest, aby koncentrować się również na 

choćby niewielkich postępach młodego człowieka w radzeniu sobie z chęcią okaleczenia się, 

czy wzięcia narkotyku. W ten sposób powtarzając za terapeutami narracyjnymi, „wzbogacana 

jest nowa fabuła”16, dająca możliwość innego spojrzenia na siebie i na swoje kompetencje.  
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 Podsumowanie 

 W powyższym artykule zwróciłem uwagę na zjawisko samookaleczenia się 

młodzieży, która zażywa także substancje psychoaktywne. Jak wynika z pracy terapeutycznej 

autora, pomoc w przezwyciężeniu impulsu zrobienia sobie krzywdy, wpływa często także na 

zachowanie związane z braniem narkotyków. Usunięcie pierwotnych wspólnych motywów 

obu działań. Zwiększenie repertuaru technik i strategii związanych z radzeniem sobie z 

myślami oraz nastrojem, wpływa korzystnie na funkcjonowanie młodego człowieka. Pracując 

z nastolatkami pomocne jest uważne wsłuchanie się w specyficznie postrzegany świat, tak 

różny na tym etapie od świata dorosłych. Zachęcam profesjonalistów stykających się w 

swojej pracy z podobnym zjawiskiem do rozważenia zasugerowanych wskazówek oraz 

pogłębienia wiedzy w tym zakresie tak, aby stać się dobrym przewodnikiem po burzliwym 

okresie dojrzewania młodych ludzi.  

 

 
 

Psychoterapeuta, specjalista terapii i 
profilaktyki uzależnień. 
 
W pracy indywidualnej stosuje terapię 
Skoncentrowaną na Rozwiązaniu, wykorzystuje 
też wiedzę z zakresu terapii Poznowaczo-

Behawioralnej. 
 
Jest autorem licznych publikacji i artykułów 
naukowych  
w renomowanych czasopismach terapeutycznych.  

Jego działalność naukowa koncentruje się na 

problemach walki z uzależnieniami, przemocą i 
zjawiskiem samookaleczania wśród młodzieży. 
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