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Psychiatria moich marzeĔ1
Psychiatry of my dreams

RAINER HÖFLACHER
Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Baden-Württemberg, Teningen

STRESZCZENIE
W swym wystąpieniu autor w konwencji marzeĔ rozwaĪa róĪne krytyczne spojrzenia na wspóáczesną praktykĊ psychiatrii
i związane z nimi kontrowersje, zwáaszcza w kontekĞcie oczekiwaĔ tych, którym mają sáuĪyü, a nie zawsze sáuĪą dobrze. Wskazuje
równieĪ na rozwiązania, które odpowiadają tym oczekiwaniom, a takĪe na ideĊ psychiatrii pozytywnej. (Red.)

ABSTRACT
In his speech the author, using the dream convention, considers various critical approaches to contemporary psychiatric practice and related controversies, especially in the context of the expectations of those that should be served by it and, even if they are,
it is not always to the best effect. He also indicates some solutions that might be treated as responses to these expectations, and
discusses the idea of positive psychiatry. (Ed.).
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MuszĊ przyznaü, Īe zainspirowany tematem
naszego Sympozjum z pewną obawą przystąpiáem
do snucia marzeĔ o idealnej psychiatrii. Niestety
– marzenia nie są jedną z moich mocnych stron.
W Ğwiecie marzeĔ wszystko jest moĪliwe. Dochodzi
do wymieszania siĊ rzeczywistoĞci, fantazji i ĪyczeĔ.
Przestają obowiązywaü prawa natury. PrzeraĪające
koszmary, cudowne sny o szczĊĞciu – wszystko
jest moĪliwe. Mówi siĊ, Īe psychoza jest stanem
podobnym do snu, a porównanie to ma pomóc
osobom bez doĞwiadczenia psychozy w wyobraĪeniu
sobie, jak czuje siĊ osoba nią dotkniĊta. W przebiegu
mojej choroby stopniowo oddalaáem siĊ od Ğwiata
nierzeczywistego. Zajmowanie siĊ nim jest dla mnie
szkodliwe. A teraz mam mówiü o moich marzeniach?
No dobrze, przynajmniej spróbujĊ.

SPOàECZEēSTWO BEZ PSYCHIATRII?
Pierwsze, co mi przyszáo do gáowy, to: czyĪ nie
byáoby Ğwietnie, gdyby wcale nie byáo leków psychotropowych, przemocy w psychiatrii, psychiatrów, klinik psychiatrycznych, a nawet caáego systemu pomocy psychiatrycznej? PrzecieĪ pomimo
ich istnienia nadal mamy osoby chore psychicznie.
Jednak, szczerze mówiąc, nie mogĊ sobie wyobraziü spoáeczeĔstwa bez psychiatrii. MyĞlĊ, Īe zawsze
istnieü bĊdą ludzie potrzebujący pomocy z powodu
psychicznych kryzysów – nawet jeĞli przestaniemy
nazywaü je chorobą psychiczną. PoniewaĪ takich
osób jest bardzo wiele, potrzebni są opáacani fachowcy i specjalistyczne instytucje. Systemy wsparcia
przez rodzinĊ, przyjacióá i zaangaĪowanych obywa-
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teli są przeciąĪone. GdybyĞmy dzisiaj zlikwidowali
caáą psychiatriĊ, w krótkim czasie wyksztaáciáby siĊ
podobny system. Moją nadziejĊ pokáadam w inicjatywach alternatywnych, takich jak Soteria, leczenie
domowe, domy przejĞciowe, otwarte schroniska itp.
Dają one szansĊ na pozytywne zmiany, na rozwój
psychiatrii. Nie ĪyczĊ sobie nowej psychiatrii, ale takiej, która ciągle pozytywnie siĊ rozwija.

SPOàECZEēSTWO BEZ CHORÓB
PSYCHICZNYCH?
Kontynuując moje marzenia: jak by to byáo, gdyby wszyscy ludzie byli psychicznie zdrowi? Wtedy
rzeczywiĞcie nie byáaby potrzebna psychiatria. Ale
czy naprawdĊ Ğwiat byáby wtedy lepszy? Na pewno
poszczególnym chorym osobom oszczĊdzone byáoby wiele cierpieĔ. Bez drĊczących uczuü i myĞli,
bez stygmatyzacji, bez Īyciorysu záamanego chorobą. Ale z punktu widzenia spoáeczeĔstwa, czy taki
„nowy, wspaniaáy Ğwiat” jest lepszy? Czy bolesne,
graniczne doĞwiadczenia psychiczne nie nadają
Īyciu gáĊbi, znaczenia, tajemnicy? Niewątpliwie
spoáeczeĔstwo bez psychiatrii oszczĊdza duĪo pieniĊdzy, ale czy osoby obciąĪone psychicznie nie
mają swojego wkáadu w rozwój spoáeczeĔstwa,
nawet gdy same nie są czynne „produktywnie”?
OdnoszĊ siĊ tutaj do Konwencji nt. Praw Osób
Niepeánosprawnych, której wyĪej wspomniane podejĞcie jest myĞlą przewodnią. Bez osób sáabych,
chorych tracą swoje znaczenie solidarnoĞü, pomaganie, a to one wáaĞnie moim zdaniem pomagają
nam staü siĊ czáowiekiem. Czy w takim spoáeczeĔstwie byáoby miejsce na miáoĞü bliĨniego?
Ruch osób zdrowiejących (Recovery-Bewegung)
pyta: „czy choroba ma sens?”. Czy utracilibyĞmy
ten sens, gdyby nie byáo chorób psychicznych? Dla
osób w tej chwili chorych i cierpiących pytanie
to moĪe brzmieü cynicznie. Mimo tego, osoby chore psychicznie wzbogacają spoáeczeĔstwo o swoje
doĞwiadczenia z pogranicza, czynią Ğwiat bardziej
zrozumiaáym, poniewaĪ poszerzają nasz horyzont
mentalny, czyniąc go bardziej zróĪnicowanym.
Poprzez swoje bardzo indywidualne drogi zdrowienia pokazują takĪe osobom zdrowym psychicznie
moĪliwoĞci rozwiązywania ich problemów.
A moĪe próbujĊ tutaj z koniecznoĞci uczyniü cnotĊ i po prostu nie jestem sobie w stanie wyobraziü, jak
piĊknie byáoby na Ğwiecie bez chorób psychicznych?
IdealizujĊ stan, z którego wynika ostatecznie tak wiele
cierpieĔ? Niech PaĔstwo sami o tym zdecydują.
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PSYCHIATRIA BEZ PRZEMOCY?
Moje trzecie marzenie: jak wyglądaáby Ğwiat,
w którym psychiatria jest wolna od przemocy?
W koĔcu ta wizja staáa za utworzeniem niemieckiego
Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener. Przy czym
czáonkowie tego związku mogą czasem staü siĊ caákiem nieprzyjemni, gdy próbuje siĊ w ich obecnoĞci
zakwestionowaü moĪliwoĞü istnienia psychiatrii absolutnie wolnej od przemocy.
UwaĪam, Īe osoby, które powaĪnie wierzą w psychiatriĊ wolną od przemocy muszą w konsekwencji
wierzyü równieĪ w spoáeczeĔstwo wolne od przemocy. Liczne wielkie i odwaĪne osobistoĞci oddaáy siĊ
temu ideaáowi, niewątpliwie czyniąc Ğwiat lepszym.
Godnym pochwaáy jest angaĪowanie siĊ w tym kierunku. Ale byü moĪe pozostanie to juĪ tylko marzeniem? Wszak przemoc towarzyszy czáowiekowi zapewne juĪ od zarania dziejów. Patrząc na dzisiejszy
Ğwiat, stwierdzam, Īe nie mam zbyt silnej nadziei
na to, Īe kiedykolwiek ulegnie to zasadniczej zmianie.
My, czáonkowie Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Badenii/Wirtembergii zdecydowaliĞmy siĊ poprzeü zakaz leczenia przymusowego. W bardzo
niewielu sytuacjach nagáych, w których chory psychicznie zagraĪa sobie lub innym osobom, caákowite zrezygnowanie z przemocy jako ultima ratio jest
jednak niemoĪliwe. ĩądamy, aby w takich sytuacjach
zawsze do dyspozycji byáo pomieszczenie do izolowania chorego, poniewaĪ naszym zdaniem podanie
leków wbrew woli jest znacznie powaĪniejszym
naruszeniem nietykalnoĞci cielesnej niĪ izolacja.
Zapinanie w pasy jako Ğrodek zabezpieczający caákowicie odrzucamy. Za takim podejĞciem gáosowaáa
wiĊkszoĞü naszych czáonków.
CeniĊ sobie osoby, które wierzą w psychiatriĊ
wolną od przemocy, i dla których jest to realny cel –
pod warunkiem, Īe pozostają one tolerancyjne wobec
innych zapatrywaĔ. Byü moĪe tacy idealiĞci są lepszymi ludĨmi ode mnie, ale jak zaznaczyáem na początku,
z wiekiem stajĊ siĊ coraz bardziej realistą, i dobrze siĊ
z tym czujĊ. Psychiatria caákowicie wolna od przemocy jest dla mnie marzeniem, którego w realiach dzisiejszej psychiatrii nie moĪna urzeczywistniü. Dlatego
staranie siĊ o redukcjĊ stosowania przemocy w psychiatrii do absolutnego minimum jest dla mnie równie
wartoĞciowym celem, jak dąĪenie do caákowitego jej
wyeliminowania.
Dziaáania polityczne powinny przede wszystkim
orientowaü siĊ na realne moĪliwoĞci. Marzenia i wizje
naleĪy zawsze oceniaü szczególnie krytycznie po to,
aby uniknąü puáapki ucieczki w iluzjĊ. Tym niemniej
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zdajĊ sobie sprawĊ z tego, Īe czasem oddzielenie rzeczywistoĞci od wizji, iluzji i marzeĔ wcale nie jest
takie proste i trzeba tu wiele mądroĞci, aby odróĪniü
co jest czym.

LEKI PSYCHOTROPOWE
Leki psychotropowe są kolejnym gorącym tematem. KaĪda osoba z doĞwiadczeniem choroby
psychicznej musi siĊ tym tematem zająü, poniewaĪ
wczeĞniej lub póĨniej podjąü musi decyzjĊ o tym,
czy poddaü siĊ leczeniu farmakologicznemu, czy teĪ
nie. W dzisiejszych czasach leki psychiatryczne odgrywają znaczącą rolĊ w leczeniu nieomal kaĪdego
zaburzenia psychicznego. OdnoszĊ wraĪenie, Īe dla
psychiatrów u Īadnego pacjenta nie moĪna wykluczyü zastosowania leków, co widaü na podstawie
tego, w jaki sposób przepisują oni leki. Nigdy wczeĞniej nie przepisywano tak wielu leków psychiatrycznych jak obecnie, a nadal obserwujemy tendencjĊ wzrostową. Przy kaĪdym obciąĪeniu psychicznym, które przekracza tzw. Ğrednią, lekarze siĊgają
po bloczek z receptami tak, Īe nawet lekarze, którzy
siĊ temu sprzeciwiają sami zagroĪeni są przez ten
trend, poniewaĪ wáaĞnie tego oczekują, a nawet Īądają od nich pacjenci. Leki są najprostszą i najtaĔszą
formą leczenia w psychiatrii, dlatego zarówno leczący, jak i leczeni chĊtnie po tĊ wáaĞnie metodĊ siĊgają.
Przy czym w ramach opracowywania klasyÞ kacji
DSM-5 wynaleziono coraz to nowe choroby, które
oczywiĞcie powinny byü leczone z wykorzystaniem
leków psychotropowych.
O czym wiĊc tutaj marzyü? O Ğwiecie z cudowną piguáką bez dziaáaĔ niepoĪądanych, która rozwiąĪe wszystkie problemy psychiczne? Kusząca myĞl.
Niestety polowanie na ten cudowny lek niesie ze sobą
równieĪ szkody. Niestety dla wielu psychiatrów,
a takĪe wielu pacjentów charakterystyczne jest interpretowanie wszelkich zmian samopoczucia w oparciu o czynniki chemiczno-biologiczne, przez co inne
podejĞcia – psychologiczne, biopsychospoáeczne –
są pomijane. A dzisiaj kaĪdy wspóáczeĞnie myĞlący
czáowiek wie, Īe wszystkie zaburzenia psychiczne
uwarunkowane są biopsychospoáecznie, tzn. dochodzi do nich w wyniku gry czynników biologicznych,
psychologicznych i Ğrodowiskowych. Ciekawe jest
tutaj pytanie – na który z tych czynników poáoĪy nacisk osoba lecząca chorego. Niewiele jest osób, które
twierdziáyby obecnie, Īe leki psychiatryczne nie mają
Īadnych korzystnych efektów. Ale nie znaczy to, Īe
wyjaĞnione zostaáo to, kto leków tych naprawdĊ po-

trzebuje i w jakiej dawce. Dyktatura chemii ogranicza
naszą wolnoĞü – tak brzmi moja teza.
Ale jedno jest pewne: kaĪdy musi znaleĨü tutaj
swoją wáasną drogĊ. Niestety w pewnych sytuacjach
wyjątkowych osoby trzecie muszą przejąü odpowiedzialnoĞü za osobĊ chorą. Jednak ostatecznie to osoba
z doĞwiadczeniem choroby odpowiedzialna jest za decyzjĊ, nawet gdy formalnie wspóáodpowiedzialni są
jej bliscy/opiekunowie.
CODZIENNE ĩYCIE I PRACA
Niniejszym omówiáem juĪ moje marzenia co do
najwaĪniejszych zagadnieĔ, teraz kolej na mniejsze
marzenia, które jednak znacznie silniej zaznaczają siĊ
w moim codziennym Īyciu i pracy, poniewaĪ to w ich
przypadku widzĊ realną szansĊ ich urzeczywistnienia. Chciaábym tutaj w skrócie przybliĪyü PaĔstwu
trzy z moich marzeĔ, które odnoszą siĊ do konkretnych zmian w kierunku ulepszenia systemu pomocy.
1. Leczenie domowe (home-treatment) Obecnie
home-treatment, czyli leczenie kryzysów psychicznych w domu pacjenta jest najbardziej interesującym
mnie tematem. Ta forma leczenia daje bardzo wiele
korzyĞci pacjentom, którzy kwaliÞkują siĊ do objĊcia
leczeniem domowym, dlatego tak waĪnym jest dla
mnie, aby jak najszybciej wprowadzono ją równieĪ
w landzie Badenii-Wirtenbergii. WiąĪĊ z tym wielkie
nadzieje. Leczenie domowe powinno staü siĊ integralnym elementem palety ofert leczenia psychiatrycznego.
2. Szkolenia dla policji. Obecnie staram siĊ
o moĪliwoĞü przeprowadzenia szkoleĔ dla policjantów. Spotkanie pacjentów psychiatrycznych z policjantami odbywa siĊ czĊsto w naáadowanych emocjami sytuacjach granicznych, gdzie czĊsto dochodzi
do zastosowania przemocy. Spotkanie to moĪe mieü
istotny wpáyw na dalsze leczenie. UwaĪam, Īe waĪne
jest, aby policjanci usáyszeli z ust osób chorujących,
co dzieje siĊ w wewnĊtrznym Ğwiecie osoby w stanie psychozy. DziĊki temu policjant moĪe lepiej takiego czáowieka zrozumieü, adekwatniej zareagowaü.
Gdyby wszyscy policjanci dysponowali taką wiedzą
moĪna by uniknąü wielu traumatyzujących sytuacji.
3. Soteria. W klinice w Zwiefalten znajduje siĊ
jedyny moim zdaniem w Niemczech prawdziwy oddziaá Soterii. Ów zorientowany na rozmowĊ i Ğrodowisko chorego, krytyczny wobec leków model leczenia z Kalifornii cieszy siĊ duĪym poparciem pacjentów, poniewaĪ jest on bardziej pomocy i humanitarny od tradycyjnego modelu leczenia. Od lat staramy
siĊ inicjowaü otwieranie nowych oĞrodków Soterii,
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niestety jak dotąd bez wiĊkszych efektów. Jednak
nie poddajemy siĊ. DoĞwiadczenia w Zwiefalten są
ciągáą pozytywną motywacją.
Po omówieniu powyĪszych trzech punktów moĪna poszerzyü tĊ listĊ.
Uczestnictwo osób doĞwiadczonych psychiatrycznie. Ten temat leĪy mi bardzo na sercu. Na przykáad chorzy mogą sáuĪyü pomocą innym chorującym,
wspieraü ich radą i czynem. Mogą teĪ prowadziü kursy, reprezentowaü interesy swojej grupy, uczestnicząc
w ten sposób aktywnie w ksztaátowaniu psychiatrii.
My, osoby doĞwiadczone psychiatrycznie powinniĞmy dziaáaü aktywnie na wszystkich poziomach
i mam nadziejĊ, Īe coraz wiĊcej z nas podejmie siĊ
aktywnie tej pracy.
Potrzebna tu jest pewna zmiana paradygmatu, tak
aby nie oczekiwano juĪ, Īe wszystkie angaĪujące siĊ
osoby z doĞwiadczeniem psychiatrycznym wykonują
wyĪej wymienione aktywnoĞci wyáącznie na zasadzie wolontariatu. Krewni pacjentów, ochotnicy mają
o wiele áatwiej, poniewaĪ najczĊĞciej ich sytuacja Þnansowa jest uregulowana w momencie gdy angaĪują
siĊ oni w aktywnoĞci wolontariatu. Dobra praca samopomocowa osób doĞwiadczonych psychiatrycznie
powinna byü teĪ dobrze Þnansowo wynagrodzona.
Związek Samopomocowy Offene Herberge
(Otwarte Schronisko) e.V. z EX-IN Stuttgarcie.
Znaczną czĊĞü mojej pracy wykonywaáem jak dotąd na rzecz wymienionego w ostatnim podtytule
Związku. Offene Herberge jest stowarzyszeniem samopomocowym, który juĪ w roku 2002, czyli przed
ruchem EX-IN stworzyá dwie ambulatoryjne wspólnoty mieszkaniowe, w których do dzisiaj osoby doĞwiadczone psychiatrycznie pracują na zasadach
równouprawnienia jako prowadzący owe wspólnoty,
z peánym wynagrodzeniem. Offene Herberge otworzyáo równieĪ miejsce spotkaĔ Clubhaus. Od roku 2009
jest páatnikiem ruchu EX-IN w Badenii-Wirtenbergii,
w ramach którego odbywa siĊ akurat druga transza
kursu szkoleniowego.
W ramach EX-IN osoby doĞwiadczone psychiatrycznie szkolone są tak, aby mogáy wspomagaü innych
chorych na drodze do zdrowienia, np. jako instruktorzy, za wynagrodzeniem. W roku 2005 opracowano
curriculum EX-IN w 6 krajach europejskich. EX-IN
w chwili obecnej rozwijane jest w Niemczech. Kursy
EX-IN prowadzone są obecnie w okoáo 15 miastach
niemieckich. W roku 2011 powstaáo stowarzyszenie
EX-IN Deutschland. WyobraĪamy sobie, Īe za dziesiĊü
lat standardem stanie siĊ udziaá osób doĞwiadczonych
psychiatrycznie w teamach terapeutycznych. Szanse
na to są w mojej ocenie caákiem dobre.
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W ramach wspomnianych trzech instytucji: ambulatoryjnych mieszkaĔ chronionych, Clubhaus i EX-IN
– realizowane są w Offene Herberge liczne aktywnoĞci, w wiĊkszoĞci przez pacjentów dla pacjentów.
W sposób modelowy osoby doĞwiadczone psychiatrycznie staáy siĊ pracodawcami dla niechorujących
czáonków personelu fachowego.
W Stuttgarcie speániáo siĊ w pewien sposób moje
marzenie.
Psychiatria pozytywna. Kolejnym waĪnym tematem dla mnie jest tzw. psychiatria pozytywna.
Mam tu na myĞli koncentrowanie siĊ na zdrowieniu,
upodmiotowianiu chorych, salutogenezie. ĩyczĊ sobie psychiatrii, która wierzy w to, Īe kaĪdy chory,
niezaleĪnie od tego jak nasilona jest jego choroba,
prowadziü moĪe speánione Īycie, z którego jest on zadowolony – nawet jeĞli nie jest on caákowicie wolny
od cierpienia. Psychiatria taka wierzy w to, Īe znalezienie sensu i nadziei jest istotnym elementem zdrowia psychicznego. DoĞwiadczony psychiatrycznie powinien byü postrzegany gáównie przez pryzmat tego,
co potraÞ, co stanowi jego mocną stronĊ, a nie byü
redukowanym do swoich deÞcytów. Pytanie brzmi:
co czyni zdrowym, a nie – co powoduje chorobĊ. Taka
postawa daje odwagĊ, nadziejĊ, motywuje. To jest dla
mnie psychiatria pozytywna.

ANTYPSYCHIATRIA CZY PSYCHIATRIA
REFORM
Kontynuując podajĊ kilka myĞli na temat przyszáoĞci samopomocy doĞwiadczonych psychiatrycznie.
My, czáonkowie Landesverband PsychiatrieErfahrener Badenii/Wirtembergii, z przykroĞcią
zauwaĪamy, Īe ruch samopomocowy osób doĞwiadczonych psychiatrycznie coraz bardziej radykalizuje
swoje stanowisko. Moim zdaniem zamiast konstruktywnej krytyki, coraz czĊĞciej mamy do czynienia
z caákowitym odrzuceniem psychiatrii. Wiele osób
przyjmuje postawĊ antypsychiatryczną, a nie reformatorską. Postawa ta skáania do przemyĞleĔ, jednak nie odzwierciedla ona stanowiska wiĊkszoĞci
osób doĞwiadczonych psychiatrycznie w Niemczech.
Wygląda to raczej na pewną postawĊ elitarną.
Na przykáad uĪywa siĊ obrazu psychiatrów, którzy
rzekomo z przyjemnoĞcią oddają siĊ torturowaniu
chorych, przedstawia siĊ psychiatriĊ jako wspólnego wroga tak, aby wĞród chorych wzbudziü lĊk,
co uniemoĪliwia czĊsto podjĊcie sensownego leczenia. Ja równieĪ widzĊ to, Īe dochodzi do przypadków záamania praw czáowieka, braku poszanowania
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godnoĞci ludzkiej. Przypadki takie naleĪy piĊtnowaü
z caáą surowoĞcią. Ekonomizacja i urynkowienie
psychiatrii prowadzą do sytuacji, w których czáowiek
widziany jest jak faktor niekorzystny Þnansowo.
Jednak w przypadku naszego Związku wiedza o tych
nieprawidáowoĞciach prowadzi do nasilenia ruchu
reformatorskiego. Nie negujemy przez to tak wielu
pozytywnych zmian w psychiatrii od czasu jej reformy w Niemczech w roku 1975. W obecnej psychiatrii
pomaga siĊ bardzo wielu ludziom. Jestem o tym gáĊboko przekonany.
To dobrze, Īe sáychaü gáosy antypsychiatryczne. Jednak gdy dochodzimy do sytuacji, w której
niemiecki Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener
zrównany moĪe byü z ruchem antypsychiatrycznym,
przestaje mi siĊ to podobaü. Zachowana zostaje poprawnoĞü polityczna, nasze gáosy zostają wysáuchane. Ale przez taką radykalizacjĊ przestajemy byü
brani powaĪnie. Na dáuĪszą metĊ duĪo wiĊcej osiąga siĊ dziĊki otwartoĞci i tolerancji, równieĪ w polityce, nawet gdy czasem wydaje siĊ, Īe jest inaczej.
NienawiĞü i záoĞü nie zaprowadzą nas do konstruktywnych rozwiązaĔ. Demokracja oparta jest na kompromisach – w szczególnoĞci dotyczy to stosunków
miĊdzyludzkich. ĩyczĊ sobie, aby wiĊcej umiarkowanych doĞwiadczonych psychiatrycznie osób zaangaĪowaáo siĊ w nasze dziaáania. Jest tak wiele do zrobienia i nadal jest nas zbyt maáo, aby podoáaü tej
pracy – która staje siĊ nam dostĊpna, dziĊki naszym

dziaáaniom o aktywizacjĊ. Wedáug ostroĪnych oszacowaĔ w Niemczech mamy co najmniej 4 miliony
osób doĞwiadczonych psychiatrycznie (5%). NaleĪy
siĊ zastanowiü, dlaczego mamy wobec tego tak maáo
aktywnych czáonków.
PoniewaĪ psychiatria ma w spoáeczeĔstwie raczej
sáabe lobby naleĪy myĞleü tetralogicznie: czyli wáączając osoby bliskie pacjentom, wolontariuszy, personel fachowy i samych doĞwiadczonych psychiatrycznie. Tylko tak moĪna odnieĞü sukces. Takie wáaĞnie,
tetralogiczne podejĞcie jest podstawą mojego podejĞcia do pracy samopomocowej.
UWAGI KOēCOWE
Na koniec chciaábym podzieliü siĊ z PaĔstwem
pewnym powiedzeniem, które mimo mojej tendencji do realizmu, bardzo mi siĊ spodobaáo: JeĞli jedna osoba marzy, pozostaje to marzeniem. Gdy wielu
ma to same marzenie, moĪe byü to początkiem nowej
rzeczywistoĞci.
Byü moĪe są PaĔstwo rozczarowani moim wystąpieniem, poniewaĪ nie mówiáem o wielkich, wizjonerskich marzeniach, nie nawoáywaáem do rewolucji,
czego moĪna spodziewaü siĊ na takim sympozjum.
Ale chciaáem pozostaü wierny samemu sobie, wiĊc
pozostawiam snucie marzeĔ tym, którzy znają siĊ
na tym lepiej niĪ ja.
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