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Co czwarty Polak twierdzi, że nic 
nie słyszał o schizofrenii. Reszta boi się 
tej choroby prawie tak samo jak raka 
czy AIDS. I jeśli nawet ktoś deklaruje 
współczucie, to nie wyobraża sobie, 
by taka osoba mogła uczyć jego dzieci 
albo zostać jego zięciem.( ... ) 

Rodzice Anny Maciąg zauważyli, że ich 
córka stała się rozdrażniona, opryskliwa 
i że zamyka się na całe godziny w swoim 
pokoju . Zawsze byli z nią w dobrym 
kontakcie . Anna szykowała się 
do egzaminów na studia. Na wakacje 
miała jechać do Grecji : nagroda 
za świadectwo maturalne. Wyciągnęła 
ze schowka naftalinę . Oni jej podkładają 
te narkotyki. Jacy oni? To synowie 
sąsiadów. Nienawidzą jej. Od wielu 
tygodni przyglądali się jej mijając 

na ulicy. Chcą, żeby została narkomanką 
i umarła. Siedziała godzinami jakby 
stężała, skupiona na sobie, coś do siebie 
szepcząc . Wzdrygała się na głośniejsze 
otworzeni e drzwi . Miała przerażone 

oczy. Naciągała kołdrę na głowę 

i nie pozwalała jej z siebie ściągnąć . [ „. ] 

Czuła , że się rozpada. Nie była już osobą 
odrębną, zamkniętą w obrębie własnego 
ciała, własnego mózgu, jedyną 

właścicielką myśli, które przedtem 

mogła komuś zdradzić , jeśli miała taką 

potrzebę. Ze1wana została granica między 
jej mózgiem a resztą świata. Synowie 
sąsiada widząc ją na ulicy dokładnie 
wiedzieli o jej lęku , znali jej myśli 
i odczucia. Mieli teraz swobodny dostęp 
do niej - tej wewnętrznej, dotąd istniejącej 
integralnie. Być może właśnie dlatego jej 
nienawidzili. Ktoś ją przed nimi ostrzegał. 
Słyszała głos ostrzegającego mężczyzny, 

choć nie widziała i nie umiała wyobrazić 
sobie jego twarzy. Ten głos także miał 
swobodny do niej dostęp. Nic jej już nie 
broniło, była jakby bez skóry. Przestawała 
być własną całością. Rozpadała się 
na kawałki, traciła osobowość, poczucie 
odrębności. Usiłowała pytać mężczyznę, 

który ostrzegał ją przed synami sąsiada, 
co ma zrobić, ale jego wyjaśnienia budziły 
jeszcze większy zamęt i strach. Czuła 
paraliżujący straszliwy lęk. Rodzice 
wchodzili i wychodzili z pokoju, jak nagle 
zupełnie niepotrzebni statyści, nie mający 
z jej rozsypką żadnego związku. Tak 
po wyjściu z ostrej fazy choroby widzi 
dziś swój stan. Rozpad osobowości, 
zatracenie swego ja - to cecha szczególna 
schizofrenii.[ . . . ] 

Choroba nie zawsze wybucha 
tak gwałtownie jak u Anny Maciąg. 



Czasem jest bardziej podstępna. - Nie było 
we mnie emocji, uczuć. wyobraźni, był zanik 
myśli , zaburzone myślenie. Miałam 

wrażenie, jakby w tępy sposób bolał mnie 
mózg i niczego w nim nie było - relacjonuje 
Beata, pacjentka Instytutu Psychiatrii 
i Neurologii przy ul. Sobieskiego 
w Warszawie. W tej podstępniejszej 

występują objawy zwane przez psychiatrów 
ubytkowymi. Chory traci kontrolę 

nad reakcjami na emocje - wybucha 
na przykład śmiechem w smutnych 
sytuacjach, płacze przy wesołych . Zraża 

sobie otoczenie. W taki między innymi 
sposób chorzy na schizofrenię zaczynają 

swoją drogę strat: walorów, możliwości 

i ludzi. Traci się inicjatywę i chęć 

na cokolwiek. Przestaje się chodzić 

do pracy i do szkoły. - Niczego się nie chce -
mówi Zygmunt Karsztynowicz, nauczyciel 
na rencie, leczony w Szpitalu 
Psychiatrycznym w Tworkach. - Człowiek 

zaczyna psychicznie gnić. W ogóle nie 
wstawałby z łóżka. Z największym 

wysiłkiem robi się wtedy herbatę, oporządza 

coś w domu i kolo siebie . Ubywa 
jakby słów. Mówi się ubogimi, 
prostymi zdaniami, skąpo, niechętnie 

i chaotycznie. Często niezrozumiale. 
Nie ma żadnych spontanicznych 

wypowiedzi. Traci się zdolność odczuwania 
przyjemności. Obojętnieje wszystko 
dookoła, także najbliżsi . Ulatniają się gdzieś 

uczucia, zostaje chłód. Zanim zacznie się 

odsuwać zrażona rodzina, która zazwyczaj 
jeszcze nie wie, że ich bliski nie zmienił się 
tak zastraszająco na gorsze, lecz zachorował, 
on sam, pierwszy, wycofuje się do swego 
świata, do swego pokoju. Wszystko dookoła 
- ludzie, przedmioty, sprawy - stają się inne: 
zimne, wrogie, sztywne, niezrozumiałe, 

obojętne do bólu. - To samo pewnie czuje 
nieboszczyk w kostnicy - mówi Zygmunt 
Karsztynowicz, który nauczył się żyć 

z tą chorobą i umie z niej nawet żartować . 

Maciej Nowicki nie mówi o swej chorobie 
- schizofrenia. Mówi: stres. To ten stres 
wyniszczał mu umysł. Żył w obcym 
świecie, bez przyjaciół, bez wsparcia, 
w nieustannym konflikcie z rodzicami. Jest 
przekonany, że to ten konflikt był przyczyną 
choroby. Osiem razy trafiał do szpitala, raz 
na pół roku, a potem na pobyty 
trzymiesięczne, zawsze wbrew woli. 
Po śmierci matki pogodził się z ojcem 
i mieszkają teraz razem. Za chorą nie uważa 
się także Magdalena Janik. Brała przez trzy 
lata narkotyki. Poznała niewłaściwego 

chłopaka. Sądzi, że to przez te okoliczności 
doprowadziła się do stanu, w którym się 



w końcu znalazła. Była w otchłani, 

w chaosie. Neuroleptyki szybko zadziałały. 
Odzyskała czucie w rękach. Poprzednio 
były jak drewniane. Chaos ustąpił. 
Jednak wciąż przyjmuje Rispolep 
- neuroleptyk nowej generacji . Zbawienna 
antypsychotyczna chemia, nie dająca 

takich skutków ubocznych jak te 
z generacji starszej, które na przykład 
powodowały powstawanie mimowolnych 
niekontrolowanych ruchów, jak to się dzieje 
w chorobie Parkinsona. Chorzy na 
schizofrenię starają się zaprzeczać 

chorobie - częściej mężczyźni niż kobiety. 
Im silniejszy lęk, tym silniejsza negacja. 
Boją się panicznie nawrotu choroby, szpitala 
i samotności . Są to ich trzy lęki główne. 
W każdej zresztą - nie tylko w tej - chorobie. 

Starają się pomniejszyć chorobę, pragną 

osiągnąć w życiu sukces, zrobić coś 
wyjątkowego, zwłaszcza ci, którzy 
w psychozie czują się wielcy, wspaniali, 
superzdolni i obdarzeni misją. Lecz 
to rzadko się zdarza. Pięknych umysłów 

w tej chorobie jest nie więcej niż w zdrowiu. 
Osiągnięcia, jeśli się zdarzają, to zwykle 
przed zapadnięciem na schizofrenię lub 
w czasie długich okresów remisji.[ „. ] 

Najczęściej mężowie porzucają swe chore 
żony, często po pierwszym ataku choroby. 

Kobiety są wiermeJsze, a może po prostu 
bardziej wytrzymałe. Krzysztof, fizyk 
z wykształcenia, nie powiedział żonie 

o pierwszym epizodzie choroby. Wierzył 

głęboko, że następnego już nie będzie. Mimo 
że następne się pojawiły, nie zrezygnował 

z pracy zawodowej. Przez 8 lat pracował 

w instytucie naukowym. Potem przenieśli się 
na wieś, zajmowali się uprawą warzyw. 
Rolnictwo przestało się jednak opłacać 

i trzeba było pomyśleć o powrocie 
do Warszawy, bo dzieci należało już posłać 
do szkół. W czasie jednej z hospitalizacji 
Krzysztof poznał terapeutę, dzięki któremu 
nauczył się żyć z chorobą. [„ .)I Małżeństwo 
Krzysztofa przetrwało. Rodzina 
funkcjonuje : najlepszy zbawczy 
neuroleptyk . 
Wierni są rodzice„ a najwierniejsze są matki. 
Zwykle długo żyją, bo muszą. Towarzyszą 
dzieciom w schizofrenii, jak to matki - często 

głupio, nigdy nie akceptując choroby, 
w wiecznym buncie, niepogodzone, 
histeryczne. Albo towarzyszą na uwięzi -
w wiecznym strachu przed nawrotem 
choroby, podejrzliwe, pilnujące każdego 
kroku dziecka, każdej minuty jego życia - czy 
aby nie zrobił czegoś, co rozrusza psychozę, 
nie potrafiące mówić o niczym oprócz 
choroby, izolowane, odcięte . Pożegnały 
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się z marzeniami o karierze życiowej 
dziecka, o wnukach. Zmagają się 
z bezsilnością, kiedy nie są w stanie 
dostarczyć mu żadnej przyjemności, 
bo dziecko nie umie się cieszyć. Stawiają 
opór jego agresji, kiedy choroba się 
zaostrza, znoszą jego chłód i brak kontaktu. 
W lepszych okresach ciągną dziecko 
do świata, wpychają do specjalistycznych 
klubów, fundacji, stowarzyszeń 
samopomocowych, same uczą się choroby. 
Umierają ze strachu co, będzie z dzieckiem 
po ich śmierci , wiedzą, że będzie dom 
opieki społecznej, ciągły szpital albo 
bezdomność . Usiłują walczyć . Oddane 
do zatracenia. Matki heroiczne. Bywają też 
i takie, które nie porzucając jednak się 
wstydzą. W chodzą do szpitala 
drugim weJSCtem. Zabierając na 
przepustkę ze szpitala wyjeżdżają 
do innej miejscowości niż ta, w której 
mieszkają. Latami ukrywają chorobę 
dziecka przed innymi. Żyją w podwójnej 
rzeczywistości . Jak ich dzieci. 

Maciej Nowicki lubi jeżdzić do 
Krzysztofa na wieś, na weekendy. 

Jest bardzo wesoło . Żona Krzysztofa 
błyskawicznie piecze ciasto . Grają 
w siatkówkę . Latami tego nie znał 
- odwiedzin u kogoś, przyjaźni. 
Maciej rozpoczynał kilka razy studia, ale 
przeklęty stres nie pozwolił mu na ich 
dokończenie . Nauczył się jednak sześciu 
języków, bo jak mówi, nie miał się gdzie 
spieszyć. Teraz w Domu pod Fontanną 

będzie uczył innych chorych angielskiego. 
Do Domu może przyjść każdy chory, nie na 
psychoterapię, a skądże, tylko żeby robić 
różne ciekawe rzeczy. Po tylu latach 
samotności Maciej ma wreszcie przyjaciół, 
bo, jak mówi, nauczył się przekonywać, 

że ma pewne walory do zaoferowania 
innym, a przedtem tego nie umiał. Chodzi tu 
także Krzysztof. I Magda Janik. [ ... ] 

W średniowieczu we Francji przed 
chorymi psychicznie nie otwierano drzwi. 
Dawano im, rozpoznając po specjalnym 
ubiorze, kawałki sera. Wierzono, że ser 
leczy z obłędu . Teraz wiadomo, że 
najwspanialej leczy otworzenie drzwi 
przed chorymi bez strachu, wzgardy 
i odrzucenia." 

Barbara Pietkiewicz 
„ Nagi 11mys/ "" Polityka nr 3712002 



KEN KESEY - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ 

Ken Kesey urodził się w 1935 roku w La 
Junta, w stanie Colorado. Wkrótce jego 
rodzina przeniosła się do Oregonu, gdzie 
pisarz mieszkał do chwili śmierci. 
Studiował teatroznawstwo i uprawiał 
zapasy. Pisarstwa uczył się na kalifornijskim 
Stanford University. W 1962 roku 
zadebiutował powieścią "Lot nad 
kukułczym gniazdem". Za namową swojego 
przyjaciela, studenta psychologii Vika 
Lovella, wziął udział w rządowym 
programie badań nad środkami 
psychomimetycznymi, prowadzonym przez 
szpital w Menlo Park. Tam też podjął pracę 
jako sanitariusz na nocnej zmianie. Kontakt 
z zastraszonymi przez personel pacjentami 
wywarł na nim ogromne wrażenie, stąd 
wielu bohaterów powieści miało 
odpowiedniki wśród rzeczywistych 
pacjentów. Potwierdzają to listy autora do 
rodziny. Kesey wymyślił od podstaw 
jedynie postacie McMurphy'ego i Wodza 
Bromdena. Powieść została entuzjastycznie 
przyjęta.przez czytelników i krytykę. Najej 
podstawie powstał w 1975 roku znany film 

Milosa Formana z Jackiem Nicholsonem 
w roli głównej. Po napisaniu kolejnej 
powieści („Czasem wielka chętka", 1964) 
Kesey na pewien czas zarzucił pisanie, 
włączając się w kontestatorski ruch 
młodzieży zbuntowanej przeciwko 
konsumpcyjnemu modelowi życia. Jeździł po 
Ameryce z grupą przyjaciół, jaskrawo 
pomalowanym autobusem, organizując 
happeningi. Ścigany za posiadanie 
marihuany, upozorował samobójstwo i uciekł 
do Meksyku. Po powrocie został skazany na 
pół roku więzienia. Wyszedł na wolność 
w 1967 roku i zniechęcony apatią, która 
ogarnęła ruch beatników, wrócił do pisania. 

Kesey wydał jeszcze trzy zbiory krótkich 
tekstów: "Garage Sale" (1973), "Skrzynka 
demona" (1986), "The Further Inquiry" 
(1991 ). W 1990 roku opublikował powieść 
"Jaskinie", napisaną wspólnie z trzynastoma 
studentami w ramach zajęć z pisarstwa na 
University of Oregon. Wtedy też powrócił do 
zaczętej wcześniej nieukończonej powieści 
"Sailor Song", która ukazała się w 1992 roku. 

Zmarł w 2001 roku. 

Po angielsku tytuł powieści brzmi "One Flew Over the Cuckoo's Nest". 
Angielskie słowo "cuckoo" - kukułka, znaczy również wariat. 



INSTYTUCJONALIZACJA SPOŁECZNEJ KONTROLI 

W połowie XVI w. założono 
w Paryżu pierwszy szpital dla ubogich, 
dla zdrowych i chorych, dla kalek 
i szaleńców. Taki szpital nie był jeszcze 
placówką leczniczą, ale miejscem opieki, 
izolacji i wychowania, o strukturze 
prawno - administracyjnej. Tutaj sądzono 
i egzekwowano wyroki , dyrektorzy 
dysponowali dowolnie słupkami, 
dybami, więzieniem. Obok szpitala 
miejskiego w tym czasie Kościół 
utrzymywał sieć domów dla ubogich. 
Opiekuńczo - represyjne domy przymusu 
Charit e miały zasięg europejski. 
Nagminnie umieszczano tu obłąkanych 
z przestępcami , zamykano i więziono 
chorych. Pensjonariuszami byli: 
rozpustnik, głuptak, marnotrawca, 
kaleka, pomieszany rozum, libertyn, 
wyrodny syn, rozrzutny ojciec, 
prostytutka, obłąkany. Także później 
klasycyzm izolował w jednym miejscu 
całą rozmaitość braku klasycznego 
rozumu, łącząc systemem tych samych 
kar i leków - weneryków, rozpustników, 
homoseksualistów, marnotrawców, 
pomyleńców, bluźnierców, alchemików 
itp. Dopiero XIX wiek w Europie 

wyprowadził z domu dla obłąkanych 
tych, którym należy się więzienie , 
by w konsekwencji rozkuć szaleńców 
z łańcuchów i założyć im bardziej 
humanitarne kaftany. Następne stulecie 
zawierzywszy chemii , mogło w ogóle 
zrezygnować z przemocy fizycznej. 
Zdawałoby się, iż Deklara cja Praw 
Człowieka zamknęła etap wspólnego 
internowania wszelkiego braku rozsądku . 
A przecież i potem szpitale psychiatryczne 
bywały używane w Europie jako więzienia . 
Rewolucjoniści i obrońcy praw ludzkich 
jeszcze zupełnie niedawno dokumentowali 
przypadki izolacji i "leczenia" buntowników 
raczej zbyt silnych osobowościowo 
niż anemicznych.[ ... ] 
Problem nie polega na tym, by nie mylić 
szpitala z więzieniem , zagadnienie 
komplikuje się, gdy zważymy, że oba 
to przykłady instytucji totalnych, 
w których pozostanie jakieś jądro wspólnej 
charakterystyki. By skutecznie kierować 
całymi grupami ludzi w instytucjach 
totalnych, przy małym nakładzie środków, 
niezbędna jest krańcowa biurokracja . 
Prowadzi ona do wywłaszczenia człowieka 
z kłopotliwego indywidualizmu. 

Bogusław Sulkowski 



ELEKTROWSTRZĄSY 

Mimo wprowadzenia farmakoterapii do 
lecznictwa psychiatrycznego, sejsmoterapia, 
czyli leczenie wstrząsowe jest nadal 
stosowaną metodą terapii. W szczególnych 
przypadkach jest wręcz metodą z wyboru, 
wdrażaną ze wskazań życiowych. 

W latach 60-tych nastąpiła zasadnicza 
zmiana w zasadach stosowania 
elektrowstrząsów (EW) w terapii chorób 
psychicznych. Głównym novum było 
stosowanie znieczulenia i zwiotczenia 
podczas zabiegu. Nazwa tego zabiegu 
leczniczego brzmi dość nieprzyjemnie, 
wręcz drastycznie. Niektórym kojarzyć się 
może nie z terapią, a torturami. Tak jednak 
nie jest. 

EW są metodą bezpieczną, bezbolesną 
i skuteczną. Śmiertelność w trakcie 
zabiegów jest rz<(du O.O 1-0.03% i jest niższa 
niż w innych metodach leczenia. 
Bezpośrednią przyczyną zgonu jest 
najczęściej niewydolność układu krążenia. 
Ma przewagę nad farmakoterapią w związku 
z szybkim efektem leczenia (leki 
przeciwdepresyjne działają po 2-3 
tygodniach), a co za tym idzie szybszym 

zmmeJszeniem groźby samobójstwa. 
Mechanizm działania EW nie jest do 

końca poznany. Celem EW jest wywołanie 
kontrolowanego napadu drgawkowego 
w mózgu. Tylko takie zabiegi są skuteczne. 
Efekt ten uzyskuje się stosując 
konwulsatory. Są to aparaty pozwalające 
precyzyjnie dawkować impulsy elektryczne 
poprzez elektrody przyłożone do okolic 
czołowo-ciemieniowych. Nowoczesne 
aparaty do EW wyposażone są w monitoring 
ekg i eeg. Pozwala to nadzorować pracę 
układu krążenia oraz w sposób najbardziej 
precyzyjny oceniać efekt zabiegu 
i odpowiedź pod postacią uogólnionego 
wyładowania drgawkowego. Stwierdzono, 
że powtarzane EW powodują podobne 
zmiany w układach receptorowych jakie 
wyst<(pują przy przewlekłym stosowaniu 
leków przeciwdepresyjnych. EW wykonuje 
się najcz<(ściej co 2 dni. W depresji stosuje 
się do 12 zabiegów, w manii i katatonii do 20. 
O nieskuteczności tej metody w konkretnym 
przypadku można mówić, gdy po 
6 zabiegach nie nastąpiła widoczna poprawa. 

Maciej Matuszczyk 
www.psychiatria.pl 



10 TEZ O SCHIZOFRENII 
(wg dra n. med. Andrzeja Cechnickiego) 

1. Schizofrenia jest chorobą jest zaburzeniem czynności psychicznych i somatycznych 
powoduje obiektywne lub subiektywne cierpien ie wymaga leczenia jest wydarzeniem 
losowym jak każda choroba nikomu nic można przypisywać winy za zachorowanie, 
zwłaszcza samemu choremu i jego rodzinie 2. Schizofrenia jest chorobą o wielu wymiarach 
jednej choroby lub grupy chorób o podobnych mechanizmach powstania lub grupy różnych 
chorób przyczyny nieznane najprawdopodobniej wieloczynnikowe jest nie tylko chorobą 
mózgu podstawowe zaburzenie dotyka ośrodkowych struktur lub mechanizmów 
neuronalnych wywierających rozległy wpływ na wiele czynności neuropsychicznych 
zaburzenie może być skutecznie kompensowane przez naturalne mechanizmy ich załamanie 
wyzwala ostre kryzysy chorobowe objawy i przebieg choroby są różnorodne kształtowane 
przez trwały czynnik podatności okresowego załamywania si(( mechanizmów 
kompensacyjnych i wpływ czynników utrwalających poza mechanizmami chorobowymi są 
zachowane liczne mechan izmy zdrowe 3. Schizofrenia jest nie tylko chorobą jest także 
doświadczeniem chorej osoby i grupy bliżej otaczającej t\( osobę zwłaszcza rodziny ponieważ 
wiąże si(( z różnorodnymi kryzysami poczucia rzeczywistości poczucia tożsamośc i poczucia 
autonomii poczuc ia sprawności poczucia nadziei poczucia sensu poczucia istnienia w grupie 
więzi wolności zaufania współdziałania aktywności powinnośc i statusu nierzadko łatwiej 
unieść ciężar choroby niż wyzwolonych jej przebiegiem doświadczeń to doświadczenie 
miewa własną dynamiką może prowadzić do rozwoju lub do regresj i 4. Schizofrenia nie jest 
chorobą dziedziczną stopień pokrewieństwa nie dctcm1inuje zachorowania lecz koreluje z 
jego ryzykiem nie wiadomo co jest przenoszone najprawdopodobniej sprzyjająca 

zachorowaniu cecha podatności nic sama choroba nieznany jest model przenoszenia 
najprawdopodobniej p · ligcniczny i wieloczynnikowy 5. Schizofrenia nie jest chorobą 
nieuleczalną rokowanie jest zróżnicowane i indywidualnie trudne znane są postacie 
ograniczone do jednego epizodu można skutecznie pomóc w uwolnieniu chorego od objawów 
w ich ograniczeniu a także ograniczeniu nastQpstw indywidualnych i społecznych wymagana 



jest pomoc wszechstronna wytrwała ofiarna 6. Jest schizofrenia nie ma „schizofreników" 
można dostrzec i chore i zdrowe aspekty funkcjonowania u każdej chorej osoby nie ma 
następstw bezwzględnie trwałych nie ma podstaw ani potrzeby unifonnizacji osób chorych 
przez zastępowanie ich indywidualności etykietą diagnostyczną negatywnie brzmiącym 
stereotypem nazwą o cechach piętna 7. Chory na schizofrenię nie przestaje być 

człowiekiem osobą obywatelem jak każdy z nas choroba nie podważa człowieczeństwa 
chorych choroba nic narusza ludzkiej godności osoby choroba nic ogranicza praw poza 
wyjątkowymi sytuacjami choroba nie pozbawia ani słabości ani talentów choć może je 
uwypuklać lub ograniczać 8. Chorzy na schizofrenię nie zagrażają innym bardziej niż 
osoby zdrowe większości czynów agresywnych i zabronionych przez prawo dopuszczają się 
zdrowi a nie chorzy względna częstość czynów przeciw zdrowiu i życiu jest w grupie chorych 
prawdopodobnie większa niż w populacji ogólnej pozostaje ona jednak na podobnym 
poziomie od dziesiątków lat a ofiarami są najczęściej osoby bliskie wielu zagrażającym 
czynom osób chorych można by zapobiec gdyby problem wcześniej rozpoznano i wcześniej 
podjęto odpowiednie postępowanie ryzyko samobójstwa znacznie przewyższa ryzyko agresji 
9. Chorzy na schizofrenię oczekują szacunku od wszystkich przeciw zabobonom 
stereotypom stygmatom odtrąceniu marginalizacji zrozumienia od środowisk 

opiniotwórczych i kulturotwórczych przeciw niewiedzy bezduszności obojętności pozorom i 
fałszowi pomocy od środowisk samarytańskich przeciw uprzedmiotowieniu 
instrumentalizacji i porzucaniu 1 O. Schizofrenia rzuca światło na pytania egzystencjalne 
wspólne chorym i zdrowym o granice poznawalności świata i własnych przeżyć o granice 
między złudzeniem a rzeczywistością o kryteria prawdy i fałszu o relacje między wolnością a 
odpowiedzialnością o granice i determinanty tożsamości o sens życia o jego metafizyczne 
odniesienia 

na podstawie: www.psychiatria.pl 
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