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O dialogu (a raczej jego braku)
mi!dzy psychologami akademickimi
i psychoterapeutami
Szymon Chrz"stowski
Wydzia Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Posiadanie otwartej g owy jest cnot!, ale ta g owa nie mo"e by# otwarta
do tego stopnia, "eby wypad z niej mózg!
James Oberg
Niniejszy artyku jest prób" kontynuacji dyskusji zapocz"tkowanej przez Witkowskiego i Fortun!. Zas ug"
obu Autorów jest zwrócenie uwagi na atwo#$ popularyzowania niektórych pseudonaukowych metod terapii. Nie oznacza to jednak, %e metody te znajduj" od razu uznanie w#ród szerokiego kr!gu psychoterapeutów.
Autor artyku u stara si! przeanalizowa$ powody, dla których pseudonaukowe podej#cia w terapii zdobywaj" pos uch. Zgodnie z pogl"dem zaprezentowanym w artykule, teza stawiana przez Witkowskiego i Fortun!, %e podej#cia te mog" by$ popularyzowane dzi!ki oboj!tno#ci #rodowiska psychologów akademickich,
wydaje si! uproszczeniem. Jedn" z przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak dialogu mi!dzy praktykami
a psychologami akademickimi. J!zyk nauki wydaje si! dla wielu psychologów praktyków zbyt hermetyczny. Skupiaj" si! oni przede wszystkim na poszukiwaniu takich koncepcji, które by yby u%yteczne w ich
codziennej pracy, a w mniejszym stopniu interesuje ich, czy dan" koncepcj! mo%na uzna$ za naukow".
Rol" psychologów akademickich nie jest superwizowanie pracy terapeutów, ale odpowiadanie na pytania stawiane przez psychologów praktyków i ewentualnie pomoc im w ocenie, które z wykorzystywanych
przez nich metod bazuj" na dowodach naukowych.
S owa kluczowe: psychoterapia, pseudonauka, dialog

Artyku Witkowskiego i Fortuny (Witkowski i Fortuna,
2008) mo%e budzi$ ró%ne reakcje, ale najcenniejsze w nim
pozostaj" pytania postawione przez Autorów, niezale%nie
od mo%liwych odpowiedzi. To, co napisali Autorzy omawianego artyku u, mo%na traktowa$ nie jako prowokacj!,
lecz jako zaproszenie do dyskusji. Dialog jest bowiem
równie wa%ny dla psychologów akademickich, jak i psychologów praktyków. Z drugiej strony, niestety, omawiana publikacja momentami nie tyle prowadzi do twórczej
rozmowy, co raczej antagonizuje – ma to miejsce, gdy porównuje si! (po#rednio) psychoterapeutów z szamanami
Szymon Chrz"stowski, Wydzial Psychologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Stawki 5//7; 00-183 Warszawa,
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lub gdy odmienne stanowisko od reprezentowanego przez
Witkowskiego i Fortun! nazywa si! strategi" pomniejszania. Z kolei w miejsce opisywania, jakie potencjalne
straty mo%e przynie#$ psychoterapia ( "cznie z gro&b"
samobójstwa), warto powo a$ si! na konkretne dane1.
W tym przypadku Autorzy zachowuj" si! w ten sam sposób jak oponenci, których krytykuj" – wyg aszaj" kontrowersyjne, acz chwytliwe pogl"dy bez przywo ywania
konkretnych bada'. Niezale%nie jednak od tych zastrze%e', Witkowski swoim artyku em w Charakterach, a nast!pnie Psychologii Spo ecznej dotkn" wa%kich tematów
domagaj"cych si! reßeksji.
Na pocz"tku warto zaznaczy$, %e sama publikacja prowokacyjnego artyku u Witkowskiego w Charakterach
nie oznacza, %e dana promowana metoda terapeutycz-
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na znajduje szerokie uznanie w#ród psychoterapeutów.
Wi!kszo#$ z nich wybiera tradycyjne nurty terapii, których zwykle uczy si! na wieloletnich kursach. Trudno
jednak zlekcewa%y$ niepokój Autorów dotycz"cy atwo#ci popularyzowania pewnych pseudonaukowych idei.
Dlaczego osoby zajmuj"ce si! pomoc" psychologiczn"
wydaj" si! wyj"tkowo podatne na pseudonauk!?
Pytanie to nie jest szczególnie oryginalne. Wystarczy np.
si!gn"$ do znakomitej ksi"%ki Science and Pseudoscience
In Clinical Psychology (Lilienfeld, Lynn i Lohr, 2003),
która w ca o#ci jest po#wi!cona próbie odpowiedzi na to
zagadnienie. W publikacji tej zgromadzono bardzo du%o
wyników bada', które pokazuj", jak atwo praktycy ulegaj" ró%nego rodzaju iluzjom w swojej pracy. Autorzy tej
ksi"%ki opisuj" zjawiska bardzo dobrze znane w psychologii spo ecznej i poznawczej (np. ró%nego typu b !dy we
wnioskowaniu lub nadmiern" wag! przywi"zywan" do
warto#ci informacji zwrotnych), które znajduj" równie%
swój wyraz w praktyce psychoterapeutycznej. Zapewne
wi!ksza cz!#$ psychologów musia a uczy$ si! o tych procesach w ramach studiów. Mo%na jednak podejrzewa$,
%e nikt pó&niej nie próbowa im pokaza$, %e procesy te
wyst!puj" równie% w ich codziennej pracy. Jest to zreszt" jednoznaczna analogia do tego, co napisali Witkowski
i Fortuna o zjawisku konformizmu w#ród naukowców
(Witkowski i Fortuna, 2008). By$ mo%e u#wiadomienie
psychologom tego zjawiska pomog oby im w pog !bieniu autoreßeksji, tak bardzo cenionej w psychoterapii.
Z drugiej strony, ukaza oby, %e psychologia akademicka
mówi równie% (a mo%e przede wszystkim) o codziennej
praktyce.
Wi!kszo#$ osób, które zajmuj" si! psychoterapi" nie
tylko w sensie teoretycznym, ale równie% b!d"cych praktykami, prawdopodobnie zgodzi si! z tez", %e nie ma mo%liwo#ci prowadzenia psychoterapii wy "cznie na podstawie wyników bada' empirycznych. B!d"c precyzyjnym
– jest to mo%liwe, ale oznacza oby oferowanie pomocy
tylko bardzo ograniczonej grupie pacjentów z okre#lonymi problemami. Zreszt" same wyniki bada' pokazuj", %e
psychoterapia mo%e by$ skuteczna mimo nie w pe ni rozpoznanych mechanizmów jej dzia ania. Nie trzeba zreszt"
daleko szuka$ analogii – cz!#$ leków oferowanych przez
lekarzy okazuje si! skuteczna, chocia% nie w pe ni rozpoznany jest mechanizm ich dzia ania. Nie zwalnia to oczywi#cie terapeutów z zadawania sobie pyta' o te mechanizmy. I tu rzeczywi#cie pojawia si! problem.
Wyniki bada' empirycznych s" traktowane na wielu
kursach psychoterapii po macoszemu, chocia% by$ mo%e
nikt wprost tego nie powie. Dlaczego tak si! dzieje?
Wydaje si!, %e jest co najmniej kilka przyczyn tego stanu
rzeczy. Po pierwsze, klinicy#ci nie znajduj" w psycholo-

gii akademickiej odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania. O ile wyniki bada' du%o mówi" o poszczególnych
procesach psychicznych, o tyle ju% znacznie rzadziej proponuj" modele syntetyzuj"ce wiedz! o cz owieku w taki
sposób, który móg by by$ u%yteczny dla terapeutów. Brak
zatem satysfakcjonuj"cych modeli (potwierdzonych empirycznie), w oparciu o które mo%liwe by yby kompleksowe interwencje terapeutyczne. Sk ania to do poszukiwania coraz to nowych, cz!sto pseudonaukowych podej#$,
obiecuj"cych zwi!kszenie efektywno#ci pracy terapeuty.
Praktyka cz!sto wyprzedza badania empiryczne. Jednak
wci"% podejmowane s" próby weryÞkacji niektórych zao%e' koncepcji psychoterapeutycznych. By$ mo%e próby te s" za ma o widoczne, gdy% cz!sto nie prowadz" do
spektakularnych wyników lub s" sprzeczne z przyj!tymi (albo, z o#liwie mówi"c, wyznawanymi) zasadami,
le%"cymi u podstaw danej szko y terapii. Konfrontacja
z wynikami bada' bywa ogromnie trudna – zw aszcza
gdy prowadzi do wniosków sprzecznych z przyj!tymi
w swojej pracy zawodowej. Z drugiej strony, naukowcy
zachowuj" daleko id"c" ostro%no#$ w krytykowaniu niektórych koncepcji teoretycznych, gdy% chc"c mie$ dobre
podstawy do tej krytyki, musz" si!gn"$ do wyników bada' (a przekornie mówi"c, kto zdecyduje si! da$ grant na
badanie pola morfogenetycznego?).
Warto te% zwróci$ uwag!, jakim j!zykiem pisz" naukowcy o swoich badaniach. Jest on na tyle hermetyczny i trudny dla przeci!tnego psychologa, %e ten nie si!ga
zwykle po naukowe periodyki, które mog yby poszerzy$
jego wiedz!. By$ mo%e jest to zbyt #mia a teza, ale naukowcy cz!sto publikuj" teksty sami dla siebie, czasami
w celu robienia dalszej kariery. W polskim pi#mie skierowanym do psychologów, ale które dba o jasny, klarowny
j!zyk i popularyzowanie pewnych idei bez ich upraszczania, tj. Nowinach Psychologicznych, po prostu nie op aca si! publikowa$, gdy% za taki artyku nie uzyskuje si!
odpowiednio wysokiej liczby punktów potrzebnych na
#cie%ce kariery. O ile bowiem naukowcy s" zach!cani do
publikowania najlepiej w angloj!zycznych czasopismach
(i za to zreszt" premiowana jest ich praca), o tyle o popularyzowanie w#ród psychologów pewnych koncepcji dba
si! w znacznie mniejszym stopniu. Dopóki popularyzacja
nauki nie b!dzie rzeczywi#cie brana pod uwag! przy ocenie dorobku naukowców, dopóty b!dzie traktowana po
macoszemu. Naukowcy musz" widzie$ bezpo#redni zysk
z tego, %e zajm" si! przedstawieniem wyników swoich
bada' szerszej publiczno#ci, w miejsce np. pisania kolejnego artyku u do presti%owego pisma, czytanego wy "cznie przez ich kolegów. Pog !bia to oczywi#cie przepa#$
mi!dzy praktykami a #rodowiskiem naukowym.

O DIALOGU (A RACZEJ JEGO BRAKU) MI)DZY PSYCHOLOGAMI AKADEMICKIMI I…

Zwró$my uwag!, %e psychoterapia jest szko " dialogu.
Psychoterapeuta stara si! zwykle uwzgl!dni$ ró%ne punkty widzenia i znale&$ p aszczyzn!, która je "czy. Przy takim nastawieniu atwo jest oczywi#cie o zbyt daleko id"c"
tolerancj! wobec koncepcji pseudonaukowych. Z drugiej
strony, w niektórych nurtach terapii wskazuje si! równie%
na s abo#$ koncepcji naukowych. Rodzi to oczywi#cie
sceptycyzm do akademickiej psychologii.
Na jeszcze inn" przyczyn! popularno#ci koncepcji
pseudonaukowych zwraca uwag! Tavris (2003) we wst!pie do wspomnianej ksi"%ki Science and Pseudoscience.
Otó% pseudonaukowe koncepcje daj" pewno#$, jakiej
nie oferuje psychologia akademicka. Naukowiec zwykle w sposób bardzo ostro%ny formu uje swoje zdanie,
zwraca uwag! na warunki, jakie musz" zaj#$, aby to, co
mówi, by o s uszne, pos uguje si! rachunkiem prawdopodobie'stwa. Natomiast pseudonauka oferuje pewno#$.
Na jej gruncie pro#ciej formu owa$ ostateczne prawdy
wyg aszane ex cathedra. Osoby zajmuj"ce si! pomaganiem musz" si! mierzy$ z wieczn" niepewno#ci" – brak
jest przecie% ustalonych wzorów rozmowy z pacjentem,
a s" jedynie ogólne wytyczne. Ka%da rozmowa jest inna,
gdy% ka%dy rozmówca jest odmienny. O ile bowiem celem psychoterapii jest pomoc KONKRETNEMU pacjentowi, o tyle celem bada' naukowych jest formu owanie
ogólnych zasad. Ka%dy adept psychoterapii musi nauczy$
si! mierzy$ z w asn" niepewno#ci" (co wi!cej, wydaje si!
zgubiony ten psychoterapeuta, który wie ju% ostatecznie).
Niepewno#$ jest dyskomfortem rodz"cym pokus! jego
zmniejszenia np. przez zwrócenie si! ku metodom oferuj"cym jasne i ostateczne rozwi"zania. Je#li zatem psycholog zainwestowa mnóstwo czasu i pieni!dzy, aby zmniejszy$ swoj" niepewno#$ i nauczy$ si! danego podej#cia
terapeutycznego, to oczywi#cie bardzo trudno b!dzie mu
unikn"$ pu apki zaanga%owania.
Psychoterapia jest równie% polem, na którym z ca " si "
rozgrywaj" si! ró%nego rodzaju spory ideowe. Dotycz"
one warto#ci, jakie wyznaczaj" sposób pracy terapeutów. U podstaw ró%nych podej#$ terapeutycznych le%"
nie tylko okre#lone za o%enia teoretyczne, ale równie%
cz!sto zak adane implicite warto#ci. Warto#ci te pojawiaj" si! zreszt" w sposób nieuchronny w kontaktach
mi!dzyludzkich (por. Tischner i K oczowski, 2001).
K oczowski pisa , powo uj"c si! na Gabriela Marcela,
%e „drugi cz owiek jest […] nie tyle problemem, który
mam rozstrzygn"$, ile tajemnic" ods aniaj"c" si! w momencie spotkania, cho$ owo spotkanie nie dokonuje si!
nigdy w pe ni” (K oczowski, 2005, s. 23). Psychoterapia
jest zatem dziedzin", która wykracza poza wyniki bada'
empirycznych – tak jak spotkanie z drugim cz owiekiem
wykracza poza opis wy "cznie j!zykiem psychologii aka-

315

demickiej. Niestety, stwarza to jednocze#nie okazj! do
ró%nego typu nadu%y$, a tak%e rozpala emocje niemaj"ce
ju% nic wspólnego ze spokojn" reßeksj". Przyk ad? Rind
(za: Tavris, 2003) wraz ze swoimi wspó pracownikami
przeprowadzili poprawn" pod wzgl!dem metodologicznym metaanaliz! wyników bada' nad konsekwencjami
przemocy seksualnej wobec dzieci. Wykaza a ona, %e
przemoc seksualna nie musi nieodwo alnie prowadzi$ do
jakiej# formy zaburze' emocjonalnych lub psychicznych
w okresie doros o#ci u oÞar. Wyniki tych bada' wywo ay furi! i ca kowicie je pot!piono, gdy% nie by y zgodne
z tym, co uznaje si! powszechnie za prawdziwe i poprawne politycznie.
Artyku Witkowskiego i Fortuny mo%na odczyta$ jako
zach!t! do tego, aby to #rodowiska akademickie sta y na
stra%y jako#ci pracy wykonywanej przez psychoterapeutów. *atwo sobie wyobrazi$, jaki szeroki i (przynajmniej
z punktu widzenia terapeutów) uzasadniony opór napotka aby realizacja tego postulatu. Psychoterapeuci w takim wypadku stawialiby zapewne pytanie o kompetencje
psychologów akademickich do sprawowania takiej pieczy nad ich prac". Jakie modele pracy oddzia ywa' terapeutycznych zosta yby uznane jako naukowe i co z osobami, które potrzebuj" pomocy, a nie mieszcz" si! w tych
modelach? Czy psychologia akademicka dopracowa a si!
propozycji jakiego# w asnego podej#cia do pomocy, które
mog oby znale&$ szerokie zastosowanie przez psychoterapeutów? Warto te% zwróci$ uwag!, %e je#li nawet jaki#
nurt pomocy psychologicznej zostaje wypracowany i wypromowany w ramach #rodowisk akademickich, zwykle
staje si! on produktem sprzedawanym na licznych, zwykle bardzo drogich szkoleniach. Staje si! zatem cz!#ci"
psychobiznesu… Czy nie jest te% tak, %e kryteria tego,
co uznaje si! za naukowe, nie zmieniaj" si!? Czy rzeczywi#cie tak atwo mo%na odrzuci$ krytyk! wiedzy sformu owan" przez Foucault (por. Burr, 1995)? Witkowski
i Fortuna powo uj" si! na przyk ad DSM – jak mo%na si!
domy#la$, pewnego punktu odniesienia, jakim móg by
by$ dla psychologów praktyków. Warto jednak pami!ta$,
%e kryteria diagnostyczne zmieniaj" si!, a ich rzetelno#$
i trafno#$ s" krytykowane (por. np. Oltmanns i Emery,
2003; Read, Mosher i Bentall, 2004). Co wi!cej – jak
prowadzi$ pomoc psychologiczn", korzystaj"c z DSM?
To jest wy "cznie system diagnostyczny, który mo%e by$
pomocny w postawieniu okre#lonego rozpoznania.
Wró$my jednak do roli naukowców psychologów. Czy
nie lepiej, aby sami terapeuci stworzyli mechanizmy kontroli w swoim zawodzie (co zreszt" ma miejsce np. przez
nadawanie certyÞkatów)? Naukowcy mog" za to zadba$
o dialog z terapeutami oraz zastanowi$ si! nad pytaniami, jakie oni zadaj". Warto zatem nie tyle my#le$ o tym,
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jakimi sposobami psycholodzy akademiccy mogliby narzuca$ pewne standardy terapeutom, ale w jaki szerszy
sposób psychologia akademicka mog aby odpowiada$ na
potrzeby psychoterapeutów. Mog oby to si! np. wi"za$
z promowaniem okre#lonych projektów badawczych #ci#le zwi"zanych z prowadzeniem praktyki terapeutycznej.
Bez w"tpienia #rodowisko akademickie ma jedn", bezpo#redni" mo%liwo#$ wp ywu na kszta towanie standardów wykonywania zawodu psychologa – przez edukacj!.
I to nie tylko edukacj! szerokiego grona odbiorców us ug
psychologicznych (np. przez media), ale przede wszystkim edukacj! studentów psychologii (którzy w przysz o#ci b!d" przecie% oferowali us ugi psychologiczne).
Uczenie ich krytycznego my#lenia, promowanie pewnych
zasad odno#nie do pomocy psychologicznej oraz pewien
konserwatyzm w zakresie metod terapii, które s" nauczane w ramach kursów uniwersyteckich, mog yby pe ni$
w tym zakresie bardzo po%yteczn" rol!. Jeszcze innym
sposobem mog oby by$ powi"zanie kursów podyplomowych w zakresie psychoterapii ze studiami podyplomowymi prowadzonymi na wy%szych uczelniach. Ma to
miejsce na przyk ad w Wielkiej Brytanii, gdzie renomowane kursy terapii s" akredytowane przez poszczególne
uniwersytety. Organizowanie natomiast kolejnych konferencji po#wi!conych pseudonauce wydaje si! metod"
zbyt dora&n" i skierowan" jednak ponownie do w"skiego
grona zainteresowanych.
Warto na marginesie zauwa%y$, %e konferencje naukowe cz!sto raczej s u%" realizacji pewnego stylu %ycia naukowców ni% popularyzacji idei. Pisa o tym mi!dzy innymi David Lodge (1997) w swojej ksi"%ce Ma y $wiatek,
która bez w"tpienia nie jest opracowaniem naukowym,
lecz czyst" beletrystyk", z której jednak mo%na si! czego# nauczy$. Zamiast konferencji (lub oprócz konferencji) warto pomy#le$ o podr!czniku, który z jednej strony
wskazywa by na u%yteczno#$ psychologii akademickiej
w codziennej praktyce psychologa, a z drugiej uczy by
studentów krytycznego spojrzenia na nowinki w zakresie
psychoterapii.
Du%" zalet" omawianego artyku u jest zwrócenie uwagi
na to, %e psychoterapia to nie tylko metoda pomagania
ludziom, ale równie% &ród o dochodów. Temat ten jest
stosunkowo rzadko poruszany w dyskusjach mi!dzy terapeutami. Dzieje si! tak zapewne mi!dzy innymi z powodu wci"% podzielanego przekonania, %e pomoc drugiemu cz owiekowi w jego cierpieniu powinna by$ bezinteresowna. Wi!kszo#$ bada' dotycz"cych efektywno#ci
psychoterapii pomija te% aspekt ekonomiczny2. Z drugiej
strony szkolenia w psychoterapii mog" stanowi$ powa%ne
&ród o dochodu w bud%ecie psychologa (który nie jest rozpieszczany wygórowanymi zarobkami – szczególnie je#li

zajmuje si! w a#nie pomoc" psychologiczn"). Autorowi
niniejszego artyku u nie s" znane badania po#wi!cone
warto#ci rynku us ug psychologicznych w Polsce. Jednak
tam, gdzie si! pojawia mo%liwo#$ zarobku, pojawia si!
jednocze#nie pokusa do nadu%y$. Dotyczy to wszelkich
dziedzin rynku, a wi!c równie% psychoterapii. O ile organizowaniu szkole' zgodnie z zasadami etyki po#wi!ca
si! by$ mo%e troch! mniej uwagi, o tyle o etycznym prowadzeniu terapii mówi si! i pisze du%o. Jak s" te regu y
etyczne realizowane w praktyce? Odpowied& jest o tyle
oczywista, co banalna – ró%nie, tak jak w ka%dym innym
biznesie. Ko'cz"c ten w"tek przekornie, warto ponownie
odwo a$ si! do Tavrisa (2003), przytaczaj"cego formu !,
która gwarantuje sukces w psychobiznesie: (Obietnica
Szybkiej Poprawy + Pseudonaukowe Stwierdzenia) •
*atwowierna Publiczno#$ = Wysoki Dochód!
Podsumowuj"c, Witkowski i Fortuna wskazali na bardzo wa%ne zjawisko – atwo#$, z jak" niektóre pseudonaukowe koncepcje mo%na popularyzowa$ w#ród terapeutów. Zastanawiaj"c si! nad przyczynami tego zjawiska,
nie uwzgl!dnili jednak kontekstu, w jakim ono zachodzi.
Warto tak%e pami!ta$ o tym, %e fakt opublikowania artyku u w Charakterach nie równa si! bezkrytycznemu
przyj!ciu przez terapeutów danej metody. Nie nale%y bowiem myli$ rzeczywi#cie bardzo szerokiego wachlarza
ofert w przeró%nych nurtach pomocy psychologicznej
(lub pseudopomocy) ze szkoleniami, jakie terapeuci musz" przej#$, aby uzyska$ certyÞkat terapeuty.
Na koniec ma y kamyczek do ogródka Autorów omawianego artyku u. Powo uj" si! oni mi!dzy innymi na
prowokacj! dr. Raja Persuada, który z pomoc" ekipy BBC
podszywa si! pod pacjenta, obna%aj"c nieuczciwo#$ niektórych terapeutów. Otó% dr Persaud zosta niedawno
oskar%ony o dopuszczenie si! plagiatów w swoich publikacjach lub niepowo ywanie si! na autorów bada', które
cytowa („Media doctor hit with suspension”, 2008). Ten
znany brytyjski psychiatra, pracuj"cy zreszt" w renomowanej instytucji, przyzna si! do winy, t umacz"c si! presj" mediów…
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PRZYPISY
1. Wyniki bada' jednoznacznie wskazuj", %e psychoterapia
prowadzi do korzystnych zmian, chocia% u niektórych osób
mo%e wi"za$ si! z brakiem poprawy, a nawet pogorszeniem.
Dane dotycz"ce tego, u jakiego odsetka pacjentów nast!puje
pogorszenie, nie s" jednoznaczne – do oko o 10%. Pogorszenie
wi"%e si! z okre#lonymi czynnikami, jak stosowaniem inwazyjnych technik terapeutycznych lub wykorzystywaniem pacjenta
przez terapeut! do w asnych potrzeb i okazywaniem mu wrogo#ci. Pogorszenie jest bardziej prawdopodobne w przypadku
osób g !biej zaburzonych (Rakowska, 2006).
2. Sytuacja ekonomiczna wymusza równie% na tym polu
zmiany. Brytyjski odpowiednik polskiego Narodowego Funduszu Zdrowia: NHS, tj. National Health System – coraz baczniej przygl"da si! metodom terapeutycznym oferowanym w ramach publicznej s u%by zdrowia, co z kolei wymusza konieczno#$ prowadzenia bada' nad korzy#ciami p yn"cymi z danego
podej#cia. Wyrazem tej zmiany nastawienia na gruncie terapii
rodzin s" np. publikacje dotycz"ce kosztów w "czania psychoterapii rodzinnej do systemu opieki zdrowotnej (Crane, 2008).

On the dialogue (or its lack) between psychotherapists
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Abstract
This article is a continuation of the discussion started by Witkowski and Fortuna. Both authors deserve recognition for bringing to our attention how relatively easy it is to popularize pseudo-scientiÞc methods. On
the other hand, it does not mean that these pseudoscientiÞc methods will immediately Þnd wide recognition
among psychotherapists.
The author of this commentary wonders why some pseudo-scientiÞc methods can be popularized so easily.
The authors’ argument, that the functioning of pseudo-therapy is possible due to the indifference of academic psychologists, is an oversimpliÞcation. The author discusses the various roots of this phenomenon
such as, for example, lack of dialogue between practitioners and academics. The language of science is
often too insular for practitioners who look for concepts that can be implemented in their work and not those
that meet criteria of science.
The role of academics does not consist in supervising psychotherapists but in answering questions posed by
practitioners and by providing assistance in assessing which methods used in psychotherapy are evidence-based.
Key words: psychotherapy, pseudoscience, dialogue

317

