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EGZYSTENCJA I PSYCHOTERAPIA
Ksiązka

Małgorzaty

Opoczynskiej

zatytułowana

Pasaże

egzystencji. Strony psychoterapii i inne strony, ktora ukazała się nakładem
Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellonskiego, zasługuje na uwagę
nie tylko dlatego, ze ukazuje fundamentalne problemy ludzkiej
egzystencji w kontekscie refleksji psychoterapeutycznej, lecz takze
dlatego,

ze

zaciera

granice

między

dyskursem

filozoficznym,

literaturoznawczym i psychologicznym (Opoczynska, 2019). Nie jest
to bowiem typowa rozprawa akademicka, w ktorej znalezc mozna
poznawczo satysfakcjonujące rozwiązanie omawianego problemu
naukowego. Nie jest to takze standardowy podręcznik akademicki,
zawierający skondensowaną, gotową do przyswojenia porcję wiedzy.
Nie jest to wreszcie klasyczny poradnik psychologiczny, zawierający
wskazowki dotyczące udanego, szczęsliwego zycia, opisujący zasady
prowadzenia superwizji czy skuteczne techniki psychoterapeutyczne
(w tym samopomocowe).
Jest to raczej praca sytuująca się na pograniczu filozofii
i psychologii, akcentująca zarazem rangę dzieł literackich w procesie
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samopoznania i samorozumienia. Ksiązka ta godna jest więc polecenia
wszystkim, ktorzy nie boją się samodzielnie filozofowac, eksplorując
najgłębsze warstwy swojej osobowosci oraz nierzadko przerazające
przestrzenie swego egzystencjalnego doswiadczenia. Z pewnoscią —
jako swoisty drogowskaz, punkt odniesienia czy zrodło inspiracji —
przysłuzy się tez wszystkim osobom, ktore niestrudzenie poszukują
prawdy o sobie, innych ludziach oraz otaczającym swiecie, a przy tym
nie potrzebują

jednoznacznych,

schematycznych,

„gotowych”

odpowiedzi.
Warto

zaznaczyc,

ze

Opoczynska,

naukowo

związana

z Uniwersytetem Jagiellonskim, jest specjalistką w zakresie psychologii
klinicznej oraz psychologii egzystencjalnej. Jest psychoterapeutką
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizorką Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego, autorką licznych publikacji naukowych,
w tym między innymi monografii: Kim jestem? Doświadczenie choroby
psychicznej a stawanie się sobą (Opoczynska, 2002a), Róża wierszem
niezawołana. Szkice na temat poznania i samopoznania (Opoczynska,
2002b), Dialog Innych albo inne monologi. Przypisy do psychoterapii
(Opoczynska, 2007), Genealogie psychoterapii. Fragmenty dyskursu
egzystencjalnego (Opoczynska, 2016), Wprowadzenie do psychologii
egzystencjalnej (Opoczynska, red., 1999) czy Poza zasadą powszechności.
Próby idiograficzne (Opoczynska, red., 2014). Jej najnowsza ksiązka zdaje
się stanowic kontynuację jej wieloletniego namysłu nad problematyką
ludzkiej

egzystencji.

Nie

tylko

odsłania

ona

psychologiczne

uwarunkowania bycia-w-swiecie, tropiąc charakterystyczne dla niego
niuanse, paradoksy i antynomie, ale i sygnalizuje jego niedefiniowalnosc,
nieustanne wymykanie się naukowej wykładni. Mozna nawet odniesc
wrazenie, ze praca ta dotyka kwestii, tematow i zagadnien,
ktore pozostają niezmiernie bliskie Szestowowskiej „filozofii tragedii”
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(Szestow, 1987), pozwalającej spojrzec na człowieka przez pryzmat jego
dązen, najskrytszych trosk i zmartwien, a nie pilnie wypracowanych,
hermetycznych kategorii intelektualnych.
Nie chcąc szczegołowo rekapitulowac zawartosci monografii
Opoczynskiej, wskazmy jedynie na najciekawsze, naszym zdaniem,
jej wątki. Autorka celnie ukazuje bezsłownosc, niewyrazalnosc ludzkiego
cierpienia. Nie sposob go opisac, skutecznie bowiem wymyka
się językowemu zaposredniczeniu. W tym sensie zadne słowa, za pomocą
ktorych probujemy zakomunikowac innym nasze cierpienie, nasze lęki
i smutki, nie są w stanie oddac naszych przezyc, naszych mysli i emocji.
Nie są tez w stanie zmienic naszego stanu psychofizycznego.
Owa „bezradnosc języka” jest więc oznaką „niemoznosci usmierzania
cierpienia przez słowa” (Opoczynska, 2019, 48).
Język wszakze nie tylko jest narzędziem, słuzącym do opisywania
(konstruowania)

otaczającej

rzeczywistosci,

ale

i

specyficznym

sposobem ludzkiego bycia-w-swiecie. Zwracają na to uwagę Martin
Heidegger (Heidegger, 2010) oraz Hans-Georg Gadamer (Gadamer, 2003;
Gadamer, 2004; Gadamer, 2000). Opoczynska, powołując się na ich
rozpoznania, konstatuje, ze jesli „zamieszkujemy w języku” (Gadamer,
2003, 24), to „nasze istnienie zawsze przyjmuje formę językową”
(Opoczynska, 2019, s. 49). To zas oznacza, ze „język zdradza moje
istnienie”

(Opoczynska,

nieprzetłumaczalne

na

2019,
inne

49),

jestem”

a

„kazde

(Opoczynska,

jestem

jest

2019,

49).

Kazda wypowiedz skazuje nas tym samym na samotnosc. Język, ktory
stanowi domostwo naszego bycia, rozni się bowiem od języka,
ktorym posługuje się drugi człowiek. Nie mogę go w pełni poznac
ani zrozumiec, poniewaz nie mam całkowitego wglądu w jego
egzystencję. Jest i odwrotnie — drugi człowiek nie ma pełnego dostępu
do mojej egzystencji. Moze ją postrzegac jedynie w kontekscie swojego
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języka, co nieuchronnie wiąze się z przyjęciem ograniczonej
perspektywy jej oglądu.
Egzystencja jest o wiele bogatsza niz słowa (język), za pomocą
ktorych probujemy ją zdefiniowac. Niewspołmiernosc bycia (istnienia)
i języka stanowi nawet charakterystyczną cechę ludzkiego istnienia:
„istnienie zanurzone w języku nie moze wyrazic się w nim bez reszty.
Niewspołmiernosc języka i istnienia — rzec mozna: bezradnosc języka,
ktory nie wypowie nigdy swej tresci — jest nieodłącznym rysem naszego
bycia w swiecie” (Opoczynska, 2019, 50). Skoro język pozostaje
„bezradny” wobec istnienia, to pozostaje rowniez „bezsilny” wobec
naszego cierpienia. Nie tylko bowiem nie potrafi go wyrazic
czy unaocznic, ale i uswiadamia nam naszą własną niemoc i samotnosc.
Cierpienie jest „sytuacją graniczną” (Jaspers, 1919, 218-226; Jaspers,
1978, 212-216), naruszającą naszą podmiotową (osobową) integralnosc.
Wiąze się z bolem fizycznym i psychicznym, ograniczając naszą zdolnosc
do działania i autokreacji: „wraz z ograniczeniem moznosci działania,
odczuwanym jako osłabienie dąznosci do istnienia, rozpoczyna się we
własciwym sensie panowanie cierpienia” (Ricoeur, 2003, 532).
Jak zauwaza Opoczynska: „cierpienie oznacza samotnosc wygnanca,
ktorego opuscił nawet własny język” (Opoczynska, 2019, 50-51). Język
jawi się bowiem jako swoista „kryjowka”, pozwalająca „zachowac zimną
krew, dystans związany z reprezentacją” (Levinas, 2000,153). Pozwala
zarazem

odwrocic

zadowalając

się

uwagę

od

nieuchronnosci

powierzchownym

opisem

bycia-w-swiecie,
czy

„chłodną”

konceptualizacją.
Cierpienie, istotowo i językowo niewyrazalne, nie daje nam
jednak zadnej „kryjowki”, zadnego schronienia. Sytuuje nas ono w samym
centrum bycia, pozbawiając mozliwosci ucieczki: „tresc cierpienia
miesza się z niemozliwoscią oderwania się od cierpienia. I nie jest
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to definiowanie cierpienia przez cierpienie, lecz podkreslenie implikacji
sui generis, ktora konstytuuje jego istotę. W cierpieniu mamy
do czynienia z nieobecnoscią wszelkiego schronienia. Jest ono faktem
bezposredniego wystawienia na bycie. Składa się z niemozliwosci
ucieczki i odwrotu. Cała ostrosc cierpienia tkwi w tej niemozliwosci
wycofania się. Jest ono faktem bycia osaczonym przez zycie i bycie”
(Levinas, 1999, 67-68). Cierpienie, podobnie jak egzystencja, jest zawsze
„moje” (por. Heidegger, 2010, 66; Heidegger, 2009, 184). Nikt nie moze
mnie w nim zastąpic; nikt tez nie moze zdjąc ze mnie jego
przygniatającego cięzaru.
Cierpienie jest więc „tragedią samotnosci” (Levinas, 1999, 67),
zawierającą w sobie „bliskosc smierci” (Levinas, 1999, 68). Odgradza
mnie

ono

od

swiata,

wyostrzając

moją

(samo)swiadomosc

oraz prowadząc do „nadmiernej interioryzacji” (Cioran, 1992, 156).
Nie mogę przezyc cudzego cierpienia, mogę jedynie o nim myslec,
odnosząc je do swojego doswiadczenia. Cierpienie drugiego człowieka
pozostaje dla mnie tajemnicą, ktorej nie mogę rozwiązac (Marcel, 1986).
A probując to uczynic, angazując się emocjonalnie, sam skazuję
się na cierpienie i samotnosc. Cierpimy bowiem zawsze w samotnosci,
niezaleznie od tego, ilu mamy przyjacioł czy znajomych: „cierpi
się pojedynczo i w samotnosci, zawsze obok innych, rowniez obok
najblizszych, na ich oczach, bez względu na to, jak bardzo oni sami
włączeni są w przezycie tego nieszczęscia. W cierpieniu jestesmy
niezastępowalni. Zadna substytucja nie jest mozliwa” (Hernas, 2005,
100-101). Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku
doswiadczenia

samotnosci

—

tutaj

rowniez

trudno

mowic

o jakiejkolwiek substytucji.
Rozwazania

Opoczynskiej

zdają

się

korespondowac

z (onto)egzystencjalną wizją samotnosci, w mysl ktorej stanowi
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ona swoistą „zasadę” ludzkiego istnienia, głowny jego okreslnik,
podstawową „własciwosc”. Autorka wprawdzie wprost o niej nie pisze,
jednak mozna odniesc wrazenie, ze tak rozumiana samotnosc stanowi
filozoficzne tło jej namysłu. Samotnosc, wedle tego ujęcia, uchodzi
za fundamentalną, niezbywalną i niekomunikowalną cechę człowieka.
Nie sposob jej przezwycięzyc, usunąc, poniewaz jest ona trwale wpisana
w ludzkie zycie (por. Paz, 1991, 208; Cioran, 2015, 47; Bierdiajew, 2002,
59; Szestow, 1983, 51).
Gabriel Marcel, przypomnijmy, uznaje nawet samotnosc za jedyne
ludzkie cierpienie (por. McGraw, 2000, 19, 24). Emmanuel Levinas
zaznacza natomiast niedwuznacznie, ze samotnosc jest „kategorią bycia”
(Levinas, 1999, 20), „towarzyszką powszedniej egzystencji” (Levinas,
1999, 47). Jest ona, podobnie jak cierpienie, doswiadczeniem
nieprzekazywalnym

i

językowo

niewyrazalnym,

skutecznie

wymykającym się naukowej konceptualizacji. Jest zarazem przezyciem
silnie zindywidualizowanym, wynikającym z samego faktu bycia-wswiecie: „stan egzystencji jest stanem wyobcowania” (Tillich, 2004, 48).
Samotnosc jest więc tym, co pierwotnie spaja człowieka z otaczającą go
rzeczywistoscią:

„ludzkie

zycie

sensu

stricto

z

racji

swej

nieprzekazywalnosci jest ze swej istoty samotnością, absolutną
samotnością” (Ortega y Gasset, 1982, 372), „człowiek w swojej
najgłębszej rzeczywistosci jest sam” (Ortega y Gasset, 1982, 375).
Podobne konstatacje znajdziemy takze u egzystencjalistow, Martina
Heideggera (Heidegger, 1983; Heidegger, 2010) i Jeana-Paula Sartre’a
(Sartre, 2007). Warto dodac, ze filozoficzna refleksja nad samotnoscią
pretenduje

dzis

do

rangi

samodzielnej,

choc

z

załozenia

interdyscyplinarnej, dyscypliny naukowej (Domeracki, 2018; Mijuskovic,
2012; Mijuskovic, 2015).
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Opoczynska zdaje się przekonywac, ze ludzka egzystencja jest
ruchem in statu nascendi, a kazdy poszczegolny człowiek — bytem
samoswiadomym, „otwartym” na swiat, rozumiejąco odnoszącym
się do własnego bycia. Nie jest on bowiem Husserlowskim podmiotem
transcendentalnym,

zdepersonalizowanym

czy

zaswiatowym,

lecz bytem konkretnym, „z krwi i kosci”, ktory „rodzi się, cierpi, umiera —
przede wszystkim umiera — ktory je, pije, bawi się i spi, mysli i kocha”
(Unamuno, 1984, 5). Jest więc „projektem przezywanym subiektywnie”
(Sartre, 1998, 27), a jego „egzystencja poprzedza esencję” (Sartre, 1998,
23). W tym sensie jest on jedyny, niepowtarzalny, ontycznie wyjątkowy.
Nie sposob go zdefiniowac, całkowicie poznac czy zastąpic; jego istnienie
dla zewnętrznego obserwatora zawsze pozostaje swoistą, niewyrazalną
słowami tajemnicą. Inny, ktorego widzimy i słyszymy, ktorego Twarz
codziennie spotykamy, jest tym samym niesprowadzalny do naszych
mysli, wyobrazen czy sądow, wymykając się typowemu dla nauki
uprzedmiotowieniu (Levinas, 2002). Dopiero poprzez nawiązanie z nim
terapeutycznego dialogu, empatyczne, pełne pokory i zaangazowania
wspołuczestniczenie w jego egzystencjalnej wędrowce w głąb siebie,
mozemy

go

lepiej

poznac

i

zrozumiec.

Psychoterapia,

dzięki bezposredniej relacji z klientem (pacjentem), daje nam inną
wiedzę o nim nizli ta, ktorą czerpiemy jedynie z czystej obserwacji jego
zachowania. Kluczowe jednak jest tutaj wytworzenie odpowiedniej
„atmosfery

psychologicznej”,

sprzyjającej

szczerej

rozmowie

i zwierzeniom. W przeciwnym razie psychoterapia przestanie słuzyc
przezwycięzaniu

zyciowych

problemow

i

kryzysow,

a

stanie

się „namiastką metafizyki”, „rodzajem religii, przypominającej wiarę
gnostyckich sekt” (Jaspers, 1990, 420). Moze wowczas bardziej szkodzic
niz pomagac.
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Opoczynska, zwracając uwagę na specyfikę relacji terapeuty
z klientem, podkresla, ze kazda tego typu relacja jest inna, na swoj sposob
wyjątkowa. Nie ma bowiem dwoch dokładnie takich samych stylow
porozumiewania się, komunikowania swoich potrzeb i pragnien,
podobnie jak nie ma dwoch identycznych egzystencji. Kazdy klient
przychodzi

do

terapeuty

z

nieco

innym

problemem,

inaczej

go przedstawia i o nim mowi. Przywołuje inne wspomnienia oraz inaczej
interpretuje swoje emocje i przezycia. Inne wydarzenia ze swojego zycia
uznaje za wazne i przełomowe. Ma wreszcie inne lęki i traumy,
wypracowując swoj indywidualny sposob radzenia sobie z trudnosciami
i dyskomfortem. Wszystko to zdaje się swiadczyc o tym, ze nie istnieje
„statystyczny” człowiek, a ludzkich doswiadczen nie sposob uogolnic,
konstruując powszechny system psychoterapeutyczny.
Kazdy człowiek jest niepowtarzalną egzystencją, stanowiącą
integralną całosc. Terapeuta powinien więc holistycznie patrzec na jego
zdrowie i kondycję psychofizyczną, a nie skupiac się wyłącznie na jednym
aspekcie jego istnienia. Powinien przy tym przejawiac zarowno cechy
lekarza, badającego ciało i dolegliwosci somatyczne, jak i humanisty
(w tym filozofa), probującego wniknąc w meandry ludzkiej duszy
(psychiki). Człowiek jest bowiem nieredukowalny do poszczegolnych
wymiarow swego bycia-w-swiecie, jest zawsze „czyms więcej niz tym,
co o sobie wie” (Jaspers, 1995, 45). Jak zauwaza Karl Jaspers: „jako całosc
człowiek nie miesci się w zadnych ujęciach obiektywizujących. Jako
istota sam dla siebie, jako przedmiot dla badacza, człowiek nigdy nie jest
spełniony; w jakiejs mierze pozostaje on otwarty. Człowiek jest zawsze
kims więcej, niz wie sam o sobie i wiedziec moze” (Jaspers, 1993, 24).
I dodaje: „kazde totalne poznanie człowieka okazuje się zbłądzeniem
wynikłym z uznania wyłącznosci jednego sposobu rozwazan i jakiejs
jednej metody za uniwersalną” (Jaspers, 1993, 25).
[69]
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Mozna odniesc wrazenie, ze Opoczynska podziela załozenia
psychologii egzystencjalnej (humanistycznej), akcentując niemoznosc
całkowitego wyjasnienia specyfiki ludzkiego bycia. Bliska tym samym
wydaje się jej konstatacja Irvina D. Yaloma, według ktorego
„standardowa diagnoza bywa często nieprzydatna” (Yalom, 2016, 156),
a nawet szkodliwa — i to zarowno dla pacjenta, jak i terapeuty. Nie tyle
idzie tu o to, ze „kategorie diagnostyczne stworzono sztucznie
i w arbitralny sposob” (Yalom, 2016, 156), ile raczej o to, ze „formalna
diagnoza to cos więcej niz mała niedogodnosc. Moze ona zablokowac
pracę

terapeutyczną,

wielowymiarowej

zamazując

osobowosci

i

redukując

człowieka”

(Yalom,

obraz
2016,

pełnej,
157).

Opoczynska, choc do rozpoznan Yaloma wprost nie nawiązuje, dostrzega
potrzebę humanistycznej (holistycznej) refleksji nad człowiekiem.
Ma przy

tym

swiadomosc,

ze

psychoterapeutyczna

skłonnosc

do „etykietowania” ludzkich problemow czy dolegliwosci nieuchronnie
prowadzi do „utraty z pola widzenia całosci osoby ludzkiej” (Yalom,
2016, 180). Moze zarazem obnizyc poziom zaufania klienta do terapeuty
oraz zmniejszyc zaangazowanie tego ostatniego w proces terapeutyczny.
Opoczynska, powołując się na ustalenia Karla Jaspersa i Ericha
Fromma, celnie ukazuje związek filozofii, literatury i psychoterapii.
Podkresla, ze podstawą studiow psychologicznych winno byc nie tyle
czytanie akademickich rozpraw z zakresu psychologii i psychoterapii,
lecz

przede

wszystkim

filozoficzny

namysł

nad

człowiekiem,

uzupełniony lekturą klasycznych dzieł filozoficznych (por. Jaspers, 1990,
434-435). Psychoterapeuta winien więc byc zarazem filozofem,
uwrazliwionym na problematykę ludzkiej egzystencji. Warto dodac,
ze w poznawaniu człowieka pomaga takze obcowanie ze sztuką,
a zwłaszcza z literaturą. Czytając ksiązki Honore de Balzaca, Lwa
Tołstoja, Fiodora Dostojewskiego, Sørena Kierkegaarda, Fryderyka
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Nietzschego, Franza Kafki czy Alberta Camusa jestesmy w stanie lepiej
zrozumiec ludzką psychikę niz studiując typowe psychologiczne prace
naukowe (por. Fromm, 1996, 92-93). „Filozofująca” literatura zawiera
bowiem pewną prawdę egzystencjalną, ktora moze pełnic funkcję
terapeutyczną — nie tylko silniej niz „chłodny”, zdystansowany wywod
naukowy do nas przemawia i na nas oddziałuje („daje do myslenia”),
ale i nierzadko daje nam impuls do przewartosciowania, zmiany bądz
modyfikacji naszego dotychczasowego zycia, wyrywając z codziennych
nawykow, przyzwyczajen i schematow myslowych. Mowiąc inaczej:
filozofia i literatura — w przeciwienstwie do abstrakcyjnej nauki —
pozwalają nam podjąc oczyszczającą autorefleksję, umozliwiając głębsze
samopoznanie.
Psychologia i psychoterapia egzystencjalna chętnie odwołują
się do literatury i filozofii. Viktor Frankl, Ludwig Binswanger i Medard
Boss, dla przykładu, nawiązują do analityki egzystencjalnej Martina
Heideggera i Karla Jaspersa. Irvin D. Yalom — do filozofii Arthura
Schopenhauera, Fryderyka Nietzschego, Jeana-Paula Sartre’a, Alberta
Camusa i Martina Bubera (Yalom, 2008; Yalom, 2006). Rollo May
natomiast

—

do Sørena

Kierkegaarda, dziewiętnastowiecznego

prekursora egzystencjalizmu, ktorego okresla nawet „geniuszem
psychologii wszechczasow” (May, 1995, 82-90). Wskazuje się tutaj,
ze zadaniem filozofa i terapeuty jest zachęcanie nas do wnikliwego
przyglądania się swojej własnej egzystencji, cierpliwego i rozumiejącego
zaglądania w głąb siebie.
Godzi się jednoczesnie przypomniec, ze wiele dzieł literackich,
takze tych, ktore dzis uchodzą za kanoniczne, zrodziło się wowczas,
gdy ich autorzy przezywali szeroko pojęte kryzysy egzystencjalne.
Psychologię łączy bowiem z filozofią i literaturą osobliwa więz. Okazuje
się nawet, ze „dzieła o najbardziej wątpliwej wartosci literackiej
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psychologom często wydają się szczegolnie interesujące” (Jung, 1982,
185). Nie sposob więc nie zauwazyc, ze zarowno czytanie literatury,
jak i sam proces tworczy stanowią znakomitą formę psychoterapii
(w tym autoterapii). Pisanie, nadmienmy na marginesie, moze rowniez
przyniesc szereg prozdrowotnych korzysci (Pennebaker, Smyth, 2018;
Błaszczyk, 2022). Aby jednak tak było, nie moze ono słuzyc budowaniu
bezosobowej, hermetycznej, naukowej narracji, lecz swobodnemu
wyrazaniu własnych mysli i uczuc, najskrytszych pragnien, dązen i lękow.
Przejdzmy

do

podsumowania.

Monografia

Małgorzaty

Opoczynskiej jest publikacją inspirującą, interesującą i erudycyjną,
zacierającą

granice

między

filozofią,

literaturą,

psychologią

i psychoterapią. Godna jest polecenia nie tyle akademickim badaczom
kondycji ludzkiej, ile „niespiesznym wędrowcom” (Opoczynska, 2019,
31) — osobom poszukującym swojej drogi zyciowej, swojej roli i miejsca
w swiecie. Z pewnoscią przysłuzy się więc tym, ktorzy „filozofują
w drodze”, nieustannie przechodząc „od wiedzy do niewiedzy”
i „od niewiedzy do wiedzy” (Merleau-Ponty, 2003, 14; por. Jaspers, 1998,
8). Omawiana praca przypomina zarazem, ze namysł nad problematyką
ludzkiej egzystencji ma charakter aletheiczny, rozjasniając bowiem jedne
kwestie inne pozostawia w ukryciu. Gdy zas probuje naswietlic te drugie,
pierwsze

ulegają

zaciemnieniu.

Mimo

niepewnosci,

rozterek

i duchowych przesilen warto jednak podjąc trud owej refleksji,
konfrontując się z bardziej lub mniej niewygodnymi doswiadczeniami.
Lektura publikacji Opoczynskiej moze okazac się swoistym do niej
zaproszeniem.
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EXISTENCE AND PSYCHOTHERAPY
Abstract
The article presents a critical approach to Pasaże egzystencji. Strony
psychoterapii i inne strony by Małgorzata Opoczynska (Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellonskiego, Krakow 2019). It discusses the main
theses presented in the dissertation and invites to a multifaceted,
philosophical and psychological reflection on the problem of human
existence.
Key words: philosophy, psychology, psychotherapy, human being,
existence
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