
S U N D A Y ,  J A N U A R Y  1 6 ,  2 0 0 5

LISI WYWIAD 
Eichelberger wystapil w Tv we czwartek a nastepnie odbyl 

czat internetowy w ktorym uczestniczylo ponad tysiac 

czatowiczow.Otwiera to nowy etap w sprawie seksualnych 

niedyskrecji Eichelbergera i konsekwencji tych aktow-

zawieszenia w prawach czlonka PTP przez Sad Kolezenski 

tegoz Stowarzyszenia.  

Ten etap to kontratak.Jeszce tydzien temu Eichelberger 

grozil palcem i odrzucal dziennikarzy.Oswiadczyl wtedy,ze 

przez pol roku bedzie milczal.Zmienil jednak 

zdanie,twierdzac,ze nie odnosilo sie to do p.Tomasza Lisa.  

Pan Lis stworzyl dla Eichelbergera szanse zaprezentowania 

swojej strony tak ,co do faktow, jak i wlasnych reakcji.Dla 

pana Lisa byla to okazja aby,z zamian za czas 

antenowy ,zadac Eichelbergerowi trudne pytania,ktore 

uwierzytelnilyby zarowno program i jego moderatora jak i 

Eichelbergera-o ile mialby wlasciwe odpowiedzi.  

Tak jednak sie moim zdaniem nie stalo.Pytania w czasie 

programu byly letnie a czat,moim zdaniem, absolutnie 

manipulowany.Byc moze sa osoby,ktore Eichelberger 

przekonal do siebie-moze po prostu z faktu ponownego 

pokazania sie w okienku.Moje wrazenie jest ,ze nie byl co do 

siebie i swojej sprawy przekonujacy i ze jednoczesnie,w 

warunkach duzej swobody i braku nacisku ujawnil wiele 

interesujacych aspektow siebie.Popatrzmy:  

 

TL-Dlaczego postanowił pan mówić?  

WE – Nie, to się nie odnosiło do pana.  

TL – Ja wiem, ale myślałem, że generalnie o sprawie pan nie będzie 

mówił.  

WE – Nie chciałem rozmawiać z mediami, które są nierzetelne i 

nieetyczne.  

 

Eichelberger zaczyna od kadzenie panu Lisowi,ktory zreszta 

z gory wie,ze krytyka mediow przez Eichelbergera nie odnosi 
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sie do niego.Czyzby z gory wiedzieli o czym beda rozmawiac 

i jakie beda pytania?  

Potem nastepuja przeprosiny Eichelbergera wobec 

wszystkich,ktorzy cierpieli.Pieknie i gleboko,ale tak 

naprawde jest to ogolnikowa formula z ktorej nie 

wynika ,kogo on przeprasza,nie ma imion ani nazwisk.Unik.  

 

Nastepnie Eichelberger komentuje orzeczenie sadu i 

jednoczesnie podwaza jego uzasadnienie:  

 

WE – Nie możemy tak zasadniczej i ważnej sprawy rozstrzygać na 

podstawie tego, co ktoś czuje, jak jest przekonany.  

 

Sad uznal,ze swiadomosc poszkodowanej co do bycia 

pacjentka jest elementem bycia pacjentka.To nie pasuje 

Eichelbergerowi i w tym miejscu zaczyna on wprowadzac 

idee,ze ocena jego dzialan moze sie dokona tylko wedlug 

jego wlasnych kryteriow.  

Dalszy fragment nie jest jasny,bo Eichelberger jednoczesnie 

twierdzi,ze poza wypowiedzia p.Woydyllo nie ma innych 

negatywnych wobec niego ocen z tej strony ,ale nastepnie 

mowi o srodowisku w szoku (po aferze Samsona ) i 

potrzebie srodowiska odzyskania nieskazitelnej reputacji.W 

domysle jest tu chyba,ze jego kosztem.Dodatkowego smaku 

nabiera fakt,ze Eichelberger nie uwaza wyroku Sadu 

kolezenskiego PTP za glos i reakcje srodowiska.To znajdzie 

swoj sens w nastepnej czesci wywiadu.  

Nastepnie dyskusja kieruje sie ku sprawie Samsona i 

konferencji prasowej psychologow w jego obronie:  

 

TL – Rozumiem motywy pana i państwa akcji, nie rozumiem tylko, że 

zdecydowaliście się państwo na akcję, która wyglądała jakbyście byli 

głusi na obawy milionów ludzi: „o Boże’ moje dziecko też mogło 

wylądować u Andrzeja S.”  

WE – Przyznaję, że ta akcja była kiepsko przemyślana i to wszystko się 

wydarzyło w złym momencie, bo emocje były zbyt wielkie, było zbyt 

wiele niejasności wokół tej sprawy. Mogę powiedzieć od siebie, że 

kierowało mną wyłącznie sumienie. Trudno mi było patrzeć na 

sytuację, w której cały dorobek człowieka był absolutnie szargany i 

niweczony zanim ustalono, co się naprawdę wydarzyło.  

 

Eichelberger twierdzi tutaj,ze kierowal sie wlasnym 

sumieniem stajac w obronie kolegi oskarzonego o 

molestowanie dzieci-pacjentow i jednoczesnie nie stajac w 
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obronie tychze dzieci.Nie mogl bowiem patrzec na niszczenie 

jego (Samsona)zycia.Nie wspomina jednak o niszczeniu 

zycia dzieci,zanim mialy one nawet szanse na jakikolwiek 

dorobek.Generalna idea jest chyba taka,ze ocena 

wydarzenia i dzialnia Eichelbergera nie jest tworzona na 

podstawie efektow i skutkow tego dzialania ,ale na 

podstawie oswiadczenia Eichelbergera co do stanu-czystego-

jego sumienia.  

 

Dalszy fragment jest bardzo istotny,poniewaz jest to 

najdalej w jaki sposb p.Lis ustanawia wiarygodnosc 

Eichelbergera w temacie seksu z pacjentkami.  

 

TL – Chyba 9 lipca zeszłego roku w gazecie „Super Express” ukazało 

się kilka zdjęć psychoterapeutów z wezwaniem do kobiet, które nie tak 

przez tych psychoterapeutów, powiedzmy eufemistycznie, były 

traktowane jak powinny być. Pan czuł wtedy, że pętla jest już w 

okolicach szyi?  

WE – Nie, absolutnie nie.  

TL – Nie pomyślał pan, że „to o mnie chodzi”? WE – Domyślałem się, 

że jestem naznaczony przez tą gazetę, ale nie odczuwałem żadnych 

obaw.  

TL – Już o tym mówiliśmy, ale czy zadał pan sobie pytanie: Dlaczego 

teraz?  

WE – To się wiązało ze sprawą Andrzeja S.  

TL –Parę dni po, prawda?  

WE – Tak. Chyba po tym naszym wystąpieniu, za które dziennikarze 

obrazili się na nas traktując to jako atak na media. My próbowaliśmy 

podjąć jakąś rzetelną rozmowę na temat, w jaki sposób przedstawiać w 

prasie tego typu sprawy.  

 

Nie ma tu pytania wprost ale dowiadujemy sie,ze 

Eichelberger uwaza,ze jego wtedy i teraz ten problem nie 

dotyczy,to nie chodzi o niego.  

Wszystko,co nastapilo potem to tylko vendetta 

dziennikarzy,ktorzy na niego sie obrazili.Eichelberger 

uwaza,ze on postepowal rzetelnie.Jezeli znajda sie inne 

osoby z ktorymi Eichelberger mial seks (poza jego zona) ten 

fragment jego wypowiedzi trzeba mu bedzie przypomniec.  

Dodatkowym smakiem tego fragmentu jest przekonanie 

Eichelbergera,ze jest jego rola aby w rzetelnej rozmowie 

pouczac dziennikarzy jak przedstawiac sprawy w 

prasie.Eichelberger chcialby najwidoczniej aby inni 

wykonywali swoja robote tak jak on tego chce i dodatkowo 
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wyglada na to,ze zna sie takze na dziennikarstwie!  

 

Nastepnie Eichelberger przechodzi do ataku na wyrok Sadu 

Kolezenskiego:  

 

 

WE - .... orzeczenie Sądu Koleżeńskiego, które jest niesłychanie 

wieloznaczne. Nikt nie może się w nim doczytać tego, o co tu naprawdę 

chodzi. Byłem przekonany, że ten sąd skazuje mnie, że się tak wyrażę, 

za naruszenie relacji nauczyciel – uczeń, co jest rozwinięte w 

końcowym fragmencie tego orzeczenia bardzo wyraźnie.  

TL – Pan mówi, że nikt nie może się doczytać. Ja się doczytałem. Tu 

jest takie zdanie: „Po trzecie. Sąd stanowczo sprzeciwia się wizji, w 

której relacja terapeutyczna ma charakter szczególny a poza nią 

wszystko wolno.  

”WE –To bardzo słusznie się sąd temu sprzeciwia, ale ja powtarzam, że 

przez 6 lat nie byłem w relacji terapeutycznej z tą osobą. Jeżeli w ogóle 

udział w tego typu treningach terapeutycznych można nazwać relacją 

terapeutyczną sensus stricto, czyli taką reakcją terapeutyczną jest tak 

naprawdę relacja terapii indywidualnej. Jeśli ktokolwiek naruszy taką 

relację, to jest to największe zagrożenie. Ja również nie naruszyłem tej 

relacji, która była taka, jaka była.  

 

Metoda tego ataku jest rozmywanie sensu i tresci slow i 

pojec, tak, aby wywolac wrazenie,ze sprawy sa znacznie 

bardziej skomplikowane co umozliwi posianie watpliowosci w 

osobach trzecich a takze proba przekonania innych,ze 

najlepiej byloby oceniac dzialania Eichelbergera w takich 

kategoriach,jakie jemu odpowiadaja.  

 

W koncowej czesci wywiadu Eichelberger zapewnia co do 

swojej niewinnosci i jednoczesnie straszy prawnikiem i 

procesem.Podkresla jeszcze raz,ze nie potrzebuje pomocy 

psychologicznej (jest OK).  

 

WE – Już niczego dobrego się nie spodziewam, więc jest to okropnie 

przykre i bolesne, ale radzę sobie z tym. Co mam robić? Moje sumienie 

mi w tym pomaga.  

 

TL – A korzystał pan, zupełnie poważnie pytam bez cienia ironii, z 

pomocy psychoterapeuty? Jest ciśnienie i presja? Nie?  

WE – W tej sprawie nie korzystałem z pomocy psychoterapeuty, raczej 

z pomocy prawnika.  

TL – I co ten prawnik powiedział? Proces?  
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WE – Powiedział, że trzeba się temu bacznie przyglądać, bo tu istnieje 

pole do uruchomienia jakiegoś procesu.  

 

Cisnie sie na usta pytanie co do motywacji Eichelbergera w 

sprawie procesu.Czy te marzenia o sadzie to tylko dla 

oczyszczenia sie czy moze jest tutaj chociaz maly element 

pogrozki i pragnienia odegrania sie i zemsty?  

 

 

Koncowa uwaga redaktora Lisa:  

 

TL – Ciekawe czy to buddyzm czy stoicyzm  

 

brzmi tutaj jak nie zamierzona (chyba) ironia.  

 

 

 

 

 

 

POSTED BY GRZES ORWELL AT 1:47 PM  
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T U E S D A Y ,  J A N U A R Y  1 8 ,  2 0 0 5

CZATY I UKLADY 
Po wywiadze w Tv nadszedl czas na czat w internecie.Okolo 1000 

osob zalogowalo sie w najgoretszym momencie,mozna wiec 

przypuszczac,ze przez czat przewinelo sie ich sporo wiecej.  

Format czatu pozwala moderatorowi wybierac pytania wedlug 

wlasnych kryteriow.Niewatpliwie w tym przypadku skorzystal on z tej 

mozliwosci.  

Nie pojawily sie zadne pytania stawiajajce Eichelbergera w sytuacji,w 

ktorej musialby powiedziec cos konkretnego, co umozliwiloby mu 

pokazac sie jako osoba wiarygodna albo o te wiarygodnosc 

walczaca.Odwrotnie,poniewaz pytania byly w duzej mierze 

sympatyzujace z nim i przeciwko tym ,co robia zamet,Eichelberger 

plynal wzdluz tego nurtu.  

A nawet sie w nim plawil!  

 

 

Uzależniony: Szanowny panie, zupełnie nie rozumiem całej tej afery 

wokół pana postępowania, ja rozumiem - etyka zawodowa- ale skoro 

ta pani to nie pana pacjentka to skąd to wszystko?  

 

Eichelberger: Ja też się zastanawiam nad tym i oczywiście w 

sytuacji, kiedy nastąpiła taka tragiczna, trudna sytuacja w dwóch 

małżeństwach, łatwiej jest czasami wybrnąć z tej sytuacji, wtedy 

kiedy małżeństwo stworzy koalicję przeciwko wspólnemu 

przeciwnikowi. Tak, że posądzenie mnie o wykorzystanie relacji 

terapeutycznej w tej sprawie było naturalną strategią, która 

sprawiała, że konsekwencje tego, co się stało były mniej dolegliwe. 

To jedna sprawa, druga sprawa to taka, że środowisko terapeutyczne 

po szoku spowodowanym sprawą Andrzeja S. poszukuje różnych 

sposobów, żeby się na nowo uwiarygodnić i czasami zachowuje się 

w sposób zbyt, moim zdaniem, gorączkowy, takie odnoszę czasami 

wrażenie...  

 

Eichelberger najwyrazniej powtarza spiewke, za ktora upomnial go 

juz Sad Kolezenski PTP-oskarza malzenstwo H,co by nie bylo,ofiary 

jego agresywnego podejscia do zaspokojenia wlasnych seksualnych 
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potrzeb,o rozdmuchiwanie sprawy dla wlasnej korzysci.Nastepnie 

dostaje sie takze srodowisku,ktore chce sie oczyscic,jak uwaza 

Eichelberger,jego kosztem.W rzeczywistosci srodowisko 

terapeutyczne wstrzasniete aferami Samsona,Mellibrudy i 

Eichelbergera (a wczesniej Santorskiego) chce sie oczyscic z niego, 

jako ze bral i bierze on prominentny udzial w dwoch z nich(problemy 

Mellibrudy na razie odlozono ad acta,ale zblizaja sie wybory).  

 

Konrad K: Czy nie uważa pan, że tak naprawdę - sąd koleżeński 

(nieobiektywny moim zdaniem) świadczy o klasie "psychologów" ze 

środowiska PTP?  

Eichelberger:... Te sprawy rzeczywiście są bardzo skomplikowane 

czasami, i tak jak ta sprawa, w której ja uczestniczyłem, i wymagają 

zaangażowania innych agend Towarzystwa, które są bardziej 

kompetentne w sprawach psychoterapii. Myślę, że w mojej sprawie 

do tych agend będzie należało ostatnie słowo.  

 

Eichelberger przedstawia tutaj zarysy swojej taktyki,twierdzac,ze 

sprawy sa tak bardzo skomplikowane,ze tylko osoby kompetentne w 

sprawach psychoterapii moga miec o nich wlasciwy sad.Te osoby to 

zapewne koledzy stanowiacy klike wzajemnie nadajacych sobie 

tytuly, licencje i uprawnienia i konstytuujacy Sekcje Psychoterapii 

PTP.  

 

Nastepne pytanie bardzo charakterystyczne dla tonu wiekszosci:"nic 

sie nie stalo i tak w ogole to jestesmy z Panem,Panie Wojtku."  

 

 

 

Wioleta: Panie Wojciechu ja właśnie przed chwilą dowiedziałam się o 

aferze. To nie szok ale śmiech. Bucham śmiechem i gratuluję panu, 

że jest pan ponad tym.  

 

Eichelberger: Dziękuję bardzo za te wyrazy wsparcia. Ale nie jest tak, 

że jestem ponad tym, choć mam spokojne sumienie w tej sprawie. 

Uważam, że naruszyłem relacje nauczyciel - uczeń, choć to się dość 

powszechnie zdarza naruszanie takiej relacji w różnych 

środowiskach, nie tylko wśród terapeutów, to nie można tego 

pochwalać. Ja też tego nie pochwalam w odniesieniu do samego 

siebie.  

 

W odpowiedzi Eichelberger zdaje sie siegac do swojego zasobu 

pustoslowia.Z jednej strony twierdzi,ze naruszyl i ze nie pochwala,i 

dodaje,ze przeciez inni tez tak robia!Z drugiej strony ma spokojne 

sumienie w tej sprawie.Wyglada na to,ze na publiczny uzytek 
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twierdzi,ze zrobil zle ale coz z tego,skoro sumienie mowi mu,ze jest 

OK!  

 

anigma: Czy nie uważa pan, że "akcja rozdmuchiwania" prywatnych 

spraw publicznych osób posuwa się za daleko?  

 

Eichelberger: Tak uważam. I zastanawiam się nad tym, jak można by 

temu zapobiegać. Myślę, że w żaden sposób nie można ograniczać 

wolności prasy, łącznie z taką prasą, która mnie teraz atakuje, 

ponieważ wolność prasy jest jednym z gwarantów demokracji. 

Natomiast należałoby zwrócić uwagę na większą odpowiedzialność 

za słowo, za dziennikarskie poczynania, tak aby ewentualna kara za 

nadużycia popełnione wobec jakichś osób była proporcjonalna do 

poczynionej szkody. Mam wrażenie, że brak tej proporcji, czy brak tej 

proporcjonalnej sankcji sprzyja takim nadużyciom. Gdyby np. za 

niesłuszne zniszczenie czyjejś reputacji w kilkunastu wydaniach 

codziennej gazety na powierzchni kilku stron obowiązywałaby kara 

np. białych plam w następnych kilkunastu wydaniach tej gazety z 

adnotacją: zadośćuczynienie za niesprawiedliwe, czy nierzetelne 

oskarżenie pod adresem takiego i takiego, no to pewnie do takich 

sytuacji tak wielkich nadużyć, do takiego terroru w niektórych 

wypadkach nie dochodziłoby tak łatwo.  

 

 

Tutaj moim zdaniem Eichelberger oferuje nieco wgladu w swoje 

wnetrze,nawet jesli tylnimi drzwiami.Pojawia sie w jego ustach 

okreslenie zniszczenie reputacji,wielkie naduzycie i terror.  

Obok obowiazujacej kliszy o wolnosci prasy jako gwaranta 

demokracji Eichelberger roztacza wizje swojej wladzy nad ta 

prasa:biale plamy na wielu stronach w kilkunastu wydaniach i z 

adnotacja ,ze to zadoscuczynienie.Marzenie kazdego tyrana:biale 

plamy w prasie i w historii i opinie szczytywane z ust prawodawcy.  

Warto przy tym zauwazyc ,ze gazety nie opisywala niczego 

nieprawdziwego,nie bylo opisow seksualnego atletycyzmu 

Eichelbergera,tylko wywiady z poszkodowanymi,paroma osobami ze 

srodowisk psychologicznych i buddyjskich,zdjecie Eichelbergera 

grozacego palcem dziennikarzom.Orzeczenie,ze naruszyl on relacje 

terapeuta - pacjentka nie jest wymyslem prasy ani podgrzewaniem 

sytuacji,bowiem znajduje sie w dokumentach Sadu kolezenskiego 

PTP.  

 

Nastepnie Eichelberger kresli obraz dalszego rozwoju sytuacji:  

 

 

Eichelberger: Mam nadzieję, że negatywny wpływ będzie niewielki i 
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że sprawiedliwej ocenie tego stanie się zadość. Wówczas nie 

powinno być problemu z ratowaniem mojej reputacji. Jeśli by 

Towarzystwo Psychologiczne wydało opinię, że to, co się stało było 

nadużyciem relacji terapeutycznych mimo, że osoba, o którą chodzi 

była przez 5-6 lat w szkoleniu, była stażystką, to będę dochodził 

sprawiedliwości na drodze procesu cywilnego.  

 

 

 

Jesli PTP bedzie trwalo przy swoim osadzie jego 

postepowania,bedzie sie procesowal z PTP!  

Tak wiec,to co bylo dla Eichelbergera naganne w wypadku 

malzenstwa H-dla niego jest najlepsza droga.Co ciekawe, jego 

reputacja i sprawiedliwosc wystepuja obok siebie tak blisko,ze 

wydaje sie,ze dla Eichelbergera jest to jedno i to 

samo.Sprawiedliwoscia jest nienaganna reputacja majacego 

spokojne sumienie Eichelbergra,ktora oto szargaja rozne obce 

sily,prasa,srodowisko i malzenstwo H do spolki.Tylko on jeden nie 

wie,jak znalzal sie wewnatrz tej wirowki!  

 

 

Eichelberger: ... oczekiwania opinii publicznej pod adresem 

psychoterapeutów są niesłychanie wymagające. Odnoszę wrażenie, 

że bardziej wymagające niż te, które są adresowane do duchownych. 

Psychoterapeuci nie są zakonem, nie są ani świętymi, ani ideałami i 

popełniają błędy. Problem polega na tym, że w uprawianiu zawodu 

psychoterapeuty kompetencje osobiste są bardzo ważne, więc to, co 

się dzieje w prywatnym życiu terapeutów w jakiś sposób może 

świadczyć o ich kompetencjach zawodowych. Bardzo trudno te 

granice przeprowadzić. Myślę, że właśnie PTP stoi przed tym 

problemem, przed problemem ochrony dóbr osobistych terapeutów i 

ich prywatności. Nie ulega kwestii, że nadużycie relacji 

terapeutycznej jest taką granicą, której terapeuta nigdy nie powinien 

przekraczać, na pewno w trakcie jej trwania i w jakiś czas potem. 

Cały problem polega na tym, w jaki czas potem. I tu, jak już mówiłem, 

odpowiedzi są bardzo różne, w zależności od szkoły terapii i 

środowiska terapeutycznego.  

 

 

Eichelberger sprytnie usiluje podrzucic inny intersujacy watek i moze 

skierowac prase na tropienie wykroczen ksiezy!Nice try! Zali sie tez 

na wymagania ze strony opinii publicznej.  

Nastepnie twierdzi,ze PTP powinno zajmowac sie ochrona dobr 

osobistych terapeutow i ich prywatnosci.Pominmy,czy PTP ,ktore 

wlasnie oskarzyl o niesprawiedliwy wyrok bedzie chcialo stanac w 
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jego obronie (ze strategii dla Eichelbergera:niedostateczny,z drugiej 

strony byc moze wie on cos na temat PTPczego my nie wiemy i 

dlatego moze miec takie oczekiwania).Problem w tym,ze 

Eichelberger jest postacia znana z lam,fal i wizji,ktorego przemozna 

obecnosc i wypowiedzi w kazdym zadanym temacie (Eichelberger 

najwidoczniej nie umie sie oprzec dziennikarzom,pod warunkiem,ze 

chca pisac o tym ,co jemu pasuje,bezkrytycznie i na kleczkach) 

powoduje,ze w zaden sposob nie jest on osoba prywatna.Dodatkowo 

ta medialna popularnosc jest przeciez mechanizmem jego 

terapeutycznej kariery i jej powodzenia (patrz wywiad w GW z lata 

2004).  

Nie da sie zjesc ciastka i takze trzymac go w reku!  

 

 

Interesujace watki pojawiaja sie w koncowej fazie czatu:  

 

 

KRIS 007: Na Boga !! Co dzieje się z psychoterapeutami w Polsce? 

Czyżby sami potrzebowali terapii ??  

Eichelberger: Terapeuci, tak jak wielu ludzi też potrzebują terapii, 

mało tego, mają obowiązek ją przejść zanim zaczną pomagać innym. 

To jest bardzo trudna praca, wymagająca ogromnej 

samoświadomości i samokontroli i nie ma nic złego w tym, gdy 

terapeuci szukają różnych źródeł wsparcia i okazji do pracy nad 

sobą. Wręcz przeciwnie, jest to wyraz odpowiedzialności zawodowej.  

 

 

To wszystko z ust osoby ktorej wlasne przygotowanie do zawodu 

niknie w pomroku dziejow-  

Eichelberger na wlasnej stronie internetowej opisuje kilkumiesiczny 

staz w Los Angeles a potem juz tylko praca,praca,zakladanie nowych 

prac i roczna praktyka w Osrodku Zen w Rochester w stanie Nowy 

Jork.Taka praktyka nie jest uznanym substytutem wlasnej terapii(bo 

nie jest terapia), a osrodek Zen w Rochester do niedawna znany byl 

z powaznych problemow : naduzyc seksualnych i tuszowania ich 

konsekwencji.Latem zeszlego roku Eichelberger oswiadczyl w 

wywiadzie ,ze sam z pomocy srodowiska nie korzysta i nie ma 

wlasnej superwizji,ktora uznal,za konieczan tylko dla poczatkujacych 

w zawodzie.  

 

 

W koncowej fazie czatu znajdujemy nieco smiesznie brzmiacych 

pochwal co do programu telewizyjnego i ("znakomity i popularny 

program prowadzny przez redaktora Lisa")  

 

Page 5 of 11eichelberger

29/11/2016http://eichelberger.blogspot.com/



a takze duza dawke samopromocji,jakze na miejscu u 

czlowieka,ktory w 6-tym dziesiatku lat swojego zycia stanal nagle 

wobec realnej mozliwosci destrukcji wlasnej kariery- wlasnymi 

rekami ,w zawodzie opartym o zaufanie do jego wykonawcow:

 

Eichelberger: ... mówi się, że psychoterapeuta jest jak wino im 

starszy, tym lepszy, m.in. dlatego, że uczy się na swoich błędach. I 

na swoim życiu.  

 

 

Skromnosc i takt nie wydaja sie byc mocnymi stronami 

Eichelbergera.Myslac o tym troche glebiej:  

zdrowy rozsadek takze nie.Nie budzi takze wiele mojego zaufania,co 

do nauk,ktora mial podobno z obecnej sytuacji wyciagnac.  

 

 

Celem wyjasnienia dla osob spoza branzy psychoterapeutycznej:  

 

Superwizja oznacza stala relacje pomiedzy terapeuta a innym 

terapeuta,najczesciej o wiekszym doswiadczeniu.Ma na celu kontakt 

terapeuty z innym profesjonalista,mozliwosc pracy nad problemami w

terapii pacjentow i generalnie rozwoj zawodowy terapeuty.Jest 

powszechnie uznawana za konieczny element prawidlowo 

prowadzonej praktyki.  

 

Terapia oznacza dlugotrawal relacje pomiedzy terapeuta a 

pacjentem majaca na celu rozwoj tego ostatniego.Jej dlugotrwalosc 

jest rozna,pomijajac tzw podejscia krotkoterminowe,powstale glownie 

na zamowienie i zapotrzebowanie firm ubezpieczeniowych,i wacha 

sie pomiedzy 2-3 latami a okresem nieokreslonym.Poniewaz 

elementem terapii jest takze analiza relacji z terapeuta wymaga ona 

dlugotrwalego kontaktu z jednym specjalista.  

Jako element treningu zawodowego terapia jest niezbedna.Ma na 

celu tak osobisty rozwoj przyszlego terapeuty jak i zrozumienie teorii 

poprzez wlasne doswiadczenie, aby stala sie ona dlaniego wlasnym 

przezyciem oferujacym wlasne zrozumienie .  

Doswiadczenia religijne czy weekendowe warsztaty nie sa 

wystrczajacym dla przygotowania zawodowego substytutem terapii.  

 

 

PS.Nie jest moim celem tlumaczenie co Eichelberger mial na 

mysli ,ale raczej zestawienie tego, co mowi z tym, co robi,albo 

biezacych wypowiedzi z poprzednimi.Takze konfrontacja jego 

pogladow z tym ,co mozna uznac za fakty.Moje nieodparte wrazenie 
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jest,ze stanowisko Eichelbergera i interpretacja faktow o ktorych 

mowi,sa bardzo plynne i zmieniaja sie w czasie i wraz z 

kontekstem.Mam nadzieje,ze moja praca w tym zakresie jest takze 

interesujaca dla innych .  

 

Grzes.  

 

 

 

 

 

 

POSTED BY GRZES ORWELL AT 11:03 AM  

S U N D A Y ,  J A N U A R Y  1 6 ,  2 0 0 5

LISI WYWIAD 
Eichelberger wystapil w Tv we czwartek a nastepnie odbyl 

czat internetowy w ktorym uczestniczylo ponad tysiac 

czatowiczow.Otwiera to nowy etap w sprawie seksualnych 

niedyskrecji Eichelbergera i konsekwencji tych aktow-

zawieszenia w prawach czlonka PTP przez Sad Kolezenski 

tegoz Stowarzyszenia.  

Ten etap to kontratak.Jeszce tydzien temu Eichelberger 

grozil palcem i odrzucal dziennikarzy.Oswiadczyl wtedy,ze 

przez pol roku bedzie milczal.Zmienil jednak 

zdanie,twierdzac,ze nie odnosilo sie to do p.Tomasza Lisa.  

Pan Lis stworzyl dla Eichelbergera szanse zaprezentowania 

swojej strony tak ,co do faktow, jak i wlasnych reakcji.Dla 

pana Lisa byla to okazja aby,z zamian za czas 

antenowy ,zadac Eichelbergerowi trudne pytania,ktore 

uwierzytelnilyby zarowno program i jego moderatora jak i 

Eichelbergera-o ile mialby wlasciwe odpowiedzi.  

Tak jednak sie moim zdaniem nie stalo.Pytania w czasie 

programu byly letnie a czat,moim zdaniem, absolutnie 

manipulowany.Byc moze sa osoby,ktore Eichelberger 

przekonal do siebie-moze po prostu z faktu ponownego 

pokazania sie w okienku.Moje wrazenie jest ,ze nie byl co do 

siebie i swojej sprawy przekonujacy i ze jednoczesnie,w 

warunkach duzej swobody i braku nacisku ujawnil wiele 

interesujacych aspektow siebie.Popatrzmy:  

 

TL-Dlaczego postanowił pan mówić?  

WE – Nie, to się nie odnosiło do pana.  

Page 7 of 11eichelberger

29/11/2016http://eichelberger.blogspot.com/



TL – Ja wiem, ale myślałem, że generalnie o sprawie pan nie będzie 

mówił.  

WE – Nie chciałem rozmawiać z mediami, które są nierzetelne i 

nieetyczne.  

 

Eichelberger zaczyna od kadzenie panu Lisowi,ktory zreszta 

z gory wie,ze krytyka mediow przez Eichelbergera nie odnosi 

sie do niego.Czyzby z gory wiedzieli o czym beda rozmawiac 

i jakie beda pytania?  

Potem nastepuja przeprosiny Eichelbergera wobec 

wszystkich,ktorzy cierpieli.Pieknie i gleboko,ale tak 

naprawde jest to ogolnikowa formula z ktorej nie 

wynika ,kogo on przeprasza,nie ma imion ani nazwisk.Unik.  

 

Nastepnie Eichelberger komentuje orzeczenie sadu i 

jednoczesnie podwaza jego uzasadnienie:  

 

WE – Nie możemy tak zasadniczej i ważnej sprawy rozstrzygać na 

podstawie tego, co ktoś czuje, jak jest przekonany.  

 

Sad uznal,ze swiadomosc poszkodowanej co do bycia 

pacjentka jest elementem bycia pacjentka.To nie pasuje 

Eichelbergerowi i w tym miejscu zaczyna on wprowadzac 

idee,ze ocena jego dzialan moze sie dokona tylko wedlug 

jego wlasnych kryteriow.  

Dalszy fragment nie jest jasny,bo Eichelberger jednoczesnie 

twierdzi,ze poza wypowiedzia p.Woydyllo nie ma innych 

negatywnych wobec niego ocen z tej strony ,ale nastepnie 

mowi o srodowisku w szoku (po aferze Samsona ) i 

potrzebie srodowiska odzyskania nieskazitelnej reputacji.W 

domysle jest tu chyba,ze jego kosztem.Dodatkowego smaku 

nabiera fakt,ze Eichelberger nie uwaza wyroku Sadu 

kolezenskiego PTP za glos i reakcje srodowiska.To znajdzie 

swoj sens w nastepnej czesci wywiadu.  

Nastepnie dyskusja kieruje sie ku sprawie Samsona i 

konferencji prasowej psychologow w jego obronie:  

 

TL – Rozumiem motywy pana i państwa akcji, nie rozumiem tylko, że 

zdecydowaliście się państwo na akcję, która wyglądała jakbyście byli 

głusi na obawy milionów ludzi: „o Boże’ moje dziecko też mogło 

wylądować u Andrzeja S.”  

WE – Przyznaję, że ta akcja była kiepsko przemyślana i to wszystko się 

wydarzyło w złym momencie, bo emocje były zbyt wielkie, było zbyt 

wiele niejasności wokół tej sprawy. Mogę powiedzieć od siebie, że 
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kierowało mną wyłącznie sumienie. Trudno mi było patrzeć na 

sytuację, w której cały dorobek człowieka był absolutnie szargany i 

niweczony zanim ustalono, co się naprawdę wydarzyło.  

 

Eichelberger twierdzi tutaj,ze kierowal sie wlasnym 

sumieniem stajac w obronie kolegi oskarzonego o 

molestowanie dzieci-pacjentow i jednoczesnie nie stajac w 

obronie tychze dzieci.Nie mogl bowiem patrzec na niszczenie 

jego (Samsona)zycia.Nie wspomina jednak o niszczeniu 

zycia dzieci,zanim mialy one nawet szanse na jakikolwiek 

dorobek.Generalna idea jest chyba taka,ze ocena 

wydarzenia i dzialnia Eichelbergera nie jest tworzona na 

podstawie efektow i skutkow tego dzialania ,ale na 

podstawie oswiadczenia Eichelbergera co do stanu-czystego-

jego sumienia.  

 

Dalszy fragment jest bardzo istotny,poniewaz jest to 

najdalej w jaki sposb p.Lis ustanawia wiarygodnosc 

Eichelbergera w temacie seksu z pacjentkami.  

 

TL – Chyba 9 lipca zeszłego roku w gazecie „Super Express” ukazało 

się kilka zdjęć psychoterapeutów z wezwaniem do kobiet, które nie tak 

przez tych psychoterapeutów, powiedzmy eufemistycznie, były 

traktowane jak powinny być. Pan czuł wtedy, że pętla jest już w 

okolicach szyi?  

WE – Nie, absolutnie nie.  

TL – Nie pomyślał pan, że „to o mnie chodzi”? WE – Domyślałem się, 

że jestem naznaczony przez tą gazetę, ale nie odczuwałem żadnych 

obaw.  

TL – Już o tym mówiliśmy, ale czy zadał pan sobie pytanie: Dlaczego 

teraz?  

WE – To się wiązało ze sprawą Andrzeja S.  

TL –Parę dni po, prawda?  

WE – Tak. Chyba po tym naszym wystąpieniu, za które dziennikarze 

obrazili się na nas traktując to jako atak na media. My próbowaliśmy 

podjąć jakąś rzetelną rozmowę na temat, w jaki sposób przedstawiać w 

prasie tego typu sprawy.  

 

Nie ma tu pytania wprost ale dowiadujemy sie,ze 

Eichelberger uwaza,ze jego wtedy i teraz ten problem nie 

dotyczy,to nie chodzi o niego.  

Wszystko,co nastapilo potem to tylko vendetta 

dziennikarzy,ktorzy na niego sie obrazili.Eichelberger 

uwaza,ze on postepowal rzetelnie.Jezeli znajda sie inne 
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osoby z ktorymi Eichelberger mial seks (poza jego zona) ten 

fragment jego wypowiedzi trzeba mu bedzie przypomniec.  

Dodatkowym smakiem tego fragmentu jest przekonanie 

Eichelbergera,ze jest jego rola aby w rzetelnej rozmowie 

pouczac dziennikarzy jak przedstawiac sprawy w 

prasie.Eichelberger chcialby najwidoczniej aby inni 

wykonywali swoja robote tak jak on tego chce i dodatkowo 

wyglada na to,ze zna sie takze na dziennikarstwie!  

 

Nastepnie Eichelberger przechodzi do ataku na wyrok Sadu 

Kolezenskiego:  

 

 

WE - .... orzeczenie Sądu Koleżeńskiego, które jest niesłychanie 

wieloznaczne. Nikt nie może się w nim doczytać tego, o co tu naprawdę 

chodzi. Byłem przekonany, że ten sąd skazuje mnie, że się tak wyrażę, 

za naruszenie relacji nauczyciel – uczeń, co jest rozwinięte w 

końcowym fragmencie tego orzeczenia bardzo wyraźnie.  

TL – Pan mówi, że nikt nie może się doczytać. Ja się doczytałem. Tu 

jest takie zdanie: „Po trzecie. Sąd stanowczo sprzeciwia się wizji, w 

której relacja terapeutyczna ma charakter szczególny a poza nią 

wszystko wolno.  

”WE –To bardzo słusznie się sąd temu sprzeciwia, ale ja powtarzam, że 

przez 6 lat nie byłem w relacji terapeutycznej z tą osobą. Jeżeli w ogóle 

udział w tego typu treningach terapeutycznych można nazwać relacją 

terapeutyczną sensus stricto, czyli taką reakcją terapeutyczną jest tak 

naprawdę relacja terapii indywidualnej. Jeśli ktokolwiek naruszy taką 

relację, to jest to największe zagrożenie. Ja również nie naruszyłem tej 

relacji, która była taka, jaka była.  

 

Metoda tego ataku jest rozmywanie sensu i tresci slow i 

pojec, tak, aby wywolac wrazenie,ze sprawy sa znacznie 

bardziej skomplikowane co umozliwi posianie watpliowosci w 

osobach trzecich a takze proba przekonania innych,ze 

najlepiej byloby oceniac dzialania Eichelbergera w takich 

kategoriach,jakie jemu odpowiadaja.  

 

W koncowej czesci wywiadu Eichelberger zapewnia co do 

swojej niewinnosci i jednoczesnie straszy prawnikiem i 

procesem.Podkresla jeszcze raz,ze nie potrzebuje pomocy 

psychologicznej (jest OK).  

 

WE – Już niczego dobrego się nie spodziewam, więc jest to okropnie 

przykre i bolesne, ale radzę sobie z tym. Co mam robić? Moje sumienie 
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mi w tym pomaga.  

 

TL – A korzystał pan, zupełnie poważnie pytam bez cienia ironii, z 

pomocy psychoterapeuty? Jest ciśnienie i presja? Nie?  

WE – W tej sprawie nie korzystałem z pomocy psychoterapeuty, raczej 

z pomocy prawnika.  

TL – I co ten prawnik powiedział? Proces?  

WE – Powiedział, że trzeba się temu bacznie przyglądać, bo tu istnieje 

pole do uruchomienia jakiegoś procesu.  

 

Cisnie sie na usta pytanie co do motywacji Eichelbergera w 

sprawie procesu.Czy te marzenia o sadzie to tylko dla 

oczyszczenia sie czy moze jest tutaj chociaz maly element 

pogrozki i pragnienia odegrania sie i zemsty?  

 

 

Koncowa uwaga redaktora Lisa:  

 

TL – Ciekawe czy to buddyzm czy stoicyzm  

 

brzmi tutaj jak nie zamierzona (chyba) ironia.  

 

 

 

 

 

 

POSTED BY GRZES ORWELL AT 1:47 PM  0 COMMENTS 

S A T U R D A Y ,  J A N U A R Y  1 5 ,  2 0 0 5

DLACZEGO? 
Ten blog ma sluzyc do wyrazanie moich opinii co do osoby i dzialan 

jego przedmiotu.  

Eichelberger jest w moim przekonaniu wysoce kontrowersyjny.Wiele 

widać,ale glównie to ,co jest na pokaz.Znacznie więcej jest 

ukryte .Ostatni kryzys image'u z powodu seksualnych niedyskrecji 

pokazuje drugie oblicze Eichelbergera.Moim bezposrednim celem 

jest komentowanie tej sytuacji.  

Moim celem dlugofalowym jest pelniejsza informacja.  
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