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Prze moc – agre sja – po bu dze nie

W li te ra tu rze przed mio tu ist nie je wie le de fi ni cji agre sji, któ ra czę sto jest
utoż sa mia na z po ję ciem prze mo cy. Świa to wa Or ga ni za cja Zdro wia pod -
kre śla jed nak zróż ni co wa nie po ję cio we mię dzy prze mo cą a agre sją, zgod -
nie z któ rym prze moc ro zu mia na jest ja ko „ce lo we uży cie si ły fi zycz nej, za -
gra ża ją ce lub rze czy wi ste, prze ciw ko so bie, ko muś in ne mu lub prze ciw -
ko gru pie czy spo łecz no ści, co po wo du je lub jest praw do po dob ne, że
spo wo du je zra nie nie, fi zycz ne uszko dze nie, śmierć, ból psy cho lo gicz ny,
za bu rze nie roz wo ju lub de pry wa cję” [1]. Agre sja jest zja wi skiem bar dziej
ob szer nym de fi ni cyj nie. Jest to for ma za cho wa nia ukie run ko wu ją ca nie -
za do wo le nie czy gniew na sie bie (au to agre sja), in ne oso by (agre sja słow -
na lub fi zycz na) lub przed mio ty z oto cze nia. Do dat ko wo nie na le ży my lić
agre sji z agre syw no ścią bę dą cą ce chą oso bo wo ści, któ ra prze ja wia się sta -
łą go to wo ścią do re ago wa nia agre sją w od po wie dzi na wy wo łu ją ce ją
bodź ce. Agre syw ność na to miast po wią za na jest z wro go ścią, któ ra ba -
zu je na po czu ciu gnie wu i mo że pro wa dzić do wer bal nej i be ha wio ral nej
agre sji. W kon tek ście psy chia trycz nym istot nym po ję ciem jest tak że po bu -
dze nie, któ re jest fi zjo lo gicz ną i psy chicz ną re ak cją or ga ni zmu wią żą cą
się ze zwięk szo nym na pę dem psy cho ru cho wym, na pię ciem emo cjo nal -
nym i ogra ni cze niem lub bra kiem kon tro li im pul sów. Po bu dze nie wy ma -
ga opa no wa nia, gdyż zwy kle je go kon se kwen cją są za cho wa nia agre syw -
ne oraz ak ty prze mo cy [2].
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