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Nigdy nie masz pewności
Katarzyna Bosowska
Pewnemu kupcowi udało się
przeprowadzić
na
targu
wspaniałą
transakcję:
sprzedał wszystkie swoje
towary, a jego pusta torba
wypełniła się kawałkami złota
i srebra. Przez ostrożność
chciał
jak
najprędzej
powrócić do domu i w
związku z tym postanowił
udać się tam natychmiast.
Przywiązał porządnie torbę
do siodła swojego konia,
spiął ostrogi i ruszył przed
siebie. Około południa zrobił
przerwę w pewnym małym
miasteczku. Stajenny, który
zajął się jego koniem,
podtrzymując go za lejce,
zauważył
pewien
niepokojący szczegół:

- Panie, w podkowie na
prawej
przedniej
nodze
twojego konia nie ma
jednego gwoździa!
- Daj mi święty spokój odrzekł kupiec - w ciągu
sześciu wiorst, które mi
pozostały,
podkowie
na
pewno nic się nie stanie.
Teraz nie mam czasu.
Po południu kupiec
jeszcze raz się zatrzymał w
pewnym zajeździe, gdzie
kazał dać swojemu koniowi
wiązkę owsa. Zajmujący się
stajnią służący przyszedł do
niego i powiedział:
- Panie, w podkowie na
prawej
przedniej
nodze

twojego konia brakuje małej
blaszki. Jeśli chcesz mogę ją
przymocować.
- Daj mi święty spokój
odpowiedział
kupiec
- zwierzęciu na pewno nic się
nie stanie w ciągu tych
dwóch wiorst, które mi
jeszcze zostały.
Wdrapał się na siodło
i podążył dalej w drogę.
Wkrótce
się
jednak
zorientował, że koń coraz
bardziej utyka. Niebawem
zaczął się słaniać. Nie trwało
to długo. W końcu upadł i
złamał sobie nogę. Nie
wiedząc, co ma dalej robić,
kupiec zdecydował się go
pozostawić. Narzucił sobie
na ramiona worek i poszedł
przed siebie. Noc zastała go
na
drodze
prowadzącej
przez niebezpieczny las.
Tam napadło na kupca
dwóch zbójów, którzy go
ograbili. Poraniony i zły
dowlókł się o świcie do
domu.
- To wszystko stało się
z powodu tego przeklętego
gwoździa! - powiedział.
Bracia Grimm
To opowieść o szczegółach.
Detalach.Maleńkich
drobiazgach, takich jak dodatki do
stroju, mrugnięcie powiek,
delikatny uśmiech, gest dłoni.
Albo pamięć o ważnej chwili
z czyjegoś życia, małe osobiste
święto, kwiatek czy malutka
karteczka z serduszkiem na
nocnym
stoliku,
miła
wiadomość, kawa rano na stole
w kuchni, skarpetki na grzejniku
przed wyjściem do pracy,
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wspólny żart zarezerwowany
tylko dla wtajemniczonych
i wiele innych gestów, słów,
dobrych spojrzeń po to, by
lepiej było żyć, mądrzej, silniej,
pełniej, osobiściej. Byśmy nie
byli jak wszyscy, nie próbowali
nawet, nie chcieli. Bo nasza
indywidualna historia pisze się
pomiędzy oczywistościami, w
godzinach
wolnych
od
zabiegania, w uważności na
ulotne chwile, na siebie, świat,
przyrodę, żywe stworzenia,
drugiego człowieka.
Tak często się spieszymy, bo
mało czasu, bo trzeba jeszcze
tyle zrobić, kosztem zaniedbań
tak
mikroskopijnych,
że
zupełnie
niewidzialnych.
Przeskakujemy
po
kilka
schodów, omijamy przeszkody,
w przelocie rzucamy słowa,
polecenia, pytania. Ciągle zajęci
tyloma sprawami puszczamy
oko do drobnych niedociągnięć
– co tam brakująca blaszka, czy
mały gwóźdź znaczą przy
życiowych sprawach. Byle do
przodu, zrobię jeszcze to
i tamto, a później odpocznę,
spędzę czas z bliskimi, pobędę z
dziećmi, porozmawiam z żoną,
mężem, odwiedzę rodziców.
Przecież nic się nie dzieje,
zrekompensuję im to później.
W wolnej chwili.
Ale przecież nie masz pewności,
że bezpiecznie dotrzesz do celu.
Titanic
zatonął
podobno
dlatego, że konstruktorzy dali za
mało nitów do kadłuba. Na
spokojnych wodach oceanu
radził sobie bez problemów, ale
wyrok śmierci wydała na niego
lodowa skała, na którą wpłynął.
Czy TY masz pewność, że
lodowe skały Twojego życia
pozwolą utrzymać Ci się na
powierzchni?
Czy
jesteś

wystarczająco silny? Czy masz
pewność, że Twój związek,
relacja z dziećmi, małżeństwo,
czy wszystko to, co dla Ciebie
ważne przetrwa nawałnice
i burze? Czy przetrwasz Ty?
Nie, nie masz tej pewności. Nikt
jej nie ma. Ale możesz zrobić ile
się da, by z uważnością
i precyzją pochwycić każdą
cieniutką niteczkę Twoich
codziennych chwil i próbować ją
ochronić, rozsupłać, związać, by
mogła połączyć Cię na długie
lata z tymi, których kochasz. To
jest jakiś sposób. Jakaś
gwarancja. Depozyt. Bo nie
rezygnujemy przecież łatwo z
czegoś, co tak misternie
budowaliśmy przez swoje życie.
Inaczej jednak jest wtedy, gdy
zamiast łączyć – zrywasz.
Gubisz, tracisz. Rezygnujesz.
Często dzieje się tak przed długi
czas, pozornie bezboleśnie,
monotonnie, zwyczajnie. Aż
wejdzie Ci to w krew, stanie się
zwyczajem,
nawykiem,
nałogiem. Wpisze się w Twoją
powszedniość
i
pozornie
bezobjawowo przetoczy się
przez organizm. Pozornie. Aż do
momentu, kiedy zaskoczy Cię
tragedia.

Ważne relacje w życiu to
połączenie setek cieniutkich
nitek. Nie łańcuchów.
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Nie spoglądam w kąt
Darek

Rok 2020 pokazał nam, jaki
świat jest nieprzewidywalny.
Wybuch pandemii, a wraz z nim
zagrożenia oraz wynikające
z
tego
konsekwencje
zdrowotne i społeczne dla
części populacji są już nie do
uratowania. Wszystkich nas
przeraża widmo dalszego życia
z całym "dobrodziejstwem"
wszechobecnego COVIDA.
Codzienność wypełniona jest
lękiem, co będzie dalej.
COVID w moim przypadku,
dawał mi jednak bardzo duże
możliwości w kontynuowaniu
choroby jaką jest alkoholizm.
Nie przypominam sobie aby w
ciągu ostatnich kilkunastu lat,
nie
mieć
codziennie
do
czynienia z alkoholem pod
różnymi postaciami.
Świadomość
wyrządzanej
krzywdy nie istniała, bo zawsze
była
przesłonięta
chęcią
spożycia czegoś mocniejszego.
To
ja
mam
osiągnąć
przyjemność, a cała reszta się
nie liczy. Moje zachowanie
coraz częściej, dawało mi do
zrozumienia, że staję się
bezsilny wobec choroby. Każdy
kolejny poniedziałek miał być
początkiem walki z nałogiem.
Walka jednak kończyła się
bardzo
szybko
lub
nie
dochodziło do niej wcale. Nie
zrobiłem zupełnie nic, aby
podjąć rękawicę. Otoczenie
jednak
powoli
traciło
cierpliwość. Po kolejnym moim
upadku, moja najbliższa osoba
stwierdziła, że bez pomocy
terapeutycznej
będzie
jej
bardzo ciężko ciągnąć nasz
związek. Jakież było moje
oburzenie. Co ona sobie
wyobraża? Ja, taki porządny
"gość" mam podjąć jakieś kroki
w
walce
z
nałogiem?
Jednocześnie, pojawiła się
myśl, że może jednak warto
spróbować.

Żona oznajmiła mi, że musi
podjąć się leczenia jako osoba
współuzależniona. Z uwagi na
panującą sytuację, zaczęły się
telefony do polecanych osób
i instytucji.
Lęk i obawa przed jakąkolwiek
zmianą w moim postępowaniu
brały górę nad zdrowym
rozsądkiem.
Tylko
czy
u alkoholika jest zdrowy
rozsądek? I w tym przypadku
COVID był przyjazny, ponieważ
w dalszym ciągu mogłem
pozostawać w jakimś stopniu
anonimowy.
Aby zmiana nadeszła należało
zrobić pierwszy krok w swoim
postępowaniu. Sama decyzja to
za mało. Pamiętam jak dziś
jedną z pierwszych wizyt
u terapeuty, kiedy padło pytanie
o treści: "czy pan chce w ogóle
przestać pić?". Konsternacja
z mojej strony i pierwsza myśl
jaka przyszła mi do głowy
- o czym Pani mówi, przecież ja
przyszedłem po pomoc i ta
pomoc mi się należy.
Po wyjściu z terapii natłok
myśli, czy ma to jakiś sens.
Znowu obawa i lęk, że należę
do grupy ludzi, którym się nie
udało. Tyle tylko, że praktycznie
jeszcze nic nie zrobiłem oprócz
kilku rozmów telefonicznych
z trzeźwiejącymi alkoholikami.
Niejednokrotnie
zadawałem
sobie pytanie na początku
trzeźwienia,
ile
jeszcze
wytrzymam.
Od podjęcia decyzji o leczeniu
zdarzyły mi się przypadki
zapicia. Gdyby nie tłumaczenia
przyjaznych
ludzi,
że
to
choroba zmieniła mój sposób
myślenia i zachowania, pewnie
dałbym znowu za wygraną
i
odpuścił.
Postanowiłem
jednak kontynuować terapię.
W międzyczasie pojawiła się
literatura, opisująca problemy
alkoholowe,
uczestnictwo
w terapii, spotkania AA.
6

Nie pĳę trzy miesiące.
Czy to dużo? Na pewno nie.
Cieszę
się,
że
zrobiłem
pierwszy krok. Lęk przed
zmianą, odsunął się w kąt. Mam
jednak świadomość, że zerka
w dalszym ciągu na mnie
i pewnie czeka na okazję, aby
znowu było jak dawniej - przed
zmianą.
Nie spoglądam w kąt, omĳam
go szerokim łukiem...

Nie byłoby tej zmiany, gdyby nie
obecność przy mnie mojej
wspaniałej
żony,
rodziny,
terapeutów i przyjaciół ze
wspólnoty AA.
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Walentynki - miłość do samego siebie
Dorota

Zbliżają się Walentynki. Czas
miłości i bliskości. Ale także czas
okazywania troski. Zazwyczaj
kierujemy
ją
na
zewnątrz
- w stosunku do swoich
ukochanych. W tym roku warto
pamiętać jeszcze o jednej osobie,
która czeka na tę miłość.
Nieustannie.
Każdego
dnia.
O sobie samym.
Zaopiekuj się sobą

Zbyt często, gdy koncentrujemy się
na
bliskich,
przyjaciołach
i rodzinie, szybko odrzucamy
możliwość obdarowania miłością
samych siebie. W dzisiejszych
czasach jesteśmy tak zajęci
i rozproszeni sprawami zawodowymi, telefonami, że rzadko
poświęcamy chwilę, aby ocenić,
jakie są nasze potrzeby. Zdarza się,
że czujemy się samolubni lub
winni, poświęcając czas na dbanie
o siebie. Jednak, gdy zaniedbamy
ten obszar, ryzykujemy również
pojawienie
się
trudności
w pozostałych. Im bardziej

jesteśmy wypaleni, tym gorsze są
nasze interakcje z naszymi bliskimi,
efekty naszej pracy i ostatecznie
cierpimy.Kluczowe znaczenie ma
włączenie
do
swojego
codziennego życia praktyk “mikro
samoopieki”. Jak zaczyna się Twój
dzień? Od głośnego alarmu
budzika?Następnie włączasz radio,
w którym słyszysz kolejne
kontrowersyjne
wiadomości,
dzieci rozlewają sok, a Ciebie już
boli głowa? Potem jedziesz do

pracy i stoisz w korku, przyglądając
się “walce na gesty” agresywnych
kierowców? W końcu docierasz do
pracy
i
teraz
teoretycznie
rozpoczynasz swój dzień. Nie
zdążyłeś nawet wykonać pierwszej
czynności służbowej, a poziom
stresu w Twoim organizmie już jest
bardzo wysoki. Praktyki mikro
samoopieki pomagają zwalczyć
właśnie takie sytuacje. Zaczynają
się na początku dnia i trwają aż do
końca. Na każdym etapie dnia
przyglądasz się swoim potrzebom
i je… realizujesz. Rano wstajesz
chwilę wcześniej, aby móc w ciszy
7

delektować
się
śniadaniem.
W pracy robisz sobie przerwy na
kawę, czy krótki spacer, a w każdej
nerwowej sytuacji starasz się
znaleźć chwilę dla siebie.
Ulecz rany
z

przeszłości

Dzień Świętego Walentego to nie
tylko dobra okazja do rozpoczęcia
praktyk dbania o siebie na
poziomie “tu i teraz”. To
także czas, w którym warto
spojrzeć wstecz i uleczyć
swoje
zranione
serce
i duszę. Być może na
przeszkodzie do osiągnięcia
pełni
szczęścia
stoi
wydarzenie z dzieciństwa,
a może stan, w jakim
znaleźliśmy się poprzez
tempo naszego życia,
trudności w pracy, czy
wysokie
ambicje.
Niezależnie od powodu dajmy sobie szansę, aby
z
pomocą
specjalisty
przyjrzeć się przeszłości
i emocjom, które w nas
wywołuje. Terapia to akt
najwyższej odwagi. Jednak
to także symbol troski o nas
samych. A przecież każdy z nas
powinien darzyć siebie największą
miłością.
I
to
nie
tylko
w Walentynki....
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Poczwarka i motyl
Kasia
Lęk przed zmianą.
Pierwszy pytanie jakie pojawiło
mi się w głowie brzmiało –
czego się boję? Odpowiedź
przyszła również niespodziewanie, strach wynikał z tego, że
czegoś nie znam. Może znasz to
uczucie, boisz się egzaminu, bo

możemy
się
rozwinąć.
Przychodzi mi na myśl, pewna
historia
zasłyszana
jako
dziecko o poczwarce i motylu.
Jak każdy wie poczwarka to
stadium, po którym przeobraża
się w motyla. Gdyby poczwarka
nie wyszła z kokonu, to nie
stałaby się motylem. Czy gdyby

nie znasz pytań, a nie wiesz czy
Twoja
wiedza
jest
wystarczająca.
Boisz
się
rozmowy
rekrutacyjnej,
ponieważ nie wiesz jaki
schemat rozmowy zostanie
wykorzystany. Lubimy mieć
wszystko w ściśle określonym
porządku, który nie wymaga od
nas nagłych i szybkich decyzji,
które wpływają na nasze życie.
Można to nazwać jako - naszą
strefę komfortu. Wychodząc
poza sztucznie narzuconą przez
siebie samych ramę czujemy się
nieswojo.
Jednak
tylko
wychodząc
poza
schemat

motyl bał się, to czy stałby się
motylem?
Strach
może
hamować nasze talenty i rozwój
oraz może być bezpodstawny,
ponieważ
zmiany,
które
obserwujemy
i
których
jesteśmy częścią nie są w pełni
zależne od nas, jednak są
nieuchronne.
Mamy
tę
możliwość zapanowania nad
swoim lękiem, a prawdziwa
odwaga
jest
działaniem
pomimo dyskomfortu i strachu.
Kiedyś usłyszałam, że tylko
głupiec się nie boi, więc strach
jest w porządku. Odczuwanie
negatywnych
emocji,
jest
8

w porządku. Najważniejsze by
one nie hamowały Nas, Ciebie
przed rozwojem, poszerzaniem
horyzontów
i
głośnym
mówieniem swojego zdania,
które jest ważne i potrzebne
światu.
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Moja osobista pandemia
Ania M.

Kasia poprosiła mnie o napisanie do kwartalnika. Pomyślałam sobie: „a o czym mam
tam napisać”? Jakie podsumowanie roku? Mój czas się
zatrzymał tak jak i znacznej
większości ludzi. Tak jakoś
mogłoby się wydawać, że mniej
chwil, kiedy można poczuć ze
się żyje.Patrzę wstecz... mój rok
to rok pracy, uciekających
momentów. Zakup mieszkania a
wraz z tym nieustająca lista
wydatków. I tak sobie właśnie
myślę, że nie tylko mieszkanie
mi się buduje. Ten rok to moja
budowa siebie... od początku.
Odkrywanie siebie kawałek po
kawałku, już bez wstydu i bez
strachu. Na końcu głowy
pojawia mi się pytanie: a jak
długo jeszcze? Tak jak z tą
pandemią... czasem ma się już
dość
izolacji,
ograniczeń,
nałożonych zakazów i nakazów.
Może tak jak w życiu?
Może to dobry moment, żeby
znaleźć w sobie własną
pandemie, która izoluje nas od
innych, od własnych pragnień i
marzeń a przede wszystkim od
siebie?Może warto znaleźć w
sobie wirusa który sieje
spustoszenie zamiast napełniaći
ożywiać życie?Może czasem
trzeba
zachorować,
żeby
wyzdrowieć? Nie wiem ale
jestem pewna, że prawdziwy
powrót do siebie pozwala
odzyskać wolność po życiowej
kwarantannie.
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Wytnij-wklej
Ziko
Jestem trzeźwiejącym alkoholikiem z 6 letnim stażem
i przebudzony duchowo od 5 lat.
Proces jaki rozpoczął się wraz
z akceptacją, w całości pierwszego
Kroku i rozpoczęciem pracy na
programie
ze
sponsorem.
Spowodował zmiany w moim
myśleniu, które trwają nadal i są
dla
mnie
każdego
dnia
różnegorodzaju doświadczeniami.
Jest radość, fascynacja, pogoda
ducha, jest też frustracja, smutek i
niepokój. Pojawia się sporo takich
emocji
i
uczuć,
których
doświadczałem w okresie niepicia
(dzieciństwo) a gdzieś przez lata
wpływów
pijanego
świata
przybrały karykaturalne formy albo
skarlały tak, że niemal zanikły.
Proces ten obudził uśpione zmysły
i otworzył je na inną rzeczywistość,
niekoniecznietą przerażającą, ale
także tą pełną wdzięczności za
cuda tego świata i życia. Jestem
przekonany, że to jest zaledwie
początek, co jednak już dziś
pozwala mi rozróżniać barwy 24
godzin trzeźwego dnia. Mało tego.
Za ,,pokolorowanie” tego dnia w
głównej mierze to ja biorę
odpowiedzialność
z
pełną
świadomością
i
bez
,,wspomagaczy”
fałszywie
ubarwiających
rzeczywistość.
Dobór kolorów z tej obfitej palety
barw to fascynująca przygoda.
Moją pasją, którą zaraziłem się w
młodości, było właśnie malowanie
olejem na płótnie, do czego z
radością wróciłem po latach
posuchy, a raczej odstawienia
z powodu złych skojarzeń
dotyczących okoliczności jakie
w
moim
pijanym
życiu
towarzyszyły
tworzeniu
czegokolwiek a raczej niszczeniu.
Dziś te wspomnienia wracają, ale
wiele się zmieniło. Przede

wszystkim myślenie i intencja
działania.Tymczasem małżonka ma
jeszcze trudności z akceptacją,
gdyż kiedy siadam przed płótnem
i w powietrzu zaczyna się unosić
zapach terpentyny, to w jej
w głowie przewijają się obrazy
tamtych koszmarnych dni pełnych
niepokoju i bólu. Jednak tej decyzji
nie
podjąłem
pochopnie
i samowolnie.Stopniowo dojrzewałemi przygotowywałem sobie
odpowiednie warunki i klimat nie
bez starych nawyków, a raczej
dających inspirację do stworzenia
czegoś o czym marzyłem na
samym początku swojej pasji
jakieś 35 lat temu. To było jeszcze
takie
czyste
i
nieskażone
alkoholem. Właśnie to jest jedna
z tych rzeczy, którą chciałbym
skopiować i wkleić do tej
dzisiejszej,
jakże
odmiennej
rzeczywistości. Daje mi to
możliwość wyrażenia swoich
emocji w ten specyficzny sposób,
dobierając kolory z niezliczonej
palety barw, realizując ciekawe
własne wizje. Już nie chce
kopiować ,,cudzych” obrazów,
a raczej wykorzystać ten potencjał,
który obudził się podczas pracy na
programie
i
czynnym
uczestniczeniu w życiu wspólnoty
AA oraz spotkań na grupie
terapeutycznejw poradni.Miałem
to szczęście , że na mojej drodze
trzeźwości we wspólnocie AA
podziało się tak dużo w tak krótkim
czasie. Pojawili się wyjątkowo
ciekawi ludzie pełni pozytywnej
energii. Oni zarazili mnie ,,służbą”
na grupie, co miało i ma zbawienny
wpływ na moje trzeźwienie.
Rozpoczęło się budowanie własnej
wartości i mierzenie się ze swoimi
słabościami, lękami przed oceną,
krytyką i strachem ,,co to będzie
jak nie dam rady sprostać
10

oczekiwaniom„ czy to najgorsze
,,co
ludzie
powiedzą”.Przez
kilkadziesiąt lat byłem karmiony tą
fałszywa prawdą o sobie, że jestem
tylko wartościowy w towarzystwie
i to pod wpływem alkoholu, a poza
tym lepiej się nie wychylać bo ,,za
wysokie progi na moje nogi”.
Ciągle w czyimś cieniu, albo
udawanie kogoś kim się nie jest,
a chciałoby się być. Czyli kolejne
kopiuj-wklej. Tym razem żałosna
kopia o wyjątkowo wątpliwej
jakości, dająca krótkotrwały efekt,
a potempozostaje zażenowanie
i poczucie jeszcze większego
wstydu i rozpaczy. Nie było i nie
jest łatwo po tylu latach karmienia
się taka ,,prawdą” nagle całkowicie
zmienić myślenia o sobie. Jest to
jednak
możliwe,
czego
doświadczyłem i mam namacalne
dowody w trzeźwym już życiu .
To właśnie zasługa tych przyjaciół trzeźwiejących
alkoholików,
których zesłał mi Bóg
po
kapitulacji 24.06.2014r. Dzięki nim
nauczyłem się kilku ważnych zasad
funkcjonowania
w
nowej
rzeczywistości tego świata. Do
tego był mi potrzebny drugi
alkoholik
wprowadzając
na
program 12 kroków, a potem
objaśniający mi tradycje. Do tego
kolejne służby na grupie itd. Tylu
ludzi
życzliwie
nastawionych,służących pomocą
i
suges�ami.
Usłyszane
doświadczenia robiły swoja robotę
i kształtowały obraz mojej nędzy,
a zarazem wizji przyszłego
pięknego życia. To wszystko ma
wpływ na moje dzisiejsze życie,
podejmowane decyzje i radzenia
sobie w różnych sytuacjach
i z różnymi emocjami. Jednak żeby
nie było tak pięknie to przyznaję,
że popełniałem wiele błędów ale
dowiedziałem się też, że mam do
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nich prawo. Konsekwencja tego
było to, że stałem się bardziej
uważny i podchodziłem ostrożniej
do wszystkiego. Jedną z zasad jaką
wprowadziłem w życie to zasada
ograniczonego zaufania. Doświadczyłem tradycji drugiej, która
boleśnie obnażyła prawdę, iż to
jedynie
Bóg
jest
moim
autorytetem i władzą. Wydarzenia
te sprawiły, że zacząłem nabierać
zdrowej pewności siebie i
świadomości, że mogę być
wartościowym człowiekiem jeżeli
zostanę prawdziwy, autentyczny,
nie dający się przerobić na czyjąś
m
o
d
ł
ę
i oczekiwania. To samo odkryłem
w swoim sposobie postępowania
jeżeli chodzi o egoistyczne
narzucanie zachowań i swoich
wizji jedynie słusznych, zamiast
suges�i w duchu pokory, co jest
podstawową zasadą AA. Nie chcę
stać się po raz kolejny czyjąś kopią
i tak samo nie zamierzam wklejać
mojej wizji trzeźwienia na siłę
i
bezwzględnie
przekonując
kogokolwiek, że ten model
trzeźwegożycia jest najlepszy.
Miałemto szczęście i zaszczyt być
poproszony
kilka
razy
o sponsorowanie i tu właśnie
nastąpiła zmiana mojego myślenia
i
perspektywy
patrzenia.
Przeżywałem wówczas wiele
pięknych chwil z podopiecznymi,
co dawało mi sporo satysfakcji
i poczucia wykonania dobrej
roboty, ale kiedy przychodzi ten
moment, gdy dowiaduję się, że to
nie jest takie piękne i kolorowe,
a podopieczny zapija, życie boli.
Pojawia się żal, rozgoryczenie
i poczucie winy. Dochodzi wreszcie
do mnie, że jestem tylko nędznym
narzędziem w rękach Boga, a nie
Bogiem. Nie da się wgrać
,,oprogramowania” jakie zadziałało w mojej głowie i duszy do
drugiego alkoholika na zasadzie
kopiuj- wklej. To jest nieco bardziej
skomplikowane.Te doświadczenia
uważam za najcenniejsze na mojej
drodze trzeźwienia. Wiem teraz, że
trzeba
do
tej
,,roboty”

niesamowitej pokory, cierpliwości,
taktu, wyrozumiałości, stanowczości i poświęcenia. Bezwzględnie
muszę
odrzucić
poczucie
wyższości, gwiazdorstwa i pychy.
Dzięki Bogu sporo przyjaciół
(trzeźwiejących)miało
podobne
doświadczenia i mogę korzystać
z tej darmowej wiedzy na
mi�ngach,
warsztatach
czy
terapiach.
Z
przerażeniem
słuchałem będąc na odwyku, że
potrzeba minimum czterech lat, by
mózg zaczął w miarę normalnie
funkcjonować po wieloletnim
destrukcyjnym piciu alkoholu
i mam wrażenie, że tak jest
faktycznie bo dziś patrzę nieco
inaczej na wspólnotę AA, program
12 Kroków, Tradycje i sponsorowanie, niż na początku drogi.
Najważniejszą zmianą, a zarazem
zasadą jaką widzę dziś jest to, żeby
pozostać sobą i nie dać się
skopiować ani niczego nikomu nie
wklejać. Chcę pozostać sobą takim
jakiego odkrywam każdego dnia
dzięki programowi i suges�om
usłyszanych na grupie. Nie będzie
to oczywiście możliwe bez
kolejnych trzeźwych 24 godzin.
Mam już swoje lata i chciałbym się
delektować każdą chwilą móc ją
,,pomalować”
po
swojemu
zachowując oczywiście miejsce na
sugs�e. Nigdy więcej kopiuj-wklej.
To jest zarezerwowane jedynie dla
mojej Siły Wyższej. ,,Niech się
dzieje Twoja wola Panie a nie
moja.”
Pozdrawiam i do zobaczenia na
szlaku.
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Kartka papieru
Asia
Jestem
współuzależniona,
jestem żoną trzeźwiejącego
alkoholika. Dziś mąż zwrócił się
do mnie z prośbą o napisanie
tego artykułu. Nie była to
bynajmniej jego pierwsza taka
prośba od kiedy uświadomił
sobie, że jest alkoholikiem.
Prośby te dotyczyły pomocy dla
osób, które borykają się z tym
samym problemem co my. Są to
rozmowy, telefony, porady,
suges�e. Dziś z perspektywy
czasu widzę, że nazbierało się
sporo takich wydarzeń, którymi
mogę się podzielić z innymi,
moimi
doświadczeniami
w powrocie do normalności. Ta
choroba ma dwie strony
medalu, albo i więcej, bo pole
rażenia dotyka całej rodziny,
osoby uzależnionej i współuzależnionej. Moje życie chcę
dziś porównać do kartki
papieru, która kiedyś była
pusta,
czysta,
gładka,
nieskazitelna, ale pod wpływem
choroby
męża,
zadanego
emocjonalnego
cierpienia,
bólu, poniżenia, utraty życiowej
równowagi, nadszarpniętego
niejednokrotnie
zaufania,
kłamstwa
traciła
swoją
gładkość, stawała się pomięta,
potargana, nadająca się jedynie
do
kosza.
W
pewnym
momencie ok 7 lat temu
zmęczona manipulacją męża,
kolejnymi kłamstwami, poniżaniem, piciem stanęłam nad
„przepaścią” z zamkniętymi
oczami z decyzją, albo coś
zrobimy z tym wszystkim, albo
nasze drogi się rozchodzą!?
Zaczęłam od siebie, nie mając
obok nikogo, kto by cokolwiek

doradził, nie mając pieniędzy,
pracy, miałam dzieci, wiarę,
nadzieję i dziś wiem, że była
i miłość, mimo wszystko do
osoby, która tak bardzo co dzień
raniła, prosto w serce… Miałam
tylko tyle i aż tyle. Stanęłam pod
drzwiami PCK, pod drzwiami
psychologa, chciałam uciec,
mimo strachu – zostałam. To
była pierwsza osoba,której to
wszystko powiedziałam, tak
szczerze.
Psycholog
mnie
wysłuchała,później
zasugerowała
niebieską
kartę,
alimenty,
terapię
dla
współuzależnionych
(Fenix).
Tam
grupa
wsparcia
uświadomiła mi, że nie ma na
co czekać, psycholog ma rację,
nic samo się nie zrobi, a on sam
się nie zmieni, a ja swoim
współuzależnieniem nieświadomie nieraz go kryłam,
koloryzowałam rzeczywistość,
co było mu na rękę. Wszystko
po kolei wdrażałam w życie, nie
było to łatwe. Decyzje te
spowodowały, że parę ludzi
z
rodziny
nie
potrafiło
zaakceptować
moich
stanowczych decyzji i nazwania
rzeczy po imieniu, co pokazało
mi ich prawdziwe oblicze.
Psycholog, adwokat, terapia, to
nie było życie, o którym
marzyłam, ale też nie chciałam
tkwić w miejscu, w którym się
znaleźliśmy. Słuchałam ludzi
mądrzejszych,
ludzi
po
przejściach takich jak my, dużo
czytałam, terapeuta zobrazował
mi czym jest i jak potężna to
choroba, patrzyłam też inaczej
na męża, to nie jego wina, że
jest chory, ale jego wina, że nie
12

mierzy się z nią na poważnie. Po
każdym kolejnym miesiącu
moja pewność siebie, zdeptane
ambicje, marzenia podnosiły
się, stawałam się spokojniejsza,
znalazłam pracę, pokonałam lęk
przed ludźmi, wyszłam do
świata. Podnosiłam znowu
głowę do góry, zaczęłam
wierzyć w siebie, że choćby
nawet sama dla dzieci moje
życie będzie inne, normalne.
Stawiając męża trochę pod
ścianą
z
wszystkimi
konsekwencjami jego picia
dałam mu do zrozumienia przez
moje stanowcze działania, że ja
tu i teraz chcę zmian, nie chcę
dalej tak żyć! Rozpoczął się
powoli nasz proces tym razem
nie dla drugiej osoby, ale dla
siebiesamej.Model
usatysfakcjonowania
drugiej
osoby też już przerabialiśmy
i nie wniosło to nic dobrego na
dłuższą
metę,
wprost
przeciwnie wszystko wracało
jak bumerang. Po jakimś czasie
zauważyłam, że tą moją
pomiętą
kartkę
można
próbowaćwyprostować.
Wzięliśmy udział w zamkniętych
rekolekcjach
małżeńskich,
każdy chodził na terapię, grupy
wsparcia, mityngi. Staraliśmy
się
odbudować
zaufanie,
szacunek, uczucia, miłość.
Ważne jest, by dwie strony na
100% się angażowały, starały,
szanowały. Jedna strona to
okiełznać
chorobę,
nie
oszukiwać, nie popełniać tych
samych
błędów.
Druga
próbować zrozumieć chorobę,
nie rozdrapywać ran, nie
wypominać, wiadomo nasza
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pamięć to nie dysk, niestety
wykasować się nie da, to w nas
siedzi i siedzieć będzie ,ale
trzeba pozwolić opaść na dno.
To wszystko to proces, to
wszystko nie odbuduje się w
miesiąc, nie czarujmy się, trzeba
czasu,wyrozumiałości,
cierpliwości i zauważenia, że
alkoholik się stara,s tara się by
nasza kartka mogła znowu być
prosta, z rysami ale prosta.
Dzisiaj wiem, że nie byliśmy
ewenementem światowym, że
to się dzieje wokół nas, ta
choroba niczym plaga niszczy
małżeństwa, kiedyś ukrywałam
to wszystko przed całym
światem, rodziną, bliskimi,
tuszowałam
niedociągnięcia
męża, niedyspozycje, wybryki,
upadki, zapicia, ledwo wiązałam
koniec z końcem i tylko osoba
współuzależniona wie o czym
pisze i tylko taka osoba wie ile
to kosztuje zdrowia, energii,
życia. Jestem dziś wdzięczna
Bogu, że mogę dzielić się moim
doświadczeniem z innymi,
a wiedza którą nabyłam może
pomóc innym przejrzeć na oczy,
dodać odwagi, nadziei, cieszy
mnie to, że dziś pewniej stoję na
nogach, nie jestem gorsza,
bezwartościowa, mogę komuś
podpowiedzieć, gdzie ma się
udać, co zrobić, mogę zasiać
ziarno
nadziei,
pozwolić
uwierzyć we własne siły,
poprawić koronę czy dmuchnąć
w skrzydła, podpowiedzieć, że
to życie nie musi tak wyglądać i
wiele można zmienić, bo trzeba,
bo warto, bo można.
Trzymam kciuki.
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Nie bój się ryzykować
Grzegorz
Witam wszystkich, wkroczyliśmy
w nowy rok, a co za tym idzie
czekają nas zmiany i niepewność
jutra. Każdy z Nas boi się czegoś
innego. Jest to normalne, ale
wszyscy boimy się tego czego nie
znamy. W dobie pandemii czujemy
lęk przed chorobą, sczepieniem
a nawet śmiercią. Czujemy lęk
przed zmianą pracy, mieszkania,
a niekiedy przed zmianą stylu
życia. I to właśnie jest chyba
najtrudniejsze. Ale dlaczego?
Może z przyzwyczajenia, a być
może tak jest wygodniej. Co z tego,
że partnerka czy partner to nie to.
Może się dogadamy i jakoś to
będzie, czyż nie warto lęk zamienić
w ekscytację i radość na samą
myśl o tym, że czekają nas zmiany?
Popatrzmy na dzieci. One nigdy się
nie boją, gdy robią coś nowego i są
ciekawe co będzie dalej. Gdyby tak
było, strach nie pozwoliłby im
uczyć się i poznawać nowych
rzeczy. Kolejnej rzeczy, których się
boimy to opinii ludzi, co o nas
pomyślą. Kiedyś miałem taki
problem. Nie jest łatwo zmienić
styl życia z picia na nie picie. Była
to chyba najtrudniejsza decyzja
w moim życiu, której oczywiście
nie podjąłem sam. Tu się pojawia
strach, co ludzie powiedzą wstyd,
że coś jest ze mną nie tak skoro
korzystam z porad psychiatry,
wizyty u psychologa, odwyku
i spotkań z grupą. Podjąłem jednak
stosowne kroki. Przełamałem
strach i wstyd – nie żałuję ani
jednej chwili od tej decyzji. Szkoda,
że tak późno. A to, co inni myślą
i mówią o mnie zupełnie mnie nie
interesuje. Dzięki tej decyzji moje
życie zmieniło się o 180 stopni.
Żyję, mam wspaniałą rodzinę
i korzystam z życia. Najtrudniej jest
zrobić pierwszy krok, a potem już
jakoś leci…

„Trzeba mieć odwagę zmieniać to,
co można zmienić”. Jeżeli nie
mamy odwagi na zmiany, to nigdy
nie dowiemy się, co jest po drugiej
stronie.
Nie bójmy się ryzykować. Po jakimś
czasie dojdziemy do wniosku, że
była to jedyna słuszna decyzja.
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Trzymajcie się w zdrowiu i nie
bójcie się!
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Najgorszy dzień ma tylko 24 h
Renia
Dziś zadaję sobie pytanie, żyjąc
prawie całe moje życie w lęku, czy
to dzieciństwo, czy to w dorosłym
życiu.

widzę i z czym muszę sobie dać
radę... wszystko dla innych było
podane na tacy, wszystko robiłam
dla wszystkich tylko zapomniałam
o własnym JA.

Jak Ja dałam radę?

I bywa, że Bóg zsyła nas w takie
miejsca, gdzie mamy pomóc jakiejś
osobie, ale
gdy my dajemy
wszystko, a ta druga osoba tylko
nas rani to trzeba powoli
odpuszczać i dać temu czas.
Wycofywać się i walczyć o siebie.
Jeszcze
mam
emocjonalną
huśtawkę, ale nie żałuję, że mam
teraz spokój, nikt mnie nie
nachodzi i nie lęka. Podstawa to
czuć się bezpiecznie, bo co to za
dom i życie w ciągłym lęku - jak na
bombie, zastanawiać się kiedy coś
wybuchnie.

Ale dziś patrzę z boku, że wtedy to
nie widziałam. Co to lęk! Żyłam
z dnia na dzień nie zastanawiając
się nad sobą... Wiem o tym, że
zawsze się bałam wszystkiego żyjąc
w rodzinie alkoholowej później
jako małżeństwo tak samo
stworzyłam rodzinę alkoholową.
Wzięłam za męża alkoholika. Ale to
było wszystko znane, a najlepiej
wchodzić w coś co nam jest znane.
Boimy się zmian bo nie wiemy, co
się wydarzy, czy damy radę, jest
nam to obce więc wolimy tkwić
w tym, co jest znane. Tak jest
najlepiej.

Tkwiłam w sytuacji, która mnie
wyniszczała, ale nie umiałam tego
przerwać,
dużo
czytałamo
współuzależnieniu
powoli
dojrzewałam emocjonalnie, ale
każda zmiana dla mnie była
lękiem, a jak nie dam rady?

Moja praca nad sobą trwała długo
od roku 2015 r do nadal. Ale dziś
mogę powiedzieć, że dałam radę,
a moje życie składało się
z "muszę" nie „mogę ", nie
zastanawiałam się nad sobą.
Oczywiście lęk będzie tkwić
w mojej świadomości jest ciężko
z tego wyjść, ale małymi kroczkami
idę dalej, nie poddaje się.

Ale dziś powiem trudno i idę dalej,
przecież najgorszy dzień ma tylko
24 h.

Jak upadnę podnoszę się i idę
dalej. Małe kroczki to te rzeczy,
które chcę najpierw poukładać
w głowie z dystansem. I co się stało
ważnego, to to, że Bóg postawił mi
pewne osoby na mojej drodze.
Złożyłam CV o pracę, ile razy ja się
chciałam wycofać, ale mówiłam
sobie, że dam radę, bo podstawa
zacząć od trybu materialnego.
Poukładać
wszystko
powoli,
przygotować swoją rodzinę na
zmianę, a szczególnie moich
synów. Krok po kroczku jak ja to
15
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Życiowe puzzle
Beti
Wielu sytuacji w życiu nie jesteśmy
w stanie zrozumieć i odpowiednio
zinterpretować. Szczególnie gdy
spływają na nas niespodziewanie –
tak trochę jak „grom z jasnego
nieba”.O ile byłoby łatwiejsze życie
gdybyśmy przeżyli je tak, jak sobie
zaplanujemy, ale jednak nie
każdemu jest to dane. Ludzie są
różni i nie zawsze potrzeby jednego
są również potrzebami drugiej
osoby w związku. Nagle…pewnego
dnia, coś pryska jak bańka mydlana
i okazuje się, że w moim życiu
zaszła zmiana. Do żadnej zmiany,
tak niespodziewanej człowiek nie
jest w stanie się przygotować. Nie
można nauczyć się nawet sposobu
zachowania. To co nas spotyka
niespodziewanego zazwyczaj nas
dziwi, cieszy lub smuci. Dobrze,
gdy jest to zmiana pozytywna,
która powoduje radość i daje chęć
do dalszego działania. Gorzej, gdy
losy ludzi zmieniają się na gorsze,
ich życie staje się trudniejsze do
ogarnięcia.
Moim
zdaniem
jakakolwiek zmiana w naszym
życiu następuję to budzi lęk przed
nieznanym. Zmiana może wywołać
wiele różnych reakcji u ludzi. Jedni
mogą być zachwyceni, że czegoś
fajnego w życiu dokonali, a inni
zrozpaczeni że jednak nie udało się
czegoś zaplanowanego dokonać.
Zostałam kiedyś postawiona przed
faktem dokonanym, zostałam
sama z dwójką dzieci. I nie będę tu
rozwijać tematu, czy wdawać się w
szczegóły typu: „czyja to była
wina” bo nie o to chodzi w moim
artykule. Tylko chcę Wam napisać
jak wiele można dokonać, gdy
wreszcie ktoś otworzy Wam
oczy.Po raz drugi w życiu musiałam
pokonać lęk przed nieznanym
i przejść do codzienności. No ale
jak to mówią, co nas nie zabije to

nas wzmocni, więc i ja
postanowiłam pokazać że dam
sobie radę. W człowieku drzemie
niewidzialny potencjał, który
czasem pobudzony do działania
jakimś impulsem zaczyna dopiero
ożywać. Potencjał to coś pięknego,
co nosi w sobie każdy z nas. Ma go
każdy w sobie i warto byłoby, aby
każdy go wykorzystywał, by w
życiu robił to, co lubi, co sprawia
mu przyjemność. Skoro podjęłam
jakąś decyzję w życiu to po prostu
ponoszę jej konsekwencje. Nie ma
co się nad sobą użalać, choć łatwiej
jest podsumować swoje porażki w
życiu po czasie niż w chwili, gdy
akurat je przeżywamy. I ja to wiem,
jak również to, że wszystko w życiu
dzieje się po coś. Choć na dany
moment jeszcze nie wiemy po co,
ale tak jest. Możecie pomyśleć, że
piszę tu teraz slogany, ale to są
moje szczere odczucia, do których
dochodziłam długi czas. Osoba
słaba pewnie by się poddała,
załamała, straciła wiarę w siebie, a
ja miałam tę moc, która pozwoliła
mi dalej żyć. Bo ja nadal miałam
dla kogo. Moją mocą okazały się
ukochane dzieci, choć jak
wszystkie nastolatki i również moje
pokazały nie raz swoje humorki w
wieku dojrzewania. Ale jednak
dzieci dają człowiekowi moc. Jak
tylko potrafiłam, starałam się
zapewnić moim dzieciom to, czego
potrzebowały w miarę moich
możliwości. Nie wiem na ile udało
mi się sprostać ich oczekiwaniom,
ale na tamten moment w życiu
zrobiłam to, co mogłam. Cofając
się myślami wstecz i analizując
moje życie, nic bym nie zmieniła,
ani jednego dnia. Każde przeżyte
wydarzenie było ważne, każdy
człowiek w moim życiu i każda
relacja.
Z każdego przeżycia
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można w przyszłości wyciągnąć
naukę dla siebie. Bo to jaka jestem
teraz i to jakie są moje dzieci
zawdzięczam w dużej mierze sobie
samej. Gdybym nie podjęła kilku
prób zmiany własnego życia, to
zapewne nie doszłabym do tego,
co mam. To nic, że spotyka nas lęk
przed zmianą, to naturalna kolej
rzeczy. Wyjście ze swojej strefy
komfortu i robienie czegoś innego,
nowego, trudnego to strach przed
zmianą, który trzeba oswoić.
A z oswojoną emocją da się żyć,
gdy tylko przekonamy się, że
zagrożenie minęło. Trzeba dużo
cierpliwości tak jak przy układaniu
puzzli z 1000 elementów, aby
obrazek cieszył oko, gdy będzie już
gotowy.
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Nigdy nie jest za późno na miłość
Mateusz
Moja przygoda z lękami rozpoczęła
się stosunkowo szybko, już jako
dziecko miewałem pierwsze oznaki
fobii społecznej oraz już w tedy
miałem skłonności do "zamykania
się w swoim świecie" w którym
czułem się normalniejszy, lepszy i
bardziej doceniony. Pierwsza próba
wyjścia z problemu miała miejsce
zaraz po ukończeniu przeze mnie 18
lat. Do wizyty u specjalisty skłoniła
mnie w tedy pierwsza w życiu
depresja spowodowana głównie
poczuciem winy za mój brak
męskości
który
wyjątkowo
przeszkadzał
mojej
ówczesnej
partnerce. Objawiał się on tym, że
wyjątkowo stresowałem się sytuacji
gdy mieliśmy razem wyjść do dużej
grupy ludzi, tym że miałem trudności
w kontaktach z innymi tak jakbym
próbował wyprzedzić fakt iż ktoś nie
będzie mnie lubił i ja go "znielubię"
jako pierwszy, oraz tym że miałem
blokadę przed seksem z nią. Im
więcej myślałem czy dobrze
wypadnę podczas stosunku i czym
więcej ona okazywała swoje, typowe
dla niej humorki tym gorzej
wychodziło. To tylko przykład tego
jak ludzie potrafią nam namieszać
w głowie. Nam, wrażliwym osobom,
które nie chcą nikogo bez potrzeby
ranić, ale robią to przez problem
z samym sobą. Problem polega
nieraz na tym, iż zapominamy
o szacunku do siebie, że względu na
poświęcenie dla innych. Dzieje się to
tak długo, aż coś w nas pęknie
i zaczynamy wylewać wszystko co
nas boli na osobę, dla której się
poświęcaliśmy. W tedy zazwyczaj
wychodzimy na tych najgorszych na
świecie i musimy poświęcić drugie
tyle starań, żeby naprawić to jak

bardzo skrzywdziliśmy naszych
bliskich.
Zabawne,
prawda?
Myślałem, że nie dożyje 20 roku
życia bo z żalu w końcu coś sobie
zrobię. Przez te wszystkie lęki,
depresje
i
niezrozumienie
własnego "JA" nie potrafiłem żyć
normalnie. Sam sobie wmawiałem, że coś ze mną nie tak.
Dziewczyna z którą w tedy byłem
nie ułatwiała sprawy, chociaż na
początku się starała. No właśnie.
Na początku.Z czasem było coraz
gorzej, aż w końcu po 6 latach
związku i roku mieszkania razem
coś wykorkowało. Postanowiłem
zakończyć ten związek i zmienić
swoje życie.Nikt z nas nie powinien
tkwić w związku, w którym nie
czujemy się sobą, w którym ktoś
chce nas zmienić o 180 stopni.
Wszyscy powinniśmy powiedzieć
takiej osobie:"Jestem sobą i to jest
piękne, jeśli nie chcesz mnie
takiego, odejdź". Dopiero po
zakończeniu tego etapu w życiu
zacząłem się otwierać w pełni
przed rodziną, już nie miałem
drugiej połówki która mi tego
odradzała. Rodzina daje mi
wsparcie i szacunek,
którego
zawsze potrzebowałem, a przez
wszystkie kłótnie jakich z nimi
doświadczyłem,
uciekałem
i
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szukałem tego wszystkiego gdzie
indziej i to był błąd. W końcu, jak
oni mieli dać mi szansę skoro ja im
nie dałem? Dziś mam prawie 23
lata. Mam za sobą większe
doświadczenie życiowe, miłosne
i przede wszystkim zaczynam coraz
lepiej rozumieć siebie i swoją
naturę, swoje prawdziwe JA. Coraz
mniej wstydzę się tego kim jestem.
Oczywiście bywają dni kiedy mam
ochotę zapaść się pod ziemię, ale
zawsze z tego wychodzę. Czasem
sam, a czasem z pomocą ludzi,
którzy są dla mnie ważni,
z wzajemnością. Kolejny raz
podchodzę do terapii i próbuje
wyjść z tego piekła, które gotuje mi
się w głowie, ale tym razem nie
dam za wygraną bo wiem że cel
jest do osiągnięcia.

Pozdrawiam wszystkich. którzy
czytając ten artykuł próbują jakoś
pomóc sobie, bądź swoim bliskim.
Przesyłam wam swoją siłę, która
wyrosła
z
mieszanki
bólu
i szczęścia, upadków i powstań, w
końcu życie to jedna wielka
sinusoida.
Życzę wam wszystkiego dobrego
i pamiętajcie
"Nigdy nie jest za późno na
miłość, zawsze jest za wcześnie
na nienawiść".
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Historia pewnej depresji
Joanna
W ramach wstępu do właściwej
treści mojego artykułu, pragnę
opisać Wam krótką historię Ani,
obecnie uczennicy II klasy LO.
Historia jest prawdziwa, imię
zostało zmienione oraz parę
szczegółów. Bohaterka wyraziła
zgodę na przekazanie Wam jej
historii licząc na to, że pomoże
rówieśnikom w przeżywaniu
trudnych chwil dorastania.
Ania była wzorową uczennicą,
grzeczną córką. Była szczęśliwa,
realizowała swoje plany, cele,
które przynosiły jej radość
i szczęście. Liceum Ogólnokształcące to jeden z jej celów,
które bez trudu zrealizowała. Jej
pasją jest medycyna, już od
siódmej
klasy
szkoły
podstawowej fascynował ją ten
kierunek, dużo czytała na ten
temat, oglądała filmy naukowe.
Ania rozpoczęła kolejny etap
edukacyjny w I klasie LO.
Prezentowana
wiedza,
zainteresowaniaAni znacznie
przewyższała rówieśników, co z
czasem budziło ich złość,
agresję
skierowaną
do
dziewczyny. Z czasem pojawiła
się również agresja wirtualna w
postaci hejtów, oszczerstwa to
była codzienność szkolna Ani.
Nikt nie zauważył, że Ania
posmutniała, zmieniła swoje
nastawienie do szkoły, nauki.
Przestała chcieć. „Cóż Ania
przechodzi bunt nastolatki” mówili rodzice. Nauczyciele
podkreślali jej niskie oceny, „ już
się pouczyłaś co?”, „znudziło ci
się?”. Ania znalazła sobie

znajomych, czy też oni znaleźli
Anię. Jak się wydawało
dziewczynie, zaakceptowali ją.
Nie czuła się komfortowo w ich
towarzystwie, ale byli i tylko to
się liczyło.
Ania wybrała się na imprezę,
domówkę ze swoimi nowymi
znajomymi.
Zabawa
była
świetna, alkohol, narkotyki.
Jeden z imprezowiczów dosypał
do napoju Ani pigułkę gwałtu,
Ania poczuła się słabo, „kolega”
zabrał ją do pokoju. Rano Ania
obudziła się w pokoju sama, nie
wiedziała co się stało, nie
pamiętała
wczorajszego
wieczoru.
Kilkadziesiąt
nieodebranych telefonów od
rodziców. Poszła do domu, co
tam zastała? Awanturę ze
strony rodziców i szlaban na
wszystko co było możliwe. Na
facebooku ukazały się nagie
zdjęcia Ani. Kolejny cios,
dziewczyna bała się powiedzieć
o tym rodzicom, komukolwiek.
Ania coraz częściej przebywała
w swoim pokoju, rzadko go
opuszczała.
Nastał
czas
pandemii, SUPER!!! Nie będzie
musiała
chodzić
do
szkoły.Dziewczyna opuszczała
godziny online,nie łączyła się,
nie miała na to ochoty, przez
całe dnie leżała w w łóżku.
Rodzice
większość
czasu
spędzali
w
pracy,
nie
interesowali się zbytnio życiem
Ani,
„to
taka
rozsądna
dziewczyna, da sobie radę”.
Brak kontaktu Ani ze szkołą
został zgłoszony rodzicom.
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Rodzice nie dopytali co się
dzieje?, dlaczego zmieniło się
zachowanie dziewczyny?, po
prostu
wszczęli
siarczystą
awanturę Ani, zabrali telefon,
wszelkie
przywileje.
Nie
zauważyli, że dla córki było to
bez znaczenia, nadal nie
uczęszczała na zajęcia. Rodzice
nie zauważyli też, że znikają leki
z apteczki, które Aniaskrzętnie
magazynowała. Ania wielokrotnie próbowała porozmawiać
z mamą powiedzieć o swoich
uczuciach,myślach,
problemach, jednak nie potrafiła,
bariera
pomiędzy
Anią
a rodzicami nie pozwalała jej na
zwierzenia.
Był piękny słoneczny dzień,
kiedy rodzice przyjechali z pracy
zajęci swoimi obowiązkami nie
zauważyli, że obiad został
nietknięty,
Ania
zniknęła
z
domu.
Wieczorem
zorientowali się, że Ani nie ma.
Zadzwonił telefon – to policja,
ich córkę znaleziono na
przystanku
autobusowym,
nieprzytomną. W szpitalu
rodzice dowiedzieli się, że Ania
prawdopodobnie zażyła leki,
znaleziono
przy
niej
pozostałości
pojedynczych
sztuk.
Ania żyje, aktualnie uczęszcza
na terapię. DEPRESJA to nie złe
zachowanie, bunt czy burza
hormonów, to po prostu
choroba. Pierwszy epizod tej
podstępnej choroby zaczyna się
najczęściej
w
okresie
dojrzewania i to właśnie
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młodzież jest najbardziej na nią
narażona. „Co on/ona przeżył w
życiu”, „nic nie wie o życiu”, to
właśnie
najczęściejsłyszą
nastolatkowie.
Wiek młodzieńczy to czas wielu
zmian, czas dorastania. Zmienia
się wszystko: ciało, postrzeganie
świata i jego odbiór,poczucie
bezpieczeństwa. Pojawiają się
pytania
o
tożsamość,
egzystencję: kim jestem, co
znaczę dla siebie i innych, dla
świata, co chcę robić w życiu
i dokąd podążam? Czym jest
dobro a czym zło? Wiele pytań,
wiele wątpliwości, czas chaosu.
Mały problem urasta do
gigantycznych
rozmiarów.
Pozostawiony samotnie z tym
ogromem
zmian
młody
człowiek nie potrafi sobie
poradzić.

Spada motywacja do nauki,
wdają się w pyskówki, kłótnie,
nierzadko
pojawiają
się
problemy ze snem. Z czasem
przestają
wychodzić
z domu i spędzają cały dzień
przed komputerem, uciekają do
świata wirtualnego. Często są
drażliwi,
wybuchowi,
gwałtowni
w
swoim
zachowaniu.

Zachowanie te nazywane jest
często
zaburzeniem
zachowania,
demoralizacją,
młodzież jest niegrzeczna,
zdemoralizowana.Nie
radząc
sobie z emocjami, napięciem,
lękiem często młody człowiek
sięga po alkohol,narkotyki.
Dlaczego? Odpowiedzią może
być postawa dorosłych, brak
zrozumienia, dociekania, ciepła,
diagnoza: złe zachowanie,
uzależnienie, wady charakteru,
rzadko w wyżejwymienionych
objawach
dorośli
widzą
depresję. Wielu dorosłych nie
wierzy
w
depresję
u nastolatków. „zaraz go
wyleczę z tej depresji, tylko
wróci...”, „ona i depresja, co ona
wie o życiu...”.
STOP Rodzicu, pochyl się nad
swoi dorastającym deckiem,
przeanalizuj powód zmiany
zachowania, nic nie dzieję się
bez przyczyny, często tą
przyczyną jest zachowanie
dorosłych wobec siebie, wobec
dzieci,
bierność,
zapracowanie,brak uważności
na potrzeby, ale i oczekiwania
dorastających już dzieci.

Dorastanie to okres, kiedy
nastrój może stać się chwiejny.
Jeżeli nastrój pogarsza się i taki
stan utrzymuje się dłuższy czas
(ok 2 tygodnie), należy
skonsultować syna/córkę ze
specjalistą. Na depresję cierpi
nawet 50 % nastolatków.
Pomimo
tego
niewiele
młodzieży trafia do specjalisty.
Co jest powodem? Być może
dlatego,
że
depresja
u nastolatków daje inne objawy,
niż u dorosłych. Nastolatkowie
wykazują
gniew,
złość,
rozżalenie,
wręcz
żal,
zniechęcenie
lub
agresję,
jednocześnie smutek i rozdrażnienie, jak też nieprzewidywalność zachowań w swojej
złości. Zdarza się brak sił do
działania co kończy się
spędzaniem wielu godzin przed
komputerem lub smar�onem.
Nastolatkowie wśród rodziny,
rówieśników
udają
dobry
nastrój i zadowolenie z życia.

Drodzy
Rodzice
Wasze
dorastające
dzieci
są
najcenniejszym
diamentem,
który
kształtuje
życie,
potrzebuje do tego ciepła,
cierpliwości,dużo uważności,
oraz Twojego wsparcia Rodzicu.
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Zrób to dla siebie!
Paweł
Życie ludzi po przejściach takich
jak Ja Ty My Wy Oni w głównej
mierze jest pełne sytuacji, w
których
zamartwiamy
się,
pozostajemy bezsilni na świat
biegnący wokół Nas, spotykamy
na swej drodze ludzi złych,
dobrych smutnych, konfrontujemy się z sytuacjami nam
nieznanymi.
Nasz„lepszy
świat, nasze lepsze życie”. Tutaj
nie chodzi, by poprzerzucać kto
ile jest trzeźwy, ile dni już nie
tłukę dzieci i żony, ile razy już nie
przepiłem wypłaty, tutaj trzeba
się zastanowić ile zrobiłem
kroków do przodu w tym
świecie
by
odnaleźć
prawdziwego Siebie i Swój świat.
Świat zmienia się z dnia na
dzień, stojąc w miejscu nie robiąc
nic ze swoim życiem cofasz się
nieświadomie wstecz. Ostatnio
w internecie przesłuchałem
wywiad z „celebrytą” jednym
znanym bardziej jednym mniej,
zaskoczyła mnie jego pokora,
jego
w
pewnym
stopniu
dojrzałość
i
otwartość, jego odwaga i świadomość
jak daleko jest jeszcze za
przeproszeniem„w dupie”. Po
dwudziestu
minutowym
wywodzie pokazał ile jeszcze
w nim jest lęku obawy, ile ma
jeszcze do zrobienia w swoim
życiu, by pojawić się w
wyjściowym miejscu, by być
człowiekiem takim jakim był
przed chorobą. Uzależnienie
jakiekolwiek robi z Nas „bestię”
zatraconą w strachu, leku
przekształca nasze życie w jedna
wielką tragedie, która ma wpływ
na Nas i na całe najbliższe
otoczenie. Pamiętam w swoim
życiu jak pojawiał się pierwszy
raz lęk, strach będąc małym
dzieckiem
wielokrotnie
potęgowany
sytuacjami
życiowymi nie pozwolił mi na
normalne funkcjonowanie.Moja
fobia społeczna dojrzewała
i wzrastała wraz ze mną. Wtedy
nie potra�iłem z tym nic zrobić,
nie
rozumiałem
sytuacji
pojawiających się w mej głowie,
bezradni rodzice widzący, że coś
jest nie tak ciągający po

psychologach
rozkładających
ręce. Wtedy ten mały świat by już
tak
naładowany
brakiem
akceptacji
świata
mnie
otaczającego,
że
jest
się
innym.
Utopiony
w
tej
bezradności
poszukiwałem
ukojenia, akceptacji, zrozumienia oczywiście, że jak ktoś
szuka to znajdzie … dzieciaki
zatracone jak ja od szkoły
podstawowej
trzymały
się
razem. Pamiętam pierwszy raz
jak w podstawówce się zapaliło
blanta, do dzisiaj widzę przed
oczami ten dzień nie z powodu
jak to było zajebiście wręcz
odwrotnie, uruchomiło to w mej
głowie lawinę strachu, leku
pamiętam jak w nocy nie
potra�iłem wrócić do domu
biegłem gdzieś przez las, pola.
Później już było tylko lepiej na
Swe zjebane życie znalazłem
inne cudowne leki, alkohol,
papierosy, narkotyki. Patrząc
przez pryzmat czasu i dorosłe
życie, widzę te checkpointy, w
których podjąłem złe decyzje,
gdzie poszedłem na łatwiznę,
gdzie, by przypodobać się innym
robiłem złe rzeczy. Tak z
nasza„ekipą” trzymaliśmy się
razem przez długie lata od
imprezy do imprezy, bywały
tygodnie
miesiące
ciągłego
baletu. Przez ten czas lawina
smutku, lęku, strachu, obaw była
zaspakajana litrami alkoholu
i kilogramami narkotyków, by
zaznać ukojenia. Ten balet trwał
chyba do 28 roku życia,
przeplatany odwykami, próbami
samobójczymi,
chwilami
normalnego życia, do momentu
w którym przegiąłem chyba na
maxa, kiedy mój mózg odmówił
posłuszeństwa, w ciągu kilku
godzin, a może dni, postawił mi
ścianę przed oczami gigantyczny
strach i lęk nie do przejścia.
Patrząc teraz bardziej trzeźwym
życiem, śmieję się jaki głupi
byłem, przez dwa lata chodziłem
do pracy lasami, krzakami,
polami,
omijałem
drogi
skakałem przez płot zakładu
pracy, nie że byłem pijany po
prostu miałem w głowie taką
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gigantyczna fobię zbudowaną
przez
te
lata
zabawy
i znieczulanie się. Strach nie
pozwalał mi funkcjonować, nie
potra�iłem wyjść do sklepu,
zrobić zakupów, pamiętam jak
„znajomi”
przywozili
mi
wszystko i podawali przez okno,
albo do sklepu jechałem w nocy,
by
nie
spotkać
żadnej
osoby. Bujałem się tak dwa lata,
by w końcu zrozumieć, że tak się
nie
da,
trzeba
wrońcu
wziąć swoje życie w swoje ręce.
Nikt mi nie da tego czego chce,
jak nie wezmę sobie sam. Kolejny
odwyk ale nie jak poprzednie, po
których
wychodząc
bawiło
mnie, że mam papiery na
zawodowego alkoholika i teraz
mogę robić co chce, gdzie chce,
jak chce … Tym razem było
inaczej, nastawiłem się, że muszę
z tym coś zrobić, siedziałem tam,
brałem udział w zajęciach do
momentu, aż znowu pojawił się
przyjaciel lęk, uciekłem z
turnusu wakacyjnego na koszt
państwa tydzień przed kolejnym
levelem i dyplomem zawodowego menela. Pamiętam jak
dzisiaj taksówką przyjechałem
do domu, w głowie mając
strach zamknąłem się znowu w
domu, ale powiedziałem - nie
tym razem nie idziemy po
alkohol, nie dzwonimy do dilera,
by sobie ulżyć. Szukałem
sposobu, szukałem drogi kolejne
dwa trzy lata od psychoterapii do
psychoterapii. Niestety lęk nie
opuszczał mnie nadal. Po kilku
latach walki z chorobą, ze swoimi
słabościami starając się rozwijać,
życie położyło mnie znowu na
łopatki. Leżałem w łóżku jak
kłoda nie potra�iąc się ruszyć,
dopadła mnie depresja, moi nowi
znajomi i ci starzy, którzy jeszcze
zostali, zmusili mnie wręcz do
pójścia do psychiatry. Po dwóch
latach, chyba trzech sesjach
farmakologicznych, postawiłem
się na nogi. Potra�iłem w końcu
żyć i zacząć cieszyć się życiem,
potra�iłem sobie radzić z tym
lękiem. Lęk jak lęk u jednych to
strach przed pająkami u innych
fobia społeczna, która nie
pozwala funkcjonować. Piszę to
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nie po to by radzić, by pokazać ci
drogę drogi czytelniku, lecz po to,
że życie mamy jedno i to Ty jesteś
w nim najważniejszy i albo
walczysz z przeciwnościami losu
na trzeźwo i uczysz sobie radzić
z tym wszystkim albo cofasz się
wstecz jak pisałem wyżej. To Ty
możesz
zrobić
wszystko,

szczęśliwy i znalazł sposób więc
szukaj ludzi, miejsc i sposobów
by coś zmienić i opuścić swoją
strefę komfortu. Takie życie, nie
mamy wpływu, gdzie się
urodziliśmy, jakie warunki nam
dał świat do życia, czy nasz ojciec
był nowobogackim allinclusive,
czy biedakiem, ale to my

już. Stawiaj Sobie jak najwyższe
cele, to one poprowadzą Cię,
gdzie zechcesz. Jak nie radzisz
sobie z życiem, idź do
psychologa, na kolejny odwyk,
kolejną terapię idź do psychiatry.

potrzeba czasu, wysiłku, twojego
zaangażowania, by dojść do
miejsca, w którym będziesz sobą,
gdzie będziesz akceptowany
takim jaki jesteś bez różnego
rodzaju zadowalaczy i wspomagaczy. Chce byś po prostu
uwierzył w Siebie, pozbawił się
tej
bezsilności,
strachu,
leku, nieważne skąd pochodzisz
czy z biednego domu czy
z bogatego, schematy są
wszędzie te same bogaci szukają
doznań i przeżyć na ulicy chcą
dowartościować się jacy to nie są
odważni,
bieda
szuka
szczęścia w pieniądzach i myśli,
że to lek na całe ich
nieszczęście. Chce byś był

możemy podjąć walkę w
dorosłym życiu by zostać kim
chcemy. Nie potrzeba ci do życia
używek,
znieczulaczy,
ale
potrzeba Ci dużo odwagi! By iść z
podniesioną głową cały czas do
przodu. Wiadomo nikt nie
zagwarantuję Ci, że życie będzie
od teraz cudowne, ale od
momentu, kiedy przestaniesz
odurzać się, życie będzie życiem,
a nie pijaństwem, pseudozabawą, czy czymś innym jeszcze
bardziej
powalonym.
Nie
odwracaj się za mocno w tył, by
tam nie wracać, ale pamiętaj co
się wydarzyło w twoim życiu, że
jesteś, gdzie jesteś by mieć punkt
odniesienia, by nie wracać tam

i tego Ci życzę- braku strachu,
lęku i obaw i trzymam kciuki, po
prostu znajdź sposób idealny dla
Ciebie, by wygrać ze swoimi
słabościami i problemami w swej
głowie!
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Zrób to dla Siebie bo warto żyć GODNIE ŻYĆ! W końcu Ci się uda
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Wyrzucone marzenia
Marta

Mam na imię Marta, mam 27
lat i myśli samobójcze. Jak to
się stało? Opowiem wam moją
historię. W szkole nigdy nie
byłam orłem, przeciętna
uczennica która nie widziała
się w przyszłości jako lekarz
czy
nauczycielka,
ot
zwyczajna dziewczyna z
prowincji bez wygórowanych
ambicji.
Kierunek,
który
wybrałam
też
bardzo
zwyczajny – Technik żywienia
i usług gastronomicznych
czyli po prostu kucharz.Po
szkole
pracowałam
jako
barmanka,
kelnerka
aż
tra�iłam na kuchnię w dość
znanej restauracji w mieście.
Tak się złożyło, że akurat
odszedł stamtąd główny
pomocnik szefa kuchni i
tra�iłam na jego miejsce.
Miałam
naprawdę
dużo
szczęścia, bo dzięki niemu
pokochałam to co robiłam.
Odkryłam w sobie niezwykły
talent kulinarny. Moja szalona
kreatywność i jego
Mam na imię Marta, mam 27
lat i myśli samobójcze. Jak to
się stało? Opowiem wam moją
historię.W szkole nigdy nie
byłam orłem, przeciętna
uczennica która nie widziała
się w przyszłości jako lekarz
czy
nauczycielka,
ot
zwyczajna
dziewczyna
z
prowincji
bez
wygórowanych
ambicji.
Kierunek, który wybrałam też
bardzo zwyczajny – Technik
żywienia
i
usług
gastronomicznych czyli po
prostu kucharz.Po szkole
pracowałam jako barmanka,
kelnerka aż tra�iłam na

kuchnię w dość znanej
restauracji w mieście. Tak się
złożyło, że akurat odszedł
stamtąd główny pomocnik
szefa kuchni i tra�iłam na jego
miejsce. Miałam naprawdę
dużo szczęścia, bo dzięki
niemu pokochałam to co
robiłam. Odkryłam w sobie
niezwykły talent kulinarny.
Moja szalona kreatywność i
jego
doświadczenie
skutkowały
niezwykłymi
daniami a co za tym idzie
sporą popularnością knajpy
na mieście. Po kilku latach
wpadłam na jeszcze bardziej
szalony pomysł. Wymyśliłam
sobie własny lokal.I tak od
pomysłu do realizacji minął
prawie
rok.
Lokal,
wyposażenie, zgody, papirologia
no
i
oczywiście
największy problem: �inanse.
Zaciągnęłam spory kredyt,
z problemami oczywiście bo
jako młoda osoba ze słabą
historią kredytową nie jest tak
łatwo. W końcu wystartowałam ze swoją niedużą
knajpką w małej miejscowości
na
Jurze
KrakowskoCzęstochowskiej co w dobie
rozwijającej się popularności
turystycznej tego regionu,
było teoretycznie dobrym
posunięciem.
Teoretycznie.
Ponieważ otwarcie nastąpiło
w lutym 2020 r. Roku Wielkiej
Zarazy. Tak się akurat złożyło,
że jeszcze dobrze się nie
otworzyłam a już kazano mi
zamknąć lokal. Sytuacja ta
trwała prawie do czerwca
a moje pieniądze z kredytu
skończyły się tak szybko ze
nawet się nie zorientowałam,
że nie zarabiając ani złotówki
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muszę opłacać wynajem,
leasing wyposażenia i spłacać
kredyt środkami z tegoż
kredytu!!!! Potem nastało lato
i odetchnęłam trochę.
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Finansowo, bo z kolei nie
mając pieniędzy nie mogłam
sobie
pozwolić
na
zatrudnienie
ludzi,
więc
zasuwałam sama lub czasem z
pomocą koleżanek lub kogoś z
rodziny. Padając ze zmęczenia
jakoś powoli doczołgiwałam
się do tzw. prostej �inansowej
i kiedy już minął sezon
urlopowy i ruch turystyczny
nieco osłabł, więc mogłam
sobie pozwolić na trochę
wyluzowania i zatrudnienie
personelu to pojawiła się od
dawna zapowiadana druga
fala
epidemii.
I
znów
zamknięcie lokalu, i znów te
same problemy. Tyle że teraz
niewielkie
oszczędności
bardzo szybko się rozeszły,
a zobowiązania stałe niestety
nie. I zaczęły się kłopoty.
Pożyczanie
od
rodziny,
znajomych, potem pseudobanki a tu dalej brak
wpływów. Powoli zaczęłam
wyprzedawać co się dało, na
koniec został sprzedany za
bezcen samochód, na który
ciężko
pracowałam
w
poprzedniej pracy a teraz
służył mi jako środek
transportu
zaopatrzenia.
Sytuacja robiła coraz bardziej
tragiczna,
terminy
odmrażania tej branży ciągle
przesuwane.
Wpadłam
w pętlę kredytową para
banków. Pewną nadzieją była
rządowa
tarcza
antykryzysowa dla przedsiębiorców. Jednak szybko się
okazało, że czar tarczy szybko
prysł,
ponieważ
moja
działalność gospodarcza nie
trwa powyżej roku i niestety
nic mi nie przysługuje. Coraz
bardziej
zdesperowani
restauratorzy zaczęli się
otwierać mimo zakazów i
obostrzeń. Pomyślałam, że też
to zrobię, w sumie i tak już nie
mam nic do stracenia. No i tak
zrobiłam. Zamiast klientów
zjawiły się dwa radiowozy
policji i kontrola Sanepidu.

Jednak najbardziej przeraziła
mnie sytuacja, w której się
znalazłam. Czyli że chcąc
normalnie pracować, zarabiać
na spłatę zobowiązań i na
podatki,
zostałam
potraktowana jak pospolity
przestępca. Nic nie ukradłam,
nikogo nie zabiłam, nikomu
nie
zrobiłam
krzywdy
a zostałam przestępcą, bo
chciałam tylko pracować.
Jak żyć, pytam! JAK ŻYĆ????

Karą
był
maksymalnej
wysokości mandat. 30 tys. zł.
Czyli w obecnej sytuacji to już
tylko stryczek, no bo niby skąd
mam wziąć te pieniądze.
23
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Nigdy nie ma złej pogody
Asia
Kto nie chce, znajdzie powód; Kto
chce, znajdzie sposób!
Rezygnujemy z tak wielu rzeczy w
codzienności, gdy tylko przyjdzie
do głowy jakiś powód, żeby
czegoś nie robić. Szukanie
sposobu, aby jednak coś się
udało, to już forma wymagania od
siebie. W miejscu mojego
zamieszkania mówią, że dla mnie i
moich dzieci chyba nie ma złej
pogody. Gdy zatrzymują mnie i
pytają czy dzisiaj pogoda nie jest
zbyt nieodpowiednia na spacer z
dziećmi (2,5 lat oraz 5 miesięcy),
odpowiadam, że pogoda jest
zawsze
odpowiednia,
tylko
niektórych ubiór może być
nieodpowiedni. Mój dwulatek
odśnieżał z Tatą podwórko przy
temp. -18 stopni (nie zmarzł i nie
zachorował).
Ostatnio
spacerowaliśmy w ulewnym
deszczu, droga zdawała się płynąć
jak rzeka ;-). Mój starszy syn miał
niesamowitą frajdę skacząc po
kałużach
(w
pelerynce
przeciwdeszczowej do kostek), ja
zresztą również. Dziadkowie
nieraz powtarzają mu, żeby nie
skakał po kałużach, bo się zmoczy
lub
przewróci
(ubrany
w gumowce, nieprzemakalne
spodnie, pelerynkę przeciwdeszczową). To mnie bardzo
irytuje i przeważnie zachęcam go,
żeby skakał dalej, a im tłumaczę,
że co z tego, że się przewróci –
pójdę go przebrać, a niech skacze
jak najwięcej, bo to są „prawa
dzieciństwa”, kiedy ma skakać?
W dorosłym życiu, gdy już
powiedzą, że to nie wypada?
Zresztą nieważne co powiedzą…
To błahostka, ale ma głębszy sens
– jak łatwo można komuś
„podciąć skrzydła”, zniechęcić do
czegoś,
podając
jakikolwiek

powód. Często też dorośli ludzie
rezygnują z wielu aktywności,
przedsięwzięć, zachowań, bo z tyłu
głowy jest hamulec w formie
obawy: „co ludzie powiedzą?”.
Jestem wdzięczna mojej Mamie, że
nauczyła mnie żyć według siebie,
a nie według ludzi; tłumaczyła mi,
że ludzie życia za mnie nie
przeżyją, a ja mogę wiele stracić
przejmując się ich opinią.
Oczywiście
w
pozytywnym
znaczeniu tych słów, bo też nie
należy popaść w skrajność i żyć na
przekór
wszelkim
normom,
zasadom i moralności… Pozostaje
też pytanie, co uznawać za normę,
ale to już temat rzeka. Przykłady
z codzienności, które opisałam, są
błahe i pewnie nie mają większego
znaczenia, lecz czasem właśnie od
tych błahych warto zmieniać
myślenie i sposób funkcjonowania;
nie szukać powodu, by czegoś nie
robić, lecz szukać sposobu, by
właśnie to zrobić. Takie podejście
pomaga
mi
widzieć
sens
codzienności, gdy ekstremalne
wydaje się nawet gotowanie
obiadu
przy
tej
Małej,
wymagającej dwójce. Jednak ja nie
usprawiedliwiam się, że nie
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miałam jak go zrobić, tylko robię
go wyszukując codziennie sposób,
żeby ich czymś zająć w tym czasie.
Taka jest teraz moja codzienność,
lecz w sprawach większych (przed
zajmowaniem się dziećmi) w pracy
zawodowej, na studiach, czy przy
przeprowadzce, również szukałam
sposobu, by udało się to, co sobie
zaplanowałam, wymarzyłam, co
było moim celem. Oczywiście nie
zawsze mam w sobie tyle sił
i samozaparcia… Czasem się
poddaje,
ale
w
kolejnych
sytuacjach przypominam sobie
słowa z motywu widniejącego na
ekranie mojego komputera:
„Dziecko
nie
rezygnuje
z chodzenia tylko dlatego, że kilka
razy się przewróciło”
A Ty zamierzasz się poddać, bo coś
Ci kilka razy nie wyszło?” Otóż nie!
Nie zamierzam się poddawać
zarówno w tych małych, jak
i wielkich sprawach; chcę szukać
sposobu, by się udało!
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Nie bój się lęku
K.S.
Zmiany. Dlaczego nierzadko stają
się one powodem naszego lęku,
niepokoju i rozdarcia? Dlaczego
budzą w nas tyle obaw i emocji?
Być może dzieje się tak dlatego, że
zmiany są wynikiem naszych
indywidualnych decyzji. Decyzji,
dzięki którym możemy odnieść
sukces, jak i niestety porażkę. Nasz
lęk przed wprowadzaniem zmian
może wynikać z faktu, iż jesteśmy
przekonani o tym, że w przypadku
niepowodzenia będziemy musieli
mierzyć się z nieprzychylnymi
komentarzami i tłumaczyć się
niepotrzebnie ze swoich działań.
Boimy się, że każde nasze następne
decyzje
będą
podlegać ocenie
innych.
Doskonale zdajemy
sobie sprawę z
tego, że porażka
bez
wątpienia
przysporzy nam
wiele trudności.
R y z y k o
niepowodzenia
często odbiera
nam motywację
do
działania.
Zamiast
czynów
wolimy
pozostawać głęboko zakotwiczeni
w naszym dotychczasowym życiu,
które może i nie przynosi nam
satysfakcji, ale jest bezpieczne
i dobrze nam znane, a my jesteśmy
do niego po prostu przyzwyczajeni.
Jesteśmy zatem wygodni, bierni
i wierni naszym dotychczasowym
nawykom i zasadom. Jesteśmy
raczej zwolennikami zmian, które
nie do końca zależne są od nas
samych.
Z
jednej
strony
chcielibyśmy ich dokonywać, ale
z drugiej dobrze byłoby, gdyby w
momencie komplikacji odpowiedzialność za nasze czyny spadła na
barki kogoś innego. Boimy się

przykrych konsekwencji, które
mogą nas spotkać, oraz tego, że
utracimy to, co zainwestowaliśmy i
nie ważne, czy byłyby to pieniądze,
uczucie czy czas. Boimy się, że
dopadnie nas zawód, a przecież
wcale nie musieliśmy się wychylać
i ryzykować. Prościej byłoby gdyby
ktoś
dał
nam
gwarancję
powodzenia
naszego
planu
i gotowy przepis jego realizacji.
Czasem jednak podejmujemy
próbę reorganizacji własnego życia
i stawiamy na zmiany. Zmiany,
które niebezpodstawnie wywołują
w nas lęk. Lęk zagrażający
wspomnianemu
wcześniej

bezpieczeństwu
oraz
lęk
zagrażający poczuciu własnej
tożsamości. Doskonale zdajemy
sobie sprawę z faktu, iż zmiany
będą wymagały od nas wysiłku,
konsekwencji, zaangażowania i
uporu. Będą wymagały od nas
przede
wszystkim
wyjścia
z własnej strefy komfortu, tej
lubianej i tej przewidywalnej.
Zupełnie naturalnym procesem
jest odczuwanie lęku w momencie
zachwiania
naszej
życiowej
równowagi
i
stabilizacji.
W dodatku to my sami świadomie
decydujemy
się
na
owe
zachwianie. Lęk pomimo tego, iż
przysparza nam wiele trudności i
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ciężko jest nam go przezwyciężyć
ma również pozytywne aspekty w
naszym
funkcjonowaniu.Otóż
nierzadko zmusza nas do myślenia,
kalkulowania,
planowania
i oceniania własnych możliwości.
Nie raz chroni nas przed podjęciem
pochopnych decyzji. Wyobraźmy
sobie
sytuację,
w
której
zostalibyśmy pozbawieni lęku. Czy
to nie oznaczałoby, że każdego
dnia
tryumfalnie
bylibyśmy
w stanie ryzykować naszą posadę,
status w społeczeństwie, czy dobro
naszej rodziny? Całkiem możliwe,
że szybko stracilibyśmy to, co dla
nas najcenniejsze, a w naszym
życiu
zapanowałby
chaos. Zatem nie
powinniśmy mieć do
siebie pretensji o to, że
odczuwamy lęk jeżeli
to
dzięki
niemu
a n a l i z u j e m y
i rozważamy własne
decyzje. Nie pozwólmy
jednak,
aby
lęk
zawładnął
naszym
życiem. Nie pozwólmy,
aby odebrał nam
możliwość
do
samorozwoju i ewolucji. Lęk nie
może powstrzymywać nas przed
zmianami, bo to właśnie zmiany są
okazją do zdobywania nowych
doświadczeń. Dzięki nim mamy
szansę się doskonalić. Obojętnie,
czy niosą za sobą pozytywne, czy
negatywne konsekwencje. Czym
byłoby nasze życie bez tych
wszystkich sukcesów i porażek?
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Bóg nigdy nie mruga
Katarzyna CH.
Bożenka bardzo cieszyła się ze
wspólnych posiłków, gdyż
mówiła, że nie lubi jeść
samotnie.
Wielokrotnie
w trakcie dnia rozmawiała przez
WhatsApp ze swoją córką
i wnukiem, ciesząc się ich
widokiem podczas zwykłych
czynności – spaceru czy
przygotowywania
posiłków.
Uwielbiała te rozmowy oraz
cieszyła się na spotkanie
w marcu. Córka wraz z wnukiem
planowała przylecieć z Anglii do
Polski na kilka dni. Bożence
bardzo podobało się, jak
wnuczek mówił mieszanym
polskim z angielskim.
- Kocham moje dzieci i moja
córka jeszcze nie odcięła
pępowiny – uśmiechała się przy
tym.
Poza dziećmi, dużo mówiła
o
Marku,
partnerze
i przyjacielu, który był dla niej
bardzo ważny. Podczas pobytu
wspólnie przeżywałyśmy hałas
prowadzonych prac budowlanych oraz pobyt pacjenta
w sali obok, który dzielił z nami
łazienkę oraz przebywał razem
z mamą i tatą, pomimo, że miał
45 lat. Niestety wymagał stałej
opieki. Siadając do wspólnych
posiłków obie „kręciłyśmy
nosami”, próbując zachęcać się
wzajemnie do jedzenia –
Bożenka dostawała kolejną
dawkę chemii, więc apetyt nie
dopisywał. Denerwowała się, że
musi zostać w klinice na 4 dni,
ale nie narzekała, gdyż
wiedziała, że przede mną jest

7 tygodni. W trakcie rozmów
wspomniała, że opiekuje się
mamą, ale nie ma zbyt dobrych
relacji z nią, jednak bez
specjalnego zwrócenia uwagi
na ten fakt. Dużo czytała, więc,
gdy zabrakło Jej książek i gazet
do czytania, bez zastanawiania
podałam „Bóg nigdy nie mruga”
Reginy
Bre�.
Bożenka
popatrzyła
na
mnie
ze
zdziwieniem.
- Nie chodzę do Kościoła,
chociaż dzieci poszły do
komunii i bierzmowania –
powiedziała i wyraźnie nie
miała ochoty wziąć książki. W
odpowiedzi opowiedziałam Jej
o Autorce książki, że przeszła
przez nowotwór, że była
11 dzieckiem w rodzinie
i wydawała się Jej, że Bóg
przeoczył Jej przyjście na świat.
Do tego miała wiele ciężkich
życiowych doświadczeń, ale
mimo to … wie, że Bóg nigdy nie
mruga.
- W domu dziecka nie
przywiązywano
wagi
do
chodzenia do Kościoła –
powiedziała Bożenka Popatrzyłam ze zdziwieniem, a Bożenka
zaczęła opowiadać:- Mama
oddała mnie i siostrę do domu
dziecka, jak miałam 8 lat,
zostawiła sobie tylko syna.
Pamiętam, jak byłyśmy w sądzie
i mama zeznała, że zrzeka się
nas, ale nie było mi źle w domu
dziecka. Pewnego dnia brat
powiedział, że wolałby być
w domu dziecka z nami niż
z mamą i jej nowym mężczyzną.
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Dlatego nie lubię sama jeść,
w domu dziecka zawsze jadłam
w czyjejś obecności. Jak nie ma
Marka w domu, to mogę cały
dzień nie jeść – Bożenka nie
przestawała
opowiadać,
wyglądało
jakby
chciała
wyrzucić z siebie całe swoje
życie, każde złe wspomnienie
natychmiast
„ubierała”
w dobre. Opowiadała o mężu,
który także był z domu dziecka,
o tym jak nadużywał alkoholu,
ale znosiła to do czasu, aż dzieci
poszły na studia. Tak, oboje są
po studiach.
- Nie wiem dlaczego, ale cała
drżę, jak to opowiadam –
powiedział i dodała – jeszcze
nigdy
nikomu
tego
nie
mówiłam.Patrzyłam na nią
z szeroko otwartymi oczami.
- Teraz opiekujemy się mamą
razem z siostrą … i dlatego
mówiłam, że nie mam dobrych
relacji.Moje oczy były otwarte
coraz szerzej, a Bożenka
opowiadała coś o mieszkaniu,
że zamieniła, żeby być bliżej
mamy, czy coś w tym stylu.
Z uwagi na kłębiące się myśli,
części historii życia Bożenki nie
potrafię odtworzyć.
Bożenka przeczytała dużą część
„Bóg nigdy nie mruga”
i wychodząc do domu,
powiedziała do swojego Marka:
- Musisz mi kupić tą książkę –
bardzo uśmiechnęła się przy
tym - Tobie o Bogu? – zapytał
zdziwiony Marek.

FENIX
PSYCHOTERAPIA

wcześniej zlokalizować nowotwora, wiedziała tylko, że go
ma. Od października nie
odbierała telefonów, odpisywał
Marek i córka, że Bożenka źle
się czuje.
- Tak, mi o Bogu –
odpowiedziała
zadowolona
Bożenka.
Przed
wyjściem
z
kliniki
poprosiła
o
„rezerwację” łóżka na wspólny
pobyt od 20 lutego, gdyż
przychodziła kolejny raz na
podanie chemii. Była wzruszona
i
lekko
zdziwiona
przy
pożegnaniu, że ją przytuliłam.
Podczas
mojego
pobytu
w klinice, Bożenka była jeszcze
dwa razy, ale zawsze łóżko obok
było zajęte. Widywałyśmy się
jednak
na
korytarzu
i odwiedzałyśmy w salach
(dzisiaj w dobie COVID to
zakazane).

Odeszła
w
październiku.
Miesiąc po niej zmarła Jej
mama.

Czy potrafimy kochać tak jak
kochała Bożenka?

Powiedziała
przy
drugim
spotkaniu: - Wiesz, leży ze mną
taka
załamana
kobieta
i musiałam ją pocieszać, ale
udało się – powiedziała z wielką
dumą.Gdy wychodziła zawsze
przychodziła się pożegnać i …
przytulić.W czasie od marca do
sierpnia wiele razy pisała,
wysyłała
budujące
teksty
i obrazy.

W sierpniu zaczęła pisać
o
gorszym
samopoczuciu
i problemach w dalszym
leczeniu. Trudność sprawiał
fakt, że nie potrafiono u Bożenki
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