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NIEbezpieczeństwo
Katarzyna Bosowska

Według psychologicznej teorii
przywiązania nasze wewnętrzne
modele związków interper-
sonalnych wytworzone
w okresie dzieciństwa, nie
ulegają zmianie w ciągu całego
życia. Oznacza to, że styl
przywiązania, jaki zostanie
wypracowany w początkach
naszego istnienia wytyczy nam
kurs relacji z innymi i samym
sobą na resztę naszych lat.
Idealny model przywiązania,
„gwarantujący” właściwy po-
ziom odniesienia do świata
i ludzi to model przywiązania
bezpiecznego. Jest to sposób, w
jaki tworzy się relacja
interpersonalna oparta przede
wszystkim na zaufaniu
i bezpieczeństwie.
Człowiek wychowywanyw
bezpiecznej więzi z najważniej-
szym dla siebie opiekunem,
wchodzi we własne, dorosłe
relacje społeczne zotwartościąi
zainteresowaniem, ale przede
wszystkim poczuciem własnej
wartości,pozwalającym tworzyć
bliskie związki z szacunkiem
dla granic własnych oraz innych
ludzi.
Samo słowo „bezpieczeństwo”
wywodzi się z łac. sine cura (se-
curitas), czyli „bez pieczy”, bez
wystarczającej ochrony, co
oznacza stan wolny od
niepokoju, dający poczucie
pewności, niezagrożenia
i spokoju. Jakie ważne słowo.
W każdym aspekcie naszego
życia. Gdy dziecko nie boi się
zostać samo na czas
nieobecności matki, bo wie, że
matka go nie opuści, wróci do
niego, nie zawiedzie, to znaczy,
że ma poczucie bezpieczeństwa.
Gdy nastolatek ma poczucie
pewności, że rodzic będzie
z nim pomimo wszystkim
trudności związanych
z separowaniem się i
dorastaniem szybciej i łatwiej

przejdzie ten trudny dla siebie
czas.
Czujemy się bezpieczni
w relacjach, które są
prawdziwe. Nieobłudne. Uczci-
wość kontaktów daje nam
poczucie pewności. Gdy wiemy,
na co możemy liczyć ze strony
drugiego człowieka stabilizuje
nam się grunt pod nogami.
Manipulacja ten fundament
burzy, zachowania podszyte
niejasnymipodtekstami znie-
chęcają, a puste komplementy
denerwują. Źle czujemy się
z osobami, które grają przy nas
jakieś role, mistyfikują parodie,
czy wcielają się w postaci
z tanich dramatów. Jeszcze
chyba gorzej reagujemy na
wątpliwych superbohaterów,
egzekutorów boskich i ludzkich
praw albo samozwańczych
mędrców tych czasów.
W chaosie codziennego
przekazu, apokaliptycznych
wizji jasnowidza Jackowskiego,
przepowiedni ludzi, którzy
wiedzą, ostrzegają, chronią,
bronią, ratują, zapewniają,
informują, pomagają - tracimy
czasem kierunek i wchodzimy
na bezdroża.
Informacyjny zamęt, zdarzenia,
które dzieją się wokół,
niepewność i smutek, który
dotyka dziś tak wielu, nie
napawają optymizmem. A gdy
człowiek zaczyna czuć się
zagrożony reaguje na wiele
różnych sposobów. Czasem
chowa się w swoim wnętrzu,
poszukując tam ratunku przed
wrogim światem, bywa, że
dopada go depresja lub
paradoksalnie wzbĳa się na
emocjonalne wyżyny manii i
podejmuje wiele irracjonalnych
decyzji, czasem ucieka w sen
lub nadaktywność, by nie
spotkać się z sobą samym.
Bywa, że trudne uczucia są tak
mocne, że tylko wściekłość,

agresja i nierzadko przemoc są
w stanie je zagłuszyć. Czasem
zdarza się, że ogrom
doświadczeń kogoś przerośnie
i zawiodą wszystkie obronne
mechanizmy wypracowane
przez pokolenia, a wiara w ludzi
tak osłabnie, że człowiek
w swojej degrengoladzie będzie
spadał tylko niżej i niżej, aż na
samo dno, z którego tylko
nieliczni powstają.
Gdy zostajemy bez wsparcia
emocjonalnego to umieramy.
Najpierw po cichutku, od
wewnątrz, niezauważalnie.
Później ta nekroza nacieka na
serce i umysł. Miesza się
z krwią i toczy ją namnażając
swoje śmiercionośne komórki.
Najgorzej jest jak ma przerzuty
na duszę. Wtedy sposoby
pomocy są mocno ograniczone,
a szanse na wyzdrowienie
znikome. Bo duszy nie można
przeszczepić. Nie ma innego
dawcy, a autoprzeszczep nie
wchodzi w grę. Taki chory
człowiek na strach, samotność
i brak poczucia bezpieczeństwa
jest pozbawiony jakiejkolwiek
ochrony. Może umrzeć albo
przeżyć. Tylko. Albo aż.
Udowodniono nieskończoną
bowiem ilość razy, że ci którzy
nie mają już nic do stracenia są
zdolni przetrwać wszystko.
Poczucie wolności od
przywiązania może dawać
niewyobrażalną siłę. Nie
zaskoczęnikogo stwierdzeniem,
że nasze oczekiwania robią
często nam i otoczeniu
największą krzywdę. Bo za nimi
stoi: „chcę”, „musisz”,
„powinieneś”, „mogłaś”,
„gdybyś”, itd.
Oczekiwania zabierająpoczucie
bezpieczeństwa, chociaż pozo-
rnie je dają. Wydaje nam się, że
gdy coś wiemy, czymś się
kierujemy, coś wyznajemy,
jesteśmy za czymś lub czemuś



FENIXPSYCHOTERAPIA

4

FENIXPSYCHOTERAPIA

4

przeciwni to to wszystko
ochroni nas przed zagrożeniem
jak jakiś cudowny mur.
Ktoś spluwa trzy razy przez
ramię by odczynić zło, ktoś inny
kręci młynkiem lub powtarza
mantry, ktoś nie przechodzi pod
słupem, a ktoś inny przeżywa
dramat, bo akurat ma autfit bez
jednego guzika, a tu kominiarz
na rowerze… nie wspominając
już o mega ochronie przed
śmiercią w postaci zakazu
darowania wrzosów i kopania
w ziemi przed świętami
Wielkiej Nocy.
Znam ludzi co mnożą praktyki
religĳne przez liczbę
nieskończoności tak, że nie
mają czasu dla swoich
najbliższych, pracoholików,
którym umyka osobiste życie,
zatwardziałych działaczy
depczących innych, jak
marionetki, niewolników
władzy i pieniądza, czy takich,
którzy się nie szczepią
i narażają innych, bo ulegają
heretycznym opiniom nie-
wykształconych guru. Są też
wielcy spadkobiercy mrocznej
przeszłości, którzy wierzą, że
sowa to szatan, nietoperz to
wampir, a kruk przepowiednia
nieszczęścia. Myślę, że każdy
z nas ma takiego swojego kruka,
nawet, gdy do niego się nie
przyznaje. A może tak się z nim
związał, że nie wie o jego
istnieniu?
To wszystko pokazuje tylko
jacy jesteśmy biedni. Słabi.
Ludzcy. Jak mało wiemy. Jak
jesteśmy zatrzaśnięci na
schemacie myślenia, znie-
woleni. Wystraszeni. Bez
poczucia wartości, bez poczucia
wewnętrznego bezpieczeństwa.

Człowiek wolny nie musi się
przecież bać. Ufa. Wierzy.
Człowiek wolny jest otwarty na
świat, na naukę, technikę,
technologię, nowości, dobra
tego świata. Nie musi się
obawiać, że coś go pochłonie,
że czemuś ulegnie,
sprzeniewierzy się, zawiedzie.
Bo akceptuje swoje bycie
małym. I wielkim w tym

wszystkim. Wielkim wielkością
bycia małym. Znikomym,
zniszczalnym, śmiertelnym,
skazanym na zagładę. NIE
MAJĄCYM NIC DO
STRACENIA. Taki człowiek
ma otwarty umysł na wiedzę,
doświadczenie mądrzejszych od
siebie. Sprawdza. Nie zamyka
się na swoich poglądach,
twierdzeniach, a tym bardziej
nie obdarowuje nimi innych, nie
prawi morałów, nie wynosi się
ze swoimi poglądami. Zresztą,
gdy ktoś czuje się pewny
w swoich przekonaniach, nie
szuka ich akceptacji u innych,
nie mówi o nich, nie nadmienia
przy każdej okazji, nie
nawiązuje. Gdy tak robi, to tak
naprawdę szuka potwierdzenia
czegoś, co do czego
wewnętrznie nie jest przeko-
nany, tylko coś zapożyczył
sobie w myśl jakiejś niejasnej
idei czy pozy. To tak jak z
nałogami. Gdy mamy nad
czymś kontrolę, to nie
potrzebujemy jej sobie
narzucać.
W dzisiejszym świecie nie ma
pewności. Ale czy była
kiedykolwiek? Jaki czas
historyczny komukolwiek ją
gwarantował? Jaki władca,
rządziciel lub ideologia?
Gdy spojrzymy na karty
doświadczeń zobaczymy
zgliszcza. Przewroty, powroty,
wojny, pożogi, pomór, mord
w imię wszystkiego, cokolwiek
nam przyjdzie do głowy, bieda,
strach. Czasy bólu przeplatają
się z czasami ogromnych
wzlotów, wynalazków ludzko-
ści, przełomów dziejowych
w różnych kategoriach.
Polecieliśmy w kosmos,
nauczyliśmy się przeszczepiać
narządy, grypa dzięki
szczepieniom jest dziś czymś
niewartym rozważania, a kiedyś
siała spustoszenie jak dziś
covid. Mamy samochody
najnowszych modeli, samoloty
ponaddźwiękowe i sondy
podwodne. Jemy ze złotych
talerzy, uzależniamy się od
hazardu, a „Squid Game” bĳe
na głowę Edisona, bo robi

popularność na skalę
wynalezienia żarówki.
To powinno nam o czymś
mówić. Czego szukamy. Czego
potrzebujemy. Jak bardzo
realistycznie widzimy świat, jak
czujemy się odarci ze złudzeń,
jak daleko jesteśmy gotowi
spojrzeć w siebie, za parawan
łagodności i miłosierdzia
i zobaczyć na co, być może nas
stać.
Często Ci, co walczą ze
wszystkimi dookoła, z całym
światem nie mają
wewnętrznego poczucia
bezpieczeństwa. Ono przecież
zwalnia z walki. Daje
akceptację siebie i innych.
Współczucie. Zrozumienie.
Gdy czuję się bezpiecznie nie
muszę ciągle udowadniać
swojego zdania, zaznaczać
swojej pozycji, obsikiwać
swojego terytorium.
Ustanawiać zasad i bronić ich
do ostatniej kropli krwi kosztem
zgody, pokoju i szczęścia.
Co za świat… Pogodę
przewidujemy na rok do przodu,
alerty bombardują nas
ostrzeżeniami o wietrze
i mrozie, ale nie jesteśmy
w stanie przewidzieć, co z nami
będzie jutro. I to znów może nas
przerażać, albo odwrotnie.
Uwalniać.
Jak pisał Viktor Frankl
w genialnej książce „Człowiek
w poszukiwaniu sensu”: „nasze
pokolenie cechuje realizm,
ponieważ mieliśmy okazję
przekonać się, jaki naprawdę
jest człowiek. Jest on wszak
istotą, która skonstruowała
komory gazowe w Auschwitz,
a zarazem tą samą istotą,
która wchodziła do owych
komór z podniesioną głową
i modlitwą Pańską - Szema
Jisrael - na ustach”.
Właśnie czytam, że nasila się
nielegalna migracja na polsko-
białoruskiej granicy UE, i że to
zagraża bezpieczeństwu Polski
i Unii. Czytam też, że Premier
Polski wziął udział w spotkaniu
wigilĳnym na granicy, a tuż
obok zdjęcie, które obiegło
chwilę temu świat: żołnierz
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podający przez druty malutkie
dziecko. Dramatyczne widoki.
Sceny jak z getta
warszawskiego.
Dziś. Tuż obok naszych suto
zastawionych świątecznych
stołów z pustym talerzem dla
zabłąkanego gościa. Tylko
warunek, że gość musi być
zaproszony…
Starzy ludzie, dzieci, ojcowie,
matki. Chcieli lepszego życia.
Uciekali przed nie-
bezpieczeństwem. Chcieli
ocalenia. Spotkali się z tymi,
którzy muszą bronić granic.
Nie wiem, czy my wiemy
czego i przed czym kogo
mamy bronić. Zadziałał stary,
wierny mechanizm.
Działamy na rozkaz. A pod
nim, na samym dnie jest ON.
STRACH. Niekiedy zasłania
się odwagą. Bo wtedy trudniej
go rozpoznać.

„Wszystko, co nieznane,
budzi strach, a taka już jest
ludzka natura, że jeśli czegoś
się nie rozumie i to coś jest
inne, i swym istnieniem
burzy poczucie bezpieczeń-
stwa, trzeba to zniszczyć. Nie
ma w tym żadnego
ogólnoświatowego spisku,
żadnej tajemnicy”.

Andrzej W. Sawicki, Nadzieja
czerwona jak śnieg.
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Chce mu pomóc, chce by
było dobrze i nie chce
odczuwać stresu kiedy przy
nim jestem.

Jednak jeśli on sam nie
przyzna przed sobą, że
potrzebuje pomocy to nic się
nie zmieni i każdy będzie
cierpiał i przeżywał to na
swój sposób co odbĳe się na
codziennym życiu.

Bycie pod wpływem alkoholu
zmienia człowieka nie do
poznania, zwłaszcza kiedy
ktoś jest uzależniony.

Gdy widzisz osobę, którą
kochasz, która ma problem z
alkoholem już wiesz, że
czeka cię kolejna chwila
strachu, obaw i czasami
nadziei, że może dzisiaj nic
złego się nie wydarzy.

Osoby żyjące w domu
w którym istnieje taki
problem uczą się rzeczy
których w przyszłości ciężko
będzie się pozbyć takich jak:
mówienie cicho by nikt
z poza pokoju nie słyszał
o czym się mówi, chodzenia
szybkim ale cichym tempem,
jeśli ktoś podniesie głos
zacznie się kolejna
awantura, strach przed
byciem w otoczeniu, które
pĳe.

Kiedy ojciec sięga po alkohol
modlę się żeby nic się nie
stało, by nikt znowu nie
został poniżony, żeby mama
znowu nie musiała
przeżywać całej sytuacji oraz
by siostra nie bała się
przebywać w domu a także
by na spokojnie poszła spać
bez ataku paniki. Życie
w takim domu jest ciężkie,
nie wiadomo czego można
się spodziewać i jak
zakończy się dzień.

Wiem, że ojciec nas kocha
jednak kiedy sięga po
alkohol sprawia, że każdy
będzie się trzymał z daleka
niego nawet jeśli
wytrzeźwieje. Bo co można
się po nim spodziewać? Co
może zrobić? Te pytania
same przychodzą na myśl
i nie mamy nad tym kontroli.

Życie z ojcem alkoholikiem
Kasia
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Jest to codzienna walka z
myślami ,,czy dzisiaj będzie
normalnie, zwyczajnie, bez
żadnej awantury, bez
żadnego alkoholu''.

Nigdy nie da się przewidzieć,
kiedy można się spodziewać
widoku pĳanego ojca'',
a najgorsze w tym wszystkim
jest to, że tylko wtedy zapala
mu się ,,zielona lampka''
i przypomina sobie, że
przecież ma dzieci. Tylko pod
wpływem alkoholu rozmawia
z nami.

Czasami jest spokojnie, bo
siedzi w pokoju i śpi,
a niekiedy przychodzi do
naszych pokoi i ,,chce
pogadać'', wtedy już
wszystko jest wiadome, że
nie skończy się bez
awantury. Wtedy chce
porozmawiać o tym, co stało
się w jego przeszłości, wtedy
chce rozmawiać o jego
dzieciństwie, przeklinać na
osoby, których nienawidzi,
a także mówić nam, jak
bardzo nas kocha.
Odczuwam wtedy niepokój
i strach, bo nigdy nie wiem,
co może się wydarzyć za
minutę lub za godzinę.

Nie da się tak po prostu
,,zapomnieć'' widoku pi-
janego ojca, któremu ze
złości leci pĳana z buzi,
a w oczach jest widoczna
tylko nienawiść. Nawet
z czasem ze strachu
zaczęłam się chować
w szafie, aby uniknąć
spotkania z nim.

Gdy wszystko ucichnie, gdy
wytrzeźwieje nie da się tak
po prostu ,,zachowywać jak
gdyby nigdy nic'', pozostaje
strach, niepokój, brak
bezpieczeństwa.

A niekiedy nie chce się
nawet wracać do domu, bo
po co tam wracać, jak znów
może być tak samo...

Nie da się uniknąć, ani
opisać uczucia strachu,
niechęci, nienawiści do
własnego ojca. Czasem
nawet nie chce na niego
patrzeć.

Można udawać, że nic się nie
stało, ale to wszystko i tak
zostanie na zawsze
w pamięci...

Życie z ojcem alkoholikiem
Marta
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Ból, strach, napięcie, bicie
serca przyśpiesza szykując
się do ataku, przechodzi
przez głowę tysiąc myśli, jak
obronić swoich bliskich,
przeszywa dreszcz, czuć
emanującą zewsząd trwogę.
Ktoś otwiera drzwi,
zamierasz, czujesz jak serce
tak przyśpiesza, że chce
wyrwać się z piersi
rozdzierając twoją skórę.
Jesteś jak posąg, obawiasz
się, że jeśli się ruszysz on
Cię zobaczy, usłyszy,
czekasz skamieniały na jego
ruch, na jego słowa, bo sam
nie jesteś w stanie ich
wydobyć ze swoich ust…

Ten opis, nie jest opisem
subtelnego dreszczowca,
jest to przykład na to jak silne
emocje przeżywają dzieci,
które są krzywdzone w
rodzinach, gdzie problemem
jest alkohol.

Dziecko nie ma wyboru,
rodzi się, dorasta i uczy się
życia w rodzinie, która mu
przypadnie. Jeśli rodzina ta
krzywdzi, on staje się
częścią tej układanki, która
tworzy ogrom cierpienia. Nie
ma znaczenia, czy to
przemoc fizyczna, psy-
chiczna czy ekonomiczna
,każda przemoc zostawia
trwałe ślady.

Pomimo stereotypów nie
tylko te na ciele są widoczne,
ale ślady te można dostrzec
w zapłakanych oczach, w
oczach pełnych strachu,
wzdrygnięciu się na
podniesiony przez sprawcę
głos, w problemach
żołądkowych, w izolowaniu
się od innych i od rodziny.

Krzywdzone dzieci
Ewelina

czy będzie dzisiaj obiad, czy
będę mógł w spokoju zasnąć
w nocy nie słysząc kłótni
rodziców… o to samo,
wiecznie o to samo.
Denerwuje się na powrót do
domu, czuje się niekochane,
czuje, że nikt nie zauważy że
wrócił, a tym bardziej że
cierpi, musi się uśmiechać,
musi udawać. Rodzice
znowu kłócą się i płaczą,
przepraszają i żałują, po
czym znowu jest to samo,
niekończąca się historia, jak
balansowanie na linie, która
nigdy nie ustaje, cały czas
trzeba się pilnować, cały
czas trzeba być czujnym.

Nieustanna bitwa w głowie:
serce prosi krzycz, rozum
prosi mów, ciało woła czuj,
jednak dam rady, wszystko
zamrożone, wszystko obo-
lałe z ran zadanych, czasem
zupełnie niedostrzegalnych
dla oczu. Nie mogę się
poddać, muszę im pomagać,
to mój obowiązek i tak
trzeba, trzeba ich ratować,
nawet kosztem siebie, po raz
kolejny wysłuchuję, po raz
kolejny zakrywam uszy, aby
nie słyszeć krzyku, po raz
kolejny w sercu rodzi się
złość. Ale cicho serce,
przecież trzeba ich kochać,
trzeba ich szanować, trzeba
ich słuchać.
Zamiast skrzywdzić ich wolę
skrzywdzić siebie, bĳę się po
brzuchu, szczypię się,
wbĳam sobie ostrze
długopisu, jeśli to nie
pomoże sięgnę po nóż, ale
tak żeby nikt nie zauważył i
nikt nic nie wiedział, że
cierpię, bo to wstyd, że sobie
z tym nie radzę, powinienem
być twardszy, powinienem
być wsparciem.

Dziecko krzywdzone naj-
częściej cierpi samo, nie
dostaje z nikąd pomoc,
chyba, że samo zacznie
sprawiać problemy.
Nikt z nim nie rozmawia
o tym co się dzieje tak
naprawdę, rodzina udaje, że
nic się nie stało, bądź
obciąża te dziecko swoimi,
dorosłymi problemami.

A dziecko jest dzieckiem, nie
rozumie, jedynie co jest
w stanie zrozumieć to to, że
rodzice nie są szczęśliwi,
czasami myśli, że to przez
niego, że powinno się
bardziej starać i często się
stara, bardziej…

Emocje głęboko schowane,
stale dają o sobie znać,
zaczyna się bać wszystkich,
boi się w szkole odezwać,
bądź też wyładowuje emocje
poprzez agresję, tylko tak
nauczyło się z nimi radzić-
zresztą rodzice w końcu też
tak robią. Dziecko zagłębia
się w swoim cierpieniu, jego
poczucie własnej wartości
spada, nie dostaje oparcia,
rozmowy, często także
czułości i zainteresowania,
jest odpychane, niechciane,
niczyje… Ale uśmiecha się,
udaje, że wszystko jest
porządku, prze do przodu, bo
jakoś trzeba pomóc
rodzicom, nie mówi o swoich
potrzebach, bo one się nie
liczą, najważniejsze są
pozory, rodzina musi trwać.
Musi udawać że w domu jest
dobrze, żeby się nie wstydzić
czy nie smucić. Nie chce
wracać do domu, każdy
kolejny krok ze szkoły to
coraz większe natężenie
smutku: co się będzie dzisiaj
działo?, czy już jest ten
alkohol, czy dopiero będzie,
w jakim są rodzice humorze,



Nasze dzieci
Ilona

problemy z podejmo-
waniem decyzji.
Postarałam się
nakreślić, jak bardzo
p e r m a n e n t n e
nadużywanie alkoholu
przez członka rodziny
deformuje tę najcen-
niejszą, najbardziej
wartościową jak to
szumnie nazywają,
komórkę społeczną
jaką jest rodzina.
Jednak nie mogę nie
wspomnieć, że cała
nasza rodzina stara
się prostować
w c z e ś n i e j s z e
zachowania i myślę, że
jesteśmy na dobrej
drodze.
Oczywiście, zdarzają
się nam małe wpadki,
na szczęście na
podorędziu mamy
poradnię Fenix.
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Nie od dziś wiadomo
jak ważną rolę
odgrywają rodzice w
wychowaniu dzieci.
Jak to od nas zależy, w
jakim domu będą żyły
nasze pociechy.
Dzieci już od
najmłodszych lat -
mówiąc kolokwialnie -
chłoną wszystko.
Nasze zachowanie,
podejście do drugiego
człowieka.
W i e l c e
prawdopodobne jest
to, że w dużej mierze
będą kalką nas
samych. Tak więc im
zdrowsze są między
nami relacje, tym
w i ę k s z e
prawdopodobieństwo,
że życie naszych
dzieci będzie
szczęśliwe.
Nam nie udało się
stworzyć domu bez
skazy. Nasze dzieci
dzieliły codzienność z
uzależnionym ojcem i
wspó łuza l eżn ioną
matką i siłą rzeczy
wtłoczyły się w ramy
współuzależnienia z
wszystkimi jego
konsekwencjami.
Dziś potrafię nazwać
ten stan rzeczy.
Jednak wymaga to ode
mnie nieustannej
pracy z terapeutą.
Od lat wszyscy
tkwiliśmy w
niezdrowych, wręcz
p a t o l o g i c z n y c h
relacjach. W

konsekwencji do dziś i
pewnie jeszcze długo
będziemy zbierać tego
żniwo. U mnie owa
patologia przejawia
się nadkontrolą i
nadopiekuńczością.Co
daje wiele efektów
ubocznych.
Problemy syna
sprowadzają się do
zaniżonej samooceny,
braku asertywności,
trudnościach ze
s fi n a l i z o w a n i e m
wyzwań, uzależnienia
od gier komputero-
wych. Zdecydowanie
stroni od alkoholu
jednak preferuje
„ziołolecznictwo”.Nie
pochwalam tego, a co
więcej, z tyłu mojej
głowy rodzi się
projekt, jak to
zawczasu ugryźć,
żeby czegoś nie
przegapić. Córka
natomiast boryka się z
emetofobią, lękami
uogólnionymi. Od lat
jest pod kontrolą
psychiatry. Zażywa
leki, bez których nie
byłaby w stanie
funkcjonować. U niej
także występują
symptomy nad-
kontroli, które
przejawiają się nad-
mirnym zamar-
twianiem się
chociażby stanem
zdrowia swoim jak
i naszym. Córka
również ma obniżoną
samoocenę, ma
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Cichymi i niezauważalnymi
ofiarami alkoholizmu
rodziców są dzieci.
To one ciągle czekają, by
stać się wystarczająco
ważne, by znaleźć dla nich
czas… Bo przecież zawsze
wydaje nam się, że ten czas
będzie: „za chwilę”, „jutro”,
„poczekaj”, „zaraz”…

A one czekają. Tęskniąc,
bojąc się, płacząc. W swoich
własnych oczach stając się
zupełnie bezwartościowymi,
niepotrzebnymi– jak ciężar.
W końcu zaczynają
przenosić tak dobrze znany
im schemat na grunt
rówieśniczy. Są podatne na
zranienie i odtrącenie.
„Pozwalają” traktować się w
ten sposób, bo nikt nigdy nie
traktował ich inaczej.
Kiedy nareszcie przychodzi
lepszy moment - błogie

upojenie, brak głodu
alkoholowego i zdenerwo-
wania - dziecko zaczyna być
chwilowo ważne. Ono
zaczyna żyć nadzieją na
lepsze jutro, aż do momentu,
w którym rzeczywistość
powraca i uderza ze
zdwojoną siłą. Znów
gorzkie rozczarowanie

i utrwalanie tak dobrze
znanego schematu.
Trudno później odnaleźć się
w życiu, kiedy strach przed
nawiązaniem relacji
onieśmiela i paraliżuje.
Chcąc biec w ramiona pełne
miłości jednocześnie
uciekając ze świadomością,
że już więcej odtrąceń nie da
się znieść. Lepiej więc
zrezygnować niż znów
doznać tego obezwła-
dniającego poczucia pustki,

poniżenia i rozrywającego
serce bólu.
Wyposażając dziecko w tak
trudne do wyobrażenia
nawet dla doro-
słych uczucia, skazujemy je
na życie pełne niepowodzeń.
Tylko ci, którzy otrzymają
ogrom wyrozumiałości
i wsparcia, będą w stanie

powstać znów
do życia.
Inni poniosą ten
trudny i ciężki
bagaż wyła-
dowany alko-
holem w przy-
szłość, bez-
wiednie odtwa-
rzając jedyną
rzeczywistość,
jaką znają,
zamykając koło
wydarzeń. Czas
przerwać za-
klęty krąg…
Ze względu na te
niczemu nie-
winne istoty
czas zastanowić

się, czy to nie „teraz”
zamiast „później” warto
odstawić kolejny łyk piwa
przy grillu i zagrać razem w
piłkę.
Bo kto wie ile wspólnych
„za chwilę” nam zostało.
I który kieliszek sprawi, że
przekroczymy granicę, zza
której nie ma już powrotu?

Kochajmy dzieci teraz,
kiedy wierzą, że razem
możemy wszystko!

Rodzice, kocham Was!
Ania
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Mam na imię Agata (l 38)
jestem alkoholiczką.
Mogę o sobie powiedzieć, że
jestem DDA, gdyż mój tata
lubił sobie wypić, jednak
nigdy nie był zdiagnozowany
przez terapeutę. Ja
natomiast 15.01 opuściłam
zamknięty oddział
w Rybniku. Była to moja
3 terapia, którą w całości
zakończyłam. Mogę w tej
chwili powiedzieć, że jestem
w pełni świadoma mojej
choroby, w pełni świadoma,
aby odważnie mówić o sobie,
że jestem alkoholiczką.
Mam troje dzieci: Lena (10l),
Marta (8,5 l), Rafał (9,5l).
Myślę, że to oni powinni się
wypowiedzieć na temat
krzywdy, jaką ja im
wyrządziłam poprzez moje
picie. Wiem na pewno, że
stracili do mnie zaufanie,
czuli brak bezpieczeństwa,
chociaż mimo mojego picia
wydawało mi się, że daje im
wszystko..., że przecież
nigdy nie chodzili głodni,
zawsze byli czysto ubrani,
lekcje odrobione. Starałam
się na nich nie krzyczeć, nie
biłam ich, nawet będąc po
wpływem alkoholu bardziej
kontrolowałam swoje czyny i
zachowanie. Jednak są oni
najlepszymi psychologami,
zawsze potrafiły rozpoznać
moje pĳane oczy, zapach
alkoholu, który był
wyczuwalny z daleka ode
mnie.
W tej chwili dzieci są pod
opieką męża, ja jako tako nie
zostałam pozbawiona praw,
ale ponoszę konsekwencję
mojej picia, to że dzwonię do
nich codziennie i staram się
z nimi codziennie widzieć
nie zstąpi im tej bliskości,
która powinna mieć miejsce,

że są ze mną i mieszkają ze
mną i mogę je w każdej
chwili przytulić.
Uczęszczam na terapię
indywidualną i pogłębioną.
Chodzę również na mitingi,
bo chce zacząć na nowo, dla
siebie i dla dzieci. Wiem, że
czasu nie cofnę, ale mam
świadomość tego, że jeszcze
jestem młodą kobietą i
mamą, która z upadku
podniosła się i chce walczyć
o siebie i dla siebie. Zdaje
sobie sprawę, że musi
upłynąć sporo czasu, żeby
dzieci mi zaufały na nowo,
żeby nie bały się ze mną
spotkać, ale będę robiła
wszystko, żeby było dobrze.
Na terapii jedna terapeutka
powiedziała mi słowa, które
były bardzo trafne „Pani
Agato, pani ma chorą głowę”
i to trafiło do mnie.
Długo mi się wydawało, że
dzieci nic nie rozumieją, ale
dzisiaj wiem, że mają do
mnie żal, za to co im
zrobiłam. Ja sama mam do
siebie żal, jestem zła na
siebie, że moje picie
doprowadziło do rozpadu
mojej rodziny (chyba mogę
powiedzieć, że w głównej
mierze) zawiodłam jako
mama, żona, ale wiem, że
nic nie dzieje się bez
przyczyny, dlatego chce
odzyskać szacunek dla
siebie samej i dzieci.

Alkoholiczka Agata

Walka
Agata
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było tak samo piękne. Na
pewno trwa to długo i nie ma
końcowej daty. U mnie ten
proces trwa już przeszło
7 lat, proszę mi uwierzyć, że
nie ma takiej siły, żeby to w
jakiś sposób nadrobić
i naprawić. Córka dzwoniąc

do żony pytając co robi tata.
Żona odpowiada, że leży.
Pojawia się chwila ciszy…i

najedzone, przygotowane do
lekcji. Nie było w tym żadnej
mojej zasługi, wszystko
dzięki mojej żonie.
Otoczenie widzi tę fasadę
właśnie ładną i cudną, a
w środku syf i ból.

Po zaprzestaniu picia ciężko
jest doprowadzić do takiego
stanu, żeby fasada i wnętrze

Witam wszystkich czytelni-
ków, bardzo serdecznie
Na początku chciałbym się
pochwalić. W jednym
z poprzednich artykułów
pisałem o trudach rzucenia
palenia. W końcu udało mi
się zaprzestać palić. Nie pale
trzy miesiące. Nie jest łatwo,
ale jakoś dajemy radę,
ponieważ moja żona też
przestała palić. We dwójkę
łatwiej nam walczyć
z nałogiem.
Mało kto wie, a szczególnie
osoby, które nie mają
problemów z alkoholem jaka
krzywda dzieje się dzieciom
w rodzinie dotkniętej
chorobą alkoholową.
Przygotowując ten artykuł
przeczytałem list syna, który
znajduje się w książce Pani
Katarzyny Bosowskiej „Zaku-
ci w kajdany”. Mógłbym
zacytować cały ten list
i zakończyć ten artykuł. Jest
to pełny obraz ojca
alkoholika i jego stosunku
do własnych dzieci. Nie
wiem, czy rozpisywać się o
podbieranych pieniądzach
ze skarbonek, wiadomo
w jakim celu,
o samospełniających się
przepowiedniach „zostaw to,
sam to zrobię, bo ty
zepsujesz, nie potrafisz,
jesteś nieudolny”. Krótko
mówiąc poniżanie, brak
pomocy w nauce, zero
wsparcia w rozwĳaniu pasji
i zainteresowań. To nie jest
żadne usprawiedliwienie, ale
na szczęście nie było żadnej
przemocy fizycznej z mojej
strony.
Wszystko to działo się
w zaciszu domowym.
Natomiast fasada jest
całkiem inna. Dzieci do
szkoły chodziły czyste,
firmowe ubrania, schludne,

Fasada
Grzegorz



wyczuwalny strach i pytanie
„co się stało”, na odpowiedź
„ogląda TV”, rozładowuje się
napięcie. Cały czas jednak
taka niepewność. Dwa
wesela córki i syna byłem
trzeźwy, narodziny wnuczki
byłem i jestem trzeźwy
i niepalący. Jest to jakaś
rekompensata za te
wszystkie stracone lata.
Bardzo dużo za obecny mój
stan zawdzięczam rodzinie,
grupie, terapeutom. Bez nich
nie osiągnąłbym tego

wszystkiego, jest też w tym
trochę mojej zasługi.
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Podsumowując straszne
rzeczy dzieją się w zaciszach
domowych. Mało kto ma
odwagę otwarcie
opowiedzieć o całej
krzywdzie dzieci z rodzin,
w których nadużywa się
alkoholu. Ciągle w naszym
społeczeństwie działa taki
stereotyp „przecież on (ona)
aż tak dużo nie pĳą, dzieci
czyste, najedzone co od nich
chcecie”.
Tak jak wcześniej napisałem
fasada jest piękna

i kolorowa, a środek trawi
rak.

Pozdrawiam Was
serdecznie
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Minęło ładnych parę lat
odkąd wyszedłem z odwyku
i trzeźwieje, wspierając ten
proces na terapii grupowej
i we wspólnocie AA . To co
jest w tym dla mnie
fascynujące i odkrywcze, to
możliwość poznawania
schematów moich
zachowań, które przez
alkohol stały się wręcz
obsesyjne. Wydarzenia
ostatnie uświadomiły mi po
raz kolejny, że mimo stażu
trzeźwienia uruchamiają się
takie odruchy, które budzą
niepokój nie tylko mój, ale
zwłaszcza osób z mojego
najbliższego otoczenia,
niejednokrotnie skrzywdzo-
nych przeze mnie. Gdy
głębiej zastanowiłem się nad
tym problemem, zauwa-
żyłem, że to nie tylko mnie
dotyczy, ale współ-
uzależnienie jakie zafundo-
wałem chociażby żonie czy
synowi cechuje się właśnie
takimi zachowaniami. Osoby
nieznające przyczyny
mogłyby to uznać za co
najmniej dziwne. Otóż
zafascynowany wędzonymi
wyrobami z niezwykle
prostego wędzarnika
u pewnego gospodarza w
nadmorskiej miejscowości
gdzie w ubiegłym roku
spędziliśmy przepiękne
chwile, postanowiłem speł-
nić swoje kolejne marzenie .
Już wracając samochodem
żona poczyniła pewne kroki,
które sprawiły, że po kilku
dniach pojawił się przed
domem kurier z zamówi-
onym wędzarnikiem i
podstawowymi akcesoriami
potrzebnymi do realizacji
nowego wyzwania. Dziś
traktuję to zajęcie już jako
hobby i mam satysfakcję ze
swoich pierwszych wyrobów.

Gdzieś ostatnio usłyszałem, że
,,Dojrzewanie to stopniowe
pozbywanie się marzeń " i coś
w tym jest. Dobry temat na
następny artykuł. Wracając
jednak do konkretnej sytuacji
jaka miała miejsce kilka dni
przed świętami Bożego
Narodzenia, zdałem sobie
spraw, że mimo wszelkich
środków ostrożności, nawet w
tak nowej sytuacji,
wracają demony
przeszłości. Siedziałem,
jak już niejednokrotnie
to robiłem,w pomiesz-
czeniu gdzie znajduje się
kotłownia i miałem
wszystko perfekcyjnie
zorganizowany, tak by
móc jednym okiem
pilnować procesu
wędzenia a drugim
patrzeć na film
odtwarzany na laptopie.
Oczywiście nie jest to
chwilowe zajęcie, tylko
zajmuje kilka godzin,
więc zaopatrzony w
kawę, wodę i jakieś
maszkiety przyjemnie
odliczałem czas.
Wydawać by się mogło
sielanka, a mimo to
odczuwałem jakiś ukryty
niepokój. Wtem drzwi
otwiera żona i pojawia
się tak niespodziewanie,
że wstałem natychmiast
i wyszedłem na zewnątrz przy
okazji wypuszczając ukrad-
kiem powietrze z płuc i
zacząłem grzebać intensywnie
przy wędzarniku. Ewidentny
odruch ucieczki. To było jak
piorun. Nagle oprzytomniałem
i widząc przerażenie w oczach
żony zrozumiałem. Pytanie
,,czy tyś coś pił" wyjaśniło
wszystko. Oczywiście
przedyskutowaliśmy to moje
zachowanie bez emocji.
Wydarzyło się coś, co

otworzyło gdzieś dawno
zapomniany obszar
wyzwalaczy.Podświadomie
zadziałały wszystkie dobrze
wytrenowane przez lata
odruchy. Uruchomiło się
działanie obronne -
,,UCIEKAJ". Czułem się jak
przyłapany na gorącym
uczynku. Przeanali-
zowaliśmy całą tą sytuację i

doszliśmy do ciekawych
wniosków z żoną. Dokładnie
takie same schematy
towarzyszyły mi podczas
mojego picia. Organizacja
picia w tamtym czasie
zajmowała mnie w 200%.
Moja wcześniejsza pasja,
jaką było malowanie
obrazów farbami olejnymi
zamieniła się w poligon,
gdzie szkoliłem się w
kamuflażu i stwarzaniu sobie
takich warunków pracy, by

Schematy
Ziko
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metę utrzymać mnie w
trzeźwości. Takich sytuacji,
gdzie działałem
schematycznie by znaleźć
sposób na napicie się
mógłbym wymienić
kilkanaście. Rowerowe
,,niby" wycieczki dla
utrzymania kondycji,
spacerki z pieskiem po
wcześniej ustalonej i dobrze
zaopatrzonej trasie w piwo,
ciągłe zapominanie o czymś
w sklepie podczas zakupów,
oczywiście z premedytacją
by wrócić w wiadomym celu.
Sporo tych sytuacji gdzieś
przypomniałem sobie i jedno

co zauważyłem
nowego po tych latach
trzeźwienia, to fakt, iż
ten problem nie
dotyczy tylko mnie.
Zachowanie i reakcja
mojej żony pokazały
mi jak moje lata picia
zniszczyły jej
psychikę. Ba, nie tylko
jej. Mój syn do dziś
patrzy przez okno, gdy
wracam z garażu,
schowany za ramą lub
firanką, gdyż ten
widok wywołuje u
niego traumatyczne
wspomnienia. Mimo
tylu lat i braku
pretekstu do takich
schematów zachowań
został uraz psychiczny
i lęk. Jak do tej pory
staram się
r o z p o z n a w a ć
symptomy głodu
alkoholowego u siebie,
tak teraz widzę, że

osoby które krzywdziłem
podczas picia, mają
specyficzne zachowania w
sytuacjach budzących w nich
przykre wspomnienia z tego
okresu. Niestety
konsekwencje te będą nas
prześladować, gdy chcąc nie
chcąc, jakaś sytuacja
wyzwoli reakcje obronne.
Postanowiłem zrobić z tym
coś i podzieliłem się swoim
doświadczeniem i refleksją.
Najpierw na mitingu, później

na grupie , aż w końcu wśród
przyjaciół znających moją
historię choroby
alkoholowej. Okazało się, że
nie ma nic bardziej
oczyszczającego jak
podzielić się tą historią .
Stało się coś
nieoczekiwanego. To, że
trzeźwiejący alkoholicy
przyznali, iż też zmagają się
z podobnymi obsesyjnymi
zachowaniami i każdy z nich
może podać swoje schematy
zachowań to osoby, które
doświadczyły przykrości,
delikatnie mówiąc, od
bliskich sobie osób
nadużywających alkoholu,
mają zwichrowaną psychikę i
są w większym lub
mniejszym stopniu
świadome swoich
nieracjonalnych zachowań.
Te rozmowy spowodowały,
że poczuliśmy jakąś więź,
zrozumienie i otwartość.
Nagle runęły bariery ,,Tabu"
jakimi był temat choroby
alkoholowej schowany
gdzieś głęboko. Zręcznie do
tej pory szukaliśmy tematów
zastępczych i jakoś te nasze
spotkania wyglądały w miarę
,,normalnie", ale gdy
zaczęliśmy z małżonką
otwarcie mówić o swoich
doświadczeniach, skruszone
zostały pierwsze lody
uprzedzeń. Wierzę, że to
kolejny krok w dojrzewaniu i
dążeniu do doskonałości.
Jestem niezmiernie
wdzięczny za wsparcie na
jakie mogę liczyć w osobie
żony oraz grup wsparcia,
gdzie takie wydawać by się
mogło błahe incydenty mogą
wywołać takie pozytywne
efekty.

Życzę wszystkim odwagi w
podejmowaniu decyzji
zmierzenia się z
schematami, które są
pozostałością po okresie
picia.

Do zobaczenia na szlaku.

czuć się bezpiecznie i mieć
komfort picia. Jednak
choroba postępowała i
alkohol zdominował
wszystko tak, że coraz
trudniej było się ukryć z tym
problemem, a kłamstwo
goniło kłamstwo. Niejedno-
krotnie nakryty podczas
picia czy wyczuty na
wydechu odór piwa sprawiał,
że miałem przetrzepane
wszystkie podejrzane
miejsca i nominalne skrytki
alkoholu przez małżonkę.
Rezultat tych poszukiwań był
oczywisty. Zawsze kończył
się koszmarnymi awantu-

rami i konsekwencjami.
Uruchamiały się stare
sprawdzone schematy.
Wyparcia, obwiniania,
użalania się i szukania
winnych, aż w końcu
obiecywania poprawy. Bez
względu na wynik tych kłótni
już w głowie pojawiała się
myśl jak, gdzie i kiedy
odreagować tą porażkę. To
były tak obsesyjne myślenie,
że nawet groźby i ultimatum
nie były w stanie na dłuższą



„Życie nie zawsze jest
łatwe, ale zawsze powinno

być dobre”
„Ż życia wzięte” -
Wnuczusie.
Nie jestem dzieckiem DDA,
mąż nie był alkoholikiem,
ale… syn niestety tak. Na tę
chwilę jest trzeźwiejącym
alkoholikiem (po kilku
odwykach wreszcie się udało
przez dłuższy czas nie pić),
powiedział, że robi to dla
siebie, a przede wszystkim
dla dziewczynek.
My dorośli myślimy, że
dzieci wszystkiego nie
rozumieją, nie zauważą, a
one są bardzo dobrymi
obserwatorami. Napiszę o
moich kochanych wnuczkach
w wieku 8 i 6 lat. Z racji tego,
że z powodu jego picia – i nie
tylko – małżeństwo syna się
rozpadło – rozwód i kolejny
szok dziewczynek i płacz bo
tata i mama nie będą razem
mieszkać. Syn z powrotem
zamieszkał ze mną. W czasie
ich małżeństwa kilka razy
zmieniali miejsce
zamieszkania, dziewczynki
już pozwoliły nie wiedziały,
gdzie właściwie jest ich
DOM. Była synowa nie
utrudniała mi nigdy
kontaktów z wnuczkami, a
wręcz przeciwnie, nieraz
prosiła o pomoc. Na tyle ile
mogłam starałam się im
stworzyć namiastkę
prawdziwego, spokojnego
domu – być z nimi i je
wspierać. Bardzo często są u
mnie przez kilka dni chociaż
synowi zdarzało się nie
wracać na noc do domu,
nawet kilka miesięcy -
wnuczusie w tym czasie
często były u mnie na kilka
dni (zostawały na noc) - na
ich pytania: gdzie jest tata?
Czy wróci na noc? –
odpowiadałam zgodnie z

prawdą, że nie wiem. Później
było pytanie czy tata wie, że
są tu na noc? Odpowiadałam
– tak, napisałam mu. I co?
Nie przyszedł, nie wrócił na
noc po raz kolejny. Zasypiały
z misiami i mówiły, że to
jakby „tata”. 1 Po którymś
razie, gdy syna nie było
kolejną noc w domu, starsza
wnuczka (wtedy 6 lat)
powiedziała, że tata jej nie
kocha tylko woli kolegów i
picie. Gdy po iluś dniach
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wrócił do domu – radość
dziewczynek była
przeogromna- ale…tak
dziwnie patrzyły na niego i
zapytały „Babcia czy tata jest
pĳany?” – No niestety po
takim ciągu jeszcze był
„wczorajszy”, a jego wygląd
zewnętrzny pozostawiał
wiele do życzenia. Niestety
to jego picie trwało jeszcze
kilka lat. Pewnego dnia syn
wiedział, że będą
dziewczynki i zostaną na

Życie nie zawsze jest łatwe...
Basia
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zaprzeczał). Oj. W czasie
jazdy wysłuchaliśmy
„pięknych” słów pod moim
adresem. Na policji okazało
się, że jest pĳany (nie
powiedziano, ile
wydmuchał), dyżurny
powiedział, żeby wyjazd
przełożyć na kiedy indziej! I
dopiero się zaczęło w drodze
do domu – jedno ze zdań
syna skierowane do mnie-
„To TY spier****aś te
urodziny” i przez chwilę tak
pomyślałam. Po przyjeździe
do domu poszedł spać, a ja z
dziewczynkami układałam
puzzle i starsza wnuczka
powiedziała „Babcia to nie
TY zepsułaś mi urodziny,
tylko tata, bo jest pĳany”.
Łza się w oku zakręciła. W
zeszłym roku w czasie
wakacyjnego wyjazdu nad
morze- dziewczynki MEGA
zadowolone, bo z tatą
pojechały, poszliśmy do lasu
i spacerując nagle wnuczka
mówi „Nasi tu byli” – patrzę a
tam leża wokół zgaszonego
ogniska butelki po wódce i
piwie! Czyli butelki kojarzą
się z czymś „swoim” …1
Jakiś czas temu młodsza
wnuczka bawi się…układa
maskotki w dwóch rzędach –
pytam się ją „Czy zabawki są
w przedszkolu: - Ona
odpowiada” nie, na odwyku”.
1 1
Teraz (w czasie trzeźwości
syna) gdy nadchodzi
godzina powrotu syna z
pracy – to dziewczynki
patrzą na zegar i pytają -
Kiedy tata skończy? Czy
przyjdzie? I patrzą przez
okno, a gdy go już zobaczą
jest ogromna radość. I tak
powinno być zawsze, że
dzieci cieszą się z powroty
trzeźwego taty z pracy, a
tata taki powinien wracać! To
są tylko dzieci- mają myśleć
o zabawie i fajnych rzeczach,
a nie z lękiem spoglądać na
zegar i na drogę, że tata
jeszcze nie wraca. Teraz gdy
nie pĳe cieszymy się i
doceniamy bardziej każdy
„jego trzeźwy” dzień i aby te
dni zmieniły się w trzeźwe –
tygodnie, miesiące i lata.

17

noc. Miał po pracy wrócić do
domu, niestety był wieczór, a
jego nadal nie było,
położyłam dziewczynki spać
i czekałam…Wrócił około
północy pĳany. Wtedy nie
pozwoliłam położyć mu się
obok dziewczynek i kazałam
mu iść spać do drugiego
pokoju – na szczęście nie
protestował i był „grzeczny”.
Dziewczynki przespały
spokojnie noc, rano, gdy
wstały zobaczyły zamknięte
drzwi z drugiego pokoju i
starsza wnuczka zapytała:
„Czy tata tam śpi? Przyszedł
pĳany?”. Powiedziałam -
„tak” - to pokazała mi kciuk
uniesiony w górę i
powiedziała, że dobrze
zrobiłam nie pozwalając mu

pĳanemu z nimi spać.
Kolejna sytuacja – w
„ramach” prezentu
urodzinowego wnuczki
mieliśmy pojechać z
dziewczynkami do parku
rozrywki: syn, wnuczki i ja.
Tak jak byliśmy umówieni
podjechałam z
dziewczynkami po niego do
pracy, on wychodzi…pĳany.
Tragedia, myślę co teraz
zrobić?! – dziewczynki się
cieszą, że pojedziemy, a ON
jest w takim stanie –
przecież jego będę musiała
bardziej pilnować aniżeli
dziewczynki! A gdy coś się
stanie? Podjęłam decyzję –
jedziemy…na Policję. Tam
zbadają alkomatem czy jest
pĳany (oczywiście
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Dorastanie w domu, gdzie
spożywanie alkoholu jest
codziennością a krzyki,
awantury i bójki są zupełnie
normalne – faktycznie
zupełnie nie jest normalne.
Jak ma to zrozumieć
dziecko, które doświadcza
wielu form przemocy? Jak ma
wyobrazić sobie, że może
być inaczej skoro nigdy
dotychczas nie zaznało tej
normalności. Łatwiej jest
wypierać wszelkie problemy,
żyć w złudnym przekonaniu,
że tak właśnie się dzieje w
każdym domu, że rodzice
„pĳą alkohol jak wszyscy”.
Ten sposób pomaga
przetrwać dzieciństwo,
trudny okres dojrzewania.
Okłamywanie się, że rodzice
koleżanek nie robią tego
tylko przy obcych osobach,
daje ulgę. Widziane oczami
dziecka różnice często są
wypierane, interpretowane w
taki sposób aby były do
przyjęcia, aby nie czuć się
kimś gorszym, „przecież moi
rodzice nie są alkoholikami”,
myśli wzmacniane przez
samych rodziców, którzy
twierdzą: „nikomu nie
szkodzę”. W dysfunkcyjnych
rodzinach dzieci żyją w
stałym napięciu, w
atmosferze potencjalnego
zagrożenia, ich potrzeby nie
są zaspakajane. W takich
rodzinach podstawowym
stanem emocjonalnym dzieci
jest lęk, bezsilność, w
konsekwencji wściekłość,
którą boją się lub nie
potrafią okazywać. Lęk staje
się najczęściej odczuwaną
emocją, a ciągłe
kontrolowanie niestałego
otoczenia jest automatyczne
i przymusowe. Z czasem
odcięcie się od kontaktu z
emocjami, z tym co się
faktycznie dzieje przynosi
poczucie ogromnej ulgi.

Wyparcie przykrych,
krzywdzących wspomnień
pomaga przetrwać, wówczas
coś co trwa latami jest do
p r z e ż y c i a .
Nieprzewidywalność w
rodzinie, gdzie brak norm,
zasad, systemu wartości
powoduje olbrzymie
obciążenie dla dziecka, które
nie wie czego może się
spodziewać od rodzica. Sami
rodzice są niekonsekwentni
oraz w żaden sposób nie
mogą być autorytetem. Uczą
jak należy postępować a
sami robią zupełnie coś
przeciwnego, np. „nie wolno
kłamać” - „powiedz, że sam
upadłeś, nie wolno ci
powiedzieć, że tatuś cię
uderzył”. Bycie lojalnym
wobec rodziców nie
krzywdząc jednocześnie
siebie samego staje się
bardzo trudne, z czasem
powoduje powstanie
mechanizmów obronnych.
K o n s e k w e n c j e
traumatycznych przeżyć w
postaci mechanizmów
obronnych mogą utrudnić w
dorosłym życiu dostęp do
tychże treści. Przypomnienie
doświadczanych i
krzywdzących zachowań jest
często bardzo utrudnione
podczas terapii.
Jak często spotykamy się z
cierpieniem osób, które
doświadczają głębokich
objawów lęku czy też
depresji, co gorsza nie
potrafią wskazać co jest ich
przyczyną? W gabinecie
terapeuty staje się
oczywiste, że dzisiejsze
problemy, to najczęściej
odroczone skutki
d o ś w i a d c z e ń
traumatycznych nie rzadko z
okresu dzieciństwa.
Bezpośrednie zagrożenie
własnego życia zdrowia lub

doświadczenie obrażeń,
naruszenie integralności
cielesnej, jak i bycie
świadkiem takich zagrożeń
wobec osób bliskich:
rodzeństwa, matki jest
najczęstszą przyczyną
traumy. Osoba
doświadczająca traumy
czuje się bezradna, a to
poczucie wiąże się z
przerażeniem, silnym
strachem co wiąże się z
całkowitą dezorganizacją
zachowania.
W efekcie w dorosłym życiu
takie osoby bardzo często
próbują radzić sobie,
starając się kontrolować
siebie i bliskich w sposób
nadmiarowy. Kontrola,
kontrola, czy nie możemy się
od tego oderwać? Okazuje
się, że wiele dorosłych córek
przyznaje, że własne
postawy zaburzają ich
umiejętności rodzicielskie
właśnie przez nadmierną
kontrole. Z jednej strony
chcą pozwolić dzieciom na
swobodę, lecz nadmiernie je
chronią, co skutkuje brakiem
równowagi pomiędzy troską
o dzieci, a „zagłaskaniem”
ich. Wydaje się, że ta swoista
nierównowaga może
zakłócać normalny proces
rozwojowy latorośli.
Doświadczenia z rodziny
pochodzenia mogą
powodować przymus bycia
rodzicem „idealnym”, gdzie
dalej towarzyszy lęk już nie
tylko o siebie ale i o własne
dziecko.
Życie w permanentnym
odczuwaniu lęku jest tak
mocno przyklejone, że czeka
się, aż stanie się coś złego
tzw. „życie na emocjonalnej
krawędzi”. Dorosłe córki
bardzo często twierdzą, że
muszą nauczyć się na nowo
żyć, nauczyć się nowych

Jak to jest, gdy rodzice pĳą alkohol?
Renata. Okiem terapeuty.
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sposobów zachowania i
Pragną „poczuć się
swobodnie i dobrze w
zdrowym otoczeniu i wśród
zdrowych ludzi”. Ten lęk
często pojawia się również w
postaci negatywnych myśli
na własny temat, w szukaniu
w sobie defektu. Strach
przed porażką, brakiem
akceptacji wynika z braku
pewności siebie, co w
następstwie może powodo-
wać trudności w podej-
mowaniu decyzji. Jak często
słyszała: że postąpiła
niewłaściwie lub że jej
decyzja była zła? Poczucie,
że osoba krytykująca
również w ten sposób
odrzuca, może powodować
strach przed
podejmowaniem wyzwań,
działań.

„Miej twarz zwróconą
zawsze w słoneczną
stronę, a nie będziesz

widziała cieni” .
Helen Keller



Bogu udało się jej wyjść z tej
choroby już w początkowej jej
fazie i mogła normalnie
funkcjonować w domu i szkole,
ale dla mnie był to sygnał
ostrzegawczy, że dzieci mają
poważne deficyty emocjonalne.

Z drugą córką nie miałam
większych kłopotów –
przynajmniej tak mi się
wydawało.Pogodna, wesoła,
potrafiła nas wszystkich zawsze
rozśmieszyć. Teraz wiem, że
przyjęła role błazna w rodzinie.
Kiedy niedawno rozmawiałam z
Nią o tym okresie jej życia

będzie już dobrze i więcej nie
będzie pił. Wydawało mi się, że
takie tłumaczenie wystarczy,
zaś same dzieci niewiele będą
pamiętały z zachowań męża w
tym okresie. Mąż nigdy nie
upĳał się w domu, nie
wszczynał awantur, był raczej
typem człowieka, który upĳał
się „na wesoło”, po czym szedł
spać. Dzieci jednak widziały to,
że chodzę smutna, wieczorami
płaczę i liczę pieniądze. Były to
czasy, kiedy wypłaty nie było na
kontach, tylko pieniądze
dostawało się do ręki. Jak mąż
przychodził do domu, to
szukałam w Jego kieszeniach,
ile pieniędzy zostało z wypłaty.
Myślę, że z moją dzisiejszą
wiedzą już na tym etapie
zapisałabym się do poradni
leczenia odwykowego do grupy
dla współuzależnionych. Wtedy
takich grup jeszcze nie było, a ja
nie miałam takiej wiedzy na ten
temat, że alkoholizm to choroba
całej rodziny. Dzieci dorastały,
moje życie było jak sinusoida,
raz okres trzeźwości męża, raz
nawroty. Porównując się z
innymi rodzinami, uważałam,
że nie jest tak źle, miałam pracę,
byłam zdrowa więc nie mam
powodu do narzekania. Problem
z dziećmi zaczął się, kiedy
starsza córka zaczęła uczyć się
w liceum. Bardzo schudła, stała
się drażliwa, nie można było do
niej dotrzeć. Początkowo
uznałam, że to normalne w
wieku dojrzewania, ale problem
narastał. Z czasem okazało się,
że córka ma początki anoreksji i
musiała być przez okres kilku
tygodni przebywać w szpitalu
na leczeniu. To wg mnie był
odległy skutek tego, co córka
widziała i słyszała w
dzieciństwie. Anoreksja jest
przecież chorobą duszy,
wołaniem o pomoc. Dzięki

Pochodzę z rodziny, gdzie nie
było problemu alkoholowego.
Kiedy byłam dzieckiem,
wydawało mi się, że każda
rodzina funkcjonuje tak, jak
nasza i tak po prostu wygląda
życie rodzinne. W domu nie
było żadnej przemocy, rodzice
nigdy nie kłócili się przy nas,
dzieciach. Dzisiaj wiem, że
miałam ogromne szczęście
wychowywać się w takiej
rodzinie. Dało mi to tak bardzo
potrzebne poczucie
bezpieczeństwa. Rodzice nie
byli oczywiście idealni, mieli
swoje wady (szczególnie tata),
ale nie miały one nic wspólnego
z jakimiś nałogami. Kiedy
wychodziłam za mąż za
człowieka z przeszłością
alkoholową nie sądziłam, że
mąż wróci do nałogu wcześniej
czy później, gdyż był po
leczeniu odwykowym. Nie
podejrzewałam również, jak
wieki wpływ będzie miała Jego
przeszłość i cechy charakteru na
nasze dzieci. Dzisiaj będąc
mężatką z 30 letnim stażem
muszę stwierdzić ze smutkiem,
że wszystkie nasze dzieci mają
syndrom DDA. Historia naszej
rodziny jest na pewno typowa,
jak wielu rodzin z problemem
alkoholowym. W czasie trwania
naszego małżeństwa mąż
kilkukrotnie przebywał w ZLO
w różnych miejscowościach.
Pierwszy raz był w Gorzycach,
kiedy nasze dzieci były w wieku
przedszkolnym. Byłam wtedy
pełna optymizmu, uważałam, że
taka sytuacja więcej się nie
powtórzy. Jako żona byłam na
spotkaniu z panią psycholog
która przekazała nam, że nasi
mężowie doskonale wiedzą, co
mają robić, żeby ponownie nie
zapić. Wytłumaczyłam
dzieciom, że tatuś jest chory i
musiał się leczyć, ale teraz
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Moje dzieci DDA
Aleksandra



włóczy się gdzieś z kolegami i
nie popĳa piwa tylko siedzi w
domu. Z drugiej strony
widziałam, że tylko fizycznie
jest w domu, ale tak naprawdę
odcina się od nas, zakłada
słuchawki na uszy, zamyka
pokój i staje się „niewidzialny”.
Obecnie nasze dzieci wg
metryki są już dorosłe, ale
wszystkie mają deficyty
emocjonalne, są dziećmi nie
wierzącymi w siebie, swoje
możliwości, nie potrafiącymi
podejmować trudnych decyzji.

Czasami rozmawiamy na temat
przeszłości. Są to niesłychanie
trudne rozmowy, po których
wszyscy wychodzimy poranieni
wspomnieniami. Ja jako mama
mam (chociaż z tym walczę)
poczucie winy, że
zafundowałam moim dzieciom
trudne dzieciństwo. Cała trójka

przyznała mi się, że w tym
czasie miała myśli samobójcze.
Byłam tym faktem przerażona!
Ten stan Jej młodzieńczej
depresji spowodowany był
brakiem akceptacji ze strony
wiecznie zajętego sobą ojca, Jej
nadwagą w okresie dzieciństwa
oraz tym, że kiedy słyszała
nasze kłótnie lub widziała, jak
płaczę nie umiała sobie z tym
poradzić. Rozśmieszała nas
wszystkich, żeby rozładować
atmosferę, ale w głębi ducha
rozpaczała. Ostatnie nasze

dziecko, nasz syn jest
introwertykiem. Jako mały
chłopiec nie był tak zamknięty
w sobie, ale przez wiecznie
napiętą atmosferę domową
stopniowo zaczął wycofywać
się z kontaktów. Kiedy wszedł
w wiek dojrzewania z jednej
strony cieszyłam się, że nie
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ma trudności z
funkcjonowaniem w dorosłym
życiu. Wszyscy są
wykształceni, ale najstarsza
córka kolejny raz zmieniła
pracę. Powiedziała mi, że z
żadnej pracy nie jest
zadowolona, stawia sobie
bardzo wysokie wymagania,
jest perfekcjonistką i to ja
męczy. Najczęściej nie jest
zadowolona z siebie, żyje pod
ciągłą presją, nie potrafi
odpoczywać. Druga córka ma
problemy ze znalezieniem

pracy, bo po prostu nie wierzy
w siebie i swoje możliwości.
Boi też się wchodzić w
poważniejsze relacje damsko –
męskie, bo nie chce, żeby Jej
mąż był podobny do taty, który
nigdy nie interesował się
domem ani dziećmi. Syn nie
potrafi odnaleźć się w grupie



FENIXPSYCHOTERAPIA

22

rówieśniczej. Ma kilku
przyjaciół, ale boi się nowych
sytuacji, wyzwań i ludzi. Każdą
porażkę przeżywa bardzo długo
szukając zawsze winy w sobie.

Podsumowując – wszystkie
moje dzieci wchodzą w
dorosłość bardzo okaleczone i
poranione. Obecnie dwoje z
nich uczestniczy w terapii
indywidualnej dla DDA .
Zrozumieli, że sami nie poradzą
sobie ze swoimi złymi
emocjami. Młodsza córka
jeszcze dojrzewa przed
podjęciem takiej decyzji.
Chciałabym mój artykuł
zakończyć apelem do osób,
które mają dzieci i są
współuzależnione. Po pierwsze
nasze małe dzieci o wiele więcej
słyszą i widzą, niż nam się
wydaje, zaś atmosfera panująca
w domu ma ogromny wpływ na
ich przyszłość. Po drugie
uważam, że aby nasze dzieci nie
miały dużych deficytów
emocjonalnych, konieczna jest
terapia psychologiczna.
Najlepiej byłoby, aby na taka
terapię uczęszczała cała
rodzina.

Wiem, że wielu rzeczy nie da
się naprawić. Nie mogę wrócić
dzieciom szczęśliwego
dzieciństwa- trudno. Na mój
poziom wiedzy o chorobie
alkoholowej i jej następstwach
w tamtym czasie, gdy dzieci
były małe uważałam, że
postąpiłam słusznie. W obecnej
chwili dbam o to, aby zachować
z dziećmi jak najlepszy kontakt.
Staram się pomagać im jak
tylko mogę pamiętając przy
tym, że są już dorosłe i same
podejmują decyzje mniej lub
bardziej udane. Nie „rozdrapuje
ran” z przeszłości chyba, że
sami zaczynają rozmawiać o
tym.

Wiem, że przy dobrej woli
każdej ze stron można
zachować dobre relacje i żyć w
zgodzie pomimo trudnej
przeszłości, gdyż prawdziwa
miłość wszystko zwycięża.
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Walka, siła i nadzieja
Renia

Jak ja cieszę się z wielu
młodych ludzi co zawalczyli o
siebie, że ktoś w ich życiu się
znalazł żeby im pokazać drogę,
pomóc.
Ja tego szczęścia nie miałam.
Jak spoglądam wstecz w moje
młode lata, żebym miała tyle
wiedzy, ludzi co teraz ma się
wokół siebie, moje życie było
by inne inaczej bym to

pokierowała.
Czy ja wiedziałam, że jestem
dzieckiem DDA? Oczywiście,
że nie. Moje ucieczki z domu,
bo wiedziałam, że ojciec
przyjdzie pĳany i będzie
awantura. Dobrze, że miałam
taką przyjaciółkę, że zawsze
miałam schronienie u niej.
Mogłam jechać nawet ostatnim
pociągiem, czy iść 3 km pieszo

do jej domu, żeby się wtulić,
wiedzieć, że jestem bezpieczna.
Nasza przyjaźń trwała latami,
aż do jej śmierci. I dalej myślę,
że czuwa nade mną.
Wiele rzeczy przykrych się
wydarzyło w moim życiu, ale
kiedyś to to było tabu, nie
można było powiedzieć
nikomu… moja mama dużo
ukrywała, same z siostrami się

wychowałyśmy, bo matka była
skupiona na ojcu, jej ucieczka
to była praca w polu, to też z
tego nas wychowała.
Wyszliśmy na ludzi
oczywiście, ale nie można było
nigdy na rodziców liczyć, nie
pokazali nam świata, nie
pokazali jak mamy żyć. I całe
lata mojego życia to wegetacja
z dnia na dzień.

Ale teraz mam dużo
wspaniałych ludzi, którzy mi
pomogli, pokazali, jak można
normalnie funkcjonować po
traumie z dzieciństwa i
nieudanym małżeństwie, które
trwało z dnia na dzień… Nie
rozwĳałam się tylko cofałam, o
życiu nie wiedziałam nic. O
miłości także. Nie umiałam
powiedzieć KOCHAM CIĘ.

Teraz mogę powiedzieć, bo
wiem co to znaczy, słowo

„kocham cię” ma wielka moc i
potrafi zdziałać cuda, połączyć
ludzi, a także ratować życie.

Mówienie „kocham” znaczy
„ufam ci”.



Teraz po latach, będąc na
swojej terapii, 3 lata temu
napisał do mnie list. Dotarło
do mnie jak jemu było
ciężko, trudno, ale milczał i
trzymał to w sobie. Podczas
mojej terapii, obydwoje stali
za mną solidarnie murem.
Wspierali i otaczali dobrą
energią. Mąż, a ojciec moich
dzieci jest trzeźwy od 9 lat,
próbuje nadrobić te
wszystkie pĳane złe lata.
Jednej rzeczy ani mąż, ani
syn nie wybaczą sobie nigdy,
to była pierwsza komunia
syna, na której nie było taty.
Był pĳany albo na kacu.
Ojciec chrzestny zajął
miejsce w ławce komunĳnej,
koledzy się z niego śmiali, ja
miałam przypisanego
nowego kochanka. Myślę, że
te czasy mamy za sobą.
Staramy się każdego dnia.
Nic nie wynagrodzi pĳanego
życia naszym dzieciom. Ja
jestem pełna podziwu dla
nich, kocham je za wszystko,
ale najbardziej za to, że nie
odwróciły się ode mnie, że
tworzymy jednak dobrą
rodzinę.
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Czym dziecko nasiąknie, za
młodu….Tak, nasiąkłam
alkoholem w domu
rodzinnym. Tata nie stronił
od alkoholu. Każde
spotkanie, urodziny,
odwiedziny u znajomych,
wszystko zastawione
alkoholem. Mama też lubiła
wypić, może nie tak bardzo
jak tato, ale nie stroniła od
kieliszka. Dorosłam i wtedy
tata zaproponował mi
kieliszek koniaku, tak dla
lepszej rozmowy. Wyszłam
za mąż, urodziłam dziecko,
mój mąż też nie wylewał za
kołnierz. Ale to nie było
zwykłe, okazjonalne picie.
Spożywanie alkoholu stało
się nałogiem. Nałogiem,
które zniszczył bardzo dużo
w naszym życiu. Nasza córka
miała ojca, ale tylko w
metryce urodzenia. Był na
chwilę, bo jego świat to była
tylko zabawa i bar, w którym
staczał się na samo dno.
Starałam się robić wszystko,
by być dobrą matką i ubrać
potem „spodnie” żeby bawić
się w tatę. Kryłam męża po
kątach tak, by córka myślała,
że tato śpi. Zabierałam ją
szybko z domu, bo miała
nastąpić kłótnia, bo mąż
wariował, bo taczał się po
całym mieszkaniu albo
chciał pokazać córci, jaki on
wesoły tatuś. Organizm
męża odmówił posłusze-
ństwa, sięgnął dna.
Wylądował na odwyku. Córka
na tyle była już duża i mądra
więc wiedziała, że to nie
zmęczenie, ani nie zawroty
głowy taty. Potem była
świadkiem napadów pada-
czkowych męża. Ciągłe
pytanie – Mamo, co się
dzieje? zrób coś… Czas leciał
– były lepsze i gorsze dni. Po
leczeniu mąż długo nie
wytrzymał i popłynął

z „rzeką wody”. Znów się
dusiłam, aby córka miała
normalny dom i rodziców.
Ale to już czasami było dla
mnie ponad siły. Dla
lepszego samopoczucia
zapalałam papieroska i
nalewałam kieliszek wina,
wieczorami, jak córcia spała.
Tłumaczyłam sobie, że to nic
wielkiego, a chociaż na
chwilę było lżej i luźniej. Po
jakimś czasie okazało się, że
jestem w ciąży. Tak, córka
miała już 10 lat. Ucieszyłam
się bardzo, bo zawsze
chciałam dwójkę dzieciaków,
ale z drugiej strony
pomyślałam – co ja robię, co
to niewinne dzieciątko
będzie miało w życiu. Ojca
pĳaka i matkę, która co raz
to ciężej znosiła klimat życia
rodzinnego. Do narodzin
syna życia stało się jakieś
przyjemniejsze, weselsze i
pozytywie nakręcone. Ale
sielanka nie trwała długo,
znów rzeka porwała ojca
teraz już dwójki dzieci.
Godziłam wszystko do czasu
– dzieci, dom, prace. W
końcu ja też nie dałam rady.
Często wieczór kończyłam z
butelką wina. Cały dzień
praca obowiązki, dzieci,
dom, a na wieczór już
czekałam jak „żaba na
kałuże”. Mogłam spokojnie
usiąść w fotelu i napić się.
Do momentu, aż córka
zwróciła mi uwagę, że
wszystko widzi. Zaczęłam
się grubo tłumaczyć, ale
najgorsze dopiero nastąpiło.
Pewnego razu będąc pod
wpływem alkoholu
uderzyłam prawie dorosłą
córkę w twarz. Wyprowadziła
się z domu do mojej matki, a
jej babci. Później na 5 lat do
Krakowa na studia, a ja? Ja
miałam syna, który po cichu
patrzył na moje pĳaństwo.
Nigdy nic nie mówił, nie
krzyczał, nie buntował się.

Czym dziecko nasiąknie za młodu...
Asia
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Pochodząc z rodziny
alkoholika jako dziecko
nie zdajemy sprawy jaki to
będzie miało na nas
wpływ w przyszłości.
Dziecko, które nie ma
wparcia żyje w
ciągłym strachu
braku poczucia
miłości i tak
naprawdę nie
wiedząc co będzie
z Jego przyszło-
ścią. Jest kłębkiem
emocji.

W dzieciństwie
najgorsze było to,
że był ogromny
wstyd przyznania
się przed
koleżankami z
jakiej pochodzi się
rodziny i ten wstyd
również towa-
rzyszył mi na
początku doro-
słego życia -
wstydziłam się
mówić po prostu o sobie.

Jednak w mojej głowie się
po tylu latach poukładało i
wiem, że Ja niczemu nie
byłam winna - tylko
rodzice. Brak między
rodzicami rozmowy,
wrzaski i wyzwiska to
wszystko sprawiło, że
czasem mój ton głosu jest
bardzo donośny.

Pewnych rzeczy uczuć
doznałam dopiero w
dorosłym życiu oprócz
poczucia, że jest się
kochanym, docenianym,
nauczyłam się też
zaufania. Zaufanie do
człowieka - przyjaciela
sprawia, że jest nam w
życiu lżej (rozmowa to
najlepsze lekarstwo).

Ja miałam to szczęście, że
na swojej drodze
spotkałam naprawdę
dobrych ludzi, którzy nie
patrzyli na mnie przez
pryzmat rodziny tylko

jako człowieka. Jednak w
środku czułam, że muszę
im pokazać, że nie
nadaremno we mnie
uwierzyli , wtedy miałam
poczucie, że jednak mnie
oceniają (lecz z
perspektywy czasu wiem,
że miałam niską
samoocenę).

Dziecko z rodziny
alkoholika zaznaje bólu
nie tylko psychicznego,
ale też fizycznego. Bardzo
bałam się przemocy
fizycznej, której zazna-
wałam i lęk przed nią mam
nawet do tej pory, chociaż
wiem, że tylko słabi ludzie
bĳą (nie mówię tutaj o
obronie, to zupełnie inna
kwestia).

Teraz w dorosłym życiu
patrząc wstecz na te
wszystkie doświadczenia,
wiedzę, że mnie
ukształtowały.

Miałam wielką siłę walki o
siebie, aby z tego uciec,
ale z tego nie da się
uciec…, to zawsze będzie
częścią mojego życia.

Mimo iż mogę napisać, że
jestem szczęśliwa, w życiu
mam wspaniałą rodzinę,
przyjaciół, to do końca
życia będę miała
największy żal do mamy,
że nie zostawiła tego
tyrana, bo najbardziej w
życiu brakowało mi
mamy…

Najbardziej brakowało mi mamy
Iwona
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„Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta,
która miała mnie zaprowadzić do spotkania mnie samej”.

Alice Miller

Dorosłe Dzieci Alkoholików wierzą w kontrolowanie wszystkiego
i wszystkich wokół siebie

jak kapłani mający zawsze przy sobie lub w sercu biblię.
Nie lękajcie się, kiedyś powiedział mi Marek,

który nie był księdzem, a trzeźwym alkoholikiem
do końca życia złożył śluby trzeźwości na ciele,

w umyśle zalewał się codziennie przeszłością
staczał walkę pomiędzy dobrem, a złem,

bo coś, co jest pomiędzy nie znał, jakby był borderline
wpadał w szał lub płakał ze szczęścia, którego w życiu nigdy nie miał.

Mówił że taki się urodził „ zły”,
a ojciec dopilnował żeby zapomniał kim jest,

ale on był gotów sobie przypomnieć tam na polach zimową porą.
Marek mówił, że potrzebował kontaktu z naturą, to jego matka.

Marek
Magda K.
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