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Zrób to, co możesz
Katarzyna Bosowska
Arthur Ashe chorował na serce.
Lekarze obawiali się, że serce
Arthura któregoś dnia pęknie.

Gdy miał 7 lat zaczął grać w tenisa.
Zauważył Go nauczyciel gry
i zaczął trenować Jego talent. To
on nauczył Arthura sportowego
opanowania, które stało się
później
Jego
znakiem
rozpoznawczym.

Ja też się o to boję. Każdego dnia.
Serce mi pęka z bezsilności, żalu,
tęsknoty, obaw, trosk, smutku gdy
widzę wszechobecne cierpienie,
ludzką bezmyślność, głupotę,
interesowność,
zniszczenie,
chorobę, śmierć.

Dyskryminowany za kolor skóry,
marginalizowany za pochodzenie
zmieniał szkoły i kluby sportowe,
by móc spełniać marzenie
o graniu. Skończył pres�żowe
studia, otrzymał wysoki stopień
wojskowy, miał odwagę walczyć
o swój honor i bronić swojej rasy.
Mówi się o nim dziś, że jest
jednym z najlepszych graczy
wszech czasów. Pozostawił po
sobie
wielką
historię
i niezmarnowane życie, mimo, że
skończone w wieku 49 lat.

Arthur umarł, bo otrzymał dar
życia – krew. Też oddaję krew.
Dobrze jest myśleć, że część ciebie
żyje
w
ludziach.
Patrzę
z fascynacją, jak przez rurkę do
worka wypływa ze mnie życie, by
móc zasilić inne. Dar życia. Bo
podobno największy to oddać
życie za nieprzyjaciół swoich. A ja
przecież nigdy nie wiem, komu ta
krew się trafi :-).

Jego dewizą życiową było mo�o:
Arthur dostał zatrutą krew. Krew
z HIV. Życie z domieszką śmierci.
Rok walczył z tym darem. Po roku
umarł na AIDS. Zostawił żonę
i
osierocił
jedyną
córkę.
W Nowym Jorku Jego imieniem
nazwano Stadion Narodowy. Jest
on największą tenisową areną na
świecie. A Ashe symbolem
wolności człowieka. Bo mimo
sławy nigdy zaprzedał swoich
przekonań żadnemu klubowi i za
żadną kasę. Nie bał się być sobą
i wspinać coraz wyżej i wyżej, gdy
inni burzyli schody, po których
wchodził.

„Rozpocznij tam, gdzie jesteś.
Wykorzystaj to, co masz.
Zrób to, co możesz”.
To przecież takie proste. Nic nie
trzeba
robić
szczególnego.
Wystarczy pierwszy krok reszty
twoich kroków. Dziś. Teraz. I nie
musisz mieć super mocy.
Wystarczy ci twoje podwórko do
gry, na którym trenujesz.
Rozejrzyj się.
Sprawdź
zasoby,
rozeznaj
możliwości. Masz wszystko, czego
potrzebujesz, by rozpocząć. Nie
czekaj na dary losu. Inne czasy,
okoliczności, pracę, innych ludzi.

Bill Clinton uhonorował Go po
śmierci Prezydenckim Medalem
Wolności,
najwyższym
amerykańskim
odznaczeniem
cywilnym.

Zrób TERAZ to, c0 możesz.

Arthur był pierwszym w historii
Afroamerykaninem,
który
wygrywał
zawody
tenisowe
najwyższej
rangi.
Był
też
Człowiekiem najwyższej rangi.
Założył Fundację, by edukować
o HIV i AIDS.

Zanim umrzesz i nie zostawisz po
sobie tego, co najlepsze.

3

FENIX
PSYCHOTERAPIA

Świat się zatrzymał?
Ruda od Aniołów
Świat się zatrzymał, abyśmy
zrozumieli co tak naprawdę jest
ważne w życiu.
6 zasad dobrego życia:
1. Uwolnĳ się od negatywnych
myśli, przekonań i emocji.
2. Nie rozmyślaj zbyt długo,
odpowiedzi same się pojawią
3. Co inni myślą o Tobie to nie
Twój interes
4. Pogódź się z przeszłością nie
będzie psuć Ci teraźniejszości
5. Uśmiechnĳ się do świata a on
odpowie Ci tym samym
6. Nikt prócz Ciebie nie
odpowiada za Twoje szczęście.
Jak sobie radzić w tym trudnym
czasie? Jak się zachować, czego
przestrzegać
Wychodzić, czy siedzieć w domu i
cierpliwie czekać na lepsze dni, dni
bez koronawirusa? Mieć taką
pustkę w głowie, jak pustka na
ulicy czy w galerii handlowej? Na
początku pierwszych zachorowań,

pierwszych informacji na temat
koronawirusa jakoś za specjalnie
się tym nie przejmowałam. Z dnia
na dzień chorych przybywało,
coraz
głośniej
w
mediach. Znajomi z ośrodka w
Lusinie, z którymi tworzymy grupę
wsparcia
na
mediach
społecznościowych zaczęli pisać
co i jak i gdzie się dzieje. Każdy z
nas mieszka w innej części kraju.
Rozmowy, które na początku
wydawały się błahe, traktowane
pół żartem, pół serio zaczęliśmy
traktować
bardzo
poważnie.
Zdaliśmy sobie sprawę, że dla nas
osób uzależnionych wirus może
zaważyć na naszej trzeźwości.
Pobyt w domu wkradająca się
rutyna z dnia na dzień może
popchać do czegoś, czego nie
chcemy. Teraz trzeba się pilnować.
Mieć silną wolę, pogodę Ducha,
siłę wytrwałości w swoich
postanowieniach. Swój każdy
kolejny zdrowy dzień rozsądnie
zaplanować. Powymyślać sobie
zajęcia,
robótki.
Połączyć
przyjemne z pożytecznym.Ja swój
dzień zaczynam od modlitwy o
pogodę Ducha. To bardzo mi
pomaga. Moi terapeuci też stanęli
na wysokości zadania- dzwonią do
nas, rozmawiają, to nie to samo ,co
rozmowa telefoniczna z rodziną bo
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z nimi też teraz tylko takie
rozmowy na uszko. Ze względu
czy na wiek podeszły czy choroby
moich bliskich, z głową podeszłam
i poważnie się zastanowiłam, czy
warto się wzajemnie narażać? Ten
czas to czas na zatrzymanie się od
zgiełku i pędzenia za czymś. A
czasami nie wiemy po co?Moje
dorosłe już dzieci, postanowiły ten
trudny czas spędzić razem, syn
z a m i e s z k a ł
u
swojej
siostry.
Razem
postanowili coś zrobić, w ten
sposób utworzyli zbiórkę najpierw
na wodę dla szpitala w Raciborzu
potem na maski i przyłbice. Bardzo
mnie to ucieszyło, że mam tak
fajne dzieciaki, o dobrych sercach
i chęcią niesienia pomocy.
Dużo w moim życiu teraz
przemyśleń o to, co będzie dalej.
Boję się o moją rodzinę, bliskich i
przyjaciół, ale jestem pozytywnie
nastawiona i wiem, że będzie
dobrze. Kochani – rozmawiajcie ze
sobą, uśmiechajcie się do siebie,
wybaczajcie
sobie
i pomagajcie. Może to, co się teraz
dzieje na świecie jest po coś?
Ps. Zaczęłam piec chleb –
domowy, swój – wkładam w niego
pracę rąk i ciepło serca.
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Człowiek to drogowskaz
Katarzyna Chłapek
Każdy z nas wie, co to
drogowskaz. Stoi sobie przy
drodze, czy ścieżce rowerowej,
na szlaku i wskazuje nam …
informacje. Czasem to kierunek,
w którym należy się udać,
czasem długość drogi, koniecznej
do
przebycia,
wyrażona
w kilometrach lub w jednostkach
czasu, a czasem po prostu nazwa
konkretnego celu (miejscowość,
szczyt,
szlak,
obiekt).
Drogowskaz zawiera pewne
informacje, które mogą posłużyć
nam
w
zmierzaniu
do
konkretnego celu.

nas chcieli. Koledzy i koleżanki?
Gdzie tam, oni nic nie wiedzą.
Babcia,
dziadek,
znajomi
rodziców, sąsiedzi, ksiądz? Nie,
to niemożliwe. To kto? KAŻDY!
Każdy napotykany na naszej
drodze
człowiek.
Zarówno
przyjaciel, jak i nieprzyjaciel.
Dobry i zły (czasem w naszym
mniemaniu wyłącznie) człowiek.
Każdy człowiek, który stanął
nam na drodze.
Pamiętajmy także, że Drogowskazy na naszej drodze życia to
informacja dla nas. Znacznie
lepiej przyswajamy informacje,
znajdując się komfortowych,
pełnych pozytywnych emocji
warunkach. Stąd Drogowskaz,
z którym związane są nasze
pozytywne
emocje,
często
potra�imy odczytać znacznie
lepiej. Po prostu zauważamy
zalety
konkretnej
osoby.
Zdecydowanie trudniej odczytać
informacje przekazywane nam
przez spotkanie z Drogowskazem
w
warunkach,
w
których
doznajemy
negatywnych emocji, czy to ze
względu
na
okoliczności
spotkania, czy ze względu na
relację z konkretną osobą, czy ze
względu na nasze podejście do
spotkanej
osoby.
Jeżeli
pomyślicie w taki sposób
o spotykanych ludziach, być
może uda się dostrzec, w jakim
celu ich poznajemy. Co możemy
od nich przyjąć do naszego życia,
czego mogą nas nauczyć albo
jakie przekazać wskazówki?
Jakie
cechy
naszych
Drogowskazów nam imponują,
pobudzają nas do działania?
Które z cech, zachowań naszych
Drogowskazów są dla nas nie do
przyjęcia? Od czego mogą nas
uchronić, przed czym ustrzec,
w jaki sposób zabezpieczyć?

Co czujemy widząc drogowskaz?
Często odczuwamy poczucie
bezpieczeństwa, gdy potwierdza
się, że zmierzamy we właściwym
kierunku. Często czujemy ulgę,
że do celu już niezbyt daleko.
Co
robimy,
drogowskaz?

gdy

widzimy

To zależy wyłącznie od nas.
Z reguły stosujemy się do
zaleceń, podążając zgodni ze
wskazaniem. Czasem jednak
znamy lepszą drogę, mniej
uczęszczaną, krótszą, z lepszą
jakością nawierzchni, z lepszymi
krajobrazami, z łagodniejszym
podejściem czy podjazdem.
Wiele zależy od … no właśnie od
czego? Od naszej znajomości
terenu,
od
naszych
dotychczasowych doświadczeń,
od naszej woli pójścia zgodnie
z odczytanym drogowskazem.
Czy możemy nazwać ludzi
spotykanych na drodze naszego
życia Drogowskazami?
Myślę, a nawet jestem pewna,
że TAK. Spróbujcie dokonać
przeglądu
napotkanych
Drogowskazów. Począwszy od
najmłodszych lat. Nie zawsze to
rodzice, bo przecież Oni nie są na
topie, nie są w modzie, nie znają
się
na
wielu
dla
nas
współczesnych zagadnieniach.
Nawet ich język to nie nasz
slogan. Nauczyciele? Niekoniecznie, bo przecież ciągle coś od

Czy myślicie czasem w taki
sposób
o
spotykanych
Drogowskazach?
-
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Walka, Siła, Nadzieja
Martyna Tarasek
Każdy z nas chociaż raz w życiu
stracił nadzieję, to naturalne,
przecież bez wielkich upadków nie
było by jeszcze większych
powstań!
Jestem Martyna, mam 21 lat
i sama osobiście w życiu wiele razy
upadłam. Moja historia zaczyna się
kiedy moja mama wychodzi drugi
raz za mąż. Miałam wtedy
zaledwie 4-5 lat i niewiele z tego
pamiętam. Biologicznego ojca nie
pamiętam, ponieważ ostatni raz
widziałam go kiedy miałam niecały
rok, dlatego to drugi mąż mojej
mamy zawsze był dla mnie tatą
i tak będę go nazywać w tym
artykule. Jak się kilka lat później
okazało mój tata cierpi na chorobę
alkoholową.
Kiedy zaczęłam robić się coraz
starsza zaczęły się kłótnie, coraz
więcej alkoholu, a ja nie
rozumiałam wtedy dlaczego tak się
dzieje. Z biegiem lat nasza relacja
robiła się coraz chłodniejsza,
relacje z mamą też pogorszyły się
o wiele. Przestała być moją
przyjaciółką,
której
zawsze
mogłam wszystko powiedzieć.
Czułam się bardzo samotna. Nie
raz uciekałam do babci, bo tata po
alkoholu i pod wpływem emocji
podczas kłótni kazał mi się
pakować albo wypominał mi,
że nie jestem jego córką co bolało
bardziej niż wszystkie inne słowa
czy wyzwiska, które nie raz od
niego usłyszałam. Ja tylko
chciałam, żeby kochał mnie
bezwarunkowo, chciałam być jego
małą córeczką. Trwało to latami,
a ja coraz bardziej miałam dość.
Nie potrafiłam się z tym pogodzić
ani poszukać pomocy.
Kiedy miałam 15 lat pierwszy raz
6
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doszło do samookaleczenia. Pamiętam
jak bezsilna się wtedy czułam.
Wydawało mi się, że to nigdy się nie
skończy. Wszystko to trwało jeszcze
przez rok. Kiedy miałam 16 lat mój tata
wylądował na odwyku alkoholowym, a
mój koszmar miał się skończyć. Mama

obiecywała, że to wszystko się
skończy i nie raz usłyszałam, że tata
nie wróci już do domu, co potem
okazało się nieprawdą. Po odwyku
tata przeprosił nas i mieliśmy
zacząć wszystko od nowa.
Wtedy zaczął się
mój
bunt.
Jak
mogłam
zacząć
wszystko od nowa
skoro nie potrafiłam mu wybaczyć? Nie mogłam
zapomnieć o tych
w s z y s t k i c h
słowach, czynach.
Wybaczanie
to
bardzo
długi
proces, a dla mnie
było zdecydowanie
za szybko. Znów
zaczęliśmy
się
kłócić.
Któregoś
razu moje emocje
wzięły górę. Cały
ten ból, który
zbierał się we mnie
przez te wszystkie
lata wylał się na
mnie z taką siłą, że
s t r a c i ł a m
c a ł ko w i c i e
nadzieję. Czułam
się
beznadziejna
i nikomu niepotrzebna. Tyle razy
usłyszałam, że to
wszystko
moja
wina, że jestem
głupia i beze mnie
było by lepiej, że
zaczęłam w to
wierzyć.
Moja
samoocena
była
równa
0.
Pod
wpływem emocji
próbowałam
odebrać sobie życi,
wylądowałam
w
szpitalu na kilka
dni,
a
potem
przeniesiono mnie
na oddział psychiatryczny.
Miałam
wtedy 17 lat, a to
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był mój największy upadek i powstanie jednocześnie. Po tym
czynie otrzymałam niezbędną
pomoc.
Po około 2 miesiącach wyszłam ze
szpitala i zaczęłam chodzić na
terapię i spotkania grupowe gdzie
zobaczyłam, że nie jestem sama.
Tyle młodych osób z podobnymi
problemami, które bardzo dobrze
mnie rozumieją. W końcu udało mi
się pogodzić z przeszłością.
Wybaczyłam tacie a on wybaczył
mi i w końcu stanęłam na nogi. Po
3 latach nareszcie zaczęłam żyć
pełnią życia. Mając 20 lat
poznałam mężczyznę, z którym
chcę
spędzić
resztę
życia.
Wyprowadziłam się z domu
i zaczęłam studia na kierunku
Ratownictwo Medyczne. Chcę
ratować ludziom życie tak jak
kiedyś ktoś uratował moje.
Obecnie już zdobyłam tytuł
ratownika. Zaręczyłam się z
mężczyzną o którym wcześniej
napisałam i za 2 lata bierzemy ślub.
Moje relacje z rodzicami nareszcie
są takie jakie powinny być od
zawsze. Szczególnie relacja z tatą
bardzo poszła do przodu. Mogę na
niego liczyć, wspiera mnie w moich
decyzjach i nieraz pomaga mi
znaleźć wyjście z sytuacji. Teraz
patrzę na świat całkiem inaczej.
Postanowiłam napisać ten artykuł,
żeby pokazać przede wszystkim
młodym osobom, że zawsze jest
nadzieja.
Jeśli borykacie się z problemami
nie bójcie się szukać pomocy!! Nikt
nie będzie was oceniał ani
krytykował. Nie czekajcie aż
będziecie na skraju wytrzymałości.
Proszę też wszystkich, którzy będą
mieli okazję to przeczytać. Nie
przechodźcie
obojętnie,
nie
zamykajcie oczu bo wyciągając
pomocną dłoń możecie uratować
komuś życie.
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Gdzie jest Twój uśmiech?
Joanna Łupińska
Gdzie

jest

Twój

uśmiech?

Często
pytam
mojego
niespełna 2 letniego synka,
szczególnie wtedy gdy się
zamyśli lub zaczyna się
denerwować: gdzie jest Twój
uśmiech? On, choć może
ciężko
w
to
uwierzyć,
odpowiada przekornie: „został
w domku”, gdy jesteśmy poza
domem.
Natomiast,
gdy
jesteśmy w domu, najczęściej
biegnie do lustra i odpowiada
mi: „O tam jest Mamusiu,
znalazł się” i śmiejemy się
wtedy razem.
Zapewne dziecko jeszcze nie
widzi w tym głębi i sensu, ale ja
już tak. Myślę, że warto częściej
spojrzeć w lustro i zapytać
samych siebie: „Gdzie jest mój
uśmiech? Gdzie on został? Co
przeszkadza, żeby pojawiał się
na mojej twarzy?” Szczególnie
teraz w tym niełatwym dla
nikogo czasie pandemii, lęków,
ograniczeń. Czy nie byłoby mi
łatwiej znosić tego czasu,

gdyby na mojej twarzy widniał
uśmiech i zachęcał innych do
tego
kojącego
gestu
przesłania
drugiemu
człowiekowi ciepła
i
otuchy
właśnie
w ten
s p o s ó b ?
F a k t ,
ktoś teraz
m o ż e
pomyśleć:
po co się
uśmiechać jak
z pod maseczki
nie widać...Otóż
widać!
Oczy
człowieka
się
śmieją.
„Uśmiech”
przejawia się też w
sposobie zachowania
i traktowania innych.
Nie wiem czy tylko ja mam
takie odczucia, ale od
pewnego czasu spotykam na
swojej drodze ludzi wciąż
oburzonych,
narzekających,
zimnych, oceniających innych
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nawet samym spojrzeniem, bo
np. gdzieś nie nałożę maseczki,
a według ludzi powinnam. A
gdzie w tym wszystkim empatia,
umiejętność
wczucia
się
w sytuację drugiej osoby?
Mam astmę i jestem w 8
miesiącu ciąży, na co dzień
jest
mi
wystarczająco
ciężko fizycznie, jeszcze
biorąc pod uwagę upały,
aby robić np. 40 minut
zakupy z zasłoniętymi
ustami i nosem...
Zresztą maseczki
maseczkami,
pandemia
pandemią, a
ż y c i e
swoim

torem się toczy i tak kolejnym
przykładem jest brak zrozumienia, jeśli chodzi o pierwszeństwo kobiet w ciąży np. do
b a d a ń
w

Dlatego w tym momencie pytam
ponownie: Gdzie jest Twój
(szeroko rozumiany) uśmiech ?
Co przeszkadza abyś Ty i inni
go doświadczał? Czy nie byłoby
nam
łatwiej
znosić
rzeczywistości,
g d y b y ś m y
okazywali
sobie
więcej
ciepła,
empatii i zrozumienia? Owszem,
byłoby piękniej!
Jednym
z
moich
ulubionych
cytatów,
którymi staram się kierować
w codzienności, są słowa
Matki Teresy z Kalkuty:
„Uśmiech
kosztuje
mniej niż elektryczność, a daje więcej
światła.”.

laboratorium. Kilka dni
temu usłyszałam, że
„dopóki ktoś stoi na
własnych nogach to
nie powinien mieć
ż a d n e g o
pierwszeństwa”...
To tylko przykład,
tylko zbieżność
z d a r z e ń .
K r z y w y c h
spojrzeń, oceniania,
komentarzy
ze
strony
obcych ludzi na co dzień
w wielu innych sytuacjach nie
brakuje i pewnie nie tylko ja
mam takie odczucie...
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Hospicjum w czasie pandemii
Ewa Czech i Natalia Pasterak
W marcu 2020 roku świat się
zatrzymał. Pandemia – słowo,
znane do tej pory głównie
z podręczników do medycyny czy
historii,
stało
się
nagle
wyznacznikiem codziennego życia.
Izolacja, pustki w sklepach, strach,
nowe rygory, nakazy i zakazy.
Wszechogarniający
niepokój
i niepewność. Kiedy stanęły
fabryki, zakłady, galerie handlowe,
teatry, muzea, kina, nasze
hospicjum musiało działać dalej,
ale na nowych zasadach i we
wzmożonym reżimie sanitarnym.
Dalej służyliśmy i opiekowaliśmy
się ludźmi, których świat zatrzymał
się już dawno. A na pewno
w momencie, kiedy usłyszeli
diagnozę onkologiczną, bądź
dostali informacje o nawrocie,
przerzutach…
Oto kilka historii z hospicyjnej
codzienności w dobie pandemii.
Wykonujemy
telefony
do
pacjentów
z
hospicjum
domowego, informujemy, że na
czas epidemii wstrzymane są
wizyty
domowe,
zatem
proponujemy
wsparcie
telefoniczne. Pierwsze reakcje –
ulga, wdzięczność, zdziwienie.
Niektórzy mówią, że sami chcieli
odwołać spotkanie, bo obawiają
się kontaktu osobistego, cieszą się,
że jednak jesteśmy. Pacjentom i ich
rodzinom,
często
trudno
przełamać się do nowej formy
wizyty. Mówią: „jak to minie, to się
spotkamy, pogadamy normalnie
w domyśle - twarzą w twarz,
wówczas jeszcze nie wiemy jak
potoczy się sytuacja, jak długo to
wszystko potrwa, wydaje się, że to
kwes�a 2-3 tygodni. Z tyłu głowy
pojawia się myśl, jeżeli w ogóle
uda nam się jeszcze spotkać,

albowiem
dobrze
wiemy,
że choroba onkologiczna jest
nieprzewidywalną
i
bywa
niezwykle dynamiczna… Z czasem
rozmowy telefoniczne, czy przez
Skype
stają
się
normą,
rozmawiamy
o
wszystkim,
o emocjach, chorobie, pandemii,
suszy i śniegu w maju. Wciąż
zgłębiamy umiejętność słuchania,
odczytywania emocji z tonu głosu,
ze sposobu dobranych słów.
W takich sytuacjach przekonujemy
się, jak istotny jest przekaz
niewerbalny i jak wiele ważnych
komunikatów on zawiera.
Na oddziale dużo zmian, jednak
najbardziej dotkliwy dla pacjentów
jest brak odwiedzin, obecności
rodziny. Tutaj znowu z pomocą
przychodzi
nam
technologia
i możliwość zobaczenia bliskich
przez Skype. Nie wszyscy jednak
decydują się na takie rozwiązanie,
powody są różne – podeszły wiek,
obawa, że zobaczenie bliskich bez
możliwości fizycznego kontaktu,
jedynie wzmoże i tak już trwającą
tęsknotę. Pojawiają się trudności
radzenia sobie z izolacją społeczną.
Pomocne okazują się duże okna
w salach, możliwość zobaczenia
rodziny chociaż przez szybę,
stanowi dla wielu dużą radość
i ulgę.Początkowo temat epidemii
w rozmowach z pacjentami
powraca bardzo często. Do wielu
trudności
wynikających
z doświadczania samej choroby,
dochodzi troska o zdrowie bliskich.
Z czasem pacjentom zaczyna
zwyczajnie doskwierać nuda.
Chętnie słuchają i łapczywie
chłoną słowa o wszystkich
nowinkach
ze
świata
zewnętrznego, ciekawi ich każde
zniesione ograniczenie, otwarcie
lasów czy parków, choć najbardziej
10

FENIX
PSYCHOTERAPIA

czekają na
zniesienie zakazu
odwiedzin. Na ten moment my
i inny personel medyczny, jesteśmy
jedynym osobami, które ich
odwiedzają a zarazem ich
kontaktem
ze
światem
zewnętrznym. Jedna z pacjentek
żartuje,
że
w
tej
monotonii
orientuje się
w
dniach
tygodnia tylko
przy pomocy
podawanych
posiłków
–
r y b a
wyznacza
piątek, rosół
niedzielę.
O d d z i a ł
wydaje
się
j a k b y
zatopiony we
m g l e ,
oczekiwaniu
i
ciszy.
Dziwnie pusty
bez
wolontariuszy oraz
r o d z i n
chorych.
Rozmowy
z pacjentami
są
też
zupełnie inne.
W
odzieży
ochronnej,
maseczce,
uśmiechać się
m o ż e m y
j e d y n i e
o c z a m i ,
zerkając zza

zaparowanych szkieł okularów.
Bywają miłe chwile, jak pacjenci
cieszą
się
ze
spotkania,
komplementują nasze włosy, oczy,
głos a także zabawne jak wówczas,
gdy rozpoznają nas z opóźnieniem
w trakcie trwającej już rozmowy,
tłumacząc się przy tym, iż
w maskach wszyscy wyglądają tak
samo. Przy hospicjum działa
również klub seniora oraz dzienny
ośrodek opieki, gdzie w związku z
pandemią zajęcia zostają
wstrzymane,
jednakże
dalej
staramy się na miarę naszych
możliwości
prowadzić
dotychczasowe działania np.
online. Podopieczni potrafią nas
zaskoczyć – wykorzystują czas
izolacji do samorozwoju, zapisują
się na internetowe kursy, uczą się
nowych umiejętności, doskonalą
już te posiadane. Dla nas to też
sprawdzian
kreatywności
–
sięgamy
po
różne
formy,
nagrywamy pogadanki, wykłady,
przygotowujemy filmiki i prezentacje, prowadzimy długie telefoniczne rozmowy z seniorami.
Czas pandemii to okres trudny dla
nas wszystkich, przy czym
niewątpliwie jest okazją do wielu
przemyśleń, na przykład w zakresie
wartościowania naszego życia,
czasu oraz różnic dotyczących
dotychczasowego
funkcjonowania. Na ten moment nie
wiemy jak dalej potoczy się
sytuacja, czy
życie wróci do
sytuacji
sprzed
pandemii?
Pozostaje
jednak
nadzieja,
albowiem tyle osób, naukowców,
personelu medycznego, zwykłych
ludzi o to walczy i chociaż sytuacja
osoby będącej na kwarantannie,
która mieszka w domu z ogrodem,
jest zapewne inna niż osoby
mieszkającej w bloku, jest też
całkiem inna od sytuacji osoby
chorej a zdrowej.
To w tym bardzo trudnym czasie,
warto odnaleźć w sobie trochę
własnej przestrzeni. Wolności
trochę, miłości, uwagi oraz
skupienia nad jakością życia, na
11

tym co tu i teraz. Dla podopiecznych hospicjum ten czas
bywa próbą samoświadomości,
więzi z bliskimi, uważności,
i refleksją. Natomiast przyszłość
jest marzeniem, wiarą i nadzieją.
Ewa Czech, psycholog, pedagog;
kierownik zespołu psychologów
w Hospicjum Sosnowieckim;
ukończyła
psychologię
ze
specjalnością psychologia kliniczna
oraz
moduł
dodatkowy
z
neuropsychologii
SWPS
Uniwersytet
Humanistycznospołeczny. Praktyka oraz staż
zawodowy w zakresie terapii
uzależnień; terapii indywidualnej
i
grupowej
objętej
harmonogramem OTU; model
strategiczno- strukturalny; model
skoncentrowany
na
rozwiązaniu_SFBT. Certyfikat Polskiego
Towarzystwa Psychologii Behawioralnej_Racjonalna
Terapia
Zachowa-nia. Praktyka zawodowa
z zakresu poradnictwa psychologicznego w tym rodzinnego,
psychologii dziecięcej, psychoonkologii, coachingu. Współpracuje
z
Centrum
Kształceń
Prawniczych,
posiada
doświadczenie w działalności
korporacyjnej
w
tym
na
stanowiskach
managerskich.
Obecnie
zaangażowana
jako
psycholog
w
działalność
Hospicjum Sosnowieckiego we
wszystkich jego obszarach. Pracuje
z osobami dorosłymi, seniorami
oraz dziećmi i młodzieżą.
Natalia Pasterak Po skończeniu
studiów psychologicznych (czyli
całkiem niedawno) starałam się
zdobywać różnorodne doświadczenia zawodowe. Nim trafiłam
na staż do hospicjum pracowałam
z dziećmi i młodzieżą, a także z
dorosłymi
po
kryzysie
psychotycznym. Od ponad roku
uczęszczam do szkoły psychoterapii w nurcie poznawczobehawioralnym.
Prywatnie miłośniczka podróży,
Stephena Kinga i szermierki.
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Dobry klej
Ruda od Aniołów
„Moja siła wzięła się z
podnoszenia ciężarów. Moja
siła wzięła się z podnoszenia
samej siebie za każdym razem,
gdy zostałam powalona przez
życie”
Potrzebny był tylko dobry klej…
Klej złożony ze składników,
wydawałoby
się
banalnie
prostych,
takich
jak:
wybaczenie,
zrozumienie,
cierpliwość,
troska,
strach
i fundamentalna miłość, która
widoczna była i jest i myślę,
że
będzie. To
wszystko
w odpowiednich proporcjach
zmieszane, dało nam „dobry
klej”, który pozlepiał rozbite
kawałki naszego życia. Mojego
małżeństwa, które stanęło nad
przepaścią zwaną- rozwodem.
Tak po 26 latach postawiona
pod murem – być i tkwić w tym
chorym związku opartym na
zdradzie,
kłamstwie,
na
złudzeniach na prowizorycznym
rodzinnym życiu.
Prawie
dwa
lata
temu
oszukiwania w życiu oczy –
kłamstwo
za
kłamstwem,
zapieranie się w żywe oczy,
robienie ze mnie wariatki,
histeryczki,
idiotki.
Żyłam
w trójkącie, a przez chwilę
nawet dwie, kobiety towarzyszyły mojemu małżeństwu,
a raczej mojemu mężowi. Całe
te romanse, zauroczenia mojej
„połowy”
kosztowało
mnie
więcej niż mogłam wytrzymać.
Straciłam 30 kg wagi, straciłam
chęć do życia, straciłam
zaufanie,
dochodziłam
do
obłędu. Dopadła mnie depresja,
nerwica,
lęki.
Terapia,
psycholog, psychiatra, lęki balastowałam
na
granicy
przepaści. Wyjazd do ośrodka
pod Krakowem bardzo dobrze
mi zrobił, dał mi kopa,
sprowadził do realiów życia.
Przy okazji uporałam się
z moim uzależnieniem i
otwarcie
się
do
niego
przyznałam.

Tak, jestem alkoholiczką i wcale
się tego nie wstydzę.
Nauczyłam
się
szczerości
i zrozumienia. Ośrodek nauczył
mnie, że trzeba walczyć,
walczyć o siebie a potem
stawiać dosłownie „warunki”
i polecenia, wtedy najbliżsi
nastawią się pozytywnie do
Ciebie i zaczną się liczyć z Tobą
i Twoim zdaniem. Mój mąż
o dziwo w ekspresowym tempie
zrozumiał i się „wpasował”
w moje nowe życie. Życie, które
zaczęło mieć sens, miałam do
kogo
się
uśmiechnąć,
porozmawiać, przytulić, a to
bardzo ważne. Popatrzenie
sobie w twarz, miłe słowo na
dzień
dobry,
wzajemny
szacunek,
docenienie
najdrobniejszych
rzeczy
w domu, słowo dziękuje – które
teraz tak inaczej brzmi. Jest
kojące, serdeczne i takie
prawdziwe.
„Czas koi rany” – ktoś kiedyś
powiedział i miał rację – może
nie zapomnę, nie wylecą złe
wspomnienia, ale wepchałam je
w dolnej szufladzie mojej głowy.
A pokora? – uczę się jej
każdego dnia. Staram się
słuchać moich bliskich, jestem
opanowana, dzień po dniu
powtarzam sobie słowa –
„Boże użycz mi pogody
Ducha”. I jakoś zlepiam kolejny
dzień, tydzień, miesiąc i nasze
„rozsypane puzzle” z których
tworzy się już pomału zarys
obrazu, widoczek na dalsze
dobre
zgodne,
proste
życie.
Życie,
w
którym
się pogubiliśmy, ale razem
chcemy ruszyć przed siebie, bo
cel jest, a fundamentem 27 lat
bycia razem w dobrym i złym
w zdrowiu i chorobie.
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I tak jak zdobywamy szczyty
gór, tak zdobywamy się na
nowo a kilometry wyjeżdżone
na rowerach prowadzą zawsze
do wspólnego domu.
Naszego domu, w którym od
niepamiętnych czasów pojawiła
się miłość, spokój, zrozumienie,
szacunek, gdzie jeden słucha
drugiego.
Wiem, że wiele jeszcze trzeba
zrobić, że dzień w dzień trzeba
nad tym pracować. Ale warto,
bo jak się kocha i wierzy to
wszystko się da się posklejać!
A przepis na „dobry klej” chyba
znalazłam. Poszukajcie swojej
„receptury
do
sklejenia’
czasami warto i życzę Wam
tego z całego serca.
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Tatusiu...
Kasia
T a
t
u
s
i
u
!
Jako dla małej dziewczynki
„Tatuś” był azylem, bramą
warowną, szkoda że raz na
jakiś czas. Fajnie usłyszeć
„Tato”, bez krzyku, bez żalu,
bez bólu w głosie swojego
dziecka ?
Wiesz, Drogi TATO, Ciebie nikt
nie zastąpi, Ciebie nikt nie
przeskoczy, Ciebie nikt nie
zasłoni, najczęściej nie musi
tego robić „nikt”, robisz to sobie
sam. Za niespełna miesiąc
wychodzę za mąż, wielki dzień,
mój tata, który miał problem
ocenić przed laty czy chodzę do
podstawówki,
czy
do
gimnazjum przypuszczam, że
nie wie, na którą godzinę jest
ten ślub. Jednak pozory to
najlepsza gra. Przed ludźmi jest
wspaniałym, kochającym, troskliwym
ojcem.
Szczerze
mówiąc, jak odezwie się raz na
2 miesiące jest dobrze. Kontakt

ze mną nie przynosi korzyści
materialnych, a jeden telefon na
2 miesiące w zupełności
„wynagradza”
okresy
nieodzywania się. Znajome?
Najpierw są wyrzuty sumienia,
że się nie odzywasz do swojego
dziecka, a później już głupio się
odezwać, a przeprosić jeszcze
gorzej, jak Twoja urażona duma
na
to
zareaguje..
Z tatą nie mieszkam odkąd
skończyłam półtora roku, czyli
upłynęło
ponad
20
lat.
Gdy zabierał mnie do siebie na
weekend, na dzień, zawsze
wracałam i byłam zła na mamę.
Byłam zła, że nie jest tatą, bo
tata wtedy miał czas. Mama
chodziła do pracy, zajmowała
się domem, robiła wszystko,
aby było jak najlepiej. U Taty
wystarczało, że poświęcił mi
więcej niż jeden telefon na 2
miesiąc.e Ona za to była silna
za Tatę i za Mamę, starała się
być najlepsza. Jednak drogi
Tato, czy tak łatwo przyszło Ci

13

zrezygnować ze mnie ? Czy tak
łatwo jest się nie odzywać?
Mimo wielu pytań w głowie, na
które nie uzyskam odpowiedzi,
chciałabym zapytać Ciebie. Czy
to co posiadasz na koncie,
dom,
samochody
jest
ważniejsze od tego co jest
cząstką Ciebie - od Twojego
dziecka? Nie piszę tego
z żalem, to już minęło,
przepracowałam ten żal, choć
bunt
był
ogromny.
Odpowiedz sobie sam na te
pytania, ale choć raz nie
usprawiedliwiaj siebie, choć raz
poczuj
się
ignorowany,
zaniedbany emocjonalnie przez
osobę którą kochasz. Choć raz
stań się dzieckiem i czy Ty też
tak
byś
chciał
?
Zostawiam
Cię
z
tymi
pytaniami, ale dam dobrą radę.
Odezwĳ się do swojego dziecka
jeżeli tylko możesz, bo za jakiś
czas może się okazać, że nie
ma przejścia na drugą stronę
rzeki, a most został spalony.

FENIX
PSYCHOTERAPIA

...
Katarzyna Szymańska

Noc

wygra

Noc wygra,
braknie,

z

blaskiem..

gdy

sił

już

Głowę swą położę lekko i
oczy zamknę,
A śnić będę..
Śnić o jutrze,
Aby dzisiaj już nastało
I w końcu, by ta rana,
Ten ból, to słońce TO zabrało.
Policzki, by znów suche były,
Oczy radosne, uśmiechnięte,
pięknem biły.

Aby dzień już powstał,
Aby

dzień

już

nadszedł.

Dziś jednak noc wygrywa
Z blaskiem.
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Mamo...
Anna
9 lat temu moja mama
rozpoczęła leczenie w Ośrodku
Terapii Uzależnień .
Wtedy
bałam
się,
że
postawiliśmy wszystko na jedną
kartę, a nie wiemy czy nasze
życie zmieni się na lepsze. Ale
zmieniło się!

Po
leczeniu,
trwając
w trzeźwości moja mama stała
się osobą o jakiej marzyłam,
przestała pić. Teraz wiem,
że zawsze mogę liczyć na jej
pomoc, nie odmawia jej, nie
skarży się, że jest zmęczona.
Pomaga mi, a wręcz poświęca
siebie żebym mogła pracować
i realizować swoje marzenia.

Jestem lekarzem, dyżuruję. Ona
nigdy nie pyta, dlaczego tak dużo
pracuję i „po co mi te dyżury”.
Dzięki niej czuje się stabilna
i pewna.
Wnuki ją uwielbiają, jest
cierpliwa,
pełna
energii,
a zarazem wymagająca. Zosia,
Basia, Wojtek, Karol i Staś chcą

spędzać swój wolny czas z babci,
a my wiemy, że są bezpieczne.
Babcia gra w piłkę nożną,
siatkówkę, wymyśla przeróżne
zabawy i pozwala „gotować na
prawdziwo”.
Dzięki niej - bo mieszkamy
razem, nasz dom pachnie
pieczonym
chlebem,
aromatyzowaną
herbatą
i szarlotką. Każdego dnia
podejmuje wyzwania, które dla
15

pozostałych członków
rodziny są zbyt trudne.

naszej

Myślę, sobie o niej, że ma
charakter tak twardy jak skała,
którego byle wichura nie
zniszczy.
Jestem dumna z mojej mamy.
I choć widzę, że siedzi zamyślona

przy
kuchennym
stole,
doświadczyła wiele, wiem, że nic
w naszym życiu się nie zmieni.
Chyba, że na lepsze…
Córka Ania
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Do Mamy
córka

Kiedy mama rozpoczynała terapię
w czułam, że terapia to jedna
szansa na powrót do życia bez
alkoholu.
Obawiałam się jednak, że mamie
nie starczy sił i motywacji na
stawienie czoła chorobie z powodu
trudnej sytuacji życiowej jakiej się
znalazła.
Pamiętam jakie ogromne wrażenie
zrobiły
na
mnie
historie
opiekunów i terapeutów oddziału,
którzy
na
własnej
skórze
doświadczyli choroby alkoholowej
i motywowali swoim przykładem
pacjentów ośrodka do podjęcia
walki z uzależnieniem.

Nie marzyłam wtedy nawet
o tym, że za kilka lat patrząc na
postawę mamy będę dumna
i z podziwem obserwować jak
ona sama może inspirować i być
chodzącym
przykładem,
ż
e pomimo choroby alkoholowej
można przez wiele lar zachować
trzeźwość.
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Gdyby nie Ty, Mamo...
Agnieszka

Moja mama nie pije o 9 lat.

Dokładnie 9 lat temu urodził się
mój syn Karol, który od roku
choruje na cukrzycę typu I.
Mama pomaga mi na co dzień
w opiece nad nim. Gdyby nie ona,
musiałabym
zrezygnować
z pracy zawodowej. W krótkim
czasie opanowała podawania
insuliny i przygotowywanie
posiłków. Codziennie chodzi
z synem do szkoły, dzięki czemu
mam
pewność,
że
jest
bezpieczny.
Trudno
mi
wyobrazić sobie życie bez jej
pomocy.
Jestem dumna, że mama nie pije
o 9 lat.
I jestem
pozostanie.

pewna,
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Duma
Syn
Duma – poczucie własnej godności
i wartości; stan zadowolenia z siebie
samego z powodu podejmowanych
wysiłków czy uzyskanych korzyści.
Stan zadowolenia z innych. W moim
przypadku mogę również określić
co do Twojej osoby, że mogę być
z Ciebie dumny. W kilku punktach,
czyli to co uważam za bezsporne:
1).Dumny jestem, że wpoiłeś mi
wartość jaką jest pracowitość.
Wszystko co mamy to uzyskujemy
z ciężko wypracowanego działania.
Zawsze podkreślałeś, że nic nie ma
za darmo. To samo wpajam moim
dzieciom.
2)Dumny jestem, że szanowałeś
innych. Nigdy nie dałeś poczucia
otoczeniu, że ktoś jest gorszy bo np.
ma
mniej,
że
ma
gorsze
pochodzenie, że nie potra�i…
3)Dumny mogę być, że pomimo
wielu problemów zawsze mieliśmy
poczucie, że najważniejsza jest
rodzina i jej bezpieczeństwo.
Alkohol często zaburzał ale nigdy
nie miałem odczucia, że postawisz
rodzinę niżej niż coś innego.
4)Dumny jestem za to, że pomagałeś
mi w edukacji. Rzadko odrabiałem z
Tobą
zadania,
ale
dążyłeś
i pomagałeś w tym, abym był osobą
bez kompleksów w życiu dorosłym.
5)Na szacunek zasługuje również to,
że nas wspierałeś, pomagałeś,
można było liczyć na twoją pomoc,
nie odmawiasz, kiedy się Ciebie
prosi zarówno przy opiece nad
wnukami jak i pomoc �izyczną
i materialną, można wiele rzeczy
przegadać, przedyskutować, tak aby
wyciągać
najlepsze
wnioski
i działania.
Dumny jestem również, że pracujesz
nad sobą, różnie to wygląda jak
wiemy, ale ważne, że chcesz i wiem,
że to wymaga od Ciebie wielu
wyrzeczeń.
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Samorozwój
“K”
„Samorozwój”
jak
go
zdefiniować i o co tak naprawdę
w tym chodzi?

To akceptacja słabości i przejaw
dojrzałości. Samorozwój to
osobiste sukcesy i porażki, wady
i
zalety.
Poszukiwanie
i odkrywanie. To doświadczenia,
działania,
kształtowanie
osobowości i zdobywanie wiedzy.
Samorozwój to również mnogość
perspektyw oraz możliwość
popełniania błędów. To spokój,
harmonia i życie w zgodzie
z samym sobą. Samorozwój to
My.
Prawdziwi
i
silni.
Obserwujący
świat,
żyjący
teraźniejszością,
ale
i wyczekujący przyszłości. To
My! Ciekawi, zainteresowani,
spostrzegawczy,
wyjątkowi,
wrażliwi i samodzielni. My, c
i zawodni i
niezawodni. Ci
wyciągający wnioski i uczący się
na błędach.

Otóż cechą charakterystyczną
samorozwoju jest to, że pod jego
pojęciem kryje się mnogość słów.
Słów, które można interpretować
w dowolny dla siebie sposób. Jak
się okazuje możliwość tych
wyborów nierzadko przysparza
Nam wielu kłopotów. Dzieje się
tak dlatego, że chcielibyśmy od
razu
zyskać
jednoznaczną
definicje samorozwoju, która
nakieruje Nas na osiągnięcie
upragnionego sukcesu. Problem
polega na tym, że sukces ten
często nie jest uwarunkowany
naszą wewnętrzną motywacją,
nie jest naszym celem. Nie
podlega wątpliwości, że dobrze
jest go odnieść, ponieważ równie
dobrze wygląda on wśród ludzi,
zyskuje aprobatę, ale czy
zadaliśmy sobie kiedyś pytanie
czy to właśnie na osiągnięciu tego
konkretnego celu najbardziej
Nam w życiu zależało? Czy nie
chcieliśmy pójść w innym
kierunku? Czy strach przed
osiągnięciem
porażki
nie
spowodował, że podążyliśmy już
dawno
utartymi
szlakami?
Poniekąd był to rozwój, ale czy
świadomy? Pewnie wielu z Nas
zaślepionych
sztucznie
wykreowaną ideą imponowania
innym zrezygnowało z własnych
wartości i przekonań. Zatem
czym tam naprawdę jest
samorozwój?

Samorozwój to również dawanie
światu najlepszej wersji siebie. Tej
prawdziwej, nie stworzonej na
potrzeby
ogólnych
i
uniwersalnych norm. To
dzielenie się z innymi swoimi
atrybutami
i
korzystanie
z
osobistych możliwości.
Samorozwój to Nasz potencjał,
a jego główną i najważniejszą
istotą jest przede wszystkim
samoakceptacja. To właśnie bez
niej będzie Nam ciężko poczynić
jakikolwiek znaczący dla Nas
postęp.

Samorozwój to przede wszystkim
zmiany, podejmowanie ryzyka,
wychodzenie poza schematy, nie
uleganie
stygmatyzacji,
przekraczanie własnych granic,
zaangażowanie, upór oraz praca
nad sobą.

Doceńmy więc siebie, uwierzmy
w siebie. Wykorzystujmy szanse,
komunikujmy,
wyrażajmy,
słuchajmy,
i
twórzmy.
Ryzykujmy.
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Relacje w związku
Katarzyna Kulka
Każdy człowiek jest istotą
społeczną. W związku z tym
tworzymy relacje społeczne. Są to
relacje przyjacielskie, partnerskie,
małżeńskie, rodzicielskie itp.
Chcemy je tworzyć, ponieważ tak
zostaliśmy stworzeni przez Boga,
do relacji z Nim i innymi ludźmi.
Bez tworzenia jakichkolwiek
relacji stajemy się odizolowani od
społeczeństwa i tym samym
pozbawiamy siebie wspaniałych
rzeczy, które sprzyjają rozwojowi
naszej osobowości. Tworzymy je
na płaszczyźnie ducha, uczuć
i fizyczności. Chcemy kochać i być
kochani. Do tego dąży prawie
każdy z nas. Pragniemy być
rozumiani, akceptowani a przede
wszystkim kochani.
W jaki sposób możemy budować
dobre, a nie toksyczne relacje w
małżeństwie czy też w związku
partnerskim?? Warto zadawać
sobie to pytanie po to, żeby
poprawić to co jeszcze nam nie
wychodzi oraz po to, żeby żyło
nam się lepiej. Do tego potrzebny
jest dialog między osobami, które
się kochają i chcą ze sobą spędzić
resztę
życia.
Asertywne
komunikowanie się w związku jest
gwarancją sukcesu takiej pary.
Dialogu trzeba czasem uczyć się
latami, na pewno warto, bo
każdemu
przynosi
korzyści
w postaci zgody i jedności
w związku, o które warto walczyć
w każdym czasie. Kolejnym
ważnym
aspektem
udanego
związku jest budowanie akceptacji
i szacunku dla współmałżonka.
Dzięki temu, że akceptujemy nasze
wady jest nam łatwiej je
zaakceptować u małżonka bądź
partnera. Często te nasze wady,
słabości możemy dostrzec dzięki
dobrej terapii i dzięki dobremu
rachunkowi sumienia. Poprzez te
główne dwie rzeczy poznajemy
samych siebie, mamy większy
dystans do siebie i do naszego
współmałżonka. Jest nam lepiej go
przyjąć i zaakceptować jego wady
i słabości. Szacunek to również
ważna sprawa, o którą warto

zabiegać, żeby zbudować związek
na
trwałym
fundamencie.
Szacunek buduje się również
poprzez
słowa
dziękuję,
przepraszam, proszę. Często
potrzeba wiele czasu, żeby para
nauczyła się szanować. Czas na
rozmowę i wysłuchanie
drugiego to ten trwały
fundament, który pomaga
we wzajemnym szacunku
i budowaniu wzajemnego
zaufania.
W żadnym związku nie
można dopuścić do
tego, że szacunek
odchodzi na drugi plan,
zanika, z tego miejsca
już niedaleko będzie do
lekceważenia
drugiej
osoby.Kwestia
zaufania, którą powinno się budować od
początku znajomości z partnerem
to

priorytet.
Różne sytuacje
życiowe powodują, że
tracimy do
ludzi zaufanie.
Można żyć nie
ufając nikomu (choć co to za
życie!) można żyć ufając innym,
nie tracąc przy tym zdrowego
rozsądku. Wielu z nas odzyskuje to
zaufanie wobec ludzi, bo lepiej się
wtedy żyje. Mamy w sobie
mechanizm, który powoduje, że
lepiej nie każdemu ufać, żeby nie
20

być zranionym. On jest mocno
widoczny u ludzi, którzy
zazwyczaj w dzieciństwie
zostali mocno zranieni
przez rodziców bądź
otoczenie. W obliczu
takich
przeżyć
warto uczyć
się
na
nowo

ufać
drugiemu człowiekowi, a
przede wszystkim Panu
Bogu.
To
sprzyja budowaniu zdrowych relacji z
innymi ludźmi, a przede wszystkim
relacji
ze
swoim
małżonkiem bądź partnerem.
Wybaczaj! To hasło nie tylko dla
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odważnych, ale dla każdego z nas.
Uczymy się tego całe nasze życie
i nie należy to do łatwych zadań w
naszym życiu. Jednak warto podjąć
to życiowe wyzwanie. Chciałam tu
przywołać słowa z Mateuszowej
Ewangelii,
które
Jezus
wypowiedział do Piotra. Na
pytanie od niego, ile razy ma
przebaczać, czy siedem razy, Jezus
mu odpowiedział, że
nie siedem a siedemdziesiąt siedem
tzn., że ma
przebaczać
cały czas.
Co nam
d a j e

wybaczenie? Przede wszystkim
czyste serce, czyli wolność od
sytuacji, która ciążyła w sercu

i głowie. Zranienia nieprzebaczone
niszczą naszą duszę, serce i nasze
relacje z innymi ludźmi. Dlatego
warto podjąć wysiłek i starać się
przebaczyć, choć to wcale łatwe
nie jest.Wiemy dobrze, że kłótnie
w związku są potrzebne po to, żeby
wyładować
swoje
emocje
związane z różnymi sprawami
życiowymi.
Papież Franciszek
zachęca małżonków do tego, żeby
przed pójściem spać przeprosić się
i
uklęknąć
do
wspólnej
modlitwy. Jego słowa,” nie
idźcie spać pokłóceni” warto
sobie wziąć do serca. Jednak
warto zawsze przeprosić
współmałżonka, po to,
żeby na wzajemnym
przebaczeniu zbudować
mocny
fundament
małżeństwa.
Wartość
przebaczenia zawsze
owocuje
jednością
między małżonkami
bądź
partnerami.
W tej szkole wzajemnego przebaczania
głównym
Nauczycielem jest
Jezus Chrystus
i to na Niego
zawsze należy
patrzeć.
On
jest Miłością
i od Niego
każdy
tej
miłości może
się uczyć. Słowa świętego
Pawła z listu
do
Kolosan
„…nadto zaś
wszystko przyobleczcie
miłość, która jest
więzią
do-

skonałości” (Kol 3,14) uczą, że
w tej miłości wzajemnej mamy
wszystko
czynić.
Przede
wszystkim
tworzyć
relacje
małżeńskie, rodzinne i społeczne.
Dzięki temu zyskamy od innych
szacunek, akceptację. Okazywanie
21

sobie gestów miłości jest bardzo
ważną sprawą. Kto z nas nie lubi
być przytulany i nie lubi przytulać
innych... Jeśli zauważamy u siebie
oziębłość warto się tym zająć i iść
z tym do jakiegoś specjalisty np.
terapeuty, psychologa. Drobne
gesty miłości względem małżonka
lub partnera sprzyjają budowaniu
dobrego, zdrowego związku.
Poprzez to wyraża się otwartość na
siebie. Gesty okazujące sobie
czułość sprzyjają budowaniu
intymnej bliskości, która jest
bardzo potrzebna w związku.
Również wspólne spędzanie czasu,
bardzo zbliża do siebie dwoje
ludzi. Czy jest to praca przy
remoncie domu, mieszkania to
warto ją wykonywać razem.
Spędzacie przy tym razem czas
i dodatkowo znajdziecie okazję do
rozmowy. Debatowanie na różne
tematy sprawia, że człowiek
wyrabia w sobie świadomość, że
może porozmawiać dosłownie
o wszystkim z druga osobą.
Wspólne wyjazdy na odpoczynek
to piękny czas, aby budować
zdrowy i trwały związek. Na
przykład wspólny wyjazd w góry
pomaga odstresować się od
nadmiaru
codziennych
obowiązków. Również wzajemne
pasje zbliżają do siebie dwojga
ludzi. Zawsze ich łączą, nie dzielą.
Pielęgnować je naprawdę warto,
daje to satysfakcję i radość
robienia tego co się lubi, bądź
kocha. Wymieniłam tu kilka dla
mnie najważniejszych aspektów,
które
sprzyjają
budowaniu zdrowych
relacji
w
związku.
Istnieje wiele
innych, jednak
te, uważam za
jedne
z
ważniejszych.
Podstawową sprawą jest jednak miłość,
która powinna być
pielęgnowana zarówno
ze strony mężczyzny
i kobiety. Bez tego, żadne
porady i dbanie o pozostałe
aspekty będą nieskuteczne.
Warto dążyć do budowania
zdrowego związku, bo to sprzyja
naszemu dobremu życiu.
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Wspomnienia
Andrzej Stala

Wspomnienia z dzieciństwa mają
wszyscy, teoretycznie.
Bo ja nie mam.
A właściwie to wymazuję je, nie
chce ich mieć. Powinno się mieć
dobre wspomnienia, a ja takowych
nie mam, więc zwyczajnie je
usuwam z mej pamięci. I tak
naprawdę nie dlatego, że w dużej
mierze występuje w nich pijany
ojciec, ale dlatego, że sam
powieliłem ten schemat. Nie
całkowicie
skopiowałem,
ale
mocno się starałem, żeby nie być
gorszym od niego.
Różnice są dość spore. On pił na
mieście z kolegami po pracy, ja po
kryjomu w domu. On się
awanturował po powrocie, nieraz
podnosił rękę na mamę i na nas, ja
wręcz
przeciwnie.
Zawsze
darzyłem
szacunkiem
swoją
rodzinę.
Tylko, czy wiecznie
wstawiony ojciec to powód do
dumy dla swej córki? Chluba dla
swojej żony? Tu nie trzeba
odpowiadać.

Często było tak, że się nieco
wstydziłem zaprosić któregoś
z kolegów, bo nigdy nie wiadomo
jaki wróci ojciec i nieświadomie
wychowałem dziecko, które nie
bardzo szuka przyjaciół. Woli się
zamknąć w cyfrowym świecie, niż
wyjść do ludzi.
Pamiętam, że jako dziecko lubiłem
budować sobie bazy, ale nie takie
jak inni. Moje były raczej domami.
Były tam improwizowane meble,
naczynia, można było napić się
herbaty z chwastów.
Teraz wiem, że były to pragnienia
posiadania normalnego domu, coś
co mogłem stworzyć w przyszłości,
ale spieprzyłem.
Co prawda teraz jest w miarę
normalnie, ale to nie jest klasyczny
model.
8 lat temu odstawiłem alkohol.
Właściwie w jednej chwili po
latach picia, przez jedną sytuację.
Miałem odebrać córkę ze szkoły,
i zanim tam dotarłem to już po
drodze uraczyłem się małpeczką.
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Normalna rzecz dla tych, którzy
piją. Jednak w drodze powrotnej
moja córka była wciąż kilka
metrów przede mną, w ogóle nie
chciała przy mnie iść, ani
rozmawiać. Ona się mnie wstydziła
i się mną brzydziła.
To był moment zwrotny. Ja jestem
trzeźwy i dbam o to by takim
pozostać, ale relacje rodzinne tak
naprawdę nigdy nie wróciły do
normalności. I chyba zawsze to
będzie już tylko namiastką.
II kogo tu winić za to wszystko?
Ojca? Trudne dzieciństwo? Nie.
Raczej pretensje można mieć tylko
do siebie. Miałem wybór.
Dokonałem go, a każda decyzja ma
konsekwencje i skutki. Odczuwam
to i będę odczuwał jeszcze bardzo
długo, i choć mogę tego żałować,
to kiedyś tak wybrałem.
I nikogo nie winię.
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0,00
Grzegorz Warzeszka
Mam na imię Grzegorz. Jestem
rozwodnikiem i nic nie wskazuje na
to, żeby się coś zmieniło w tej
kwes�i.
Od jakiegoś czasu często jest
poruszany problem (a może nie)
piwa bezalkoholowego. W związku
tym chciałbym się do tego
ustosunkować. Niby nic, napój
o szumnej nazwie piwo, tyle, że
bezalkoholowe
0,00.
Ładne,
kolorowe opakowanie, w czym
problem? Nie zaszkodzi. Otóż dla
alkoholika ma kolosalne znaczenie,

który często nie zdaje sobie sprawy
z zagrożenia.
Miałem taki epizod w swoim życiu.
Bardzo zaczęło mi smakować piwo
0,00. Ale szybka reakcja żony
sprowadziła mnie na ziemię.
Często jest środkiem zastępczym
dla alkoholika, ale wcześniej czy
później prowadzi do zapicia,
a
w
następstwie
może
doprowadzić do śmierci. To też

wiem z własnego doświadczenia,
bo dotknęło to członka rodziny i to
bardzo bliskiego.
Czasami
kupujemy
ubrania
„podróby”, słuchamy coverów
ulubionych piosenek, pijemy piwo
0,00. Niby wszystko jest ok.
W reklamach celebryci, kierowcy
rajdowi, piją piwo bezalkoholowe
i jeżdżą potem autem. Bez
konsekwencji. Przecież oni wiedzą,
co robią i nie ma w tym nic złego.
Z biegiem czasu dochodzimy do

wniosku, że podróby, covery i te
piwo nie spełniają naszych
oczekiwań. Mało tego, piwo 0,00
jest dużo droższe, wobec tego
przechodzimy na oryginał.
Początki są obiecujące, jedno
może dwa oryginały dziennie.
Mamy to pod kontrolą, a zresztą
posiadamy wiedzę, jak sobie radzić
z alkoholem.
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Jednak choroba alkoholowa nie
bierze jeńców.
Zaczyna się jazda bez trzymanki.
Zapominamy
o
zaleceniach
i pijemy coraz więcej i częściej. Jak
się uda i zdążymy to lądujemy na
detoksie, niektórym się nie udało.
Zaczynamy wszystko od nowa. Tak
więc, ja nie testuję żadnych piw
0,00, chociaż producenci robią
cuda, żeby uatrakcyjnić jego smak
i wygląd. Wiem, że dla mnie to
wyrok.

Staramy się na grupie promować
i przekonywać do życia bez takich
eksperymentów, a co kto z tą
wiedzą zrobi, to jego sprawa.
Ja mówię piwu bezalkoholowemu
NIE.

Pozdrawiam Was serdecznie,
trzymajcie się zdrowo.
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Iluzjonista
Ziko
,,Oszukiwanie innych
zawsze ma swoje
w oszukiwaniu siebie”.

prawie
źródło

Ten cytat pochodzi z literatury
AA i jest prawdą, którą
zobaczyłem po całkowitym
uznaniu
swojej
bezsilności
wobec alkoholu, a przede
wszystkim
niemożliwością
kierowania swoim życiem, będąc
pochłonięty obsesją alkoholową.
Pijąc zniekształcałem obraz
rzeczywistości
tak,
by
odpowiadał moim życzeniom.
Natomiast oszukiwanie innych
miało zafałszować prawdę po to,
by myśleli o mnie dobrze.
Przykładem, który opóźnił o dwa
lata moje trzeźwienie, to próba
zastosowania łatwiejszej drogi.
Pomysł na łagodniejsze wyjście
z uzależnienia miał mi dać w
przyszłości możliwość powrotu
do picia kontrolowanego. Nie
ukrywam, iż koncepcja ta
wymagała sporego wysiłku
psychicznego i �izycznego. Na
szczęście dla mnie skończyło się
to klęską. Dlaczego na szczęście?
Bo trwało tylko dwa lata
i kapitulacja ta dała mi chociażby
możliwość
napisania
tego
artykułu. Iluzja ta miała na imię piwo bezalkoholowe. Ileż to razy
słyszałem w ciągu tych dwu lat
na
mitingach,
terapiach
indywidualnych i grupowych
w poradniach o wyzwalaczach
i wśród tej bogatej kolekcji było
oczywiście piwo bezalkoholowe,
ale ja wypierałem tą prawdę,
żyjąc w przekonaniu o słuszności
mojej koncepcji „łatwiejszej
drogi” racjonalizując przy tym
i stawiając na szali zyski i straty.
Trudno było mi się pogodzić ze
stwierdzeniem braku silnej woli
w kwestii decydowania o ilości
wypijanego alkoholu i powiedzenia
sobie
,,dość”.
Potraktowałem
więc
piwo
bezalkoholowe jako poligon
doświadczalny
chcąc
się
przekonać, jak wygląda moja
silna wola i czy problem
z alkoholem nie jest tylko
chwilowym
problemem
spowodowanym przez brak
akceptacji i zrozumienia przez

osoby z mojego bliskiego
otoczenia.
Dom,
praca,
znajomi.Byłem przekonany, że
udowodnienie sobie i innym
o panowaniu nad sytuacją i tym,
że to nie alkohol stanowi
problem, a winne jest to całe
,,zło”, które mnie ,,biednego”
spotyka i to jest właśnie
przyczyna takiego stanu rzeczy.
Wszystko to zaczęło się w drugiej
połowie 2014 roku i trwałem
w tzw. ,,dupościsku” spowodowanym konsekwencjami picia
alkoholu. Zatrzymane prawo
jazdy, niebieska karta, wizja
degradacji ze stanowiska, a nawet zwolnienia z pracy. Jednak
kiedy atmosfera nieco zelżała
i wydawać by się mogło,
iż sytuacja wraca do normy
(cokolwiek wtedy było można
nazwać ,,normą”) zacząłem
planować powrót do picia. Picia
kontrolowanego.
Subtelnie
sugerowałem
wszystkim
,,zainteresowanym”, że piwo
bezalkoholowe jest lekarstwem
na mój głód alkoholowy
spowodowany
problemami,
skołatanymi nerwami itd. Nie
potrzeba
mi
procentów,
wystarczy zapach, smak i to
magiczne ,,psssyk”. Dali się
nabrać. Ja zresztą też. Dziś jestem
świadomy,
że tak działa ta
podstępna choroba i w dalszym
ciągu zaskakuje mnie swoją
przebiegłością. To był okres,
kiedy moje ,,Iluzje” osiągnęły
szczyt perfekcji. Przekonany, iż
mój sposób jest skuteczny
i przynosi znakomite efekty,
przystąpiłem do drugiej części
planu,
tym razem nie
uświadamiając nikogo z ,,zainteresowanych” moim trzeźwieniem, jeżeli tak to dziś można
nazwać. Pomyślałem więc, że
skoro i tak śmierdzę piwem, to
co za problem włączyć w tą
,,dietę” piwo z procentami?
Właśnie
ten
okres
był
najbardziej
energochłonny.
Trzeba było się wspiąć na
wyżyny
pomysłowości,
kombinatorstwa i kłamstwa.
Skrytki przeróżne i niewiarygodne, intrygi mające na celu
stworzenie
sytuacji
kon�li24

ktowych, preteksty do pilnego
wyjścia czy wyjazdu w celu
załatwienia
pilnej
sprawy.
Użalanie się i urazy. To tylko
czubek góry lodowej. Szczerze
powiedziawszy, byłem wtedy
dumny ze swojego sprytu
i kreatywności wymyślania tego
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wszystkiego, by przechytrzyć
żonę, rodzinę, pracodawcę,
znajomych, itd. Nic bardziej
mylnego. Kolejna iluzja. Do dnia
dzisiejszego
wracają
jak
bumerang sytuacje tu opisane, co
wprawia mnie w zakłopotanie
i wstyd. Niewątpliwie ma to jakiś
oczyszczający charakter, taka

konfrontacja z przeszłością,
zwłaszcza kiedy słyszy się ją
z ust osób pokrzywdzonych
i przychylnie patrzących na moje
,,postępy”
w
trzeźwości.
Przyzwyczaiłem
się,
że
trzeźwienie musi boleć. Bez tego
to nie trzeźwienie, a jedynie

chwilowa trzeźwość. Zbliżałem
się do wyjścia lub jak kto woli do
,,dna”. Coraz częściej zdarzało mi
się
być
zdemaskowanym
i przyłapywanym na gorącym
uczynku. Moje zachowanie nie
różniło się niczym od tego, gdy
o�icjalnie piłem, a wręcz bywało
coraz gorzej. Oczywiście winą za
to obarczałem wszystkich dokoła, gdyż
oczekiwałem poklasku
i akceptacji, a widziałem tylko niechęć i
igno-rancję.
Czara
goryczy przebrała się
po dwóch latach iluzji.
Dotarłem do końca
tunelu, gdzie wszystkie
możliwości poszukania
bocznego
wyjścia
okazały się stratą czasu
i energii. 20 lat
rujnowania zdrowia,
więzi
rodzinnych,
relacji
w
pracy,
z przyjaciółmi i z Bogiem. Nadzieja o piciu
kontrolowanym, silnej
woli
i
kierowaniu
swoim życiem de�initywnie
umarła.
Całko-wita kapitulacja
to jedyny dla mnie
sposób na wyzbycie się
iluzji.
Stanowcze
podjęcie
decyzji
i
konsekwencja
przy
odrobinie
pokory,
odwagi i wiary to moja
recepta
na
sam
początek. Oczywiście
sam sobie tego już nie
wymyśliłem. Zmiana
myślenia to zasługa
wielu osób i nie było to
jakieś nagłe olśnienie
czy pstryknięcie palcami ale dzień po dniu,
tak
przez
kolejne
tygodnie, miesiące, lata
i trwa do dziś. Dziś
słysząc doświadczenia
nowi-cjuszy
jak
i
weteranów, przekonuje
się,
że schematy
działania tej choroby są
prawie takie same jak
nie
identy-czne.
Najbardziej irytu-jące
jednak
w
tym
wszystkim jest to, że rzadko
kiedy nowicjusz tkwiący w
swoich iluzjach łatwiejszej, łagodniejszej
drogi
do-znaje
przebudzenia,
dopóki
nie
przekona się na własnej skórze
i zbiera żniwo destrukcji.Chwała
Panu kiedy szybko się o tym
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przekona, iż nie tędy droga i jest
jeszcze nadzieja na ratowanie
czegokolwiek, co miało kiedyś
jakąś wartość. Mi z pomocą
przyszedł drugi trzeźwiejący
alkoholik, terapeuci i żona
świadoma
działania
mojej
choroby alkoholowej dzięki
terapii dla współuzależnionych.
Jednak nie znaczy to, że dwa lata
wcześniej tego nie było . Owszem
było, ale mnie nie dopadły
jeszcze takie konsekwencje, żeby
postanowić cokolwiek z sobą
zrobić . Raczej myślałem, że to
,,zainteresowani” mają coś do
zrobienia . Minęło sześć lat od
tego czasu i ciągle się uczę
rozpoznawać te sygnały, które
mogłyby mnie wprowadzić
znowu w świat iluzji. Łapię się
czasami na racjonalizowaniu, a w
tym byłem i jestem mistrzem do
dziś . Jednak konsekwencje
szybko sprowadzają mnie na
ziemie i czasami bywają bolesne,
a przynajmniej dają dużo do
myślenia, czym chętnie dzielę się
z przyjaciółmi ze wspólnoty
i terapii. To jest w tym wszystkim
najfajniejsze, bo kiedy piłem
byłem sam a gdy trzeźwieję mam
sporo kolegów i zaufanych
przyjaciół. Nie uważam tych
dwóch lat iluzji za stracone.
Takie doświadczenia okazują się
bezcenne dla każdego, kto
próbuje zmienić swoje piekło
alkoholowe na świat pełen
nadziei, realnych możliwości,
postępu i odbudowy rzeczy,
które dla mnie kiedyś były nie do
ruszenia. Poznanie tej nowej
rzeczywistości
okazuje
się
niesamowitą
przygodą,
wyzwaniem,
misją.
Jest
fascynującym doświadczeniem
odkrywania prawdy o sobie i nie
tylko.
Mam nadzieję, że zasiałem
ziarenko zdrowego rozsądku
u osób, które ciągle bawią się w
Iluzjonistę i wierzę, że znaleźli
kawałek siebie w tym artykule.
Wybór i decyzja, jaką drogą
pójdziesz, zależy tylko od ciebie.
Do zobaczenia na szlaku.
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Powracając w głąb siebie
Mariola
Przypadek poniżej opisany chociaż
mało zajmujący obrazuje podróż
mojej osobowości przez lata życia z
Panami Alkoholikami. Może przyda
się osobom mającym podobne
problemy? Może coś skorzystają
chociaż mały uśmiech? Może będą
wspierać się przechodząc ścieżką
odzyskiwania siebie?
Z charakteru jestem człowiekiem
pełnym
energii,
wesołym,
uczynnym i chłonnym coraz to
nowych doświadczeń. To ja
najpierw w szkole, a później
w życiu dorosłym organizowałam
imprezki małe
i większe
typu: maskarady, noc świętojańską
wg starych obrzędów, odnowienia
ślubów na 30 lecie małżeństwa,
wesołe urodziny Abrahama itp.
Potrafiłam wszystkim wszystko
zorganizować wg ich życzenia lub
jako imprezkę niespodziankę. Na
co
dzień
pociąga
mnie
ziołolecznictwo,
domowa
produkcja kremów, uwielbiam
teatr, kino, balet oraz wyprawy
kajakowe, piesze wędrówki w góry
i szereg innych zainteresowań.
Tak powinno być, ale jakiś czas
temu moi partnerzy odebrali mi
część moich życiodajnych sił, coraz
bardziej podcinali mi skrzydła. A
może sama na to zezwoliłam?.
Pierwszy mąż i moja pierwsza
miłość którą poznałam w szkole
średniej
miał
problemy
alkoholowe, z którymi zupełnie

sobie nie radził. Ciągi picia trwały
nawet 7 dni po czym odtruwał się,
wszywał Esperal i żył spokojnie
przez parę miesięcy żeby znowu
powtórzyć taki sam cykl. Byłam
młoda,
pełna
optymizmu,
zajmowałam
się
naszymi
kochanymi
dziećmi,
którym
należało poświęcać dużo czasu,
pracowałam zawodowo, podjęłam
studia i po cichu liczyłam, że
kiedyś musi być lepiej, a jeśli nie to
rozejdę się jak tylko będę
odczuwać jakąkolwiek stabilizację
finansową i dam radę sama
utrzymać rodzinę. Minęło 18 lat i
wniosłam pozew o rozwód. Myślę,
że za późno przynajmniej o parę
lat, ale potrzebna była siła której
wcześniej nie miałam.
Dziewczynki mnie wspierały więc
przeszłam ten moment bardzo
szybko
bez
jakiegokolwiek
uszczerbku na psychice. W głowie
i w sercu pozostał obraz leżącego
pod domem zapitego człowieka
i uciekającego przez okno z
pierwszego piętra alkoholika.
Byłam wolna. Zaczęłam oddychać.
W pracy ciągłe łączenia, zmiany i
przetasowania doprowadziły do
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tego, że na mojej ścieżce pojawił
się fajny facet. Wspólna praca
zbliżyła
nas
do
siebie.
Zakochaliśmy się w sobie
i wspólnie zaczęliśmy snuć plany
o przyszłości. Rozpoczęła studia
starsza córka oraz mąż. Dużo
czasu spędzaliśmy na nauce.
Mijały lata stabilizacji, alkohol
pojawiał się przy okazjach imprez
w rodzinie czy w pracy. Mąż
wracał nieraz do swojej rodzinnej
miejscowości
żeby
mieć
możliwość spotkania starych
znajomych i popicia do wiwatu,
ale było to sporadyczne. Po paru
latach
starsza
córka
się
wyprowadziła,
a
młodsza
mieszkała z nami. Było spokojnie
i
fajnie.
Lata
mijały,
wybudowaliśmy
dom,
mąż
zmienił pracę, a problemy z
alkoholem były rzadkie, tak mi
się przynajmniej wydawało. Mąż
awansował zaczął lepiej zarabiać,
dzieci się usamodzielniły, a u nas
wkraczał po cichu wróg – alkohol.
Było go coraz więcej. Jeno piwo
popołudniowe zamieniało się
w dwa, a później trzy. Doszedł
schowany w rynnach, butach itp.
mocny alkohol. Wszystko to
z dnia na dzień rozwijało się

FENIX
PSYCHOTERAPIA

coraz bardziej, aż pewnego dnia
mąż stracił prawo jazdy za jazdę
pod wpływem alkoholu. Okres bez
samochodu był jeszcze gorszy. Pił
coraz więcej ukrywając to coraz
bardziej. Moja sielanka runęła
bezpowrotnie.
Byłam
żoną
drugiego alkoholika,
starszą
i bardziej doświadczoną kobietą.
Moje zainteresowania i moje życie
były w całości odsunięte daleko
w głąb bo non stop zajmowałam
się chorobą męża, coraz mniej
czasu poświęcałam dzieciom.
Musiałam (tak mi się wydawało)
wszystko za niego robić, myśleć
i taić przed rodziną i światem.
Każda chwila trzeźwości była
wykorzystywana żeby pokazać mu
jak super można żyć wychodząc
z domu do kina, filharmonii,
teatru, nad zalew itp. Oczywiście
to ja jak dobrze naoliwiona
maszyna
kupowałam
bilety,
zapraszałam inspirowałam żeby
tylko zająć mu jak najwięcej czasu.
Żeby był cały czas czymś zajęty,
a nie siedział bezmyślnie przed
telewizorem czy nad stawem
w ogrodzie. Z dwójki dzieci zrobiło
się troje, z tym że to trzecie po
trochu upośledzone niezdolne do
pozostania samemu w domu
nawet na dwie godziny. Było coraz
gorzej. Żadne argumenty nie
trafiały, dowody, prośby, krzyki,
groźby on nie jest chory to ja
wymyślam głupoty.
Nadeszła wiosna tego roku i czas
pandemii. Rozpoczęła się praca
zdalna męża. Teraz wszystko
zaostrzyło się jeszcze bardziej. Pił
od rana do wieczora udając, że
wszystko jest ok. Modliłam się o to
by nie mógł pić, żeby jego
organizm nie tolerował alkoholu.
Czy to normalne żeby modlić się
o coś złego?
Pewnego dnia po przyjściu z pracy
i stwierdzeniu, że znowu jest po
alkoholu
dostałam
szału,
krzyczałam, rzucałam czym się
dało bójka wisiała na włosku.
Powiedziałam sobie STOP. Przy
pomocy córki nawiązałam kontakt

z psychologiem i rozpoczęłam
terapię. Po paru dniach mąż
poprosił o telefon i też rozpoczął
walkę z chorobą.
Trwa to już ładnych parę tygodni
i z dnia na dzień zaczynam się
starać żyć swoim życiem. Jest mi
bardzo ciężko bo co to znaczy być
sobą?, zająć się sobą?, zrobić coś
dla siebie?, uwierzyć w siebie?
Dotychczas mój nastrój i moje Ja
zależy tylko i wyłącznie od mojego
partnera. Nie rozumiem słowa
„spokój”, co to jest? Ciągle
oczekuję że niebawem znowu się
napije, martwię się, serce
podchodzi pod gardło i jest mi
bardzo, bardzo źle. Wiem już,
przechodząc przez kolejne kroki
terapii, że to jest jego tylko i
wyłącznie jego taniec, a ja mam się
skupić na swoim, nie popadać w
szał, odizolować się psychicznie.
Bardzo trudno to zrobić. Cierpię,
żałuję że dziś skończy się spokojny
dzień, że nie będzie mojego męża,
a nadejdzie alkoholik - agresywny
i chamski gbur. Widzę to bo chodzi
i warczy, a jego groźna mina
świadczy, że zabił matkę i ojca.
Odbieram to jako wielką stratę.
Znowu nadchodzi dzień zły, a po
nim następny czy będzie tym
lepszym czy gorszym? Ciągła
huśtawka nie mająca końca. Czy
minie moje ciągłe zamartwianie
się i irytacja? Staram się być
spokojną i nie interesować się Nim
zanadto,
ale ciągle pytam,
dociekam,
wiercę
dziurę
w brzuchu w zamian otrzymuję
dawkę agresji i krzyku. Dobrze mi
tak. Mam mieć to w nosie, niech
jedzie nachlany samochodem,
niech udaje że jest super
trzymającym się alkoholikiem,
niech pozuje do ludzi obcych
i bliskich. Żal patrzeć – kat w roli
anioła. Wszystko ogarniam i nawet
wybuchy moich nerwów hamuję
do granic możliwości, ale na
pewne rzeczy muszę reagować
choćby po to żeby nie zrobił czegoś
złego innym uczestnikom ruchu
drogowego bo to ja jestem trzeźwa
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i myślę, że to mój obowiązek.
Jak potoczy się dalsza ścieżka
mojego nowego etapu życia?
Terapia jest perełką jaka trafiła mi
się
w bardzo ciężkich
chwilach.
Nie
wiem
jak
potoczyłoby się moje życie dalej,
ile bym jeszcze wytrzymała i kto by
wytrzymał ze mną? Uczestnicząc
w terapii wzmacnia mnie każde
wypowiedziane zdanie czy myśl.
Oczekuję z niecierpliwością na
następną rozmowę z terapeutą czy
zajęcia grupowe. Poznaję nowe
osoby z którymi mogę pogadać
szczerze o mojej chorobie, nie
obawiając się fałszywych gestów
zrozumienia i wyśmiewania poza
plecami. Wzmacniam się słuchając
wykładów P.Ewy Wojdyłło wspaniała osoba i wspaniały
sposób trafiania do odbiorcy,
czytam literaturę poleconą przez
terapeutów, medytuję pytając
Stwórcę co dalej ze mną, jakie
dalsze kroki mam podejmować,
czy moje życie wróci do normy?.
Trzymam kciuki za siebie i za
wszystkich innych którzy walczą
podobnie jak ja, na pewno Nam się
uda. Zmiana jak się transformuje
wewnątrz każdego z nas będzie
zmianą dobrą i nie doprowadzi do
depresji jeszcze gorszej jak jest
w tej chwili, nie staniemy się też
„katami” i nie będziemy gnębić
naszej ofiary, która w tej chwili
niszczy Nas.
Tego wszystkiego serdecznie życzę
wszystkim potrzebującym.

