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Idź pod prąd
Katarzyna Bosowska

Lubię chodzić po starych miastach,
gdy pada deszcz. Tylko wtedy
światło odbija się tak nostalgicznie
w kamiennym bruku, dachach
kamienic i przydrożnych kałużach.
Tylko wtedy tak pachnie. Lubię
myć okna, gdy pada deszcz.
Przecież nie chodzi o to, żeby były
suche, tylko czyste. A nic nie
zastąpi tej szumiącej muzyki i
widoku kropli wody na szybach.
Nad morze najlepiej lubię jeździć
późną jesienią. Wtedy zdarzyć się
może, że spotkam człowieka
idącego brzegiem jak ja. W
kapturze, kaloszach, zamyślonego,
wpatrzonego w siną dal. Morze
jest o tej porze roku tajemnicze,
skupione na sobie, schowane pod
kapeluszem mgły, otulone kocem z
chmur. Nie znoszę kurortów i
turystycznych...atrakcji.Uczęszczan
ych szlaków i modnych restauracji,
„dizajnerskich” hoteli i krzykliwego
bogactwa, ukrytego za metkami i
tak chińskich wyrobników.

jedzenia wspólnie jednej kanapki
na przerwie i żucia gumy
odklejonej spod stolika. Tego lata
spędziłam na czeskich trasach
rowerowych mnóstwo czasu.
Głównie jeżdżąc na rolkach w
okolicy malowniczych, spokojnych
jeziorek wśród pięknej zieleni.
Jednego upalnego dnia widziałam
kilku ludzi leżących na trawie i
kąpiących się w wodzie. I tak
zatęskniłam za tą wodą. I
zostawiłam rolki, zbędne ciuchy na
brzegu i poszłam popływać. A gdy
wychodziłam z jeziora jakaś starsza
kobieta podała mi swój ręcznik,
żebym się wytarła. W pierwszym
odruchu pomyślałam, że żartuje.
W drugim, co zrobić, aby go nie
wziąć. A w trzecim – po prostu się
w niego wytarłam. Ta scena często
do mnie wraca. Ta kobieta, która
nawet nie pomyślała, że to nie
wypada, że jest niestosowne,
niehigieniczne, nie na miejscu. A
przecież było dokładnie na
miejscu. Dokładnie stosowne.

Najbliżej mi do Czechów.
Terytorialnie i duchowo. Do ich
nonszalanckich fryzur, ciuchów na
luzie, bezpośredniej komunikacji,
tolerancji, braku pozy i potrzeby
definiowania siebie koszulką z
szyldem na piersi często zamiast
serca. Świetnego poczucia
humoru, nietuzinkowych filmów i
dystansu do perfekcjonizmu
Zachodu. Maleńkie czeskie
miasteczka, z maleńkimi
sklepikami i kawiarenkami są jak
dźwięk katarynki na rynku w
Warszawie. Abstrakcyjnie nie
pasują do reszty świata, ale
wzruszają, przyciągają, porywają w
inny wymiar. Czesi nie ukrywają
się pod ufarbowaną na różowo
pruderią, a ich otwartość
przypomina mi, że jestem
dzieckiem właśnie takich czasów –
listów pisanych ręcznie, kartek
wysyłanych na święta, rozmów
telefonicznych na poczcie i
odwiedzin bez zapowiedzi.
Pożyczonych tenisówek w szkole,



nigdy nie zdołamy odnaleźć…ślady
zadeptane. Tego tak boisz się
zostawić. Zawirusowany nasz
świat. Podobno dobra odporność
to klucz do sukcesu. Przepustka do
życia. Nigdy jej nie miałam, bo jak
uodpornić się na cały ten świat…?
Ale może to dobry kierunek? Żeby
zamiast unikać drugiego człowieka
być bliżej? Nabyć zbiorowej
odporności na nieczułość i
samotność? Ja się nie znam na
wielkich rzeczach tego świata.
Nawet nie bardzo mnie one
obchodzą. Ale nauczyłam się
chodzić pod prąd, balansować na
linie i zmierzać wciąż wyżej i dalej,
bo tylko wtedy płynę z Wielkim
Nurtem Rzeki. Cierpię z powodu
ludzi, których nigdy w tej rzece
życia nie spotkałam, których
obojętnie ominęłam, nie
zauważyłam, zraniłam,
zlekceważyłam, nie poznałam ich
życia, losu, albo z tym losem
związałam się tak mocno, że już
nigdy nie przestaną być częścią
mnie. Na dobre. Ale i na złe… jak
można się na to uodpornić. Na
tego wirusa w nas, który karmi się
potrzebą bliskości, obecności,
miłości? Jest szczepionka? Trochę
miłości, aby nie pokochać na
zawsze? Trochę wrażliwości, a aby
się odwrażliwić, nieco dobra, aby
zostać egoistą?

Jesteśmy chorzy, bo chory jest
świat. Jesteśmy chorzy, bo taka
nasza ludzka kondycja. Ale
możemy w tej naszej
egzystencjalnej chorobie nie
ześmiesznieć, nie zgłupieć, nie
spłaszczyć się.

I jest sposób. Niejeden. Ale z
pewnością, aby być człowiekiem,
człowiek potrzebuje człowieka…
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Ludzkie. Naturalne. Normalne.
Proste. Szczere. Zapomniany
gest…zapomniany świat…

Dziś zmęczona jestem covidem.
Świat się zawirusował. Uciekam od
niego, dokąd mogę. Omijam,
balansuję na obrzeżach. W tym
roku chyba pobiłam rekord w
chodzeniu po górach, jeździe na
rolkach, rowerze, wyjazdach.
Paradoksalnie. Uciekałam od
ludzkich masek w maseczkach,
lęku wypisanego na twarzach,
ogłupienia, dezinformacji,
zamknięcia. Wolałam izolować się
w przestrzeni, która dawała
wolność i poczucie
samostanowienia. Miałam wiele
czasu na przemyślenia.
Obserwację, pogłębianie swoich
umiejętności i uczenie się wielu
nowych rzeczy. Mogłam zająć się
przyjemnymi sprawami i tym, co
mi umykało. I tak patrząc na to
wszystko dochodzę do wniosku, że
ten covid nic nie zmienił. Nic
nowego nie odkrył w człowieku.
Jedna choroba mniej, czy więcej w
tej dobie – co za różnica.

Świat jest pełen wirusów.
Komputery są pełne wirusów.
Zawirusowane są nasze
osobowości, dążenia, pragnienia,
wspomnienia. Relacje.
Oczekiwania. Wyobrażenia. Nasza
prawda o sobie i świecie jest
zawirusowana. Obraz drugiego w
naszych oczach. Nie widzimy
najważniejszego. Liczą się
nieważne rzeczy. Zajmujemy się
błahostkami, mijamy siebie, życie.
Ostygliśmy wbici w troski i marazm
tego czasu. Łapiemy się ze
strachem za głowy – co będzie. A
co było? Co jest? Niewydolny
świat, niewydolny system taki czy
siaki. Niewydolny człowiek. Czy to
coś nowego? Dlaczego jesteśmy
zaskoczeni? Covid nie Covid. Co za
różnica, na co umrzesz, jak może
tak długo już jesteś chory, że już
nawet o tym nie wiesz. Lepiej się
bać śmierci niż życia, w którym
może nie żyjesz, tak jak byś chciał?
Co za różnica? Tyle masz do
stracenia? A te lata z nałogiem?
Czy innym balastem. W uścisku i
ucisku z destrukcją w samym
sobie? Temosty popalone. Te drogi
pozamykane. Te ścieżki, których już
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Bliskość
Ewelina

Ten rok, szczególnie od marca był
dla nas niezwykle trudny. Odkąd
zmienił się stan epidemiologiczny
na świece z powodu koronawirusa,
wszyscy musieliśmy zmienić także
swój sposób myślenia, swoje
plany, a także zrezygnować z tego,
co do tej pory napędzało nasze
życie. Dla terapeuty było to nowe
wyzwanie, które niosło za sobą
pewne obawy o jakość terapii. Z
pewnością chcieliśmy nieść dalej
pomoc naszym pacjentom, którzy
w tym czasie szczególnie jej
potrzebowali. I obecnie jest inaczej
niż do tej pory. Można było
dostrzec, że izolacja stawała się

czasem usprawiedliwieniem do
picia. Niektórzy nie potrafiąc
przystosować się do nowej
rzeczywistości, skupiali się tylko na
negatywnych stronach obecnej
sytuacji, co po części mogło się
przyczynić do złamania
abstynencji. Jednak wiele osób
także próbowało się odnaleźć w tej
zupełnie nowej rzeczywistości, aby
do złamania abstynencji właśnie
nie dopuścić i wspólnie z nami,
dzięki teleporadom brnęli po
omacku przez stale zmieniający się
świat. Wiele dobrych momentów
również można było
zaobserwować: rodziny więcej

czasu spędzały razem, poznawały
się z innych, dotąd niekoniecznie
znanych stron. Doceniać
zaczęliśmy nawet najdrobniejsze
chwile wolności, które jednak
przez ten czas też się pojawiały.
Wiele osób odkryło w sobie nowe
pasje, zmieniło swoje plany
życiowe. Pojawił niestety także
nowy lęk, lęk przed chorobą i
przed śmiercią. Często ten lęk do
tej pory staraliśmy się głęboko
gdzieś ukryć i robić wszystko, by
zapomnieć o jego istnieniu, na
przykład poprzez organizowanie
sobie większej ilości obowiązków,
bądź poprzez pracę zawodową,
wychowanie dzieci, skupianiu się
na aktualnych problemach. A
czasem także poprzez ekstremalne
rzeczy, które lubiliśmy robić w
wolnym czasie, aby odsunąć os
siebie grozę śmierci. Czasami
chcemy sobie wyobrażać, że
jesteśmy nieśmiertelni, że ten
problem nas nie dotyczy, bądź też,
że śmierci w ogóle się nie boimy.
Obserwujemy wskaźniki
zachorowalności na COVID-19 i
liczbę zgonów, jednak odrzucamy
od siebie myśl, że nas również
może dotyczyć. Jednak ten lęk
podświadomie gdzieś tam jest,
żyje w nas i tak naprawdę
terapeuci podczas pracy spotykają
się z tym uczuciem wśród
pacjentów. Ten czas naprawdę nas
zmienił, wielu z nas widzi jak
kruche jest życie, jak łatwo nam
jest zabrać coś, co do tej pory było
dla nas normalne, zwyczajne, nic
nie znaczące, a jednak z chwilą,
kiedy to tracimy okazuje się, że
jednak miało wielkie znaczenie.
Słowo „dom” dla nas nabrało
innego, pełniejszego wymiaru.
Bardzo dużo czasu w tym domu
teraz spędzamy. Dostrzegamy
rzeczy, które nam wcześniej w tym
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domu nie przeszkadzały. Świat stał
się także mniej nastawiony na
„konsumpcje”. Nie ma takiego
zapotrzebowania na wielkie
zakupy, na kupowanie ubrań i
strojenie się jak dawniej. Jakby
świat trochę zwolnił. Oczywiście
może to być tylko na tę chwilę,
kiedy jeszcze mamy izolację
społeczną, jednak ta chwila może
wiele zmienić w nas samych.
Relacje nasze z bliskimi, dlaczego
one są tak ważne? Bo tak
naprawdę to wtedy, gdy coś się
dzieje i kiedy potrzebujemy
pomocy, to bliscy są przy nas i jeśli
relacje są dobre, to oni nas
naprawdę wspierają. Izolacja to
trudny czas dla relacji z bliskimi. Z
jednej strony spędzamy ze sobą
dużo czasu, jednak co za tym idzie
może być też więcej konfliktów z
tego powodu. To od nas w dużej
mierze zależy, czy bliskość będzie
budować czy dzielić. Bliskość też
może mieć różne oblicza, można
czasem być blisko, jednak nie czuć
bliskości. Dobrym przykładem tego
jest dwójka ludzi, która siedzi na
kanapie wpatrzona w swój telefon
komórkowy, można by powiedzieć,
że przecież dzieli ich niewielka
odległość. Jednak bliskość to
przede wszystkim skupianie się na
drugiej osobie, może to być
poprzez rozmowę, dotyk,
spędzanie razem czasu. Często
ktoś myśli, że jak jest w domu to
już wystarczy, jednak można być w
domu i być nieobecnym. Skupiać
się na swoich sprawach, nie
zwracając uwagi na innych
członków rodziny. Bo można żyć
razem, ale osobno, można udawać
dobrą rodzinę będąc jednocześnie
w niej nieobecnym, wycofać się z
relacji. Budujemy relacje poprzez
wspólne obowiązki i drobne
przyjemności, jednak ta uwaga,
którą obdarzamy najbliższych jest
najważniejsza. Często się zdarza, że
dzwonimy do najbliższych tylko po
to, żeby przekazać im to, co od nich
chcemy, czy to, co trzeba załatwić,
albo zwyczajnie z jakaś informacją.
Rzadko kiedy mamy czas, żeby

zapytać, jak im minął dzień, jak się
czują, czy wszystko w porządku,
albo by powiedzieć, że po prostu-
kocham. Zapominamy o
budowaniu tych relacji, w pędzie
własnego życia. Często myślimy o
sobie i o swoich problemach,
oczekując od bliskich wsparcia,
jednak zapominamy o tym, że
często to co innym damy to może
być nam oddane, ale jeśli dajemy
niewiele, najczęściej otrzymamy
niezbyt wiele. Tak naprawdę nie
ma co czekać aż inni się zmienią,
tylko zmianę należy dokonać dziś
w samym sobie, aby było można
zbierać plony tego, co staraliśmy
się pielęgnować. Nawet jeśli nie
otrzymamy ze wzajemnością tego,
co staraliśmy się przekazać, to
czasem sama satysfakcja z dawania
może nas zmienić. Bardzo często,
kiedy pacjentom mówię o ich
dobrych stronach, jest w nich
pokusa, aby odwdzięczyć się tym
samym i starają się też mi coś
miłego powiedzieć. Ten przykład
mówi sam za siebie, każdy
człowiek potrzebuje być
doceniony za coś, ale jeśli sam
tego nie daje to trudno oczekiwać,
że też to otrzyma. Podobnie jest w
innych sytuacjach: jeśli rodzic nie
szanuje dziecka, dziecko nie
szanuje rodzica, jeśli ktoś jest
niemiły dla pani w kasie, ona
również może być niemiła dla nas,
jeśli nakrzyczy mąż na żonę, ona
również może na niego nakrzyczeć.
Oczywiście nie zawsze tak musi
być, życie nie jest takie proste i
przewidywalne, ale jeśli będziemy
często starali się budować relacje z
bliskimi osobami, zobaczymy jakaś
zmianę, być może nie od razu, ale
jeśli jesteśmy cierpliwi, to ta
zmiana nastąpi. Nasze
postępowanie powinno też być
uzależnione od aktualnej sytuacji
życiowej, bo czasami to
asertywność i konsekwencja w
pewnych działaniach zmienia
relację na lepszą. Przy czym warto
pamiętać, że jeśli już ktoś coś zrobi
w kierunku zmiany na lepsze,
warto go doceniać i wspierać.

Bliskość w czasach koronawirusa
jest trudna, ale jak nam bardzo
dzisiaj potrzebna, żebyśmy nie
czuli się samotni, opuszczeni. Za
pieniądze nie da się jej kupić,
przynajmniej nie takiej, która
będzie uczciwa i bezinteresowna.
Warto otworzyć swoje serce, ale
przede wszystkim najpierw trzeba
otworzyć swoje oczy.
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Wszystko jest możliwe!
Zuza

Niewątpliwie możemy
powiedzieć, że rok 2020 to
najbardziej przewrotny rok,
jakiego nikt się nie
spodziewał.Liczne kataklizmy,

strajki, protesty, a do tego
szerząca się pandemia, która
owładnęła cały świat.

Brzmi to trochę jak scenariusz
�ilmu katastro�icznego, lecz to
niestety autentyczne
wydarzenia z bieżącego roku.
W ostatnich miesiącach tego
nieszczęsnego roku 2020
chciałabym podsumować go
osobiście, skupiając się na
swoich zmianach życiowych.
Klasa maturalna, stres przed
wyborem studiów.

Przeprowadzka do innego
miasta, egzamin na prawo
jazdy, a do tego problemy
miłosne...tak, to mój
scenariusz �ilmu
katastro�icznego nastolatków.
Niewątpliwie ciężko było
pogodzić to wszystko i nie
zwariować. Miałam momenty
załamania, ale każdy w swoim
życiu przecież je miewa. I
wiecie co? Pomimo szerzącej
się pandemii zdałam maturę,
pomimo wielu (naprawdę

WIELU) podejściach zdałam
prawo jazdy, dostałam się na
studia, na których naprawdę
mi się podoba, mieszkam
niedaleko rodzinnego miasta,
a mieszkanie dziele z
p r z e m i ł y m i
współlokatorkami.

I

jak widać wszystko jest
możlwie, dosłownie wszystko.
Choćby się waliło i paliło
warto iść na przód z
podniesioną głową nie
oglądając się za siebie.
Oczywiście bywają gorsze dni,
ale przecież to normalne,
gdybyśmy cały czas chodzili z
uśmiechem na twarzy to nie
bylibyśmy ludźmi,
prawdziwymi ludźmi.

Mój rok 2020 był pełen zmian
i ważnych decyzji życiowych.
Obecnie mogę stanąć przed
lustrem i powiedzieć sobie, że
podołałam, dałam rade.
Jestem szczęliwa teraz tu
gdzie jestem, uśmiechnięta,
pełna zapału i szczęliwie
zakochana! Teraz sobie
powtarzam: "nowy rok-nowe
cele".

Wszystko jest możliwe do
zrealizowania, a cieszyć
powinniśmy się nawet z
najmniejszych sukcesów.

Moje rady dla wszystkich:

1. żyjcie,

2.wyznaczajcie cele,

3.realizujcie je,

4.bądźcie szczęśliwi i dumni

z samych siebie.

Bo przecież życie jest zbyt
krótkie, żeby się

zamartwiać.
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Cudowny był ten rok!
Asia

dwulatku i dwumiesięcznym
jadam zimne bądź kończę po
starszym to, czego on nie dojada
;)); cieszy mnie każdy spacer, gdy
uda się zorganizować ich obu do
wyjścia i mogę pooddychać
świeżym powietrzem; cieszy
mnie każda chwila „samotności”
w toalecie, gdy ktoś popilnuje na
chwilę moich dzieci (ukłony w
stronę teściowej ;-)), bo
przeważnie muszę zabrać
malutkiego w bujaczku, a drugi
też przychodzi mi towarzyszyć,
bo chcę być wciąż blisko Mamy
;)); cieszy mnie również każdy
promyk słońca, który pomaga
przetrwać różne dni z
Maluchami w domu; jak również
każdy deszcz, gdyż mój dwulatek
uwielbia skakać w gumiaczkach
po kałużach. Mnóstwo rzeczy
mnie cieszy i każdego dnia
dziękuję za nie Panu Bogu
wspólnie klękając z Mężem do
modlitwy, gdy już padamy na
twarz ze zmęczenia (nasz
dwulatek wstaje niezmiennie
codziennie ok. 5.00, a kładzie się
spać ok. 21.00 (z małą drzemką
w ciągu dnia), za to
dwumiesięczny obecnie
przesypia większość dnia, a
wieczorami zasypia ok. 23.00 !).
Tak właśnie wczoraj
dziękowałam Bogu nawet za to,
że jest prawie północ, a ja
wreszcie mogę położyć się spać,
doceniam każdą minutę snu!
Mogłabym pisać i pisać, bo wiele
zmieniło się w moim sposobie
myślenia i postrzegania
codzienności, ale nie chcę zająć
miejsca w całym kwartalniku
„Fenix” ;-). Kończąc dodam tylko,
że to nie był rok pozbawiony
zmartwień, oczywiście staram
się na nich nie skupiać i ich nie
pielęgnować, ale żebyś czytając
moje przemyślenia nie
pomyślał/pomyślała, że łatwomi
powiedzieć i cieszyć się życiem
jak nie doświadczam trudności,
to wspomnę tylko o dwóch, które
najmocniej zapamiętam z tego
roku, ale również staram się
inaczej na nie spojrzeć.Przez całą
sytuację w kraju i różne
problemy związane z ciążą, w

Wielu osobom ten rok zapewne
będzie kojarzył się wyłącznie z
koszmarem – kwarantanny,
choroby, lęk o bliskich, i wiele
innych trudności związanych z
wiadomą sytuacją w naszym
społeczeństwie… Oczywiście ja
również mogłabym wymienić ilu
moich bliskich zachorowało, jak
bardzo się o nich bałam i co było
dla mnie trudne, ale od tego
właśnie roku, czyli jeszcze przed
pojawieniem się wirusa,
postanowiłam żyć inaczej, tzn.
zmienić podejście i cieszyć się z
drobnostek, na nowo zauważać
piękno świata i to, co mam… Nie
chcę skupiać się na tym, czego
nie mam, bo takich rzeczy
zawsze można mnóstwo
wymienić i do niczego dobrego
to nie prowadzi, a radość z
drobnostek i dobra daje poczucie
sensu życia, sensu kończącego
się dnia i oczekiwania na
następny!W tym roku
postanowiłam również (toteż
zrobiłam) uporządkować grono
moich „najbliższych” –
znajomych, przyjaciół, a nawet
rodziny. Przestałam zabiegać o
tych, którzy wydawali mi się
ważni, ale widoczna była
jednostronna relacja – naleganie
na spotkanie, jeżdżenie,
dzwonienie…Dość tego!
Skupiłam się na tych, którym też
zależy na mnie i troszczą się o
naszą relację w przeróżny
sposób. Poświęcam teraz więcej
czasu dla takich osób i ja także
uczestniczę aktywniej w ich
życiu (na tyle, na ile to możliwe
przy dwójce malutkich dzieci).
Jak już o tym wspomniałam to
głównie dlatego tak, a nie inaczej
zatytułowałam ten artykuł, bo
doświadczyłam kolejnego cudu
w swoim życiu – narodzin
mojego drugiego, upragnionego
syna (obecniema 2miesiące). Od
tej chwili również skupianie się
na drobnostkach czy na
rzeczach, na które na co dzień
mało kto zwraca uwagę, nabrało
większego znaczenia. Mogłabym
wymieniać i wymieniać, ale np.
cieszy mnie zjedzenie ciepłego
posiłku (przeważnie przy

której byłam, nie miałam
możliwości odwiedzić moich
najbliższych (dziadków, Mamy,
brata, przyjaciół, od których
wyprowadziłam się ponad 500
km), więc tym bardziej cieszy
mnie każda wizyta moich
bliskich w moim domu, a
szczególnie Mamy, która gdyby
nie czyniła sama starań i nie
przyjeżdżała do nas (udało się to
w tym roku aż 4 razy, a dzieli nas
ponad 500 km; to byśmy się nie
widziały cały rok, bo ja nie
miałam możliwości
przyjechać…Staram się to
nadrabiać częstymi telefonami,
sms-ami, listami, ale to wszystko
nie zastąpi spotkania na żywo).
Cieszy mnie też wizyta brata z
rodziną związana z Chrzcinami
mojego syna. Paradoksalnie
kontakt z Mamą uważam za
jeszcze lepszy w tym roku niż w
poprzednich, bo te trudność
skłaniały nas do większych
starań i pielęgnacji relacji. Taki
pozytyw! Druga trudność to
doświadczenie utraty zdrowia i
lęku o bliskich. Właściwie cała ta
moja rodzina (pozaMamą), którą
mam daleko i kilku znajomych,
przechorowało Covida z różnymi
powikłaniami, ale widziałam w
czasie ich kwarantannie różne
dobro np. ze strony innych, itd.,
aczkolwiek najtrudniejsze było
dla mnie, gdy mój dwuletni
synek zachorował i tra�ił do
szpitala, choć z zupełnie innego
powodu niż ten znany wirus.
Właśnie wtedy jeszcze inaczej
spojrzałam na codzienność.
Można by narzekać na przymus
siedzenia we własnym domu, ale
gdy tra�ia się do szpitala i trzeba
zająć czas dwulatkowi w jednej
małej sali (chodzenie po
korytarzu nie było mile
widziane), to perspektywa
siedzenia we własnym domu i
kilku pomieszczeniach wydaje
się luksusem! Na szczęście
spędził tam 5 dni i zabraliśmy go,
choć choroba się przeciągnęła (o
czym nie chcę już pamiętać), ale
ten czas również pokazał mi
jeszczewięcej tego, comamna co
dzień i co powinnam doceniać!
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Zachęcam każdego do otwarcia szerzej oczu i doceniania drobnostek, ludzi, spotkań, pogody,
świeżego powietrza, codzienności takiej jaka jest, póki jest nam dany każdy nowy dzień !

Szczęśliwa Asia



spotkaniami dzwoni ktoś z grupy i
chce pogadać. Więc z automatu
przemieszczam się nieświadomie
do tego pokoju. Stworzyłem coś,
co daje mi poczucie
bezpieczeństwa i mam komfort
psychiczny kiedy w trakcie tych
konwersacji nie czuję nikogo i
niczego, co mogłoby wtargnąć
nagle w ten mój świat. Trudno by
mi było dziś po tych kilku dobrych
miesiącach przeprowadzić się w
inne miejsce i tak bez przeszkód
wejść od razu w temat. Oczywiście
nie jest to to samo, co spotkanie
bezpośrednio z kolegami i
koleżankami na grupie w Fenixie i
AA twarzą w twarz. Zdarzyło się
jednak coś, co uświadomiło mi, że
nie zawsze to co mi się wydaje, że
tak jest, musi takim być. Otóż
pewnego razu żona zasugerowała
mi bym się ciszej wypowiadał bo
mnie teście piętro niżej słyszą.
Znamy ten efekt z pewnością,
kiedy zakładamy słuchawki to od
razu podnosimy o kilka decybeli
głos. Jakież było moje zdziwienie a
potem konsternacja i strach, czy
aby nie było w tych
wypowiedziach czegoś zbyt
osobistego albo niezrozumiałego
dla osób ,,trzecich” jakimi w tym
przypadku byli teściowie. Wiem z
doświadczenia, że tematy
związane z chorobą alkoholową są
dla pewnej grupy ludzi nie do
ogarnięcia i lepiej nie podejmować
takich prób uświadamiania.
Zapaliła mi się przysłowiowa
lampka, że mimo wszystko nie
mogę czuć się bezpieczny,
chociażby nawet to, że żona także
może być nieświadomie
świadkiem moich wypowiedzi.
Oczywiście dla niej problem
choroby alkoholowej jest dobrze
znany i bierze czynny udział w
moim trzeźwieniu, jak również
pomaga innym, a zwłaszcza tym po
drugiej stronie barykady.
Współuzależnionym. Jednak
zasada, że ,,wszystko co usłyszałem
i kogo tu widziałem pozostaje na
tej sali” w tym wypadku również
mnie obowiązuje. Zwłaszcza
wtedy, gdy poruszane są tematy
związane z relacjami małżeńskimi i
sprawami damsko – męskimi.
Skutek był taki, że zaczęła się
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“Pokojowe” nastawienie
Ziko

Zdumiewające jak coś czego nie
widać, nie słychać ani czuć może
sprawić , że rok 2020 przejdzie do
historii pod znakiem
koronawirusa,- COVID 19 .
Potrzeba niewiele by stało się tak
wiele. Wystarczyło, że nasze życie
zmieniło się diametralnie na każdej
płaszczyźnie. Rodzina, dom, praca,
finanse, zdrowie nie tylko fizyczne
ale przede wszystkim psychiczne. Z
pewnością jest ten rok dla mnie
odkrywaniem prawdy o sobie, a
zwłaszcza poznanie prawdziwego
oblicza drugiego człowieka. Nie
zawsze tylko tego dobrego. Wiele
,,masek” zostało użytych ale
równie dużo zostało zrzuconych.
Nie będę nikogo oceniał, jednak
jako trzeźwiejącego alkoholika,
pewne sytuacje obnażyły moje
słabe strony, a co za tym idzie
uświadomiły jak wiele jest jeszcze
w tej kwes�i do odkrycia i
zrobienia. Wydarzenia w ciągu
roku i towarzysząca im epidemia
miały, mają i będą mieć ogromny
wpływ nie tylko na dzisiejszy świat
ale przede wszystkim na mój mały
światek, w który obracam się
każdego dnia. Nie chcę zajmować
się jakąkolwiek polemiką związaną
z religią, polityką i nie zamierzam
zwalczać jakichkolwiek poglądów.
Podzielę się jedynie refleksją jaka
pojawiła mi się w związku ze
spotkaniami na grupie
terapeutycznej Fenixa w tzw,-
,,POKOJACH” . Jest to niesamowite
odkrycie dla mnie, co tłumaczy
moje niektóre zachowania od
kiedy to wszystko się zaczęło.
Zauważyłem, że nagle moje
,,pokoje na godziny” (Fenix, AA )
które gdzieś tam funkcjonowały
całkiem dobrze na zewnątrz,
zostały wprowadzone pod mój
dach, który był odrębnym azylem.
Musiałem zorganizować się tak, by
pokój w którym uczestniczyłem na
grupie poprzez telekonferencje
miał odpowiedni klimat, ciszę z
dala od zakłóceń i spokój od
,,współlokatorów”. Znalazłem
takie miejsce i jest ono na dzień
dzisiejszy bardzo mocno kojarzone
w pewnych okolicznościach
właśnie z grupą Fenixa, jak również
z mi�ngami AA online. Często
zdarza się, że poza tymi

samokontrola i ostrożność, a moje
wypowiedzi stały się przemyślane,
inaczej mówiąc- bezpieczne. Nie
chodzi mi oto, że zacząłem znowu
jak dawniej ,,grać” kogoś kim nie
byłem, czy nie jestem i mam coś do
ukrycia, ale nauczyłem się przez te
6 lat trzeźwości, że ograniczone
zaufanie jest w moim przypadku
wskazane i często korzystam z
tego, co wiele razy uratowało mnie
przed pochopnymi decyzjami i
wypowiedziami. Kolejna lekcja
była nieco bardziej bolesna. Mój
syn ma 22 lata i jest
niepełnosprawny. Uczęszcza do
szkoły specjalnej, gdzie chodzi do
drugiej klasy ponadgimnazjalnej.
Jego życie to ciągła rehabilitacja,
przedszkola, szkoły, a co za tym
idzie opiekunowie, nauczyciele
oraz koledzy. Jest to specyficzne
środowisko, gdzie relacje i więzi są
bardzo silne. Dlatego
przeprowadzki ze szkoły do szkoły
wymagały sporo wysiłku
emocjonalnego nie tylko jego, ale i
opiekunów, aby mógł poczuć się
bezpiecznie i swobodnie.
Tymczasem koronawirus zmusza
do pozostania w domu i wchodzi
nauczanie zdalne. Czyli online.
Nigdy nie brałem czynnego udziału
w zajęciach syna. Zdarzało się
wielokrotnie, że kibicowaliśmy na
zawodach pływackich, gdzie nasza
obecność dodawała mu animuszu i
przynosiła niesamowite efekty.
Jednak teraz odczuwałem
zakłopotanie i frustrację, gdy
usłyszałem w jaki sposób syn
prowadzi rozmowy z
nauczycielami. Nie potrafiłem się
odnaleźć w tej sytuacji i nie
wiedziałem, jak zareagować na
początku. Czułem się co najmniej
dziwnie. To nie ,,mój pokój”.
Pewnego razu widząc
nieporadność syna i brak
zaangażowania na lekcji WF
zwróciłem mu uwagę. Po
otrzymanej reprymendzie syn
zaczął mnie unikać i w
jakichkolwiek sprawach
związanych z nauką zwracał się
tylko do żony. Trwało to do czasu,
dopóki nie uświadomiłem sobie
jaki błąd popełniłem i
przeprosiłem go za to wydarzenie.
Jest to dla mnie niesamowita
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wartości i nie szkodzi nikomu. Po
prostu ,,ŻYJ I DAJ ŻYĆ”. Jestem
wdzięczny, że mogę podzielić się
tymi moimi doświadczeniami na
łamach tego kwartalnika
(czasopisma) FENIX. On też stał się
dla mnie specyficznym pokojem.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie
i do zobaczenia na szlaku.

lekcja. Każdy z nas ma prawo do
swojego ,,pokoju na godziny”. To
jest azyl, w którym osoby trzecie
nie są mile widziane, a wręcz
traktowane jak intruz , który nie
daj Boże spróbuje nam
przemeblować jego wystrój.
Doszedłem również do wniosku iż
takich pokoi w ciągu dnia mam
kilka, a w ciągu tygodnia, miesiąca
i roku nazbiera się ich całkiem
sporo. Chociażby jeden przykład z
pracy, gdzie jestem kierowcą
samochodu dostawczego i jeżdżę
nocą. Idealna pora na słuchanie
audiobuków. Skoro nie mogę
czytać, co stało się także stałym
elementemmojego trzeźwienia, to
mogę posłuchać. Stworzyłem
sobie wyjątkowy ,,pokój” do
którego z przyjemnością wracam.
Co dziwne ta sama książka nie
smakuje tak samo w innych
okolicznościach aniżeli
odsłuchiwana w kabinie
samochodu. W ten sposób
polubiłem pracę. Jestem również
świadomy, że nie zawsze musi być
tak pięknie i nic nie trwa wiecznie.
Pewne ,,pokoje” się po prostu
znudzą albo stają się zbędne. Żeby
tak się nie stało stosuję
sprawdzony sposób, który
wprowadziła w życie żona od kiedy
zacząłem trzeźwieć. By nie popaść
w jakąś taką stagnację i bezruch
fundujemy sobie mały remont
jakiegoś pokoju. Zmiana koloru
ścian, małe przestawienie mebli,
zmiana dodatków, ozdób, czy
kwiatów. Cokolwiek, co zmienia
perspektywę. Niby ten sam pokój,
ale jak diametralnie inny. Ten
właśnie sposób staram się wcielać
w życie, aby właśnie iść do
przodu,a nie zatrzymywać się, bo
tak wygodnie. Wiem z
doświadczenia, że takie
przyzwyczajenie się do tego
wygodnego pokoju może być
bardzo bolesne gdy trzeba będzie
go opuścić, albo co najwyżej pod
wpływem ingerencji,
przemeblować. Dlatego ten
dobiegający końca rok 2020
pokazał mi, że nic nie jest wieczne.
Muszę się liczyć z tym, że mogą się
pojawić okoliczności, wobec
których jestem bezsilny i poddać
się, a co za tym idzie zmienić
perspektywę patrzenia na
powstałą rzeczywistość. Moje
,,pokojowe nastawienie” opieram
na przekonaniu o prawie do
posiadania właśnie takich miejsc w
swoim życiu, gdzie czuje się
bezpieczny, zrozumiany i kochany.
Mam również prawo bronić tego
azylu, który buduje moje poczucie
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Być może...
“K”

„Rok 2020”- czy da się go
jakkolwiek racjonalnie
podsumować? Pewnie nie. Pewnie
długo nie będzie takiej możliwości.
Być może nigdy to się nie uda. Nie
nadamy temu wszystkiemu
głębszego sensu. Nie wyjaśnimy
przyczyn takiej, a nie innej sytuacji.
Możliwe również, że będziemy już
zawsze zadawali sobie pytania, na
które nie znajdziemy odpowiedzi.
Umiejscowimy tylko te wydarzenia
w czasie jako znaczący epizod
w naszym życiu. Epizod, który
pojawił się dosyć nieoczekiwanie i
wywrócił nasze życie do góry
nogami. Bez wątpienia każdy z nas
chciałby już zamknąć ten rozdział
w swoim życiu, oddzielić go grubą
kreską i powiedzieć sobie „nie
wracajmy już do tego”. Jesteśmy
zmuszeni jednak wciąż stawiać
czoła temu, czego nie da się
zmierzyć żadną miarą, temu co jest
nienamacalne. Musimy stawiać
czoła własnym emocjom, gdy „to”
wciąż, i wciąż trwa, a my jesteśmy
po prostu zmęczeni i źli, i rozdziera
nas od środka, i do ust nieraz cisną
nam się wulgaryzmy, ponieważ nie
zawsze jesteśmy „tymi” oazami
spokoju... Możemy natomiast
podsumować wszystkie te emocje
i zachowania, które towarzyszyły
nam na każdym kroku. Możemy
spróbować znaleźć słowa
opisujące ten rok. Słowa, które
wcale nie muszą być miłe, ani
adekwatne do obecnej sytuacji.
Słowa, którym możemy nadać
jakikolwiek sens, bo w „2020” nie
brak absurdów, bo w „2020” nie
wszystko musi być logiczne, bo w
„2020” przede wszystkim dajemy
upust naszym skrajnościom. Zatem
jaki naprawdę jest ten rok? Czy
pomimo tych „skrajności” czegoś
nas nauczył?

„2020” – bez wątpienia rok pełen
niepewności, strachu, lęku i
napięcia. Rok przełożonych
planów, okrojonych wydatków,
wstrzymanych inwestycji i
niespełnionych marzeń. Rok
nieracjonalnych zachowań,
nadmiernych informacji,
apokaliptycznych wizji świata,
setek teorii, spisków oraz prób

manipulacji. To rok postępu i
zacofania, jednoczenia się
i dystansu. To rok chwilowych
obojętności, bezradności, gniewu,
wszechobecnej paniki i rozdarcia.
Rok próby naszych sił i ekspozycji
naszych słabości.

„2020” to również czas małych i
wielkich rzeczy. Czas planów na
przyszłość, które kiedyś wydawały
się prozaiczne, a teraz nie do końca
wiesz, czy będziesz miał jeszcze
możliwość ich realizacji. Czas
podejmowania ryzyka, kiedy
postanawiasz wyjść z psem na
spacer bez maseczki. Niby nic, ale
wizja mandatu zaczyna Cię dręczyć
i jakoś tak żwawiej kroczysz,
stresując czworonoga na zapas.

„2020”- to te szaleństwa
przekraczania granic, kiedy nie
wiesz jaki będzie powrót. To rok, w
którym musisz dopasować swoją
kategorię wiekową do godzin
otwarcia sklepu. To chwile, w
których nie wiesz, czy możesz
jeszcze (albo i już) wyjść z domu. To
te letnie, po wiosenne i długo
wyczekiwane spotkania przy
kawie, po których z napięciem
czekałeś na ich zdrowotne
konsekwencje. To te wszystkie
czarne scenariusze tworzone na
bieżąco przez Ciebie, w których
wszelkie mrożące krew w żyłach
sceny zostały już dawno napisane,
dlatego myślisz sobie „teraz to już
nic mnie nie zdziwi”. Nawet czujesz
się mentalnie przygotowany na
następne wydarzenia
(przynajmniej tak twierdzisz). A
później jednak dziwisz się, i
myślisz, i analizujesz, i znowu
nowe teorie z którymi koniecznie
trzeba podzielić się ze światem.
Jednak bez obaw, pewne
mechanizmy, działają u nas
podobnie, w większym lub
mniejszym stopniu, ale podobnie.

„2020”- pełen absurdów i
nieporozumień, buntu i spokoju.
Wzlotów i upadków, lepszych i
gorszych chwil. To czas, w którym
nie wiesz, czy możesz odetchnąć
(dosłownie i w przenośni). To
momenty, w których chcesz

krzyczeć, jesteś sfrustrowany, albo
masz po prostu dosyć. To
momenty, w których nagle masz
ochotę robić te wszystkie rzeczy,
których i tak byś nie zrobił, ale
teraz nie dają Ci one spokoju. To
momenty, w których jesteś
obrażony, bo świat jest przeciwko
Tobie, a potem jednak szybko
pokorniejesz i Twoja dewiza
niespodziewanie zaczyna brzmieć:
żeby można było tylko z domu
wyjść.

„2020”- to rok, w którym
dopasowujesz marzenia do
możliwości i nierzadko ograniczasz
się coraz bardziej. Rok, w którym
jesteś również wizjonerem.
Wizjonerem swobodnych wyjść do
restauracji czy kina. Wizjonerem
koncertów, spektakli, podróży
i wędrówek. Wizjonerem
kontaktów z ludźmi, spotkań,
konferencji i wszelkich mniejszych,
lub większych zgromadzeń. To rok,
w którym pomimo zwątpień nie
tracisz nadziei. Wtedy, kiedy Twoje
poprzednie życie wydaje Ci się już
dalece nieosiągalne, wciąż
trzymasz się nadziei, że wszystko
wróci do normy i będzie takie jak
dawniej. Wierzysz, że wyjdziesz
z domu bez tych wszystkich
scenariuszy i głosu z tyłu głowy
p r z y p o m i n a j ą c y m
o konsekwencjach. Wierzysz, że
zrobisz cokolwiek chcesz,
kiedykolwiek chcesz i z kim
chcesz… Jednak nic już nie będzie
takie jak dawniej… Być może za
sprawą obecnych wydarzeń
zmienimy swoje priorytety na
lepsze, albo dojdziemy do
wniosku, że tak naprawdę nigdzie
nam się nie śpieszy. Być może
przestaniemy patrzeć złowrogo na
siebie nawzajem.

Być może „2020” to dla nas
wszystkich lekcja, dzięki której
wrócimy silniejsi, wrażliwsi
i bardziej świadomi.

Być może, bo taką mam nadzieję.

To te wszystkie małe i wielkie
rzeczy, kształtujące nas na nowo.
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Przypuszczam, że każdy z nas
gdzieś pod koniec roku robi sobie
jakieś podsumowanie, jaki był czy
zrealizowaliśmy plany i marzenia.
Mój zaczął rozpoczął się w domu z
żoną i kolejny rok w trzeźwości,
jest się z czego cieszyć. W marcu
dopadła nas pandemia. Domowa
kwarantanna, zakazy, obostrzenia,
co za tym idzie – koniec spotkań
grupowych w Fenixie, co gorsza na
czas nieokreślony. Obecny świat
jednak daje możliwości, zaczęliśmy
korzystać z dóbr techniki. Powstała
telegrupa i działa nadal. W mojej
rodzinie pojawiły się znaki
zapytania, wątpliwości, czy
lipcowe syna dojdzie do skutku w
takiej formie jakbyśmy chcieli? Ta
data na zawsze zostanie w naszej
pamięci. 27 maja dzień po
urodzinach żony i Dniu Matki
premier rządu znosi zakazy
odnośnie wesel. Radość ogromna,
niestety trwała tylko 1,5 godziny.
Dostaję telefon z policji, że jadąc
na rowerze mój brat traci
przytomność, mimo podjętej
reanimacji w konsekwencji
umiera. Szok, płacz, pustka,
pytania, obwinianie samego
siebie, że za mało zrobiłem, za
mało powiedziałem, żeby mu
pomóc. W mojej głowie mętlik, co
dalej? „Modlitwa o pogodę
ducha”. Rozmowa z Panią
psycholog, wsparcie grupy
sprowadzają mnie na ziemię i
pozwalają przetrwać ten trudny
okres i wrócić do rzeczywistości.
Lipiec, wesele syna na szczęście
bez ograniczeń, trochę smutno,
lecz czego byśmy nie zrobili i tak
nie wróci, to życia mojemu bratu.
Takie są koleje losu. Sierpień,
kolejny cios. Córka ma wirusa z

objawami, najgorszy jest kaszel.
Testy całej rodziny, dopadło tylko
ją. Dwa tygodnie kwarantanny i
wszystko wraca do normy.
Prześwietlenie płuc też jest w
porządku. Wracamy do
normalności. Wakacje spędziliśmy
z żoną w domu, ze względy na
sytuację, a czas jakoś tam
staraliśmy się uprzyjemnić i
zagospodarować. Niestety
dopadło i mnie natłok wydarzeń,
emocji musiało się to jakoś odbić.
Kłopoty ze snem w konsekwencji
sny alkoholowe. Prosta droga do
zapicia. Pani psycholog zawsze na
posterunku, grupa, rozmowy, rady,
wracam do żywych. Nastała jesień,
powrót zarazy. Znowu obostrzenia,
zakazy, za to nasza telegrupa jest w
pełni rozkwitu, mamy nowych
kolegów, którzy dołączyli w tych
trudnych czasach. Znamy się tylko
ze słyszenia, ale łączy nas jedna
wspólna walka z naszym nałogiem.
Ostatnio chodzi ze mną taki utwór
Metallica w refrenie są takie
słowa, które w tym roku były dla
mnie szczególnie ważne. Pozwolę
sobie zacytować. „Odwróciłem
wszystko, znalazłem właściwą
drogę” . To dobry dzień, by żyć
proszę Pani. Zrealizowałem plany,
cele i wtedy może się okazać, że to
kojące światełko na końcu mojego
tunelu kiedyś zabłyśnie w całej
swojej krasie i oświetli mi jedyną
słuszną drogę do dalszej walki z
moim uzależnieniem. Zawsze jest
jednak, ktoś, kto mnie w tej całej
drodze wspomogą, to oczywiście
rodzina, Pani Asia. Muszę o niej
wspomnieć, bo prowadzi mnie po
tej drodze od samego początku. I
oczywiście jedyna w swoim
rodzaju e-grupa Fenix pod
dowództwem Pani Kasi na chwilę

obecną. Nigdy mnie nie zawiedli,
za co wszystkim bardzo dziękuje.
Proszę mi uwierzyć, ktokolwiek
zwątpi w sens terapii, jaka by nie
była „face to face” czy telegrupa,
jest na straconej pozycji. Mijający
rok tak mnie doświadczył, że gdyby
nie grupa prawdopodobnie by
tego tekstu nie było.

Pozdrawiam wszystkich trzymajcie
się zdrowo.

Ps. Pozostał niedosyt w tym roku.
Zero wyjazdu do Zakopanego jakiś
COVID nas pokonał, a miały być
rydze na patelni z moskolami,
marcinowe rogale „ u Dańca” i
jedyny niepowtarzalny bożyszcze
tłumów DJ i nauka „belgijki”-
Mistrzostwo Świata. Amen.

Światełko w tunelu
Grzegorz
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Skuteczne rzucanie fajek
Magda

„ Jedyna wolność to odszukać
siebie „

I tak naprawdę to było by tyle na
temat rzucania papierosów :) czym
więcej siebie poznajesz tym
bardziej siebie kochasz a kiedy
siebie kochasz to siebie szanujesz-
dbasz o siebie znacznie więcej niż
wczoraj.

Jestem palaczem od dwudziestu
dwóch lat, tak jak Ty kilkakrotnie
rzucałam albo miewałam przerwy i
z utęsknieniem czekałam na
powrót do papierosów.

Pamiętam jak to jest rzucać za
pomocą plastrów, tabletek albo e-
papierosów, pamiętam co się
wtedy czuje jak się cierpi jakie
katusze nieskończone trzeba
przejść a i tak zawsze kończy się tak
samo, jeden mach potem pół
papierosa potem jeden cały na
cały dzień i z czasem znowu paczka
dziennie i jesteś tam gdzie zawsze.

A gdybym Ci powiedziała że jest
możliwe rzucenie bez
wspomagaczy bez cierpienia i
powiem Ci więcej już nigdy nie
zapalisz :)

Minęło przeszło miesiąc odkąd nie
palę, czasem sobie przypomnę że
paliłam albo rozmyślam i smutno
mi że siebie krzywdziłam.

Pewnego dnia wyznaczyłam sobie
datę rzucenia palenia, dzień przed
wyznaczonym terminem w
kalendarzu, wieczorem
wysprzątałam wszystko co było
związane z fajkami ( słoiki z petami,
popielniczki, puste pudełka) było
mi żal, smutno, coś się skończyło i
miało przyjść nowe a ja nie
wiedziałam co , bałam się ale też
byłam ciekawa co będzie.

Następnego dnia obudziłam się
rano z myślą że to dzień bez
papierosa. Leżałam w łóżku i się
zastanawiałam jak kawę wypiję co
zrobię z czasem czy będę zajadać
objadać się, miałam tyle pytań na
które nie znałam odpowiedzi.
Wstałam i zrobiłam coś zupełnie

odmiennego niż dotychczas,
mianowicie, wzięłam ciepłą kąpiel
potem jak zwykle zrobiłam kawę i
nic, nic się nie wydarzyło nic się nie
stało, co mnie zdziwiło, przecież
znam i pamiętam na czym polega
rzucenie nałogu jak ciągnie do
niego jak brakuje smaku i zapachu
ale tym razem nie walczyłam z tym
po prostu nie chciałam zapalić bo
nie miałam takiej potrzeby ,jasne
że przez pierwsze tygodnie
myślałam o papierosach ale to
normalne, mózg zmienia ścieżki
neuronalne przez miesiąc więc
miałam prawo myśleć o
określonych porach o fajkach ale
nie czułam przymusu zapalenia ani
ochoty .

Moja ciekawość była bardzo silna ,
chciałam zrozumieć dlaczego nie
palę więc odwiedziłam mojego
tatę i sąsiada którzy palą ,
przyglądałam im się jak wciągają
dym do płuc i pomyślałam ze
smutkiem i z żalem, że swoje
płuca, swój organ, siebie samych
trują, wyobraziłam sobie dym
który przechodzi przez gardło
przez krtań tchawicę do płuc i jak
bezbronne i są ich narządy.
Pomyśleć że jest się mordercą
własnego ciała , ta myśl ten widok
został po dzień dzisiejszy.

A jak wygląda życie bez nałogu ?

Wszystko mnie cieszy, mam tyle
przestrzeni na rzezy które kiedyś
były nieważne , meczące , nudne .
Cieszę się z rzeczy z dnia
codziennego, chcemi się po prostu
być.
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Zagubione JA
Kamila

Życie jest nieprzewidywalne, płata
nam przeróżne figle. Na niektórych
odbija swoje piętno już zaraz po
narodzinach, obdarzając swoich
“wybranków” prezentem w
postaci zaburzeń, wysokiej
wrażliwości, podatności
uzależnienia, etc.

Moje życie wydawało się dosyć
normalne, chociaż zawsze w
środku miałam poczucie, że coś
jest nie tak. Nie potrafiłam
osiągnąć tego co sobie
wymarzyłam, utknęłam w
toksycznej, niesamowicie
wyniszczającej mnie relacji.
Pojawiły się narkotyki, z którymi
jakoś sobie poradziłam bez
specjalistycznej pomocy, ale pod
odstawieniu pojawił się alkohol,
seks z przypadkowymi ludźmi, a na
koniec zabijające od środka
poczucie winy, które totalnie
wypaliło mą duszę.

Kiedy patrzyłam w lustro nie
widziałam siebie, a potwora, a z
odbicia patrzył na mnie obcy
człowiek - wzrok miał pusty, bez
wyrazu, oczy kiedyś niebieskie
spowijała mgła, zmieniając ich
kolor na blado szary. Nie
wiedziałam już kim jestem...
Nie wiedziałam co mam począć ze
sobą, nie miałam z kim
porozmawiać, bo wszyscy kiedyś
mi bliscy ludzie zniknęli z mojego
życia, a od rodziny słyszałam, że
moje problemy to nie problemy,
inni przecież mają gorzej.

I tak błąkałam się po tej
codzienności nie widząc już sensu
istnienia, zabijając się swoimi
własnymi myślami. Już nawet
alkohol przestał pomagać - nie
zapominałam swych myśli, a wręcz
potęgował je – istne
s z a l e ń s t w o . D o d a t k o w e
wydarzenia spowodowały, że z
kolan upadłam prosto na twarz,

sięgnęłam dna, straciłam siebie -
UMARŁAM.

Miałam wtedy dwie opcje do
wyboru, popełnić samobójstwo
bądź prosić o pomoc.
Wybrałam to drugie i w ten oto
sposób zaczęłam budować most
łączący śmierć z życiem.

Pozwolę przytoczyć sobie pewien
cytat, który siedział w mojej
pamięci od lat, mimo iż kompletnie
nie wiedziałam co on oznacza:

“Prawdziwa podróż odkrywcza nie
polega na poszukiwaniu nowych
lądów, lecz na nowym spojrzeniu”
M. Proust.

Dzięki terapii poznałam znaczenie
tych słów, za co jestem
przeogromnie wdzięczna. Jestem
też również wdzięczna za te
okrutne dla mnie czasy, bo to
dzięki nim trafiłam na kozetkę.

Moja podróż do wnętrza siebie
wciąż trwa, ale odnalazłam swoje
gdzieś, kiedyś zagubione JA i w
końcu mogę powiedzieć, że jestem
szczęśliwa.

Warto prosić o pomoc, bo nie
oznacza ona słabości, a odwagę w
walce o siebie.
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(Nie)oczekiwany czas
Magda

Rok 2020 rozpoczął się całkiem
tradycyjne, styczeń nowe
postanowienia „nowa ja”. Wydaje
mi się, że przełom grudnia a
stycznia jest dla większości ludzi
czasem wyjątkowym, takim
którego każdy potrzebuje. Nikt nie
rozpocznie życia na nowo, bo
mamy jedno -bezcenne, ale jest to
czas Świąt Bożego Narodzenia i
Nowy Rok. Czas który daje nam
przysłowiową NOWĄ czystą kartę
na życie, gdzie będę lepszym
człowiekiem. U mnie tak jest! Jak
to z doświadczenia wynika,
postanowień nie dotrzymałam.
Monotonia i pęd codziennego
życia jak i miłość do gotowania i
jedzenia nie pozwoliła dotrzymać
mi swoich celów, ale
gdy spojrzę do kalendarza i widzę
je, jest mi przykro, że jestem takim
„cieniaskiem”. To trochę zabawne
bo mam wrażenie, że 85%
noworocznych postanowień
rozpoczyna się od postanowienia
„schudnąć”, mało komu się udaje
ta ciężka walka ze sobą. Znam
Osiłka, który temu podołuje nie
tylko od święta. Najśmieszniejsze z
moich postanowień, które miałam
osiągnąć już rok temu to –
zrobienie szpagatu!
Abstrakcyjnepragnienie mimo, że
mam 23 lata to powiem Wam,
mam problem ze zrobieniem
skłonu. Pragnienie tej
umiejętności pojawiło się w
sylwestra 2018 roku, gdy byłam w
pracy na takim przyjęciu, a jedna z
kobiet, ujmując delikatnie, bardzo
dojrzała, w pewnym momencie w
tanecznym kręgu wskoczyła do
środka i wykonała cudny szpagat.
Wiecie co poczułam? Jestem
starsza duchem od niej,
zastanawiam się czy ciałem też.
Ona udowodniła, że jedyne
ograniczenia jakie mamy w życiu
to te, które sami sobie stawiamy.
To jedno z moich dziwniejszych
pragnień. Kończę rok 2020 bez tej
umiejętności, ale pocieszam się, że
jeszcze mam kilkanaście lat na
nauczenie się i schudnięcie. Ten
rok kojarzy się TYLKO z koroną,
niestety nie tą królewską. Od paru
dni nie słucham wiadomości - jest
mi lepiej i wyciągnęłam kilka

refleksji. Postanowiłam napisać
same dobre strony tej
sytuacji. Dzięki sytuacji
epidemiologicznej uświadomiłam
sobie, że zbyt rzadko zwracam
uwagę na to czego nie widać. Nie
mam na myśli tylko wirusów i
bakterii, ale uczuć, szczęścia,
dobra, miłości, Boga (oczywiście to
kwes�a indywidualna) czy czasu.
Nie dbamy wystarczająco o

zdrowie, ile razy dziennie myliśmy
ręce przed tym światowym
zamieszaniem? Sama wychodząc
ze sklepu chwytałam do rąk
pączusia z lukrem, zjadałam ze
smakiem, a na koniec oblizywałam
palce! Ty chodź raz w życiu, też tak
zrobiłeś. Uczucia w życiu są dla nas
ważne, ale w większości te, które
sami czujemy. Ten wyjątkowy czas
przymusił niektórych do
otworzenie się na innych.

Czas, w którym, sami znaleźliśmy
się w sytuacji, w której musieliśmy
poprosić innych o pomoc choćby w
zakupach jedzenia, pomagamy
innym kupując jedzenie na wynos
bądź kupowanie chryzantem po 1
listopada, aby sprzedawcom
zwróciła się choć część wydanych
pieniążków. Pomogliśmy innym, a
dodatkowo mieliśmy piękne
kwiaty przed domem. Czy to nie
cudowne? Jest to rok, w którym
lepiej poznaliśmy swoich bliskich,
byliśmy częściowo zmuszeni
przebywać z nimi więcej czasu niż
zwykle.

Czas, w którym uświadomiliśmy
sobie jak kruche jest życie nasze,
naszych rodziców, dziadków,
małżonków czy bliskich.

Czas, w którym możemy uznać, że
Bóg wie co robi, czas na
budowanie zaufania. Jeśli nie
zachorowaliśmy to podziękujmy,
jeśli straciliśmy pracę - widocznie
tak miało być, może znajdziemy
coś lepszego. Może to będzie
możliwość poznania nowego
Aniołka na naszej życiowej drodze
w postaci np.; nowego
pracodawcy. Szukaj pozytywów.

Czas, który widać jedynie po

dorastających dzieciach, czy bólu
kręgosłupa. Wydaje mi się, że jest
to CZAS DOCENIENIA- tego co było,
jest i co może być. Myślę, że takie
podsumowanie tego roku będzie
najrozsądniejsze.

Wykorzystajmy ten czas najlepiej,
jak potrafimy, przecież nie wiemy
ile nam go zostało. Uśmiechu i
zdrowia życzę resztę sami
sobie możecie stworzyć.
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Dobre życie
Gorzata

Rozmowa o tym co się wydarzyło
w minionym czasie, nawet jak się
nic szczególnego nie wydarzyło
w naszym przekonaniu. A być
może alkoholik siedzący
naprzeciw zauważy, że jednak coś
się wydarzyło? I warto o tym
porozmawiać. Czasem rozebrać
niewinną z pozoru rzecz na
czynniki pierwsze. Z kolei terapia
indywidualna daje duże poczucie
zaopiekowania się MNĄ osobiście.
JA wiem, że cokolwiek by
się wydarzyło dobrego czy złego
MAMY kogoś do kogo
można zadzwonić i MNIE
wysłucha. I po kilku latach spotkań
nie zlekceważy MOJEGO
telefonu. W dobie Covida wszystko
to odbywa się właśnie
telefonicznie i nie lekceważmy
tego! Jest tak samo wartościowe
jak spotkania tête-à-tête.
Używając dużych liter w stosunku
do nazwy osobowej nie miałam na
myśli tylko siebie ale wszystkich
alkoholików. Bowiem dla wielu z
nas czas pandemii, może się
wydawać czasem wywróconym do
góry nogami. Okey! Wywróćmy i
my swój czas do góry
nogami. Zróbmy coś
szalonego. Zróbmy coś sami dla
siebie oprócz herbaty. Taki mały
egoizm np. wziąć psa ze schroniska
czy do adopcji. Tak jak
ja. Szczyt szczęścia i przyjemny
obowiązek. Nie ma czasu na
rozmyślanie o tym co będzie, co
było. Ważne jest tu i teraz. A jak
„tu i teraz” jest godziwe to również
to co jutro takim się stanie.

I co z tego, że Covid szaleje. Szaleje
już prawie rok. Czy coś się zmieniło
w MOIM życiu? Warto się nad tym
zastanowić. W moim – Małgorzaty
alkoholiczki nic. Życie trwa, dzień
za dniem mija. Za pasem Boże

Narodzenie. Boże Narodzenie,
którego nie zepsuje mi nic. Będzie
jak zawsze: duża choinka, jemioła,
nieodzowna gwiazda betlejemska-
poinsecja, Wigilia przygotowana
przeze mnie, i inne świąteczne
smakołyki. Pełna tradycja. A co
najważniejsze: kolejny rok bez
grama alkoholu. Będzie cudownie.
Już nie mogę się doczekać.
Pandemia, pandemią, ale w moim
życiu pojawiło się coś więcej w
minionym roku. Wszystkim obok
wydawało się, że to dla mnie
koniec świata. Że to MUSI być
koniec świata! A mianowicie
któregoś pięknego dna w styczniu
mój mąż oznajmił mi, że zamierza
wnieść pozew o
rozwód. Co też uczynił. Po 30-tu
latach zgodnego wręcz wzorowego
małżeństwa. Powód? Drobiazg: w
życiu mego męża pojawiła się
„inna kobieta”, jak to określił. Po
krótkim szoku pomyślałam: krzyż
na drogę, Twój wybór Kochanie i
powiedziałam tylko, że „powrotu
nie masz”. I nie był to dla mnie
koniec świata a początek. Bowiem
każdy koniec to początek czegoś
nowego. Małgośka alkoholiczka
po raz kolejny ruszyła do
działania! Czyli własnoręczne
odnawianie mieszkania,
przemeblowanie, kwiaty na
balkonie, których nie było od
pięciu lat no i szaleństwo na
ogródku. A na wiosnę plan
poważnego remontu mieszkania. Ż
yć nie umierać. Nareszcie jestem
panią swego czasu. Tak więc nie
pandemia czy inne osoby decydują
o naszym życiu tylko MY sami.

Pamiętajmy o słowach
klasyka:„Dobre życie przypada w
udziale tym, którzy się o nie
starają.” Lew Tołstoj

Covid-19 – Sars – Koronawirus… i
inne. Zwał jak zwał. Nazwa nie ma
znaczenia. Znaczenie ma
to, z jakim nastawieniem My do
tego podchodzimy. PiszącMymam
na myśli trzeźwiejących
alkoholików. Dbających o swoje
zdrowie psychiczne jak i
fizyczne. Sami musimy zadbać o
swoje zdrowie i życie. Musimy
chcieć pomóc sami sobie. Nikt
NAM szczepionki nie poda. WHO
nie podejmie prac w kierunku
lekarstwa na alkoholizm. NASZĄ
szczepionką jest terapia.

Terapia grupowa w połączeniu z
indywidualną. Wg mnie innej
alternatywy nie ma. Bo czy nie
„balsamem na rany” jest spotkanie
w Grupie?
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Mężu...
Żona

Poprosiłeś mnie o napisane tego
listu, a ja zgodziłam się, bo chce
pomóc Ci oderwać się od tego, co
niszczy Ciebie, Twoje życie i naszą
rodzinę. Zgodziłam się choć
wiedziałam, że mam pustkę w
głowie, uświadamiając sobie, że
nie wiem kim jesteś bez alkoholu,
że to kim jesteś, kiedy pijesz, to Ty.
Każdego dnia, tak bardzo
wyłączony i nieobecny, że nie
widzę już różnicy…Chciałabym
napisać Ci, kim jesteś teraz. Musisz
wiedzieć, że jesteś dobrym mężem
i ojcem. Opiekujesz się nami –
załatwiasz sprawy, zarabiasz
pieniądze, robisz zakupy, gotujesz.
Brakuje tylko uczuć…jakby robot
wykonywał swoje codzienne
obowiązki, im szybciej, tym lepiej.
Bez emocji, ewentualnie z dozą
podenerwowania. Uciekasz przed
nami, przed tym, co chciałybyśmy
Ci dać i czego oczekujemy od
Ciebie. Odcinasz się, jesteś
nieobecny w naszym życiu. Nawet
kiedy siadasz z nami – jesteś gdzieś
daleko, po chwili znikasz do
mechanicznego wykonywania
codzienności. Czy to dlatego, że nie
potrafisz zaakceptować?
zrozumieć? Być z nami? Najgorzej
jest wtedy, kiedy wiedzę, że piłeś, a
Ty idąc w zaparte oskarżasz mnie,
że wmawiam Ci picie. Już kiedyś
tak było, kiedy będąc w ciąży nie
wiedziałam, co będzie, kiedy
zabierając Zosię na spacer,
wracałeś do domu ledwie
trzymając się wózka. Wtedy
potrafiłeś mnie oszukać, wmówić
mi, że to zjedzone wcześniej
owoce dają dziwną woń. Kiedy
wszystko wyszło na jaw czułam się
zraniona, oszukana i poniżona.
Dlatego teraz już nie pozwalam się
oszukać, teraz już wiem i
udowadniam swoje podejrzenia z
alkomatem w ręku. Koszmarem są
puste butelki, które nie raz
zdarzało mi się znaleźć. Tłumaczysz
się mówiąc, że to tylko piwo, tylko
wino, a po wódce? No cóż „pod
stołem nie leżysz”, jak zwykle
mawiasz. W twojej głowie
wszystko gra. Niestety nie
u mnie. Widząc alkohol nie
panujesz nad sobą. Stajesz się miły
dla mnie, żeby móc tylko napić się

na imprezce, żebym nie zgłaszała
sprzeciwu i wlewasz w siebie tyle,
żeby nic nie czuć. Potem klin,
rozdrażnienie, ironia, kłamstwa.
Nie jesteś agresywny, nie bijesz,
ale ranisz bardzo głęboko. Z
czasem stałeś się dla mnie obcą
osobą, z którą prowadzimy
wspólny dom i rozmawiamy o tym,
co jutro na obiad. Wiem, że nie
jestem ideałem, że mam wiele
wad, ale stoję obok, NADAL stoję
obok i czekam na Twój znak, że
potrzebujesz mnie, rozmowy,
porady, pomocy…Ty jednak
wybierasz alkohol, który stanął
między nami już 5 lat temu. Wijesz
się i szukasz powodów, by się
napić, choć ostatnio już i be tego,
po prostu piłeś. Bardzo
chciałabym, byś mógł zobaczyć
siebie moimi oczami, zrozumieć
swoje postępowanie. Nie wiem,
czy to co piszę pomogło Ci to
dostrzec… Wierzę, że pokonasz tę
c h o r o b ę
i będziemy mogli stać się
prawdziwą rodziną…

***

..Nagle wróciłeś… Nie było Cię tak
długo i zdążyłam już zapomnieć
jaki byłeś. Zapomniałam kim był
człowiek, którego kiedyś
pokochałam. Sądziłam, że nic nas
już nie łączy, tylko wspólne
zobowiązania, adres zamieszkania
i nasza córka... to chyba tylko
dzięki niej byłam jeszcze gdzieś
obok, zachowując resztki
szacunku, godności i pozorów.
Wszystko wisiało już na włosku i
nawet nie miałeś pojęcia jak źle
jest między nami, bo dawno
przestałeś czuć i zauważać różne
znaki.

Wróciłeś w ostatnim momencie…
nie wiem co by było, gdyby to
wszystko trwało o jeden dzień
dłużej. Teraz nagle jesteś i
odnalazłam w sobie tę miłość,
która kiedyś sprawiła, że
zostawiłam swój świat i
wyjechałam daleko, tylko po to, by
dzielić swoje życie z Tobą.

Wróciłeś i zauważasz nas, naszą

córeczkę i mnie. Jesteś z nami a nie
obok nas. Jesteś spokojny, nie
unikasz więcej mojego spojrzenia,
bo nie masz już nic do ukrycia.
Znów widzę naszą wspólną
przyszłość i w trudnych chwilach
czuję, że razem damy radę
pokonać wszystkie przeszkody.
Bardzo szybko goją się te rany,
czasem boję się, że zbyt szybko
wpadamw tę radość ale chcę tego,
potrzebuję tych wszystkich
pozytywnych uczuć, które mnie
otaczają i nie pozwolę Ci się
poddać!

Trudne chwile przed nami, przed
Tobą, operacja… ale potem będzie
lepiej i jeszcze będziemy szczęśliwi
i dzięki temu, co się działo,
docenimy siebie i to, co mamy...

Życzę Ci wytrwałości w podjętych
decyzjach, mądrości w
postępowaniu, umiejętności
proszenia o pomoc w trudnych
chwilach, bo jestem tu i nigdzie się
nie wybieram...

kocham Cię...
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Co widziałem kiedy piłem?…nie
widziałem nic, bo piłem!

15.07.2020 – 19.09.2020

Wiele zdarzeń losowych sprawiło,
że zacząłem zapijać problemy
(ciężki wypadek samochodowy,
śmierć matki, problemy w pracy).
Najpierw piwo 1,2,3,4 …potem
piwo i małpka 1,2,3,4…później już
tylko wódka sprawiała ulgę, ale
tylko na chwilę, bo problemy
wracały. I one się nie traciły tylko
się powiększały! Wódka na
śniadanie, obiad, kolację
pozbawiała mnie wolności.
Myślałem, że daję radę wszystko
ogarniam…dom, praca, rodzina.
Wszystko niby ok, ale tylko na
tapecie. Przez lata okłamywałem
żonę, córkę i siebie, aby się napić!
Myślałem, że po alkoholu jestem
niezniszczalny i panuje nad
wszystkim, że żaden mi nie
przeszkodzi. Picie w pracy, za
kierownicą i spacery z córką w
wózku pod wpływem. Nawet
zaręczyny i ślub kościelny
zakropiony… Przez lata nikt nie
wiedział/widział, że pije.
Wytresowałem mój umysł, aby
żaden się nie zorientował. Ale tylko
do czasu! Alkohol mnie ogarnął.
Jedna, druga wpadka u żony i
ostatnia 19.07.2020, w 6 rocznice
ślubu o 8:30 – to było moje
ostatnie piwo i ul�matum „Albo
rodzina albo wódka”.

Co widzę kiedy piję?…widzę
wszystko, bo nie piję!

Następnego dnia szukałem
pomocy - zdecydowałem się na
terapię indywidualną i to
uratowało mi życie w ostatniej
chwili. Początek był bardzo
trudny,…detox, głód alkoholowy i
determinacja. Ale wziąłem się

garść i nawet w trzeci dzień
poinformowałem całe moje
otoczenie, że mam problem i chce
się leczyć, aby uniknąć niemiłych
konfrontacji z alkoholem. Po 3
tygodniu życie zaczęło robić się
inne tzn. lepsze. Uśmiech na
twarzy, zwrotny od żony. Córka
doznała tatusia, czego przez całe
lata mi brakowało. Co najlepsze po
raz drugi zakochałem się w żonie i
to na trzeźwo! Jestem znowu
komunikatywny i mam chęć do
życia. Doznałam dużych sukcesów
w pracy. Lecz jest to kawał
codziennej roboty, ale terapia i
grupa ma moc! Wszędzie jest
człowiek niestety konfrontowany
z alkoholem: telewizja, sklepy,
restaurację, gazety lub reklamy.
Ale z dnia na dzień jest lepiej,
aczkolwiek płacę za swoją
przeszłość… Aktualna diagnoza to
martwica kości udowych związana
wstawieniem endoprotez.
Przyczyna: brak wapnia z powodu
nadmiernego spożywania alkoholu
przez długi okres! Ale nareszcie
wiem, że jestem alkoholikiem,
jeszcze parę tygodni temu
napoiłbym smutek. To wszystko
mnie wzmacnia, aczkolwiek wiem,
że mogą przyjść ciężkie chwile.

Dziękuje rodzinie i bliskim za to, że
mnie wspierają i cieszę się za każdy
spędzony dzień z córką i żoną i to
bez alkoholu!!!

06.10.2020r. TS

Żono...
Mąż
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To był wyjątkowy rok
Kasia

rodziny.

Ten rok jest rokiem wyjątkowym.
Wcześniej nie mieliśmy do
czynienia z takimi restrykcjami,
ograniczeniami przemieszczania,
nakazami, zakazami i ciężko jest się
do tego przyzwyczaić. Jednakże
mogłam zatrzymać się,
przemyśleć.

Jedno wiem, po tym roku już nigdy
nie będzie tak samo jak wcześniej.

Pamiętam jak dziś: sylwester
2019/2020, chyba najdziwniejszy i
najgorszy sylwester w jakim
brałam udział. Nawet siedzenie na
kanapie i przerzucanie
sylwestrowych propozycji kanałów
telewizyjnych na tamten czas
wydawało się ciekawszą opcją.
Była to impreza u moich koleżanek
ze studiów w ich mieszkaniu. Był
warunek – przebranie. Tak, każdy
miusiał być przebrany. Ja
postanowiłam udawać hinduskę.
W imprezie towarzyszyła mi m.in.:
czarownica, postacie z serialu, pani
kolejarz i inni przebierańcy. Moja
współlokatorka zajęła się
wyborem muzyki. Już wtedy
wiedziałam, że może wyjść z tego
katastrofa. I tak „bawiliśmy się’’ do
około 2.00 rano. Pamiętam jak
ludzie starali się tańczyć w
przedpokoju, udawali, że impreza
jest świetna, ale ja nie podzielałam
ich radości. Siedziałam, patrzyłam
na nich i podziwiałam ten teatrzyk.
Było to dla mnie wtedy dziwne,
sztuczne, obce… i właśnie wtedy
przypomniałam sobie, że „jaki
sylwester, taki cały rok”. Po tych
słowach powiedziałam sama do
siebie: „oby nie, oby nie taki
dziwny”, ale wtedy jeszcze nikt nie
wiedział, że wybuchnie pandemia,
a życie tak bardzo się zmieni.

Co mi przyniósł ten rok? Jeszcze
krótko przed pandemią, bo na
początku lutego, zaczęłam
spotykać się z chłopakiem, a już
pod koniec miesiąca zostaliśmy
oficjalną parą. Zaczynam od tego,
ponieważ jest to dla mnie
najważniejsze wydarzenie tym
roku, mimo, że ten rok się jeszcze
nie skończył. Luty był dla mnie
miesiącem szczęśliwym, ponieważ
na początku lutego również
zdałam egzamin z farmakologii, o
którym się mówi, że jest to
„ostatni egzamin, który weryfikuje,
kiedy student skończy medycynę”.
Oprócz tego, w tym roku
polepszyły mi się stosunki
rodzinne, a w szczególności z
mamą, z którą mieszkam. Może to
dlatego, że więcej czasu
spędzałyśmy ze sobą, więcej

rozmawiałyśmy, mogłyśmy
spojrzeć na konflikt z każdej strony,
bo był na to czas... jeden z
nielicznych plusów zdalnego
studiowania. Jak już zaczęłam
pisać o zdalnych studiach, to
właśnie dzięki nim wyszło komu
wśród znajomych tak naprawdę
zależy na kontakcie ze mną, a dla
kogo jestem tylko numerkiem w
dzienniku.

Muszę przyznać, że jest to dla mnie
rok zatrzymania się w pędzie
codzienności, a także rok
przemyśleń. Zaczęłam doceniać
zdrowie, bliskich, relacje ze
znajomymi, piękne chwile.
Zaczęłam doceniać to, co kiedyś
było na wyciagnięcie ręki:
spotkania ze znajomymi,
możliwość udziału w imprezach
masowych (np. memoriał, dni
miasta…), możliwość
podróżowania czy to daleko, czy to
blisko, bez obostrzeń, bez testów,
bez żadnych warunków. Nawet
studia stacjonarne wspominam
teraz z utęsknieniem, czego
wcześniej nie doceniałam, bo
przed pandemią po prostu takie
były i wydawało się to wtedy
normalne, zwykłe, codzienne i
niezmienne. Z drugiej strony
znalazłam czas na samorozwój, na
ustalenie i poukładanie
priorytetów, na odpoczynek.

Rok 2020 jest rokiem, w którym
człowiek boi się człowieka w
sklepie, w rodzinie, śród
znajomych… jednym słowem
izolacja. Oczywiście nie wszyscy
tak się zachowują, ale sama znam
takich ludzi i jest ich całkiem sporo.
Z moją przyjaciółką nie widziałam
się od ferii zimowych, bo się boi
wirusa, do sklepu chodzi jak
widmo…. Maseczka, rękawiczki,
płyn dezynfekcyjny, z daleka od
każdego… Chcąc nie chcąc nastał
podział społeczeństwa na
zdrowych i chorych.

Patrząc na to wszystko wydaje mi
się, że jako ogół społeczeństwa
oddaliliśmy się od siebie, ale co
ważne zbliżyliśmy się w obrębie
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Magiczny rok
Beata

„Jeśli chcesz mieć
szczęśliwe życie, skup się
na swoich celach, a nie na
tym , czego oczekują od
Ciebie inni”.

Takim cytatem króla
aforyzmów Alberta Einsteina
chciałabym zacząć moją
opowieść, jakie to wielkie
cele udało mi się osiągnąć
do tego magicznego roku
2020.

Pewnie zapytasz: - dlaczego
„magicznego” ? - ano dlatego
że dla mnie to rok magiczny,
bo tak go sobie nazwałam .
Kilka rzeczy oraz zdarzeń
złożyło się na jego nazwę,
rzeczy ważnych tylko dla
mnie. Moja historia być może
nie jest jakaś oryginalna, ale
jest moja i dlatego dla mnie
ma ogromne znaczenie. Jak
w cytacie powyżej i ja
starałam się skupić na
swoich wyznaczonych
celach i brnąć do mety bez
oglądania się za siebie, bez
zwracania uwagi na to co
mówią inni. Bo ludzie gadać
będą zawsze… tak już po
prostu jest.

Gdy nastał czas, że moje
dorosłe dzieci wyprowadziły
się z domu rodzinnego
wówczas powiedziałam
sobie ze teraz czas jest tylko
dla mnie. Teraz właśnie mam
możliwość, aby zrobić to
czego nie udało mi się
kiedyś……teraz właśnie
mogłam skupić się tylko na
sobie.

Tak jak sobie zaplanowałam,
czyli do roku 2020 oraz do
moich 50-tych urodzin
spełniłam swoje marzenie,
czyli „zdałam maturę” – fakt,
że było to już 2 lata temu, ale
dałam sobie „prawo do
poprawki” – gdyby nie udało
się na pierwszym razem. Od
wielu lat, gdy scenariusz
mojego życia uległ totalnej

przebudowie nie planowałam
nic nadzwyczajnego, bo
uważałam, że to co sobie
zaplanuję to ktoś może
zburzyć, więc raczej staram
się żyć spontanicznie, bez
większych planów.

Ale rok 2020 jest dla mnie
rokiem przełomowym, bo
wiele rzeczy stało się dla
mnie ważnych. Mimo iż dla
nas wszystkich ten rok
będzie kojarzył się nam z
czasem okropnym, czasem
zastraszenia z wiadomego
powodu, dla mnie ten rok jest
„magiczny” no bo on jeszcze
trwa.

W tym właśnie roku udało mi
się bez większego planu
wyjechać na urlop, taki
faktycznie urlop
wypoczynkowy nad morze
Bałtyckie. Spędziłam
fantastyczny urlop nad
morzem i kilka dni u córki.
Mimo tego, że co niektórzy
nie popierali moich decyzji,
jeżeli chodzi o wyjazd,
zrobiłam to co sobie
postanowiłam, bo to jest
moje życie i mam prawo
decydować o nim. Zbyt
późno zdałam sobie sprawę,
że czasem robiłam w życiu to
czego oczekiwali ode mnie
inni, a nie na tym polega
szczęśliwe życie.

Można wiele w życiu
osiągnąć jeżeli się tego chce
i do tego dąży, mnie udało się
wiele. Mogłabym jeszcze
wymienić zakup kilku rzeczy,
które sobie zaplanowałam,
przygotowanie przyjęcia-
niespodzianki dla swoich
rodziców, mały remont
pokoju, niespodziewane
doświadczenie w pracy – to
są właśnie te „magiczne
znaki tego roku”.

Bo bez względu na to, jak źle
jest w danym momencie to
tylko moment i minie … jak
wszystko co złe, więc
cieszmy się z naszych
małych osiągnięć.

Magiczny rok może mieć
każdy z nas – to tylko zależy
od nas samych, czy go sobie
stworzymy.
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Rowerem do szczęścia
D.B.

Prawie koniec roku. Jaki był?

Powiedzieć inny, wyjątkowy, covid-
owy – to nic nie powiedzieć. Na
pewno możemy stwierdzić, że
wydarzenia lub ich brak znacząco
wpłynęły na to, iż rok 2020 był dla
większości z nas specyficzny.
Odwołane imprezy, ograniczony
kontakt z najbliższymi, czy brak
możliwości uczestnictwa w Mszy
Świętej. Zamknięte cmentarze,
atmosfera, która wpisuje się w
przeświadczenie- że już nic nie
będzie takie jak było. Zadaję sobie
pytanie jaki był ten rok dla mnie,
co mogę wyróżnić, czym się
podzielić. Może wyprawą
rowerową i co z niej wynikło, co mi
dała, jakie mam wspomnienia,
odczucia. Ale od początku.
Zaplonowałem z grupą znajomych
wyprawę rowerową ze Śląska nad
morze. Tak się sprawy ułożyły, że
udało się przejechać tam i z
powrotem. Jedna wyprawa biegła
z Sopotu do Rud Raciborskich (720
km), druga z Chałupek do
Chłapowa koło Władysławowa z
lekkim zahaczeniem o Mierzeje
Wiślaną (chciałem sprawdzić czy
równo kopią) oraz oczywiście Hel,
co dało przebieg 864 km. Zarówno
pierwsza wypraw jak i druga zajęła
nam 9 dni. Łatwo nie było, czasem
słońce a czasem deszcz. Jedna
wyprawa bardziej komfortowa,
druga bliżej natury. Spanie w
namiocie i kąpiel często w zimnej
wodzie. Zastanawiam się co
sprawia, że jestem zadowolony.
Dlaczego pomimo zmęczenia,
trudności, braku komfortu, mam
poczucie dumy i szczęścia. Byłem
dumny i szczęśliwy z tego, że się
udało. Aż do momentu jak
zajechałem do Milicza, (polecam
bardzo ładne okolice). W Miliczu

zwiedzałemmuzeum bombki i tam
trafiłem na małą izbę pamięci-
Druha Bolka. Dowiedziałem się, że
Druh Bolek przejechał na rowerze
prawie 500 km w 24 godziny, że
miał wtedy 67 lat! Ponadto Druh
Bolek nie ma dłoni i jednego oka
oraz dokonał tego tylko po to, by
się sprawdzić? Moja duma spadła.
Poczekam aż będę miał 67 lat i
przejadę 501 km. Jeżeli duma
spadła to zostało poczucie
szczęścia. Zatrzymam się na tym,
co sprawia, że jestem
s z c z ę ś l i w y . U d z i e l e n i e
jednoznacznej odpowiedzi jest
trudne, dlatego pozwolę sobie
wesprzeć się autorytetami.
Autorytetem dla mnie jest niestety
zmarły w tym roku ksiądz Piotr
Pawlukiewicz, który fenomenalnie
łączył duchowość z codzienną
rzeczywistością. Umiejętność
cieszenia się drobnostkami,
każdym dniem, szukaniem Boga co
daje poczucie szczęśliwości. Ksiądz
Piotr oprócz oczywistych
oczywistości, mówi również o
sprawach trudnych o pewnym
stopniu poczucia szczęścia, który
jest wewnętrznym stanem i nie
jest zależny od otoczenia czy rzeczy
zewnętrznych. Prawdziwe
szczęście jest w nas i wiąże się z
należytą interpretacją. To znaczy,
że nie mamy zakłamywać jej,
udawać, że smutnych rzeczy nie
ma tylko należycie zinterpretować
i cieszyć się z tego co jest. A
przecież zawsze coś jest. Dla
zachowania parytetu przedstawię
Panią Doktor Psychiatrii Marian
Rojas-Estape, która w swojej
książce- „Jak przyciągać dobre
rzeczy” pisze „Szczęścia się nie
definiuje lecz go doświadcza”; „To
życie w radości mimo bólu i
cierpienia, które są – w większym

lub mniejszym zakresie –
nieuniknione. Przypomina mi się
scena z filmu Siekierezada, gdzie
główny bohater wstając do
nowego dnia stwierdza, że to cud.
A ile osób, czasami również ja- nie
znajduje powodu, by wstać z łóżka
lub podziękować za to, co mamy.
Jest taki rodzaj modlitwy, którego
efektem jest posiadanie tego za co
podziękowaliśmy wczoraj. Wiele
razy budzę się goły. Ostatecznie
bohater Siekierezady wybrał inną
drogę, ale na ten wybór wpłynął
jego lęk przed przyszłością oraz z
braku chęci, czerpania szczęścia z
tu i teraz. W innym filmie „Ból i
blask”, który jest uważany jako
autobiograficzny obraz Pedro
Almodovara, można interpretować
w uproszczeniu, ze życie to uczucie
bólu, a od czasu do czasu zdarzy się
blask. Jasność, lśnienie, łuna, która
jest chwilowa i ulotna. Wpisuje się
to w znany przebój Dżemu- „że w
życiu piękne są tylko chwile”. Tak
to prawda, ale z drugiej strony to
od nas zależy definiowanie
szczęścia. Szukamy go czy
doświadczamy.Możemy cieszyć się
nim lub tracić czas i energie na
szukanie. I jeszcze raz Dr. Marian
Rojas-Estape „Szczęście nie jest
sumą radości, przyjemności i
pozytywnych uczuć. To coś więcej:
zależy także od uleczania ran
emocjonalnych, przezwyciężania
przeciwności i trudności, no i
dalszego rozwoju”. Uczę się tego,
uczę się by dziennie porozglądać
się w około, zajrzeć w siebie i
zobacz dlaczego jestem szczęśliwy!
Szczęście próbujemy osiągnąć
przez posiadanie oraz stabilizacje:
ekonomiczną, społeczną,
zawodową, emocjonalną. Na
budowaniu poczucia
bezpieczeństwa, pres�żu, rzeczy
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materialnych. Lecz prawdziwe
szczęście nie polega na posiadaniu,
lecz na byciu. Czytałem kiedyś
artykuł o osobach, które wygrały
dużą sumę pieniędzy, to w
większości był ich upadek i pasmo
nieszczęść. Smutny artykuł. Jak
mówi w swoim kazaniu „Najgorsza
prawda: prawda o sobie” Ks. Piotr
Pawlukiewicz- „Bogacz to taki
nędzarz, który ma dużo pieniędzy”.
W tych trudnych czasach dużym
wyzwaniem jest w co inwestować,
z czego czerpać. Akcje, obligacje,
kruszce, nieruchomości, nowe
technologie. Ja w kończącym się
roku życzę sobie i Wam
umiejętnego korzystania z
nieograniczonych oraz
odnawialnych zasobów naszego
szczęścia. Niech w naszym
codziennym życiu wokół nas
będzie niekończąca kanonada
szczęścia. Zachwyćmy się na nowo,
otoczeniem, pięknem, naszym
wnętrzem, samym sobą. Miałem
zamiar przytoczyć tu, następne
definicje szczęścia, ale żona
zawołała mnie na obiad. Jadłem
kiszoną kapustę i przypomniało mi
się jaki byłem szczęśliwy, kiedy na
szkolnej przerwie w podstawówce
jadłem z papierowej tytki kiszoną
kapustę. Najlepsza z blaszanego
zieleniaka, kurde byłem szczęśliwy.
Straciłem wątek czy pisać o
szczęściu, czy o kapuście. Więc idę
krok dalej. Jak mówi ojciec Leon
Knabit OSB- Jesteśmy powołani i
stworzeni do szczęścia.

Czego sobie i Państwu życzę.
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Jacy będziemy?
Aleksandra

3) Przestałam unikać
trudnych dla mnie wyzwań.

Należę do tej grupy osób, które nie
lubią nowości technicznych. Mam
laptop od dłuższego czasu i co roku
obiecywałam sobie, że nauczę się
większości jego funkcji.
Odkładałam tę nieprzyjemną dla
mnie naukę na później.
Tymczasem weszło – niemalże z
dnia na dzień - rozporządzenie
dotyczące obowiązku zdalnej
pracy. Zostałam więc przymuszona
sytuacją do obsługiwania
pla�ormy edukacyjnej,
planowania i prowadzenia zajęć
audio i video praktycznie w ciągu
tygodnia! Nie było to dla mnie
łatwe tym bardziej, że program
obsługiwany jest w języku
angielskim.Jaki wniosek dla mnie?
Jeżeli unikam trudnych sytuacji/
wyzwań, to okoliczności zmuszą
mnie do podjęcia tego wyzwania w
niesprzyjających warunkach i
bardzo krótkim czasie.

4) Najważniejsza w życiu
jestem ja sama.

Jeszcze kilka lat temu nie
napisałabym takich słów.
Zostałabym zapewne posądzona o
egoizm i sam tak czułabym się.Co
nas chroni przed depresją,
załamaniem i przygnębieniem?
Jaki mamy wpływ na przebieg
pandemii czy sytuacje polityczną?
O ile na politykę mamy jeszcze
jakiś pośredni wpływ, to na
sytuacje pandemiczną już nie.To,
co mogę zrobić najmądrzejszego,
to zadbać o siebie. Myślę, że w
obecnej sytuacji nasze pytanie
powinno brzmieć nie co zrobić,
żeby nie zachorować, tylko co
mogę zrobić, żeby przejść tę
chorobę jak najłagodniej? Dbam
więc o ducha, dusze i ciało.
Inwestuję w pogłębienie swojej
wiary, w miarę wolnego czasu
rozwijam swoje zainteresowania i
nie zamartwiam się! Staram się
zdrowo odżywiać i dużo się ruszać.
To tylko tyle i aż tyle. Jestem po
prostu odpowiedzialna za siebie.

5) Skupiam się na moich

możliwościach.Obecna sytuacja
sprawiła, że wielu chorych tzw.
niecovidowych ma problemy z
dostępem do lekarza i całym
procesem leczenia. W tej sytuacji
ogromnego znaczenia nabierają
słowa pocieszenia. Moja bliska
koleżanka choruje na nowotwór
piersi. Zastanawiałam się, jak
mogę jej pomóc? Wymyśliłam
więc, że będę co kilka dni wysyłać
jej pokrzepiające słowa za pomocą
sms-ów. Oto jej wczorajsza
odpowiedź: Nawet nie wiesz, Olu,
jak tego słowa teraz potrzebuję!
Dziękuję, że o mnie pamiętasz...
jesteś w tym taka wierna, że
szczerze mnie to wzrusza. Bardziej
błogosławioną rzeczą jest dawać
niż brać – te słowa z Biblii są
prawdziwe i dają mi wiele radości.

6) Wdzięczność.

Trochę już o tym pisałam, ale
chciałabym rozszerzyć ten temat.
To nie jest tak, że mnie nie
dotykają problemy i trudności. Pod
koniec sierpnia nasz syn
zachorował na Covid. Testy
potwierdziły to. Oczywiście, że
byliśmy wystraszeni – jak wszyscy.
Przeżywaliśmy „uroki”
kwarantanny, wizyty policji i
wysyłanie zdjęć z izolacji
domowej.Wszystko skończyło się
jednak dobrze, syn nie musiał być
w szpitalu, przeszedł zakażenia
łagodnie.I do dzisiaj jestem
wdzięczna, że wszystko skończyło
się w ten sposób, bo obecnie
nawet młodzi umierają. Jest
trudno, ale zawsze po burzy
przychodzi słońce, a po nocy
dzień.Chcę być bardziej wdzięczna
za przyjaciół, sąsiadów czy czasami
nawet mniej znanych życzliwych
mi ludzi. Po pandemii nic nie
będzie już takie same, ale to wcale
nie oznacza, że będzie gorzej!
Może paradoksalnie ta trudna
sytuacja obudzi w nas lepsze
instynkty?

Spójrzymy na siebie jako na tych,
którzy dali radę i przez to będziemy
już teraz dla siebie bardziej
życzliwi? Tego życzę sobie i Nam
wszystkim czytającym te słowa.

Myślę, że 2020 rok był (a właściwie
jeszcze jest ) dla większości z nas
najtrudniejszym rokiem od wielu
lat. Pandemia przekreśliły plany
wielu z nas pokazując, jak niewiele
tak naprawdę od nas
zależy.Zaskoczyła nas wszystkich
swoim zasięgiem i
nieprzewidywalnością. Nie chcę
rozpisywać się na jej temat, bo to
nie ona ma być w centrum mojego
artykułu.Podsumowując ten rok
chciałam zastanowić się nad tym,
co było dla mnie darem w tym
roku:

1) Nauczyłam się żyć dniem
dzisiejszym.

Przeszłości nie możemy zmienić,
przyszłość ( nawet w kwes�i kilku
dni) jest nieznana i trudno dzisiaj
cokolwiek planować. Nauczyłam
się więc funkcjonować tu i teraz.
Jakiś czas temu kupiłam książkę „4
filary zdrowego życia”. W części
dotyczącej relaksu jest rozdział
zatytułowany „Prowadź dziennik
wdzięczności”. Autor tej książki
napisał zdanie – Co wieczór zapisz
przed snem wszystko, co ci się
danego dnia udało i za co warto
być wdzięcznym. Powiem Wam, że
to działa! Chodzi o najmniejsze
rzeczy, z pozoru nieistotne. Jak
potem przejrzymy sobie wszystkie
zapisy powiedzmy z tygodnia,
okaże się, że codziennie mamy
powody do wdzięczności choćby
za to, że po prostu żyjemy, choć
innym nie było to dane.

2) Zwracam większą uwagę
na relacje.

Wszyscy żyjemy w niepewności i
boimy się jutra. Jest jednak grupa
osób, która szczególnie oczekuje
naszego wsparcia – są to dzieci i
seniorzy.

Opiekuję się moja starszą mamą.
Jest przerażona sytuacją, której nie
rozumie. Jako najbliższa osoba
staram się ja pocieszyć i poprzez
rozmowy odwracam uwagę od
tematów polityczno –
pandemicznych. To możemy zrobić
zawsze!
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Myślę, że Ty drogi czytelniku
znasz to uczucie, gdy
obejrzysz coś, usłyszysz,
poczujesz, poznasz i nagle
wiesz, że Twoje życie już
nigdy nie będzie takie samo.
Podziały…To co na mnie
wpłynęło opisuje ogromny
podział, a dzielić to niszczyć.
Dewiza, która będzie nam
towarzyszyła to „twarde
prawo, ale prawo”, które
doprowadza w ślepy zaułek,
gdy trzeba coś poczuć. Tak
bardzo każdy z nas boi się
czuć, odczuwać, pragnąć,
mówić czego pragnie. Woli to
zagłuszać, być pod stopą
tego prawa.

Dewiza życia
Kasia

A sytuacja jest bezwzględna,
bo dewiza karze milczeć, gdy
trzeba mówić, karze stać i
patrzeć, gdy trzeba działać,
karze niszczyć, gdy trzeba
b u d o w a ć .
I mimo tych nakazów,
zakazów, gróźb, choćby
samo piekło miało zjawić się
na ziemi i przejść… to to, co
przetrwa to Miłość.
Przyjaciele, rodzina,
ukochani. Bo z miłości w to
piekło będą gotowi wejść,
jakiekolwiek by skrywało
demony. Miłość czyni nas
potężnymi. Tak niezbadane
uczucie, tak surrealistyczne,
ale zarazem tak realne,
niejednokrotnie namacalne

w swym niepojęciu bytu. Nie
wiem czy pytanie „mieć czy
być” jest tutaj właściwe, ale..
bycie bez posiadania miłości
jest niczym, a sama miłość
bez zdolności do bycia,
stawania się i działania nie
jest pełna. Tak jak dzień i noc
nie są przeciwieństwami, a
dopełnieniem siebie.
Dopełnieniem, które widzisz
każdego dnia. Spójrz na
swoje życie, że wypełnia Cię
jednego i drugie - miłość,
szczęście, dobro, ale też
złość, smutek i nienawiść. To
od Ciebie zależy, co
wybierasz każdego dnia, co
umacniasz. Kim się stajesz!
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Psycholog w hospicjum
Ewa i Natalia

Listopad i grudzień to szczególne
miesiące, to właśnie pośród tych
dni pojawia się ten wyjątkowy czas
na wspomnienia. Zapalając znicze
oraz zasiadając przy wigilijnym
stole, wspominamy tych, których
już z nami nie ma. Hospicjum uczy
obcowania ze śmiercią, która
często poprzedzona cierpieniem,
lękiem, sama nie jest krzykiem.
Śmierć, jak powiedziała jedna z
pacjentek hospicjum, przychodzi
cicho i odchodzi spokojnie. Często
o jej obecności świadczą jedynie
pojawiające się na salach
parawaniki i wyjeżdżające z sali
hospicyjne łóżka. A pieczęcią
samego końca istnienia, ważności i
niepowtarzalności chwili jest łza
wzruszenia, która pojawia się wraz
z myślą, za odchodzącym
człowiekiem...

Wspomnienia cz. N

1 listopada we Wszystkich
Świętych odeszła pani Dorota. Byłą
jedną z moich pierwszych
pacjentek na oddziale. Często
powtarzała, że lubi mój uśmiech,
narzekała, że nie może go zobaczyć
przez maseczkę. Cieszę się, że
mogłam się z nią pożegnać,
rozmawiałyśmy na kilka dni przed
jej śmiercią, na pożegnanie dałam
jej do ręki różaniec, żeby mogła się
pomodlić, bo sama nie miała już
siły po niego sięgnąć. Modlitwa
zawsze ją wyciszała, pamiętam, jak
przychodziła do kaplicy hospicyjnej
na pół godziny przed mszą i
modliła się w skupieniu.

Pani Wiesia. W jej ostatnich dniach
mało rozmawiałyśmy, głównie
siedziałam przy niej w milczeniu i

trzymałam ją za rękę. Co jakiś czas
czułam, jak ją ściska i dzięki temu
wiedziałam, że jest świadoma
mojej obecności. W pewnej chwili
otworzyła oczy i prosiła żebym jej
nie opuszczała. Siedziałam przy
niej, dopóki nie zasnęła. Wkrótce
potem odeszła.

Pani Zofia, która chciała poczekać,
aż skończy się pandemia, żeby
porozmawiać twarzą w twarz, bo
nie lubiła rozmawiać przez telefon.
Odeszła nagle, nie zdążyłam się z
nią pożegnać.

I wielu innych, przy których nie
mogłam być, o których śmierci
dowiedziałam się z dokumentacji
medycznej, których twarzy nigdy
nie było dane mi poznać, bo
rozmawialiśmy tylko przez telefon.
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Wspomnienia cz. E

Pani Marianna, którą karmiłam
zupą, teraz o tym wiem…, że to był
jej ostatni posiłek. Pani Edyta,
która z uśmiechem mówiła do
mnie doktor psycholog, Pani Alicja,
która prosiła koniecznie o moje
zdjęcie z wakacji w białej sukience.
Pan Wiktor, który powiedział mi
kilka ważnych rzeczy o psychice
chorego terminalnie człowieka.
Pan Piotr, na każdym spotkaniu
dopytywał mnie czy przyjadę do
niego w tej ostatniej godzinie. Pani
Emilia, której małżonek był
zrozpaczony, iż nie poznaje go w
tych ostatnich chwilach życia. W
trakcie naszej rozmowy, gdzie
zapadała się już w ciemność
wymówiła imię swojego męża.
Wdzięczności z jaką na mnie
spojrzał jej małżonek, nie zapomnę
nigdy. Nigdy nie zapomnę także
błękitnych oczu Pana Stefana,
schorowanego staruszka
mieszkającego samotnie w bardzo
trudnych warunkach.

Ostatnio jeden z moich
nastoletnich podopiecznych,
chłopiec w żałobie po stracie
matki, powiedział mi ważną rzecz:
„Dzięki tej chorobie dorosłem,
nauczyłem się doceniać, co jest w
życiu naprawdę ważne. Jest mi źle,
bo straciłem ukochaną osobę, ale z
wiedzą i doświadczeniami, które
mam, jestem pewien, że nie
zmarnuję swojego życia. Częściej
będę odwiedzał dziadków,
rozmawiał z bliskimi i słuchał ich…,
tego co do mnie mówią”. Ten
chłopiec opowiedział mi swój
ostatni dzień i noc z mamą. Bardzo
poruszyła mnie ta historia.
Poruszyło poczucie winy, które
przyniósł w sobie na nasze
spotkanie. Nie pożegnał się z
mamą tak, jak chciał, powiedział,
że gdyby tylko o kilkanaście sekund
cofnąć czas… to dzisiaj ten ostatni
dzień i noc wyglądałyby inaczej,
miałby szansę nie czuć się winny…,
no właśnie, ale jej dzisiaj już nie
ma.

Ze śmiercią spotykamy się w
hospicjum każdego dnia. Ma
bardzo wiele odcieni. Od
pacjentów kurczowo trzymających
się życia mimo bardzo
zaawansowanej choroby, po tych,
którzy otwarcie przyznają, że
czekają na śmierć. Niektórzy
mówią, że są na nią gotowi inni
zaprzeczają temu, że nadchodzi, aż
do ostatnich swoich chwil. Wiele
historii, wiele twarzy, wiele
wspomnień...

Śmierć nie lubi samotności, co
prawda pojawia się sama, ale
odchodzi zawsze w towarzystwie,
zostawiając zjednoczoną w żałobie
rodzinę, bliskich i przyjaciół. To
jedna z tajemnic życia człowieka,
będąca ostatnim jego etapem od
czasu ziemskich narodzin.

Ewa Czech i Natalia Pasterak




