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Nie musisz się bać
Katarzyna Bosowska

Przypominam sobie taki obraz:
rozległe pola, byle jaka ścieżyna
wydeptana w trawie, jakieś
resztki zakwitającego rzepaku.
W środku tego kadru dwa stare
buki, blisko siebie, trzymają się
dłońmi z bezlistnych gałęzi. I
przytulona do nich pobielana
kapliczka. Obok drewniana
ławka. W tle nie tak odległy
horyzont, obrysowany górskim
pasmem. Piękny widok.
Nostalgiczny. Pełen ciszy i
zadumy. Wymarzone miejsce
dla kogoś, kto pragnie spokoju,
dystansu samotności. Zamykam
oczy, by poczuć to wszystko i
przez chwilę pobyć sam na sam
ze sobą, bez codziennego
zgiełku. Ale gdy otwieram je
ponownie coś w obrazie się
zmienia. Pochylona postać
starej kobiety podchodzi powoli
do ławki i siada na niej. Przez
chwilę chcę być tam na jej
miejscu. Tak blisko czegoś
niewypowiedzianego. Ale ona
podnosi dłonie i chowa w nich
twarz… jej ramiona uruchamia
jakieś niewidzialne drżenie, a
ciałem wstrząsa łkanie. Zastyga
tak później, samiutka na tej
ławce, w tym polu… Przenika
mnie smutek. Cały obraz nagle
ma zupełnie inny wyraz. Chcę
do niej podejść, usiąść obok,
wziąć jej dłonie i powiedzieć, że
będzie dobrze. A jednocześnie
chcę stąd odejść. Zostawić to jej
sacrum samotności i uciec jak
najdalej od jej bólu. Swojego
lęku. Zwiastuna tego, co jest
nam przeznaczone. Moja
chwilowa potrzeba samotności
i jej SAMOTNOŚĆ. Może Twoja.

Tak różna. Powierzchowna
samotność chwilowego
osamotnienia i czarna rozpacz
opuszczenia. Pustka po czyimś
odejściu, mały dołek
obniżonego nastroju i lej po
bombie wielkiego smutku.
Szara chmurka żalu po kimś
obcym i bezdenna otchłań
tęsknoty za kimś kochanym…
Tyle odmian samotności ilu nas.
I nigdy przecież nie było inaczej.
Książka i film, obraz i reportaż
od zawsze są przepojone jej
treścią.Najpiękniejsze opowia-
dania dotykają zawsze ludzkich
dramatów. Sztuka najsilniej
oddziałuje przez ludzki ból. Tak
już jest, że przyciąga nas to, co
najtrudniejsze, a rzeczy płytkie
odchodzą za margines bez
znaczenia. Poszukujemy silnych
wrażeń, by czuć, że żyjemy. Że
przeżywamy swoje życie, że
mamy nad nim
kontrolę.Pragniemy doświa-
dczać różnorodnych emocji i
uczuć. Lubimy bać się po to, by
docenić poczucie
bezpieczeństwa. Moknąć w
deszczu, by usiąść za chwilę
przy płonącym kominku.
Wyjechać w daleką podróż, po
to, by wreszcie móc wrócić do
domu. Każdy z nas ma taki
rewers, ukryty cień w sobie.
Przepowiednię losu, którego
musi doświadczyć. Miejsca, do
którego oprócz niego samego
nikt inny nie będzie miał
wstępu. Bo to nieuniknione, że
każdy z nas w najtrudniejszym
dla siebie punkcie życia będzie
zupełnie sam. Nawet jeśli ten
punkt znajdowałby się w

centrum świata, hałasie
olimpijskich igrzysk albo na
rollercoasterze wesołego
miasteczka. Konsekwentnie
unikamy tego obszaru w sobie.
Każdy punkt styku z tym, co nas
przeraża rodzi reakcję ucieczki.
Różnorodną. Produkujemy
sobie dymne zasłony z używek,
ludzi, rzeczy, zachowań,
przekonań, miejsc. Piszemy
różne scenariusze naszej
rzeczywistości, dorabiamy
teorie, przekręcamy fakty,
koloryzujemy przeszłość,
tworzymy imaginację
przyszłości. Robimy tysiące
zmian w poziomie, bo w pionie
zbyt boli nas głowa od ciągłego
uderzania się w sufit własnych
ograniczeń. ludzie wokół nas
przesuwają się jak maleńkie
tryby w olbrzymiej machinie
życia. Jesteśmy jednym z nich.
Też się zużyjemy, wypaczymy,
wypadniemy z roli. To boli. Bo
to podstawowy ból istnienia.
Ból egzystencjalny. Każdego z
nas. To miejsce w Tobie i we
mnie, którego nikt nie pocieszy.
Musisz dotknąć go sam. Mieć
odwagę na to spotkanie. Na
spojrzenie w głębię. Na
nieuciekanie. Thomas Mann,
niemiecki filozof uważał, że
samotność rodzi oryginał, który
jest w nas. Nie jakąś tam
podróbkę nas samych,
zapożyczony artefakt, bubel.
Oryginał. Pierwowzór. Bo tylko
on jest autentyczny. I tylko w
spokojnych wodach rzeczy
odbijają się bez zniekształceń.
W spokoju ducha. W spokoju
myśli. W samotności. Ale na tą
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jego bezdenną ograniczoność i
pewność siebie

Bądźcie pozdrowieni za
potrzebę oczyszczenia rąk z
niewidzialnego brudu świata
za wasz lęk przed bezsensem
istnienia

Za delikatność niemówienia
innym tego, co w nich widzicie

Bądźcie pozdrowieni za waszą
niezaradność praktyczną w
zwykłymi praktyczność w
nieznanym za wasz realizm
transcendentalny i brak
realizmu życiowego

Bądźcie pozdrowieni za waszą
wyłączność i trwogę przed
utratą bliskich za wasze
zachłanne przyjaźnie i lęk, że
miłość mogłaby umrzeć jeszcze
przed wami

Bądźcie pozdrowieni za waszą
twórczość i ekstazę za
nieprzystosowanie do tego co
jest, a przystosowanie do tego,
co być powinno

Bądźcie pozdrowieni za wasze
wielkie uzdolnienia nigdy nie
wykorzystane za to, że
niepoznanie się na waszej
w i e l k o ś c i
nie pozwoli docenić tych, co
przyjdą po was

Bądźcie pozdrowieni za to, że
jesteście leczeni zamiast leczyć
innych

Bądźcie pozdrowieni za to, że
wasza niebiańska siła jest
spychana i deptana przez siłę
brutalną i zwierzęcą za to, co w
was przeczutego,
niewypowiedzianego, nie-
ograniczonego za samotność i
niezwykłość waszych dróg

Bądźcie pozdrowieni
nadwrażliwi.

Człowiek ma prawo się bać. Ma
prawo uciekać od swojego lęku
i szukać pomocy. Wsparcia. Ma
prawo do przerażenia, choroby,
uzależnienia. Ma prawo. Bo
taka jest jego kondycja. Ludzka.
Znikoma. Ale człowiek ma
obowiązek do walki. O swój
honor w tym lęku. Swoje Ja w
poszukiwaniu pomocy. Swoje
człowieczeństwo w przerażeniu
i swoją wolność. Bo to nas
definiuje. Nie słabości. Nie
porażki. Nie negatywne
tendencje. Nie nasze życiowe
błędy i pomyłki. Ale to w jaki
sposób przed nimi stajemy. Jak
patrzymy im w twarz. Do czego
odnosimy nasze życie.

Bo jeśli jest w Twoim życiu COŚ,
DLA CZEGO WARTO TO ŻYCIE
POŚWIĘCIĆ to dla tej wartości
pokonasz wszystko. Przeżyjesz
wszystko. I nie masz się już po
co bać. Bo nie będzie takiej
samotności, która Cię
zdefiniuje. Bo nie ona, ani nic
innego tej definicji nie tworzy.
Możesz to uczynić TYLKO TY.
JAKO ORYGINAŁ. Wszystko inne
to falsyfikat.

samotność trzeba mieć
odwagę. I to nic, że się boisz.
Każdy się boi. W różnych
momentach swojego życia. O
siebie. Innych. Strach nie musi
być przeszkodą. Może być
wielką siłą mobilizującą. Możesz
skorzystać z niego jak z
kompasu, życiodajnej energii,
fali, która Cię uniesie i pomoże
płynąć. W twoich uczuciach jest
zaszyfrowany kod o Tobie. Twój
strach tak wiele Ci mówi. Twoja
wrażliwość. Twoja siła. Twoja
odwaga. Twój smutek. Twoja
radość. Twoja samotność. To
opowieść o Tobie napisana w
oryginale. I musisz mieć
odwagę, by tam zajrzeć. Zacząć
czytać. Słuchać. Zadawać sobie
pytania. Udzielać odpowiedzi. A
drogi do tego poznania są
różne: przyjaciele, rodzina,
znajomi, książki, filmy, ludzkie
życia, ważne wartości. Własne
doświadczenia, błędy i
marzenia. Czasem ból i
depresja. Życiowe zakręty i
jednokierunkowe drogi.
Pustkowia i wertepy. Góry i
doliny. Czasem szpitale i
przychodnie, a może lekarze i
leki.Wspaniały polski psychiatra
i wielki człowiek, filozof i
naukowiec Kazimierz Dąbrowski
pisał o samotności w zupełnie
wyjątkowy sposób. W swoim
znanym posłaniu do
nadwrażliwych ujął alienację
jednostki chyba najpiękniej jak
tylko można to zrobić:

Bądźcie pozdrowieni nadwra-
żliwi za waszą czułość
w nieczułości świata za
niepewność wśród jego
pewności

Bądźcie pozdrowieni za to, że
odczuwacie innych tak, jak
siebie samych

Bądźcie pozdrowieni za to, że
odczuwacie niepokój świata
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Miłość usuwa lęk
Katarzyna K.

Każdy z nas niejednokrotnie
odczuwał lęk. Jest to uczucie,
które towarzyszy nam w życiu.
Na niektórych działa
destrukcyjnie i muszą szukać
wsparcia u drugiej osoby, na
innych działa w ten sposób, że
mobilizuje ich do działania.

U tych pierwszych lęk, który
powoduje paraliż ciała, bądź
psychiczną blokadę przed czymś
nieznanym, czasem jest on
nieadekwatny do sytuacji. Ich
poziom lęku jest wewnętrznie
zaburzony i sytuację, którą ktoś
inny odbiera normalnie, on
jednak będzie ją widział jako
sytuację stresującą i wywoła to
u niego wielki lęk, który będzie
działał paraliżująco. Ci, którzy
nie potrafią sobie z nim
poradzić sami często potrzebują
pomocy z zewnątrz, zazwyczaj
od fachowców np. psycholog,
psychoterapeuta, psychiatra.
Jak temu przeciwdziałać, jeśli
osoba nie jest w stanie z tym
lękiem sobie poradzić? Ktoś kto
boi się wody, może podjąć
wewnętrzną próbę, aby ten lęk
przezwyciężyć na przykład
poprzez podjęcie decyzji o
nauce pływania. Pewnie ta
decyzja nie pojawi się od razu,
może właśnie trzeba ją z kimś
odpowiednim po prostu
przegadać. Warto spróbować
się tego podjąć, żeby zobaczyć
na ile jest w nas wewnętrznej
siły, aby poradzić sobie z lękiem.
Ten lęk przed nieznanym często
nas oszukuje, że sobie nie
poradzimy, że nie jesteśmy
czegoś warci. Podpowiada nam

to wewnętrzny głos, zaniżone
poczucie naszej wartości, czy
też trudna historia naszego
życia. Od nas tak naprawdę
zależy jak do tych sytuacji, które
wyzwalają w nas paniczny lęk
podejdziemy. Jednym z takich
lęków jest agorafobia.
Literatura określa to jako
odczuwanie niepohamowanego
lęku przed przebywaniem w
nieznanym dobrze otoczeniu
lub wszędzie tam, gdzie nie ma
poczucia kontroli nad sytuacją.
Może to być otwarta
przestrzeń, zatłoczony pokój czy
też podróż autobusem. To tylko
jeden z przykładów fobii, które
prowadzą człowieka do
skrajnych reakcji. Warto się tym
zająć zawczasu, póki jeszcze nie
doprowadziło to osobę do
drastycznych posunięć. Lękamy
się wielu rzeczy takich jak: lęk
przed nową pracą, lęk przed
sprawdzianem, lęk przed
podjęciem trudnej życiowej
decyzji i wiele innych lęków,
które towarzyszą nam w
codziennym życiu. Warto sobie
zadać pytanie jak sobie z tym
lękiem poradzić, żeby nie
zdominował on całego naszego
życia.

Pytając siebie, dlaczego
odczuwamy lęk przed
sprawdzianem, rozmową o
pracę, przed rozmową z kimś
bliskim bądź szefem? Często
jest tak, że chcemy po prostu
dobrze wypaść przed tymi
osobami i przed samym sobą.
Na pewno pomoże tu dobrze
zbudowane poczucie własnej

wartości. To ono będzie nas
motywowało do działania, aby
ten lęk przed czymś czego
jeszcze nie znamy
zminimalizować. Może to
również być ktoś bliski, kto
doda nam pewności siebie, że
damy radę w danej sytuacji.
Rozważając o tym lęku przed
nieznanym, chciałam tu
przytoczyć osobę biblijnego
Hioba, który również lękał się co
dalej z nim będzie po tym jak
utracił wszystko co miał, czyli
rodzinę, przyjaciół i cały
majątek. To postać godna
naśladowania, gdyż pomimo
lęku, który pojawił się w jego
sercu przed samotnością i biedą
nie dał się mu zdominować. A
dlaczego nie dał, bo po prostu
był silny Bogiem. Jego więź z
Nim była tak silna, że pomimo
tak wielu przeciwności
życiowych on się nie ugiął i nie
poddał się, bo wierzył, że Bóg
jest zawsze z nim. Warto wziąć
do ręki biblię, w której o nim
przeczytamy, po to, żeby móc
brać przykład z jego heroicznej
wiary, która pomogła mu
przezwyciężyć lęk przed pustką,
samotnością po prostu lęk
przed nieznanym. Serce
Jezusowe, w którym nie ma
lęku jest lekarstwem dla
każdego z nas. Dla tych, którzy
szukają ukojenia na pewno
znajdą go u Jezusa. To On jest
Tym, w którym znajdziemy
pokój, miłość. Jest Miłością,
która zawsze czeka na
człowieka, do której człowiek
może się uciekać ze swoimi
niepokojami, lękami.
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Człowiek zawsze będzie
potrzebował Boga i drugiego
człowieka. Jest to wpisane w
naszą naturę. Często to, że nie
mamy tych relacji w naszym
życiu dominuje lęk, który
pozbawia nas wspaniałego
życia. Warto dbać o relację z
Bogiem i drugim człowiekiem,
bo to istota naszego życia.
Czujemy wtedy, że nie jesteśmy
sami na tym świecie i dla tych
relacji warto żyć. Jesteśmy
stworzeni przez Boga do relacji i
to ona jest siłą napędową do
podejmowania działań i
wysiłków w naszym życiu.

Każdemu i sobie samej życzę,
aby dbać w swoim życiu o
miłość, która usuwa wszelki lęk.
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Wszystko jest trudne zanim
stanie się łatwe

Danuta
Zmiany są nieodłączna częścią
życia. Nie można przed nimi
uciec, pozwalają na rozwój i
zdobywanie nowych doświa-
dczeń. Dzięki zmianom
poznajemy samych siebie, to na
co nas stać i na co możemy się
odważyć, a jednak boimy się
zmian, ponieważ na część z nich
nie mamy wpływu, dzieją się bo
tak jest i nic nie możemy zrobić,
np. starzejemy się czy chcemy
tego czy nie, lato się kończy i
znów pół roku słoty, znów tyle
śniegu napadało i co możemy
zrobić? - Nic! Nie mamy
wyboru, więc lepiej się
pogodzić z nią. Istnieją też
zmiany, które są wyłącznym
naszym udziałem, np. wybór
szkoły, pracy, przyjaciół,

mieszkania, partnera życiowe-
go, modelu auta, itp. Ktoś
mądry kiedyś powiedział, że
wszystko jest trudne zanim
stanie się łatwe ( Thomas
Fuller), coś co jest nowe,
nieznane, wydaje się straszne,
ale gdy masz przy boku bratnia
duszę, sprawdzonego towarzy-
sza jesteś w stanie pokonać lęki,
czasem sms, rozmowa
telefoniczna powoduje, że
czujesz się pewniej, wiesz, że
ktoś cię wspiera i dobrze życzy.
Daje to poczucie stałości,
bezpieczeństwa. Zmiany zawsze
są stresujące bo zmuszają do
opuszczenia naszej strefy
komfortu, gdzie wszystko jest
jasne, znane i do przewidzenia,
ale jeśli nie idziemy naprzód

stoimy w miejscu. Pozostając
zawsze w tym swym miejscu nie
będziemy szczęśliwi. Pierwszy
krok przeraża, paraliżuje, ale
jest to spowodowane
podjęciem ryzyka. Może to jest
tak, ten kto nie ryzykuje nie
wygrywa, ale też nie
przegrywa? Niepewność czy to
co robimy jest dobre,
pozytywne czy przyniesie
kłopoty ty jest ryzyko, które
podejmujemy lub nie. Boimy się
porażki, dyskomfortu, ale nikt
inny nie zrobi tego za mnie, to
moje decyzje i tylko moje…
Mnie w ubiegłym roku udało się
zmienić wiele w życiu: pracę,
mieszkanie, samochód, prze-
wartościować życie osobiste -
czy te zmiany wyjdą mi na

dobre, zobaczymy, czas pokaże,
ale jak nie spróbuję to się nie
dowiem.
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Życie jest ciągłą zmianą
Kasia

strachem przed zmianą? To
jest bardzo trudne pytanie i
zależy od tego czego dotyczy
i jak duża ma być to zmiana.
Strach będzie mniejszy w
przypadku spraw mniej dla
nas ważnych, gdzie
ponoszone ryzyko jest
mniejsze, a konse-
kwencje będą mało istotne.
Natomiast w przypadku
dużych zmian strach będzie i
musimy nauczyć się z nim
funkcjonować i zacząć
postrzegać go jako naszą
wewnętrzną „czerwoną
lampkę”, a nie jako coś, co
nas paraliżuje i nie
pozwalanam działać. Wiado-
mo, aby czuć się pewniej w
podejmowanej decyzji należy
ją dokładnie przeanalizować,
przemyśleć, rozważyć
każde „za i przeciw”, a przede
wszystkim logicznie myśleć i
nie dać się zwariować. Należy
dokładnie rozważyć każde
możliwe konsekwencje
podjętej decyzji, każdy
możliwy scenariusz, jaki
może się wydarzyć, aby w
przyszłości uniknąć zasko-
czenia, a także żeby lepiej
przygotować się na to, co
może nas spotkać. Należy
także pamiętać, że zmiana na
lepsze nie musi
być bezbolesna na początku i
wcale nie musi być dla
wszystkich racjonalna. Każdy
żyje swoim życiem i każdy

Każdej zmianie w naszym
życiu towarzyszy niepokój, a
czasami nawet i strach.
Dlaczego tak jest? A
mianowicie dlatego, że mamy
do czynienia z czymś nowym,
bądź znajdujemy się w nowej
dla nas sytuacji. Strach przed
nieznanym jest pierwotnym
instynktem, powodującym,
że stajemy się bardziej
ostrożni, co z kolei przekłada
się na nasze bezpieczeń-
stwo. Nie możemy
przewidzieć konsekwencji
i wyników naszych działań,
dlatego każda zmiana niesie
ze sobą ryzyko, a właśnie
tego ryzyka się boimy. Należy
jednak zwrócić uwagę,
że ten, kto nie ryzykuje, nie
traci, ani nie zyskuje. Innymi
słowy, pozostajemy w tej
rzeczywistości, którą stwo-
rzyliśmy. Nie zawsze jednak
jest ona wystarczająco dla
nas dobra. Jest znana i
stabilna, bez żadnych zmian, i
to jest dla nas największą jej
zaletą. Niestety takie
nastawienie hamuje nasz
rozwój czy to w życiu
zawodowym, czy też w
prywatnym. Jednak należy
pamiętać, że życie jest ciągłą
zmianą i czasami trzeba
podjąć pewne ryzyko,
aby móc się rozwijać i mieć
możliwość poprawić swoje
dotychczasowe życie. A jak
możemy poradzić sobie ze

żyje tylko raz, dlatego należy
to życie jak najlepiej przeżyć.
Postawa bierna na to nie
pozwala, dlatego ważne
jest, aby pamiętać, że strach
zawsze będzie towarzyszył
zmianie, a my musimy
nauczyć się z nim żyć i radzić
sobie, bo każdego on dotyczy
tak samo, nikt w tym
przypadku się nie wyróżnia.
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Przekroczyć własne granice
Zuza

Drastyczne zmiany życiowe są
dla jednych największą zmorą, a
dla innych wręcz zbawieniem.

Patrząc na siebie mogę
bezapelacyjnie stwierdzić, że
należę do tych pierwszych osób.
Zmiany w moim życiu wiążą się
z wewnętrznym niepokojem i
paniką. Zauważyłam, że
naprawdę wiele osób ma
podobne odczucia do mnie.

Ale czy warto bać się zmian?
W moim życiu osobistym w
krótkim odstępie czasowym
zmieniło się bardzo dużo,
naprawdę dużo. Zakończenie
szkoły, rozpoczęcie studiów,
zakończenie toksycznych relacji,
poznanie nowych ludzi, zmiana
pracy i wiele innych. Można by
rzec, że cały mój ówczesny świat
odwrócił się do góry nogami.
Czy się bałam? Oczywiście, że
tak. Wchodząc w ten nowy etap
w moim życiu byłam
przerażona. Od osób starszych
ode mnie słyszałam tylko "i tak
właśnie wygląda dorosłe życie"-
te słowa wręcz dobijały.

Siedząc całymi dniami w pokoju
i rozmyślając ze łzami w oczach
jak ja temu wszystkiemu

podołam, doszłam do wniosku,
że nie mogę tak skończyć- leżąc
w łóżku i WMAWIAJĄC sobie, że
nie dam rady.

To była moja zmora, zamiast
spróbować czegoś to z góry
zakładałam, że nie dam rady.
Postanowiłam chociaż spróbo-
wać i wiecie co? To była
najlepsza decyzja w moim życiu.
Poznałam masę nowych,
różnorodnych ludzi, którzy mnie
inspirują.

Znalazłam osobę, z którą czuję
się szczęśliwa. I dzięki temu, że
przekroczyłam swoje pewne
granice czuje się spełniona i
silna. Teraz już nie zakładam z
góry porażki, lecz próbuje! I o to
w tym wszystkim chodzi!

Ważne jest, aby w naszym życiu
nie tylko wychodzić poza strefę
komfortu, a nauczyć się ją
poszerzać!



Zacząłem żonie mówić o snach
alkoholowych, jeśli się takie
pojawiły i radzić sobie z nimi, a
przede wszystkim znaleźć ich
przyczynę. Wspólne rozwiązy-
wanie problemów, ułatwia
trzeźwienie i pozwala żyć
normalnie, oczywiście trwa to
latami i w moim uzależnieniu
chyba i u żadnego alkoholika nie
ma dat końcowych. To co
najbardziej doceniam to fakt, że
żona ani dzieci nigdy nie
powiedzieli mi żebym odpuścił
terapię grupową czy indywidualną
z jakiegoś błahego powodu.
Widzą, że terapia daje efekty. Jest
to dla mnie dzień szczególny i
rodzina to akceptuje i szanuje.
Bardzo im za to dziękuje. Dzięki
rodzinie dwa wesela naszych dzieci
przeżyłem na trzeźwo bez złych
konsekwencji. Nie zawiodłem ich i
wiem, że są ze mnie dumni. Tak w
skrócie opisałem z jakimi
problemami musiałem sobie
poradzić w pierwszym i
najtrudniejszym okresie po wyjściu
z detoksu. Czytelnik uzależniony
może sobie pomyśleć: same
problemy, po co mi to…? Ale
uwierzcie mi warto to przejść. Nie
żałuję ani jednej decyzji jaką z żoną
i dziećmi podjęliśmy. Gdyby nie
rodzina, nie było by tego artykułu
(jaki by nie był), a
prawdopodobnie nie było by i
mnie. Pokora, motywacja, chęci i
samozaparcie to droga do sukcesu.
Swoją cegiełkę do mojego
trzeźwienia dołożyła grupa z
FENIXA i psychologowie, ale to już
inna historia.

Dziękuje wszystkim bardzo
serdecznie, którzy pomagają mi
wyjść z uzależnienia, a szczególnie
rodzinie!!! WARTO.

FENIXPSYCHOTERAPIA
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Rodzina bezcenna
Grzegorz W.

Witam wszystkich czytelników!

Prawie 7 lat temu wyszedłem z
detoksu w Gorzycach. Jeżeli ktoś
myśli, że potem już pójdzie łatwo
to jest w błędzie. Otóż pierwsze
kroki zrobiła moja rodzina
stwierdzając, że muszę (nie mogę)
iść na dalszą terapię grupową i w
konsekwencji indywidualną.
Zachwycony nie byłem, ale w
końcu uległem. Jakoś do mnie
dotarło, że powinienem ratować
rodzinę i siebie. Wybrałem FENIX z
rekomendacji i ze względu na
bliskość domu. Po jakimś czasie
dotarło do mnie, że była to
właściwa decyzja. Dużym problem
jest powrót do normalnego życia.
Ten proces trwa nadal, a z autopsji
wiem, że każda z osób
uzależnionych po powrocie z
odwyku czuje się ciężko chora i
myśli sobie, że wszyscy powinni
jest ustępować, godzić się z
humorami, emocjami i nie
wchodzić w drogę, bo zagraża to
jej trzeźwości. Moja rodzina ostro
powiedziała NIE! Znowu trzeba
było usiąść i poważnie
porozmawiać jak rozwiązać
problemy. W konsekwencji
doszliśmy do porozumienia, że
każdy z nas pójdzie na jakieś
ustępstwa i dało to pozytywne
efekty. Musiałem sobie
uświadomić, że nie zawsze racja
jest po mojej stronie,
zaakceptować to i umieć
przeprosić w stosownym
momencie. Z biegiem czasu
wszystko powoli wraca do normy,
ale w dalszym ciągu pracujemy nad
tym. Najtrudniej chyba jest
odzyskać zaufanie rodziny po
dwóch zapiciach. Na początku
mam takie wrażenie, że byłem
dyskretnie obserwowany, jak się
zachowuję. Ale to już minęło.

Pozdrawiam Grzegorz W.

Niedawno poprosiłaś mnie żebym
napisał do Ciebie list. Nie jest to
dla mnie łatwe, ale obiecałem to
zrobić, więc pisze. W sumie to sam
nie wiem od czego zacząć.
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swoich dzieci. Mam nadzieję, że
jakoś dasz radę je posklejać. Nie
wiem czy jakoś to wygląda, ale
przynajmniej jest prosto z serca.

Ale pamiętaj, że zawsze będziesz
moją ulubioną mamą, a ja zawsze
Twoim małym synkiem!

Zawsze można naprawić swoje
błędy...

Kocham Cię.

Chciałbym żebyś wiedziała, że
niezależnie od tego co się stanie

Mamo

Niedawno poprosiłaś mnie żebym
napisał do Ciebie list.

Nie jest to dla mnie łatwe, ale
obiecałem to zrobić, więc pisze. W
sumie to sam nie wiem od czego
zacząć. Chciałbym żebyś wiedziała,
że niezależnie od tego co się stanie
zawsze będę Cię kochał. Mimo
tego, że w ostatnim czasie
zawiodłem się na Tobie zawsze jest
jakaś nadzieja na ratunek naszej
relacji. Trudno jest mi opisać moje
przemyślenia i emocje, które mi
towarzyszyły podczas twojej
„choroby”. Na początku twojej, że
tak powiem „wpadki” chociaż
wiedziałem, że coś jest nie tak,
wmawiałem sobie, że wszystko jest
w porządku i nie ma o co się
martwić. Później już nie tylko ja
widziałem, że coś jest nie tak.
Siostra zaczęła pytać się mnie o
sytuację w domu i czy z Tobą
wszystko w porządku. Szczerze Ci
powiem, że stresuję się, kiedy to
piszę. Nie potrafię wszystkiego
ubrać w słowa. Kiedy pierwszy raz
byłem pewny, że się napiłaś
czułem smutek. Jeszcze do
niedawna chwaliłaś się swoim
długim czasem bez picia. A tu takie
coś. Pojechałaś na terapię. Myślę,
że było to potrzebne, ponieważ
było widać w Tobie zmianę na
lepsze. Mi też przydała się taka
izolacja od domu. Jedyną rzeczą
jaką mam ci za złe jest fakt, że po
powrocie z miesięcznego wyjazdu
obiecałaś mi na moje imię, tak jak
na imię Karoliny, że już nigdy się
nie napijesz. Powiedziałaś, że
zrobisz to dla nas. Złamałaś
obietnicę, a przy okazji dwa serca

Mamo, obiecałaś na moje Imię...
Syn
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Jest mi źle to ponarzekam.

Niedziela rano, dom pełen ludzi,
wydawałoby się szczęśliwa
rodzina. Sześć osób, pogodny,
szczęśliwy dom. Jest południe, a ja
w tym domu sama. No może nie
sama, jest teściowa, 88 letnia
babcia z demencją. Reszta rodziny
– gdzieś…

Jeden w góry, drugi biegać, jeszcze
dwójka do swojego
remontowanego mieszkania.

A ja znów sama i moje obowiązki.
Nikt nie zapyta co ze mną, jak się
czuje, czy też bym chciała coś
zrobić. Nic, mam być i to wystarczy.
Lubię czasami pobyć sama, ale nie
samotna. A tak się czuję.

Zbliża się termin mojej operacji,
niełatwej operacji. To guz. Jestem
coraz to bardziej wystraszona.
Zaczynam panikować. Ale muszę
być twarda, opanowana, bo moje
uzależnienie nie śpi. W chwili
mojej słabości i nieuwagi może
cichaczem wkraść się i wtedy po
mnie, przepadam. Nikt tego nie
zrozumie, ten kto tego nie
przeszedł. Może mój mąż może coś
o tym wiedzieć. Jedyne
zrozumienie mam w nim, dużym
wsparciem jest cotygodniowa
rozmowa z terapeutką. Dziękuję
im, że są, bo jest ciężko psychicznie
i fizycznie też.

Są dni, że nie mogę nic robić.
Jestem zmęczona i bez sił. Ale
trzeba trzymać fason i jak to
matka, nawet jeśli chora to i tak
musi być zdrowa. Ale jest we mnie
siła, nie wiem skąd ją biorę, ale
każdego dnia budzę się i wiem, że
muszę, że jestem i że chcę być
zdrowa i silna.

W każdym z nas walczą dwa wilki.
Jeden jest zły, to gniew, zazdrość,
chciwość, kłamstwo, pogarda i
ego. Drugi jest dobry, to radość,
pokój, miłość, nadzieja, pokora,
empa�a i prawda.

Który wilk wygra?

Ten którego karmisz.

(przysłowie indiańskie)

Jest we mnie siła
Asia
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Dlaczego pomimo tego, że nieraz
nie chcemy, nieraz się boimy być
tacy jak nasi rodzice to i tak
powielamy schematy z
dzieciństwa? Nieraz słyszałam:
nigdy nie będę taka/ taki jak mój
rodzic, obiecuje to sobie i swojej
rodzinie, jednak w głębi duszy
wiedziałam, że osoba już brnie w
te same zachowania co swoi
rodzice, jednocześnie nie mając o
tym świadomości.

Rodzice przez wiele lat nas
wychowują, uczą jak wygląda
dorosłe życie, jak radzić sobie z
emocjami i trudnościami dnia
codziennego. Dzięki nim
poznajemy świat, uczymy się czego
nam wolno czego nie, jak
postępować w relacji z ludźmi i
jaką relację tworzyć z partnerem.
Nie dziwne więc jest to, że tak
naprawdę przez wiele lat wpojono
nam jak żyć i trudno w dorosłym
życiu o tym zapomnieć. Jeśli
doznało się wielu krzywd w
dzieciństwie, to uczymy się, że
świat jest niebezpieczny, że trzeba
się przed wszystkimi bronić,
nikomu nie ufać, cały czas być
czujnym i gotowym do ataku. W
dorosłym życiu więc czujemy
wrogość do innych i do świata.
Pomimo tego, że chcemy dobrze,
chcemy się zmienić i nie popełniać
tych samych błędów, tak naprawdę
nieświadomie te stare wyuczone
sposoby na przetrwanie cichutko
wychodzą z ukrycia i być może
trochę w zakamuflowanej formie
ponownie zaczynają żyć, żyć w
naszym życiu.

Powielamy przeróżne schematy:
jeśli rodzice byli wobec nas za
bardzo pobłażliwi, w dorosłym
życiu osoba ma przekonanie o
sobie, że jest kimś bardzo
wyjątkowym, a nawet kimś

lepszym od innych, jak chce coś
robić to to robi i sądzi, że każdy
powinien jej ustąpić, tak jak
wcześniej ustępowali rodzice.
Jeżeli rodzice natomiast byli zbyt
krytyczni dla swojego dziecka,
dawali mu mało wsparcia, ale za to
wiele wymagali, często tacy
rodzice nie doceniają starania
dziecka, takie dziecko uważa się za
gorsze od innych, od razu skazane
na niepowodzenie, często też jest
nieporadne życiowo, nie wierzy w
siebie, swoje sukcesy uważa za
przypadek, a porażki traktuje za
coś oczywistego. Wskutek
bezuczuciowego (zimnego)
traktowania dziecka przez
rodziców, dorosła osoba jest
nauczona, że nigdy nie uzyska
wsparcia od innych, musi sobie
radzić sama, jej emocjonalne
potrzeby są nie ważne, nie wyraża
swoich uczuć na zewnątrz, uczy
się, że lepiej nie okazywać uczuć i o
nich nie mówić, bo i tak nikogo one
nie obchodzą. Rodzice, którzy
poniżali i wyzywali swoje dziecko,
muszą być świadomi tego, że ich
dziecko jako dorosły jest
przekonane, że inni stale będą go
ranić, poniżać, upokarzać albo nim
manipulować i robią to celowo.
Rodzice, którzy byli nadmiernie
surowi, nie okazywali współczucia
i wyrozumiałości, uczą dziecko, że
każdy ma być surowo ukarany za
swój błąd, każdy powinien ponieść
konsekwencje swoich działań,
dziecko takie szybko wpada w
gniew, jest karzące i niecierpliwe
wobec innych ludzi, wszyscy mają
spełniać jego oczekiwania, jeśli tak
nie jest to bardzo się frustruje. Jeśli
dziecko natomiast w domu nie
mogło okazywać żadnych uczuć i
miało się nienagannie
zachowywać w dorosłym życiu nie
jest nauczone spontaniczności,
obawia się krytyki, czy tego, co inni

o nim pomyślą, stara się tłumić
cały czas uczucia, myśleć tylko
racjonalnie, działać bez emocji, ma
trudności w wyrażaniu
jakichkolwiek uczuć. Jeśli dziecko
musiało spełniać potrzeby swoich
rodziców, to często w dorosłym
życiu rezygnuje ze swoich potrzeb
na rzecz drugiej osoby, nawet
kosztem samego siebie, będzie
spełniać potrzeby innych osób.

Oczywiście tych schematów jest
więcej, można też je różnie
opisywać. W domu też o wiele
więcej zazwyczaj się pojawia
niewłaściwych zachowań
rodziców, niż te wyżej
wymienione, jednak ważne jest to,
że często dorosły który wynosi
schematy ze swojego dzieciństwa
nieświadomie tak postępuje.
Czasami zdarza się samemu
dostrzec niektóre rzeczy u siebie
np. że nie radzimy sobie ze złością
jak nasi rodzice, albo powtarzamy
te same słowa, które rodzice do
nas kierowali, jednak, żeby odkryć
wewnętrzne schematy które nami
kierują często potrzebna jest
psychoterapia.

Znamy hasła „przemoc rodzi
przemoc”, „ktoś kto bije dziecko,
sam był pewnie bity”, „krzyczy tak
jak swoja matka”, „ulega
wszystkim jak swój ojciec”, jednak
te hasła mają większe, głębsze
znaczenie.

Wyzwolenie daje rozpoznanie
najpierw swoich schematów, a
następnie próba ich zmiany,
jednak łatwo napisać trudniej
zrobić. Jest to proces często
żmudny i trudny do utrzymania.

Błędne koło
Ewelina
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Spójrzmy na jedną prostą rzecz:
dzieciństwo trwało lata, wbijało się
w naszą psychikę, zajmowało
Nasze ciało i otulało naszą duszę, a
teraz na już i w tej chwili
chcielibyśmy coś zmienić albo
nawet wszystko.

Polubmy siebie, spróbujmy siebie
zrozumieć, odkopmy to co nas boli
i przede wszystkim bądźmy
cierpliwi, a zmiana

może nastąpić.

„Nie od razu Rzym zbudowano”.



na to, by przypadkiem nie
skonfrontować się z własnymi
uczuciami.

Zdobyłam się jednak na odwagę,
by zawalczyć o siebie. I tak już
zostało, przekonałam się, jak
cholernie ważnym jest czuć i
pozwolić sobie na to, by
przyjmować te uczucia takimi,
jakimi są, nazywać je i cieszyć się z
nich. Zadbałam o tę małą Kamilkę,
która została skrzywdzona jako
d z i e c k o .
I tym sposobem nauczyłam się
kochać siebie i cały czas uczę się tej
miłości, praktykując ją każdego
dnia. To dzięki niej poczułam się
kobietą i poczułam siebie!
Naprawdę warto było.

A na koniec dodam tylko...
Nie szukajmy na zewnątrz tego, co
mamy w sobie.

FENIXPSYCHOTERAPIA

Krótki tekst o miłości do siebie
Kamila

Ach ta miłość... Kimżeż byśmy byli,
gdyby tej miłości nie było...

To wspaniałe uczucie, które
powinno dotykać, pieścić nasze
umysły i ciała każdego dnia.
No właśnie, tylko dlaczego tak
ciężko o tę miłość. Ilu ludzi, tyle
historii, a tak szczerze
powiedziawszy niewiele z nich jest
w pełni szczęśliwych. Najbardziej
przerażające i poniekąd też
ciekawe w tym jest to, dlaczego tak
się dzieje, dlaczego wmawiamy
sobie, że nie zasługujemy na tę
miłość. Tkwimy w toksycznych
związkach myśląc, że już nic
lepszego nas nie czeka.
Nic bardziej mylnego!
Otóż czeka i to więcej niż możemy
sobie zdawać nawet sprawę, a
odpowiedź na pytanie, gdzie
szukać jest właśnie w nas.
Poznawanie siebie, akceptacja
wszystkich swoich wad i zalet to
właśnie wyraz miłości i szacunku
do własnej osoby. Z czasem nie

potrzebujemy, żeby to ktoś
uzupełniał tę wewnętrzną pustkę.
Potrafimy zadbać o siebie, nie
pozwalamy na to, by ktoś
przekraczał nasze granice, nie
pozwalamy, by nas krzywdzono i
sami też przestajemy krzywdzić
siebie. Mamy siłę, by wyjść i już nie
wrócić. A stoi za tym właśnie
miłość. Łatwo się mówi, wiem...

Wiem o tym akurat bardzo dużo,
bo paląca wręcz kiedyś nienawiść
do samej siebie spowodowała całą
masę przykrych wypadków w
moim życiu. Uzależnienie
początkowo od narkotyków, od
alkoholu, od tytoniu. Żyłam z
toksyczną osobą przez niemal 8 lat,
męcząc się każdego dnia. Tak
bardzo chciałam odejść, a tak
bardzo nie potrafiłam. Tak
panicznie bałam się samotności, że
tkwiłam w tej bezsensownej i
zarazem przemocowej relacji.
Ucieczka w alkohol była sposobem
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Zepsute lalki
Magda K.

„To nie ludzie ulegają zepsuciu.
To psuje się w nich Człowiek”

Kiedy jesteś pewien siebie,
czujesz, że zaczyna się na dobre
życie, że się spełniasz, idziesz
wciąż dalej, brniesz do przodu,
robisz rzeczy, o których nawet
nie śmiałeś pomyśleć jeszcze
jakiś czas temu… Nagle o czymś
zapomniałeś. W Twoim
pięknym świecie są ludzie,
pragnienia spełniasz wśród
ludzi, ludzi rożnych: zdrowych,
chorych na ciele i umyśle,
spaczonych, zranionych,
agresywnych z nieszczęścia.
Zapomniałeś, że oni się
pojawiać będą, będą ranić Cię
wielokrotnie, ale przypomnisz
sobie o tym, że Ci ludzie, zostali
popsuci gdzieś tam w
dzieciństwie jak lalki, funkcjo-
nują czasem bez kończyn, z
twarzą pokiereszowaną od
noża, nożyczek,tępego przed-
miotu. Ci ludzie myślą, że mogą
schować tą krzywdę, traktując
innych jak rzeczy. Jest to
niemożliwe i Ty o tym wiesz, Ty
to widzisz, a oni nie wiedzą, że
wiesz, pokazujesz to będąc
pomiędzy ich zachowaniem, a
braniem ich czynów do siebie.
Właśnie pomiędzy jest coś
ważnego - to „ prawda”,zosta-
wiasz zniekształcenie pozna-
wcze, już się w to nie bawisz, bo
wyrosłaś z tego, możesz im
współczuć, bo tak bardzo
przywykli do swoich ran, że nie
widzą swojego kalectwa Rób
swoje, a z czasem na dobre
nauczysz się „ sterować żaglami
po wzburzonym morzu.”



FENIXPSYCHOTERAPIA

17

wspomniana babcia nie
wychodzi z inicjatywą
kontaktu ze mną, ale
pomimo wszystko kocham
ją i szanuję. Odwiedzam
i pomagam. Swoją uwagę
skupiam na swoim sercu,
które nie jest pełne tylko
miłości. W głębi tego
problematycznego narządu
także znajduje się odrobina
smutku, ziarnko złości, żalu
jak i kruszek niezrozumienia.
Byłoby ich tam więcej, ale
często robię porządki.Ciężko
mi zachować te proporcje,
szczególnie jak mąż mnie
złości czy po prostu milczy
bądź gdy siostra znów myśli
tylko osobie. Jednak
zastanów się, czy mamy
wpływ na ich zachowanie?

Mamy wpływ na siebie, na
to co kwitnie w naszym
sercu,co chcemy przekazać
innym i jak ich
t r a k t o w a ć . M o ż e m y
doceniać każdy promyk
słońca,zjedzonąz radością
czekoladkę i cieszyć się tym,
że mamy kolejny
dzień, rodzinę a może nawet
przyjaciół. Napisz im„miłego
dnia”, zapytaj, jak się
mają.Możemy porozma-
wiać, delikatnie poinformow
ać ich o tym, co nas smuci.
Nie zastanawiaj mysię, co
mają inni w sercach, czemu

tak się zachowują. Nadal
bądźmy dobrzy i siejmy
nadzieje. Tyle możemy
zrobić. Traktować ich
z miłością,radościąi wdzię-
cznością.Niech zakwitną
serca pełne miłości. Mianuje
to moim wyzwaniem na
każdy dzień naszego
dobrego życia.

Do kogo dziś
zadzwonisz?

Rozmyślając nad swoim
życiem, ludźmi, którzy nas
otaczają zastanawiałam
się, co każdy z nas kryje
w sobie, w sercu. W ten jeden
z wielu melancholijnych dni
mojego życia, zastanowiłam
się kto mnie otacza, kto
przede wszystkich chce się
mną otaczać. Nie mówię
o życiu wirtualnym, tylko tu
i teraz. Stwierdzam - nie jest
to bardzo liczne grono. Nawet
moja babcia wpasowała się
idealnie w przykład osób,
z którymi jednostronny,
bądź słaby kontakt. To zawsze
ja pierwsza dzwonię
i odwiedzam, pomimo że ona
wykonuje do swoich
koleżanek kilkanaście
telefonów dziennie, a do
siostry przemierza setki
kilometrów sama samo-
chodem, gdy do mnie ma
zaledwie kilkanaście. Myśląc
o relacjach z bliskimi,
zastanawiamy się, co oni kryją
w sercu. Mówiąc o relacjach
z którymi łączy
nas dobrych kontakt
z łatwością wymienimy
ich zalety. Jednak co do
osób, które ciężej nam
zrozumieć, bądź z którymi
mamy gorszy kontakt -
to łatwiej nam wymienić ich
wady. Pomyśl teraz, co Ty
masz im do zaoferowania ze
swojego serca. Wyżej

Do kogo dziś zadzwonisz?
Magda N.
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Dziecięce pojmowanie śmierci...
Ewa i Natalia

Usłyszałam dziś od żony pacjenta,
że nie ważne co zrobimy i tak nigdy
nie jesteśmy w stanie w pełni
przygotować się na odejście
bliskiej osoby. Że nie ma znaczenia,
ile byśmy o tym nie myśleli i nie
układali sobie tego w głowie to i
tak przerasta to ludzką zdolność
pojmowania...

Nieodwracalność śmierci... Kiedy o
tym myślę przypomina mi się moja
wizyta domowa sprzed kilku
tygodni. Było to spotkanie z małą,
6 letnią dziewczynką, której mama
była pod opieką naszego
hospicjum domowego.

Rozmowy o śmierci nigdy nie są
łatwe, ale rozmowa z małym
dzieckiem jest w moim odczuciu
jeszcze trudniejsza. U dzieci w tym
wieku dopiero zaczyna kształtować
się pojęcie nieodwracalności, nie
do końca zdają sobie sprawę, co
się za nim kryje, podobnie
tajemnicza i niejednoznaczna
pozostaje dla nich kwes�a śmierci.

Spotkanie z małą Zosią było dla
mnie niezwykłym
doświadczeniem. Zobaczyłam jak
na swój sposób stara się zrozumieć
śmierć, w pewnym momencie
naszej rozmowy powiedziała:

− Ludzie muszą umierać, bo
byśmy się wszyscy nie pomieścili,
musieliby wyciąć te wszystkie
drzewa i pobudować tu domy, a i
tak by nie starczyło miejsca.

Kolejne spotkanie z małą Zosią, już
po śmierci jej mamy, było tylko
potwierdzeniem wcześniejszych
obserwacji. Zosia poproszona o
narysowanie rodziny powiedziała:

− Ale wie Pani, to będzie
trudne.

− Dlaczego tak uważasz
Zosiu?

− Bo wie Pani ja… nie mam
już mamy i nie wiem, czy mam ją
rysować, czy nie… Albo wie Pani
narysuję mamę też.

− Dobrze- odpowiedziałam.

W trakcie rysowania Zosia
opowiadała o swoich emocjach, o
tym co czuje, co się dzieje i
rysowała. W pewnym momencie
wzięła kredkę, która nie było
wystarczająco zatemperowana.
Wyszłam po temperówkę,
wróciłam z zaoostrzoną kredką i
Zosia rysowała dalej.

− Koniec - oznajmiła Zosia.

Przyjrzałam się rysunkowi i
poprosiłam o nazwanie osób,
które na nim umieściła. Byli
wszyscy członkowie rodziny,
włącznie ze zwierzątkami, za
wyjątkiem mamy. Zosia wyjaśniła
mi, że w momencie kiedy poszłam
po temperówkę podjęła decyzję,
że jednak nie narysuje mamy, bo
tutaj nie pasuje, gdyż teraz jest w
grobie i jej tutaj nie ma…

− Tato mówi, że jest, ale ja
jej nie widzę…

My, dorośli często mówimy, że nasi
bliscy zmarli wciąż są wśród nas,
mając na myśli, że pamięć o nich
jest żywa w naszych myślach i
uczuciach, że mimo śmierci
czujemy z nimi łączność. Dla małej
Zosi, podobnie jak dla innych dzieci
w jej wieku, takie abstrakcyjne
rozważania nie są jeszcze
dostępne. Nie umieściła mamy na
rysunku, bo już nie mogła jej
zobaczyć, wiedziała, że mama jest

w grobie więc nie mogła
jednocześnie znajdować się
pośród żywych. Zaglądanie w głąb
duszy i psychiki dziecka może nas
bardzo zaskoczyć, bo to, co wydaje
się być bardzo oczywiste z
perspektywy dorosłego, z punktu
widzenia dziecka może wcale takie
nie być.

Wiele osieroconych osób pogrąża
się we wspomnieniach, fantazjuje,
rozmawia ze zmarłym, niejako
wyłączając się z życia i utrudniając
sobie tym samym pogodzenie się
ze śmiercią ukochanej osoby.
Jednak dla niektórych, gdy
rzeczywistość jest nie do przyjęcia
jest to jedyny sposób na uporanie
się ze stratą.

Niewiele osób potrafi także
swobodnie rozmawiać o śmierci z
dzieckiem. Wyobrażenie o śmierci
zmienia się wraz z wiekiem
dziecka, począwszy od myślenia o
niej jak o stanie przejściowym i
odwracalnym (jak w przypadku
postaci z bajek czy kreskówek),
personifikację, do stanu pojęcia
stałości, nieodwracalności, aż po
realistyczną koncepcję, która
oznacza śmierć jako następstwo
nieuniknionego procesu
biologicznego.

Dzieci różnorodnie, tak jak w
przykładzie małej Zosi, reagują na
śmierć któregoś z rodziców, ale z
pewnością bardzo ważna jest
uwaga i troska otoczenia, która w
danym momencie zastępuje w
pewnym sensie dziecku ukochaną
osobę, za którą tęsknią i tak bardzo
jej potrzebują.

Jeżeli dorośli nie zrozumieją reakcji
i potrzeb dzieci, mogą one
zamknąć w sobie swój ból i
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poczucie straty, co w przyszłości
może doprowadzić do zaburzeń w
sferze uczuciowej.

Dlatego tak ważna jest pomoc,
uważność na potrzeby dziecka,
aktywne słuchanie, pozwalające
na wyrażenie nagromadzonych
emocji np. żalu czy gniewu, ale i
poczucia winy.

Okres dorastania, adolescencji, to
sam w sobie trudny czas, a utrata
mamy czy taty jest często
dramatem, czymś ponad siły

młodego człowieka, dlatego tak
istotne jest, aby pozwolić się
dziecku otworzyć i będąc tuż obok
dać mu przestrzeń na wyrażenie
swoich uczuć.

Ewa Czech - psycholog,
psychoterapeuta, Hospicjum
Sosnowieckie im. św. Tomasza
Apostoła.

Natalia Pasterak - psycholog,
psychoterapeuta Hospicjum
Sosnowieckie im. św. Tomasza
Apostoła.
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doświadczenia, bo uświadomiłem
sobie jakim byłem egoistą
bezsilnym wobec tej choroby.
Paradoksalnie zaszywanie się
esperalem też dało mi bardzo
dużo,bo mój organizm mógł sobie
odpocząć od mojego picia kilka
dobrych miesięcy i lat. Wątroba się
regenerowała. Pomógł zaszyty
straszak, tak zwany ,,policjant”.
Niestety rozum zostawał na tym
samym poziomie, a nawet
gorszym.

Pisząc to jestem przekonany, że
wszystko, co się wydarzyło w moim
życiu nie było przypadkowe i jest
moim doświadczeniem,
świadczącym o tym, że nawet z
takiego dna można się odbić.Nie
neguję żadnych terapii, odwyków,
środków przymusu typu esperal
czy szpitali psychiatrycznych bo
wiem, że warto próbować i było mi
to potrzebne do zrozumienia mojej
choroby.Ale dopiero wspólnota,
do której nie chciałem nigdy trafić,
otworzyła mi oczy, umysł, serce i
ducha.

Jestem wdzięczny wszystkim,
których spotkałem na mojej
drodze do dnia dzisiejszego. Fajnie,
że jesteście, a ja jestem z wami.

W moim życiu nie ma przypadków.

Mam na imię Michał i jestem
alkoholikiem.

Chciałbym się podzielić
doświadczeniem, jak dziś widzę z
perspektywy czasu, to co się
podziało w moim życiu. Ponad
dziewięć lat temu po raz pierwszy
przekroczyłem próg AA w
poszukiwaniu rozwiązaniu moich
problemów, które się coraz
bardziej nawarstwiały i
spowodowały, że sięgnąłem dna.
Oczywiście na tamten czas winni
byli wszyscy tylko nie ja. Dzięki
wspólnocie i doświadczeniom
innych alkoholików,awdalszej
kolejnościwejściuna program
12krokówdoznałem przebudzenia
duchowego i otwartości umysłu.

A więc od początku. Gdy 22
latatemu poszedłem dla świętego
spokoju na odwyk
siedmiotygodniowy i zrobiłem
sobie z niego sanatorium
pojmowałem to jako stratę czasu i
z radością obwieściłem wszem i
wobec, że nie udało się ze mnie
zrobić alkoholika. Byłem
wzorowym pacjentem, który
rokował, że zmieni się
jegomyśleniecodoproblemu z
alkoholem. Mój spryt i
nieograniczone zdolności
manipulacji drugimi ludźmi
sprawiały, że budziłem zaufanie
nawet wśród terapeutów. Dzisiaj,
gdy wracam do tamtych czasów,
widzę jaki byłem zakłamany,
pyszny, egoistyczny, nie potrafiący
przyznać się do bezsilności i
niekierowania swoim życiem. Po
drodze były spotkania z
psychologami i psychiatrami,
którzy po moich wypowiedziach z
lekkim uśmiechem stwierdzali, że
jeszcze ze mną nie jest tak źle i
potrzebuję jeszcze czasu by się

dopić i dobić. Był taki moment w
moim życiu, gdy byłem już po
drugiej stronie światła. Pewnego
dnia tak się spiłem po ciągu, że
alkomat wykazał przeszło 4
promile, a po wyjściu zkomisariatu
w drodze do domu rozbiłem
głowę. W konsekwencji była
konieczność operacyjnie usunąć
krwiaki i skrzepy z mojej chorej
głowy. To również nie
spowodowało uświadomienia
sobie mojego chorego położenia.
Gdy po sześciu latach od odwyku
znowu wszyscy uważali, że nie piję
normalnie, a ja tracąc prawo jazdy
za jazdę po alkoholu na trzylata,
postanowiłem, a właściwie dałem
się namówić żonie do zaszycia się
esperalem. Żeby było śmieszniej
zaszywałem się pięć razy rok za
rokiem, a właściwie co rok z
opóźnieniem, bo po 11 miesiącach
od zaszycia próbowałem
kontrolować picie. Z roku na rok
opóźniałem zaszywanie. Ostatni
esperal zapiłem po pięciu
miesiącach. Cud, że żyję. To był ten
moment, gdy stanąłem przed
wyborem: życie albo śmierć.

Dlaczego to piszę? Ponieważ w tym
okresie miałem silne poczucie
winy, że wszystko, co do tej pory
próbowałem robić ze sobą i dla
kogoś, nie miało sensu. Był to
stracony czas. Gdyby można było
go cofnąć, byłoby inaczej.
Program, zwłaszcza czwarty krok i
czas spędzony we wspólnocie,
zmieniły postrzeganie mojej
przeszłości. Uznałem, że w moim
życiu nie ma przypadków, a
wszystko co się wydarzyło do
momentu wstąpieniu do
wspólnoty miało sens i było
namacalnym dowodem, że nie
radzę sobie z alkoholem. Dzisiaj
wiem, że odwyk dał mi

Moje doświadczenie
Max
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Napisać coś o Miłości. Wydawało
mi się to na pierwszą myśl banalnie
proste, zwłaszcza teraz gdy wiosna
stoi w progu i wszystko co się
dzieje wokoło kojarzy mi się
wyjątkowo z tym uczuciem. Akurat
słoneczko całym swym wdziękiem
operuje na błękicie nieba, co
udziela się wszelkiemu stworzeniu,
bo tuż za moim oknem las, a tam
zaczęły się już śpiewy godowe
sikorek, kosów, szpaków a i dzięcioł
ostro zabrał się do pracy. Klimat
idealny na refleksje w temacie.
Minęło siedem lat od kiedy
zacząłem dostrzegać barwy i
odcienie tegonajważniejszego
uczucia, wartości, która
decydujeomoim człowieczeństwie.
Muszę przyznać, że w dzieciństwie
było mi dane doświadczyć
wszystkichaspektów składających
się na to uczucie. Bez tej wartości
moje życie nie miałoby sensu.
Zawsze towarzyszyło mi pragnienie
dobra i szczęścia. Niestety z
czasem gdy pojawił się alkohol w
moim życiu jako środek
pozwalający szybciej i łatwiej
osiągnąćtenstan, spowodował, że
stałem się zakłamanymegoistą,
szukającym tylko swego. Lata
pijaństwa, upadków i przykrych
konsekwencji wypatrzyły cechy
jakie definiują miłość. Stałem się
dokładnym przeciwieństwem tych
cech. Burzyłem zaufanie wokół
swoich najbliższych i
znajomych,przybierając maski, a
zarazem kamuflując coraz to
większe kłamstwa. Sam też
przestałem wierzyć w kogokolwiek
i cokolwiek. Bezwzględny brak
zaufania powodował staczanie się
do samotnościi pustki duchowej.
Traciłem nadzieję i nie potrafiłem
znieść własnego widokuwlustrze.
Zazdrościłem coraz bardziej tym
wszystkim ,,normalnym”, co

wzbudzało we mnie złość i gniew.
Chciałem znowu stanąć na
świeczniku, lecz nie miałem
cierpliwości by dać sobie czas na te
zmiany. Potrzebowałem tego
uczucia ,,już” i ,,teraz” i jedyne, co
na tę chwilę mogło mi to dać, to
był alkohol. Po tej chwilowej
fałszywejmaskaradzie, przychodził
obraz całkowitej porażki,wstydui
przerażającejwizji przyszłości.
Traciłem sens życia czując coraz
bardziej swoją bezsilność wobec
alkoholu i utraty kontroli nad
swoimżyciem. Moja ogromna
pycha, fałszywa duma i
egocentryzm budowały
zniechęcenie i odrazę wśród osób
mi bliskich, ważnych i kochanych.
Systematycznie traciłem siłę i
kiedy sobie uświadomiłem, że jak
kiedyś przed upadkiem w
chorobie, mogłem przenosić góry,
tak teraz nie jestem w stanie
podnieść kamyka. Świat stał się dla
mnie wrogiem, gasiłem skutecznie
ducha miłości w sobie.

Usłyszałem ostatnio mądre słowa
śp. ks. P. Pawlukiewicza,
potwierdzające to wszystko, co
podziało się przez ten okres, nim
została odebrana mi obsesja picia,
że ,,zbiegi okoliczności, są
początkiem interwencji Pana
Boga”. Właśnie z takiej
perspektywy patrzędziśnate
doświadczenia. Nazbierało się tyle
tych różnych sytuacji, że można by
książkę napisać izatytułowaćją
,,Konsekwencje”. Chociażby
,,niebieska karta”, zabrane prawo
jazdy na rok po jeździe pod
wpływem, sprawaoalimenta,
degradacja ze stanowiska w
pracy,detoks,terapia indywidualna
i grupowa, wspólnotaAA,odwyk
dzienny. W sumie okres ten trwa
dwa latawytężonego oszukiwania

siebie i innych przez poszukiwanie
łatwiejszej, łagodniejszej drogi.
Wszystko kończy się a zarazem
zaczyna na odwyku zamkniętym w
Gorzycach. To było moje ,,DNO”.
Same okoliczności w jakich
znalazłem się na odwyku można
określić interwencją Opatrzności
Bożej. Później to następujące
jedne po drugich małe i większe
cuda. Jednak, żeby to wszystko
mogło się zadziać potrzebna mi
była odrobina pokory, odwagi i
chęci. Bez całkowitej kapi-
tulacji,porzucenia starych
schematów myślowych
i racjonalizacji swoich postępowań
nie byłoby szans na powstanie z
kolan, czy raczej odbicia się od
dna. Na tym właśnie polega
paradoks, że moja droga
do,zwycięstwa” zapoczątkowana
została przez poddanie się.
Odrzuciłem wszelkie uprzedzenia
w stosunku do terapii, mi�ngów
AA i programu 12kroków. Rzuciłem
się w wir pracy nad sobą, kierując
się wartością nadrzędną.Miłością.
Pojawiła się nadzieja na lepsze
jutro i wiara w to, że jestem w
stanie zmienić myślenieipopatrzeć
trzeźwym okiem na rzeczywistośći
pozostawione po sobie
pobojowisko po latach pijaństwa.
Pierwszym dowodem na istnienie
prawdziwej miłości, nazywanej,,
twardą”, to miłość żony, której
cierpliwość, konsekwencja i
stanowcze stawianie granic, dały
mi do zrozumienia, że żarty się
skończyły i to też w głównej mierze
zaważyło na podjętych decyzjach.
Drugim takim miejscem, gdzie
doświadczyłem miłości była moja
grupa macierzysta AA oraz
przyjaciele z terapii pogłębionej w
poradni leczenia uzależnień. Po
prostu dostosowałem się do
zaleceń na wypisie z odwyku. Te

Miłość
Ziko
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filary są dla mnie dziś źródłem
miłości dzięki którym mogę
każdego dnia wzrastać i patrzeć z
optymizmem w przyszłość, poczuć
co to pogoda ducha, a w trudnych
chwilach i wyzwaniach mogę na
nich wszystkich liczyć. Ta nowa
jakość miłości zaczęła mnie
przepełniać tak bardzo, że z
wdzięcznością zacząłem się nią
dzielić z wszystkimi wokoło, a
zwłaszcza z tymi, którzy wciąż
jeszcze cierpieli z powodu
alkoholu. Nadało to nowy sens
mojemu życiu i trwa nadal. W ten
sposób mogę spłacać dług wobec
tych, którzy wyciągnęli mi
pomocną dłoń, jak również
zadośćuczynić wszystkim tym,
którym wyrządziłem krzywdy,
zraniłem w różny sposób, a
zwłaszcza docenić ich cierpliwość.
Uważam też, że jedną z form
miłości jest to, gdy
bezinteresownie mogę poświęci
swój czas i siebie z wdzięcznością
za odzyskane zdrowie. Jestem
przekonany,że gdybym całkowicie
nie oddał ,,kierownicy” mojej Sile
Wyższej, to nie mógłbym żyć pełną
życia, tak jak dziś.

Dziś jestem wdzięczny za te
bolesne wspomnienia i
konsekwencje. Gdyby nie te
wszystkie upadki i upokorzenia nie
byłbym w stanie docenić tego, jak
smakuje prawdziwa wolność i
czym tak naprawdę ona jest.

Wierzę w to, że gdy miłość jest na
pierwszym miejscu to wszystko
inne jest na swoim.

Pozdrawiam i do zobaczenia na
szlaku.



czas, gdy kobieta się nauczy,
że jej się też coś w życiu
należy.

Że zawalczy o swoje własne
JA.

Że porzuci ten ból i oddali się
od rozpaczy po to, by mogła
poczuć jeszcze, że świeci
słońce i odzyskać promień
nadziei na lepsze jutro, by
kiedyś móc powiedzieć…

DAŁAM RADĘ.
WYGRAŁAM!
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Nie miej do mnie żalu.
Spieprzyłeś to! Nie potrafiłeś
poświęcić mi czasu! Nie
umiałeś szczęścia mi dać!
Choć na tą resztę życia,
które nam zostało. Nie
doceniałeś, gdy byłam
zawsze przy tobie, kochałam
miłością opiekuńczą,
matczyną, a na koniec
małżeńską!

Teraz jest już za późno.Twój
płacz nie wzrusza mnie. Ja
wylałam morze łez przez
ciebie! Spójrz w lustro i
poszukaj, gdzie są twoje
błędy? Nie miej do mnie żalu,
bo po kolejnej próbie
ratowania naszego
małżeństwa wiem, że chcieć
tego muszą dwie strony, a
jedna nic nie zdziała.
I wreszcie odpuściłam. Na
pewno jest mi przykro, nawet
miałam żal do siebie... Co
zrobiłam nie tak? Ale wiem,
że ja z siebie dałam 100%.

Alkohol zawsze wygrywał i
twoja narastająca agresja, aż
wreszcie musiałam odpuścić.
Powinniśmy jako rodzina
gospodarować wartościami,
uczuciami jak i emocjami, a
nie tylko zamartwiać się, ile
wypĳesz i jaki humor
będziesz miał, czy i w jaką
formę agresji wpadniesz. W
trzeźwym człowieku jest
prawda i nie mówię o jego
piciu, ale jego postępowaniu,
o tym, że człowiek trzeźwy
przewiduje skutki swoich
czynów! Człowiek trzeźwy
jest tolerancyjny,
odpowiedzialny za dziś,
jutro, rok i lata i wie, że nie
może żyć bezmyślnie.

Gdy związek się kończy
okazuje się, że nie ma nas,
że nie ma się własnego

życia, bo wcześniej było
wszystko dla wszystkich
prócz siebie…Bo żyło się
ciągle dla kogoś...

Tak, byłam dla ciebie ofiarą,
to ja za dużo dawałam, a ty
za dużo brałeś. Nie miałam
od ciebie nic w zamian, a
tylko przepaść, do której
mnie przyciągałeś…

Ale powoli się wydrapałam.
Trwało to długo, ale dałam
radę z pomocą Bożą i innych
wspierających mnie ludzi!
Drogą do serca kobiety jest
szacunek i troska, a ja
twojego szacunku do mnie
nigdy nie widziałam. Tylko
ciągłe niedoskonałości we
mnie widziałeś, wady, braki.
A TROSKA to znaczy
troszczyć się, dbać,
pomagać, wspierać. BYĆ.

A ja byłam dla ciebie tylko
kulą u nogi, którą można było
kopać, obracać, rzucać w
różnych kierunkach! Byłam
dla ciebie jak niepotrzebny
śmieć rzucony na wiatr. I tak
długo miotałam się w tym
huraganie, zimnie, deszczu,
burzy...

Teraz, gdy spoglądam
wstecz widzę tyle lat
straconych, czasem wydaje
mi się, że to był moment,
chwila, a nie przecież pół
życia…

Jedynie dziś o co mogę mieć
żal do siebie to to, że
zostając z tobą i czekając na
twoją zmianę skrzywdziłam
tym moich synów, bo musieli
w tym trwać i patrzeć na
ciebie jako sprawcę i mnie
jako ofiarę…

Ale wiedz, że przychodzi taki

List do męża
Renata
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Z każdą chorobą mamy szansę wygrać
Małgosia

lewą półkulą mózgu i
kolejna operacja ratująca
życie. Niestety po operacji
pojawiła się neuralgia
gałęzi skroniowo-
jarzmowej od nerwu
szczękowego. Moja lewa
strona twarzy stawała się
martwa.

W roku 2013 po kilku już
operacjach został mi
zamontowany stymulator
mózgowy, co pozwoliło na
w miarę normalne
funkcjonowanie. Niestety
baterie w owym
urządzeniu trzeba było
wymieniać co ok. 2 lata, a
to wiązało się z kolejną
operacją.

W 2019 r został
wymieniony na nowej
generacji, dwukanałowy,
programowalny, ładowany
indukcyjnie. To powinno
pozwolić na wydłużenie
czasu między operacjami
do około 7-9 lat.

Mimo ciężkiej choroby
postanowiłam się dalej
kształcić i w trakcie
leczenia, pomiędzy
operacjami ukończyłam
policealną szkołę o
kierunku Ratownik
Medyczny, a potem

obroniłam licencjat.
Podjęłam również pracę
jako ratownik. Aktywna
zawodowo jestem przez
cały czas.

Oczywiście życie pisze nam
swoje scenariusze i w
trakcie swojej choroby
miałam jeszcze pod opieką
moich schorowanych
rodziców (oboje po
udarach). Mama na wózku
inwalidzkim, a tata
dializowany. Nie muszę
chyba nikomu tłumaczyć,
co to oznacza w życiu
codziennym.

Ogromnym wsparciem
obdarzyła mnie w tym
czasie córka, naprawdę
kochane dziecko. Zawsze
jest, kiedy jej potrzebuję,
odczytuje moje potrzeby
zanim zdążę cokolwiek
powiedzieć i nie wstydzi
się, mimo że jej matka jest
bez włosów i z dużą ilością
blizn pooperacyjnych.
Nigdy nie traktowała mnie
też jak osobę chorą, a w
kwes�i blizn to tak fajnie to
określiła:

- Mamo. Te blizny dodają Ci
charakteru i inności.

Ona ma ogromną moc.
Moc i siłę, która, gdy mi jej

Mam na imię Małgosia,
jestem ratownikiem medy-
cznym i kimś kto ma
ogromną wolę walki.

Tak. Walki.

Ponieważ każdy mój
kolejny dzień to swoista
walka o dni następne, o to
bym mogła normalnie
prowadzić dom, pracować,
po prostu funkcjonować.

Historia mojej choroby
sięga roku 2009, wtedy to
w dniu swoich 30 urodzin
otrzymałam informację o
nowotworze.

Nie był to niestety mój
wymarzony prezent.
Diagnoza: nowotwór
niezłośliwy.

Po operacji zaczęły się bóle
szyi i twarzy, które się z
czasem mocno nasilały.
Przez ponad rok byłam
leczona przeciwbólowo,
dopiero po silnych atakach
skierowano mnie w trybie
pilnym do Poradni
Leczenia Bólu w Krakowie.

Niebawem pojawiły się
k o m p l i k a c j e .
Niespodziewanie kolejna
diagnoza – krwiak
podtwardówkowy nad
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brakuje to śmiało mogę
czerpać od niej.

Jest jeszcze Michał. Moja
druga połówka. Anioł nie
człowiek. Podczas gdy ja
bywałam na pobytach w
szpitalu lub w pracy, to on
w zastępstwie opiekował
się moimi rodzicami.
Michał jest ze mną mimo
wszystko, bo tego chce, bo
mnie kocha. I jest również
łysy. Nie dlatego że
wyłysiał. Michał zaczął
golić głowę dla mnie. Żeby
mi nie było przykro, to on
również pozbył włosów i
robi to cały długi czas.

Przyszedł rok 2020 i
przyniósł ze sobą nowe
zagrożenie. Nie ominęło
mnie z racji wykonywanego
zawodu i zostałam
zakażona Covid-19.
Ponieważ mój organizm
jest mocno osłabiony to tę
chorobę również
przechodziłam ciężko.
Leczenie w moim
macierzystym szpitalu nie
mogło być kontynuowane i
przewieziono mnie do
Kliniki Chorób Zakaźnych w
Lublinie. Tam leczono mnie
ponad miesiąc i z powodu
powikłań pozostaję pod
kontrolą tejże Kliniki do
dnia dzisiejszego.

Nie wyobrażam sobie
sytuacji, w której
zostałabym wykluczona ze
społeczeństwa czy pracy z

powodu choroby lub
wyglądu, wiedząc, że mogę
pracować w szpitalu i
pomagać innym ludziom.

Jestem przykładem na to,
że jeśli znajdą się ludzie,
którzy tylko chcą pomagać
mogą dać innym szansę na
leczenie i wiarę w to, że z
każdą chorobą mamy
szansę wygrać.

Jest to długi i mozolny
proces, pełen upadków i
wzlotów, walki z samym
sobą ale jeżeli znajdziemy
siłę i chęć do walki z
przeciwnościami to każda
praca stanie się dla Ciebie,
tak jak i dla mnie pasją.
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Zdjęcia: Andrzej Stala




