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Nadzieja
Katarzyna Bosowska
Co jest po drugiej stronie
nadziei? Co sprawia, że nadzieja
staje się siłą napędową,
motywatorem, oknem do
innego świata? Po co nam ona?
Przecież każdy z nas wie, że
odarcie z nadziei dotyka tak
samo boleśnie jak śmierć. Że
dawanie nadziei na coś
beznadziejnego jest gorsze niż
czarno-biały, chłodny realizm
sytuacji.
Nadzieja to oczekiwanie. To
próba odpowiedzi na pytanie
bez odpowiedzi.Poszukiwanie
obszaru możliwego w niewiadomymi
niesprawdzonym.
Żyjemy z nią ramię w ramię. Jak
z miłością i wiarą. Pracą i
domem. Jedzeniem i snem.
Ocieramy się o nią na każdym
kroku, zaglądamy w oczy,
znamy jej imię.
Ale czy rzeczywiście? Czy na
pewno? Czym ona jest? Może
nadzieja to nasza ludzka słabość
we
wszystkich
sferach
funkcjonowania, może desperacja niewiedzy, brawurowa
chęć pokonania lęku, a może
przestrzeń duchowej wolności,
najprawdziwsza część nas, bo ta
odarta
z
obiektywizmu
doświadczeń, granica lądu,
przepaść,
trampolina
w
nieznane. Moja nadzieja może
być Twoim strachem, a Twoje
oczekiwania na spełnienie –
moimi na ich niespełnienie.
Nadzieja dziecka na dorośnięcie
bywa nadzieją rodzica na to, by
zawsze dzieckiem pozostało, a
nadzieja na samodzielność, to
często nadzieja dorosłego na

jego zależność. Nadzieja na
rozpoczęcie
nowej
drogi
zawodowej, rozwoju osobistego
stać się może jednocześnie
nadzieją
rodziny
na
niespełnienie i pozostanie
bliskiej osoby w domu, w
bezpiecznym, kontrolowanym
otoczeniu. Nadzieja uchodźców
na lepszy kawałek świata jest
nadzieją
innych
na
pozostawienie ich za drutem
kolczastym, a nadzieja więźnia
na oswobodzenie budzi czyjś
lęk przed jego powrotem.
I wszystkie inne nadzieje tego
świata
:
nadzieja
na
wyzdrowienie, życie, zdanie
egzaminów, osiągnięcie czegoś
znaczącego… można mnożyć
przykłady bez końca. W
potocznym języku używamy
słowa nadzieja pewnie kilka
razy
w
ciągu
dnia.
Odpowiadamy „mam nadzieję”
na ironię i żart, na życzenia
urodzinowe i te o dobrą drogę,
posługujemy się nadzieją, gdy
chcemy zdążyć na pociąg i
zrobić udane zakupy. Mamy
nadzieję na ładną pogodę w
weekend i na to, że oprawców
dotknie palec sprawiedliwości.
Albo, że nie zabraknie nam
paliwa, gdy stoimy w korku, że
ktoś się nie obrazi, wybaczy,
zostanie, odejdzie.
Pogubić się można z tą nadzieją.
Sprofanowana do zwykłej
konsumpcji pokazuje nam, że
tak
zrośnięta
z
ludzką
kondycją stała się chlebem
powszednim. Tak oczywista,
przeplata się przez wszystko,
czego dotykamy. Nieuchwytna.

Nie wymagająca refleksji. Aż do
momentu, gdy jej zabraknie.
Gdy
poczujemy
głód,
pragnienie, lęk przed brakiem.
Wtedy
przechodzi
metamorfozę.
Dostępuje
zaszczytu niezwykłości, bycia
stanem wyjątkowym naszego
ducha. Bogu winne pragnienie
świętego spokoju osiąga rangę
życiowego
celu,
sensu,
odniesienia,
dla
którego
jesteśmy w stanie poświęcić
bardzo wiele. Tyle zmienić,
porzucić, przeorganizować. To
moment weryfikacji siebie.
Swoich poglądów i oczekiwań.
Punkt zwrotny w naszej
egzystencji. Nadanie jej nowego
miana,
subiektywne
naznaczenie, wejście w mrok.
Mówi się, że nadzieja to
światło. Ale dzień nie istnieje
bez nocy. I przecież odwrotnie.
Uważa się w psychologii, że
nadzieja należy do kategorii
uczuciowości wyższej. Pewnie
dlatego, że jest tak bardzo
transcendentna jak miłość i
wiara, a jednocześnie tak łatwa
do dostrzeżenia jak one. Bez
niej obozy zagłady byłyby tylko
tym, czym być miały –
fabrykami śmierci, szpitale
psychiatryczne tylko zakładami
dla obłąkanych, a wojny tylko
interesem. Bez niej kobiety
„przy nadziei” czekałyby „tylko”
na dziecko, a latarnie morskie
dawno straciłyby sens. Ikar nie
próbowałby
skrzydeł,
na
Godota nikt by nie czekał, a
Anielka nadal siedziałaby w
piecu,
z
nadzieją
na
wyzdrowienie. Nadzieja nas
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uskrzydla, przenosi w inne
wymiary, pokazuje niewidoczne
dla oczu, nadaje kontur temu,
co bezkształtne, odbiera ramy
temu, co nazwane. Jest ściśle
związana z tą częścią Ja w nas,
której nie znamy, a która
aktywuje się wtedy, gdy
zagrożone
zostaje
nasze
człowieczeństwo. W chorobie,
cierpieniu, strachu, niewoli,
nieszczęściu, bólu, tęsknocie,
rozpaczy,
samotności,
beznadziei. Bo przecież nie
chodzi o to tylko, abyśmy wtedy
poczuci się lepiej. Coś odzyskali.
Powrócili do bezpiecznego
miejsca, osiągnęli status quo i
odetchnęli z ulgą. Nasi umarli
nie wrócą, a my jesteśmy
śmiertelni.
Przemija wszystko. I to jest
beznadziejne. Ale jak pisał
śmiertelnie
chory
Tiziano
Terzani w swojej ostatniej
książce – wywiadzie ze swoim
synem - koniec jest moim
początkiem. Ten fantastyczny
włoski dziennikarz, którego
życie było poszukiwaniem
prawdy,
w
wydanym
pośmiertnie dziele mówi tak: „
według mnie istnieje pewna
reguła: Jeśli jesteś na rozdrożu i
widzisz drogę, która prowadzi w
dół, i drugą, która idzie w górę,
idź tą, która prowadzi wzwyż.
Wprawdzie schodzić łatwiej, ale
w końcu trafisz na jakąś dziurę.
To trudne, ale inny sposób
widzenia świata, wyzwanie,
sprawiają, że masz się na
baczności. Trzeba mieć się na
baczności, zarezerwować dla
siebie chwile samotności i ciszy,
refleksji i oderwania. I trzeba
patrzeć. Kiedy idzie się do góry
jest nadzieja.”
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Moja siła
Renata
Być silnym, co to znaczy?
A zwłaszcza dla kobiet?
To siła, która sprawia, że
mimo trudów potrafimy być
wielozadaniowe, nie patrzeć
tylko na siebie ale dbać też o
innych, nie patrzeć jaki się
ma humor, jak jesteśmy
zdołowani przez pryzmat np.
rodziny przemocowej.

początku jest to trudne.
Mówię sobie: czy ja dam
radę, a jak upadnę to co
potem?
Podstawa to akceptowanie
swoich wad i zalet, że każdy
jest inny w swym rodzaju.
Budowanie
zdrowych
nawyków wymaga pracy i
czasu...

Silne kobiety stoją z boku, mi
na przykład na początku
terapii DDA utkwiło w głowie,
że czułam się jak szara
myszka, która chowa się w
kącie,
chce
stać
się
niewidzialna, szuka dziurki,
żeby się schować, żeby ją
nikt nie zobaczył, skrzywdził.
A następne zwierzę to był
Lew.
Bo jak się nie spróbuje, to się
nie przekona. Więc teraz
walczę jak Lew. O siebie.
Tym, którym chciałam pomóc
na siłę, za wszelką cenę, nie
udało mi się... Bo najpierw
musimy zawalczyć o siebie,
a potem o resztę świata. Jeśli
ja się zmienię to inni to
widzą.
Oczywiście
jeśli
chcesz.

Wszystkiego się bałam, ale
małymi
kroczkami
budowałam
własną
wewnętrzną
wartość,
w
moim wnętrzu jest pełno
blizn i dla zasad stawiam
mur, bo to moja obrona.

Silne kobiety często stoją
gdzieś z boku, nie chcą się
wywyższać, chcą walczyć o
siebie nawet jeśli wiedzą, że
to trudne i zadają sobie
pytanie, czy dam radę, ale
trzeba próbować. Zawsze
dawać z siebie 100%w
poczuciu, że muszę robić
wszystko sama, nie prosząc
o pomoc, tak i było ze mną, a
powinno być na odwrót.
Najpierw ja i moje potrzeby, a
dopiero potem inni.

Popełniając błędy czegoś się
uczymy:
WALCZ O SIEBIE, A TEN
CZAS SIĘ NIE POWTÓRZY!

Trzeba zaakceptować siebie,
uczyć się bycia pewnym, to
wymaga odwagi i treningu i z
5
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Co jest najważniejsze w życiu?
Ewa Czech i Natalia Pasterak-Zygmunt
Co jest najważniejsze w życiu?
Zdrowie, miłość, bliscy, pieniądze,
wiara...
W rozmowach z pacjentami czy
podopiecznymi, dosyć często
poruszany jest ten temat.
Odpowiedzi bywają różne, ale ich
wspólną cechą jest duża zmiana
perspektywy w związku z chorobą
czy trudnymi doświadczeniami
życiowymi.
Najczęściej jednak w kategoriach
ważności podkreślana jest waga
zdrowia i zdrowego stylu życia, ale
zaraz potem pojawiają się takie
wypowiedzi : "Gdyby człowiek to
wiedział jak był młody" - mówią
często pacjenci - "ale wtedy to się
miało inny ogląd, trzeba było się
zająć dziećmi, rodziną, nikt nie
myślał o zdrowiu. Bolało to bolało,
brało się tabletki i szło do pracy, a
teraz się za to płaci". Wiele
poczucia winy, bezsilności i żalu
jest w tych opowieściach,
pojawiają się także pytania o to czy
dało się uniknąć choroby, czy może
wcześniej
ją
wykryć?
Czy
rzeczywiście byłoby to możliwe
gdybyśmy mogli cofnąć się w
czasie, to postąpilibyśmy inaczej?
Zwracali uwagę na inne rzeczy,
zmienili priorytety? A może jest
właśnie tak, że wybory, które
podjęliśmy
były
jedynymi
możliwymi ze względu na naszą
ówczesną wiedzę czy okoliczności.
Czy to jest tak, iż w danym
momencie podejmujemy najlepszy
z możliwych wyborów, bądź nie
mamy innego wyjścia, a dopiero
znajomość konsekwencji sprawia,
że oceniamy go jako dobry czy zły.
Pacjenci często podkreślają, że
doświadczenia ale też i odroczone
w czasie konsekwencje, na
przykład
zdrowotne
skutki

podejmowanych niegdyś decyzji
zmieniają optykę myślenia. Czy
jednak dzisiaj postąpiliby inaczej?
Niektórzy tak a inni nie, twierdząc,
że ich życie wówczas byłoby mniej
ciekawe, inni po prostu czują się
spełnieni. To poczucie spełnienia
pojawia się jednak raczej u
niewielkiej grupy pacjentów. Przy
czym są też tacy, którzy chcieliby
już zakończyć swoje życie i tym
powodem niekoniecznie jest
choroba: „proszę Pani ja już swoje
przeżyłam,
mam
ponad
dziewięćdziesiąt lat, czas odejść z
tego świata i zrobić miejsce
młodym”- mówi jedna z pacjentek.
Rozmawiamy o tym co ważne, ale
też o tym co trudne. Wielokrotnie
nasze wyobrażenie na ten temat
znacząco mija się z perspektywą
pacjenta. Zazwyczaj jesteśmy
gotowe na to, że rozmowa może
mieć wielowątkowy charakter np.
w wymiarze egzystencjonalnym,
duchowym
czy
nawet
filozoficznym. Tymczasem często
największe trudności dotyczą po
prostu
codziennego
funkcjonowania, problemów z
poruszaniem się, jedzeniem czy
snem.
Słuchając pacjentów, zauważamy,
jak zmienia się również nasza
optyka. Jak pewne rzeczy i sytuacje
ulegają
przewartościowaniu.
Pojawia się też taka refleksja czekając na dobry moment żeby
zacząć żyć i być szczęśliwym,
możemy czekać całe życie. Można
odnieść też wrażenie, że żyjemy w
zawieszeniu, czekamy aż miną
trudności, aż się dorobimy,
znajdziemy idealnego partnera i
tym podobne. Tymczasem mijają
kolejne
lata
pełne
niepowtarzalnych, wartościowych
momentów, które przegapiamy
6

czekając na coś wielkiego.
Podsumowując, najważniejsze w
życiu naszych pacjentów to
zdrowie, rodzina, wiara w Boga,
udane wybory np. małżeńskie i
szczęście własnych dzieci, radość z
wnuków, prawnuczków, miłość,
modlitwa. Ale pojawiły się też
odpowiedzi: „życie jest ważne,
Pani Doktor. Dopóki człowiek żyje
wszystko jest możliwe!”.
A co dla Ciebie jest najważniejsze
w życiu?
Pomyśl… ŻYCIE JEST TERAZ!
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Walka z rakiem i sobą
Piotr
Mam na imię Piotr. Jestem
trzeźwiejącym alkoholikiem od
2014r. a palenie rzuciłem w 2019r.
po czterdziestu latach palenia.
W dniu 11.08.2021r otrzymałem
informację
od
mojego
prowadzącego doktora: panie
Piotrze, to co było do usunięcia
zostało w całości usunięte.
Informacja ta dla mnie i mojej
rodziny wspaniała – miałem i już
nie mam raka.
Ale od początku. Ze zwykłym
bólem gardła zgłosiłem się w
styczniu do laryngologa. Po dwóch
miesiąca leczenia uznał, że należy
wykonać gastroskopię żeby coś
stwierdzić.
Potem
poleciało
bardzo szybko: gastroskopia, za
tydzień wycinek tkanki w szpitalu
na laryngologii do badania i po
dwóch tygodniach werdykt: ma
pan raka krtani, a dokładnie cała
nagłośnia jest zajęta przez raka.
Dodatkowo nastąpił przerzut do
węzłów chłonnych. Nogi się ugięły
i szok. Mam przyjaciół, pomogli i
od kwietnia mogłem rozpocząć
leczenie w Instytucie Onkologii w
Gliwicach.
Teraz z perspektywy czasu mogę
spokojnie, po analizie przedstawić
jak wyglądała walka z rakiem i z
samym sobą. Wyjeżdżając do
kliniki usłyszałem od przyjaciela
Adama: „pamiętaj, że idziesz do
szpitala tak, jak na leczenie
choroby, i tylko choroby”. Te słowa
były ze mną całe 8 tygodni
leczenia. W tym miejscu nie będę
opisywał
technicznej
strony
leczenia
–
radioterapii
i
chemioterapii, ale było bardzo
ciężko. Tracąc głos na trzy tygodnie
zrozumiałem jakim wielkim darem
jest komunikowanie się z drugim
człowiekiem.

Niejednokrotnie, nawet z przekorą
dziękowałem Bogu, że jestem od
siedmiu
lat
trzeźwiejącym
alkoholikiem. Gdyby nie moje
dobre wyniki z krwi (głównie
wątrobowe) nie dopuszczono by
mnie do leczenia radiologicznego i
chemioterapii.
Pozostała
by
operacja chirurgiczna: usunięcie
całej krtani i założenie rurki do
tchawicy. Dzięki Bogu do tego nie
doszło.
Chciałbym się skupić na tym, co
działo się z moją psychiką. Powiem
szczerze,
że
odpowiednie
podejście do choroby (patrz
wcześniej: słowa przyjaciela)
stanowi duży procent sukcesu.
Będąc pacjentem kliniki miałem
kontakt z innymi chorymi,
niejednokrotnie z mocniejszym
uderzeniem raka i widziałem
rozmaite postawy: od silnych
duchowo do totalnie rozbitych.
Trudno czasami było wciągnąć tych
drugich w rozmowę, a pamiętajcie,
że
na
zewnątrz
panowała
pandemia, a z tym brak odwiedzin
znajomych, rodziny.
Ja dzięki technice miałem
połączenia wizyjne z rodziną oraz
również ważne tygodniowe terapie
telefoniczne. To często pomagało
w
chwilach
zwątpienia,
zwiększonego bólu.
Masz kochającą rodzinę – będzie ci
łatwiej;
masz
prawdziwych
przyjaciół – będzie ci łatwiej.
Zawdzięczam, że mam tych
pierwszych i tych drugich tylko
moją postawą w trzeźwym życiu.
Istotną, bardzo ważną, a może
najważniejszą
pomocą
w
przeżywaniu leczenia była i jest
modlitwa. Niejednokrotnie dzięki
wierze w Boga i modlitwie
8

sprowadzałem swoje myśli na
właściwą ścieżkę.
Po wyjściu z kliniki musiałem
dosłownie postawić się na nogi i
fizycznie dojść do siebie (strata
wagi
19
kg,
to
sporo).
Dodatkowym, bardzo trudnym
etapem było odsunięcie środków
przeciwbólowych. Nawet dla
trzeźwiejącego
alkoholika
odsunięcie specyfików: tramalu
(na bazie narkotyku) i morfiny było
ciężkie. Z pomocą żony dałem
radę.
Mój umysł zaczął analizować
zaistniałą sytuację. Jeżeli powiem,
że jestem bardzo chory (miałem
raka), to będę chory, a rodzina to
zrozumie i przyzwoli mi na dalsze
„chorowanie”. Uważam, że taki
sposób życia zakończył by się
klęską.
Ja powiedziałem sobie: byłem
chory ale chcę wrócić do
normalnego życia, nawet gdyby ta
chwila miała trwać krótko. (te
choroby pozostają nieuleczalne do
końca).
W trakcie mojego dążenia do
normalności zauważyłem, że
całkowicie zmieniły się moje
priorytety jeżeli chodzi o rodzinę,
przyjaciół, znajomych. Podam
może głupi przykład: siedzę przed
telewizorem, oglądam bardzo
ciekawy program. Wtedy wchodzi
żona i prosi abym poszedł do
sklepu po brakujący produkt do
ukończenia pieczenia. Wcześniej
(przed
chorobą)
znalazłbym
wymówkę
i
dokończyłbym
oglądanie, ale czasy się zmieniły i
ważniejsze dla mnie była prośba
żony, a nie moja chęć zadowolenia
siebie więc poszedłem. Odniosłem
sukces – zadowolenie żony i
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samozadowolenie.Również
pojęcie czasu zmieniło się bardzo
mocno. Więcej swojego czasu,
oczywiście oprócz jazdy na
rowerze
i
gry
w
tenisa
przeznaczam dla rodziny, głównie
dlatego, aby życie ze mną było
przyjemnością i aby zapamiętano
mnie jako dobrego człowieka.
Dostałem od Boga drugie życie i
nie mogę go zmarnować. Miałem
żyć, by coś dobrego zrobić, czegoś
dokonać. Na chwilę obecną jeszcze
nie wiem co to będzie, ale
przyjdzie zadanie do wykonania i
wtedy muszę być gotowy do
działania.

Chciałem się podzielić moimi
spostrzeżeniami i przeżyciami,
jeżeli chodzi o walkę z rakiem. Nie
jestem pewien, czy dobrze to
opisałem. Jestem raczej od
przedmiotów ścisłych.
Wiem jednak doskonale i powiem,
że
jestem przygotowany na
ewentualny wznów (onkologiczne
określenie przerzutu raka) i
następną walkę z nim. Tak więc
mam na dziś i to do końca życia
dwie jednostki macierzyste, jedna
to od 2014 r Fenix i druga to od
2020 r Instytut Onkologii.Dzięki tej
pierwszej odzyskałem rodzinę i
prawdziwych przyjaciół.

9

Dzięki
drugiej
korzystania z życia.

możliwość

a historia potwierdza fakt, że silna
wiara, modlitwa, pogoda ducha i
właściwe ( trzeźwe) podejście do
zaistniałej sytuacji ( w tym
przypadku
rak
)
pomaga
przezwyciężać
najtrudniejsze
chwile
i
choroby,
które
niejednokrotnie spotykamy na
naszej drodze.
A więc moje mo�o: nawet w
najtrudniejszych i najczarniejszych
sytuacjach
życiowych
szukaj
światełka, a znajdziesz.
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Po prostu bądźmy dobrzy
Ewelina
Czy nie możemy być po prostu dla
siebie dobrzy?
To niesamowite, jak ludzie potrafią
siebie nienawidzić, zazdrościć
innym tego co mają, uciekać we
własne życie i własny świat udając,
że nie potrzebują nikogo, a w głębi
tak naprawdę boją się zranienia,
krytyki i oceny. Czemu właściwie
tak sobie zazdrościmy? Nowego
domu, samochodu, sukcesów
zawodowych. Ludzie wręcz czują
się niesprawiedliwie potraktowani
przez życie, bo im nie udało się
tego osiągnąć, szukają koniecznie
jakiegoś małego „haka” na osobę,
której dobrze się powodzi, żeby
zburzyć wizję zwykłego szczęścia,
aby dopisać do tego jakieś drugie
dno. Natomiast gdy tylko coś nie
wyjdzie drugiej osobie to
porównując się z nią, dość często
jesteśmy bardziej zadowoleni,
doceniamy to co mamy, nasz
poziom
szczęścia
wzrasta.
Dlaczego
tak
jest?
Ciężko
powiedzieć, w końcu żyjemy w
społeczeństwie i od dziecka
uczymy się jak mamy odnaleźć się
wśród ludzi.

dostrzeżemy też drugą osobę,
przestaniemy
się
złościć,
przestaniemy nosić urazę. Rzadko
zastanawiamy się nad przyczyną
zachowania innych osób, mamy za
to skłonność do oceniania ich
i
przyklejania etykietek.

A jakby tak spojrzeć inaczej na
ludzi?
Nie oceniać od razu, po pierwszym
wrażeniu, spróbować zrozumieć
drugą osobę. To, że ktoś ma zły
dzień nie oznacza, że jest w ogóle
zły. Jeśli pani w urzędzie jest dla
nas niemiła, to niekoniecznie
oznacza, to że jest egoistyczna i
zarozumiała, może akurat dostała
złą informacje z domu? Może
miała ciężką noc bo dziecko jest
chore, może jest zmęczona bo szef
przesunął jej zaplanowany urlop,
może musiała przyjść za kogoś do
pracy a miała zaplanowany ten
dzień. Jeśli spojrzymy głębiej
10

A czy nie byłoby lepiej…
Gdyby tak usiąść z bliskimi, lub
znajomymi i po prostu cieszyć się
tą
chwilą,
zapomnieć
o
problemach, porozmawiać, nie
oceniać. Być blisko ludzi i cieszyć
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się z tego co mają, dostrzec ich
dobre strony, powiedzieć im o tym.
Nastawić się pozytywnie do
świata, do dnia, który się
rozpoczyna,
zauważać
małe
drobne rzeczy. Skupić się na
dobrych rzeczach u innych i na tym
jak bardzo się cieszymy, że są.
Dostrzec
piękno
przyrody,
zatrzymać się na chwilę. Przestać
pędzić,
przestać
zdobywać,
przestać udawać, że żyjemy.

Dobro wraca, jeśli się nim dzielimy,
nasze dobre uczynki przyniosą
nam korzyści. Zamiast patrzeć na
innych warto docenić to co się ma,
bo wielu ludzi nie ma tego co my.
Nie jesteśmy w stanie uniknąć
porównywania się, jest to wpisane
w naturę ludzką, ale możemy
próbować spoglądać na to inaczej,
przestać żyć życiem innych ludzi.
Nawet jeśli ktoś nas obgada,
skrytykuje lub oceni, to nie ma
znaczenia,
jeśli
my
sami
doceniamy siebie i cieszymy się z

tego co mamy. Jeśli potrafimy
zdystansować się do tego, że inni i
tak nas zawsze będą obserwować,
to wyzbędziemy się lęku przed
opinią innych i przestaniemy być
niewolnikami „dbania o dobrą
reputację”. Bo i jaką mamy
pewność, że dbając o nią
skrupulatnie i tak nas ktoś nie
obsmaruje? Żadną, bo zapewne
znajdzie
się
ktoś
komu
podpadniemy. Nie damy rady
wszystkich zadowolić, ale możemy
podnieść swoją samoocenę i
odpuścić sobie zawiść.
Mamy tendencję także do
oceniania postępowania innych
osób i opowiadania; jak zrobiłbym
to ja w danej sytuacji (oczywiście
lepiej). A tak naprawdę to nie
wiemy jakbyśmy się zachowali w
danej sytuacji z podobnymi
emocjami, które przeżywa dana
osoba, nigdy nie będziemy w
zupełnie takiej samej sytuacji,
jednak z góry oceniamy, że
postąpilibyśmy lepiej, mądrzej.
Życie weryfikuje naszą mądrość. W
sytuacji, kiedy się coś wydarzy, od
razu
oceniamy
te
osoby,
stwarzamy sobie obraz danej
osoby,
krytykujemy
jej
postępowanie, nie poszukujemy
tych innych rzeczy, które na to
wpłynęły.
Łatwo wydawać sądy, trudniej jest
zrozumieć, łatwo wydawać wyroki,
trudniej jest pomóc, łatwo
zapomnieć o problemach innych
osób, trudniej im współczuć. Nie
bądźmy obojętni na drugiego
człowieka, nie bądźmy zawisłymi
sądami bez uprawnień, nie
bądźmy bezlitosnymi katami bez
emocji.

Po prostu bądźmy dobrzy…
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Apel do Ojców
Asia
Często, gdy ktoś pytał mnie o
Rodziców i opowiadałam o
Mamie, padało pytanie: „A
Tata? ”, ja odpowiadałam, że
mój ojciec jest alkoholikiem i
nie mieszka z nami odkąd tylko
pamiętam. Widziałam na twarzy
rozmówcy
zakłopotanie
i
współczucie. Zawsze szybko
dodawałam: Spokojnie, dla
mnie to nie jest żaden drażliwy
temat. Rozmówca odczuwał
ulgę.
Nie kłamałam – temat do
rozmowy nie jest dla mnie
tematem tabu, ale to nie
oznacza, że na myśl o ojcu nie
odczuwam pustki i straty, choć
on wciąż żyje, co tylko potęguje
poczucie
straty…
Już
wyjaśniam. Miałam różne etapy
w życiu i nie będę się nad tym
rozwodzić, bo nie otrzymam
tyle miejsca na artykuł od Pani
Redaktor ;-). Chcę wspomnieć
tylko o momencie, który
uważam za znaczący.
W gimnazjum, wśród moich
znajomych była osoba, która ma
oboje rodziców alkoholików i
przechodziła istne piekło w
domu.
Ja
mocno
uczestniczyłam w jej życiu
najpierw jako „obserwator”, a
później jako ktoś, kto starał się
tą rodzinę „naprawić” i znaleźć
dla nich pomoc. Pewnego dnia
podziękowałam mojej Mamie
za to, że kiedyś wyrzuciła Tatę z
domu i nie zgotowała mi
takiego życia, jakie mieli moi
rówieśnicy. Mama oczywiście
nie wyrzuciła go z dnia na
dzień, tylko po latach dawania
mu szans i szukania pomocy,
którą on odrzucał…Ja na
szczęście tego nie pamiętam.
Pamiętam
późniejsze
lata
spotkań z nim i pragnienia
relacji, lecz gdy to analizuję z

dystansu czasu, widzę, że to
były wciąż tylko moje starania.

się to opisać, aby zaapelować do
ojców !

Ostatni raz widziałam Tatę, gdy
miałam 19 lat i to również było
z mojej inicjatywy…Rozpłakał
się na mój widok, zapewniając,
że
czekał
na
to
spotkanie…Umówiliśmy się za
kilka godzin. Niestety wtedy już
na spotkaniu był cały tłum –
kieliszek, alkohol,
kolejny
kieliszek
i
babcia
do
towarzystwa (mama mojego
ojca, również alkoholiczka na
tamte lata). Wtedy już nie
byłam dzieckiem i widziałam
ten chowany alkohol za
stolikiem,
nalewany
gdy
wychodzę
do
łazienki…
Spotkanie trwało może godzinę,
była to dla mnie godzina smutku
i rozczarowania – dlaczego on
nie może sobie tego odmówić
skoro
tak
długo
czekał
(podobno czekał) na spotkanie
ze mną. Dał mi wtedy
stówkę…po co ? Może chciał
mi
zasłonić
nią
oczy?
Hmm…W końcu wyszłam
kolejny raz do toalety, tam
odłożyłam tą stówkę, opuściłam
te mieszkanie i napisałam mu
sms-a, że może ją sobie
„wsadzić” tu i tam…przekupna
nie jestem… Wtedy jeszcze nie
rozumiałam
choroby
alkoholowej, ale to też inna
kwestia.

Drodzy Ojcowie – jacykolwiek
jesteście, dbajcie o relacje z
Waszymi dziećmi, bo one
tęsknią i chcą Was poznać, a
nawet po prostu chcą Was mieć
w swoim życiu, żeby złożyć
Wam życzenia w Dzień Ojca…
Ja nie mam takiej możliwości,
bo mój ojciec ma mnie gdzieś i
nie szuka kontaktu ze mną…
Każdego roku w Dniu Ojca
odczuwam smutek, bo gdybym
chociaż wiedziała, że on nie
żyje, zapaliłabym mu znicz i
pomodliła się ze spokojnym
sercem, ale on żyje… Podobno
mieszka gdzieś za granicą i ma
mnie gdzieś lub nie ma odwagi
na
odnowienie
relacji…
Dlaczego się nie odzywa ? Na to
również
nie
ma
dobrej
odpowiedzi.

Minęło już 8 lat. Te spotkanie
wspominam jako bolesne, ale to
nie zmienia faktu, że za nim
tęsknię. Ja, dorosła kobieta,
która ma swoją kochającą
rodzinę, tęsknię za ojcem po
prostu.
Dlaczego?
Może
dlatego, że moje serce bĳe m.in.
dzięki temu, że bĳe jego serce.
Odpowiedzi może być wiele,
żadna nie będzie wystarczająca
i po to właśnie zdecydowałam
12

Ostatnia ważna kwestia.
W wieku 21 lat odbywałam
praktyki w Zakładzie Karnym i
miałam okazję uczestniczyć w
Mitingu
AA
skazanych.
Odczuwałam wielkie pragnienie
opowiedzenia im właśnie o tym,
jak, nawet dorosłe już dziecko,
tęskni za swoim ojcem. Gdy
skończyłam spojrzałam na ich
twarze – czterech z dziesięciu
płakało,
moi
koledzy
i
koleżanki ze studiów również…
Nie mi oceniać na ile to były
szczere łzy i czym ostatecznie
spowodowane, lecz po chwili
jeden
z
osadzonych
podziękował mi i powiedział, że
cztery lata czekał na to aż ktoś
powie mu, czy jego mała
córeczka za nim tęskni.
Odpowiedziałam, że tak – każde
dziecko tęskni za swoim
rodzicem niezależnie od tego,
jaki jest.
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I to w kwestii rodzica przede
wszystkim jest to, by zawalczyć
o tą relację, o swoje dziecko.
Ja mojemu ojcu przebaczyłam
już 10 lat temu i nie mam do
niego żalu, ale tęsknota i
niezrozumienie towarzyszy mi
każdego dnia. \
Jest mi łatwiej, jako osobie
wierzącej, bo mam Boga Ojca i
dobrą relację z Nim, o którą
wspólnie się troszczymy ;-), ale
ziemski, biologiczny ojciec też
jest bardzo ważny i serce za nim
tęskni...
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Zgolona brew
Joanna
Brwi są istotne.
Kto ma skąpe lub nie ma ich
wcale ten po prostu wie!
Ja zawsze miałam tzw.
„krzaki”, które przez dłuższy
czas mojej nieświadomej
niczego młodości po prostu
żyły własnym życiem jak brwi
towarzysza
Breżniewa!
Były obfite i nieregularnie
nieeleganckie.
Naturalne,
czarne, prawie wyzywające a
raczej wzywające o ratunek
pęsety!
Zawsze było ich za dużo!
Sytuacja
zmieniła
się
diametralnie kilka tygodni
temu, po 12 chemioterapii,
kiedy to zauważyłam istotny
ich wypad, którego się nie
spodziewałam i tego procesu
nie potrafiłam już zatrzymać.
Nie miałam złudzeń co do
utraty włosów na głowie, w
tym linieniu wyprzedziłam
nawet mojego psa ale brwi
mnie normalnie zaskoczyły,
zdradziły wręcz! Na brwi
prawie bym postawiła!
A

tu

taka

dezercja!

Kiedy policzalne stały się
włosy w brwiach i mogłam
coś domalować (tak jak
dzieci w kolorowance po
wyznaczonych „kropkach”)
czujność była uśpiona ale
gdy zostały po trzy włosy poczułam zdradę po całości
ale...cóż
było
robić?
Peruka z grzywką zrobiła
tzw.”robotę” lecz gdy ją
zdejmowałam robiło się jakoś
niekompletnie, wręcz łyso.
Zdrowa na ciele i umyśle nie
byłam
przywiązana
emocjonalnie do brwi ale ich
totalny deficyt w miejscu do
tego porostu wyznaczonym

powodował
nienormalną
rozciągłość rysów twarzy,
lekką deformację wyrazu,
nienaturalną mimikę (bo ja
duuuuużo
brwiami
„mówiłam” sygnalizując ich
układem sporo niewypowiadanych emocji i wyrażeń).
Stało się! ♀
Pustka z czasem przestała
uwierać...Rozsądek
podpowiadał, że nie ma o co
kopii kruszyć i ta utrata jest
wprost proporcjonalna do
radości z bratniej utraty
jednostki chorobowej choć
odwrotnie
proporcjonalna
(niestety) do utraty wagi...
Nie można mieć wszystkiego
naturalnie.
Całe
to
szczęście!
Deficyty są potrzebne w
naszym życiu! To miejsce na
nowe!
Olśnienie przyszło w środę
kiedy to moja serdeczna
bratnia dusza Beata M.
przyszła
mi
te
brwi
domalować
w
geście
przyjaźni i troski o bliźniego
niekompletnego. Kompletnie
oszołomiona
i
uszczęśliwiona tą wizytą
przyjęłam wszystko, co w
dobrodziejstwie i z serca
otrzymałam.
Brwi
były
zjawiskowo
piękne....
Zaszumiało w głowie jak na
stacji. Myśli tłoczyły się jak
podróżni pociągu w PRLu!
Dlaczego nigdy na to nie
wpadłam by sobie takie cudo
sprawić?! Oko się otworzyło i
przejrzało! Bo takie brwi to
otwierają oczy spektakularnie!
Przyszło
zrozumienie.
Wtargnęło wręcz i rozlało się
po ciele gorącą krwią i serca
14

przyspieszonym
biciem
uderzyło refleksją. Bam!
Musiałam zostać „goła” by
dać sobie domalować te
brwi. Stracić by zyskać!
Dopóki miałam swoje stare to
nowych nie potrzebowałam,
zgolić bym się nie odważyła
a korekta na starych nie
wchodziła w rachubę takie
były
dominujące,
wręcz
despotyczne!
To właśnie puenta tego
wieczoru. Zdarza się tak, że
posiadanie czegoś, nawet
jeśli nie do końca ci
odpowiada, powoduje, że nie
szukasz więcej. Boisz się
wypuścić
z
rąk
ten
poukładany świat bo ufasz
SOBIE, że dasz radę, że
udźwigniesz wszystko sam.
Budujesz sobie świat w
oparciu o własną mądrość i
własną
siłę,
ignorując
Obecność Tego, który jest
alfą i omegą. Rutyna to twoje
bezpieczne granice, twój
azyl, twój bożek. Gromadzisz
choć nie sprawia ci już nic
radości
lub
przeciwnie,
poddajesz się, zadowalasz
małością
i
zasypiasz...
średnio
szczęśliwy,
przeciętnie
zadowolony,
pogodzony
z
tym,
że
marzeniami żyć się nie da!
Życie „w chmurach” nie
naleje zupy do talerza.
Jeśli jednak żyjesz życiem
BEZ NADZIEI jak możesz
dać coś więcej innym? Jeśli
nie ma w tobie radości jak
możesz nią zarażać? Jeśli
nie ma w tobie miłości - nie
podzielisz się nią z nikim.
Domalowana brew otworzyła
moje oko. Otworzyła też oko
duszy. Dała więcej niż
projekcja marzenia.
Ktoś przyniósł mi miłość,
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utracony błysk w oku!
Tacy
właśnie
bądźmy!
Domalujmy komuś brwi, by
otworzyć mu oko. Niech
pustynia stanie się miejscem,
na którym zbudujemy komuś
oazę a nie pozwolimy mu na
niej umrzeć ofiarowując
jedynie
współczucie....
Dajmy miłość by poniósł ją
dalej!!!

A jeśli należy w życiu coś
stracić by Bóg namalował
nam na nowo obraz nas
samych, nie kłóćmy się z tym
tylko otwórzmy szeroko oczy
by się tego uchwycić i
docenić!

By napisać nową, lepszą
historię...
On zawsze ma dla nas
więcej tylko czy potrafisz Mu
zaufać?
P o z d r a w i a m ,
Asia
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W poszukiwaniu dna
Kamila
Jako alkoholiczka słyszałam i
czytałam wiele osobistych historii
od innych uzależnionych osób.
Każda z nich jest indywidualna i
wyjątkowa. Tak samo jak dla
każdego inna jest definicja dna. Dla
jednego będzie to utrata rodziny,
dla drugiego majątku i pracy a dla
kogoś
innego
ulica.
I tak zaczęłam zastanawiać się
czym dla mnie mogłoby być dno...

Mieszkam
sama,
kochającej
rodziny nie posiadam, majątku
jako tako też, pracę mam do bani,
więc z jakoś szczególnie bym nad
tym nie ubolewała, a gdybym na
ulicy wylądowała to i tak
znalazłabym
wsparcie.
Wyrządzałam krzywdy, również
sobie. Rozbiłam dwa auta,
doznałam załamania nerwowego.
Pieniędzy tyle przepiłam a
mogłabym za to już własne m
kupić. Mogłabym wypisać całą listę
szkodliwego wpływu alkoholu na
moje życie, ale nie o to teraz
chodzi.
Chodzi o to, że tu nie ma dna, co by
się
nie
wydarzyło...
Nie ma od czego się odbić, bo to
dno osiągam za każdym razem gdy
otwieram
butelkę.
Posłużę się tutaj metaforą skoków
do
wody.
Otóż otwarcie i pierwszy łyk to
moje oddanie skoku, nie ma
możliwości by się zatrzymać,
zawisnąć w powietrzu i chociaż
zastanowić, czy nie ma gdzieś
gałęzi, której można będzie się
złapać podczas lotu. Nie, lecę
bezwiednie, nie mając już kontroli
lotu. Już dawno ją straciłam a
mimo wszystko tak chętnie latam...
Bywa, że zderzenie z wodą jest
bezbolesne, ale bywa, że ledwo

wypływam
na
powierzchnię
czując, że się duszę, ale łapię
oddech i poturbowana, ledwo
żywa rozpoczynam po raz kolejny
wspinaczkę po stromym klifie a na
szczycie z udawaną już radością
oddaję kolejny skok...
No dobra...
Gdzie jednak znaleźć do moje
właściwe
dno??
Jeśli
nie
wydarzeniach, to na myśl
przychodzi mi tylko jedno – w
SOBIE!

zaburzenie i wierzyłam w to, że
jeśli doprowadzę swój mózg do
porządku, to rozpocznie się
zdrowe, bezproblemowe, radosne
życie.
Jakież rozczarowanie poczułam,
gdy w końcu dopuściłam do siebie
myśli, którym zaprzeczałam...
Największym jednak zawodem był
dla mnie fakt, że moja droga do
zdrowia dopiero się zaczyna a nie
kończy.
I myślę, że to to jest to...

Przez narkotyki, alkohol i trwanie
latami w wyniszczającej mnie
relacji straciłam całkowicie siebie,
nie wiedziałam już kim jestem.
Jednocześnie byłam też zbyt
dumna, by dostrzec i przyjąć swoje
wady. Niby wszystko było ok, ale
jednocześnie coś było nie tak.
No i nie było ok. Gdy trafiłam na
terapię okazało się, że cierpię na
pograniczne
zaburzenie
osobowości borderline. Pomijając
już
konkretne
objawy
charakteryzuje się specyficznym
sposobem
myślenia,
czarno
białym. Albo coś jest albo czegoś
nie
ma,
zaprzeczaniem
i
potwierdzaniem, by później znów
zaprzeczyć. Nie ma niczego po
środku.
Doskonale zdawałam sobie sprawę
z tego, że zaburzenia lubią chodzić
parami a co za tym idzie pojawia
się szereg komplikacji zdrowotnych
i w ogólnym funkcjonowaniu.
Ja czułam, gdzieś z tyłu głowy
wiedziałam, że prócz alkoholizmu i
borderline mam jeszcze pakiecik
dodatkowych zaburzeń w zapasie,
ale nie potrafiłam przyjąć tego do
wiadomości. Uparcie twierdziłam,
że mam tylko pograniczne
16

Moje
własne
dno...
Wyzbycie się iluzji i przyjęcie
rzeczywistości taką jaka jest.
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Czy WY nie widzicie?!
Łucja

Czy wy nie widzicie?

Czemu staracie się nie patrzeć na wołanie o pomoc?
Czemu odwracacie wzrok i spuszczacie głowę?
Czy te problemy nie są wam bliskie?
Dlaczego egoistycznie patrząc na kogoś myślicie, że ktoś inny mu
pomoże?
Potrzebuje cię! Wołam do ciebie, błagam o pomoc, o uwagę, o
zrozumienie.
I nic. Nic nie dostaje. Każdego dnia tonę od nowa.
Każdego dnia muszę sama wyjść z wody.
Ludzi śmierć przeraża. Dla mnie jest miła. Oferuje pomoc i zawsze
gotowa jest mnie przyjąć. Stała się marzeniem.
Jednak boję się cię zostawić.
Dlatego tu nie pasuje.
Bo myślę o innych, i o tym, że pozostawiając cię obudzę potwora, który
każe mi to pisać.
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Nie wstydzę się choroby
Jakub
Nazywam się Jakub, mam 17
lat. Od paru lat zmagam się z
nerwicą natręctw. Chciałbym
podzielić się moją historią z
czytelnikami.
Już na początku szkoły
podstawowej
zacząłem
wykazywać niektóre z jej
objawów, tiki nerwowe, czy
różnego rodzaju natręctwa
(przykładowo, gdy obróciłem
się na krześle dwa razy w
prawo, czułem przymus
obrócenia się dwa razy w
lewo), Moi rodzice zauważyli,
że notorycznie wykonuję tiki,
aczkolwiek nie rozważali
możliwości zapisania mnie
na terapię, myśleli, że w jakiś
sposób naśladuję mojego
tatę (też zmaga się z tikami
nerwowymi) i że mi to
przejdzie. Tak niestety nie
było.
Z upływem lat nauczyłem się
coraz lepiej maskować tiki,
jak i natręctwa ponieważ
zwyczajnie
się
ich
wstydziłem, stałem się w tym
tak dobry, że rodzice jak i
inne osoby przestały je
zauważać. Mamie i tacie
powiedziałem, że już się z
tym uporałem i jest po
problemie. Zawsze czułem
się w jakiś sposób inny od
moich rówieśników, gdy oni
robili coś „przypałowego” to
nie
myśleli
o
konsekwencjach, tylko, że
będzie śmiesznie. W moim
przypadku
zawsze
wyglądało
to
tak,
że
uporczywie analizowałem jak
ta sytuacja może przebiec i
układałem
najgorsze
możliwe scenariusze, przez
co
byłem
bardzo
zestresowany, gdy nawet
samemu mnie nic nie groziło.

Stres był emocją, która
towarzyszyła
mi
tak
naprawdę
najczęściej.
Właściwie przez pewien etap
mojego życia pomimo tego,
że objawy występowały, to w
niewielkim stopniu i czułem,
że wszystko kontroluję. Gdy
miałem około 15 lat objawy
nerwicy zaczęły do mnie
wracać ze stopniowo co raz
większym
natężeniem.
Zacząłem wykonywać masę
nowych tików, tiki mimiczne,
spięcia mięśni, wydawać
dźwięki, chrząkać. Natręctwa
także zaczęły dawać o sobie
znać.
Czułem
przymus
przykładowo
zamykania
drzwi 5 razy, wychylania się
przez barierki na balkonie,
czy
pokusę
wyrzucenia
jakiegoś przedmiotu przez
okno. Zaczęły się też
pojawiać natrętne myśli, czyli
rzecz, przez którą naprawdę
zacząłem czuć, że coś jest
ze mną nie tak. W mojej
psychice zaczęły kształtować
się
różne,
w
całości
sprzeczne
z
moim
światopoglądem
i
moralnością
rzeczy,
wyobrażanie sobie sytuacji,
w których zachowuję się
bardzo źle, przykładowo
wyzywam kogoś prosto w
twarz od najgorszych, czy
używam
wobec
niego
przemocy. Myśli te pojawiały
się podczas spotkań z
osobami i mimo, że sam się
z nimi nie zgadzam i wiem,
że tych rzeczy w tej sytuacji
bym nigdy nie zrobił, to
jednak wywoływały one we
mnie stres i napięcie.
Pewnego
dnia
porozmawiałem o tym z
koleżanką,
która
po
usłyszeniu moich objawów
powiedziała mi, że to może
18

być
nerwica
natręctw.
Pierwszy raz w życiu
usłyszałem
o
istnieniu
takiego czegoś. Po powrocie
do domu sprawdziłem czym
jest nerwica natręctw i
wpadłem
w
osłupienie,
ponieważ 90% objawów
zgadzało się z moimi. Przez
długie miesiące pomimo
tego, że wiedziałem, że
doskwiera
mi
właśnie
nerwica, nie potrafiłem się
przekonać do tego, by
powiedzieć o tym rodzicom i
udać się do lekarza. W ciągu
tych miesięcy bardzo często
odczuwałem
smutek,
przygnębienie i na ogół
czułem się dużo gorzej.
W końcu po pewnym czasie
zdecydowałem się otworzyć i
powiedziałem
wszystko
rodzicom. Byli ze mnie
bardzo dumni i zapisali mnie
do lekarza na wizytę, oraz
poinformowałem ich też o
moim długo utrzymującym
się gorszym samopoczuciu,
więc zapisali mnie do
psychologa.
Wizyty
u
psychologa,
na
które
uczęszczam raz w miesiącu
bardzo mi pomagają i czuję
się
teraz
dużo
lepiej
mentalnie, a poziom stresu
także
spada.
Dzięki
spotkaniom uświadomiłem
sobie, że nerwica natręctw
ma bardzo duży wpływ na
nasze poczucie mentalne. W
moim przypadku opisałbym
to tak, że nerwica jest czymś
w rodzaju cichego dyrygenta,
który
wydając
rozkazy
naszemu umysłowi próbuje
jak najbardziej zaszkodzić
naszej
psychice
w
odbieraniu
rzeczywistości
taką, jaka jest naprawdę,
przez co jest przesiąknięta
niepokojem i stresem.
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Po zauważeniu tej korelacji i
nabyciu
umiejętności
radzenia sobie z nią wracam
do
odbierania
świata
realnego w sposób bardziej
pozytywny tak, jak przedtem.
Psychiatra stwierdził u mnie
to, co podejrzewałem i
rozpocząłem
leczenie
farmakologiczne.
Większość z objawów nadal
mi
doskwiera,
lecz
zauważam
stopniową
poprawę i jestem dumny z
tego, że przestałem się
wstydzić tej choroby.

Zaakceptowałem
rzeczywistość i podjąłem rękawice.
Jeśli zauważacie u siebie
podobne objawy, to nie
zwlekajcie, otwórzcie się, nie
jesteście w tym sami.
Dziękuję za uwagę
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Samotność jest super
Paweł
Samotność, temat przewodni
mojego
wywodu
w
odniesieniu
do
zmieniającego się świata z
dnia na dzień.
Czy my „chorzy” ludzie,
jesteśmy
w
stanie przeżyć bez wsparcia,
bez ludzi, którzy tworzą
społeczności
trzeźwiejących i zagubionych. Ludzie
podzieleni przez samych
siebie na introwertyków i
ekstrawertyków,
dożyli
czasów,
gdzie
znów
jako ludzkość musimy się
zmierzyć z problemem jaki
nas dopadł wirus SarsCov-2.
Czy
jako
ekstrawertycy
czy
introwertycy potrafimy sobie
w ten sam sposób poradzić z
zaistniałą
sytuacją, raczej nie. Jedni się
cieszą, że mogą tygodniami,
miesiącami siedzieć w domu
i
nie
są
wytykani
jako „odludki”, drudzy duszą
się w tym „uwięzieniu” przez
system.
Większość
z
Nas dostosowała się do
zaleceń i przesiedziała rok w
domu. Czy taka samotność w
obecnych
czasach,
jest
dobra? Gdzie pandemia
Covid-19 daje się we znaki
na całym świecie, ludzie nie
na
swoje
życzenie
pozostali w izolacji od
bliskich, rodziny czy tez
przyjaciół. Czy taki stan
rzeczy jest dobry dla Nas, dla
naszej psychiki, świat, w
którym nie potrafimy wyjść
normalnie z domu i nasze
dobre nawyki zanikają, gdzie
człowiek
staje
się
coraz bardziej odizolowany i
wystawiony na próbę. Ludzie
„chorzy”,
niedostający
pomocy, są pozostawieni na
pastwę losu, bez dostępu do

lekarzy, szpitali
przychodni.

czy

tez

Czy samotność z jaką się
musimy mierzyć, jesteśmy
wstanie przeżyć?
Każdy
człowiek inaczej przezywa
izolację,
popadamy
w
zwariowanie i odrealnienie.
Zanikają
kontakty
międzyludzkie,
wszystko
zostaje przeniesione do sieci
na portale społecznościowe,
komunikatory
i
różnego
rodzaju aplikacje. Zamykamy
się
w
swoich
małych
społecznościach, a człowiek
by się rozwĳać potrzebuje
kontaktu z innymi ludźmi, by
mieć inny punkt odniesienia
niż
tylko
swoje
poglądy, wyobrażenia, tradyc
je i nawyki. Z drugiej strony
człowiek próbujący wyjść na
prostą po latach swoich
uzależnień,
potrzebuje
trochę izolacji, samotności by
móc zmierzyć się z samym
sobą i z tym co tkwi w
nim. Czy taka sytuacja w
Twoim, życiu już nie miała
miejsca, pĳący „używający
życia” setki razy budziłeś się
na
kacu,
fizycznym,
moralnym pozostawiony w
swojej bezradności. Czy
wtedy
samotność,
którą tworzyłeś na swoją
prośbę, oddalając się od
normalnych ludzi, rodziny,
przyjaciół wtedy ci nie
przeszkadzała. Teraz ludzie
pozamykani w domu przez
prawie rok nie potrafią żyć,
dusząc
się
w
swej
bezsilności
wracają
do
nałogów, nie potrafią się
odnaleźć na swej nowej
drodze
życia,
swej
trzeźwości, gdzie zderzając
się z pojawiającymi się coraz
nowymi
przeciwnościami
losu nie radzą sobie. W
20

czasach izolacji miałem
przyjemność
towarzyszyć
kilkukrotnie w mitingach online, są ludzie którzy chcą,
potrafią spotkać się na zoomie, czy też skyp-ie by
pogadać, poczuć wsparcie
by nie pozostać w swej
samotności, bezsilności i nie
szukać powodów by wrócić
do nałogu. Bywając w
rożnych
otchłaniach
Internetu,
gdzie
ludzie
zagubieni robią różne dziwne
rzeczy, są też miejsca gdzie
można dostać wsparcie i
pomoc. I myślę, że jak
szukasz powodu by wrócić
do swojej strefy komfortu to
na bank znajdziesz pretekst,
tylko czy to jest świadoma
Twoja decyzja, czy powód,
by w samotności i swej
bezradności się naćpać,
napić i „poużywać życia”.
Zaniedługo mĳa 10 lat kiedy
urodziłem się na nowo, albo
już minęło kiedy postawiłem
swoje
życie
na
szali,
albo ktoś postawił
pamiętam.
Próbowałem
stworzyć
się
na
nowo, błądząc w samotności
szukałem
prawdziwego
Siebie. Pamiętam te dni,
kiedy pozostawiony sam ze
sobą leżałem, któryś raz na
odwyku,
ale
z
innym
nastawieniem, bałem się
najbardziej
Siebie,
co zrobię, jak zrobię, czy
dam radę przy zderzeniu z
realnym
życiem,
kiedy
zostawię swoje życie w
którym tkwiłem z dobrych 15
lat.
Wiele
razy
się
zastanawiałem,
czy
wtedy samotność mi pomogł
a,
czy
nie,
ale
mogę śmiało powiedzieć, że
była czymś najlepszym,
co mogło mnie spotkać. Wte
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dy to nauczyłem się żyć z
samym Sobą, ze swoimi
problemami i demonami
w głowie.
Człowiek mając dużo czasu,
pozostawiony sam sobie, ma
c
z
a
s
na proces odrodzenia się w
perspektywie
platońskiej
„metafory jaskini”. W księdze
VII
dialogu
Politeia,
zawierającej
słynna
metaforę „jaskini”, Platon
koncentruje się wpierw na
człowieku jako jednostce, w
odniesieniu do odkrytej przez
człowieka wiedzy o sobie
samym, by następnie z
pozycji szerszej odnieść się
do realiów płynących z
otoczenia.
Sam
proces
opisany przez Platona jest
analogiczny do tego, gdy
człowiek odcięty od funkcji
społecznych,
pozostaje
jednocześnie przy własnej
woli. Powinnością człowieka
jest wpierw odniesienie się
do własnego wnętrza i
skonfrontowanie
się
z własną prawdą. Zwieńczen
iem
tej
drogi
kiedy
pozostajemy sami z sobą jest
trwałe
odnalezienie
idei
dobra „
”, które
jest
dla
nas
najlepsze.
Odnalezienie
swojego miejsca na ziemi,
ułożenie swojego kręgosłupa
moralnego na nowo, czy jest
sprzeczny czy nie z innymi
ludźmi nie ważne, istotne jest
to, że to twój nowy sposób
myślenia,
pozwalający
odnaleźć się i funkcjonować
w nowym życiu.
Patrząc
przez
pryzmat
czasu, wracam to swojego
początku zastanawiam się,
czy jestem w stanie coś
jeszcze zrobić, by żyło mi się
dobrze, bym sam z sobą i
z
ludźmi
otaczającymi
nie wegetował, ale tworzył
zdrowe
relacje
i
był
szczęśliwy. Ale śmiało mogę
powiedzieć,że
samotność,
którą
kreował

nauczymy się żyć na nowo,
gdzie samotność będzie
naszym sprzymierzeńcem, a
nie powodem by iść się zalać
w
trupa,
bo
„biedny”
zostałem znów sam z tym
wszystkim.
Człowiek jest i

się
na poukładanie w głowie
tego co ma się poukładać w
podświadomości. Ten czas
spędzony w mej samotności
pokazał mi kim jestem i jak
wiele we mnie jest „zła”
zakorzenionego,
latami przez chore relacje,
sytuację etc., z którym i tak
już nie poradzę sobie, ale
mogę
się
nauczyć
z
tym żyć. Wracając do
Platońskiej „jaskini’ nie mając
celu, kierunku mierzalnego,
nasze działania i rozwój nic
nam nie dadzą.
Błądząc w tym świecie,
ciężko odnaleźć się w
trzeźwym życiu, gdzie na
każdym kroku czekają na
nas pokusy. Tutaj trzeba się
nauczyć żyć z tym, możemy
przecież
się
odurzyć,
„pokolorować”
swój
świat, tylko po co? Co nam
da jak znów się upĳemy, co
stracimy,
co
wtedy
udowodnimy, nic . Chcąc być
trzeźwym
na
ciele
i umyśle powinniśmy się
doskonalić, i cały czas
rozwĳać,
wtedy
nie
zostajemy
w
tyle
za
światem,
który
tak
szybko ewoluuje i się
zmienia. Nie piszę, że mamy
się stać robotami, raczej
chodzi mi o tworzenie
swojego zdrowego świata, w
którym będzie nam się
dobrze żyło. Stworzyć swoją
platońską „jaskinie”, gdzie
21
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Poczuj ten ból
Ziko
Zamierzałem od jakiegoś
czasu podzielić się z wami
tymi spostrzeżeniami ,ale
jak zwykle potrzebowałem
impulsu.Faktem jest, że w
moim życiu nic nie dzieje
bez powodu i właśnie
pewne
wydarzenie
popchnęło
mnie
do
napisania tego artykułu.
Oczywiście , żeby to się
mogło wydarzyć musi
nastąpić
odpowiednia
,,konstelacjaʼʼ zdarzeń i
okoliczności , wyzwalającą
tzw. wenę do stworzenia
czegoś
sensownego.
Schemat z reguły ten sam.
Wczesnym
rankiem
,przeważnie w niedzielę
pojawia się myśl i zarys
pomysłu na ogarnięcie
tematu słowami tak by
mogło powstać logiczna
całość. To jest takie
przyjemne
uczucie
otwartego
umysłu
i
spokoju ducha. Niczym
lewitacja w przestrzeni
umysłu, zarezerwowana
na specjalne okazje. Nie
marnuję takich okazji gdy
są warunki ku temu.
Zaopatrzony w zestaw ,kawa, zeszyt , długopis ,
jakaś
relax,
muza
i
okulary, niestety coraz
mocniejsze,
czuję
się
wtedy
bezpiecznie
ogarnięty i zabieram się z
przyjemnością do pracy.
Pozwoliłem sobie tak na
wstępie
opisać
jak
wyglądają
okoliczności
napisania czegokolwiek.
Ostatnie wydarzenia były
silnym
bodźcem
do
podzielenia się zjawiskiem
które nazwałem ,,teoria
zerwanego gwintu”.
Trzeźwieję od kilku lat i
mam
to
szczęście
i
przyjemność spotykać się
z
trzeźwiejącymi

alkoholikami na mitingach
AA , na terapii grupowej w
poradni, jak również z
tymi na początku drogi w
ośrodkach odwykach i ZK.
Zwróciłem
uwagę
na
kolegów, którym zdarzają
się nawroty i zapicia raz za
razem
nazywając
to
zwyczajnie wpadką czy
potknięciem,
będąc
święcie
o
tym
przekonanym , że tak to
należy
interpretować.
Otóż jakiś czas temu ,gdy
jeszcze
błądziłem
szukając łatwiejszej drogi,
sam
postępowałem
dokładnie tak samo i
miałem
spory
arsenał
tłumaczeń . Ostatni raz
nazwałem moje zapicie
,,wpadką” siedem lat temu
,kiedy po 4 tygodniu
uczestniczenia w dziennej
terapii
dochodzącej
zapiłem. Nie potrafiłem
zapanować nad obsesyjną
chęcią napicia się. Nie
było mowy o silnej woli
czy postanowieniach i
obietnicach danych po raz
wtóry bliskim mi osobom.
Znalazłem
,,Idealny”
powód , jak to z reguły
bywało, by uciec od
przygnębiającej rzeczywistości i zatopić myśli w
alkoholu dla poczucia
chwilowej ulgi. W tym
momencie pojawiło się to
wrażenie , że już prawie
dokręciłem nakrętkę na
śrubie a tu przeskoczył
gwint.
Brakowało
tak
niewiele. Myślałem, że tym
razem
mam
to
pod
kontrolą i uda mi się
wyczuć ten moment by
zatrzymać
się
w
odpowiedniej
chwili.
Szybko się przekonałem
,że to tak nie działa.
Wystarczyła
sytuacja,
22

FENIX
PSYCHOTERAPIA

zdarzenie, emocja i sto
innych powodów by po raz
kolejny ,,przeskoczyło”.
Coraz częściej pojawiało
się
zniechęcenie
do
podejmowania
kolejnej
próby.
Bezsilność
w
czystej postaci. Pierwsza

próba to mój pierwszy
miting 9 lat temu, czułem
jednak pewien niedosyt a
raczej brak przekonania
do słuszności podjętej
niezupełnie samodzielnej
decyzji.
Potrzebowałem
potwierdzenia
na
papierze,
iż
jestem
alkoholikiem, więc udałem
się na odwyk. Skończyło
się zaledwie na detoksie ,
z możliwością powrotu na
pełne leczenie do dwóch
lat. Oczywiście była to
manipulacja,
i
nieuczciwość wobec siebie i
psychoterapeuty. Kolejne
dwa lata dokręcania śruby
i ,,zrywania gwintu”. W
końcu
pojawiły
się
konsekwencje, a co za tym
idzie
strach
i
ból
o s a m o t n i e n i a .
Potrzebowałem
pomocy
drugiego
alkoholika,
grupy AA , terapii i Siły
Wyższej. Dziś okazuje się
, że to właśnie te
symboliczne ,,podkładki”,
niektóre dystansowe inne
znowu sprężynujące, nie
pozwalały by nakrętka na
śrubie się zluzowała . Nie
mógłbym tego dostrzec ,
gdyby nie doświadczenia
przeżyte właśnie w tych
środowiskach
trzeźwiejacych
alkoholików.
Namacalne dowody na
moją teorię. Zdarza się ,
że przyjaciele utrzymujący
trzeźwość
dłuższy lub
krótszy czas zapĳają i
wracają.Znowu utrzymują
jakiś czas abstynencję by
ponownie wrócić do picia.
Jednak okresy trzeźwości
się skracają i następuje
rezygnacja
z
podejmowania
kolejnej
próby,
która
niestety
czasami
kończy się
tragicznie. Jest to przykra
prawda
w
której
doświadczyłem
bezsilności
i
bezradności
towarzysząc tym osobom
w ich cierpieniu. Żadne
argumenty i sugestie nie
pomagały
zmienić
myślenia na dłuższą metę.
Zastanawiam
się
czy
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,,śruba „ była już tak
zdewastowana , czy za
mało ,,podkładek”? Nie ma
wiedzy bez doświadczeń ,
chociaż bolesnych, to
jednak
dzięki
nim
uświadamiam sobie ciągle
,że nie ma czegoś takiego
w tej chorobie , jak silna
wola.
Muszę
ciągle
sprawdzać ,,luzy” na tej
nieszczęsnej
śrubie
a
niewątpliwie pojawiają się
czasami. Zwłaszcza gdy
zapominam o zasadach i
zaleceniach
wypracowanych przez weteranów
AA
jak
również
profesjonalistów. Takimi
realnymi zagrożeniami są
dla
mnie
wszelkiego
rodzaju wyzwalacze, a
raczej fundowanie sobie
kontaktu z nimi , bardziej
lub
mnie
świadomie.
Kolejny destruktor to nie
przestrzeganie programu
HALT. No i trzeci aspekt to
poczucie pewności siebie i
zwyczajnie odpuszczenie
sobie zażywania ,,tabletki”
w postaci mitingu AA , czy
terapii
w
poradni
uzależnień. Sporo tego do
ogarnięcia na początku ,
ale dziś jestem pewien , że
bez wsparcia rodziny a
zwłaszcza
Żony,
nie
byłbym w stanie przełknąć
tego ,,lekarstwa”i to w
odpowiednich
dawkach.
Długo się zastanawiałem
skąd u Niej brało i wciąż
bierze się tyle cierpliwości
i determinacji. Jak było
można tolerować przez
tyle
lat
,takiego
nieuczciwego egoistę pod
własnym dachem, dając
mu po raz kolejny i
kolejny szansę , czekając
z
przerażeniem
,aż
sinusoida zacznie opadać
,wróżąc dobrze znany,
śmierdzący
alkoholem,
efekt końcowy. Wydarzyło
się jednak ostatnio coś ,
co
pozwoliło
mi
zrozumieć
poniekąd
uczucia
towarzyszące
mojej żonie w tej sytuacji.
Poczułem ten ból. Jestem
na programie 12 kroków
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od siedmiu lat i miałem i
mam
nadal
satysfakcję
przekazać
sugestie
i
doświadczenia
kilku
podopiecznym.
Bywało
różnie . Z jednymi udawało
się z powodzeniem przejść
cało , a w w innych
przypadkach kończyło się
po kroku trzecim ,co dziś
jest dla mnie zrozumiałe bo
po pewnym czasie wrócili do
starych schematów i nie
muszę kończyć jaki był
finał. Siła Wyższa postawiła
mi
na
mojej
drodze
człowieka którego znałem
już kilka lat, jedynie z
mitingów
ale
pewne
wydarzenia sprawiły , że
zapragnął on wejść na
program z moją pomocą.
Ucieszyło mnie to bardzo,
zwłaszcza że był to okres
pandemii i brak mitingów
,,na
żywo”
stawał
się
niebezpiecznie dokuczliwy.
Pozostawały mitingi online i
chwała Panu ,że chociaż
taka
możliwość
była.
Rekompensatą właśnie na
ten
deficyt
było
sponsorowanie
na
programie 12 Kroków z
nowym podopiecznym .
Zapał z jakim zabraliśmy się
do pracy był obiecujący i
czerpałem
z
tego
potencjalne korzyści dla
swojego trzeźwienia. Nie
ukrywam, że każdy nowy
podopieczny
czy
nawet
nowicjusz na mitingu ,to jak
smarowanie łożysk. W tym
przypadku
wszystko
działało
jak
w
przysłowiowym zegarku, no
może nie szwajcarskim, ale
było rzetelne podejście do
sugestii,
dyscyplina
i
determinacja.
Przyszedł
dzień,
który
stał
się
inspiracją do napisania tego
tekstu.
Jesteśmy
z
podopiecznym świeżo ,bo
zaledwie tydzień po V kroku
i już w zasadzie na
sugestiach do kroku VI. Jest
niedzielne popołudnie ,
kiedy
dowiaduję
się
oficjalnie
osobiście
od
podopiecznego, że miał
zapicie. Opisuje mi więc całą

sytuację i okoliczności w
jakich doszło , jak to
określił ,- do „wpadki”.
Nie zamierzam
jednak
dzielić się tym tutaj. Chcę
się
jednak
podzielić
uczuciami które wyczułem
w jego głosie ,podczas tej
rozmowy
a
mi
uświadomiły, że są one
identyczne jak te, kiedy ja
po raz kolejny zawiodłem
w swoich obietnicach.
Poczucie winy, wstyd ,żal,
złość,
skrucha
i
przyznanie
się
do
bezsilności.
Schemat
samoobrony
i
racjonalizacji
też
się
pojawił
jednak
zauważyłem u niego, że
ten czas spędzony na
pracy
na
programie
przyniósł jednak jakiś
pozytywny skutek. Pewne
narzędzia zadziałały co
prawda po czasie , ale
incydent
ten
jest
niewątpliwie niesamowitą
lekcją
pokory
,dzięki
czemu ,,pożar” został
ugaszony
w
zarodku.
Gdzieś się coś poluzowało
i to jest temat który jest do
przerobienia jako nauczka
na przyszłość . Kolejny
dowód na bezsilność i
teorię
zerwanego
gwintu”.Tymczasem
w
głowie pojawia mi się
dylemat , co w takim razie
z dalszą współpracą i
kontynuacją programu?. Z
pomocą przychodzi mi w
takich
sytuacjach
modlitwa o pogodę ducha,
sponsor i żona. Do tego
czytałem akurat książkę
NEALA
LOZANO,„UWOLNIENIE
SERCA”
(Powrót starszego brata).
Autor
zajmuje
się
interpretacją przypowieści
o Synu Marnotrawnym.
Właściwie reszta niedzieli
poświęcona
była
rozmyślaniu o tej sytuacji
,aż w końcu doszło do
mnie ,że to jest dokładnie
ten
sam
BÓL,
który
odczuwała za każdym
razem moja żona a nie
wątpię , że i większość
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o
s
ó
b
współuzależnionych.
Pojawiło się poczucie winy
i oskarżenie siebie, że coś
poszło nie tak, a może po
raz kolejny okazałem się
naiwnym głupcem i dałem
się
zmanipulować?
Czułem się oszukany,
zdradzony i wykorzystany.
Nagle
uświadomiłem
sobie , że przecież ja,
alkoholik,
nie
jestem
żadnym
autorytetem
,guru, profesjonalistą czy
bogiem , by osądzać.
Jestem jedynie zwykłym
wybrakowanym
narzędziem w rekach mojej Siły
Wyższej, który wykorzystuje mnie do swojego
planu ,według Jego woli a
nie mojej. To zdarzenie
niewątpliwie było nam
obojgu
do
czegoś
potrzebne. Z pewnością
solidna lekcja pokory i
otrzymana odpowiedz ,Jak to boli. Wiem, że nie
mam
prawa
oskarżać
kogokolwiek z pozycji
,,starszego
brata”
,
ponieważ
sam
byłem
synem
marnotrawnym
,gdy po raz pierwszy
przekroczyłem próg salki
mitingowej.
Fakt,
że
regularnie korzystam z
mitingów
i
terapii,
świadczy o tym , iż jestem
nim nadal. Rola starszego
brata pokazała mi jak
łatwo
można
,pod
płaszczykiem osobistych
ambicji
,
autorytetu,
zapędzić się w pełne
pychy i zarozumialstwa
zachowania.
Mĳają
kolejne
dni
,
tygodnie , lata a ja coraz
bardziej jestem świadom
jak wiele jeszcze przede
mną mądrości życiowych
do odkrycia.
Do zobaczenia na szlaku.
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Kiedy dym opadnie
Grzegorz
Witam wszystkich czytelników.
Tym razem nie o alkoholu, ale o
drugim nałogu, a w obecnym
czasie… raczej nie zbyt trendy,
czyli papierosy.
Palę od dawna i nigdy jakoś nie
myślałem o zaprzestaniu. To, że
palenie zabija wiedzą chyba
prawie wszyscy, ja zresztą też.
Zawsze jednak mam argumenty
niekiedy niezbyt mądre na swoją
obronę-,a to zagospodarowanie
chwili wolnego czasu, a to inni też
palą. Przecież nie palę, aż tak
dużo, nie nadszedł jeszcze mój
czas żeby przestać. Względy
finansowe też jakoś do mnie nie
przemawiają, i w końcu strach
przed reakcją organizmu na
drastyczne odstawienie tytoniu,
bo to ponoć trudniejsze niż
zaprzestanie picia. Najgłupsze jest
to i zdaje sobie z tego sprawę, że
planując wyjazd rowerowy już
wiem gdzie będzie przerwa żeby
napić się wody i oczywiście
zapalić. Jeżdżąc na rowerze
staram się gdzieś, żeby ludzie
sobie nie myśleli „wielki kolarz, a
pali”.

wnuki mogły powiedzieć „nasz
dziadek nie pali, nie pije”.
Na razie zostaje w tym wstydliwym
nałogu. Nie jestem gotowy, trzeba
podjąć stosowne kroki.

Pozdrawiam wszystkich
serdecznie.

Kiedyś mnie dopadło, bo
zapomniałem
zapalniczki,
włączyły się wszystkie możliwe
nawigacje w mózgu, gdzie jest
stacja benzynowa albo sklep. Po
zakupie zapalniczki wszystko ze
mnie zeszło, było gorzej niż głód
alkoholowy. Namowy kolegów z
FENXA, rodziny na chwilę obecną
nie działają, propozycja zażywania
środków farmakologicznych też
nie działa.
Zbliża się termin kiedy zostanę
dziadkiem, być może to przesądzi
sprawę. Fajnie by było żeby kiedyś
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Moja niepełnosprawność
Anna T.
Mam na imię Anna, jestem
osobą
niepełnosprawną
intelektualnie, mimo mojej
niepełnosprawności
jestem
osobą uśmiechniętą, pomocną i
zawsze chętna do pracy.
Zdaję sobie sprawę, że jestem
osobą niepełnosprawną i mogę
funkcjonować
fizycznie
i
pracować. Miedzy tym robię
różne dekoracje z cekinów i
styropianu,
na
przykład:
zajączki, jajka ,koty, bombki,
żółwie i wiele innych rzeczy.
Chodziłam na warsztaty terapii
zajęciowej do Promyka i dzięki
temu pomagali mi tam z
różnymi emocjami i by
utrzymać się w jednej pracy by
być stałym pracownikiem i nie
zmieniać pracy.
Mimo
niepełnosprawności
jestem punktualna i dokładna i
pomagam osobom słabszym,
dzięki temu jestem przez
wszystkich lubiana i doceniana
i dzięki temu wiem, co to życie
jest . Dlatego jestem pełna
energii i wiele ludzi bierze tą
energię
od
osób
niepełnosprawnych.
Nie
wstydzę
się
mojej
niepełnosprawności, bo wiem,
że i tak jestem człowiekiem
takim samym jak inne osoby,
mam wiele fajnych przyjaciół,
którzy lubią ze mną przebywać i
narzeczonego,
który
też
uwielbia moją kuchnię, to jak
gotuje i sprzątanie .

Bardzo lubię śpiewać, tańczyć,
pisać pamiętniki i z pamięci
pisze piosenki. Dużo spaceruje i
zawsze jestem aktywną osobą,
wszyscy podziwiają mnie za to,
że nigdy nie odmawiam i że nie
marudzę i zawsze robię to, o co
inni mnie proszą w pracy. I
dlatego inni biorą przykład ze
mnie i zawsze mają dobre
humory jak ja jestem. I mam
dobre serce dla innych ludzi, bo
wiem że jestem człowiekiem.
I
tak
wygląda
moja
niepełnosprawność. Tak mnie
na warsztacie nauczyli inni i
mam też kolegów, którzy też
mają takie same aktywności i
też takie dobre humory i chą
zdobywać sukcesy tak jak ja.
Wszyscy są pod wrażeniem, że
niepełnosprawni
potrafią
czasem szybciej myśleć niż inni i
dzięki temu wiem jak się mam
zachować i nikomu jeszcze nie
odmówiłam pomocy.
Da
się
żyć
z
niepełnosprawnością.
Może
mam takie dni, że sobie
popłaczę albo szukam osób,
którym się wygadam, mam
takie które pomogą mi, tak jak
ja innym pomagam i tak mnie to
na uczyło.
Pamiętać trzeba, że każdy
niepełnosprawny nie powinien
się wstydzić własnej choroby,
bo i tak jesteśmy ludźmi takimi
jakimi się urodziło. Uwielbiam o
sobie mówić i pisać.
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Dlatego mam taką energię i
dużo się uśmiecham i kocham
tych, co są dobrzy dla mnie, a ja
dla nich.
To dzięki temu żyje i mam
narzeczonego, z którym już
mieszkam i on też mnie tak
zmienił na taki dobry charakter.
Pisze ten artykuł o życiu .
Anna T.
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