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Bieguny zwycięstwa
Katarzyna Bosowska

W mojej pracy
psychologicznej dość
często posługuję się
metodą projekcyjną, którą
jest samoopis. Dla
Pacjentów jest to ważny
etap pracy, często
wzbudzający wewnętrzną
motywację do zmiany,
charakteryzujący się tym,
że wyzwala nieuświa-
damiane treści, które
przelane na papier
nabierają terapeutycznego
znaczenia i otwierają
drzwi do konfrontacji
z samym sobą, życiem,
innymi. Często stają one
się okazją do zamknięcia
przeszłości i otwarcia na
przyszłość. Albo pogodz-
enia z niezmienialnym -
akceptacji siebie pomimo
wszystko po to, by wbrew
życiowym błędom spró-
bować zacząć inaczej.
Lepiej. Przytaczam dwie
opowieści moich pacje-
ntów, anonimowe i udo-
stępniane za ich zgodą. Są
jak dwie strony tej samej
monety. Pokazują, że nie
zawsze w udziale
przypadnie nam orzeł.
A gdy są ślepo rzucone
i odczytane jako oko losu
mogą sprawić, że sami
ześlemy na siebie zagładę.

***
Moje osobiste zwycięstwo
dokonało się wtedy, gdy
rzuciłem picie i hazard. A
droga do tego zwycięstwa
była długa i trudna. Na jej
początku stanęła Osoba,
która pokazała mi jak nią
iść. Ale powiedziała mi, że
bez mojego udziału i tak
to się nie uda. Rzuciła mi
wyzwanie. Chciałem
spróbować sprawdzić jak
to jest zawalczyć o coś.
Dotychczas chodziłem na
skróty. Byle jakie
towarzystwo, niewyma-

gające środowisko, puste
kartki codzienności
zapisane głupkowatym
tekstem mojego istnienia.
Kasy było coraz mniej,
a potrzeb coraz więcej.
Ukradłem coś tu i tam.
Sprzedałem, oszukałem,
wyłudziłem. Parałem się
wieloma zawodami.
Zawodowo kłamałem, za-
wodowo udawałem ofiarę,
zawodowo manipulo-
wałem. Rodzice umarli,
dziewczyna odeszła,
rodzina się odsunęła,
przyjaciele z drugiej
strony medalu zostali.
Piłem dobre trunki, bo luj
nie byłem. Trzeba było
zadbać o reputację na
dzielni. Powalczyć też
umiałem. Niejeden bał się
mi podskoczyć. Dziew-
czynom się podobałem.
Kozak i przystojny. No
i gest miałem. Wino,
kwiaty, fajna knajpa,
bajer. Pogrywałem wtedy
nie tylko międzyludzko,
ale też w różne gry na
kasę. Z kumplami w za-
kładach bukmacherskich
odnalazłem taką adrena-
linę, że nie musiałem jej
szukać już w innych
atrakcjach. Kasa płynęła
do mnie jak woda z kranu.
Miałem rękę. Zdobyłem
uznanie. Stałem się
doradcą dla począt-
kujących. Brałem oczy-
wiście za to prowizję.
Duma mnie rozpierała.
Super ciuchy, auto,
wakacje, laski, alkohol.
Ale też trochę zaczęło mi
się mieszać w głowie. Ten
haj miał swoją mroczną
stronę: kace, rzyganie, ból
głowy. Moje mięśnie
brzucha flaczały, siła
słabła. Macho przechodził
metamorfozę na luja.
Mimo dobrych trunków.

Wystraszyłem się.
Zacząłem pić mniej. Ale
ciągnęło mnie okrutnie.
Więc zacząłem bardziej
grać. Żeby odwrócić
myślenie.Poczytałem psy-
chobełkot o tym i owym
i dowiedziałem się, że
trzeba zrobić sublimację.
Taki mechanizm z wyż-
szego levela dla
mądrzejszych gości. Czyli
dla mnie. Trzeba
mianowicie znaleźć coś
twórczego zamiast czegoś
płytkiego. No a ja przecież
miałem. I byłem w tym
świetny! Prawdziwy
artysta. Rzuciłem się w
karuzelę grania. I pojawiły
się pierwsze straty.
Przegrałem 5 tysi, ale co
to jest. Nic. Odegrałem.
Potem 10 tysi. 20.25.
odegrałem. 50… zaczą-
łem pić więcej, bo stres
mnie lekki dopadł. Po
piciu malał. Więc piłem
jeszcze więcej. Byłem
rozklekotany, nie mogłem
się skupić. Popełniałem
więcej błędów. Przegry-
wałem więcej. Pierwszy
kredyt, drugi. Nie było
z czego spłacać. Pić też.
A stres mega. I moja
pierwsza małpka za parę
groszy dla luji. Moje
pierwsze spojrzenie
w dno… moja twarz –
twarz dziada. Dzikie oczy.
głupia gęba. Strach.
Nieświeży oddech. Lipne
szmaty. Brudne buty.
Pożyczka od szemranych
gości na cacy zastaw
i odsetki. Nie spłaciłem.
Dostałem po ryju i złamali
mi żebra. To ostrzeżenie.
Pomyślałem, że może
pójdę na box, oddam
gnojom. Ale gdzie pójdę?
Z czym?. Znałem jednego
takiego, co handlował
metą. Łaziłem by go



logicznemu. Czuwam. Bo
nie da się utrzymać
czegoś ważnego bez
poświęcenia temu maxa
uwagi. Co mi pomaga? To
wszystko, co napisałem i
ten cytat: "Podaruj temu,
kogo kochasz skrzydła, by
mógł latać, korzenie, aby
wracał i powody, aby został."
— Dalajlama.

Zrozumiałem, że
musiałem podarować to
sobie sam, bym otrzymał
ten dar też od innych. I za
to dziękuję (…).

***

Postanowiłem zwyciężyć
za wszelką cenę. Moja
urażona duma, honor,
osobista rana. I kobieta
mojego życia. Potem moja
żona. Matka moich dzieci.
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przyczaić i przyczaiłem.
Zaciągnąłem się do handlu
osiedlowego. Miałem parę
grosza i gratisy. Nie
musiałem już wydawać na
alkohol. To dawało czadu
szybciej i przede
wszystkim na dłużej. Ale
po kilku miesiącach
zacząłem cuchnąć jakbym
gnił, wypadały mi zęby,
łysiałem i dostałem
padaczki. Szpital norm-
alny zakończony psychia-
trykiem, bo po padaczce
przeszedłem w etap
psychozy. Wyżarło mi
mózg. W międzyczasie
zostałem przez kogoś
zakablowany i znalazła
mnie policja. Dostałem
wyrok nie w zawiasach, bo
bezpośrednio pomagałem
młodym umrzeć z ćpania.
Poszedłem do pierdla. Na
dwa lata. Na wtedy
patrzyłem na to inaczej,
że może ok. Ciepło,
sucho, żarcie, za darmo.
Już przecież nie miałem
dawno do kogo wracać.
A teraz też do czego.
Gdzie. Tu jakaś
pseudoterapia, goście
z pustymi łbami. A mi się
chlać chce. Ćpać.
Cokolwiek. Zacząłem
książki czytać jak nałóg.
Potem pisać jakieś
felietony, cokolwiek
z życia dookoła. Czas
leciał i zleciał. Pojechałem
do Czech do roboty na
taśmie. Harowałem jak
wół, mieszkałem z
gośćmi, którzy płacili za
mnie przez chwilę za
lokum, oddałem po
miesiącu. Ogromnie mnie
kusiły zakłady, granie.
Szybka nadzieja na kasę,
odbicie się, życie bez tej
niewolniczej roboty.
Lazłem bez sensu
i zobaczyłem, że idę obok
jakiejś poradni
psychologicznej. Wsze-
dłem i zapytałem, czy mi
tu ktoś pomoże ogarnąć
życie. Pomogli.
Dziś nie pĳę i nie gram od
7 lat. Mam pracę,
mieszkanie, żonę i dzie-

cko. W naszym domu nie
ma alkoholu, kieliszków i
gier na fanty. Spędzamy
wspólnie czas, chodzimy
w góry, na sanki, łyżwy,
basen, do kina. W
weekendy na obiady do
restauracji, żeby święto-
wać to życie. Mój synek
jest ze mnie dumny, żona
ma we mnie oparcie, a ja
jestem szczęśliwy. Zwy-
ciężyłem. Bo podjąłem
walkę. Bo chciałem. Bo się
nie skreśliłem. Bo wziąłem
w swoim życiu czynny
udział. Podjąłem wyz-

wanie i wygrałem. Teraz
dbam o to zwycięstwo
każdego dnia. Chucham
na nie i dmucham.
Odnawiam i reperuję. Nie
dopuszczam do usterek.
Poddaję systematycznemu
przeglądowi psycho-



Przyjaciółka. Powier-
niczka. Wszystko
wspólne: żarty, poziom
rozumienia świata, za-
interesowania, czas wol-
ny. Takiej relacji nie
miałem nigdy z nikim.
Z nikim nie nadawałem
na takich falach, z nikim
nie rozumiałem się tak
bez słów. Nie musieliśmy
się kłócić, bo rozma-
wialiśmy, nie musieliśmy
się na siebie obrażać, bo
znaliśmy siebie bardzo
dobrze, wychodziliśmy
naprzeciw swoim ocze-

kiwaniom, uwielbialiśmy
siebie. Często ludzie
pytali, czy jesteśmy
rodzeństwem, tacy
byliśmy do siebie
podobni. Mentalnie,
nawet fizycznie. Piękni,
inteligentni, radośni. Aż

FENIXPSYCHOTERAPIA

5

FENIXPSYCHOTERAPIA

5

do dnia, w którym
dowiedziałem się, że jest
facet, któremu się
podoba. Jeszcze mnie nie
zdradziła, nie łączył ich
romans. Ale to nic.
Wystarczyło, że śmiał
pomyśleć, że może być
jego, że może mi ją
odebrać. Powiedziałem jej
o tym. Przysięgała, że nie
robi nic w tym kierunku,
by dać mu przyzwolenie
na takie zachowanie. Na
kwiatek, uśmiech, pomoc,
uwagę. Zapewniała, że
kocha mnie, że jestem

jedyny. Deklarowała nawet
chęć odejścia z pracy, bym
nie musiał się zamartwiać,
dręczyć. Zaczęliśmy się
kłócić. Wymuszałem na
niej zeznania z każdego
dnia po pracy. Z każdej
rozmowy telefonicznej, z

każdej wolnej chwili w
domu i poza nim.
Nastawiłem synka prze-
ciwko niej. Przekupiłem by
mówił, gdzie był z mamą
i z kim się spotykała.
Nigdy z nikim. Nie
wierzyłem. Uważałem, że
musi być drugie dno. Że
pewnie ma inny telefon.
Zacząłem ją śledzić.
Sprawdzałem, czy w pracy
nie brała dni wolnych.
Dostałem obsesji. Moje
życie stało się piekłem.
A zstąpiłem do niego w
dniu, gdy zobaczyłem ich
razem wychodzących z
budynku, w którym
pracowali. Szli w stronę
parkingu, każdy do
swojego samochodu, bez
gestów bliskości, jak
znajomi z pracy. Ale ja
widziałem jego uśmiech,
jego spojrzenie. Tą
nadzieję w twarzy. I jej
wahanie, gdy dotykała
klamki samochodu… w
tym wszystkim zoba-
czyłem przyszłość, która
mogła stać się moim
końcem.
Zniszczyłem go. Opu-
blikowałem oszczerstwa
na jego temat, które
zniszczyły jego małżeń-
stwo i odsunęły go od
dzieci. Zniszczyłem jego
reputację. Zwolniono go z
pracy. Dowiedziałem się,
że miał próbę samo-
bójczą.

Moja żona jest dalej moją
żoną. Tylko moją. Ale
prócz wspólnego dachu
nic nas nie łączy. Wiem, że
z nim nie była. Kochała
mnie. Tak bardzo jednak
chciałem jej nie stracić, że
zniszczyłem nas. Posta-
nowiłem zniszczyć jego,
by ratować swoją miłość.
Straciłem ją. Odnosząc
zwycięstwo – przegrałem.
Ciemność i światło łączą
się ze sobą. Ja straciłem
jasność myślenia.
Zaślepiła mnie żądza
wygranej za wszelką cenę.
Cena przerosła moje
wyobrażenie (…).
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Mĳają lata… a ja wciąż drżę.
Czuję, że wydoroślałam za
szybko, że zostało mi
bezpowrotnie skradzione to,
co jest tak bardzo istotne –
dzieciństwo, pełne beztroski i
ciepła.
Wchodzę w dorosłość z
ogromnym bagażem
emocjonalnym i już na wstępie
mam dość.
A co, jeśli tak ma wyglądać
życie?
Czy to w ogóle ma sens?
Po co mam się tak męczyć?
Coraz częściej myślę o
samobójstwie. I nie, nie jest to
egoistyczne, bo czuje, że po
mnie i tak nikt nie zapłacze.
Pewnie nie zauważą nawet, w
końcu nigdy nie wiedzieli.
Tak bardzo chciałabym
zniknąć.
Jak mam żyć w świecie
dorosłych, skoro oni potrafią
zniszczyć dziecko od
podszewki? Jak mam komuś
zaufać, pokochać?
Proszę się o miłość niczym
mały porzucony kundel.
Pozwalam ponownie by
przekroczono granice i mnie
krzywdzono.
Jestem w jakiejś chorej pętli, z
której nie widzę wyjścia.

Dziękuję mamo, dziękuję tato.
Zniszczyliście mnie. Nie wiem,
ile lat będę potrzebowała, by
zbudować siebie na nowo, czy
starczy mi sił.

Ale wiem jedno. Moje dzieci
dostaną wszystko to, czego ja
nigdy nie zasmakowałam.
Miłość.

M

M. L.

- To Twój tata? – pyta
koleżanka, wskazując palcem
zataczającego się mężczyznę.
- Oszalałaś? To nie jest mój
tata – odpowiadam,
odwracając twarz, by mnie nie
poznał i przyspieszam kroku.
Gdy dobiegam do klatki
schodowej, zatrzymuję się i
łapię oddech. Nie chcę wracać
do domu, bo wiem co mnie
tam czeka. Nie zasnę dziś
spokojnie, choć… czy ja w
ogóle wiem, co to znaczy
dobry sen? Modlę się w duchu
by dzisiejsza noc skończyła
się jedynie na awanturze
rodziców. Inaczej będę
musiała znowu szukać
pomocy, spacerując w środku
nocy sama po dworze.
Mam 10 lat i jestem córką
alkoholików. Prawdę mówiąc
nie znam innego świata.

Gdy oglądam zdjęcia z
wczesnego dzieciństwa, na
każdym w tle jest wódka. Ale
nie, nie przywyknę do tego
nigdy.
Każdego ranka budzę się w
nadziei, że ten dzień skończy
się dobrze. Że w końcu będzie
normalnie, jak w innych
domach. Ale rzeczywistość
szybko sprowadza mnie na
ziemię. Muszę być jednak
silna, mam dla kogo, w końcu
mam rodzeństwo. Ono mnie
potrzebuje. Muszę ugotować
im obiad, przytulać mocno,
gdy za drzwiami rodzice
okładają się pięściami.
Bardzo się boję…
Z czasem przestaję już
płakać. Nie mam na to sił.
Jestem jednym wielkim
Lękiem.
Nie ufam już nikomu.
Wstydzę się tego kim jestem i
kim jest moja rodzina.

To Twój tata?
M. L.
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List do Pacjenta. Początek Twojej drogi
Renata

Pacjencie, przerwanie
picia jest bardzo trudne,
okupione cierpieniem
przede wszystkim
fizycznym, psychicznym,
emocjonalnym, z czasem
zaczynają pojawiać się
wyrzuty sumienia często
poczucie sprawstwa wielu
krzywd wobec bliskich.
Odczuwasz pewnie silną
potrzebę picia, być może
doświadczasz objawów
zespołu abstynencyjnego,
konsekwencją czego
może być sięgnięcie po
alkohol pomimo
szczerych chęci.
Nie rezygnuj, nie traktuj
swojej sytuacji jako
porażki, omów te
doświadczenia na grupie,
lub wnieś jako temat na
sesję indywidualną. Być
może zbagatelizowałeś
jakąś sytuację,
zachowanie ryzykowne
i zagrażające, dlatego
przerwałeś abstynencję
i zapiłeś.
Jak wiadomo bardzo
często trudności w konta-
ktach międzyludzkich
i negatywne uczucia mogą
przyczyniać się do
nawrotów, a w
konsekwencji i picia
alkoholu. Sytuacji
zagrożenia alkoholowego
może być wiele.
Każdy człowiek jest inny,
jako ludzie różnimy się
charakterem, osobowo-
ścią, temperamentem,
przeżywaniem różnych
trudności, możemy mieć
predyspozycje do uzale-
żnienia się, wychowaliśmy
się w różnych rodzinach

gdzie otrzymaliśmy jakieś
kompetencje społeczne,
niekoniecznie wystar-
czające. Być może główny
problem stanowią bliskie
relacje, odczuwanie sa-
motności, czy też złości
jaki i odczuwanie
niepokoju, napięcia,
czasem może to być silna
presja alkoholowa
towarzystwa.
Zdaję sobie sprawę, iż
niechęć do kontynuowania
terapii nie wynika ze złej
woli czy też oporu jako
takiego, może być
spowodowana lękiem
przed: doświadczaniem
zespołu abstynencyjnego,
stygmatyzacją –
naznaczeniem etykietą
„alkoholika”, krytyką lub
odrzuceniem społecznym,
perspektywą długotrwałej
abstynencji, może również
trudnościami wyni-
kającymi z własnej terapii,
być może koniecznością
wzięcia odpowiedzialności
za własne decyzje te
alkoholowe, ale również
za te obecne, możliwością
niepowodzenia.
Mimo, iż bliscy, czy też
znajomi przekonują Cię
do kontynuowania tego
wyzwania, jesteś w
oporze, przekonujesz ich
być może i siebie samego:
„sam potrafię sobie
poradzić, przecież
kontroluje swoje picie”.
Niestety oznacza to, iż
minimalizujesz i racjo-
nalizujesz konsekwencje
własnego spożywania
alkoholu, jest to
mechanizm obronny,

który na swój sposób
broni status quo i oddala
perspektywę zmian.
Brak zmian oznacza
dalszą destrukcję zdrowia
i życia, pogłębienie się
strat, których obecnie być
może nie dostrzegasz, z
czasem straty stają się
bardziej dotkliwe, przy
czym obejmują coraz
więcej płaszczyzn życia.
Tracisz zdrowie, z czasem
coraz częściej zmieniasz
pracę, coraz trudniej
znaleźć nowego
pracodawcę, rodzina
odsuwa się od Ciebie z
bezsilności wobec Twoich
problemów, negatywnego
zachowania i
pogłębiającej się choroby.
Jeżeli odpowiesz sobie na
pytanie: czy konsekwencję
mojego picia odpowiadają
mi? Może wówczas
przyznasz własną bez-
silność wobec uzależ-
nienia od alkoholu, co za
tym idzie podejmiesz
słuszną decyzję i roz-
poczniesz własną terapię,
która pomoże w odbu-
dowaniu tego co już
wydaje się stracone, może
odzyskasz żonę, a dzieci
kolejny raz zaufają.
Uzależnienie jest chorobą
o charakterze fizycznym
(bio), wywiera wpływ na
umysł (psyche) i stosunki
międzyludzkie (społe-
czna). Ponadto jest
chorobą chroniczną
i pogłębiająca się, jak sam
stwierdziłeś: „nie
spożywam już alkoholu
tak jak kilka lat temu, lecz
czuję przymus picia,
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którego nie potrafię
przerwać”. Zauważyłeś
również, iż to
nadużywanie alkoholu ma
wpływ na wszystkie sfery
oraz płaszczyzny Twojego
życia, jedną ze strat jest
utrata zdrowia istnieje
realne zagrożenie
Twojego życia.
Alkohol może daje
chwilową ulgę, ale
pokrótce pojawia się
długotrwałe cierpienie, jak
już wiesz pojawiają się
fizyczne objawy
abstynencyjne, ale też
pojawia się brak
umiejętności radzenia

sobie bez alkoholu.
Dominuje obsesyjne -
stałe myślenie o rzekomo
pozytywnych skutkach
picia, wzrasta
kompulsywne, czyli
irracjonalne pragnienie
picia w jednym celu
zaspokojenia, które na
dłuższą metę jest
szkodliwe. Potrzebujesz
coraz większej ilości
alkoholu, aby uzyskać ten

sam efekt, być może
dzieje się to
nieświadomie. Ten swoisty
przymus, obsesyjne
myślenie o alkoholu
opanowuje Cię do tego
stopnia, iż uczucia i
emocje podporządkowują
się przymusowi.
Żyjesz w ustawicznym
stresie, budujesz napięcie
i złe samopoczucie,
przymus staje się tak
silny, że nie jesteś w
stanie się oprzeć. Ten stan
to utrata kontroli. Po
przerwaniu abstynencji
cały ten cykl powtarza się,
tkwisz w błędnym kole,

jedyne wyjście z tej
sytuacji jest terapia.
Bardzo często spotykam
się z pytaniami: „czym jest
terapia?”, „o co chodzi w
tej terapii grupowej?” itp.
Pacjenci spotykają się
systematycznie z
terapeutą na sesjach
indywidualnych oraz z
terapeutą i grupą innych
pacjentów - osób

uzależnionych. Wnoszą
własne tematy związane z
wzorem spożywania
alkoholu, omawiają
powody, dlaczego warto
rozstać się ze
spożywaniem, planują
swoją zmianę, przy czym
uczą się umiejętności
radzenia sobie z naw-
rotami, zapobiegania
powrotom do szkodliwego
i niekontrolowanego
spożywania alkoholu.
Aby zrealizować cel terapii
pacjent powinien się
w pełni zaangażować,
podjąć decyzję o zacho-
waniu pełnej abstynencji.

„Prawdziwymi
optymistami są przede
wszystkim ci, którzy
wiedzą, że mogą mieć
wpływ na bieg swojego
życia, że zła passa nigdy
nie trwa wiecznie i mają
siłę, by wziąć los we

własne ręce”.
autor nieznany
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Być SOBĄ
K.

Gdy płeć biologiczna różni
się od płci psychologicznej
wszystko staje się dwa razy
trudniejsze.

Każde nawiązanie nowej
relacji to wyzwanie, jak
można kogoś poznać,
jednocześnie okłamując go,
ponieważ nie jesteśmy
w 100% sobą?

Głos nie jest wystarczająco
niski wiec starasz się nie
odzywać, a gdy klatka nie
jest wystarczająco płaska to
garbisz się lub ubierasz kilka
ubrań na raz by tylko trochę
poczuć ulgę, albo kiedy nie
wiesz czy ciuchy, które
nosisz sprawią, że wizualnie
bardziej upodabniasz się do
męskiego stylu.

Codziennie odczuwasz
nienawiść i obrzydzenie do
swojego ciała, bo ile można
wytrzymać żyjąc jako ktoś,
kim zupełnie się nie czujesz,
nie mogąc być sobą,
ponieważ boisz się, że jeżeli
to wyjdzie na jaw możesz nie
czuć się bezpiecznie na ulicy,
w szkole czy nawet w
sklepie, nie chcesz ranić
rodziny ani bliskich bo wiesz,
że nie tego się po tobie
spodziewali, tym samym
męcząc się z dnia na dzień
grając"rolę",której niena-
widzisz.

Jednak czy taki człowiek
zasługuje na to by być
nękanym, przezywanym czy
odsuwanym od społe-
czeństwa tylko dlatego, że
jego płeć biologiczna różni
się od płci psychologicznej?



FENIXPSYCHOTERAPIA

10

Życie z energetycznym
wampirem, czyli o życiu z
narcyzem w uzależnieniu.
W mitologii greckiej
można odnaleźć mit o
Narcyzie, przedstawiający
mężczyznę nadzwyczajnej
urody, który zakochał się
we własnym odbiciu, a nie
mogąc go dotknąć,
przestał pić i jeść, co w
konsekwencji dopro-
wadziło go do śmierci.
Czy na podstawie tego
mitu, można wysunąć
definicję osobowości
narcystycznej? Otóż nie,
prawdziwy Narcyz ma
niewiele odniesienia, do
tego który całe dnie
poświęca na patrzenie w
lusterko. Kim jest? Narcyz
nie jest zakochany w
sobie, tylko w swoim
wyidealizowanym wize-
runku. Jest to osoba
bardzo zamknięta w
swoim świecie i splątana
wiele przekonaniami.
Opiera się na systemie
dobry - zły, czarny - biały,
oraz jest nastawiony na
poczucie własnej
wyjątkowości, przy
jednoczesnym umniej-
szaniu wartości, osobo-
wości innych ludzi.
Wojciech Eichelberger,
podkreśla, że ,,wszyscy
jesteśmy trochę dotknięci
narcyzmem”. Tylko jak
rozpoznać, że ktoś nie
jest ,,trochęʼʼtylko
,,głównieʼʼ?
Osobowość narcystyczna
jest skoncentrowane na
sobie, całkowicie
pochłonięta pragnieniem
ideału, który ma
odniesienie w uznaniu, w
statusie czy też w
wzbudzeniu zazdrości.
Narcyz jest osobą

samolubną, zapatrzoną w
siebie, przeświadczoną o
swojej doskonałości oraz
nieomylności, jest
odrealniona. Narcyz jest
egocentryczny, chce
zawsze być chwalony,
najlepszy i dostrzegany.
Przejawia się niewielką
zdolnością słuchania, a
nawet jej brakiem
słuchania czy rozumienia
potrzeb innych ludzi jak i
dbanie o ich realizację.
Miłość jest skierowana ku
niemu, która ma na
względzie przede
wszystkim jego na
względzie, przejawia się
samolubnym upodo-
baniem. Skupienie się na
własnej osobie, tylko na
własnych potrzebach i
oczekiwaniach może
przyczynić się do
pozbawienia kontaktu
oraz relacji z innymi
ludźmi. Wykorzystują
ludzi i służą wyłącznie im
do pozycjonowania siebie
i są traktowani przez nich
w sposób pogardliwy.
Co jest źródłem
narcyzmu? Jedna z teorii
sugeruje, że narcyza może
ukształtować rodzina,
która wpoiła mu poczucia
bycia lepszym od innych
oraz posiadania
specjalnych uprawnień czy
nawet przywilejów.
Kolejna teoria wymienia -
,,dziecko zależne”, czyli
rodzice pragną aby ich
dziecko miało życie jak
najmniej bolesne. Zamiast
uczyć odpowiedzialnych
do wieku umiejętności
nabywania kompetencji
społecznych: zarządzania
zadaniami i nawiązywania
interakcji społecznych,
zachęcać do rozwoju, to

O życiu z narcyzem w uzależnieniu
Magdalena
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robią za dziecko
absolutnie wszystko. W
rezultacie przyczyniają się
do odebrania wiary we
własne siły, za to
przekazują komunikat, że
jest nieporadne i
całkowicie zależne od
innych. Wówczas taka
osoba będzie dorastać w

poczuciu, że ma prawo do
tego, by wszyscy inni o
wszystko zadbali.
Następna teoria wymienia
dziecko, które dorastało w
atmosferze miłości
warunkowej, co oznacza,
że zakres otrzymywanej
miłości zależał od jego
osiągnięć. Rodzice
oczekiwali od niego, że
będzie najlepsze i uczyli,
że nawet jeśli do perfekcji
niewiele mu brakuje, to i
tak jest niedoskonałe,
przez to gorsze i niewarte
tego, by darzyć je
uczuciem. Dziecko
zaczyna wtedy wierzyć, że
jego potrzeby
emocjonalne zostaną
zaspokojone, jeśli będzie
dążyć do wielkości i
doskonałości. Do
osobowości narcystycznej
mogą także doprowadzić
czynniki środowiskowe, w
tym sytuacje losowe i
zdarzenia traumatyczne,
które stawiają narcyza
jako ofiarę i sprawiają, że
dąży on do
zainteresowania oto-
czenia, oczekując niejako
litości.
Narcyz uzależniony, to
osoba która robi
wszystko, by zmienić swój
świat w lepszy, niż ten
prawdziwy. Uzależnienie
może przyjmować różną
formę, może to być
alkohol, narkotyki, gry
komputerowe, hazard,
internet, czy sex.
Psychoterapeuta Leszek
Kapler stwierdza, że:
,,wszystkie, powtarzające
się destrukcyjne nawyki
mają jeden wspólny
mianownik - nawyk
regulowania stanów
emocjonalnych, który jest
napędzany podejmo-
wanymi przez człowieka
destrukcyjnymi zacho-
waniami”. Idąc za tym nie
ma znaczenia od czego
jest uzależniony, bowiem
ważne jest nałogowe
regulowanie uczuć.
Mechanizm ten powoduje,
że osoba uzależniona bez

względu na rzeczywiste
powody, stany
emocjonalne doświadcza
jako pragnienie danej
substancji. Prowadzi to
do: utraty kontroli,
pojawia się przymus
brania /picia /czynności,
jest ciągłe zwiększone
zapotrzebowanie na
stymulację. Pojawia się
także mechanizm iluzji i
zaprzeczeń, polegający na
zaprzeczaniu - ,,to nie
mój problem”, iluzji
sprawowania kontroli, czy
racjonalizacji - przecież
wszyscy korzystają z
internetu czy innych
środków. Narcyz
uzależniony będzie także
stosował mechanizm
rozproszonego i roz-
dwojanego Ja. W skrócie
można powiedzieć, iż jego
funkcjonowanie związane
jest z upośledzeniem
funkcji samoregulacji,
naruszeniem własnych
granic, rozmyciem
tożsamości i poczucia
integralności - spójności
wewnętrznej. Nie jest
odpowiedzialną osobą, ma
wiele wymówek, nigdy nie
przeprasza ani nie
obiecuje się zmienić.
Narcyz uzależniony
szybko zmienia swoje
zachowanie, od
rozsiewania własnego
uroku może przejść do
agresji. Brak adoracji lub
poczucie lekceważenia,
będzie powodować
drastyczne reakcje. Skupia
się na przerzuceniu
odpowiedzialności oraz
obwiniania innych za
własne niepowodzenia i
problemy.
Jak wygląda życie z
narcyzem? Czy związek
jest możliwy? Na początek
taki związek jawi się jako
,,bajka”, dlatego że na
samym początku jest
wielka miłość. Osoba
narcystyczna idealizuje
swoją partnerkę, czy
partnera. Jest tzw. fala
zalewania miłością: są
upominki, kwiaty,
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cznych jak i finansowych.
Ofiara w związku z
narcyzem ma poczucie, że
coś jest z nią nie tak, że
jest niewystarczająca i
rozczarowywuje partnera.
Taka osoba nieświadomie
biorąc winę na siebie,
próbuje partnera
zadowolić na różny
sposób, daje z siebie
wszystko, oddaje całą
siebie po to aby on był
szczęśliwy. Narcyz swoją
ofiarę używa do realizacji
własnych celów i
zaspokajania własnych
egoistycznych potrzeb.
Nie interesuje go co
człowiek wnosi jako
istota, sposób myślenia,

idzie za myśleniem:
przecież było tak pięknie.
Z jednej strony widzi, że
nie jest już tak jak było
cudownie ale wracając do
tych ,,dobrych czasów”
pozostaje w takim
związku. Należy też
zaznaczyć, że narcyz
widząc próbę oddalenia,
uwolnienia się od niego
partnerki i chcąc nie
dopuścić do tego,
powraca do zachowań z
początków. Ofiara jest
manipulowana. Niestety
bardzo trudno wyjść z
takiej relacji, ponieważ
jest wiele uwikłań:
zarówno emocjonalnych,
psychicznych, społe-

wycieczki, kolacje w
jednych z najlepszych
restauracji, duża dawka
romantyzmu. Ten okres
jest bardzo intensywny
prowadzący do
zakochania się i sprawia,
że ofiara bardzo szybko
wpada w ten związek,
euforyzując. Oboje
dostają poświęcenie
uwagi, jest bardzo miło.
Ofiara jest uważana za tą
jedyną, wspaniałą,
cudowną bratnią duszę.
Skoro jest tak pięknie, to
w czym tkwi problem? Z
czasem osoba
narcystyczna czuje już się
pewnie, już usidli swoją
ofiarę, wie że taka osoba
już się od niego
uzależniła, zakochała,
zbudowała bardzo szybko
pewną więź. Trzeba
zaznaczyć, że relacje w
takich związkach
pogłębiają się bardzo
szybko niż w przeciętnej
relacji. Pojawia się
przyspieszenie sexem,
wspólne zamieszkiwanie,
wspólny budżet, a w
k o n s e k w e n c j i
małżeństwo. Po krótkim
czasie, gdy narcyz czuje
się bezpiecznie, nie
obawia się porzucenia, to
zaczyna się etap
dewaluacji. Co to znaczy?
Zaczyna się umniejszanie,
wzmożone kontrolowanie,
stopniowe obniżanie
poczucia wartości ofiary.
Bardzo często dochodzi
do izolacji od rodziny i
przyjaciół ofiary
przemocy. Rozwĳa się
,,gaslighting” - rodzaj
psychicznej manipulacji,
pewien rodzaj
przeinaczania, odrealnie-
nia rzeczywistości, fak-
tów. Wtedy już nie jest tak
pięknie, dlatego że ofiara
ma w głowie początek
relacji, tą wizję miłości i
niespełnione oczekiwania
oraz brak zaspokajania jej
potrzeb. Mimo wszystko
tłumaczy zachowania
partnera, wmawia sobie że
przecież jest kochana,



wartości, tylko posiadany
status, środki finansowe
jakie ma, kariera która
pomoże narcyzowi zbić
się na szczeblach jego
kariery. Człowiek jest dla
niego narzędziem. Żadna
ilość miłości nie jest w
stanie zmienić narcyza.
Związek z osobą
narcystyczną jest bardzo
trudny. Należy jasno
zaznaczyć, że to jest życie
na zasadach tej osoby,
całkowite podpo-
rządkowanie się. Ciągłe
permanentne dostoso-
wywanie się do potrzeb
narcyza - skupianie się w
zaspokajaniu jego
oczekiwań. Potrzeby

FENIXPSYCHOTERAPIA

13

partnera nigdy nie są
brane pod uwagę jak i
jego wartość nie jest
wystarczająca z jego
punktu widzenia.
Dochodzi do ciągłej
dewaluacji, taki partner
będzie dążył do
współwzajemności, budo-
wania czegoś razem, a
osobowość narcystyczna
będzie dążyć do tego aby
zdominować i zawła-
szczyć przyjmując swoją
sprawczość. Taki związek
wiąże się z doznawaniem
przemocy: emocjonalnej,
psychicznej, fizycznej.
Narcyz jako sprawca
przemocy będzie dążył do
sprawowania kontroli,

będzie przejawiać
wściekłość, zazdrość,
gniew, niepokój oraz
obwiniał ofiarę za swoje
nastroje i problemy.
Przypisuje ofierze
określony stopień
zawinienia w formie jej
zachowań, które
sprowokowały go do
zachowań agresywnych,
przemocy .Osobowość
narcystyczna wzmaga
stanie się sprawcą
przemocy, dlatego że jest
związane z ciągłym
zaspokajaniem potrzeb
własnego ,,ja” i prowadzi
do wzrostu poziomu
aktywacji i silnego
napięcia emocjonalno -
motywacyjnego.Dominują
cą motywacją zachowania
jest dążenie do
utrzymania, ochrony i
podwyższenia poczucia
własnej wartości, które
zazwyczaj odbywa się
przez obniżenie wartości
partnera, tzw. ,,odebrania
mocy”. Zachowanie ofiary,
która wydaje się kochać
znęcającego się nad nią
partnera, tłumaczone
bywa skrajną nierówno-
wagą sił i jest
przyrównane do Syn-
dromu Sztokholmskiego,
staje się osobą
podporządkowaną i zale-
żną. Ofiara bagatelizuje,
racjonalizuje zachowania
narcyza, jest sparali-
żowana, uległa oraz żyje
w poczuciu winy. Związek
z uzależnionym narcyzem
jest skazany na
niepowodzenie, może
doprowadzić do współ-
uzależnienia się partnera.
Życie z narcyzem to
horror, taka osoba nigdy
nie ostrzega, że
wykorzysta wszystko, co
tylko się da przeciwko
swojej ofierze. Dzieci
wychowywane w takiej
rodzinie borykają się z
wieloma trudnościami,
obarczane są mechani-
zmami DDA, DDD, ale to
już w innym artykule.
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Mój dar siły to być silną kobietą.

Jestem wrażliwa, jak dużo płynie
łez z moich oczu, tak dużo śmiechu
jest na mojej twarzy, może
skrywam moje słabości, tłumię je,
bo się tego wyuczyłam w
przeszłości - czy to jako dziecko,
czy potem w dorosłym życiu.

Teraz, gdy obróciłam moje życie o
180 stopni, widzę jak bardzo
jestem zraniona. Gdy czuję
zagrożenie, to uważam, że nie
jestem ważna, potrzebna. To
stawiam tarczę obronną, kulę się
jak jeż z kolcami, gdy ktoś mnie
atakuje, zwĳam się w ten kłębek i
pokazuję kolce, żeby nikt mnie nie
skrzywdził.

Teraz z upływem czasu umiem
mówić o swoich uczuciach,

potrzebach. Daję swój czas,
uśmiech i obecność tym, którzy na
to zasługują, tym, których kocham.
Jeśli nie umiem wyrazić swojej
złości, czy zwrócić uwagi drugiej
osobie, to przez mój szacunek do
drugiej osoby i chronienie siebie
przed złymi emocjami. Lepiej być
sobą, może daleko od ideału, ale
szczęśliwą sama ze sobą.

Mam prawo popełniać błędy i dalej
być sobą, ale moja wiedza pozwala
mi się rozwĳać, a moje patrzenie
na świat jest inne, czy to w pracy,
czy w relacjach. Bo żeby być w
czymś dobrym, to na początku
trzeba być w tym złym i staram się
doceniać tak błędy jak i porażki i w
ten sposób widzę jak dziś jestem
kim jestem. Staram się wyciągać
wnioski, żeby ich nie powtarzać.

Dziś już wiem, że trudno mi było
zrozumieć, a może też
zaakceptować fakt, że siła to także
fizyczna sprawność, uprawianie
sportu, bieganie czy ćwiczenia. I
można spotkać ludzi biegnąc,
uśmiechając się, pozdrawiając się
nawzajem, nie znając się przy tym.
Jest to też miłe, przyjemne i w ten
sposób poprawiamy poczucie
swojej wartości.

Uprawianie sportu to doskonały
sposób na odstresowanie się i
rozładowania emocji, bo "RUCH
to najlepszy eliksir młodości”.

To, że mogłam to sobie
uświadomić to też dzięki Pani
Alicji, która mi to w jakiś sposób
pokazała. Bo warto iść do przodu i
nie patrzeć wstecz.

Dar siły
Renia
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Moją pasją jest granie na gitarze
oraz kajakarstwo.

Obie te rzeczy sprawiają mi
przyjemność i uspokajają mnie.
Dzięki pływaniu na kajaku mam
dobry sposób na pozbycie się
mojego nadmiaru energii i siły,
mogę swoje negatywne emocje
przełożyć na siłę i zamiast się
wyżywać na innych, mogę się
wyżyć w pozytywny sposób i
zrobić coś, co lubię.

Co mi w duszy gra...
Zosia

Granie na gitarze mnie uspokaja
i popycha moją wyobraźnię.

Uwielbiam słuchać muzyki i ją
tworzyć. Pomaga mi to po
prostu oderwać się od
rzeczywistości i mogę wyko-
rzystaćczas w produktywny
sposób.
Muzyką mogę wyrażać siebie i
swoje emocje ,co jest łatwiejsze
dla mnie, niż mówienie o tym.

Jeśli nie masz czegoś takiego,
co Cię uspokaja i pomaga Ci, to
się nie martw, ja też nie
odnalazłam moich pasji od razu.

Pamiętaj, że każdy znajduje
dla siebie coś w swoim czasie.
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Hobby
Julia

Każdy potrzebuje jakiegoś
hobby, czegoś, co po prostu
odwraca naszą uwagę od
zwykłego, szarego życia.
Nasze zainteresowania bowiem
nadają mu właśnie kolorów.
Hobby nie musi być czymś
wyczynowym, super ekstre-
malnym bądź nietuzinkowym.
Często może to być jakaś
zwykła czynność, jak np.
Malowanie się bądź granie w
gry komputerowe.
Jednym z moich ulubionych
sposobów na spędzanie
wolnego czasu jest Pole Dance.
Ten sport sprawia, że z każdym
dniem coraz bardziej akceptuje
swoje ciało i zaczynam
dostrzegać swoje piękno.
To hobby wzmacnia mnie nie
tylko psychicznie, ale i
fizycznie.
Sprawia mnóstwo radości i
pozwala mi się cieszyć z
kolejnych małych sukcesów,
takich jak zrobienie nowej
figury bądź dopracowanie
jakiegoś obrotu do perfekcji.
Wzbudza we mnie głównie
pozytywne emocje choć czasem
zdarzają się dni, gdzie mam
ochotę odpocząć, bo mam
wrażenie, że nic mi nie
wychodzi.

Pole Dance uczy mnie
wytrwałości i daje motywację

do działania.



Ale czy ktoś jest Ci w stanie
kupić pięć, dziesięć,
dwadzieścia lat Twojego życia?

Możliwe, że za jakiś czas
staniesz przed lustrem i
pomyślisz, że nie jesteś na tym
świecie bez powodu.

Mój drogi czytelniku
zwycięstwo, to twoje szczęście i
swoboda.

Aby poczuć niesamowite
zwycięstwo wybierz się

w podróż,
rozpocznĳ rozdział, będący

początkiem Twojego
poczucia komfortu i

beztroski...

FENIXPSYCHOTERAPIA

17

Czym jest zwycięstwo?

Zwycięstwo? Co przychodzi Ci
do głowy, gdy usłyszysz te
słowo? Możliwe, że każdy z
Nas posiada tutaj swoją
prywatną wizję ...

Zwycięstwem jest fakt, że
żyjemy mimo otaczającego
świata rzucającego pod nasze
nogi kłody, codzienne poranki
bywają przytłaczającą rutyną,
czasami czujemy się
wyniszczeni i przytłoczeni
rzeczywistością, którą maluje
następny dzień. Czujemy się
mentalnie, jak zatłoczona ulica
o siódmej trzydzieści,
biegniemy i śpieszymy się,
zatrzymujemy się na
czerwonych światłach, narze-
kamy na skrzyżowania pełne
korków. Lipcowe poranki
kilkanaście lat temu, jazda
szybką autostradą na wakacje,
wolność i rozgrzane słońce
witające Nas jak ciepłe objęcie,
spokój i żywa melodia starego
radia z ulubionym utworem
wywołującym nostalgię.

Zwycięstwo to wolność, stan
trudny do opisania słowami,
zwycięstwo czujemy duszą i
sercem, tym sercem, które
zabiło wiele lat temu, tym
sercem nie jeden raz złamanym
sercem, które przez różne
okoliczności zabiło mocniej i
tym, którym zabiło do wielu
ludzi tak mocno, że rozpadło się
na małe kawałki.

Zwyciężamy, ponieważ się
budzimy, lecz budzimy się z
jakiegoś powodu ... Nie
budzimy się dla innych, robimy
to dla siebie i swojej
przyszłości, brzmi to nieco
egoistycznie.

Kiedy zwyciężamy?
Weronika
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Witam wszystkich czytelników
bardzo serdecznie.

Czasami spotykam się z takimi
opiniami „jesteś super, fajnie
udało Ci się zwyciężyć z
chorobą alkoholową,
szacunek”.Nic by się nie stało
jakbyś się napił, przecież po tak
długim okresie niepicia już nie
jesteś chyba zdrowy.

Osoby, które nie znają „tematu”
nie wiedzą, że nie istnieje
zwycięstwo nad uzależnieniem
alkoholowym. To system zero
jedynkowy albo pĳesz albo nie.

Owszem można wygrać kilka
rund, nawiązując do zawodów
sportowych, ale nie meczu.
Miałem kiedyś taką sytuację, że
po kilku takich zwycięstwach i
wiedzy, że przeciwnik (alkohol)
jest tak rozpracowany i
rozpoznane jego metody ataku,
że nie istnieje jakieś zagrożenie
z jego strony.

Niestety przegrałem, czyli
zapiłem. Przeciwnik (alkohol)
jest cały czas w pobliży nas i
czeka na nadarzającą się okazję,
na ATAK. Jeżeli uda nam się
odpowiednio wcześnie

zareagować to dobrze. Jeżeli
nie, to „płyniemy”. Ta walka
trwa cały czas, czasami wróg
atakuje i w nocy, są to bardzo
niebezpieczne ataki, krótko
mówiąc sny alkoholowe. I tu
trzeba im stawić czoła. Dobrze,
jeżeli wokół nas są ludzie,
którzy w sytuacji zagrożenia
wyciągają pomocną dłoń i
próbują nas ratować. Ja udałem
się na zgrupowanie do Gorzyc
by z innymi poległymi
zawodnikami od nowa zacząć
treningi walki z nałogiem. Jest
super, kiedy oddamy się pod
opiekę psychologów (trenerów)
i razem z innymi kolegami z
drużyny będziemy wspólnie
walczyć z nałogiem. Jest to
ciężka i ciągła walka. Każdy z
nas ma swój przepis, sposób na
tę walkę, wszystkie prowadzą
do małego zwycięstwa, ale
dopiero w ostatnim dniu
naszego trzeźwego życia
będziemy mogli powiedzieć
albo nasi bliscy, że
zwyciężyliśmy, wygraliśmy
najważniejszy mecz naszego
życia. Często powtarzamy na
spotkaniach grupowych, że
zaprzestanie treningu prowadzi
do strasznej porażki. Najlepsze
jest to, że te treningi w Fenixie,
czy grupy AA nie kosztują,
wystarczy chcieć. Trochę na
wesoło, ale chyba o to chodzi.
Tak wygląda mniej więcej moja
walka z nałogiem i wizja
ostatecznego zwycięstwa. Wróg
nie śpi. Warto trenować i
walczyć, a jakie są w
konsekwencji „nagrody”
przekonacie się sami.
Trzymajcie się zdrowo.

Grzegorz W.

Zwycięstwo
Grzegorz
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W ciągu życia stale musimy o
coś walczyć - o przetrwanie, o
zawód, o pracę, czy o zdrowie.
Stałe napięcie towarzyszy nam
niestety czasem tuż po chwili
zwycięstwa. W głowie
pojawiają się myśli o
przyszłości- kiedy znowu coś
się popsuje i
ponownie będę
musiał ubrać
rękawice, by stanąć
do walki o swoje
lepsze życie. Dzisiaj
już widzimy, że te
nasze małe
wewnętrzne walki,
niewiele znaczą, w
porównaniu z
prawdziwą wojną.
Pojawia się strach o
przeżycie, pojawia
się lęk przed
n a s t ę p s t w a m i
wojny, które nas
jeszcze czekają. Nie
widać kresu
panującego reżimu
pełnego brutalności i
bezduszności wobec
ludzkiego życia.
Ale w tym
wszystkim musimy
jakoś żyć, zakasać
rękawy i przeć do
przodu, żeby wygrać
tą walkę ze swoim
umysłem, nie
poddać się temu co
chce nam przekazać
wrogi dzisiaj duch- a
chce nam ofiarować
lęk i panikę. Mamy
się bać, jakby i tak
obaw w życiu nie było już zbyt
dużo. Nie możemy poddać się
temu co nas niszczy od środka,
to nasza wewnętrzna walka o
wolność. Trzeba dumnie się
wyprostować i działać, tak jak
potrafimy i na ile chcemy.
Możemy pomagać, dawać

niesamowici, jesteśmy
wyjątkowo waleczni.
Jednak i my też musimy zadbać
o swoje zdrowie i życie, my też
musimy oderwać się od tego, co
wrogie i niesie mnóstwo
rozdzierających serca uczuć.
Świat od zawsze miał w sobie i

zło, które niszczy dobre
rzeczy, dobrych ludzi, nie
pozwala na to aby w pełni
cieszyć się spokojnym
życiem. Na świecie
zawsze będą źli ludzie,
którzy przez swoje
złowrogie ambicje będą
niszczyć innych za
wszelką cenę. Być może
do tej pory, to zwyczajnie
było mniej
rozpoznawalne lub mniej
nagłośnione. Jednak
poprzez nasze
nastawienie może się
odmienić los tego, co
będzie być może trwało
jeszcze dość długo. Wola
przetrwania i walki
pozwala nam się uwolnić,
nastawienie, że się nie
poddam i pełną piersią
będę żyć, pozwoli mi nie
upaść na kolana przed
wrogiem.
Swoją wewnętrzną siłą
zwyciężymy razem,
zjednoczeni bardziej niż
kiedyś, zdeterminowani
bardziej niż kiedyś,
obudźmy w sobie wolę
przetrwania!
Rozgrzejmy miłość i
radość w naszych
sercach, wtedy nikt nas

nigdy nie pokona, wtedy żadna
siła nie ma wystarczającej mocy
aby przebić się przez naszego
wzniosłego ducha, który
pozwoli nam uwolnić wszystko,
co mamy w sobie najlepszego,
tą siłę wewnętrzną
niezwyciężoną.

wsparcie, być podporą.
Możemy korzystać z każdej
chwili, która jest nam darowana
w wolnym kraju. Możemy
wychodzić, bawić się, słuchać
ulubionej muzyki, realizować
się. Powinniśmy się więcej
przytulać i doceniać swój czas

razem spędzony. Duch walki z
Polakami był od zawsze,
dlatego jest tylu wspaniałych
ludzi, którzy poświęcają się dla
dobra innych. Dlatego jest tyle
wrażliwości w naszych sercach
i współczucia, jesteśmy

Zwyciężamy
Ewelina



czowych popĳawach i dysko-
tekach,nie odmawiałem
nikomu napicia się z nim, co
mi bardzo imponowało,jako
wschodzącej ,,gwiazdce”.
Potrzebowałem tego aplauzu
jak ryba wody. Trwało to kilka
lat, aż nadszedł czas, gdy

moje ambicje i pycha nie
mieściły się w tej ciasnej
skorupie, a głupota zastąpiła
zdrowy rozsadek.Jako wy-
kwalifikowany egoista
znalazłem pretekst, by
ujawnić swoje frustracje, co
dało się odczuć w relacjach z
kolegami z boiska jak i
działaczami w klubie. Efekt
końcowy był taki, że
opuściłem klub z całym
bagażem uraz, żalów i złości.

stopnie w szkole, czy
uznanie wśród kolegów,
koleżanek, w domu, itd.
N a p o t y k a n e t r u d n o ś c i
stawały się prawdziwym
wyzwaniem, a pomógł mi w
tym SPORT. Moją pasją była
piłka nożna. Okazało się, że
będąc sportowcem mam
jasno wyklarowany cel i z
pomocą trenera łatwiej mi
p o k o n a ć t r u d n o ś c i ,
przeżywać porażki, a
przede wszystkim dążyć
do doskonałości,nie
oszczędzając się na
treningach.Dyscyplina,
konsekwencja i zasady.
To dostałem na boisku na
początku drogi.
Oczywiście dopadały
mnie niekiedy kryzysy,
tzw. spadek formy, ale cel
widziałem jasno i
wyraźnie, więc padnĳ,
powstań i do przodu. W
końcu było mi dane
zakosztowaćsmaku suk-
cesów, a zwłaszcza, gdy
w końcu dostałem
powołanie do pierwszego
zespołu. Tam już nie było
tak łatwo. Konkurencja
nie spała i wojna na
całego o być albo nie być.
Musiałem zadbać i dbać o
kondycję, gdyż nieuży-
wanemięśnie zanikają,
dosłownie i w przenośni,
co pokazała mi dokładnie
moja choroba alkoholowa.

Presja była bardzo duża i cel
jasny. Z czasem stawałem
się wartościowym graczem i
dzięki temu zyskałem
uznanie.Zaistniałem. My-
ślałem sobie ,,chwilo trwaj
wiecznie”.Oczywiście sukces
ten miał drugą stronę
medalu, Koszty. By budować
swoją ,,markę” często
uczestniczyłemw pome-

Chciałbym się podzielić
moimi doświadczeniami w
pojęciu ,,Kryzys”.

Jestem przekonany, że
jakakolwiek sytuacja kryzy-
sowa jest możliwością do
wykreowania Zwycięzcy i
niestety - przegranego.
Inspiracją do napisania stał
się pewien okres z mojego
życia, który miał duży wpływ
na ukształtowanie mojego
charakteru i myślenia.
Właśnie tamten kryzys stał
się motywacją do budowania
iwyznaczania wartościowych
celów w życiu, a nie tylko
sukcesów i ambicji,
niejednokrotnie urojonych w
alkoholowym amoku. Kiedy
alkohol stał się numerem
jeden w rankingu wartości w
moim życiu, zaczęła się
prawdziwa walka o udo-
wodnienieswojej wartości i
każdy sukces był na wagę
złota, a porażka nie
wchodziła w rachubę. Cel był
jeden - kontrola nad
wszystkimi i wszystkim, tak
by stworzyć sobie komfort
picia, a moje teorie
racjonalizatorskie miały
usprawiedliwiać pĳackie
wybryki i nie podlegały
dyskusji. Nie potrafiłem
przegrywać, a alkohol stał się
katalizatorem emocji i
towarzyszących temu
przykrych uczuć. Picie stało
się jedną wielką ucieczką od
życia i w konsekwencji po
latach efekt był taki, jak po
wybuchugranatu. Poszko-
dowani wszyscy wokoło we
wszystkich obszarach życia -
rodzina, praca, zdrowie i ja
sam.

Od dzieciństwa wiedziałem,
że by zaistnieć muszę
,,zdobywać” czy to dobre
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Kryzys
Ziko



kasa, zdrowie -psychiczne,
fizyczne i duchowe. Gorzki
to był smak. Dopiero po
uznaniu całkowitej
kapitulacji i bezsilności
docierały do mnie słowa,
których nie chciałem lub nie
mogłem usłyszeć, bo ich po
prostu nie rozumiałem. W
tym momencie obudził się
we mnie ,,Duch” sportowca i
dotarły te słowa
wypowiedziane przez
trzeźwiejącego alkoholika,
że nie ważne jak nisko
upadłeś, ale w jakim stylu
się podnosisz.Pomyślałem
sobie, że skoro już wiem jak
od ,,zera dojść do lidera” w
klubie piłkarskim, to czas
podjąć męską decyzję i z
pomocą ,,Siły Większej” jaką
stała się dla mnie grupa,
sponsor i terapeuci, (na
boisku - odpowiednio
drużyna, trener i sztab
szkoleniowy) zacząć z
poziomu ,,dna” dążyć do
doskonałości, do nowego
celu. Jakże jasno
określonego przez
konkretne zasady. Znowu
odnalazłem motywację do
działania. To co różni te dwa
światy, to bonus jaki
dostałem na drodze
trzeźwości - ,,Siła Wyższa”.
Mój jedyny autorytet. Dzięki
Niej znam swoje miejsce w
szeregu i już nie moje ,,Ja”
jest głównym celem.

Kryzys, z mojego
doświadczenia, stał się nie
tylko drogą do upadku, ale
przede wszystkim drogą do
Zwycięstwa. Bez tego bólu
nie wiedziałbym, jak
smakuje Pogoda Ducha,
czego i wam życzę.

Do zobaczenia na szlaku.

Ten kryzys objawiał się tym,
że nagle zniknął z horyzontu
cel, życie stałosięjakąś
bezwartościową wegetacją,
mimo, że założyłem już
rodzinę, miałem niezłą pracę
ibrakproblemów finanso-
wych. Nie było tak naprawdę
o co walczyć. Drobne
sukcesy nie sprawiały
przyjemności i niczym były w
porównaniu z tymi z
przeszłości. Szybko zmalało
zainteresowanie moją osobą
wśród znajomych, czar bycia
,,gwiazdą” zgasł

bezpowrotnie. W
zamian pojawił się
dystans o
poczuciechłodu.
Świadomość bez-
nadziei i przegra-
nej dobĳały mnie.
Wola walki gasła
z każdym dniem.
Gdy nie dosta-
wałem tego,
czego oczeki-
wałem i nie
zgadzano się z
moją koncepcją,
natychmiast poja-
wiały się emocje.
Górę wzięło to, co
cechuje każdego
alkoholika - uraza,
użalanie się i
zazdrość.

To doświadczenie
sportowca upa-
dającego, który
kiedyś był wręcz
skazany na
sukces, uświa-
domiło mi jak
bardzo łatwo
stawiając swoje

,,JA” przed głównym celem
można doprowadzić siebie i
najbliższych do bezradności.
,,Maskarada” zakończyła się
w połowie roku 2014, kiedy
trafiłem na odwyk taki z
prawdziwego zdarzenia i już
bez kombinacji ,,a może
jeszcze tedy spróbuję? Moje
dno mnie wciągnęło z
wszystkimi konsekwencjami.
Pokonany na wszystkich
frontach - rodzina, praca,

Jedyne, co mnie nie opuściło
to alkohol i on też był
jedynym łącznikiem z tamtym
środowiskiem boiskowym.
Ilekroć dopadało mnie
poczucie straty i żale, alkohol
był najlepszym lekarstwem.
Musiałem w końcu gdzieś ten
nadmiar energii rozładować,
a potrzeba adrenaliny, jaką
dawało boisko stała się jak
głód alkoholowy. Znalazłem
dosyć szybko kolegów
piłkarzy amatorów, którzy
jeździli po różnych turniejach
i grali w mini ligach na hali.

Jednak brakowało mi bardzo
tej dyscypliny i zasad jakie
wszczepił mi klub. Pojawiał
się chaos i niedosyt. Często
wracałem poirytowany i
musiałem topić żale w
alkoholu. Oczywiście stało
się to stałym punktem dnia
po powrocie, że ktoś jest
winny i jedynym sposobem
odreagowaniajest zaapli-
kowaniesobie odpowie-
dniejdawki ,,znieczulacza”.
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Żyjemy w trudnych czasach.
Do pewnego momentu nasze
życie było zwyczajne,
powiedziałabym wręcz, że
nudne. Praca, dom, dzieci,
czasami jakaś rozrywka.
Przełomem okazał się początek
2020 roku i pandemia covidu.
Nikt nie podejrzewał, że ogarnie
ona cały świat i według
wszelkiego prawdopodobie-
ństwa zostanie z nami na bardzo
długo, jeśli nie na zawsze.
Pandemia zrobiła wiele złego.
Ludzie zaczęli się izolować,
unikali siebie nawzajem.
Zamknęli swoje domy przed
sąsiadami i najbliższymi
w obawie przed zakażeniem.
Dzieci i młodzież przez zdalne
nauczanie zatraciły poczucie
rzeczywistości. Osamotnieni
seniorzy i chorzy często
umierali w szpitalach z dala od
swoich rodzin. Wydawało się
nam, że już nic gorszego nie
może nas spotkać. Kiedy już
nauczyliśmy się żyć w nowej
rzeczywistości i wirus przestał
być tematem numer jeden,
przyszła jeszcze gorsza
pandemia – pandemia zła, jakim
jest wojna. Wojny były zawsze,
ale gdzieś daleko, nie u naszych
sąsiadów. Nie będę teraz
rozpisywać się na ten temat, bo
to nie miejsce i czas ku temu.
Modlę się tylko o to, żeby ta
wojna skończyła się jak
najszybciej jak zły sen.

Zaczęłam od tego, że żyjemy w
trudnych czasach, ale czy
możemy mimo to żyć
zwycięsko? Czymj est
zwycięstwo? Według definicji
jest to wygrana, decydujący
sukces w walce,
przezwyciężenie czegoś. Ja
rozszerzyłam tę definicję
jeszcze o kolejne określenia,
takie jak nie poddawanie się,

xxZxxwycięzcy
Aleksandra

podnoszenie się po porażce czy
wręcz robienie czegokolwiek,
żeby zmienić obecną, złą
sytuację.

„Wszystko zaczyna się w
Twojej głowie, jeśli myślisz, że
dasz radę – to dasz.”Znalezione
w internecie,
nie znam
autora tego
aforyzmu. To
zdanie jest wg
mnie pod-
stawą zwycię-
skiego życia.
Od myśli
zaczyna się
wszystko. Do-
dam jeszcze
jedno zasły-
szane gdzieś
zdanie. Złe
myśli są jak
ptaki krążące
nad naszą
głową. Nie
możemy ich
odgonić, ale
możemy nie
dopuścić do
tego, żeby
z b u d ow a ł y
sobie na
naszej głowie
gniazdo. Skąd
biorą się te
myśli? Przede wszystkim
jesteśmy ciągle bombardowani
informacjami.Aktualnie doty-
czącymi wojny, przedtem
koronawirusa, a w przyszłości
kto wie? Niestety, złe
informacje „sprzedają się”
szybciej niż dobre i dlatego jest
ich więcej. Kolejnym źródłem
negatywnych myśli są ludzie
wokół nas, a właściwie ich
zachowania. Zachowania nas-
zych bliskich często są
destruktywne, niszczące nas i
naszą nadzieję. Jako osoby

współuzależnione zdajemy
sobie z tego sprawę, że nic nie
jest pewne, dane raz na zawsze.
Nasi niepĳący obecnie ojcowie/
mężowie/bracia/synowie czy
odwrotnie mamy/żony/siostry/
córki nie pĳą dzisiaj, ale co
będzie jutro? Ostatnim

elementem naszej niepewności
jest nasze środowisko, czyli
zatruta woda, gleba i powietrze
oraz kataklizmy przyrodnicze
jak susze, powodzie, topniejące
lodowce czy trzęsienia ziemi.
Skoro nic nie jest pewne, czy
można w ogóle normalnie żyć?
Czy jest dla nas jakakolwiek
nadzieja? Jaki są źródła
zwycięskiego życia?

Dla mnie podstawą jest życie
blisko Boga. W psalmie 25 w.
14 czytam „Ci, którzy boją się
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Pana, mogą liczyć na Jego
przyjaźń”, zaś w psalmie 139 w.
2 i 3 czytam „Panie zbadałeś
mnie i znasz, sam wiesz, kiedy
siedzę i kiedy wstaję,
Rozumiesz moją myśl z daleka.
Ty wyznaczasz mi drogę i
spoczynek, Jesteś świadom
wszystkich moich dróg.” Nie
wyobrażam sobie zwycięskiego
życia bez Boga, bo sama z
siebie niewiele mogę Jeżeli
moje myśli poddam pod Jego
działanie, to wiem, że dojdę do
celu. Drugim elementem jest
moje zdrowie. Zdrowie to

prawidłowe funkcjonowanie
fizyczne, emocjonalne, umy-
słowe, społeczne i duchowe. Na
niektóre elementy zdrowia nie
mamy wpływu, bo są niezależne
od nas. Większość jednak
zależy od naszego stylu życia.
Na pewno możemy więcej się
ruszać i nie wszędzie jeździć
samochodem. Ruch wzmaga
produkcje endorfin
zwanych„hormonami szczę-
ścia” i dlatego nawet zwykły
spacer może poprawić nam
humor. Zmiana diety też w

konsekwencji może zmienić
nasz stan zdrowia i polepszyć
samopoczucie. Nie mówię tu o
radykalnym odchudzaniu, tylko
o zdrowych nawykach, jak
chociażby ograniczenie sło-
dyczy czy picie wody. Relaks,
czyli chwila dla siebie jest też
nieodzownym elementem
naszego życia. Nie wierzę, że w
ciągu doby nie możemy znaleźć
dla siebie 15 minut, aby
odpocząć od nadmiaru emocji.
Ważny jest też sen, a właściwie
jakość snu. Sen jest przecież
podstawowym elementem
naszego wypoczynku i musimy
zrobić wszystko, co w naszej
mocy, aby dobrze się wyspać.
W końcu nasza sfera
psychiczno-społeczna. Pod-
stawą jest tu znalezienie
sposobu na odstresowanie.
Stres jest nieodłącznym
elementem naszego życia i
dzisiaj już wiadomo, że nie
unikniemy go. Musimy więc
znaleźć jakiś sposób na
odreagowanie go, bo inaczej
będziemy wiecznie zmęczeni,
zdenerwowani, z bólami głowy
czy żołądka. Każdy z nas musi
znaleźć coś, co go uspokaja,
sprawia przyjemność i
zadowolenie.
Pokochaj siebie z wszystkimi
wadami i zaletami! Jeżeli coś ci
bardzo przeszkadza w życiu,
postaraj się to zmienić, ale nie
za wszelką cenę. Bądź
wytrwały w swoich
postanowieniach, postaw sobie
jasny cel i dąż do niego, ale
pamiętaj, że nic nie musisz! Nie
rozpaczaj, jak ci się nie uda go
osiągnąć. Spróbuj ponownie.
Pamiętaj również o dobrych
relacjach z innymi. Starannie
dobieraj sobie znajomych,
którzy są optymistami. Rodziny
i kolegów z pracy czy szkoły
się nie wybiera, ale przyjaciół
tak.

I na końcu zdanie, które
usłyszałam dzisiaj – przeżyj
uważnie swoje życie i bądź
wdzięczny za nie! Carpe diem
„chwytaj dzień” Horacego jest
jak najbardziej aktualne i

dzisiaj. Żadna chwila już nie
powróci, więc bierz z niej same
pozytywne emocje. Uważne
przeżywanie życia to również
wrażliwość na innych. To
zdanie chciałam odnieść do
naszej obecnej sytuacji, a
konkretnie do uchodźców (a
właściwie gości – to ładniej
brzmi) z Ukrainy. Jestem pełna
szacunku dla tych z nas, którzy
przyjęli tych ludzi w życiowej
potrzebie. Wiem, że już są głosy
krytyki na Ukraińców związane
z pogorszeniem jakości życia
Polaków i pewnie jeszcze wiele
złego o nich usłyszymy. Nie
możemy jednak przejść obok
nich obojętnie. Czasami
wzruszamy się pięknem
budzącej się do życia przyrody
czy krajobrazami, a mamy być
obojętni wobec ludzi, którzy
uciekają przed wojną?
Przeżyjmy uważnie swoje życie
i bądźmy naprawdę Ludźmi
przez duże „L”.

Można żyć zwycięskim życiem
nawet dzisiaj, a
powiedziałabym szczególnie
dzisiaj. Nie jest to oczywiście
proste ani łatwe, ale kto
powiedział, że życie jest proste
czy łatwe? Kto powiedział, że
naszym przeznaczeniem jest
zawsze sukces? Najczęściej
niczego, co przychodzi nam w
życiu łatwo nie szanujemy.
• Nie przejmuj się tym, na co

nie masz wpływu – polityką,
pandemią czy wojną

• zacznĳ myśleć, że dasz
radę, bo tak jest z Bożą
pomocą

• dbaj o wszystkie elementy
swojego własnego zdrowia

• pokochaj siebie i bądź dla
siebie dobry

• przeżyj uważnie swoje życie
i bądź wdzięczny za każdą
chwilę. Ciesz się z relacji z
bliskimi, piękna przyrody,
ale bądź też wyczulony na
potrzeby innych

• Życiej est nie-
przewidywalne, żyj więc na
co dzień w pokoju z Bogiem
i ludźmi.
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Niektóre choroby psychiczne

Nimi nie są

To inny rodzaj miłości

Odarty z konwenansów
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Elementarz
Magda

Słucham "nie wyjadę "

Rozen

słucham piosenki

leżąc w wannie

myślę o tym co

mogłoby się stać gdyby

ten sufit z dwudziestoletnim

Stażem byle jak szpachlowany

spadł na moje ciało

ściągnięte jak z krzyża

kładę na łóżko tutaj

kiedyś będę się wpatrywać

w inną twarz mężczyzny

albo kota jak Ala

będę składać od początku

swoje imię
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Teraz już wiem i chciałabym
Wam przekazać swoją zdobytą
nie tak dawno wiedzę, na temat
pomocy pogorzelcowi. Kto to
jest pogorzelec?
Pewnie wie każdy, a jeżeli nie,
to jest to człowiek, który stracił
swój dom lub mienie na skutek
pożaru. Tak więc i ja zostałam
pogorzelcem i wiem, jak czuje
się taka osoba. To co przeżyłam
przez pierwsze kilka godzin,
było straszne i chyba zrozumie
to tylko ktoś kto kiedykolwiek to
przeżył. Ja przeżyłam i dziękuję
Bogu za to, że żyję, że nie
spałam i udało mi się uciec z
płonącego mieszkania. W nocy
23 lutego 2022 roku spaliła się
moja łazienka. Miałam
poprzedniego wieczoru gości i
gdy wyszli po godzinie 1 w
nocy, pozmywałam naczynia i
chciałam wziąć prysznic przed
snem. Wychodząc z kuchni do
przedpokoju zobaczyłam jak z
kratki wentylacyjnej w drzwiach
łazienki wydostaje się czarny
dym. I w tym momencie włączył
się w mojej głowie atak paniki.
Delikatnie uchyliłam drzwi i
ujrzałam czarny dym…
zamknęłam drzwi z łazienki,
zrobiłam krok do kuchni po
telefon i tylko w samych
skarpetkach wybiegłam na
klatkę.Trzęsąc się ze strachu, z
emocji, z paniki, próbowałam
zadzwonić na straż pożarną
tylko ta czynność w panice
wcale nie była taka łatwa, nie
potrafiłam przypomnieć sobie
jaki jest nr.tel do straży
pożarnej. Wykręciłam numer
912 a w słuchawce usłyszałam:
- nie ma takiego numeru… :-(
…wpadłam na pomysł iż w
Google wpiszę nr. alarmowy i
wówczas wyświetliło mi 112.
Zadzwoniłam z płaczem w
głosie, powiedziałam Pani, iż
pali się moje mieszkanie,
podałam adres. Pani
dyspozytorka wypytała czy
jestem bezpieczna i żebym
wyszła z klatki i wołała do ludzi,

że się pali! – ale ja nie
potrafiłam wydobyć głosu…
Nie potrafię tego wytłumaczyć,
ale coś mnie blokowało, trzęsąc
się z zimna, stojąc tylko w
skarpetkach przed klatką,
czekałam na straż pożarną. To
były najdłuższe minuty w moim
życiu, które długo będę
pamiętać, a w głowie
przelatywały mi różne
scenariusze tego, co za chwilę
się wydarzy. Wyobraźnia
człowieka potrafi być
straszna…, modliłam się aby
nie wydarzyło się to, co rodziło
się w mojej głowie, czyli wybuch
mojego mieszkania lub, co
gorsze całego pionu, gdyż w
łazience mamy junkersy
gazowe. W czasie, gdy
czekałam na straż pożarna
dzwoniłam do koleżanki,
która kilka minut
wcześniej wyszła
ode mnie, ale
niestety ona
m i a ł a

ważną

wówczas
r o z m o w ę
telefoniczną,
mimo iż
p r ó b o w a ł a m
dwukrotnie – nie
odebrała, nie
oddzwoniła…. To było
straszne jak ja się
wówczas poczułam, nie
miałam pojęcia do kogo
mam zadzwonić. Gdy
przyjechała straż pożarna
przed moim blokiem wyglądało
jakby był „Sylwester” – tyle
syren i migających świateł, no w
końcu przyjechało na miejsce 5
wozów strażackich.Panowie
strażacy uwĳali się prężnie,

sprawnie i szybko, to przecież
ich praca. Nie wiem dokładnie
jak długo trwało gaszenie
pożaru, ale dla mnie był to długi
i strasznie zimny czas. Jeden
ze strażaków zauważył, że stoję
boso więc zapytał, gdzie w
domu mam buty to mi
przyniesie, a Pan policjant
zaprosił mnie do radiowozu i
okrył kocem. Ten czas
gaszenia pożaru był dla
mnie strasznym
p r z e ż y c i e m ,
czułam się
t a k a

Pomoc pogorzelcowi
Beata
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bezsilna. Po ukończonym
gaszeniu pożaru mojej łazienki
razem z panem strażakiem
weszłam do mojego
mieszkania, które
wyglądało jak po”
wojnie”.Byłam w
szoku, co
zobaczyłam
w mojej

łazience,
s t o p i o n a

wannę akrylową,
spalone szafki,

spalone panele
sufitowe, spalony junkers,

kafelki, drzwi po prostu
łazienka po pożarze. W moim
mieszkaniu ogólnie śmierdziało
stopionym plastikiem jeszcze
kilka dni po tym
zdarzeniu.Mogłabym jeszcze
sporo pisać o tym, co czułam i
czuję nadal gdy już straże

odjechały ale
najważniejsze co było

dla mnie w kilka
godzin po pożarze,

gdy już był świt to
reakcja ludzi,

różnych ludzi i
bliższych i

d a l s z y c h .
L u d z i e

n i e

w i e d z ą
jak się mają

zachować i
teraz patrząc na

chłodno trochę
rozumiem pewne osoby.

Dla pogorzelca
najważniejsze jest działanie, a

nie słowa, nie wysłanie sms-a
typu: „jakbym mogła w czymś
pomóc to pisz …” Człowiek,
który stracił jakieś mienie w
pożarze potrzebuje wsparcia
drugiego człowieka, który
przyjdzie, przytuli, powie:
- będzie dobrze, damy radę,
pomogę Ci i zabierze się do
pomocy w odgruzowaniu tego
co zostawił ogień, zaraz a nie
za tydzień. Ludzie proszę Was,
jeżeli czytacie ten artykuł i
kiedykolwiek znaleźlibyście się
w podobnej sytuacji (oby nie) to
proszę Was – tak po prostu
działajcie! Ta pomoc w
pierwszych godzinach po

pożarze jest bardzo ważna.Nie
każdy potrafi prosić o pomoc i ja
również mam z tym problem,
powiem, że nie, dziękuję, jakoś
sobie poradzę, bo tak mam, bo
całe swoje życie chce być
twardzielką, która sobie po-
radzi. Ten kto nie przeżył takiej
sytuacji nie wie co się wówczas
czuje, jak bardzo ma się w
sobie pragnienie, żeby w takiej
sytuacji znaleźli się ludzie z
dobrym sercem i duża ilością
czasu, aby go poświecić na
pomoc. To zdarzenie było dla
mnie kolejną cenną lekcją w
życiu, które pokazało mi relacje,
o które nie warto już zabiegać,
bo zwyczajnie szkoda na nie

czasu.Przez całe swoje życie
spotykamy różnych ludzi,

jedni są ważni inni mniej.
Niektórzy są w naszym

życiu długo, a
niektórzy pojawiają

się na chwilę. Po
niektórych zo-

stają wspaniałe
wspomnienia,

a po innych
żal i smutek,

a nawet złość.
To wszystko

przeżyłam w ciągu tych
kilku dni po pożarze. Tylko

jest w tej całej historii dla mnie
zaskakująca puenta, której bym
się nigdy nie spodziewała, że
najbardziej pomógł mi ktoś
bardzo bliski, a mieszkający aż
500 km ode mnie, czyli mój
zięć.Pojawił się
niespodziewanie i pomógł w
najtrudniejszych godzinach po
mojej tragedii.Czasem tak
niewiele trzeba, aby zostać
„niezwykłym bohaterem”,
któremu być może nigdy nie
będę mogła się odwdzięczyć,
bo na ten moment nawet nie
wiem jak. Jestem wdzięczna
Bogu za to, że żyje i mam wokół
siebie ludzi, na których mogę
liczyć. Nigdy tego nie wiemy,
który spotkany człowiek na
naszej drodze będzie dla nas
lekcją, a który prezentem.




