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Wolność nie jest nam dana raz na zawsze
Katarzyna Bosowska

„W pewnym sklepie
zoologicznym stały obok
siebie trzy klatki. W jednej
siedział kanarek i całymi
dniami wyśpiewywał
dźwięczne piosenki o
wolnej przestrzeni i
beztroskim lataniu. Co
prawda, kanarek nie
wiedział, co to jest latanie
i nigdy nie był w wolnej
przestrzeni, ale po prostu
nie znał innych piosenek.
W drugiej klatce siedział
stary szczur, który trafił tu
z niewiadomych powo-
dów. Szczur nie umiał
śpiewać, ale doskonale
wiedział, co to jest
wolność i co noc
podgryzał róg klatki,
mając nadzieję na
wydostanie się z niej.
Między szczurem a
kanarkiem mieszkała
szynszyla. Spała sobie na
trocinach, biegała w
kołowrotku, żeby
zachować figurę, gryzła
pestki, z powodu których
jej figura nieustannie się
psuła – jednym słowem,
prowadziła zwykłe szyn-
szylowe życie, ponieważ
nie umiała robić nic
innego. Pewnego razu,
gdy kanarek odśpiewał
pewną nader wzruszającą
pieśń o utraconej
wolności, szynszyla
spytała go:
– A co to jest wolność?
– Ciężko to wytłumaczyć,
–uchylił się od odpowiedzi
kanarek.
– Słowami się tego nie
przekaże, to się czuje.
Mogę o tym zaśpiewać.
Kanarek śpiewał i śpiewał.
Jego pieśni rozpalały
serca, ale nie dały
szynszyli żadnego
wyobrażenia o tym, co to
jest wolność.

– Lepiej byś mnie spytała,
– powiedział szczur.
– Ja wiem co to jest
wolność.
– Ojej! – ucieszyła się
szynszyla. –Powiedz, co to
jest?
– A to! – szczur przecisnął
się przez wygryzioną
dziurę w prętach klatki i
znalazł się na zewnątrz.
– Teraz jestem wolny,
żadne kraty mnie nie
trzymają. Mogę iść dokąd
zechcę i robić, co mi się
podoba.
– Ale to fajne! – ucieszyła
się szynszyla.
– Owszem, – przytaknął
szczur. – Należy, rzez
jasna, pamiętać o
pułapkach na myszy,
które stoją zamaskowane,
o trutce na szczury i o
miotle sprzątaczki. Ale to
są drobiazgi w
porównaniu z wolnością!
Mam tu karmę dla psów,
konopie dla ptaków, dużo
miękkich trocin…
– To znaczy, że wolność to
sklep zoologiczny?– spy-
tała zamyślona szynszyla.
– Ależ nie! – roześmiał się
szczur.
– Sklep to tylko jedno z
pomieszczeń w wielkim
domu. To też swego
rodzaju kamienna klatka.
Można z niej wyjść na
teren budynku. Tam
dopiero jest wypas! Kosze
na śmieci, szafki z
jedzeniem, przewody
elektryczne. I masa
miejsca na gniazdo. Co
prawda, w domu też pełno
jest pułapek na myszy, a w
dodatku trzeba się chować
za każdym razem, gdy
przychodzi terier z
piątego piętra.
– Tak więc wolność – to
dom?

– Nie! Dom to tylko duże
pudełko w całej dzielnicy.
Na zewnątrz domu – tam
to dopiero jest życie!
Śmietniki, kanalizacja,
żarcie czasem leży po
prostu na chodniku… Co
prawda, można tu się
natknąć na kota albo
wpaść pod samochód,
albo ktoś może cię po
prostu zdzielić kamie-
niem… Im więcej
wolności, tym więcej
komplikacji.
–A ulica?
– Jest częścią miasta.
Miasto jest ogromne, a w
nim tak wiele atrakcji.
– Ale też wiele zagrożeń?
– Oczywiście. W naturze
wszystko się równoważy.
Im większa jest klatka,
tym więcej swobody, ale
również ograniczeń. Jeśli
chcesz, to też cię
wypuszczę. Pójdziesz
sobie i sama zobaczysz
jaka jest wolność.
– Nie, dziękuję, –
powiedziała szynszyla i na
wszelki wypadek
zabarykadowała drzwi
klatki od swojej strony
poidełkiem. – Mam
wrażenie, że w zupełności
mi wystarczy ten poziom
wolności, który już mam.”

Piotr Bormor

Każdy z nas inaczej
rozumie swoją wolność.
Inaczej definiuje jej
potrzebę. Bywa, że
zazwyczaj nie musimy o
niej specjalnie myśleć.
Doświadczamy jej w
naszych codziennych
wyborach, małych czy
wielkich decyzjach.
Rzadko kiedy stajemy
przed sytuacjami, które
wymagają od nas czynów
radykalnych, słów lub
zachowań, które są w



zabawne życie. Hazard?
Gram za swoje pieniądze-
nic nikomu do tego.
Pokręcone relacje z
innymi, przemoc w
rodzinach, zaniedbania
dzieci, porzucenie
bliskich. Przecież mam
prawo do szczęścia. To
niewola nie tylko dla
niewolnika, ale przede
wszystkim dla jego
otoczenia. Głównie tego
najbliższego. Jednym z
najboleśniejszych przeja-
wów braku wolności, jakie
niesie człowiek przed
wiele lat dorosłego życia,
nieraz na zawsze jest
syndrom DDA lub DDD
(Dorosłe Dziecko Alko-
holika lub Dorosłe
Dziecko Dysfunkcyjne). To
ludzie rzeczywiście zakuci
w kajdany przez tych,
którzy mieli być dla nich
oparciem, siłą, dawać
poczucie miłości i
bezpieczeństwa.
Pracując z pacjentami z
tym syndromem widzę ich
ogromny ból, pragnienie
bliskości, samotność i
niewiarę w to, że życie
może przynieść coś
dobrego, bo dobre chwile
ich dzieciństwa trwały
krócej niż błysk flesza i
obiecywały ciemność
straszniejszą niż
wszystko. Pozbawieni
nadziei, często
pogrążenie w depresji,
niejedni po próbach
samobójczych próbują
przetrwać każdego dnia.
Inny rodzaj braku
wolności, która pozbawia
osobistego życia to
współuzależnienie. Zda-
rza się, że taka osoba nie
mając świadomości tego
niszczącego schematu
robi ze swojego życia
misję, poświęca się,
upokarza, rujnuje swoje
zdrowie psychiczne i
fizyczne, a często przez
swój wybór zmusza dzieci
do trwania w cierpieniu,
które jest ponad ich siły,
niszczy je i buduje jeden z
najbardziej destruk-
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stanie zmienić bieg
naszego życia.
Ale zdarza się, że nasze
pięknie zamaskowane
klatki mogą sprawiać
wrażenie azylu, nasze
wewnętrzne barykady
mogą chronić nas
skutecznie nie tylko przed
wrogiem, ale też przed
nami samymi, a nasze
misternie przygotowane
okopy pomagają
odgrodzić nas nie tylko od
zewnętrznego wroga, ale
też skutecznie zmieniają
naszą wewnętrzną
perspektywę.
Na co dzień spotykam się
z ludźmi, którzy z różnych
powodów pozwolili
odebrać sobie wolność.
Ludzie uzależnieni od
narkotyków, alkoholu,
hazardu-oddali swoje
prawa we władanie
obsesji, która nadaje im
kierunek, staje się siłą
napędową ich życia,
codzienności. Przez wiele
lat udowadniali sobie i
bliskim, że mają do tego
prawo, że nikt im nie
zabroni żyć po swojemu,
że nikt ich nie będzie
ograniczał. Do momentu,
aż nałóg ograniczył ich
tak bardzo, że ich wolność
zaczyna i kończy się tylko
na nim. Innym przejawem
wewnętrznej niewoli jest
lęk. Dziś tak wiele osób
cierpi na zaburzenia
lękowe – fobie, lęk
uogólniony, ataki paniki.
Różnego rodzaju nerwice
czy zaburzenia stresu
pourazowego odbierają
człowiekowi wolność,
zamykają na świat
zewnętrzny, oddzielają od
potencjalnych zagrożeń
przez „ochronę”, którą
człowiek sobie ustanowił
wewnątrz własnego
świata, a która zamiast
ochraniać – niszczy. Ze
strachu przed życiem,
przed oceną, przed
ośmieszeniem, poni-
żeniem, odrzuceniem
jesteśmy w stanie
zniszczyć samego siebie.

Swoją wartość,
podmiotowość. Młodzi
ludzie często nie
rozumieją wolności.
Posługują się nią jak byle
jaką ścierką, machając nią
wszystkim przed oczami.
Na tej ścierce wypisują
zasłyszane synonimy
wolności, swoje prawa i
przekonania. Są łatwym
celem manipulacji, siłą,
którą można się posłużyć
jak reklamą. Często bez
rzetelnej wiedzy na dany
temat ogłaszają światu
swoje prawdy, myśląc, że
są wolni. Ludzie sterowani
przez internetowe portale,
celowane informacje,
reklamy, chwytliwe hasła.
W rzekomej wolności
wyboru robimy czasem
rzeczy, na które po prostu
mamy ochotę. Bywa, że
ubieramy je w płaszcz
uszytej na miarę ideologii,
aby dobrze wypaść. W
rzekomej wolności
możemy krzywdzić w imię
posiadania do wolności
prawa, możemy nieść
zgorszenie, stać się
antywzorem, zrobić z
siebie błazna. Patrząc na
różnych ludzi sceny,
kultury, polityki, artystów,
itp. widzimy, co się dzieje,
gdy w wolności słowa
zaczynamy sprzedawać
samych siebie dla
konkretnego zysku, jakim
jest sława, bycie
widocznym, znanym albo
gdy pozbawiamy się
szacunku do samych
siebie. Dziś
kontrowersyjność jest
niestety mało budująca.
Nie wychodzi na wyżyny
prawdy, ale na dno
komizmu. Mam wrażenie,
że ludzie zaczynają
chlubić się ze swoich
porażek, przyznawać do
wyboru patologii, by robić
z tego zasób, by pokazać
swoją oryginalność.
Wolność. Jestem
nałogowym palaczem i
jest mi z tym dobrze. Mój
alkoholizm to moja
sprawa, to sposób na



cyjnych wzorców życio-
wych. Innym rodzajem
braku wolności opartym
na pozornym dobru
może stać się religia.
Zauważam w terapii, że
ludzie kompulsywnie
uciekający do zewnę-
trznych dróg na skróty,
robią to głównie z
poczucia nieszczęścia,
bezsilności, niemożności
zmiany tego, w czym
czują się źle. Szukają
rytuałów, które wyzwolą
ich z odpowdzialności
za swoje decyzje, za
swój brak zamiany. Nie
mówię tu o wierze
prawdziwej, niosącej
wewnętrzną przemianę,
którą widać gołym okiem
w człowieku pokornym,
dobrym, cichym,
serdecznym i wrażliwym
na innych. Mówię o
pozorach wiary, ukrytej
za czynnościami,często
pseudogrupami bez
nadzoru kogoś rozu-
mnego, ludzi zrzesza-
jących się na
spotkaniach, które raczej
wymagają radykalnej
zbiorowej terapii. Jest to
jedno z niebezpie-
czeństw, które daje
pseudonarzędzie posia-
dania prawdy objawionej.
W efekcie oddala od
normalnego życia,
rodziny, koncentruje się
na manipulacji innymi
pod religĳnym kątem i
wynosi na piedestał. To
jedno z ważnych
zagrożeń pseudo-
wolności. Klatka z
ofiarnego złota. Ale dalej
klatka. Ludzie z tymi
wszystkimi zaburzeniami
uciekają od prawdziwych
powodów swoich
cierpień, znajdują
sposób w fobiach,
kompulsjach, nałogach,
przymusowych zacho-
waniach, poglądach
stworzonych na własne
potrzeby, po to, by nie
zobaczyć prawdziwego
problemu.
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Wolność zaczyna się dla
nich wtedy, gdy nazwą to
co nieprawdziwe, gdy
zaczną szukać rozwiązań,
gdy zdołają przeprosić z
serca tych, których
skrzywdzili, gdy porzucą
klatki i wyjdą na zewnątrz
siebie bez lęku lub
pomimo niego. Wolność to
porzucenie ram, tego, co
tą wolność odbiera, nawet
gdy te ramy łudzą
poczuciem bezpie-
czeństwa. Może właśnie
tym bardziej dla tego.

Prawdziwa wolność jak
mówił Jan Paweł II nie jest
nam dana raz na zawsze.
Zatem ze swojej definicji
nie może żadnego
bezpieczeństwa gwaran-
tować. Szczur z opowieści
na wstępie świetnie o tym
mówi. Kanarek o tym tylko
śpiewa. Ale nawet nie
potrafi nazwać swoich
tęsknot, bo nigdy nie
wyłamał się poza
schemat. Nie spróbował
być wolny, nie odważył się
stracić dla tej wolności
wszystkiego. Nawet życia.
Dziś tak dobitnie pokazuje
to sytuacja wojny na
Ukrainie. Wybory ludzi,
którzy muszą chronić
życie, rodzin, które z
dziećmi szukają ucieczki z
dala o tych, których
kochają – swoich mężów,
synów, braci, walczących
na froncie dla tej wolności
własnych kobiet i dzieci.
To ogromna odwaga.
Kojarzy mi się ta postawa
z jedną z historii
wojennych bohaterskiej
Inki, która została
zamordowana w czasie II
wojny światowej, chociaż
przez zdradę mogła
uratować swoje życie.
Pomimo tortur nie wydała
nikogo i została skazana
na śmierć. Przekazała w
ostatniej chwili, że żal jej
umierać, ale zachowała się
jak trzeba.

Też tak żyjmy. Tak róbmy.
Wolność cechuje też ten

wymiar dramatu.
Właściwego poświęcenia.
Takiego, które niesie
przykład, nadaje życiu
sens, zauważa innych.
Dziś wielu Polaków
pokazało ten wybór.
Pomimo niełatwych waru-
nków bytowych, obaw,
trudności zatroszczyli się
o tych, dla których
ukraińscy mężczyźni
zostali na wojnie o
wolność, może po to by
nigdy się z bliskimi już nie
spotkać. Bo wolność
wymaga zmagań, codzi-
ennych decyzji, wyborów,
wymaga wewnętrznej
wojny w nas po to, by
kiedyś powiedzieć
„zachowałem się jak
trzeba”.

I czasem to wystarczy.
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Każdy z nas jest inny i
wyjątkowy na swój własny
sposób, dlatego też nie
powinniśmy być dla siebie
surowi za to, że nie jesteśmy
tacy jak inni, że nie jesteśmy
tacy jak ktoś by tego od nas
oczekiwał. Nie powinniśmy
się zmieniać dla kogoś tylko
dlatego, że nie lubi nas
prawdziwych...

To że jestem sobą pokazuje,
że jestem wyjątkowym
człowiekiem, a to, że próbuję
udawać kogoś kim nie jestem
tylko po to aby komuś się
przypodobać, żeby zdobyć
przyjaciół lub aby ktoś mnie
polubił, to nie jest
rozwiązanie. Po co
zdobywać przyjaciół udając
kogoś zupełnie różniącego
się od prawdziwych nas , gdy
oni będą lubić tą wersję nas,
którą stworzyliśmy, a nie
tych, którymi jesteśmy
naprawdę.

Ważne jest to, aby się nie
zmieniać dla kogoś tylko po
to, aby nas polubił, warto jest
być sobą - wtedy będziemy
czuć się o wiele lepiej, że nie
musimy udawać kogoś
innego i że ludzie będą lubić
prawdziwych nas , a nie tą
wersję, której maskę
przybraliśmy.

I wtedy zdobędziemy
prawdziwych przyjaciół, a nie
tych, którzy będą chcieli nas
zmienić tylko dlatego, że im
się nie podobacie takimi
jakimi jesteście.

Nie warto przybierać
sztucznych masek, bo wtedy
wszystko to będzie sztuczne,
a warto jest być sobą, bo
mimo iż nie będziemy tacy
idealni, to będziemy
prawdziwi.

A to pokazuje naszą wyjątkowość.

Być sobą to odwaga!
Marta
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Nic nie dzieje się bez przyczyny
Kamil

Każdy czasem popełnia
błędy, złe decyzje lub źle coś
zrobi, jednak to nie jest
powód by być na siebie złym
i siebie karać.

Nawet jeśli konsekwencje
tego będą ciężkie i trudne do
zaakceptowania, trzeba to
zrozumieć i iść dalej.

Każdy moment, sytuacja lub
nawet mała pomyłka czegoś
nas uczą, możemy
wyciągnąć z tego wnioski i w
przyszłości w podobnej
sytuacji postąpić inaczej.

Nawet jeśli podjęliśmy złą
decyzję, to zawsze jest czas
aby to naprawić.

Nigdy nie powinniśmy siebie
karać i być wściekłym na
siebie, że coś poszło nie po
naszej myśli, że nie wyszło
tak jak tego chcieliśmy.

Każdy popełnia błędy i każdy
powinien to zaakceptować,
ponieważ jest to normalna
rzecz.

Wszystko co nas spotyka jest
z czymś związane i nie dzieje
się bez przyczyny.

Wystarczy spojrzeć na daną
sytuacje z innej strony, a to
pozwoli nam ją właściwie
z r o z u m i e ć .
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Tegoroczne wakacje posta-
nowiłyśmy spędzić w
Sopocie.

Lubimy aktywnie odpo-
czywać, więc sporo
wędrujemy.

Na urlop zabrałam farby i
pędzle z myślą, że w wolnych
chwilach coś namalujemy.
Spacerując wzdłuż plaży
znajdowałam kamyczki
płaskie, okrągłe, różno-
kształtne, po prostu idealne
do malowania.

Moja Przyjaciółka podzieliła
się pomysłem zaczerpniętym
z internetu o idei
wędrujących kamyczków.
Polega ona na tym, że
malujemy na kamyczkach
pozytywne motywy (np.
Kwiatuszki, motylki, ,aniołki),
co komu w duszy gra,
wkładając w to równocześnie
dużo pozytywnych emocji,
energii i miłości.

Następnie kamyki wędrują w
świat, zostawiamy je w
różnych miejscach z myślą,
że ktoś go zabierze dalej ze
sobą w podróż i podzieli się
także dobrą emocją z innymi.

Na zdjęciach
dokumentujemy miejsca,
gdzie zostawiłyśmy
kamyczki.

Zachęcamy wszystkie
pozytywne osoby do
przyłączenia się do naszej
zabawy, a także do
dołączenia do grupy
"Kamyki" na fb.
Ze słonecznymi
pozdrowieniami z wakacji

Stenia i Danuta :-)

Wędrujące kamyczki
Stenia i Danuta
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Z jakiego powodu podjęła Pani
terapię?
Mam za sobą bardzo trudny
związek z osobą, która nadmiernie
spożywała alkohol. Jestem
świadoma, że stałam się osobą
współuzależnioną, pomagałam
partnerowi w jego piciu.
Co wpłynęło, że Pani podjęła?
Najbliższe mi osoby zachęciły
mnie do podjęcia terapii.
Szukałam pomocy dla partnera i
uzyskania jakiegoś sposobu na
uratowanie naszego związku.
Jednak z czasem zrozumiałam, że
ja już wykorzystałam wszystkie
możliwe sposoby i uświadomiłam
sobie, że dotychczas tylko
wspierałam picie, ćpanie partnera.
Chcąc pomóc S. tak naprawdę
pomogłam sobie w dokonaniu
zmian.
Jak długo trwa Pani terapia i co
Pani daje?
Jestem na terapii już ponad rok. Co
mi daje? Terapia pozwoliła mi
dostrzec głębokie uzależnienie
partnera, praktycznie od wielu
środków psychoaktywnych.
Poznaje czym jest ta choroba,
jakie ma mechanizmy, przebieg.
Poznałam również schematy
funkcjonowania naszego związku,
przez co zrozumiałam że nie mam
wpływu na zachowanie partnera.
Terapia pomogła mi zdecydować
się na odejście od partnera, co
spowodowało zatrzymanie
przemocy. W konsekwencji czego,

odbudowywuje własną
samoocenę, skupiam się na sobie i
własnych potrzebach. To nie
oznacza, że gdzieś głęboko w sercu
nie jest obojętny jednak mam
świadomość, że ten związek był
niszczący.
Jak zaczął się Państwa związek?
Poznaliśmy się całkiem
przypadkowo podczas pracy.
Szymon zaczął wobec mnie
okazywać dużo zainteresowania
mimo iż jestem osobą otyła, a on
jest atrakcyjnym mężczyzną.
Zapraszał na spacery, w jakiś
sposób troszczył się i snuł naszą
piękną przyszłość. Mówił, że
dobrze zarabia, że pojedziemy na
wakacje, zakupy, że zadba o mnie.
W tym czasie studiowałam,
niewiele zarabiałam, imponowały
mi jego obietnice, które były bez
pokrycia. On od samego początku
adorował mnie, nazywał piękną.
Prawdopodobnie już wtedy był
uzależniony i tkwił w
mechanizmach, co dostrzegłam
stosunkowo niedawno. Nasz
związek trwał 3 lata.
Rozumiem, że była Pani
manipulowana przez partnera.
Stała się Pani ofiarą przemocy?
Tak. Związek z S. doprowadził
mnie do pogorszenia sytuacji
finansowej. Był pewien okres,
kiedy mieszkaliśmy razem. Ja za
wszelką cenę próbowałam sobie i
wszystkim udowodnić jak sobie
doskonale radzimy. Prawda

okazała się zupełnie inna. Partner
co prawda pracował ale większość
pieniędzy przepĳał. Ja czując się
odpowiedzialna próbowałam
regulować sprawy finansowe
związane z utrzymaniem nas oraz
kosztów związanych z wynajmem
mieszkania. Studiowałam i
jednocześnie podejmowałam
pracę. Dochodziło do sytuacji,
kiedy S. zabierał moje pieniądze
zarobione na opłaty i przeznaczał
na alkohol, zabawę. Doprowadziło
to do tego, że nie mieliśmy za co
żyć, namawiał mnie na zastaw
moich prywatnych rzeczy,
prezentów. Tłumaczył, że jak
dostanie wypłatę to wykupimy
zastawione rzeczy - niewiele
okazało się prawdą, wiele rzeczy
nie odzyskałam. Jako nastolatka
interesowałam się fotografią, długo
oszczędzałam na swój pierwszy
aparat cyfrowy i w jednym
momencie go straciłam. Przyszedł
moment, kiedy już nie było co
zastawiać, więc partner zaczął
namawiać na pożyczki. I tak
popadłam w kredyty, chwilówki,
na nazwisko partnera nic nie było,
On całkowicie umył się od
odpowiedzialności. Zaznałam
przemocy psychicznej i
emocjonalnej. Partner wielokrotnie
pisał z innymi kobietami, był
widywany na portalach
randkowych. W konfrontacji
obiecywał zmianę, której nigdy nie
było… Przemoc fizyczną także

Uwikłanie-Przywiązanie. Wywiad
Magdalena S.
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ponieważ były incydenty w
których Szymon mnie uderzył,
popychał. Cała ta sytuacja
pogrążyła mnie psychicznie, nie
radziłam sobie z własnymi
emocjami, co powodowało
kompulsywne zachowania, przez
co tyłam objadając się.
Dostrzegłam zachowania
autoagresywne, co Pani wtedy
odczuwała, doświadczyła?
Czułam się często zdradzoną, ból,
samotność. Stosował uczucia
naprzemiennie, czułam przez
chwilę się kochaną, a za chwile
nie. Z czasem przestałam się
interesować własnymi potrzebami
i nie kochałam siebie. Zaniedbałam
studia i inne obowiązki,
zrezygnowałam z wcześniejszych
planów, marzeń. Byłam zaślepiona
miłością.
Czy próbowała Pani odejść od
partnera?
Oczywiście, że tak jednak była to
bardzo trudna walka. Właściwie
wielokrotnie zrywaliśmy,
wracaliśmy do siebie. W
momencie, którym chciałam
zakończyć związek byłam
szantażowana, że odbierze sobie
życie. Wysłał nawet filmy, na
których trzymał nóż mówiąc że się
zabĳe. Przepraszał, obiecywał,
żeby zatrzymać mnie przy sobie
przez jakiś czas były dobre
momenty. Były czułe słowa,
szacunek, niby miłość… Teraz
wiem, że był to ,,miodowy
miesiąc”, który trwał kilkanaście
dni. Jednak po krótkim czasie
byłam kolejny raz poniewierana,
niszczona, odcinana od
najbliższych mi osób. Znacznemu

pogorszeniu uległy relacje z
rodziną. Wybaczyłam S. nawet
zdradę, wszystko wybaczałam - co
też pogłębiło jego myślenie, że ja
zawsze będę cokolwiek On nie
zrobiłby. Będę dla niego zawsze,
na każde jego zawołanie.
Rozumiem, że Pani potrzeby nie
były respektowane?
Tak, patrzyłam przede wszystkim
na potrzeby S. Robiłam wiele dla
Niego, byłam cały czas gotowa
biec za nim. Nie skupiałam się na
sobie, byłam zajęta nim, nawet jak
byłam sama - cały czas myślałam o
S. Przez to, że byłam okłamywana,
zdradzana bojąc się powtórzenia
tych zachowań nie potrafiłam się
skupić na niczym innym, niż tylko
na obsesyjnych myślach wokół S.
Co robi? Z kim jest? Kiedy wróci?
Czy teraz nie romansuje z inną
kobietą?
Czy ponosiła Pani konsekwencje
picia S.?
Będąc uczestniczką terapii, widzę,
że tak. Wielokrotnie
usprawiedliwiałam jego
zachowanie. Były sytuacje, kiedy
dzwoniłam do jego szefowej, że
jest chory dlatego nie będzie
obecny w pracy. Może i źle się czuł
ale jego stan był spowodowany
piciem dzień wcześniej.

Byłam wciągana w wir kłamstw. S.
miał też niejedne zobowiązania
finansowe (z czasów przed
naszego związku), wielokrotnie
spłacałam raty bojąc się że trafi do
więzienia, chroniłam Go przed
konsekwencjami. Były sytuacje
gdzie przy innych wymyślałam
różne wymówki,
usprawiedliwienia aby załagodzić
kryzysy wywołane jego piciem.
Próbując udowodnić innym, że
jestem szczęśliwa byłam w stanie
sama sobie coś fajnego kupić,
mówiąc innym że to podarunki od
Niego. Wszystko po to by Go
wybielić, prowadząc do własnego
nieszczęścia? Oszukiwałam
innych, co doprowadziło że sama
zaczęłam w to wierzyć.
Jak Pani postrzega obecny czas?
Cieszę się, że kontynuuję terapię
zarówno indywidualną jak i
grupową, zaczynam inaczej
patrzeć na życie. Podnoszę swoją
samoocenę, potrafię nazwać moje
emocje, to co czuje.
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Nazwałam własne lęki i
uświadomiłam sobie mechanizmy
w jakich tkwiłam. Zaczynam siebie
kochać, akceptować taką jaką
jestem i wiem że zasługuje na
miłość i szacunek. Jestem osobą
bardziej odważną, umiem
rozpoznać pewne zachowania i
trudniej jest mną manipulować.
Moje obecne życie jest
bezpieczniejsze, planuje swoją
przyszłość i dążę do własnej
niezależności.
Pani się udało uwolnić z
toksycznego związku. Czy
partner próbował poradzić sobie
z chorobą?

Partner był w oporze, nie było
szans przekonać go do leczenia.
Nie widział potrzeby, twierdził że
to ja jestem chora psychicznie i
mam się iść leczyć. Jego
zachowania nie uległy żadnej
zmianie, pĳe i jest w innym
związku.

Na zakończenie naszej rozmowy,
co chciałaby Pani przekazać
osobom współuzależnionym
niebędących w terapii?

rzede wszystkim dziś już wiem, że
nie można zmienić drugiej osoby.
Można zmienić tylko swoje
zachowanie, a stawianie granic
przyczynia się do dokonywania
zmiany. Znam osoby, które
stawiając granice mężowi
zmotywowały do podjęcia
leczenia, uratowania związku,
rodziny.

Mi się to nie udało, uratowałam
siebie. Dzisiaj jestem osobą
szczęśliwą, wierzącą w siebie i
swoje możliwości.

Dziękuje za poświęcony czas,
życzę powodzenia w
samorealizacji.
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statuetką „Najszybszej” -
wiem, że to co robię jest
moim spełnieniem i
satysfakcją.

Rower, kĳki, górskie
wycieczki – to mój styl życia,
który bardzo polubiłam, ale
to nie wszystko,
postanowiłam zostać
morsem i znów się udało.
Kolejny mój osobisty
wyczyn, z którego czerpię
siłę. Tydzień mam

mięśniem obojczyka
postanowiłam wejść
szlakiem akademickim na
Babią Górę. Z pomocą męża
się udało. Pomyślałam –
dałaś radę, zrobisz
wszystko. Potem wsiadłam
na rower i dojechałam nim
do Krakowa, potem
dwukrotnie do Częstochowy.
Wiedziałam, że nie będzie
łatwo, ale zrobiłam to. Z
namową męża, który zaczął
przygodę z bieganiem dwa
lata przede mną, wkręciłam
się w chodzenie z kĳkami i
tak po dziś. Startuję w
zawodach, w których mam
już swoje małe sukcesy.
Patrząc na półkę z
dyplomami, medalami i

Kto by pomyślał, że tak
dobrze i intensywnie można
żyć, kiedy to jeszcze trzy lata
temu ruszyć się nie chciało z
fotela.

Postanowiłam zmienić swoje
nawyki, przeorganizować
swoje dotychczasowe puste
życie. Na nowo obudziłam w
sobie ducha sportu w
różnych dyscyplinach.
Pomimo choroby
nowotworowej wzięłam się
do roboty. Było trudno,
czasami organizm miał dość,
ale się nie poddałam.

Zaczęłam w 2019 worku,
kiedy to po wypadku
rowerowym z wyrwanym

Zgoliłam głowę i ruszyłam łapać życie!
Asia od aniołów



poplanowany, życie
poukładane dla relaksu i
dobrego samopoczucia,
wtorkowe popołudnia
chodzę na aerobik i jogę, coś
dla duszy i ciała.

W marcu 2021 roku

nowotwór dał znać o sobie i
operacja była jedynym
wyjściem z choroby.

Na kilka miesięcy miałam
być wyłączona z normalnego
funkcjonowania, cóż
operacja się udała, zgoliłam
głowę i ruszyłam łapać życie
na ile potrafiłam i siły mi
pozwalały – działałam, nie
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poddałam się, nie leżałam z
wzrokiem wbitym w sufit.

Góry, woda, lasy to było
moje najlepsze lekarstwo,
które mogłam nawet
przedawkować.

Rok 2021 zaskoczył mnie
dolegliwościami rąk. Jestem
już po trzech zabiegach
operacyjnych, czwarty za
tydzień, ale co ja robię – z
ręką na temblaku biorę
udział w zawodach! Ktoś
powie – ta to jakaś
nieogarnięta wariatka! Może
i tak, ale dzięki temu czuję,
że żyję i dobrze mi z tym. A
gdy za oknem bardzo złą
pogoda lub mój organizm
potrzebuje zwolnienia
tempa, robię to co
uwielbiam. „Moje anioły”
lepię je z masy i każdemu
daję kawałek siebie.
Obdarowuje nimi moich

bliskich - to lekarstwo na
duszę i serce.



FENIXPSYCHOTERAPIA

14

Z pewnością zastanawiasz
się skąd taki dziwny tytuł?
Otóż historia, która się
wydarzyła jakieś 8 lat temu
miała znaczący wpływ na
radykalną zmianę mojego
postępowania i myślenia.
Zamierzam więc opisać jakie
konsekwencje przyniosła
wtedy i jakie dziś mam z
tego korzyści. Wydarzenie to
miało ogromny wpływ na
organizację czasu. Czas na
pracę ,terapię, AA, rodzinę i
zwłaszcza dla siebie.
Euforia po wyjściu z odwyku
i chęć trzeźwienia ze
zdwojoną energią miała
wtedy dla mnie w pewnym
stopniu zbawienne
znaczenie, ale były
obszary życia, które
z a n i e d b a ł e m
n i e ś w i a d om i e .
Z a c z y n a ł e m
o t r z y m y w a ć
sygnały, że dzieje
się coś niedobrego,
zwłaszcza w relacjach
rodzinnych. Owszem
miałem na ten czas pełne
wsparcie, tyle tylko, że oni
rzadko kiedy mogli mi je
okazać, gdyż ciągle byłem w
,,trasie”.
Tydzień wyglądał mniej
więcej tak: praca od 5 do 15
na kopalni, terapia dwa razy
w tygodniu, indywidualna i
grupowa, mitingi conajmniej
dwa razy na grupie
macierzystej plus praca ze
sponsorem na programie,
który często zabierał mnie
na mitingi po innych
grupach, a zwłaszcza tych
rocznicowych. Trwało to
kilka ładnych miesięcy, kiedy
zmęczenie dało znać o sobie
i sumienie też wyrzucało, że
chyba przeginam. Jednak
jako wybitnie uzdolniony
racjonalista dzięki chorobie
alkoholowej, znajdowałem
wytłumaczenie na taki, a nie
inny tryb życia. Nie uważam,
że to było złe, bo to był czas
,,zapuszczania korzeni” w
poradni, a zwłaszcza w AA.
W końcu miałem do

czynienia z całkiem inną
rzeczywistością i ludźmi.
Byłem tym wszystkim
a u t e n t y c z n i e
zafascynowany. Nie miałem
wątpliwości, że tym razem to
jest ,,TO. Jako, że zaczęły się
dziać w moim życiu
dziwne rzeczy,
oczywiście w
pozytywnym tego
s ł o w a
zna c z en i u ,
p ew n e g o
d n i a

doznałem

przebudzenia.
Miałem po pracy
terapię w poradni
na grupie i prosto
stamtąd jechałem na
miting. Jest to jakieś 10
km pomiędzy jednym, a
drugim miastem drogą,
która jest główną trasą
przelotową. Ruch tam jest
spory i stoi tam masa
ogromnych bilbordów i
reklam. Jednak tyko jeden
zwrócił moją uwagę.
Dotyczył on co prawda
kierowców i nie jestem dziś

w stanie opisać co tam się na
nim znajdowało, ale tekst
przemówił do mnie tak

dosadnie, że zmieniło
się nagle wszystko w
kwestii planowania i
z a r z ą d z a n i a
czasem, jaki
p ow i n i e n em

rozdysponować

„Zwolnĳ baranie”
Ziko
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o d p ow i e d z i a l n i e ,
dbając nie tylko

o swoje

potrzeby.
, , Z W O L N Ĳ

BARANIE!” było
strzałem w

dziesiątkę, a raczej
interwencją Siły Wyższej,

bo tak to dziś widzę.
Oczywiście moim
doświadczeniem podzieliłem
się od razu na mitingu i na
grupie, gdzie otrzymałem
sporo zwrotnych informacji
potwierdzających, że coś
jest na rzeczy i należałoby
się tym zająć. Sporo sugestii
i wskazówek przyniosło
efekty, które są dla mnie
cennymi doświadczeniami i z
przyjemnością dzielę się
nimi, gdy pojawia się taki
euforyczny delikwent na

początku ,,drogi trzeźwości”
jak ja wtedy, by ostudzić
nieco jego zapędy. Dzięki tej
pracy, jaką się podjąłem
wtedy odkryłem sporo

chorych schematów
myślowych nie

pozwalających
zadbać o
siebie, a tym
samym o innych.
Takim głównym
problemem było i
jest poniekąd dziś
myślenie, że nie
ma czasu na ,,nic
nierobienie”. Nie
dawałem sobie prawa
na luz, relaks czy
leniuchowanie. Od
razu na poczuciu winy i
wyrzutach sumienia, że
marnuję czas, który
mogłem efektywnie
spędzić. Żeby tego było

mało to obarczałem winą
wszystkich wokoło za takie
marnotrawstwo. Ciągła
pogoń za wygórowanymi
oczekiwaniami, konkurencja
i zazdrość. Niskie poczucie
wartości wypracowane przez
lata było motorem
napędowym w tym wyścigu z
czasem, by sprostać moim
ambicjom i celom
nieosiągalnym na ten czas.
Nagle słyszę ,, krok po
kroku”, ,,daj czas czasowi”,
„24 godziny” , ,,zadbaj o
siebie” no i ,,ZWOLNĲ
BARANIE”. Stopniowo
redukuję swoje
zaangażowanie w terapię i
mitingi, oczywiście nie

zaniedbuję, ale
systematyczność i jakość
stają się priorytetem. To
przynosi pozytywne efekty.
Uczę się organizacji i dbania
o siebie z korzyścią dla
wszystkich. Potrafię docenić
czas spędzony na
odkrywaniu, czym jest
słuchanie muzyki, śpiew
ptaków o świcie i wieczorem,
spacery z żoną i synem kilka
ładnych kilometrów,
czytanie ciekawych książek o
tematyce nie tylko Aowskiej,
ale takiej, która buduje moje
szersze spojrzenie na
rzeczywistość. Duchowość
nabiera całkiem innego
oblicza. Nie zamyka się w
murach kościoła, ale
zauważam, że otacza mnie w
każdym miejscu i chwili dnia.
Dzięki tej przemianie jestem
wdzięczny za możliwość
spędzenia czasu na ,,nic
nierobieniu”. Wakacje i
weekendowe wypady nie są
utrapieniem i wyczerpującą
przygodą, ale starannie
zorganizowanym wcześniej
planem z wkalkulowanymi
korektami. Daję sobie i
innym prawo do odpoczynku
bez wyrzutów sumienia i
choć zdarza się, że mam
poczucie winy z niewy-
korzystanego efektywnie
czasu, nie robię już tragedii.
Spędzenie wolnego czasu
nie jest dziś dla mnie
wyzwaniem, ale
przyjemnością.
Sporo wypracowałem sobie
pomysłów na spędzenie
każdej możliwej wolnej
chwili z korzyścią dla siebie i
najbliższych. Nawet miting
czy terapia sprawiają, że
czuję satysfakcję dobrze
zainwestowanego czasu,
gdzie nie czuję przymusu i
presji spełnienia oczekiwań i
własnych ambicji.

Te wszystkie bilbordy nie są
zbyt piękną atrakcją na
naszych drogach, ale może
się tak zdarzyć jak w moim
przypadku, że spełnią swoje
przesłanie w nieoczekiwany
sposób.
U mnie zadziałało i ,,Baran”
zwolnił w porę. A gdy
zapędzam się czasami,
przed oczyma mam ten
fragment drogi i to działa.
Do zobaczenia na szlaku.
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Pozwolę sobie przytoczyć
trafne słowa Arystotelesa:
„Łatwo jest zapłonąć
gniewem – każdy to umie.
Lecz wyrażać go w stosunku
do właściwej osoby, we
właściwym stopniu, we
właściwym czasie oraz we
właściwym przedmiocie i we
właściwy sposób - to nie
jest łatwe i nie każdy to
umie”.
Jakże te słowa mocno
obrazują kompetencje i
deficyty interpersonalne.
Nieukojony czasem głęboko
ukryty gniew bywa reakcją
na wczesno dziecięce urazy
interpersonalne, wynikające
z relacji z bliskimi osobami.
Tkwimy w gniewie, bo w
głębi ducha odczuwamy
krzywdę, jakąś
n i e s p r a w i e d l i w o ś ć ,
cierpienie. Bezbronność
dziecka wobec bliskich,
które nie jest w stanie
samodzielnie zaspakajać
własnych potrzeb jest
szczególnie skomplikowana
z powodu zależności, która
jest swoistą władzą w rękach
dorosłych rodziców,
opiekunów.
Bezpieczne środowisko
rodzinne, stabilni rodzice
wpływają naturalnie na
gojenie się ran, a tożsamość
i samoocena rozwĳa się
adekwatnie do rozwoju
dziecka, które zdobywa
coraz większe poczucie
pewności siebie, zdobywa
samodzielność adekwatną
do wieku albo w przeciwnym
razie dziecko szuka innych
sposobów zaspokajania
własnych potrzeb miłości,
akceptacji, bezpieczeństwa
czy też uwagi. Są rany, które
nie są w stanie łatwo się
zagoić, powstały na tle
zdarzeń traumatycznych:
przemocy, zaniedbań,
porzucenia. Są to rany,

urazy, którymi należy zająć
się w dorosłym życiu aby nie
obciążały obecnych relacji
b a g a ż emn a dm i e r n e g o
nieadekwatnego gniewu.
Gdy gniew z przeszłości
przechodzi i wzrasta na
obecne sprawy czy też
relacje, wówczas mamy do
czynienia z tzw.
„przeniesieniem”. Problem
tkwi w nieuświadomionym
przeniesieniu bólu, lęku z
przeszłości na podobne w
obecnym czasie zdarzenia,
sytuacje. Lęk, ból
e m o c j o n a l n y
nieprzepracowany i
pozostający w ukryciu może
zostać aktywowany w
sposób nieadekwatny,
często siejąc spustoszenie.
„Węzły przeniesienia” są
trudne do rozluźnienia,
rozsupłania, często ból
miesza się, bywa, że łączy z
d z i s i e j s z y m i
doświadczeniami, trudność
polega na braku
umiejętności rozdzielenia
jednego od drugiego. Jeżeli
ból emocjonalny zostanie
zupełnie nieświadomie
przytłumiony, zanegowany
lub ukryty do wewnątrz
może zostać przeistoczony
w zaburzenia depresyjne lub
somatyzacje w ciele,
dolegliwości fizyczne np. ból
pleców, migreny itp. lub co
gorsza może skłonić do:
sięgania po używki,
zachowań ryzykownych w
tym kompulsywnych. Gniew,
złość bez znaczenia na co
nakierowana boli, powoduje
cierpienia fizyczne,
emocjonalne, psychiczne.
Kiedy nie znamy sposobów
poradzenia sobie z tym
stanem rzeczy możemy
kierować – rzutować
frustracje, pretensje na
otoczenie, lub regulować ten
ból środkami

p s y c h o a k t y w n y m i ,
z a c h o w a n i a m i
kompulsywnymi. Zdarza się,
że osoby, które potrafią
pohamować wybuch gniewu
odreagowują złość nie
wprost lecz skrycie,
patologicznie. Osoba nie
przyznaje się do swoich
gniewnych uczuć, stosuje
gniew bierno – agresywny,
tzn. że w zachowaniu
przejawia się agresywnie
lecz nie przyznaje się do
tych uczuć. Pośród objawów
gniewu bierno-agresywnego
można wymienić:
ignorowanie i milczenie,
z a n i e d b y w a n i e ,
l e k c e w a ż e n i e ,
naburmuszenie, nieustająco
negatywne podejście,
spóźnianie się bez powodu,
okazywanie swojej przewagi.
Trudność wynika z faktu, iż
osoba neguje przeżywanie
gniewu, odcina się od tych
emocji wewnątrz ponieważ
nie czuje się komfortowo z
myślą o swoim gniewie,
dlatego też ujawnia się on w
formie bierno – agresywnej.
Niestety nic się nie dzieje
bez przyczyny. Z badań nad
gniewem wynika, iż 40
procent osób
przeżywających ustawiczny
gniew, napady wściekłości
cierpi na kliniczną depresję.
Nierzadko omawiane napady
są objawem pourazowego
zaburzenia stresowego, a
odczuwana bezradność i
wściekłość jest skutkiem
silnego przeżycia
traumatycznego. Dr. Martin
Teicher (z Harvardu) w
ramach badań dorosłych
osób, które w dzieciństwie
doświadczały ustawicznej
przemocy ustalił, iż w
obszarach płata
skroniowego występują
zmiany w falach
mózgowych. Zmiany te
przypominają zmiany

Gniew, agresja, cierpienie-czyli bunt krzywdy
Renata C-S - okiem terapeuty
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wynikające z napadów
padaczkowych w płacie
skroniowym, który otacza
struktury limbiczne. Teicher
wysunął tezę, że „wczesne
traumatyczne doświadczenia
mogą wzbudzać w tym
obszarze aktywność typu
padaczkowego, co skutkuje
burzą aktywności
elektrycznej w emocjonalnej
części kory mózgowej….
Ostatecznym rezultatem
może być nadto zadziorny
mózg, gotów w każdej chwili
do wywołania limbicznej
burzy”. Nie bez powodu
mówi się, iż ofiara przemocy,
w dorosłym życiu staje się
katem. Bezsprzecznie
strach, gniew wpływają na
wydzielanie się w organizmie
adrenaliny, która powoduje
wewnętrzne spięcie. Im
częściej osoba doświadcza
tych stanów tym głębiej
powstają ślady w szlakach
nerwowych. Powstaje
swoiste uzależnienie, tzw.
„neurologiczne nastawienie”,
aby właśnie w taki
destruktywny sposób
uwalniać się od
przeżywanych emocji. Sama
adrenalina jest uzależniającą
substancją. Pod względem
chemicznym jest zbliżona do
stymulantów typu
amfetamina, przy czym daje
nam dobre samopoczucie. W
rezultacie osoba bĳe dzieci
nie tylko dlatego, że została
tak zaprogramowana na
stosowanie przemocy, lecz
dlatego, że uzależniła się od
tego dopływu adrenaliny. Nie
muszę wspominać jakie
szkody powoduje
doświadczanie przemocy w
dzieciństwie, jak takie
sytuacje ranią serce i umysł,
lecz ponadto wywołują
bezpowrotne i długofalowe
skutki w delikatnym układzie
nerwowym dziecka. Jak
przerwać przemoc w
rodzinie, która tkwi od wielu
pokoleń, bywa, że jest
„dziedziczona”?
Jedyną słuszną alternatywą
wydaję się znalezienie
sposobów rozwiązywania
problemów w sposób

konstruktywny tj.
zrozumienia siebie,
własnych przeżyć,
doświadczanie emocji w
sposób świadomy i rozumny,
z a k w e s t i o n o w a n i e
spostrzeżeń i myśli, które
wywołują gniew, zmienić
posyłane sobie sygnały, co
może skutkować
powstaniem nowych szlaków
nerwowych, które głównie
służą w radzeniu sobie z
gniewem. Nadal pokutuje
mit, że najlepiej wyrzucić z
siebie gniew, złość, lecz
badania wskazują, iż to
wyładowanie może stać się
dla układu nerwowego
„formą przyuczenia”, co
tylko może pogarszać
sytuację. Podczas terapii
stosuje się różne strategie
pohamowania i opanowania
gniewu.

Zakładają między innymi:
s a m o o b s e r w a c j ę ,
zrozumienie, że gniew to
problem, monitorowanie
poziomu swojego gniewu,
szukanie prawidłowości i
szereg innych. Podejście
zakładające, że nie da się nic
zmienić jest błędne i
szkodliwe. Strategie
proponują stosowanie
metod relaksacji i
odpoczynku podczas
ekspozycji na pobudzający
bodziec, odwoływanie się do
poczucia humoru,
zmieniania własnego
sposobu myślenia.

To jak będziemy
doświadczać i przeżywać
otaczającą nas
rzeczywistość zależy tylko
od nas. Budujmy i
rozwĳajmy własne
kompetencje społeczne.

Nie bądź zagniewany
12!
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Z dnia na dzień nie
wiedzieliśmy co się stanie...
Tata oznajmił Mamie, że nie
chce już z Mamą być,
zszokowało nas to
STRASZNIE. Mamie było
bardzo smutno więc
zapytałam – Mamuś co się
stało? – Tata nie chcę już ze
mną być, ale z tobą tak.
Byłam zła na niego,
obwiniałam się, że to przeze
mnie. Mama mi to
deklarowała, że nie moja
była to wina, nie wiedziałam
co myśleć. Miałam 8-9 lat,
kiedy się dowiedziałam.
Parę lat później nadszedł
dzień rozwodu, mama miała
wielkiego stresa ale dała
radę!Przyszliśmy świętować,

ale NIE… miałam lekkie
problemy z nauką…STRES.

Mieliśmy ciężkie dni,
wkurzyłam się na wszystkich
i wyżywałam się na bliskich.
4 najgorsze dni, nerwy i
stało się…Zdenerwowałam 3
bliskie mi osoby Mamę,
Babcię, Dziadka. Kocham
ich, wzięłam nóż z kuchni i
poszłam do łazienki i
pocięłam się, bardzo bolało,
ale musiałam…zrobiło mi
się lepiej. Ulga.
O tacie ani nie wspomnę,
ciągle ma pretensje,
krzyczał na mnie jak coś mu
nie pasowało, jest
beznadziejnym Ojcem
naprawdę! Nienawidzę go.
Przyjaciele? Straciłam dużo
koleżanek i kolegów w
ostatnim czasie, też się

obwiniałam jaka ja to nie
jestem, ale oni skrzywdzili

mnie i zrobili to w
najgorszym momencie,
kiedy ich najbardziej
potrzebowałam…, ale nie są
mi potrzebni, dałam radę z
E. Znam ją krótko, ale jest
najlepsza, miła, pomocna,
śliczna, rozumie mnie i moją
sytuację, a oni mnie nie
rozumieli właśnie, ale jestem
szczęśliwa i cudownie się
czuję.
Czy jestem z siebie dumna?
Tak. I wiem, że się mam
nigdy nie poddawać, będzie
lepiej. Dzięki Pani K. zrobiło
mi się bardzo miło. Wiem, że
będzie dobrze i terapia mi
pomoże

Odwaga bycia SOBĄ
Oliwia
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Witam wszystkich
czytelników.
Chciałbym się z wami
podzielić refleksją jak miło
spędzać wolny czas.
Otóż, po zaprzestaniu picia
nagle zrobiło się tego
wolnego czasu dosyć dużo.
Nie ulega wątpliwości, że
podczas picia większość
czasu spędzamy w
barze i na relaks nie
było czasu,
pieniędzy i
s t a n

Z biegiem czasu tak się
zaangażowałem w jazdę, że
po trzech latach niepicia
wyruszyliśmy z kolegą na
rowerach na Hel, przeszło
700 km. Muszę wspomnieć,
jak zaufała mi rodzina na
tygodniowy wyjazd. Nie
zawiodłem ich.
Nastała zima i rower
raczej nie wchodził w
grę, ale zostało
wspomnienie, że
kiedyś jeździłem na
nartach. Powoli i w
miarę możliwości

zainwestowałem
w sprzęt i tak

rozpoczęła się przygoda z
nartami i trwa nadal.

Oczywiście ani rower, ani
narty nie zastąpią terapii
grupowej, są tylko
uzupełnieniem. Jeszcze są
inne formy wypoczynku,
czasami latem wyjeżdżam z
żoną do lasu na jagody i

upojenia na to nie pozwalał.
Po odwyku w garażu
odkurzyłem rower, z resztą
prezent na 50 urodziny.
Trzeba było go
odkurzyć i ruszyć w
trasę, tak jakoś

połknąłem
tego bakcyla i

znalazłem sobie
sposób na

zagospodarowanie wolnego
czasu.

Czas relaksu
Grzegorz W.



Oczywiście ja też muszę
dbać o swoje
bezpieczeństwo i w miarę
możliwości unikać miejsc w
których zagrożona może być
moja trzeźwość. A mówię
wam, jest to możliwe i wcale
nie trudne.
Reasumując każda pasja czy
hobby są odskocznią od
codziennych spraw. W końcu
jesteśmy normalnymi
ludźmi, którzy mają różne
problemy życiowe z tym, że
jesteśmy uzależnieni od
alkoholu, tego nie widać.
Szukajcie, próbujcie na
pewno uda wam się znaleźć,
odkryć jakąś pasję, która
sprawi wam dużo frajdy i

pomoże w terapii. We
wszystkich moich pasjach
zawsze mam wsparcie
rodziny, grupy, terapeutów.

Dziękuję wam bardzo.
Pozdrawiam serdecznie,
trzymajcie się zdrowo.

Każda forma relaksu jest
dobra w terapii.
Najważniejsze jest, że robię
to dobrowolnie, nikt mnie do
niczego nie zmusza.
Robienie czegoś na siłę mĳa
się z celem. Rower, narty czy
spacery powinny mi sprawiać
przyjemność, wtedy to ma
sens i daje efekty. Choć
czasami daje w kość. Fajne
jest to, że koledzy z grupy
robią podobnie i odnoszą
także swoje sukcesy. Ktoś
powiedział, że jest czas na
pracę i powinien być czas na
odpoczynek i relaks.
Nie wspomniałem o
wyjazdach wakacyjnych, po
co wyjeżdżasz na wczasy jak

nie pĳesz. Byliśmy z żoną
kilka razy na wczasach w
kraju i zagranicą. Można się
wspaniale bawić, zwiedzać i
wypoczywać bez alkoholu.
Kolosalne znaczenie ma fakt
z kim jedziemy. Jeżeli osoby,
z którymi będziemy spędzać
czas wakacji akceptują moje
uzależnienie i szanują je,
będzie naprawdę fajnie.

spacery z Irą (to nasz
piesek), czy grzybobranie.
Ona jest zawsze chętna i
gotowa. Kilka razy udało mi
się z kolegami z grupy
wyjechać na wycieczkę
rowerową z kolegą z Feniksa
na grzyby. Podnosi to na
duchu i jakby nie patrzeć jest
formą terapii, choć mało
rozmawiamy o uzależnieniu.
Z grupą Fenix i terapeutami
wyjeżdżamy od 3 lat na
kajaki, super sprawa. Zawsze
można pojechać
indywidualnie. Wiem, że
koledzy już skorzystali z tej
formy wypoczynku. Ktoś
jednak z jakiegoś powodu
nie może uprawiać sportu ze

względu na stan zdrowia na
przykład. Myślę jednak, że
przy małym zaangażowaniu
można sobie znaleźć jakąś
formę wypoczynku i miłego
spędzania wolnego czasu. Są
ludzie, którzy lubią czytać
książki, rozwiązywać
krzyżówki, malować, czy po
prostu posłuchać dobrej
muzyki.
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miejscu jest potrzeba
samorealizacji.
Abraham Maslow określa
ten poziom potrzeb jako
pragnienie, żeby stać się
najlepszym i osiągnąć
wszystko, to co możliwe.
Samorealizacja, to własna
gotowość do rozwoju, to
ciągłe przekształcanie

możliwości w rzeczywistość.
Podstawą jest wiara we
własną skuteczność, co
oznacza wiarę w osobiste
umiejętności organizowania
i wdrażania odpowiednich
działań w celu uzyskania
pewnego rezultatu. Wiara w
swoje możliwości sprzyja, a

kim się chce być”,
odkrywanie siebie i
doskonalenie. Mówiąc o
samorealizacji należy
nawiązać do Abrahama
Maslowa, do jego piramidy
potrzeb. Z jego piramidy
potrzeb wynika, że
podstawowymi potrzebami
człowieka, bez spełnienia

których nie ma mowy o
myśleniu o kolejnych są
potrzeby fizjologiczne. Tuż
nad podstawą piramidy
znajduje się potrzeba
bezpieczeństwa, a potem
kolejno: potrzeba miłości,
akceptacji, szacunku,
uznania. Na ostatnim

Pewnie nie raz słyszałeś
takie hasła jak:
„samorealizacja”. „spełnianie
się”, „rozwĳanie się”,
„realizowanie swojego
potencjału” i tym podobne…
Tylko co tak naprawdę to
znaczy?

Samorealizacja, samo-

urzeczywistnienie, samo-
aktualizacja oznacza w
psychologii stałe dążenie
jednostki do realizacji
swojego potencjału,
odkrywania i rozwĳania
talentów i możliwości.
Samorealizacja, to pewien
proces stawania się „tym,
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Współuzależnienie i zatracenie siebie
Magdalena S.
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właściwie to nawet jest
niezbędna w osiąganiu
sukcesu. Samorealizacja, to

świadomość własnej
wartości i poglądów. Jednak
dlaczego się dzieje, że osoba
współuzależniona zatraca
siebie i tą świadomość? Do
czego prowadzi taka
toksyczna relacja?

Po pierwsze to życie w
ciągłym stresie, który ma
odniesienie względem
zdrowia psychicznego jak i
fizycznego.

Osobę współuzależnioną
bardzo często
c h a r a k t e r y z u j e
nadopiekuńczość i
nadmierna kontrola w
stosunku do osoby
uzależnionej.
Osobawspółuzależniona
całkowicie podporządkowuje
swoje życie drugiemu
człowiekowi, jego nałogowi.
Niejednokrotnie żyje
pomiędzy stanami euforii, a
depresji, często w
przekonaniu, że kontroluje
nałóg życiowego partnera.
Zaciera ślady, usprawiedliwia
Go przed innymi i samym
sobą, żyje w systemie iluzji i
zaprzeczeń.
Taka osoba stwarza
odrealnioną rzeczywistość,
często zbudowaną na
podstawie własnych marzeń
i wyidealizowanego
wizerunku partnera.
Taka osoba porzuca
wszystkie marzenia i
samorealizację na rzecz
opieki oraz wyręczania

osoby uzależnionej, która
manipuluje jej uczuciami.
Osoba współuzależniona nie
patrzy na swoje potrzeby, to
co wcześniej było dla niej
ważne, samorozwój
odrzuca. Całkowicie oddaje
się partnerowi, który często
obwinią ją za swoje
uzależnienie lub
niekontrolowane zachowania
.Osobie współuzależnionej
ciężko przyznać się do tego,
że ma kogoś lub mieszka z
kimś, kto walczy z nałogiem,
bo to jest coś czego się
wstydzi.

Zdarzają się tez sytuacje, że
oprócz przemocy słownej
stosowana jest również
przemoc fizyczna. U takiej
osoby poczucie własnej
wartości błyskawicznie
spada, czuje się nic nie
warta, osamotniona.

Stwarza pozory, że wszystko
jest dobrze, nie widząc że
zostały zatracone granice, co
prowadzi do utraty własnej
tożsamości. Jednoznaczne

jest, że takie osoby
wymagają terapii.
uzmysłowienia sobie, że to
ich życie jest bardzo ważne i
że to one są jego sterem,
okrętem i żeglarzem.

Ważnym krokiem jest
dostrzeżenie problemu i
chęć zmiany swojego
dotychczasowego życia.
Przede wszystkim
pokierowanie nim według
nowych, własnych zasad, a
nie tych, które narzuca
osoba uzależnione.
Stworzenie nowej wizji życia
– nie z przymusu, ale z
własnego świadomego
wyboru. Kolejno zadbanie o
zatraconą samorealizację,
wzrost poczucia własnej
wartości.

Uporządkowanie własnych
emocji, skupienie się na
sobie i nauczenie się
oddzielenia własnego życia
od osoby uzależnionej nie
jest łatwym wyzwaniem, ale
jest zadaniem wartym
podjęcia.
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Poczucie krzywdy
Ewelina - okiem terapeuty

Zazwyczaj zajmujemy się i
zastanawiamy nad takim
uczuciem, które głęboko
gdzieś odczuwamy, jakim
jest poczucie winy.
Zastanawiamy się kogo
zraniliśmy, dlaczego nie
udało nam się tego
powstrzymać, czemu
jesteśmy tymi osobami,
które potrafią tak potężnie
ranić innych. Próbujemy się
zmienić i naprawić to, co
zostało zniszczone,
a nawet
próbujemy

zadośćuczynić.
Jednak mniej
c z a s u
p o ś w i ę c a m y
innemu uczuciu,
które jest równie
niebezpieczne i
mocno nas wyniszcza
– jest nim poczucie
krzywdy. Każdy z nas go
doświadcza i każdy z nas
się z nim znów spotka. Na
dobre już zagrzało miejsce
w naszym życiu i pali nas od
środka. Zdarza się, że
czasami nie jesteśmy
świadomi, co to jest,
czasami też nie wiemy jak
długo będzie z nami.
Czujemy się skrzywdzeni,
kiedy ktoś nas zrani, naruszy
nasze granice lub nam nie
pomoże. Oczekujemy, że
każdy z nas będzie mógł
czuć się zaopiekowany przez
innych i będzie bezpieczny,
jednak będąc wśród ludzi

jesteśmy narażeni na te
wszystkie ciosy, które
wobec nas stosują.
Sama praca w terapii nad
poczuciem krzywdy
odbywa się
p o p r z e z

rozgrzebywanie

tych starych ran pokrytych
kurzem, które gdzieś tam
cicho pieką, a nawet mają w
danej chwili piec bardziej,
aby potem w pełni się
zasklepić. Nikt nie lubi
narzekać czy żalić się innym,
ale tu sens polega na tym,
żeby był ktoś kto nas
wysłucha, bez oceniania
czy komentarzy, po
prostu będzie słuchał
naszych sączących się
ran, bo ten nasz żal
jest ważny. Bo tak
naprawdę my stale
czując, że jesteśmy
p o k r z y w d z e n i
odbieramy sobie
radość życia,
n a s t a w i am y
się, że czegoś
z a w s z e
będzie nam
brakować,
nigdy nie
b ę d z i e

wewnętrznego
spokoju w naszym

życiu. Zapewne będą
lepsze i gorsze dni, jednak
tylko te, w których w pełni
czujemy się wolni są
wyjątkowe.
Nigdy nie powinniśmy się
obawiać powrotu do domu,
czy nie powinniśmy się
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obawiać mówić otwarcie o
tym, czego potrzebujemy
naszym najbliższym,
powinniśmy czuć, że nic się
nie stanie jak powiemy coś
na co mamy akurat ochotę,
powinniśmy móc pokazywać
prawdziwą twarz.
Poczucie krzywdy jednak
nosimy w sobie nie dając
odejść krzywdzicielowi z
naszego życia, które i tak
bywa czasem dość
przytłaczające. Jest on z
nami wszędzie: gdy robisz
zakupy, gdy siedzisz w
pracy, gdy opiekujesz się
dzieckiem, gdy jesteś na
wakacjach, on idzie za tobą
jak cień, nie pozwalając ci
głęboko odetchnąć, nie
pozwalając ci w pełni się
cieszyć i czymś ekscytować.
Czujesz, że ciągle coś jest
nie tak, nie działa wszystko
tak jak powinno, nie cieszy
wszystko tak jak powinno i

ogromnie ciężko się
zrelaksować. Dalej więc
jesteś więźniem swojego
krzywdziciela, pomimo, że
zupełnie może go już nie być
blisko ciebie. Stale na swych
barkach niesiesz ten żal,
smutek, złość, frustrację i
rozpacz. Ciężar jest coraz
większy coraz bardziej
czujesz, że nie masz już sił
czegoś znosić dłużej. Ta
wewnętrzna pustka sprawia,
że ktoś czuje się zupełnie
niezrozumiany.
Tylko możliwość
odpuszczenia sobie i
sprawcy może dać tak
naprawdę ten prawdziwy
spokój. Najpierw jednak
trzeba się zmierzyć ze
swoim lękiem dotyczącym
tego co się stało, powrócić
do wspomnień, które tak
bolą i nazwać je, co
spowoduje powrót
cierpienia, które również

należy przeżyć, nie bronić
się przed nim.
Zapewne potem pojawi się
gniew, który gdzieś tam się
cicho w środku zamroził i
czekał uwięziony przez lata.
Uwolnienie gniewu często
bywa trudne, bo ważne jest
to, aby nad nim również
zapanować.
Na końcu pojawi się smutek,
ten także tłumiony przez
lata, te łzy zaschnięte pod
powiekami ponownie mogą
się strumieniami wylewać,
bo to przynosi oczyszczenie,
bo to sprawia, że dajemy
emocjom nową energię,
uczymy się z nimi żyć i
dostrzegać, że są dobre i
potrzebne. I w końcu
wolność i wybaczenie, echo
krzywdziciela przestaje
dudnić w uszach, pętle z
gardła opadają, ciało już nie
musi być czujne i gotowe na
atak, może żyć własnym

życiem.

W końcu i głowa jest gotowa
na otwarcie się dla



dusznego pokoju,
zarzyganej łazienki.
Durnowaty śmiech,
bełkotliwa mowa, głupie
gadki do podwładnych.
Byłeś śmieszny. Nie
krzyczałeś na mnie. To nie
w twoim stylu. Nie
nienawidziłeś mnie.

NIE ISTNIAŁEŚ.

Wstyd mi było za ciebie.
Chciałem zniknąć.
Umrzeć. Nie narodzić się.
A mama? Ona dawno
miała swój świat. Daleki.
Depresja to bezpieczny
azyl tato. Można się tam
schować, gdy nie widzi
się wyjścia.

Byłem sam. Ja. Dziecko.
Tyle lat. Za kratami
wypolerowanymi swoimi
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Kraty mojej krzywdy
Syn

Zza krat mojego
dzieciństwa patrzyłem na
Ciebie tato tyle lat...
Jak się dobrze bawisz
pĳany ze swoimi
kolegami. Miałeś ich dużo,
bo byłeś lubiany.
Towarzyski, zabawny,
hojny. Miałeś dobrą pracę
i ambitne stanowisko.
Twoi znajomi to nie byli
kumple z baru tylko ci
„lepsi”. „Lepsi” bo pili
droższe alkohole w domu,
w drogich restauracjach,
na drogich wczasach.

Jak my mieliśmy super
tato. Zawsze to
powtarzałeś. Ciuchy
markowe, najnowszy
model telefonu, bywało,
że i kierowcę jak trzeba.
Wakacje na wyspach
ciepłych i zimnych, cały
ten lans. Mogłem
zobaczyć, jak pĳe
alkoholik z wyższej półki.
Lepiej pĳe i drożej pĳe. To
fakt. Nigdy zresztą nie
wpadłem na to, że jesteś
alkoholikiem. Potrafiłeś
się kamuflować, kłamać,
przepraszać, zadość-
uczyniać, tłumaczyć na
milion sposobów.

Mój tata. Mogłem się
pokazać. Szkoda tylko, że
nie z tobą tato. Teraz gdy
już skończyłem 18 lat
chwilę temu wiem, że
niczym nie różni się twoja
choroba alkoholowa od
choroby taty mojego
kolegi z grupy DDA,
którego pracą było
zbieranie złomu. Na picie.
Takie same beznadziejne
zachowania po piciu, takie
same kace, taki sam
smród alkoholu w domu,
nieumytego ciała,
spoconej pościeli,

małymi rączkami. Patrzący
na twój świat. Na początku
z podziwem. Teraz z
pogardą, żalem i
poczuciem krzywdy.

Terapia mi pomaga
zobaczyć, że patrząc na
ten twój świat dziś mogę
w wielkim kiedyś dla
mnie żołnierzu dostrzec
jedynie pionka w grze
nałogu, który pochłonął
cię tak, że widziałeś nie
dalej jak do dna butelki.
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