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Życie
Katarzyna Bosowska

„Samoświadomość jest naj-
wyższym darem, skarbem tak
cennym jak życie. To dzięki niej
jesteśmy ludźmi. Ale płacimy za to
wysoką cenę: rani nas to, że
jesteśmy śmiertelni. Na nasze
istnienie zawsze pada cień gorzkiej
wiedzy, że będziemy dorastać,
kwitnąć i wreszcie – co
nieuniknione – zaczniemy słabnąć
i umrzemy.(...)
Po co – moglibyście zapytać –
zajmować się tym nieprzyjemnym
strasznym tematem? Po co patrzeć
w słońce?(...)
Jestem przekonany - jako człowiek,
który sam umrze pewnego dnia w
niezbyt odległej przyszłości, i jako
psychiatra, który dziesiątki lat
zajmował się lękiem przed śmiercią
– że konfrontacja z nią prowadzi
nas nie do otwarcia jakiejś ohydnej
puszki Pandory, lecz do
ponownego wejścia w życie, żeby
przeżywać je w sposób bogatszy i
bardziej współczujący”.

Irvin David Yalom
„Patrząc w słońce”.

Praca nad ludzkimi lękami
pokazuje, że strach przed śmiercią
leży u podstaw większości naszych
niepokojów. W uświadomieniu
sobie tego pomagać mogą rozmaite
doświadczenia – marzenia senne,
poczucie straty (np. śmierć
ukochanej osoby, rozwód, utrata
pracy lub dachu nad głową),
choroba, trauma czy starzenie się.
Irvin D. Yalom, profesor
psychiatrii na uniwersytecie
Stanforda, psychoterapeuta mający
olbrzymie doświadczenie w pracy
z ludźmi i autor błyskotliwych
powieści psychologicznych
prezentuje nam, odbiorcom, ale też
swoim pacjentom terapię w ujęciu
egzystencjalnym, która skupia się
na człowieku jako całości.
W swoich napisanych w
niepowtarzalnym stylu
opowiadaniach „Patrząc w
słońce” w głęboki sposób porusza
studium uniwersalnej kwestii
śmiertelności. Yalom przekonuje,
że kiedy stajemy w obliczu własnej
śmiertelności, czujemy się bardziej

zainspirowani do zmiany
priorytetów, głębszego komu-
nikowania się z tymi, których
kochamy, doceniania piękna życia
i podejmowania ryzyka
niezbędnego do osobistego
spełnienia.
Jest wiele pięknych i
poruszających filmów
dotykających tematyki śmierci,
samotności, żałoby. Podobnie
zresztą jak książek. Zarówno
literatura piękna jak i poezja od
zawsze czerpią natchnienie z tego
najważniejszego może elementu
naszej egzystencji. Mnóstwo
reportaży wojennych, społecznych,
obyczajowych, dramatycznych i
nawet tych zabawnych, przekazuje
nam prawdę o śmierci na różny
sposób.
Ze śmierci potrafimy też się śmiać.
Robić sobie z niej żarty, igrać z nią,
a nawet jej szukać. Wszystko
głównie po to, by oswoić temat
najtrudniejszy do pojęcia.
W naturze śmierć jest czymś
oczywistym. Wpisana jest w cykl
życia tak samo jak ono samo. Jak
narodziny, dorastanie, starzenie
się. Rozumiemy, że umierają
rośliny. Kupujemy do naszych
ogrodów te jednoroczne i
cieszymy się ich pięknem. Ale
nawet te wieloletnie brzydną za
jakiś czas, trzeba je szczepić,
rozsadzać, odnawiać. Rodzić na
nowo, a te stare wyrzucać. Żal
nam, gdy marnieje kwiat, do
którego się przywiązaliśmy. Ale
potrafimy żyć dalej. Umierają też
zwierzęta. Są rasy, które żyją dużo
krócej niż inne lub takie, które
często zapadają na specyficzne
choroby. A mimo to decydujemy
się na nie. Ludzie przygarniają
chore i stare zwierzęta, mając
świadomość, że ich wspólny czas
będzie krótki. Po śmierci
ukochanym psów czy kotów
przeżywają rozpacz i żałobę nieraz
tak samo silną jak po stracie
bliskiej osoby.
Przemĳają pory roku. Właśnie
umarło lato, by móc doświadczyć
jesieni. Pospadały jabłka z drzew, a
zasiane zboże zmieniło się w
chleb. Odleciało mnóstwo ptaków,

a wiele z nich nigdy już nie
powróci. Śmierć jest tak spleciona
z życiem, że tworzy jeden
organizm. To, co widzimy teraz
kiedyś nie istniało. To czego nie
ma może istnieć będzie.
Patrzymy na stare fotografie. Obce
nam twarze spoglądają na nas z
czasów, w których nas nie było.
Ale byli oni. Mieli swoje marzenia,
plany, troski. Kogoś kochali,
czegoś się bali, odchodzili,
umierali, cierpieli. Mieli swój czas.
Tak jak my. Zbiorowe mogiły
młodych chłopców zabitych na
potwornych wojnach. Ciche groby
zamordowanych. Obozy zagłady –
najpotworniejsze pomniki świata,
katastrofy naturalne i nienaturalne.
Te, o których wiemy wszyscy i te
w zaciszu naszych domów, gdy
odchodzą ci jedyni…
Dramaty przełożone na język filmu
czy książki pokazują nam
przerażającą nieuchronność
śmierci od mitologii, poprzez
wszystkie inne epoki. Romeo i
Julia w swej tragedii romantycznej
ostatecznie umierają tak samo jak
córka Kochanowskiego w trenach.
A wiersze Baczyńskiego o
żołnierzach odchodzących do
nieba nie opisują niczego innego
jak zabitych dziś rosyjskich i
ukraińskich chłopców, mężów i
synów, czy rzeszy ofiar wojen w
innych miejscach tego świata.
Śmierć to karta przetargowa dla
życia. Śmierć bywała i bywa karą.
Śmierć to też czasem decyzja.
Ale śmierć to śmierć. To druga
strona tego pokoju za drzwiami,
które już nigdy nie otworzą się na
spotkanie. Tutaj i tak. Jak kiedyś.
Jak dotąd. I to jest dla nas
wszystkich najtrudniejszym
doświadczeniem.Ta nieuniknio-
ność. Nieodwołalność. W
hospicjach rozmawia się z ludźmi
ciężko chorymi o śmierci wprost.
Nie zakłamuje się jej. Nie
ośmiesza. Nie upiększa, ale i nie
wyolbrzymia.
W psychologii rozwoju człowieka
jest ona takim samym etapem życia
jak każdy inny. Takim samym
kryzysem jak ten, gdy człowiek się



Idę sobie zamaszyście

i opada ze mnie życie jak jesienne

liście.

Jakie liście? - dębu, brzozy,

topoli,

ale to boli.

No cóż? było kilka miłości

i trwoga, i noce bezsenne,

było dużo tkliwości i złości,

wszystko zmienne.

No i lecą liście, liście,

a każde: imię.

Powiedz je uroczyście,

wymień.

Ach, nie! To już nagie gałęzie

chwytliwe.

Kiedy serce i myśl na uwięzi,

jak być szczęśliwym?

I ostał się pień nagi,

nad nim zamieci kłąb.

Odwagi!

To ja - dąb.

Władysław Broniewski „Dąb”
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rodzi, odchodzi z domu, zakłada
rodzinę, czy się rozwodzi.
Bo kryzys rozwojowy na etapach
życia zawsze wiąże się ze
strachem, zaprzeczaniem, lękiem,
koniecznością akceptacji tego
czego zmienić nie można, często
żałobą i koniecznością poradzenia
sobie z tym wszystkim w nowy dla
siebie sposób. Nawet wspaniałe
wydarzenia naszego życia są
okupione cierpieniem.
Przywiązujemy się do myśli o nich
nieraz bardziej niż do człowieka.
Ludzie osobiście związani ze
swoimi wyobrażeniami, ideałami,
pracą, relacjami, pieniędzmi,
samochodami,domami,korzeniami
są często zakładnikami tego, od
czego swoje dobro, jakość życia i
samopoczucie uzależnili. Strach
przed utratą pracy, pieniędzy, dóbr,
zdrowia bywa tak wiążący, że
może unieszczęśliwić nas za życia.
Są rodzice, którzy całe swoje życie
poświęcają na lęk o własne dzieci.
Żyją ich życiem, próbując
przewidzieć wszystko, co się
wydarzy, co im zagraża, co może
się stać. Zapadają na choroby
związane z przewlekłym stresem i
ostatecznie, w pamięci swoich
dzieci zostawiają tylko żal za
brakiem relacji, więzi i radości.
Zmarnowane życia. Życie można
marnować na tyle sposobów. I
bardzo długo.
Na terapię przychodzą zgorzkniali
starcy niszczący przez wyrządzone
krzywdy życie swoje i tych, z
którymi są. Sfrustrowani rodzice,
partnerzy, którzy nie czują do
siebie już nic, dzieci samotne w
swym smutku. Niedoszli
samobójcy, uzależnieni, aktualni
ojcowie nowonarodzonych dzieci,
które zmieniły im świat na
bezsenny, nudny, prozaiczny.
Matki od dzieci chronicznie
chorych,nienarodzonych, kalekich.
Czekając na radość w tym życiu
będziemy jak ci włóczędzy
czekający na Godota z absurdalnej
sztuki Samuela Becketta.
Musimy zacząć iść, by żyć. By
przeżyć życie. Bo życie trzeba po
prostu PRZEŻYĆ. Bo po to jest.
I nie tylko swoje. Czyjeś też. Bo to
czyjeś jest też naszym. Gdy ktoś
został wpisany w nasz czas,
wdrukowany w nasze serce jest
częścią nas. Nie możemy po prostu
otrząsnąć się ze straty, która
zachwiała naszymi fundamentami,
wywróciła wszystko do góry
nogami, złamała nas jak

przydrożne drzewo. Nie możemy
dla siebie i dla tych, którzy odeszli.
Ale nie możemy też tej straty
celebrować. Bo zaczniemy być jak
samobójcy. Niesiemy ich przecież
w naszych komórkach ciała,
naszych genach, kolorze oczu,
uśmiechu, sposobie chodzenia. W
naszych nawykach. To nie tylko
pamięć. To życie. Bo przecież
żyjemy. I odejdziemy tak samo jak
oni wszyscy, ci którzy chodzili po
brukowanych uliczkach starych
miast zanim byliśmy my.
Każdy z nas ma swój czas. I
zawsze jest to czas na rozwój.
Zawsze tego rozwoju wymaga.
Zawsze na ten rozwój jest szansą. I
sposobnością. I wszystko, co w
naszym życiu się wydarza jest
szansą i sposobnością. Nawet
strata i żałoba. Jak każdy kończący
się rozdział, który zwiastuje
początek nowego. Jak każdy
minięty zakręt, który daje nadzieję
na prostą drogę. Jak wreszcie
każda ciemność, która jest
zapowiedzią dnia. Czy chcemy
tego czy nie.
Życie to nasze wielkie zadanie. A
śmierć jest rewersem tej samej
monety życia. Jak radość i smutek.
Oczekiwanie i strata. Śmiech i łzy.
Młodość i starość. Zdrowie i
choroba. To można tylko
zaakceptować.
Albo AŻ.
Bo tylko taka akceptacja przestaje
zamykać nas na lęk i otwiera na
nowe możliwości.
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Życie jak zerwany sandał

W miejscu nie do zdarcia

Nieoczekiwanie

Nagle

Po renowacji podeszw

Zszyciu roztarć

O jeden krok za dużo.
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Poczucie straty może dosięgnąć
każdego, wiek nie ma tutaj
najmniejszego znaczenia.
Czy to rzecz, która miała dla nas
sentymentalne znaczenie, czy też
człowiek naprawdę nam bliski.

Strata czegoś lub
kogoś pozostawia pewną pustkę,
którą trudno będzie nam zapełnić.
Niestety jest to nieuniknione, strata
jest poniekąd częścią życia, która
będzie nam towarzyszyć.

Po stracie kogoś bliskiego
towarzyszą nam myśli; że może
powinniśmy postąpić inaczej?
Czy był jakiś sposób, dzięki
któremu moglibyśmy tego
uniknąć? Może jakbyśmy postąpili
inaczej to nie doszłoby do tego?
Czy mogliśmy zrobić coś więcej?

Poniekąd zaczynamy obarczać się
winą, że to przez nas ta osoba
odeszła, że my byliśmy
problemem, że to przez nas nasze
drogi się rozeszły.

Poczucie straty
Marta

A tak naprawdę może zrobiliśmy
wszystko, co w naszej mocy i nie
mogliśmy nic więcej na to
poradzić, my daliśmy z siebie
wszystko i oddaliśmy całe nasze
serce. Może i dana osoba nie
będzie nam towarzyszyć w
dalszym życiu, ale pomimo tego
wspomnienia, które z nią mamy
pozostaną na zawsze.

Musimy także pamiętać, że nie bez
powodu ta osoba pojawiła się w
naszym życiu.
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Poczucie straty
Kamil

Mimo mojego wieku mogę
stwierdzić, że w życiu każdego
człowieka nadejdzie moment, w
którym pozna on bliżej poczucie
straty.

Czy to strata osoby z rodziny,
zwierzaka a nawet przyjaciela na
pewno jest to bardzo bolesne i
zazwyczaj trudne do pogodzenia
się.

Jak można tak z dnia na dzień
przyzwyczaić się, że kogoś już nie
ma w naszym życiu, jest to a
wykonalne.

Jednak z biegiem czasu możliwe.
Pamiętam jak nie jeden raz
straciłem bliską mi osobę jednak
nie z powodu śmierci lecz z
powodu wybrania innych dróg,
którymi kroczyliśmy w życiu.

Miałem wtedy poczucie głębokiej
pustki, myślałem, że już zawsze
będę się tak czuł, że zawsze przez
samego siebie będę tracił ludzi.

Jednak z biegiem czasu
przyzwyczaiłem się i doszedłem
do wniosku, że taka jest kolej
rzeczy nie tylko w moim życiu ale
i każdego innego człowieka.

Poczucie straty odbiera nam
cząstkę siebie, którą po czasie
zapełniamy, może nie w całości ale
wystarczająco, by iść dalej przed
siebie.



Witajcie miałam dla was napisać
czym jest strata w moim życiu i jak
sobie z nią poradziłam.

Więc tak:

Dla mnie są dwa rodzaje straty, ta
kiedy stracimy kogoś lub coś na
zawsze i ta kiedy czujemy ze coś
straciliśmy mimo że nadal to
m a m y .
Ja doznałam straty tej drugiej, ale
powoli już tłumaczę.
Zacznĳmy od tego że jestem
18 -letnią nastolatką

.
Przez długi czas mojego
nastoletniego życia mieszkając z
mamą nie umiałam się z nią
dogadać, rozumiem że dużo z was
może powiedzieć ,,aaaaaa, bo
każdy się przecież w tym wieku z
nią nie dogaduje,,
Ja wiem i nie mówię, że nie ale
moja mama jest hmmmm...
specyficzna, chodzi o to że my
darłyśmy koty praktycznie
codziennie, czasami miałam

wrażenie, że to przez to, że nie
jestem jej biologicznym dzieckiem
ale z czasem odpuściłam
cokolwiek myśleć.
Każdy dzień wyglądał u nas tak
samo, do wszystkiego się czepiała,
dogadywała, komentowała i
obrażała. Wszystko cokolwiek jej
się nie podobało od razu był krzyk.
To była tortura, nie życie.

Pewnego razu po moich 18
urodzinach poznałam pewnego
chłopaka, który można powiedzieć
odmienił moje życie. Fakt, brzmi

banalnie, ale to prawda.
Spotykaliśmy się 4 miesiące po
czym z pomocą jego rodziców
doszliśmy do wniosku, że chcemy
zamieszkać razem. Ja zyskam
normalne życie, a on prywatność.
Znaleźliśmy mieszkanie i
wyprowadziliśmy się.
On miał łatwiej, ja nie.
Czekało mnie dużo kłótni z mamą,
ale po ciężkim tygodniu
spakowałam się i wyniosłam.
I tu właśnie doszło do mojej straty.
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Bratnia dusza
Kinga

Rodzice się ode mnie jakby odwró-
cili. Czasami z nimi pisze, ale
większość czasu mam tylko
rodzinę chłopaka i to, co nam przy-
niosą. Fakt żyjemy z jednej
wypłaty, o ile w ogóle z której po
zapłaceniu mieszkania zostaje nam
400 zł na życie.
Ale rodzina chłopaka nam
pomagała przez początek, aż
trochę się ogarnęliśmy. Kupowali
nam jedzenie i dostawaliśmy to,
czego potrzebowaliśmy do życia.
Aktualnie jesteśmy z nimi
pokłóceni, i czuje się jakbym

zyskała dodatkowa
stratę. Pewnie za
jakiś czas się to
unormuje, ale na
razie jesteśmy sami
bez pieniędzy na
jedzenie… ale mamy
siebie, a ja mimo, że
wiem, że za jakiś
czas będzie dobrze to
czuje się jakbym
straciła połowę
siebie. Nie jest to
może strata fizyczna,
ale psychiczną też
boli. Nie widuje się
z rodzicami, a z
mamą praktycznie w
ogóle nie mam
kontaktu, bo nawet
kiedy jest to słyszę
obrażanie i krzyk.

Miałam wam
powiedzieć jak sobie
z nią poradziłam/
radzę. Więc powiem
wam, że ciężko, ale
pociesza mnie fakt,
że mam obok chociaż

jedną osobę, która mnie po tym
wszystkim nie zostawiła i wiem, że
zawsze tu będzie.

Także życzę wam wszystkim
żebyście i wy w tych najgorszych
chwilach znaleźli taką osobę, która
przy was jest i do której zawsze
wiecie, że możecie wrócić po
każdej kłótni.
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Witam Was. JestemAlina.

Jestem osobą współuzależnioną,
ale tak trochę nietypowo, bo w
moim przypadku osobą
uzależnioną jest moja córka, ale
może powinnam zacząć swą
opowieść od początku.

Ostatnio ktoś poprosił bym
opowiedziała, jak być dobrym
rodzicem i szczerze przyznam —
doznałam szoku, bo do tej pory tak
o sobie nie myślałam. Co prawda
od zawsze starałam się dbać o
swoich najbliższych, ale w
przypadku córki, dość długo
miałam wrażenie, że poniosłam
sromotną porażkę.

Jednak po dłuższym namyśle
opowiemWam jak to jest — starać
się, a przez to w efekcie być
dobrym rodzicem.

Pochodzę z domu, w którym
alkoholu nie wylewało się za
kołnierz. Już jako młoda osoba
musiałam poniekąd matkować
swojemu młodszemu rodzeństwu,
gdy kolejno traciliśmy rodziców i
może to ukształtowało mój obecny
charakter.

Szybko musiałam nauczyć się, że
muszę kochać, ale wymagać i już
dawno obiecałam sobie, że w
moim domu alkoholu raczej nie
będzie, co najwyżej okazyjnie.
Chciałam, żeby moje dzieci miały
inne dzieciństwo niż ja. W mojej
nowej rodzinie to dość dobrze
działało, mąż był raczej skory do
współpracy, doczekaliśmy się
dwójki dzieci, które były naszą
dumą — dosłownie. Od
najmłodszych lat nie sprawiali
problemów, dobrze się uczyli,
studia pokończyli i własne rodziny
założyli — czego chcieć więcej?
Rozpierała mnie duma i szczęście!

...Niestety do czasu... W którymś
momencie zorientowałam się, że

coś złego dzieje się z moją córką i
jej małżeństwem. Na początku
było to dla mnie szokiem i
zetknęłam się z ich stanowczym
zaprzeczeniem. Coraz częściej w
ich domu pojawiał się alkohol, ale
młodzi powtarzali, że to nic złego i
mieli na swoje usprawiedliwienie
wiele argumentów.

Wtedy wróciły do mnie wszystkie
te straszne wspomnienia, w
których alkoholik świetnie
manipulował otoczeniem, tyle, że
teraz byłam starsza i mądrzejsza,
więc zaczęła się moja walka.

Jednak okazała się ona być bardzo
trudna i kosztowna, gdyż
ratowanie zdrowia córki
przypłaciłam własnym zdrowiem.
Postanowiłam częściej u nich
bywać, a że mieszkali kilkadziesiąt
km od nas, to dochodził koszt
dojazdów i opuszczanej pracy, ale
teraz mam pewność, że było warto.
W sumie sprawdza się
powiedzenie, że jak na coś długo
czekamy i okupimy to dużym
wysiłkiem, to wtedy radość z
powodzenia jest dużo większa.
Oczywiście musiałam dopasować
siłę podjętych działań do
zaistniałej sytuacji, bo z początku
tylko prosiłam, tłumaczyłam, ale
tylko ze sprzeciwem się
spotykałam. Potem użyłam gróźb,
że odbiorę im dzieci, jeśli sytuacja
się nie zmieni i zgłaszałam
problem w kolejnych instytucjach i
wreszcie coś się zmieniło. Córka
podjęła leczenie, oczywiście z
przeszkodami, ale ostatecznie na
dzień dzisiejszy chyba zwyciężyła.

Teraz jednak nie mam odwagi
powiedzieć, że jestem z niej
dumna, bo to ona obudziła we mnie
ten pierwotny strach i wiem, że
odzyskana wolność nie jest jej
dana na zawsze. Mam jednak
nadzieję, że ona faktycznie
zdrowieje i tak jak ja kiedyś dla
niej, tak teraz ona dla swoich dzieci

zawalczy o lepsze życie. Po czasie
wiem jednak, że podjęłam
właściwe kroki, mimo iż działałam
na oślep — instynktownie. Mogę
Wam tylko powiedzieć, że właśnie
tak trzeba — trzeba działać i za nic
nie wolno się poddawać.

Duże znaczenie w całej tej sprawie
ma tu moja grupa, w której
mogłam liczyć na wsparcie i
praktyczne porady. Dziewczyny i
terapeutka zawsze bardzo mi
pomogły, nawet gdy nie miały jak,
ale ja miałam gdzie się wygadać i
wypłakać.

Poniekąd także tu dotarło do mnie,
że faktycznie chyba jestem dobrym
rodzicem, bo to nie ja wpędziłam
moją córkę w nałóg, ale to ja
walczyłam o jej życie i zdrowie jak
lwica i jak by trzeba było, to
zrobiłabym to znowu i nie cofnę
się przed niczym.

Mam nadzieję, że będę dla moich
dzieci autorytetem i że będą
pamiętać, że jako rodzice mają
jeden cel najważniejszy — dbać o
dobro swoich dzieci.

Być dobrą matką to walczyć o dziecko
Alina S.
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reakcjami kognitywnymi oraz
zmienionym zachowaniem spo-
łecznym. Dzięki temu, poszerza
definicję „normalnej” żałoby i
pomaga zaakceptować
różnorodność jej wyrazu
z większym szacunkiem do
indywidualności każdego czło-
wieka. Głównym narzędziem
Wordena do zrozumienia
indywidualnej sytuacji osoby po
stracie jest jego propozycja
mediatorów żałoby, tj. kategorii

czynników wpływających na
indywidualny przebieg żałoby.
Wiele osób w żałobie doświadcza
bólu z powodu braku zrozumienia
przez innych”.

Z całą pewnością istnieje szeroki
zakres możliwych reakcji na stratę,
są takie które nie wymagają
wsparcia specjalisty, niemniej
jednak i takie, kiedy pomoc
terapeuty jest niezbędna. Po to, aby
osoba, która doświadczyła straty,
mogła na swój indywidualny

jak i jego zrozumienia oraz pracy
terapeutycznej. Na podstawie tych
badań powstały różnorodne
modele i teorie żałoby, takie jak
„model pięciu faz”, który w swoich
publikacjach przedstawiła Eli-
sabeth Kübler-Ross. Do tej pory
funkcjonował on jako główny
model żałoby, natomiast William
Worden w książce „Poradnictwo
i terapia w żałobie”, przedstawia
model, który może być alternatywą
wobec znanej dotąd koncepcji

autorstwa Elizabeth Kübler-Ross.
Autor proponuje opisanie procesu
żałoby nie za pomocą pięciu faz
żałoby, ale za pomocą czterech
zadań, z którymi mierzą się osoby
przeżywające stratę. Anja
Franczak Towarzyszka w żałobie i
założycielka Instytutu Dobrej
Śmierci, napisała, iż proces żałoby
opisany przez Wordena
„przedstawia cały wachlarz
emocji, bierze pod uwagę możliwe
reakcje somatyczne i zastanawia
się nad prawdopodobnymi

„Nie ma typowej odpowiedzi na
stratę, ponieważ nie ma typowej
straty. Nasza żałoba jest
tak indywidualna, jak nasze życie”.

Elisabeth Kübler-Ross i David
Kessler

Ewa: Poczucie osamotnienia to
symptom naszych czasów, dotyczy
ono tendencji do zachowań
ryzykownych w stosunku do
jakości relacji, ale dotyka, także
zarówno oblicza śmierci, lęku
przed nią, jak i doświadczania
straty. Na codzienność, która bywa
wówczas najtrudniejsza do
zniesienia, składa się zarazem
opowieść o życiu, które
niezależnie czy tego chcemy, czy
nie, to biegnie dalej.

W cyberprzestrzeni ówczesnego
świata, mamy do czynienia
zarówno z ekspresją cech
psychopatycznych jak i realnym
życiem człowieka, jego
zmaganiach z losem i wewnętrznej
sile, która pozwala przezwyciężać
przeciwności. Pośród wielu, często
niejednoznacznych, odpowiedzi na
pytanie: kim jest CZŁOWIEK? Z
całą pewnością, jedna jest
jednoznaczna – człowiek jest istotą
śmiertelną! Świadomość własnej
śmiertelności czyni z człowieka
istotę szczególną i wyjątkową, jako
że ma on wolną wolę i możliwość
wybrania własnej drogi, w obliczu
skończonego czasu jakim
dysponuje może realizować własne
cele. Wymiary problematyki
śmierci, zrozumienie jej obecności,
powodują powstawanie trudnych,
jednak niezwykle ważnych pytań
dotyczących istoty i sensu naszego
życia. Wskazują także na potrzebę
podejmowania badań z tego
obszaru, na przykład o charakterze
tanatycznym.

Doświadczenie żałoby to obszar
wielu badań, naukowcy wciąż
poszukują sposobów: zarówno
samego opisywania procesu straty,

Spojrzenie na stratę w aspekcie życia
Okiem psychologa: Ewa, Kinga, Aleksandra



sposób przepracować sytuację, w
której się znalazła, a także aby
ułatwić jej wykonanie zadań
związanych z żałobą. Terapia w
żałobie odnosi się m.in. do
zastosowania technik i interwencji,
które umożliwiają przeżycie
procesu straty w sposób
zapewniający właściwą adaptację
do nowej sytuacji, a szczególnie w
przypadku jej zakłóceń czy też
żałoby powikłanej, straty
wielokrotnej etc.

Skupienie się na osobie
doświadczającej straty to TWOJA
obecność, kiedy świat INNYCH
się kurczy, TY podziel się swoim.
Letty Cottin Pogrebin w swojej
książce zatytułowanej „Jak być

przyjacielem chorego przyjaciela”
napisała: „To, co przydarzyło się
mnie, może przydarzyć się i wam!
Mnie przydarzyło się to po prostu
wcześniej”. Autorka przytacza,
także jakże trafne słowa Ewy
Hoffman, która w książce
„Zagubione w przekładzie”
uchwyciła uczucie, jakie
towarzyszy człowiekowi, gdy
mózg zmaga się z faktem, iż
wszystko ma swój koniec, a my
sami umrzemy: „Nagle czuję, że
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przeszywa mnie smutek czasu. Ten
moment nie będzie trwał wiecznie.
Z każdym moim krokiem czas
odchodzi… Jak to możliwe, że ta
pełnia, ta chwila przepełniona
obfitością, w końcu zniknie? Ile
momentów pozostało mi jeszcze w
życiu? Słucham swojego oddechu:
z każdym zaczerpnięciem
powietrza zbliżam się do śmierci”.

Śmierć będąca niezbywalną
częścią ludzkiego życia, powinna
być w nim obecna świadomie!Aco
z poczuciem straty, jaka jest, jak ją
postrzegamy? Jaka jest nasza
świadomość straty? Odpowiedzi
na te pytania, a zarazem opis
własnych rozważań w tym szeroko
zakrojonym pojęciu straty

przedstawiają w dalszej części
artykułu Kinga- psycholog w
hospicjum i Ola - studentka
psychologii.

Kinga: Słownikowa definicja
pojęcia „straty” odnosi się do stanu
utraty czegoś, co się posiadało.
Wychodząc z tego założenia,
można pomyśleć, że stracić można
wszystko, co posiadaliśmy lub do
czego rościliśmy sobie jakieś
prawa. Osobiście uważam, że
strata dotyczy tego, co stanowiło

element naszego Ja, mając na
uwadze, że część materiału
stanowiącego to kim jesteśmy
współdzielimy z innymi np. jestem
sobą, dzięki rodzicom i pełnionym
rolom społecznym (te elementy
należą tak do mnie, jak i do innych
ludzi). Jeśli doświadczymy straty,
któregoś z tych elementów, to
subiektywnie poczujemy, że w
naszym Ja czegoś ubyło, jesteśmy
„mniej sobą”. Taki odczucie braku
budzi emocjonalny dyskomfort,
związany również ze zmianą, jaka
następuje w każdym aspekcie
naszego życia. Można to rozumieć
w ten sposób, że jeśli w moim Ja
czegoś ubywa, oznacza to, że moje
Ja, poczucie bycia sobą, zmienia
się, co pociąga za sobą m.in.
zmiany w funkcjonowaniu w
relacjach interpersonalnych i
samoregulacji emocjonalnej.
Część tych zmian jest widoczna dla
innych, co niekoniecznie wiąże się
ze zrozumieniem i właściwą ich
interpretacją. Z kolei rozbieżność
w tym, jak postrzegamy siebie, a
jak widzą nas inni prowadzi do
dysonansu i dążenia do
skorygowania struktury Ja.
Podsumowując - należałoby uznać
więc, że istota straty to gwałtowna
zmiana doprowadzająca do
ustalenia na nowo tego, kim
jesteśmy i dążeniu do uznania tego,
przez innych ludzi.

Na podstawie powyższych
rozważań wydać się może, że
sytuacja straty prowadzi do
kompletnej dezorganizacji życia na
wielu płaszczyznach. Z drugiej
strony jednak, straty
doświadczamy w naszym życiu
wielokrotnie i jest to podstawą
naszego rozwoju, bo jak np. wejść
w dorosłe życie nie „tracąc” roli
dziecka i swego rodzaju korzyści z
tym związanych? W tym
kontekście, strata pociągająca za
sobą zmianę wydaje się „złem
koniecznym”, w innych sytuacjach
zdaje się niezrozumiała i
niepotrzebna, jak np. utrata osoby
bliskiej.Z własnego doświadczenia
pracy w opiece paliatywnej wiem,
że pytanie „Dlaczego właśnie ja/
dlaczego właśnie on/ona?” jest
najczęściej zadawane w
konfrontacji z chorobą, po
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z a p r z e s t a n i u l e c z e n i a
przyczynowego. Strata odczuwana
wtedy przez chorego wiąże się z
utratą zdrowia i sprawności,
natomiast w przypadku rodziny i
najbliższego otoczenia wydaje się
to trochę bardziej skomplikowane.
Choć chory żyje i wdrożone jest
leczenie objawowe dające szansę
na czasem nawet kilka kolejnych
lat przeżytych we względnym
komforcie, to jego bliscy
przewidując stratę zachowują się
czasem tak jakby już przechodzili
żałobę po śmierci ukochanej
osoby. Informacja zwrotna jaką
nieintencjonalnie przekazują w ten
sposób choremu może wpłynąć na
jego zupełne zaabsorbowanie
tematem choroby i śmierci, co
obniża motywację do skupienia na
tu i teraz, w dodatku powodując
uczucie bycia wykluczonym z
aktywnego udziału w życiu
bliskich. Pogłębia to również
przekonanie, o braku kontroli i siły
sprawczej lub decyzyjności.

Warto zastanowić się wobec tego,
skąd bierze się taka reakcja? Jest to
zapewne mechanizm obronny
przygotowujący do rzeczywistej
straty lub reakcja na stratę
wizerunku osoby chorej, jaki
mieliśmy przed objęciem jej
opieką paliatywną. Postrzegaliśmy
osobę jako zdrową i niezależną,
natomiast po zdiagnozowaniu
choroby ta wizja zmienia się, co
pociąga za sobą zmiany w relacji z
tą osobą. Tak jak już, o tym pisałam
– zmienia się struktura naszego Ja.
Nierzadko jest to związane z
wejściem w rolę opiekuna.
Przykładowo mama, która do tej
pory roztaczała opiekę nad nami
lub mieliśmy z nią relację
równorzędną partnerską – teraz
wymaga opieki i wchodzi z nami w
relację zależności, co często
pogłębia fakt przeciążenia
psychofizycznego obowiązkami
związanymi z opieką nad osobą
niesamodzielną. Sytuacja zmiany
wymusza atrybucję przyczyn. Gdy
np. tracimy pracę i wobec tego
poszukujemy nowej, przyczyny
poszukujemy w sobie (np.
zaniedbanie obowiązków) lub w
okolicznościach zewnętrznych (np.
redukcja etatu) i pomaga nam to

zaakceptować sytuację i przejść do
fazy aktywnego działania na rzecz
zaadaptowania się do niej.
Sytuacja jawi się jako bardziej
zrozumiała. Inaczej jest w
przypadku nieuleczalnej choroby,
gdy nie da się jednoznacznie
określić jej przyczyny, tym
bardziej nie można znaleźć
odpowiedzi na pytanie, o sens
śmierci, nad którym filozofowie
głowią się przecież od lat.

Z własnej perspektywy uważam,
że sytuacja straty wiąże się z

ogromnym lękiem związanym z
samym antycypowaniem
doświadczenia braku np., braku
ukochanej osoby rozumianego
jako niemożliwość rozmowy,
przebywania z nią, otrzymywania
od niej wsparcia, brak samej
świadomości, że jest ona obecna w
naszym życiu. Choć pamięć o tej
osobie pozostanie i nie ulegną

zmianie wspomnienia z nią
związane, to będą to elementy
należące do przeszłości, nieobecne
tu i teraz. Warto w tym miejscu
dodać, że naszą tożsamość osobistą
utrzymujemy również poprzez
porównania społeczne tj. jeśli
czujemy się dobrym kucharzem,
ale otrzymujemy informację od
otoczenia, że nie potrafimy
smacznie gotować, ciężko nam
będzie utrzymać to przekonanie, o
sobie. Tak samo, jeśli jesteśmy w
roli córki, to jeśli rodzic odchodzi,

nie otrzymujemy już informacji
zwrotnej, która nas w niej
utwierdza, możemy czuć się nawet
porzuceni i samotni. W dodatku
przerażająca jest dla nas wizja
nieznanego, która wiąże się z
myśleniem o życiu po śmierci.

Niepewność tego co nas wtedy
czeka napawa lękiem.
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Jak więc radzimy sobie ze stratą po
śmierci bliskiej osoby?

Moim zdaniem wymaga to zmiany
struktury Ja i otrzymania
informacji zwrotnej od otoczenia,
że zmiany te zostały
zaakceptowane. Pozwala to na
odzyskanie zachwianego poczucia
stabilności i ciągłości tożsamości
osobistej. Przeformułowaniu
ulegają m.in. role społeczne, jakie
spełniamy.Stopniowo odbudowu-
jemy zdolność skupienia na tu i
teraz, co nie jest możliwe, jeśli po

doświadczeniu straty skupiamy się
na niej, nie dopuszczając myśli tj.
stosując wyparcie, że miała ona
miejsce, próbując funkcjonować
tak, jakby nic się nie zmieniło.
Proces zmiany w strukturze Ja
wywołanej przez stratę
przypomina w dużej metaforze
paraliż części ciała. Gdy
doświadczymy paraliżu nogi, ta

wciąż stanowi część naszego ciała,
choć nie posiada już
funkcjonalnego znaczenia w
kontekście chodzenia. Zanim
pogodzimy się z tą zmianą,
możemy próbować samodzielnie
poruszać się bez kuli lub protezy, z
nadzieją na „rozchodzenie”
bezwładnej nogi. Upadki dają nam
jednak informację zwrotną, że jest
to niemożliwe, a więc odczuwamy
brak sprawnej nogi.
Uświadamiając to sobie, możemy
przejść do etapu adaptowania się

do sytuacji i nauki funkcjonowania
w nowych warunkach. Część
obrazu własnej osoby uległa
zmianie, ale nie sprawiło to, że
staliśmy się zupełnie kimś innym,
zachowując wciąż świadomość, że
„ja to ja”.

W sytuacji straty ukochanej osoby
jakby tracimy część siebie, ale nie
stajemy się innym człowiekiem.

Oczywiście żałoba jest procesem
stopniowym, emocjonalne
przywiązanie do osoby długo nie
pozwala pogodzić się z jej
brakiem, odczuwamy silną
tęsknotę i smutek, pragnienie jej
obecności i odwrócenia biegu
wydarzeń. Z czasem pomyślne
przejście przez etapy procesu
żałoby pozwala nam skupić się na
tu i teraz, odkryć posiadane zasoby
w postaci m.in. wsparcia
społecznego, wartościowych
relacji, satysfakcjonujących
obszarów życia, w których
czujemy się potrzebni i ważni dla
innych. Istotna jest świadomość, że
tak jak w naszą strukturę Ja
włączone są inne osoby, tak i my
pozostajemy w różny sposób
częścią Ja innych ludzi i nasza
obecność i dostępność nie
pozostaje bez znaczenia. Pamięć o
ukochanej osobie i wspomnienia z
nią związane dają poczucie
bezpieczeństwa, że pomimo iż
fizycznie nie jest obecna w naszym
życiu, wciąż w pewien sposób
pozostaje częścią nas.

Zmiana związana z jej odejściem
powoduje przebudowę struktury
Ja, ale istotą straty nie jest
bezwzględne usunięcie jej z
naszego Ja. Zmienia się jej sposób
uczestniczenia w nim. A więc
struktura Ja pozostaje integralna,
nic nie zostaje z niej całkowicie
wyrwane pozostawiając pustkę.
Myślę, że świadomość tego
zmienia postrzeganie straty, bo
sprawia, że nie myślimy o
pogodzeniu się ze śmiercią osoby,
jako z usunięciem jej z naszego
życia, co mogłoby wywoływać
wyrzuty sumienia i nakładać na nas
odpowiedzialność za jej odejście,
poprzez myślenie, że akceptując
stratę, realnie pozwalamy osobie
umrzeć.

Podsumowując - akceptowanie
straty to nie zniszczenie Ja lub
usunięcie jego ważnej części, a
jedynie przebudowa jego struktury
konieczna do tego, abyśmy
pozostali sobą i w obliczu straty
mogli funkcjonować dalej,
zachowując znaczenie ważnych
dla nas osób, nawet po ich
odejściu.
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Ola: Czym jest strata? Coś, co
miało dla nas ogromną wartość i
znaczenie zostaje nam w pewien
sposób odebrane, staje się
utracone. Strata może dotyczyć
wielu aspektów: czy to rzeczy
materialnych, pojęć abstra-
kcyjnych, sposobu życia, swojego
zdrowia, a także bliskich osób.
Każda ta strata ma jednak wspólny
mianownik – była to istotna część
naszego życia, bez której nie
sposób funkcjonować tak samo.
Można powiedzieć, że w związku z
tym tracimy także część siebie,
która była blisko związana z
utraconym obiektem. W języku
polskim strata jest definiowana
jako ubytek powstały po straceniu
kogoś lub czegoś. Ubytek, czyli
pewien brak, pustka. Dotyczy to
także nas samych, w skutek
poniesionej straty możemy czuć
się niepełni, niekompletni. Tak jak
potrzaskany dzbanek, któremu
brakuje jednego kawałka. To
uczucie jest jak najbardziej
normalne – utraciliśmy przecież
wspomnianą część siebie, trudno
więc oczekiwać, że będziemy tacy
sami, kompletni.

Każda strata wiąże się ze zmianą –
w końcu, gdy załamał się nasz
porządek świata i dotkliwie
odczuwamy ten ubytek, trudno
oczekiwać, że życie będzie takie
samo. Ta zmiana jest bardzo
dotkliwa i niekomfortowa, gdyż
tracimy swoje poczucie
bezpieczeństwa związane z
dawnym sposobem bycia, z
którego zostaliśmy gwałtownie
wytrąceni. Jest to okres trudnych
emocji, zagubienia, a także żałoby.
Często strata jest tak bolesna, że
nie jesteśmy w stanie wyobrazić
sobie, jak dalej może wyglądać
nasze życie – na przykład bez
bliskiej osoby.

Myśląc o stracie, przychodzi mi do
głowy japońska sztuka kintsugi,
która polega na sklejaniu rozbitych
części naczyń, a następnie
ozdabianiu pęknięć złotem lub
innymi metalami szlachetnymi.
Powstała ceramika jest piękna i
wyjątkowa w swojej
n i e d o s k o n a ł o ś c i . N a c z y n i a
oczywiście w niczym nie
przypominają swojej pierwotnej

postaci, ale mają za to szczególny
charakter, dzięki nieregularnym
kawałkom i złotym łączeniom
każde z nich jest niepowtarzalne.
Za sztuką kintsugi idzie cała
filozofia, metafora ludzkiej
egzystencji. Trudne i bolesne
doświadczenia, takie jak strata,
powodują pęknięcia w człowieku,
często nawet zupełne rozbicie –
podobnie jak w naczyniach. Ważne
jest, aby pamiętać, że nie sposób
poskładać się w ten sam sposób,

gdyż doświadczenie to na zawsze
odcisnęło na nas swoje piętno,
może nam nawet brakować
niektórych kawałków. Nie znaczy
to jednak, że nie możemy się
odbudować na nowo, bo nasze
pęknięcia mogą być tym, co doda
nam piękna, charakteru i
autentyczności. Trzeba jednak
mieć na uwadze, że jest to powolny

proces, którego nie należy
pośpieszać, tak samo jak
tradycyjna technika kintsugi jest
bardzo pracochłonna. Proces ten z
pewnością także nie jest łatwy,
wiąże się przecież z ogromnym
bólem, cierpieniem, a także
tęsknotą.

Dlatego należy stopniowo zbierać
potłuczone kawałki i cierpliwie
ponownie je sklejać.

Zmiany zawsze są trudne i
wymagają od nas dużo odwagi,
wychodzimy w końcu ze swojej
strefy komfortu i przyzwyczajeń w
nowy, nieznany świat. Często nie
mamy pewności, jaki ten świat
będzie i ta niepewność jest tym, co
najbardziej nas niepokoi. Warto
zauważyć, że nawet pozytywne i
wyczekiwane zmiany w życiu
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bywają stresujące, na przykład
znalezienie nowej pracy,
przeprowadzka czy urodzenie
dziecka. Wymagają od nas
poświęceń oraz zaufania, że inne
też może być dobre, a także
zaufania do siebie, że będziemy
potrafili odnaleźć się w nowej
rzeczywistości. Strata ma to do
siebie, że jest nagłą i gwałtowną
zmianą, która przychodzi do nas
nieoczekiwanie, kiedy wcale jej
nie chcemy. Wdziera się

niespodziewanie do naszego życia,
zakłócając jego spokojny bieg i
zanim się obejrzymy, już nie jest
takie samo. Nie mamy wpływu na
jej pojawienie się, jest poza naszą
kontrolą, co często stanowi
największą trudność. Warto sobie
jednak zdać sprawę na co w tej
sytuacji mamy wpływ, a jest to
nasze zachowanie. Nasze reakcje i

to, w jaki sposób przyjmiemy
stratę. Nie oznacza to wcale, że
trzeba się z nią pogodzić, bo
niekiedy może to być bardzo
trudne do wykonania, ale należy
pamiętać, że to od nas w dalszym
ciągu zależy, jak dalej będzie
wyglądało nasze życie – w jaki
sposób poskładamy się na nowo.

O przyjmowaniu straty z
godnością wiele nauczyły mnie
praktyki w hospicjum, które

ostatnio miałam przyjemność
odbyć. Szczerze mówiąc z
początku obawiałam się spotkania
z ludźmi tak bardzo
doświadczonymi przez życie,
których przeżycia w dużej mierze
były mi obce. Przekonałam się
jednak, że rzeczywistość osób
chorych nie musi być szara i

smutna, a to, że dużo utracili nie
przekreśla ich szansy do cieszenia
się życiem. Wręcz przeciwnie, to
co mnie najbardziej ujęło w
pacjentach to ich zdolność do bycia
tu i teraz, doceniania
najmniejszych rzeczy i radość z
każdej dobrej chwili. Nie oznacza
to oczywiście, że mają łatwo, bo o
bólu i cierpieniu z pewnością mogą
wiele powiedzieć, ale to właśnie
dzięki tym trudnym doświadcze-
niom prawdziwie zdają sobie
sprawę z wartości życia. Cierpienie
i smutek, chociaż bardzo
niechciane przez ludzi, mają
ogromną moc – dają nam
przestrzeń na to, aby się zatrzymać,
podjęć refleksję nad naszym
życiem, pozwalają także
zastanowić się nad naszymi
priorytetami i systemem wartości.
Bo przecież gdy w życiu jest
dobrze to nie chcemy niczego
zmieniać, często także nie
doceniamy chwili obecnej, bo
zakładamy, że zawsze taka będzie.
Dopiero taki wstrząs jak strata
uświadamia nam o ulotności
ludzkiego życia, ale dzięki temu
pozwala także docenić jego
piękno.

Bolesne doświadczenia, mimo, że
bardzo trudne, to tak jak złote
pęknięcia w naczyniach, czynią
nas wyjątkowymi i bardziej
autentycznymi, można nawet
powiedzieć, że szczęśliwszymi, bo
dzięki nim zdajemy sobie sprawę z
wartości życia.
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Ewa Czech - psycholog,
psychoterapeuta, pedagog: obecnie
zawodowo związana z Hospicjum
Sosnowieckim jako Kierownik
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indywidualną praktykę we własnym
Gabinecie Psychologii i Psychoterapii.

Kinga Randak - Psycholog w Zespole
Psychologów Hospicjum
Sosnowieckiego.

Aleksandra Bryła - studentka IV roku
psychologii na Wydziale Nauk
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego-
Praktykantka w Hospicjum
Sosnowieckim w roku 2022.



FENIXPSYCHOTERAPIA

18

Codziennie tracimy czas i tracimy
ważne dla nas chwile, tracimy też
ważne dla nas spotkania i
przyjemne wspomnienia oraz te
gorsze, bo wszystko mĳa,
bezpowrotnie ulega zapomnieniu
w tym świecie, który jest ogromny
dla jednostki. Jednak mimo to nie
jesteśmy w stanie doceniać
piękna, które stale nas otacza, nie
doceniamy chwil, które niby

pozorne i zwyczajne, jednak to
one napędzają nasze życie.
Tracimy czas na kłótnie zamiast
po prostu się kochać, tracimy czas
na porządki i prace, które mogą
poczekać, zabieramy ten czas
innym jednocześnie dbając tylko o
siebie poprzez różnego rodzaju

używki. Tak bardzo pragnie się od
tego świata uciec, tak bardzo chce
się zapomnieć o swoim życiu, że w
tym wszystkim zapominamy, że to
tylko od nas zależy, jak
ukształtujemy swoje życie.
Dokonujemy wyborów, które
przecież sami podjęliśmy jeszcze
chwilę wcześniej. A i tak przede
wszystkim nie potrafimy cieszyć
się tym co mamy, że mamy dwie

ręce i nogi, że możemy chodzić, że
możemy wstać z łóżka i
samodzielnie oddychać. Nie
zwracamy uwagi na to, że sami
możemy wyjść na spacer i nie
potrzebujemy niczyjej jeszcze
pomocy. Nie doceniamy tego, że
kogoś mamy, mamy kogoś z kim

możemy porozmawiać i czasem się
z nim pokłócić. Nie doceniamy
tego, że mamy co jeść, w co się
ubrać, że nikt nas nie kontroluje i
nie więzi. Nie doceniamy, że w
naszym kraju jest pokój i nie
musimy walczyć o życie. Nie
doceniamy tego, że mamy opiekę
lekarską. Ciągle tylko narzekamy,
narzekamy… na to czego nie
mamy i co tracimy. A stracimy
jeszcze dużo ważnych rzeczy i
osób w naszym życiu. Strata jest
nieodzowną częścią naszego
kruchego życia, musimy to
zaakceptować, że nie jesteśmy w
stanie zawsze przewidzieć tego co
będzie. Wiemy natomiast co jest tu
i teraz, co robimy, że właśnie
obecnie tej straty nie ma i możemy
odetchnąć z ulgą, a także nawet
cieszyć się każdą minutą życia i
doceniać, że mogę pisać, czytać,
skakać. Docenić warto też tą drugą
połówkę teraz, bo tak naprawdę nie
wiemy czy potem zdążymy to w
końcu zrobić. Teraz mamy czas się
kochać, okazywać swoje uczucie,
być miłym dla siebie, potem nie
wiemy co będzie. Bo w życiu
ciągle coś odkładamy na później,
jakbyśmy sądzili, że jesteśmy
nieśmiertelni. Odkładamy na
potem ważne dla nas decyzję,
myśląc, że nie będzie za późno je
jeszcze podjąć, a co jak będzie za
późno? I już nie zdążymy się
uratować? Co będzie jak będziesz
żałować? Jak nie będziesz mógł o
tej stracie zapomnieć? Nie cofniesz
czasu, nie podejmiesz decyzji po
fakcie. Świat nie poczeka, ludzie
nie poczekają, życie nie poczeka.
Stracimy to i tyle, historia bez
happy endu. Dziś to jest dobry
moment na zmianę swojego życia,
na dokonanie wyboru, który nas
może uratować, ocalić. Wybierzcie
życie, niech każda przeżyta
minuta, będzie momentem, w
którym cieszymy się z życia
samego, nie czekajmy aż coś
stracimy, bo wtedy na pewno
odczujemy brak tych prostych,
oczywistych rzeczy. Tylko to już
jest za późno. Żyj tu i teraz.

Straty. Żyj tu i teraz
Okierm terapeuty. Ewelina K.
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Ostatnio słońce często chowa się
za chmurami, a jeżeli wyjdzie,
nawet na tę dłuższą chwilę, chłód
wciąż upiera się przy swoim.
Jesienna aura, która nas otacza, tak
bardzo sprzyja moim dzisiejszym
przemyśleniom. Spadające liście,
drzewa za oknem symbolizują to,
co przemĳa, co długo tworzyło
całość, ale w końcu nadszedł tego
koniec. Póki zostanie nagie,
ogołocone ze swej okazałości, chcę
porozmawiać o stracie.

Strata to doświadczenie, które
zawita w życiu każdego człowieka.
Mniej lub bardziej nieproszone.
Nie sądzę, by ktokolwiek był na
nią przygotowany, zwłaszcza,
jeżeli jest to ten pierwszy raz. Ma
ona wiele imion, także zdarza się,
że ten drugi, czy trzeci raz, także
jest dla nas bardzo bolesny. Choć w
moim życiu nikt bardzo bliski, nie
umarł tak fizycznie, wiele razy
doświadczyłam odejścia z czyjejś,

całymi dniami. Nie postrzegałam
już siebie jako samodzielnej,
autonomicznej jednostki. Z
rozpaczy, czułam się bardzo
zagubiona, notorycznie się
obwiniałam, nie miałam siły
spotykać się z ludźmi, przestałam
regularnie jeść, miałam myśli
samobójcze...Z pomocą przyj-
aciela, psychiatry i terapeuty, po
kilku miesiącach, udało mi się
zatrzasnąć drzwi. Teraz uczę się
odkrywać świat na nowo, widzieć
go przez swój pryzmat, pokonywać
bezradność.

Wiem, że schemat, w którym
działałam, ma swoje podłoże w
dzieciństwie. Pamiętam spacer z
mamą, gdy będąc małą
dziewczynką, powiedziałam jej, że
przyśnił mi się mój tata.
Zapytałam, czy naprawdę ma on
kręcone włosy, niebieskie oczy i
wąsa, ale ona odpowiedziała
krótko “Nie”. Zaczęłam

czasem mojej, woli. Mam bardzo
pokrętne życie i wstydzę się go,
dlatego niewielu pozwalam poznać
się bliżej. Jednak skoro już tu
jestem, chciałabym przekazać
jakąś jego wartość.

Ostatni rok był dla mnie
niesamowicie trudny, jako, że
doznałam odrzucenia bardzo
ważnej dla mnie osoby. Był to
przyjaciel, z którym od lat
szkolnych dzieliłam smutki i
radości, który długo na mnie wtedy
czekał, aż znalazł inną miłość.
Niedługo później los chciał, że role
się odwróciły. Czekałam. Długo.
Tamta jego relacja nie przetrwała.
Odniosłam wrażenie, że chciałby
spróbować ze mną i bardzo się na
to nastawiłam. Gdy zapragnęłam,
by relacja się rozwinęła, on zaczął
się wycofywać i w końcu
postanowił odejść. Nie potrafiłam
się z tym pogodzić. Wręcz
wpadłam w obsesję, myśląc o nim

Takie życie
Angela



utracić wiary i nadziei w lepsze
jutro. Byśmy czuli się godnymi
dobrego życia i dążyli do niego.
Cieszę się, że poznałam ludzi,
którzy mnie w tym utwierdzają.
Gdy jednak jest najgorzej, gdy
wszystko się wali, wtedy warto
wspomnieć sobie chwile, kiedy
parliśmy do przodu mimo
wszelkim przeciwnościom - doda
nam to motywacji i sił, by podołać
i tym razem. Bo przecież,gdy
minie chłód marnej, posępnej
codzienności, drzewa znowu
zakwitają, wypuszczają nowe
liście i piękne kwiaty.

Czy podobnie nie jest z ludźmi?

Nie dajmy sobie nikomu wmówić,
że jesteśmy bezwartościowi.

mama po raz kolejny wyszła za
mąż. Najpierw poronienie, a potem
znowu... kolejna dwójka dzieci.
Rodzina o tym kształcie też nie
przetrwała za długo, bo obecnie
trwa procedura rozwodowa.
Szalone, co? Będąc najstarszą z
szóstki dzieci, staram się jakoś
znosić ten groteskowy bajzel. I
choć się boję, chciałabym dać
rodzeństwu wzór do naśladowania.
W ferworze niestałości i zmian,
których doświadczyłam, tak
naprawdę wciąż poznaję siebie.
Uczę się wybaczać. Czasem
zajmuje to bardzo dużo czasu, ale
warto.

Mimo zawodów i porażek, wciąż
daję sobie kolejne szanse. Walczę.
Nie jest to łatwe, chociażby ze
względu na braki w bliskości, które
posiadam. Najważniejsze jednak,
by nawet w największym
cierpieniu, w samotności, nie

wypytywać - więc jak wygląda?
Tym razem jednak głucha cisza
pozostawiła mnie bez odpowiedzi.

Mama skrywała przede mną
niejedną tajemnicę, czułam to. W
dodatku nie radziła sobie ze
swoimi emocjami, uciekała się do
przemocy. Szybko przestałam jej
ufać, zamykając się w swoim
świecie wyobraźni. W wielu
sprawach byłam zdana sama na
siebie. Gdy chodziłam do
przedszkola, poznała mężczyznę.
Wzięli ślub, urodziła się im dwójka
dzieci. Po kilku latach małżeństwa,
doszło do separacji. Gdy byłam już
w gimnazjum, mama zaczęła
spotykać się z innym mężczyzną,
zaledwie 5 lat starszym ode mnie.
Sprawiało mi to dyskomfort i
sprzeciwiałam się temu
związkowi. Ale co z tego, skoro na
codzień byłam tylko cieniem za
zamkniętymi drzwiami. Więc
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których dziadek był naprawdę
ważnym człowiekiem.
I tak naprawdę myśle, że to dzięki
właśnie nim potrafiłam się
pogodzić z jego śmiercią.
Wszyscy byliśmy pogrążeni w
żałobie, ale byliśmy i zawsze
będziemy razem nawet pomimo
kłótni, czy gorszych dni.

Odeszła z naszej rodziny osoba o
naprawdę ogromnym sercu,
gotowa wesprzeć i pomoc w
każdej chwili, może teraz nie
jestem w stanie z nim
porozmawiać twarzą w twarz ale
wiem, że na zawsze pozostanie w
naszych sercach.

Jestem wdzięczna za to, że miałam
na swojej drodze życia właśnie
taką osobę. Nauczył mnie jak
akceptować innych, nie poróżniać
ludzi, a co najważniejsze kochać
siebie.

Dziękuje ci dziadku ze byłeś.

Rada ode mnie dla was
wszystkich - nie traćcie czasu
na kłótnie, obrażanie, złe myśli,
wrogie nastawienie, kochajcie i
pielęgnujcie dni z waszymi
najbliższymi, aby pamiętać jak
najwięcej dobrych chwil, czas
niestety płynie nieubłaganie
szybko.

dosłownie wszystko jakby nadal
przy mnie był, a to po ponad roku
odkąd go nie ma z nami.

Czy to kiedyś się skończy? Myśle,
że nie i napewno nie jestem jedyną
osobą, która właśnie taką stratę
przeżyła. To doświadczenie
nauczyło mnie, że musimy
zaakceptować i potrafić poradzić
sobie z trudnościami życia

W pierwszych miesiącach było
naprawdę ciężko. Nie potrafiłam
dopuścić do siebie myśli, że go już
nie ma, nigdy nie usłyszę jego
głosu i nigdy go już nie zobaczę.
Zawsze po powrocie do domu
wchodziłam do jego pokoju aby
mu coś powiedzieć, przywitać się,
wszystko to kończyło się na
patrzeniu w pusty fotel i zalewaniu
się łzami.

Nie byłam jednak jedyna w tym
wszystkim, była ze mną cała
rodzina, mama, tata, brat dla

Jednego dnia masz u swego boku
osobę, która jest obok ciebie od
zawsze, zawsze cie wspiera,
zawsze porozmawia, zawsze
przytulili, zawsze pomoże, zawsze
zaakceptuje twój każdy wybór
nawet kiedy wie, że nie jest on
najlepszy, a jednego dnia tracisz
właśnie taką osobę.

Ponad rok temu odeszła bliska mi
osoba, nie był to zwykły członek
mojej rodziny, którego widywałam
raz do roku na rodzinnych zjazdach
- był to mój dziadek, który ze mną
mieszkał, znał mnie od dziecka,
wychowywał i prowadził przez
życie, a jednego dnia to wszystko
się skończyło.

Pomimo upływu roku nadal go
widzę nawet w najmniejszych
rzeczach, które mi o nim
przypominają, w gorszych
momentach zdarzają się nawet i
łzy. Potrafię sobie wyobrazić jego
głos w mojej głowie, jego ręce
podczas przytulania, jego zapach,
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Dziękuję Ci Dziadku, że byłeś
Zuza F.
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Straty nierozerwalnie wpisane są w
nasze życie, tak samo jak i ból z
nimi związany.

Nie zawsze jednak strata przynosi
same negatywne konsekwencje.
Jest oczywiście bolesna, ale może
spowodować zmianę, która
wywróci życie do góry nogami, a z
czasem staje się ono lepsze.

Chociaż doświadczyłam strat tak
potężnych, że wpłynęły na całe
moje życie i zdrowie, tak 3 lata
temu doświadczyłam zdrady ze
strony partnerki i właśnie ta strata
odmieniła mój los.
Oczywiście bolało, a bolało tak
okrutnie, że już nawet alkohol nie
był w stanie tego wewnętrznego
krzyku zagłuszyć.

Chociaż planowałam już wcześniej
wybrać się do psychologa, tak
wtedy już musiałam porozmawiać
ze specjalistą. I tu okazało się, że
noszę w sobie ropiejącą ranę
porzucenia w sercu. A porzuciła
mnie matka, kiedy miałam 5
tygodni. Ojciec porzucił, gdy
dowiedział się o ciąży.

Spędziłam pierwsze dwa lata
swojego życia pozbawiona ciepła,
dotyku w szpitalu. Tej żałoby nie
było dane mi przeżyć, bo cały czas
wpajano mi, małemu dziecku, że to
dobrze, że matka odeszła.
Dzieciństwa też nie miałam, bo
ganiano mnie do sprzątania, pracy
w ogrodzie i do nauki.

Nie było mowy o tym, żebym
mogła wyrazić swoje zdanie,
żebym mogła się sprzeciwić, kiedy
przekraczano moje granice, bo jak
to słyszałam - powinnam być
wdzięczna za to, że mam dach nad
głową, jestem ubrana i mam co
jeść. Koleżanki, słyszałam, że do
niczego w życiu nie są potrzebne, a
kiedy w zeszycie (kiedyś pisało się
tzw. “Złote Myśli”) napisałam, że
podkochuję się w chłopaku ze
szkoły, to dostałam po głowie i
zagoniono do książek.

Strata to nadzieja na nowe życie
Kamila

I tak toczyło się to moje życie do
momentu wyjazdu na studia. A
wtedy się zaczęło… Hulaj dusza,
piekła nie ma. Impreza za imprezą.
Oczywiście szkołę zawaliłam, bo
nie było mi śpieszno na zajęcia z
informatyki w czwartki rano, bo
przecież w środę na najlepszej
imprezie studenckiej trzeba było
być.

Nie wiedziałam tego wtedy, ale
wypuszczona spod spódnicy
mamusi zaczęłam tracić kontrolę
nad sobą i swoim życiem. A wtedy
jak na “zbawienie” pojawiła się
Martyna w moim życiu.

Przepadłam całkowicie, a gdy po 3
miesiącach ocknęłam się, okazało
się, że mogłam odejść. Jakaś
niewidzialna nić złączyła nas
nierozerwalnie aż na 8 lat…

Dla każdego z boku była to dziwna
relacja, a znajomi, którym
opowiadałam jak bardzo mi źle,
nie potrafili zrozumieć dlaczego
dalej w tym uczestniczę. I ja też
tego nie potrafiłam zrozumieć…

Odpowiedzi dostałam podczas
terapii. Wtedy zrozumiałam, że
wpadłam w sidła narcyza, czyli
osoby całkowicie pozbawionej

empatii, zrozumienia, manipu-
latorki stosującej przemoc
psychiczną, uzależniającej swoją
ofiarę od siebie. Kiedy doszło już
do totalnej degradacji, a ja
przestawałam panować nad sobą,
wtedy postanowiła znaleźć sobie
kogoś innego, twierdząc przy tym,
że to moja wina.

Nie wiem czy wdzięczność to
właściwe słowo, no bo jak można
być wdzięcznym za robienie
krzywdy, ale dzięki temu
związkowi niemal zwariowałam i
podjęłam się terapii, która dała mi
coś pięknego - stałam się osobą

niezależną, która samotnie już
pewniejszym krokiem kroczy
przez życie i lubi swoje własne
towarzystwo.
Poznaję siebie każdego dnia i
może droga jest wyboista, ale
warto, bo życie ma się tylko jedno.

Nie odnalazłam jeszcze swojego
miejsca na ziemi, nadal prowadzę
koczowniczy tryb, ale robię to po
swojemu, na tyle na ile na dany
moment potrafię.

Strata przyniosła zmianę, a z nią
przyszło nowe życie.
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Kiedyś byłam bardziej cicha, nie
miałam własnego zdania, choć
dbałam o wszystko i o wszystkich
w domu...

Spoglądając wstecz... Czy czegoś
żałuję?

Może tak, ale w 50% procentach.
Próbowałam zatrzymać osoby przy
sobie, a teraz ich nie obchodzi, że
mnie tracą. Moja lojalność
trzymała mnie w sytuacjach, z
których już dawno miałam się
wydostać.

Przestałam robić rzeczy dla osób,
które uważały, że jestem im to
winna, a to nie prawda!Czy żałuję
odejścia z domu, o który dbałam
przez przeszło ćwierć wieku..?

Jak już wspomniałam, moja lekcja
w 50%procentach nauczyła mnie
przez tamto życie, że stałam się
silną, walczyłam jak lew, a
zachowywałam się ją mysz pod
miotłą.

Zawsze ciężko pracowałam bez
odpoczynku, ale napotkane
przeszkody sprawiły, że jestem nie
do zniszczenia, zbudowałam
dokoła siebie mur, żeby nie dać się
skrzywdzić nikomu więcej i nikt
mnie już nie skrzywdzi!

Słucham swojego wewnętrznego
głosu, coś się wali, ale z drugiej
strony np utrata pracy to może być
znak, że mam czas poświęcić dla
siebie, na odpoczynek, na pasje, a
nie chodzić jak robot, bo 24 godz
przelecą nawet nie wiemy kiedy.

A może to znak ,,HALO - zadbaj o
siebie, daj sobie czas!”. Może nie
zaraz się tak myśli, ale po pewnym
czasie, gdy powoli oczy się
otwierają widzę gdzie JA jestem!

Jak dbam o siebie? Rozglądam się
dokoła. Największą stratą jest
życie, które już było, te młode
lata. Jakbym miała taką wiedzę jak
teraz to inaczej bym pokierowała
moim życiem.

Kierując się na psychoterapię,
która zaprowadziła mnie na drogę
do siebie, zrozumiałam, że lęk to
tylko emocja, z której można
zawsze wyjść.

Strata siebie, a lekcja życia
Renata B.
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Okres dorastania to czas
intensywnych przemian: fizjolo-
gicznych, psychicznych oraz
społecznych.

Następuje kształtowanie się
własnej samooceny, tożsamości, a
także rozwĳa się poczucie własnej
wartości.

Pojawia się także identyfikacja z
płcią, rozwój autonomii moralnej,
kształtowanie światopoglądu,
wybór zainteresowań, jak i rozwój
przyjaźni czy pierwszej miłości.
Jest to czas, kiedy dziecko zmienia
się w dorosłego człowieka, po to
by w przyszłości realizować
różnego rodzaju role społeczne.

Nastolatek w tym okresie powinien
nabyć nowe umiejętności, które w
dorosłym życiu ułatwią mu
funkcjonowanie.

Psycholog Robert J. Havighurst
wymienia następujące:

- osiągnięcie nowych, bardziej
dojrzałych więzi z rówieśnikami
obojga płci, ukształtowanie się roli
kobiecej lub męskiej;

- akceptacja swojego wyglądu;

- osiągnięcia niezależności
uczuciowej od rodziców i innych
osób dorosłych;

- przygotowanie do małżeństwa i
życia w rodzinie;

- przygotowanie do niezależności
ekonomicznej;

- rozwĳanie sieci wartości i
systemu etycznego;

- dążenie do rozwĳania się
postępowania akceptowanego
społecznie.

Dorastający młodzi ludzie, chcąc
jak najszybciej uzyskać akceptację
swojej dorosłości, pozbyć się
kontroli a także opieki ze strony
rodziców podejmują zachowania,
które bezpośrednio powodują
liczne zagrożenia dla zdrowia.
Takie zachowania mogą zaburzać,
utrudniać, a nawet uniemożliwić

prawidłowy rozwój w tym okresie
życia.

Do takich zachowań należy picie
alkoholu, które w rozwojowej
psychologii społecznej uważane
jest za jedno z zachowań
problemowych, antyzdrowotnych.

Alkohol jest substancją
psychoaktywną, która oddziałuje
na mózg i zachowania, a także
może wywołać uzależnienie i

nieprzyjemne skutki. Częste
spożywanie może prowadzić do
jego nadużywania.

Za okres największego ryzyka
przyjmuje się wiek od 10 do 24 lat.

Faktem jest, że młodzież spożywa
alkohol, jednak zastanawiające są
przyczyny i okoliczności sięgania
po alkohol.

Atrakcyjność alkoholu w oczach młodych
ludzi

Magdalena S.



się wolni, swobodni, bardziej w
jakiś sposób dorośli.

Imprezy szkolne, to również
okazja, gdzie młodzież w ukryciu
przed nauczycielami spożywa
alkohol. Bardzo często mamy tu do
czynienia z presją ze strony
koleżanek i kolegów, która
prowadzi do inicjacji alkoholowej.

Duży wpływ może mieć kolega/
koleżanka na podejmowanie
decyzji. Idąc za tym dalej, uważam
że grupa młodzieży, która
rozpoczyna spożywanie alkoholu
za namową rówieśników jest
pozbawiona własnego zdania,
może mieć problem z samooceną
oraz bać się odrzucenia, pogardy,
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Skąd w tak młodym wieku pojawia
się tyle myśli związanych z tym
środkiem?

Młodzież bardzo często sięga po
alkohol w czasie wakacji. Brak
zajęć edukacyjnych oraz wolny
czas sprzyja sięganiu po alkohol.

Wpływa też na to fakt, że
większość osób pozostaje bez
opieki w momencie kiedy np.
rodzic jest w pracy, czy jest zajęty
opieką nad młodszym dzieckiem.

Kolejną okolicznością sprzyjająca
alkoholizowaniu się są imprezy
okolicznościowe, weselne.
Imprezy domowe, w których
uczestniczy młodzież, to czas,
gdzie młodzi ludzie mogą poczuć

wyśmiania się, stygmatyzacji.
Młodzi ludzie utożsamiają alkohol
z „dobrą zabawa”, traktując go
jako „zakazany owoc” i w ich
mniemaniu: przybliża do
dorosłości, staje się atrakcyjnym
jak i niezbędnym dodatkiem do
wielu spotkań oraz jest środkiem
rozładowania stresu i nadmiernego
napięcia.

Kolejny fakt dotyczy spożywania
alkoholu w obecności dorosłego
członka rodziny. Moim zdaniem,
jest to bardzo niepokojący fakt,
ponieważ świadczy o akceptacji
alkoholizowania się młodego
człowieka.

Dorosłe osoby powinny
przekazywać wiedzę na temat
szkodliwości alkoholu, jak i
niebezpieczeństw związanych z
jego nadużywaniem, a zatem
podtrzymać działania zapo-
biegające sięgania po alkohol
przez młodą osobę, a nie ułatwiać
im dostępność tego środka poprzez
wspólnespożywanie.

Niejednokrotnie spożywanie
alkoholu w obecności rodzica, jest
spowodowane tym, że dziecko żyje
w rodzinie dysfunkcyjnej z
problemem alkoholowym.
Przejawia pewne wzorce,
zachowania rodzica, a rodzic
uzależniony od środka
psychoaktywnego nie widzi
zagrożenia w tym, że jego dziecko
spożywa alkohol nie osiągając
progu pełnoletniości.

Dysfunkcjonalność rodziny
powoduje pewne zaburzenie
stosunków emocjonalnych i
interpersonalnych, między
rodzicami, a dziećmi oraz
zakłócony zostaje klimat życia
domowego….

Ale o tym w kolejnym artykule.
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produktywnie, a noc niedająca
często wytchnienia być jak
najkrótsza. Są to ludzie, których
przed snem dopadają koszmary.
Przychodzą o zmroku, właśnie
wtedy, gdy ciało domaga się ulgi.
Organizm się wycisza, szuka
schronienia przed wszystkimi
dystraktorami, z którymi już sobie
nie radzi, ale ulga nie przychodzi.
Cały natłok myśli zalewa nas
właśnie wtedy. W chwilach ciszy. I
od tej ciszy ludzie uciekają. Często
w leki nasenne, uspokajające,
różne używki, fatalne relacje. Nie
potrafią też spędzać czasu ze
swoimi bliskimi. Gonią ich tak jak
siebie wokół ringu tego życia i
wymagają coraz więcej i więcej.
Ukryci za pozorami dobrych
intencji wzrostu i samorozwoju tak
naprawdę degradują siebie i swoje
najbliższe otoczenie. Niszczą
związki, tracą kontakt z dziećmi,
nie potrafią być szczęśliwi. Nie
wiedzą, że powielają stary,
ochronny schemat, który już
dawno nikomu ani niczemu nie
służy. Ta gonitwa powoduje tylko
stres. Organizm funkcjonuje na tak
wysokich obrotach, że nie potrafi
zwolnić. System nerwowy, wciąż
na nowo pobudzany jest
rozstrojony. Kortyzol-hormon
stresu wytwarzany jest ciągle i w
ilości przekraczającej bezpieczną
normę. To z kolei obciąża cały
układ odpornościowy, stając się
przyczyną przeróżnych chorób,
głównie tych
autoimmunologicznych. I
uruchamia się kolejna machina
szybkich sposobów na kłopot-
garściami jemy suplementy,
zarzucamy się dobrymi radami z
YouTube i uciekamy w nowe
zajęcia. Bywa, że wchodzimy w
machinę kompulsywnych
zachowań, w których chodzi tylko
o krótki efekt niedającej
satysfakcji ulgi, albo kreujemy
własną osobowość w sztywne
obsesyjne cechy, które zaczynają
kierować naszym życiem i
odbierają nam zupełnie poczucie
wolności. Bywa, że takie
zaburzenia, które w formie
nerwicy ujawniają wewnętrzne

W dzisiejszym świecie wiele osób
nie potrafi wypoczywać. Nie
potrafią wypoczywać dorośli i
zaszczepiają tą nieumiejętnością
swoje dzieci. Presja na coraz to
nowe umiejętności, ciągłe
podnoszenie kwalifikacji, wymogi
zawodowe, a często też te rodzące
się w nas samych sprawiają, że
ciśnienie ku wzrostowi, którego
doświadczamy, zabiera nam nie
tylko czas, ale też satysfakcję z
życia. Coraz to młodsze dzieci,
przychodzące do psychologa
uskarżają się na ciągłe zmęczenie i
przeładowanie obowiązkami,
korepetycjami, kółkami
zainteresowań (które najczęściej je
nie interesują), kursami,
dodatkowymi hobby, czy
permanentną opieką nad
młodszym rodzeństwem, bo
rodzice prowadzą dokładnie taki
sam tryb życia i dla rodziny czasu
już brak. Są grupy osób, które
nieumiejętność wypoczywania
wynoszą z wczesnych
doświadczeń relacyjnych. Dzieci z
rodzin dysfunkcyjnych o
znacznym stopniu nasilenia chaosu
czy krzywdy, których dzieciństwo
i dorastanie obfitowały w brak
poczucia bezpieczeństwa nie
potrafią wypoczywać. Trudno
bowiem pozostać im w ciszy,
wsłuchać się w siebie, otoczenie i
zrelaksować. Dla nich milczenie z
reguły było tym, czego unikali, bo
za kotarą spokoju ukrywały się
cienie wspomnień, lęków i obaw.
Cisza dla nich to smutek i strach.
To oczekiwanie na burze. Kłębiące
się myśli musiały znaleźć inne
ujście i z reguły udawało się to
wtedy, gdy ta cisza została
zagłuszona. Czymkolwiek. Głośną
muzyką, krzykiem, zabawą,
ludźmi, problemami. Obojętnie.
Najtrudniej ludziom z takimi
d o ś w i a d c z e n i a m i
wygospodarować czas dla siebie i
odpocząć. Odpoczynek kojarzy im
się z pustką i niepokojem.
Zarzucają się więc ogromem zajęć,
funkcji, ról, czynności. Byle w
biegu, byle daleko od myśli, byle
daleko od siebie. Dzień ma minąć
jak najprędzej i najbardziej

kryzysy mają na celu odizolować
nas też od świata zewnętrznego.
Nasilony lęk, ataki paniki, niechęć
do relacji sprawić mogą, że
samotność stanie się dla kogoś
czymś jedynym do
zaakceptowania, przynosząc
jednocześnie depresję i rozpacz. To
może być zwrotny moment dla
człowieka, by szukał pomocy, by
chciał się dowiedzieć, co się stało,
co można zrobić. Nie da się
bowiem w nieskończoność uciekać
od siebie samego. Nasze prawa w
końcu drastyczne upomną się o
siebie. Upominają się zresztą
codziennie, ale gdy sukcesywnie je
zagłuszamy, znajdują inną drogę,
by się wyrazić. Krzyczą przez
destrukcję, choroby, zaburzenia,
nerwice, depresje. Są jak czerwone
światło na przejściu, które świeci
się non stop, bo zielone i
pomarańczowe już dawno się
przepaliły. Rozejrzyj się na twoich
skrzyżowaniach dróg. Czy masz
pomarańczowe światło abyś
poczekał? Zielone, które mówi ci,
że spokojnie możesz jechać? A
może świeci się odkąd pamiętasz
tylko czerwone?
Odpoczywać oznacza relaksować
się. Regenerować. Odnawiać.
Otoczenie oferuje nam tyle
sposobów na odpoczynek: masaże,
spa, wszelkiego rodzaju odnowy
biologiczne, kosmetyczne, zabiegi
pielęgnacyjne, lecznicze-wybór
jest ogromny. Ludzie coraz
częściej decydują się na
spersonalizowane treningi, sztuki
walki, ciekawe sporty, szukają
nowych doświadczeń, pokonują
siebie. Inni szukając kontaktu z
sobą i naturą wyjeżdżają na
survivale, obozy treningowe,
rekolekcje w ciszy i samotności by
odpocząć od zgiełku czy też
konferencje tematyczne, wczasy,
wakacje, urlopy. Ale można
cieszyć się też po prostu basenem
w ogrodzie, aquaparkiem, lasem,
spacerem z psem, kortem
tenisowym, trawą na łące, górskim
szlakiem, potokiem, kawą co rano
z widokiem na rosnące zboże,
podróżą pociągiem w takt stukotu
kół albo czytaniem książek. Super

Zregeneruj się człowieku
Katarzyna Bosowska
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jest obejrzeć fajny film czy
wciągający serial z bliskimi i nie
móc się doczekać kolejnego
odcinka, zarwać noc na życiowe
rozmowy czy ubrać się w ulubione
ciuchy i iść do znajomych na grilla.
Bo kluczem do sukcesu jest DAĆ
SOBIE PRAWO. Na relax, nic
nierobienie, łażenie w piżamie
przez cały dzień, wyłączenie
telefonu i nie posiadanie presji. Ja
jakiś czas temu odkryłam, że nie
znoszę marnowania czasu na
robienie makĳażu. Ale
przyzwyczajona do niego na co
dzień czułam się fatalnie i obco bez
tuszu do rzęs czy kreski. W
międzyczasie jednak coraz
bardziej robiłam to, co kocham –
spędzałam czas na górskich
szlakach, kajakach, rowerach,
rolkach, a odkąd posiadam
campera – grafik urlopowy, walizki
i hotele przestały dla mnie istnieć.
I nagle człowiek odkrywa, że
natura jest taka cudowna, a bycie
jak najbliżej niej (np. nocleg na
ukwieconej łące pod samym

lodowcem) jest najlepszą rzeczą na
świecie i oprócz koszuli w kratkę,
wytartych spodni, słońca w oczach
i opalenizny na twarzy nie potrzeba
ci żadnego makĳażu, żadnych
podróbek, fasad i upiększeń. Nie
potrzeba niczego, czego nie
chcesz. Przecież nie musisz.
Żyjesz dla siebie, dla życia samego
w sobie, doświadczania go,
przeżywania, smakowania,
wysycania z niego co się da
wszystkimi zmysłami. Żyjesz dla
tych, których kochasz i którzy
kochają ciebie. Nie wystarczy?
Gdy przestaniesz zastanawiać się,
co ktoś pomyśli o tobie, twoim
życiu, jak cię odbiera, co mu się w
tobie podoba lub nie, co o tobie
mówi, co wie. Gdy odetniesz tych,
którzy ci szkodzą, zakłamują twoją
rzeczywistość, gdy przestanie ci
zależeć na opinii, ocenie,
czymkolwiek, co jest z zewnątrz
zaczniesz być SOBĄ. Gdy
przestanie cię to wszystko po
prostu obchodzić zaczniesz być
SOBĄ.

Zastanów się czego nie cierpisz w
gonitwie swojego życia. A potem
zadaj sobie pytanie, dlaczego
gonisz? I co by było jakbyś
przestał. Co byś stracił? I czy ta
strata naprawdę byłaby stratą. A na
koniec pomyśl, czego ci
najbardziej brakuje. Jak chciałbyś
żyć. Na co mieć czas? Może na grę
na fortepianie? Może na
fotografowanie ludzi? Może na
oglądanie motyli w tropikach? A
może na codzienną pracę w
ogródku lub prowadzenie farmy?
Może na życie w namiocie przez
całe wakacje lub samotną podróż
na koniec Europy? Może
nienawidzisz swojej prestiżowej
pracy i pragniesz zostać
operatorem koparki jak wtedy, gdy
marzyłeś o tym będąc dzieckiem?
Pamiętasz?
Zobacz, jak super to brzmi. Ludzie
to robią. Tacy jak Ty. Naprawdę nic
nie stoi na przeszkodzie.
Oprócz… Ciebie




