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Stoły naszego życia
Katarzyna Bosowska

Stół
Julian Tuwim

Wyrosło w lesie drzewo potężne,
Twarde, wysmukłe i niebosiężne.

Raz przyszli drwale, drzewo
zrąbali,

Bardzo się przy tym naharowali.
Potem je konie na tartak wlokły,
Tak się zziajały, że całe zmokły.
Na tym tartaku warczące piły
Tak drzewo cięły, że ę stępiły.

Kupił te szorstkie listwy i deski
Stolarz warszawski Adam

Wiśniewski.
Adam Wiśniewski, nie lada

majster,
Wziął piłę, młotek, hebel i klajster.
Mierzył, heblował, kleił, sposobił,

Zbĳał, malował, wreszcie stół
zrobił

Tyle to trzeba było mozołu
Dla sporządzenia jednego stołu.

Bo stół ma korzenie. Tak samo jak
my. Ma swoje drzewo
genealogiczne. Jak my. Skądś
pochodzi, gdzieś było jego
rodzinne miejsce, w którym się
urodziło, dorastało. Potrzebowało
życia po to, by stół powstał.
Powietrza, słońca i wody, aby
nabrał sił i piękna. Warunków do
istnienia, przestrzeni, odżywczej
gleby. Nasze dębowe, sosnowe,
świerkowe, bukowe czy z
egzotycznego drewna stoły mają
swoje historie. Jak my. To historie
lasu, w których rosły, ziemi,
zwierząt i ptaków, które wiły
gniazda w ich koronach. To też
historie ludzi mieszkających w
pobliżu i tych, którzy ścieli te
drzewa na twój stół. Są różne stoły.
Okrągłe, kwadratowe, prostokątne,
małe, duże. Ale łączy je z reguły
jedno-ludzie, którzy przy nich
siadają. Stół jest miejscem pracy,
nauki, odpoczynku przy kawie,
posiłku, relaksu z książką. Jest
elementem wystroju. Może być
udekorowany pięknym obrusem,
wazonem z kwiatami, lampą. Z
reguły mamy ulubione miejsca
przy naszych stołach. Ulubione
krzesło. Widok z okna. Czasem na
parapecie pelargonię, może
karmnik dla wróbli, termometr,

który pokazuje temperaturę na
zewnątrz. Lubimy to wszystko
obserwować z tego miejsca za
stołem, naszego azylu w domu,
synonimu rodziny, ciepła.
Synonimu spotkania. Mamy w
pamięci stoły naszych babcinych
kuchni z oknem na ogródek z miętą
i malwami, stoły wspólnych
spotkań z bliskimi, których dawno
już nie ma wśród nas. Pamiętamy
wielkie i małe uroczystości przy
elegancko zastawionych stołach,
urodzinowe torty na nich,
romantyczne kolacje ze świecami,
radość wspólnych chwil, żartów i
poważnych opowieści. Nasze stoły
wraz z zastawą, czy ręcznie
robionymi serwetkami unoszą też
ciężar wielu wspomnień.
Nierzadko trudnych rodzinnych
decyzji, trosk, łez. Stoły są
świadkami naszych słów i tajemnic
noszonych w sercach. Naszych
bagaży, z którymi nieraz siadamy
do stołu z naszymi bliskimi.
Naszych obaw o jutro. Stoły to też
historie wojenne ludzi. Ich lęków o
przyszłość i teraźniejszość. O to,
czy wystarczy pieniędzy, by na
stole było coś do jedzenia. Czy
wystarczy czasu, by powiedzieć
wszystko, co trzeba tym, których

kochamy. Czy będzie jeszcze
jakieś jutro dla tych, którzy dziś
przy nim siedzą…

Bywają też stoły, przy których
może nie chciałbyś już usiąść.
Stoły w obcych, nieprzyjaznych
miejscach, placówkach dla
uchodźców, dworcach czy
jadłodajniach dla bezdomnych.
Stoły w sądach, ośrodkach
wychowawczych, czy może ten w
Domu Dziecka, który tak dobrze
pamiętasz. Są stoły-świadkowie
wieloletnich kłótni, nienawiści,
zdrady, wstydu, zmarnowanego
życia. Są stoły, które dzielą. Te,
które słyszały słowa, których nikt
nigdy nie powinien wypowiadać.
Te, które widziały czyny, których
nikt nigdy nie powinien zrobić.
Najpiękniejsze są chyba te, które
mogą być hołdem pamięci dla
naszych rodziców. Przy których się
wychowaliśmy. Przy których
razem z mamą czekaliśmy na tatę
przychodzącego z pracy. Z gorącą
zupą, niedzielnym obiadem,
kromką chleba ze smalcem na
szybko ukrojoną przed
wybiegnięciem na dwór. Te stoły,
przy których rodzice pomagali
nam w lekcjach, tłumaczyli zasady



nadamy znaczenia niczemu, co nas
otacza. Rodzinie, pracy, celom.
Zamiast łączyć, zaczniemy dzielić.
Nieść krzywdę. Gdy butelka wódki
stoi na świątecznym stole to jest
podział. Gdy puszki piwa są
stałym wyposażeniem na jego
blacie to jest podział. Gdy żal i
cierpienie, niezgoda, kłamstwo i
brak troski siedzą z nami przy stole
to jest podział. Gdy nałogi,
pracoholizm, własny egoizm, brak
ciepła siedzą z nami przy stole to
jest podział. Gdy zamknięte drzwi
domu mają ukryć przemoc,
alkoholizm, upodlenie, krzywdę
wobec dzieci to jest podział. Stoły
takich domów to ruiny bez nóg.
Nigdy nie odnawiane. Ich rysy są
jak rany, które nigdy się nie
zabliźniły. Stoły ludzkich traum i
niechcianych wspomnień. Wie-
cznych rozstań.

Człowieku. Tworzysz historię.
Każdego dnia. Każdej godziny.
Dla swoich najbliższych, rodziny i
tych, których spotykasz na swoich
codziennych, zwyczajnych dro-
gach życia. To twoje spotkania
przy stole. W pracy, w biurze, w
pokoju, kuchni. I ostatecznie
nieważne jak wygląda ten twój stół
spotkań. Czy jest blaszany,
plastykowy, ze sklejki, brzydki czy
ładny, zdezelowany, na jednej
nodze, czy z obitym rogiem. Może
ścierasz zmęczony z niego kurz

rękawem swoich roboczych
ciuchów, a może z namaszczeniem
polerujesz pachnącymi prepa-
ratami.

To nie jest ważne. Liczy się twoje
serce. Tylko ono. Bo to je wnosisz
wszędzie tam, dokąd przychodzisz.
Do tych, do których przychodzisz.
Do których wracasz. Może miałeś
bolesne doświadczenia. To zawsze
jest przykre. Nigdy nie powinno
mieć miejsca. Ale dziś sam jesteś
garncarzem, stolarzem, kreatorem
swojego świata. Możesz swój stół
uczynić miejscem o jakimś kiedyś
marzyłeś. Albo możesz zbudować
lub kupić nowy. I tchnąć w niego
życie. Nadać mu historię. Zacznĳ
już teraz. Niedługo kolejne święta,
w których znów Bóg
zmartwychwstaje.

„Wielu ludzi zdaje się zapominać
o prawdziwym znaczeniu rodziny.

Koncentrują się na karierze,
zdobywaniu bogactwa i sławy –

bliskich pozostawiając samym sobie.
Miłość ograniczają do kilku słów

skreślonych pospiesznie na karcie z
życzeniami. A przecież żaden sukces
nie ma znaczenia, jeśli nie można go
dzielić z kochającymi ludźmi. Żaden

medal, dyplom czy premia świąteczna,
nie ogrzeją serca w chłodną, zimową

noc”.

Dalajlama
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życia, na których rozkładaliśmy
sztućce, czy bożonarodzeniowe
stajenki. Ale czasem stoły służą
ludziom do rozkładania broni. To
przy nich zaczynają się wojenne
plany, gdy wielcy tego świata
rozkładają strategiczne mapy i
pochylają się nad blatami. Na nich
też w wiejskich domach stały
trumny z tymi, którzy umarli. Stoły
spotkania. Stoły naszych
wspomnień. Naszej pamięci.
Naszych radości i smutków.
Powitań i rozstań. Nadziei i bólu.
Niektóre poharatane, połamane,
bez szuflad i krzeseł. Niektóre na
strychach naszych domów, bo
serca nie ma, by je wyrzucić, ale
też miejsca by mieszkały z nami.
Stoły w piwnicach. Stoły w
garażach. Stoły stolarskie, na
których powstają elementy
naszych domów. Stoły operacyjne,
na których rodzi się nadzieja na
życie, zdrowie. Czasem na których
przychodzi śmierć. Wreszcie stoły
świąteczne. Chyba te najbardziej
sentymentalne. Bliskie sercu.
Łagodzące waśnie, łączące
życzeniami, talerzem pustym dla
tych, którzy stołu nie mają. Puste
krzesła jako pamięć o tych, których
zabrakło przy wspólnym stole. I
nadzieja, że zasiadają już przy
innym, nigdy nie głodni, nasyceni
radością, pokojem i miłością.
Stoły są symbolem naszego
ludzkiego życia, naszych potrzeb
bycia z drugim człowiekiem,
naszych relacji. Tu uczymy się być
dla innych, służyć im, ofiarować
siebie w słuchaniu, rozmowie,
oczekiwaniu, przygotowaniu
posiłków, wspólnym ich
spożywaniu. Przy stole całujemy
kogoś na pożegnanie, odprawiamy
dzieci do szkoły, szykujemy im
kanapki. Rozmawiamy o codzien-
nych problemach. Rozwiązujemy
dylematy. Planujemy ważne
sprawy. Robimy przy stole miejsce
dla gości, dla sąsiadów,
znajomych.

Ale możemy także spotkać stoły
wyrzucone na śmietnik. Nieważne
dla rodziny. Porzucone. Stoły,
które nie zdołały stać się miejscem
spotkania. Nie zdołały zapuścić
korzeni w historii rodziny, związać
się z nią. Pozostać częścią jej
wydarzeń. Bo sam stół jest
przecież w końcu jedynie
przedmiotem. To my nadajemy mu
życie, tchniemy w niego duszę.
Gdy sami jesteśmy pustką nie



Jakie życzenia składamy
najczęściej bliskim z różnych
okazji?

Przede wszystkim zdrowia, bo bez
niego wszystko inne jest niewiele
warte. Warto więc zastanowić się
nad tym, co wpływa na nasze
zdrowie?

50% to styl życia
20% to czynniki genetyczne
20% to czynniki środowiskowe
10% to opieka zdrowotna

Największy wpływ na nasze
zdrowie ma, jak widzimy nasz styl
życia. I właśnie o tym stylu życia
chciałabym teraz trochę napisać.
Nie będę się jednak rozpisać o
badaniach profilaktycznych, diecie
czy aktywności fizycznej. Jest to
oczywiście bardzo ważne, ale
chciałabym skupić się raczej na
naszym nastawieniu do różnych
sytuacji życiowych.

Wróciłam kilka dni temu ze
szpitala. Miałam zaplanowaną od
pół roku operacje ortopedyczną.
Był to mój pierwszy od 22 lat
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pobyt w szpitalu i pierwszy w
życiu zabieg operacyjny. Przed
przyjęciem do szpitala
nasłuchałam się oczywiście
opowieści na temat państwowych
szpitali i fatalnej opiece w nich
oferowanej. Moje przyjęcie odbyło
się w zaplanowanym wcześniej
terminie. Ku mojemu zaskoczeniu
w oddziale przebywało bardzo
mało osób. Od personelu
dowiedziałam się, że w tym
tygodniu, kiedy miałam zabieg
było bardzo mało osób do
planowanych zabiegów. Tydzień
wcześniej było tłoczno, a tydzień
później miał być znowu pełny
oddział. Kolejnym zaskoczeniem
było wyżywienie. Wszyscy
otrzymywaliśmy obfite śniadania i
kolacje oraz dwudaniowe obiady.
Cały personel medyczny
podchodził do pacjentów bardzo
życzliwie.Anestezjolog wytłu-
maczył mi, jaki otrzymam rodzaj
znieczulenia i na czym będzie ono
polegać, pielęgniarka jak będzie
mniej więcej wyglądał zabieg
operacyjny. Co prawda nie
wszystko odbyło się według planu,
gdyż operacja była dwukrotnie

przesuwana na inny dzień, ale
zawsze były ku temu ważne
powody i byłam o tym wcześniej
informowana.Po operacji zostałam
dobrze „ zaopiekowana” i w kilka
dni po zabiegu mogłam już wyjść
do domu. Co wspólnego ma moja
operacja z życzeniami?

Po pierwsze chciałam zwrócić
uwagę na to, jak dużo zależy od
naszego nastawienia! Ja oddałam
wszystko Bogu i poszłam do
szpitala wierząc w umiejętności,
fachowość i życzliwość służby
zdrowia. Nie twierdzę oczywiście,
że jest tak zawsze, bo wiem, że są
też sytuacje odwrotne i z powodu
błędów czy nieżyczliwości
pracowników inni cierpią, ale w
moim przypadku było inaczej.
Pozytywne nastawienie jest bardzo
ważne! Po drugie ważna jest
wzajemna życzliwość ludzi wobec
siebie. Uśmiech i dobre słowo nic
nie kosztuje, a tak wiele może
zdziałać. Jeżeli my jesteśmy
uprzejmi wobec innych, to oni –
najczęściej – odpłacają nam tym
samym. Jan Paweł II powiedział,
że człowiek jest wielki nie prze to,
co ma, nie prze to, kim jest, lecz
przez to, czym dzieli się z innymi.
Czym dzielimy się z innymi? Jak
wyglądają nasze rozmowy? O kim
czy o czym rozmawiamy? Czy
nasze rozmowy są budujące czy
niszczące? Prze te 2 dni
oczekiwania na mój zabieg miałam
okazję rozmawiać i obserwować
inne osoby z oddziału. Niektórzy z
przyjętych osób robili wrażenie
obrażonych na wszystkich, byli
nieuprzejmi, a ich wyraz twarzy
wyraźnie ukazywał ich myśli. Inni
starali się dostrzegać dobre rzeczy
nawet w swojej często ciężkiej
sytuacji.

Z naszego serca wychodzą słowa,
które ranią lub budują. W
zależności od tego czego lub kogo
słuchamy i o czym myślimy takie
jest nasze postępowanie. Po trzecie
to wdzięczne serce.

Życzenia
Aleksandra
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Myślę, że bardzo mało mówi się o
wdzięczności.Wydaje nam się, że
pewne rzeczy „ dzieją się same”,
tak po prostu powinno być, a to
nie jest tak. Przykładem jest
moja operacja, która wiązała się
z ucięciem kawałka kości.
Koleżanka pielęgniarka
ostrzegała mnie przed bardzo
silnym bólem pooperacyjnym,
gdzie niektórzy pacjenci przez
długi czas muszą zażywać silne
leki przeciwbólowe, często
pochodne narkotyków. Ja po 4
dniach w ogóle odstawiłam leki
przeciwbólowe, ponieważ po
prostu przestała boleć mnie
stopa. Dalej powikłania
pooperacyjne. Wiem, że
zdarzają się rzadko, ale zdarzają
się.

Czyż nie jest to powód do
wdzięczności, że mnie te
powikłania ominęły? Kompe-
tentność i zwykła, ludzka
życzliwość personelu. Bez
żadnych „ dowodów
wdzięczności” przed zabiegiem
mogłam zostać dobrze
zoperowana w państwowym
szpitalu. Przede mną okres
rehabilitacji i już teraz jestem
przekonana, że minie dobrze.

Na końcu chciałam przytoczyć
psalm 37 wiersz 5„Powierz Panu
swoją drogę, Zaufaj Mu, a On
podejmie działanie” oraz słowa
prof. dr hab. Henryka Kurczaba
„Miłość, przyjaźń, dobroć,
wdzięczność i asertywność
odgrywają istotną rolę w
pokonywaniu trudności
życiowych, stresów, załamania i
zwątpienia. Pomagają w
osiągnięciu wyznaczonego celu.”

Jakie powinny być więc życzenia
dla bliskiej nam osoby?
Optymizmu? Życzliwości?
Wdzięczności? Większej wiary?
Na te pytania sami musimy sobie
odpowiedzieć.



Moja pasja
Julia M.
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Moja pasja, jaką jest jazda konna
towarzyszy mi już od
najmłodszych lat. Już jako
dwuletni brzdąc byłam zabierana
do stajni, gdzie spędzałam 3/4
dnia. Bakcyla do tej wspaniałej
pasji załapałam dzięki mojemu
wujkowi i kuzynkom, które do
dnia dzisiejszego jeżdżą.
Regularna jazda ciągnie się już za
mną prawie 18 lat, a dokładnie 16
stycznia minie 10 lat, odkąd
posiadam własnego kucyka. Może
teraz co nieco o nim

poopowiadam. Filip, bo tak się
właśnie nazywa, jest
najwspanialszą istotą na jaką
trafiłam w całym moim życiu. Jest
moim przyjacielem, kompanem,
terapeutą i oczkiem w głowie,
które zawsze daje mi siłę do walki.
Ten mały 117 cm biały stworek
pomimo tego, że nie potrafi mówić,
samą swoją obecnością i
zachowaniem rozwesela i napędza
do działania każdego dnia. W
trudniejszych dla mnie chwilach
przyjeżdżam do niego i po prostu z

nim siedzę. Może teraz co napiszę
zabrzmi irracjonalnie, ale on
wyczuwa mój nastrój, wtedy
przychodzi do mnie, obejmuje tym
dużym łebkiem i daje całusy.
Niektórzy uważają, że to tylko
zwierzę, a zwierzę przecież nie
okazuje uczuć i jest niemądre, a to
największa głupota jaką
usłyszałam. Filipa moi rodzice
wykupili z rzeźni (co zapomniałam
wspomnieć, Filip jest pierwszym
koniem, na którym pierwszy raz w
życiu siedziałam), od tamtego
momentu zawsze, gdy nas widzi
już z daleka rży i podchodzi do nas
by się przywitać.Mogłabym
przytoczyć naprawdę wiele
sytuacji, gdy okazywał swoją
wdzięczność i miłość, ale opiszę
jedną, która głęboko utkwiła w
mojej pamięci. Pewnego razu
wpadłam na pomysł, aby spać u
niego w stajni. Ułożyłam się
wygodnie na świeżo rozścielonej
słomie, wtedy on położył się obok
mnie, swoją głowę położył na
moich kolanach, ja położyłam się
na nim i tak zasnęliśmy. Jest to nie
do opisania, jakie uczucie
szczęścia i docenienia mnie
wypełniało, że 250 kg zwierzę w
pełni mi ufa. Wiem może wydawać
się to teraz nierealne, ale osoba,
która nie została obdarzona taką
miłością przez zwierzę po prostu
tego nie zrozumie. Czym jest dla
mnie jazda konna? To teraz trochę
o tym opowiem. Jazda konna w
pewnym stopniu jest dla mnie
"ucieczką" od problemów. Podczas
jazdy wyciszam się i jestem tylko
ja i mój koń. Niejednokrotnie
podczas jazdy po mojej twarzy
ciekły łzy, ale nie łzy smutku tylko
prawdziwego szczęścia, że mam
możliwość doświadczać czegoś tak
pięknego. To prawda, jest to
wymagająca pasja, pełna
wyrzeczeń i braku czasu, ale jest
tego warta. Widok zdrowego,
szczęśliwego konia wszystko
rekompensuje. Mam nadzieję, że
po przeczytaniu tego referatu
chociaż jakaś część ludzi zacznie
bardziej doceniać nasze wspaniałe
zwierzaki, niejednokrotnie udowo-
dniły, że są lepsze od ludzi.
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Nie akceptuję siebie -
akceptuję społeczeństwo

Hania
Często rzeczy, na które nie mamy wpływu
wnikają na to, jak odbierają nas nasi
rówieśnicy.

Bez względu na to, czy mamy inne włosy,
oczy, wzrost, głos, sposób mówienia czy
myślenia-możemy poczuć odrębność w
stosunku do jakiejś osoby czy też grupy.

To normalne, ponieważ każdy jest inny,
jednak czasem ludzie zauważając czyjąś
inność nie chcą mieć z tą osobą nic
wspólnego.

Jest im trudno zaakceptować tych, którzy w
jakiś sposób wykraczają poza granice
dzisiejszych norm, jednak mało kto myśli o
tym jak trudno jest zaakceptować samego
siebie osobie, która nie dostaje żadnej
tolerancji od otaczającego jej społeczeństwa.
Często ludziom, którzy się z tym zmagają
łatwiej jest przywyknąć do tego, że „nie
pasują”, niż walczyć o szacunek dla samego
siebie.

Zauważając ten problem w środowisku, w
którym przebywam na co dzień jest mi
przykro, że tyle osób to dotyka, jednak to, co
czuje pisząc i mówiąc o tym jest jedynie
ułamkiem tego, co przeżywa każdy z nas w
takich sytuacjach.

Problem polega na tym, ze bycie „innym”
nie jest złe, złe jest skreślanie ludzi oraz
uleganie stereotypom, ale także zgadzanie
się na takie zachowania, kiedy mamy z nimi
styczność.

Dlatego osoby trzecie również powinny
przestać AKCEPTOWAĆ SPOŁE-
CZEŃSTWO, które nie raz swoimi
zachowaniami rani uczucia innych osób,
ponieważ to jest szkodliwe i krzywdzące.

Jeśli zmagasz się z czymś takim wiedz, że to
nie w tobie jest kłopot. Nie musisz chcieć
zmieniać czegoś, co jest w tobie naturalne,
normalne i twoje.
Bez względu na to, czy jesteś chory,
wyglądasz, bądź zachowujesz się inaczej.

To czyni cię wyjątkowym.
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Kiedy umiera bliska nam osoba, w
nas i wokół nas, odczuwamy
pustkę. Rzeczywistość staje się
nierealna, pojawiają się setki
pytań, nastroje i emocje zmieniają
się szybko i niezrozumiale.
Gubimy się w pustce, która zostaje
i gubimy się w uczuciach, których
doświadczamy. Nie wiemy, czy to,
co przeżywamy jest „normalne”,
czy ból, który odbiera nam oddech
kiedykolwiek minie, czy gniew,
żal, poczucie winy, lęk, i rozpacz
mogą kiedykolwiek przestać być
tak silne, a nawet przeminąć
zupełnie. Gubimy się w tym, co
przeżywamy, ponieważ nikt też nas
nigdy nie przygotowywał na to
doświadczenie. Otoczenie jest
równie zagubione jak my, często
nie umie odpowiedzieć na nasze
potrzeby, nie potrafi wysłuchać i
wesprzeć nas. Żałoba jest
doświadczeniem trudnym i
bolesnym, jest jednak również
doświadczeniem ważnym, przez
które trzeba przejść, aby znów móc

odnaleźć w życiu pełnię, radość i
pójść do przodu mimo poniesionej
straty. Każda osoba inaczej będzie
przeżywać odejście bliskiej osoby.
Zależy to od wielu czynników
związanych z: jakością relacji i
bliskością, osobowością, również
ze sposobem, w jaki się kogoś
traci. Niezależnie jednak od tych
różnic każdy proces żałoby będzie
niósł ze sobą zadania, które muszą
zostać wypełnione na jego
poszczególnych etapach, aby móc
odzyskać równowagę i powrócić
do codziennego, zdrowego
funkcjonowania. Warto mieć na
uwadze, że proces ten może
przebiegać w różnym tempie i z
różną intensywnością. Poniżej
omówię kolejno cztery następujące
po sobie etapy żałoby wraz ze
wskazaniem na zaburzenia procesu
żałoby mogące wystąpić na
poszczególnych etapach.

1.Akceptacja zaistnienia straty.
Pierwsze reakcje na wiadomość o

śmierci bliskiej osoby to szok i
niedowierzanie, emocjonalny
dystans, często wyparcie. Jeżeli
nawet śmierć następuje po długiej
chorobie, zawsze wydaje się ona
czymś niemożliwym. Na tym
etapie osoba pogrążona w żałobie
oczekuje, że zmarły wróci, że
wszystko okaże się nieprawdą.
Strata jest tak dużym ciosem, że
nie jesteśmy w stanie ją
dopuszczać a tym bardziej
zaakceptować. Negujemy to, co się
stało, ponieważ trudno jest nam
przyjąć tą rzeczywistość. Na tym
etapie silne negowanie prawdy
może doprowadzić do pojawiania
się halucynacji związanych z
obecnością bliskiej osoby.
Zatrzymanie się w tej fazie
oznacza negowanie straty i tym
samym uniemożliwia jej
prawdziwego doświadczenia i
przeżycia związanego z nią bólu.
Aby rzeczywiście rozpocząć
smutny proces żałoby musimy
zaakceptować fakt poniesienia

Strata, żałoba i co dalej?
Okiem terapeuty. Renata C.S.



Samotność, izolacja, pustka może
być wówczas nie do przyjęcia.
Faza druga nie bez powodu
określana „fazą ostrą” charakte-
ryzuje się silnym przeżywaniem
skrajnych uczuć: lęku, złości,
generalnie przepełniona jest
cierpieniem psychicznym. Osoba
w żałobie doświadcza dużego
smutku, pojawia się u niej
niezgoda na stratę, doświadcza
silnej straty, nie wyobraża sobie
życia bez utraconej osoby.
Codzienne funkcjonowanie
obarczone jest sporym wysiłkiem,
negacją co do sensu życia,
pojawiać mogą się myśli
samobójcze lub skrajnie może
pojawić się bunt i agresja
nakierowana na różne osoby, być
może na Boga, na zmarłego lub na
przyjaciół. Osoba doświadczająca
żałoby może wątpić we wcześniej
wyznawane wartości, podważać je.
Pogodzenie się ze stratą wymaga
czasu, ukojenia bólu, złości,
poczucia skrzywdzenia. Strata
dotyczy również zakończenia się
jakiegoś etapu, niewy-
powiedzianych słów, straty czasu,
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odwołanych spot-
kań… Pojawia się
potrzeba uwolnienia,
często nieuświa-
domiona. Otwarcie się
na doświadczenie
pogodzenie się ze
stratą, okupione
bólem i cierpieniem
jest niezbędne w celu
przejścia i zakoń-
czenia żałoby. O ile
łatwiejsza jest posta-
wa ucieczkowa w:
pracę, obowiązki,
chorobę, w unikanie
mówienia o śmierci.
„Zamrożenie” na
krótki czas pomaga,
przynosi ulgę, lecz
droga na skróty nie
istnieje. Nie przeżycie
uczuć i emocji może
zablokować nasz
rozwój, a nawet
zmienić się w objawy
fizyczne, z czasem
wrócić z dwojoną siłą.

3.Życie w nowej
rzeczywistości bez

osoby zmarłej. Kolejny etap
żałoby powinien przynosić
stopniowe odzyskiwanie sił
życiowych i powrót do równowagi
psychicznej. Życie nie lubi pustki,
zatem osoba w żałobie wolno
próbuje zorganizować sobie na
nowo swoje życie już bez
zmarłego. Realizm sytuacji jest
trudny, osoba często boryka się z
trudnościami, które próbuje
rozwiązywać, nabywa nowe
umiejętności, czasem nie dowierza
we własne możliwości, spotykają
ją rozczarowania, zwątpienie,
bezsilność. Z tego powodu
obecność najbliższych staje się nie
do przecenienia, ich wsparcie doda
jej sił. Przystosowanie się do
nowej rzeczywistości po stracie
obarczone jest uciekaniem przez
osobę w rolę bezradności głównie
z powodu braku sił do dokonania
zmian, do pełnienia na nowo
swoich obowiązków. Proces
żałoby jest blokowany, zatem i
powrót do pełniejszego życia.

straty, należy również zrozumieć
to, co się wydarzyło – w jaki
sposób doszło do śmierci bliskiej
nam osoby.

2.Realne przeżywanie bólu
z powodu straty. Kiedy już osoba
doświadczająca straty, uzna śmierć
bliskiej osoby na poziomie
emocjonalnym, jaki intelektu-
alnym, wówczas przeżywa bardzo
silne i często sprzeczne uczucia.
Tylko pełne doświadczenie bólu
straty jest drogą na przepracowanie
żałoby i z czasem uwolnienia się
od cierpienia. Sama żałoba jako
przeżycie niecodzienne i nieznane
wcześniej niesie ze sobą uczucia,
których prawdopodobnie
wcześniej nie mieliśmy
możliwości doświadczać, które
jest nam bardzo trudno
zaakceptować. Mogą nie pasować
do naszego obrazu samego siebie,
jak i możemy ich nie rozumieć.
Doświadczanie bólu straty to
doświadczanie bardzo trudnych
emocji, wówczas wsparcie innych
osób niezmiernie pomaga przeżyć
pojawiający się ból i cierpienie.
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4.Odnalezienie radości z życia.
Osoby, które przeszły etap bólu i
odnajdywania się w nowej
rzeczywistości mogą mieć
trudność z ostatnim etapem,
jakiego wymaga domknięcie
żałoby. Osoba zmarła nie może być
„postacią centralną”, należy
znaleźć jej nowe miejsce.
Skupianie się na nowej
rzeczywistości, uwolnienie energii
na nowe perspektywy nie oznacza
zapomnieć o bliskiej osobie,
zmarły na zawsze pozostanie w
naszym sercu, powinna się zmienić
intensywność tej relacji. Powoli
dostrzegamy możliwość cieszenia
się otaczającym światem, mocniej
angażujemy się w zaspakajanie
własnych potrzeb, marzeń. Na tym
etapie może pojawiać się lęk, iż
kolejne relacje zakończą się stratą,
osoby z tego powodu nie potrafią
angażować się w nowe związki,
miłość i relacje. Oznacza to
zatrzymanie się na etapie straty,
niestety bywa, że na wiele lat.
Jeżeli uda się pomyślnie przejść
przez te etapy, a zatem wypełnić
wszystkie cztery, proces żałoby
zostaje zakończony.

5.Odzyskanie sensu życia.Czas
żałoby nie można określić w
miesiącach czy latach, dla każdej
osoby to będzie inny czas. Dopiero
kiedy potrafimy wspominać zmarłą
osobę bez intensywnego bólu,
możemy sądzić, że zakończyliśmy
proces żałoby. Żałoba niesie
również ze sobą akceptację dla
śmiertelności ludzkiego życia.
Smutek po stracie będzie się
jednak odzywał w nas całe życie.
Życie po stracie już nigdy nie jest
takie samo jak przedtem. Możliwe
jest jednak odkrycie w nim nowego
sensu i odzyskanie szczęścia, być
może otwarcia szerszych
perspektyw, które wcześniej sami
blokowaliśmy. „Doświadczenie
żałoby dla wielu jest źródłem siły i
mądrości, którymi można dzielić
się z innymi”.

Artykuł został napisany w oparciu o
książkę Manu Keirse „Smutek, strata,
żałoba. Jak sobie z nimi radzić? Jak
pomóc innym?” (Polwen, Radom
2004), którą bardzo polecam
wszystkim osobom doświadczającym
żałoby.



Gaszę świeczkę, dmuchając w
płomyk ognia powietrzem.
Czuję, że zgasła, nie widzę od
niej bĳącego już światła.
Jednak myślę, co by uczyniła,
ile by spaliła, gdyby wciąż
zapalona była.
Następnego dnia próbuję
zapalić ją ponownie.

Z dnia na dzień jest coraz
ciężej, knot jest głębiej i głębiej.
Nie poddaję się i próbuję,
ponieważ to, co czuję na
palcach przynosi mi
przyjemność, choć krótkotrwałą
i złudną.

Uczucie to jest jak płynięcie
łódką po wodzie podczas
sztormu, gdy wszystko pali się
w mojej głowie, a następnego
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dnia wzniecam jedynie mały
ogień, tak jakbym widziała tę
samą łódkę opuszczającą port
bez skazy, chcę poczuć to na
nadgarstkach i udach,
jednocześnie próbując nie
chować do siebie urazy.
Wyobrażam sobie przez
moment płonące ściany,
przeraża mnie to mniej niż
uczucie codziennego spalania
w mojej głowie kilogramów, ton
myśli. Chciałabym, żeby mój
umysł był czystszy.

Może przeniesienie tego
małego płomyka na skórę
pomoże mi wypełnić tę dziurę?
Czuję się żałośnie, czuję, że
zawiodę, jeśli coś sobie zrobię.
Ale jak ja się poczuję?
Podobno mam myśleć o sobie.
Wiem, że to nieodpowiedzialne,
ale będzie dla mnie testem

– jak dużo wytrzymam, jak silna
jestem, jak bardzo jestem
odporna na to, co przynosi i
przyniesie życie.
Bo piekło w głowie krzywdzi
bardziej niż przypalonym bycie.

Sztormy
H.
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Zaczynając ten list
przypominam sobie
wszystkie dni, odkąd
wróciłeś z leczenia.

Pamiętam, że w mojej głowie
cały czas by myśl, że znowu
wrócisz do nałogu i cały
poświęcony trud pójdzie na
marne.

Z biegiem czasu
przyzwyczaiłem się, że
wracasz do domu trzeźwy.
Aktywnie spędzasz wolny
czas bądź wykonujesz swoje
obowiązki domowe. Jesteś
osobą wytrwałą i dokładną w
tym co robisz. Nie robisz nic
na „odczepne” tylko
dokładnie. Kiedyś tego nie
było. Zawsze pojawiał się
tekst – „to jest dobre”.

Zawsze mogę Cię prosić o
pomoc i zawsze znajdziesz
dla mnie czas. Możemy
porozmawiać na każdy
temat, wymienić się
poglądami. Choć czasami się
nie zgadzamy nigdy nasz
rozmowa nie kończy się
kłótnią.

Jestem pod wielkim
wrażeniem, że nadal
uczęszczasz na spotkania.
Choć spotkała nas wielka
tragedia jaką była śmierć
brata i nie jest tajemnicą, że
była spowodowana przez
alkohol, nie podałeś się.
Widzę, że starasz się w
mniejszym lub większym
stopniu pomóc innym
walczyć z nałogiem i to jest
dla Ciebie formą terapii.

Byłem pod ogromnym
wrażeniem, gdy się
dowiedziałem, że rzuciłeś
palenie. Wiem jaki to jest
wyczyn, bo sam kiedyś
paliłem i wiem jak ciężko z
tego zrezygnować. Żeby
skończyć z alkoholem
musiałeś nisko upaść, stracić
rodzinę. Do rzucenia
papierosów skłoniły Cię
narodziny wnuczek, może w
tym jest metoda dla
wszystkich, żeby mieć jakieś
cele w życiu. Dla siebie albo
dla kogoś.

Jesteś i będziesz dla mnie
autorytetem.

Cieszę się, że wracając do
rodzinnego domu zastanę
uśmiechniętych rodziców,
zapach upieczonego ciasta,
a nie jak kiedyś smród
alkoholu. Obdarowujesz
swoje wnuczki nie tylko
prezentami, ale opieką,
przytulasami, całusami i
dobrym słowem.

Pisząc ten list bawię się z
L. i rozmyślam, że chcę
być tak dobrym ojcem

jak Ty.

Ps. Wnuczki mają
najwspanialszego

dziadka.

Witaj Tato...!
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Gdyby kilka lat temu, ktoś by
mi powiedział, że przesta-
niesz pić, to pewnie bym w
to nie uwierzyła. A jednak.

Prawie 9 lat później Ty nie
pĳesz i masz się dobrze.
Dawno nie widziałam Cię w
tak dobrej formie. Pracujesz,
jeździsz na rowerze, nie
palisz (Alleluja!!), bawisz się
z wnuczkami i to wszystko
na TRZEŹWO!

Tak wiele się zmieniło przez
te 8 lat. Dobre chwile powoli
zakrywają te ciężkie, ponure
wspomnienia z czasów
pĳącego Grzegorza.
Człowiek woli nie pamiętać
tego co było kiedyś, bo teraz
jest lepiej.

Miło patrzy się na Ciebie,
gdy świadomie uczestni-

czysz w rodzinnych
uroczystościach i ważnych
wydarzeniach. Kiedy
opowiadasz z pasją o tym,
gdzie byłeś na rowerze lub
jaki ten sezon grzybowy był
udany. Widać iskierki w
Twoich oczach. Widać chęć
życia.

Wtedy wiem, że warto było
Cię wspierać w walce o
trzeźwość. Chyba nie
skłamię pisząc, że wszyscy
jesteśmy z Ciebie dumni, bo
przyznanie się do problemu
to jedno, ale znalezienie w
sobie siły do walki z tym, to
dopiero świadectwo
ogromnej, chęci życia i walki
o lepsze jutro.

Dla mnie zawsze będziesz
tatą – bohaterem. Prywatny
wzór do naśladowania.

Świadectwo, że jeśli człowiek
chce, to znajdzie w sobie
siłę. To właśnie taki przykład
i takiego dziadka będę
przedstawiać Twojej
wnuczce.

Dziadek – bohater, który
jest.

Dziadek, który nosi,
rozpieszcza, pokazuje
świat.

Dziadek, który kiedyś
nauczy jeździć na nartach,
zabierze na rower, do lasu
na grzyby.

Dziadek wojownik, który
znalazł siłę.

A co najważniejsze MÓJ
TATA.

JEDYNY TAKI!

ZDROWY!

TRZEŹWY!

Witaj Tato...!
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Tolerancja i akceptacja
Rozpocznę od zdefiniowania
czym jest tolerancja
i akceptacja. Akceptacja to
po prostu aprobata czyjegoś
zachowania, uznanie
poglądów za zgodne
z naszymi oczekiwaniami.
Przykładem może tu być
kochająca mama, która
kocha swoje dziecko
niezależnie od jego
zachowania, nawet gdy
dziecko jest nieposłuszne,
kocha go miłością
bezwzględną. Akceptacja to
umiejętność odróżnienia
człowieka od jego czynów.
Tolerancja z kolei to
przyznanie prawa do
posiadania własnego zdania,
poglądów i wartości
przejawia się cierpliwością i
wyrozumiałością dla odmie-
nności, poszanowaniem
cudzych: uczuć poglądów,
upodobań, wierzeń,
obyczajów pomimo, iż mogą
być całkowicie odmienne od
naszych, a nawet mogą być
sprzeczne. Jako osoby
bardzo się różnimy pod
wieloma względami np.:
wychowania, pochodzenia,
wyznania, wyznawanych
wartości, norm i tradycji,
cech osobowościowych,
charakteru itd.Trudno
oczekiwać, aby każdy
zachowywał się dokładnie
tak jak my. Każdy z nas jest
inny, ale też każdy z nas jest
człowiekiem więc każdy z
nas zasługuje na szacunek i
godne traktowanie. Każdego
człowieka powinniśmy
przyjąć takim jakim jest.
Sami bowiem oczekujemy,
aby nas przyjęto i
zaakceptowano takimi jakimi
jesteśmy z naszymi
słabościami. Przyjęcie kogoś
odmienności jest dla wielu
osób najtrudniejsze. Wielu
uważa, że ma „patent” czy
też „receptę” na życie i tylko
jego spojrzenie na problem i
otaczający nas świat jest
najmądrzejsze. Niestety tak
nie jest. Często po jakimś
czasie okazuje się, że kogoś

szokujące wówczas dla nas
zachowanie miało swój sens
i powód. Życie z czasem
samo weryfikuje nasze
decyzje, oceny sytuacji i
innych. Każda osoba idzie
swoją niezależną drogą i
każde podejście do życia ma
swój własny sens, każdy
człowiek ma do tego
całkowite prawo, mówi się o
autonomii człowieka. Bardzo
często to co wydaje nam się
porażką po latach okazuje
się być wielką wartością,
która ukształtowała nas w
naszym życiu, dała nam
pozytywne doświadczenie.
Reasumując jest różnica
pomiędzy akceptacją
tego co niesie nam
życie a tolerancją
tego jak zachowują
się otaczający nas
ludzie.

Szacunek a
akceptacja
W a r t o
pamiętać o
szacunku
d l a
osoby,
dla jej

odmienności
i godności.
Każdego człowieka
powinniśmy przyjąć
takim jakim jest, co za tym
idzie traktować go w sposób
godny, życzliwy i przyjazny
w niektórych sytuacjach
przyjazny. Mam na myśli
godne traktowanie
napotkanej osoby czy też
życzliwość wyrażaną w
słowach. Czasem trudno
nam przyjąć kogoś takim
jaki jest, w tym upatruje
sedno sprawy, tzn. trudno
nam zaakceptować kogoś
odmienność, jakąś inność,

której często
się obawiamy,
to co inne,
o b c e ,
nieznane
wzbudza
często
lęk. W

g r u n c i e
rzeczy nie
z n a m y
p r a w d z i w y c h
motywów działania
kogoś, powodów
określonego zachowania -
więc z jakiego powodu,
dlaczego dajemy sobie

Tolerancja i akceptacja
Okiem terapeuty. Renata C.S.
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prawo do oceny? Spektrum
powodów określonego
zachowania może być

zaskakujące, mogą być
różne osobliwe

motywy (np.
p r a g n i e n i e

miłości i

akceptacji)
czy różne

inne uwarun-
kowania powo-

dujące określone
działania.Nato-

miast jak wcześniej
wspomniałam tole-

rancja wynika z
akceptacji czyjejś

odmienności. Zdajemy
sobie sprawę z

odmienności poglądów,
zachowań, norm, wartości i
innych wyznawanych zasad,
dostrzegamy, że ktoś ma

inne podejście do życia, ale
to tolerujemy. Czasami
widzimy, że druga osoba ma
odmienny punkt widzenia na
określone zagadnienie albo
podejmuje inne decyzje niż
my byśmy podjęli, ale
przyjmujemy takie jej
zachowania i akceptujemy
jej decyzje. Dajemy jej prawo
do postępowania tak jak
uważa za stosowne, przy
czym nie mamy z tym

problemu natury
moralnej.Z pewno-

ścią zdecy-
d o w a n i e

łatwiej jest

zaakceptować
czyjeś zacho-

wanie, z którym
się zgadzam

aniżeli tolerować
kogoś odmienność.

Przykładowo łatwiej
przyjąć czyjeś słowa,

które możesz w pełni
uznać za zasadne aniżeli

poglądy kogoś zupełnie
odmienne od naszych
poglądów (religĳne,
kulturowe czy polityczne). W
takich sytuacjach najjaśniej
wychodzi na ile jesteśmy
tolerancyjni wobec drugiego
człowieka i jego
odmienności, wobec jego
wyborów.

Granice tolerancji
Zasadnicze pytanie: na ile
możemy być tolerancyjni
wobec zachowań
otaczających nas ludzi? Z
pewnością trudno będzie
tolerować każde zachowanie
innych. Czasami należałoby
być jednak asertywnym.
Ponieważ zachowania i
odmienne poglądy
oddziałują na wszystkich,
mają wpływ również na nas
samych, a nasza
niezależność wydaje się być
tylko pozorna. Przecież
trudno udawać, że nie ma
problemu, gdy widzimy
przemoc wobec dziecka.

Jeżeli ktoś tą tezę poddaje
wątpliwości to przytoczę
przykład: czy jesteś w stanie
tolerować zachowanie
agresywnego ojca, który
krzywdzi swoje dziecko.
Mniej drastycznie
przedstawia to śmieszny
zgoła wiersz A. Fredry Paweł
i Gaweł, gdzie ukazane
zostały właśnie kwestie
tolerancji zachowań. Jeżeli
nie tolerujesz dymu z
papierosów czy zgadzasz się
aby ktoś palił w twoim
towarzystwie w zamkniętym
pomieszczeniu. Granice
tolerancji zależą od nas
samych, co za tym idzie
wolność jednych osób nie
może krępować wolności i
swobody innych. Jak również
w żadnym wypadku nie
powinniśmy tolerować
zachowań które przynoszą
szkodę innym ludziom i są
krzywdzące. Z pewnością nie
powinniśmy też tolerować
zachowań które są niszczące
wobec bliskiej nam osoby,
jak również wobec zachowań
osób, które same siebie
krzywdzą a fakt ten może
wynikać ze stanu zdrowia
np. w sytuacjach uzależnień.
Osoba uzależniona krzywdzi
nie tylko siebie, ale
pośrednio również osoby z
bliskiego otoczenia.
Zaakceptowanie drugiej
osoby pomoże nam bardziej
otworzyć się na drugiego
człowieka. Co wydaje się
bardzo istotne, nasza
akceptacja bądź tolerancja
niektórych zachowań uwa-
runkowana jest również
przyjętymi normami
społecznymi, które również
ulegają zmianą, zacierają się
stare schematy. Bardzo
często osoby odczuwające
swoją „odmienność” bardzo
mocno ten stan przeżywają
jako: odrzucenie, porzu-
cenie, stygmatyzację lub
wręcz napiętnowanie.
Poczucie osamotnienia
powoduje często izolowanie
się i samotność, co wiąże się
z przeżywaniem dużego
cierpienia, lęku, pustki.
Zanim więc odrzucimy
kogoś, należy się zastanowić
co jest powodem takiego
zachowania tej osoby. Czy
jej odmienność jest
faktycznie wystarczającym
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powodem do naszej
krytycznej oceny? Czy na
pewno oceniamy samo
zachowanie, czy aby
nie oceniamy osoby?
W zasadzie
zdajemy sobie
sprawę z
faktu, że
każdy jest
w

jakimś
s e n s i e
inny. A
przez to
stajemy się
o d m i e n n i .
Rozważając termin
akceptacja należy
zaznaczyć, iż odnosi
się on również do nas.
Należy sobie zadać
pytanie: czy ja akceptuję
siebie takim jakim jestem, z
własnymi wadami?
Zastanowienie się nad sobą
nad własnymi odczuciami,
pozwoli zrozumieć samą
istotę akceptacji siebie i
innych, ale również pozwoli
nam odpowiedzieć na
pytanie czy czuję się
akceptowany przez innych,
przez otoczenie, bliskich.
Taka postawa ułatwi nam

funkcjonowanie, otwartość
na drugiego człowieka
pozwoli skupić się na jakości
relacji, uprości to co było
kiedyś skomplikowane,
pozbawi nas podejrzliwości
jak i spłycenia tych relacji do
czynności i zachowań.
Najprostszy gest miłości,

empatii wobec
d r u g i e g o
człowieka ma
wartość samą
w sobie.
Stanisław
S o y k a

śpiewał:
Budować
ś c i a n y
wokół siebie
marna sztuka,
Wrażliwe słowo c z u ł y
dotyk wystarczą….
Mechanizmy takie jak
strach, stres, trudności w
zaufaniu drugiej osobie,
negatywny obraz siebie,
paraliżujące dialogi
wewnętrzne, budowanie
napięcia. Mamy skłonności
pisania czarnych
scenariuszy, które

odbierają lub podważają w
nas ciężko budowaną
pewność siebie. Ile to razy
pod wpływem impulsu,
jakiegoś negatywnego
zachowania lub jednego
słowa zasłyszanego wobec
nas, błędnie
zinterpretowanego i nadbu-
dowanego przez nas
poczuliśmy się nie pewnie.
Ja nazywam to sabotażem
mojego mózgu. Tak na
skróty jakby zacząć godzić
się z sytuacjami, gdy
umysł napisze
fatalistyczny scena-
riusz np. jest
ryzyko, że nie
z d a m
e g z a m i n u ,
mogę sobie

odpowiedzieć:
no cóż przecież

świat się nie zawali,
będę mieć poprawkę

- taka postawa nie
odbiera siły a akceptacja

stanu rzeczy daje poczucie
bezpieczeństwa.

Zaakceptowanie siebie,
własnych słabości i inności

jest też zdrową formą
miłości siebie. Budujmy

siebie dla siebie i dla innych.



„Tolerancja”
Stanisław Sojka

Dlaczego nie mówimy o
tym co nas boli otwarcie
Budować ściany wokół
siebie marna sztuka
Wrażliwe słowo czuły dotyk
wystarczą
Czasami tylko tego pragnę
tego szukam
Na miły Bóg
Życie nie tylko po to jest by
brać
Życie nie po to by
bezczynnie trwać
I aby żyć siebie samego
trzeba dać
Problemy twoje moje nasze
boje polityka
A przecież każdy włos jak
nasze lata policzony

Kto jest bez winy niechaj
pierwszy rzuci kamień
niech
rzuci
Daleko raj gdy na człowieka
się zamykam
Na miły Bóg…

Kto z nas nie nucił pod
nosem tej piosenki albo nie
śpiewał jej przy ognisku?
Utwór ponoć powstał „na
kolanie”, wśród odgłosów
domowego zgiełku, w
towarzystwie dzieci i gości.
Stanisław Sojka (urodzony w
pobliskich Żorach), jak sam
opowiada, kiedy na szybko
musi powiedzieć coś
poważnego, odnosi się do
ewangelii. Według autora,
utwór "Tolerancja" jest
niczym innym jak zebraniem
pewnych sugestii, zaleceń
ewangelicznych, które jako
ludzie czy to wierzący czy
też nie, znamy wszyscy, ale
nie odnosimy adekwatnie do

koncertów pod hasłem
"Tolerancja". Jednym z

a r t y s t ó w ,
w s p ó ł o r g a n i z a t o r ó w
wydarzenia był Stanisław
Sojka. Wśród artystów
występujących podczas
koncertów znajdował się
m.in. chór Filharmonii
Narodowej pod dyrekcją
Krzysztofa Pendereckiego, w
przedsięwzięciu uczestni-
czyli także muzycy z Boliwii,
artyści z Afryki, wśród
polskich artystów wystąpili
m.in. Czesław Niemen,
Marek Grechuta i Kora.
Brakowało jednak klamry -
utworu, który mógłby stać
się swoistym hymnem
koncertów, wówczas
spontanicznie narodziła się
"Tolerancja" Stanisława
Sojki. Wiele osób podejmo-
wało próby interpretacji tego
utworu, natomiast bez
znajomości faktów dotyczą-
cych jego powstania może
być to trudne, a wnioski
wręcz błędne. Ewidentne
zamknięcie się na człowieka
dotyczy zamknięcia się na
osoby zarażone wirusem
HIV.

sytuacji, które dotyczą nas i
bliźnich. Prawdopodobnie

większość z nas zna słowa
refrenu, mało kto zna jednak
historię powstania

Stanisław Sojka
utworu. Na początku lat 90
Polska borykała się z
p r o b l e m e m
rozprzestrzeniania się
wirusa HIV, wielu zarażonych
było wśród narkomanów.
Władze reagowały, tworząc
dla nich specjalne domy,
gdzie mieli znaleźć pomoc.
Osoby mieszkające w
sąsiedztwie ośrodków
obawiały się zarażenia
wirusem, dochodziło do
dramatycznych sytuacji,
jeden z ośrodków nawet
podpalono. Jedną z osób
najbardziej zaangażowanych
w pomoc chorym był ksiądz
Arkadiusz Nowak, a pewna
grupa artystów zaczęła z
nami współpracować. Wśród
nich był Staszek Soyka, który
odwiedzał regularnie
ośrodek w Konstancinie
razem z Korą Jackowską,
Haliną Frąckowiak oraz Eleni.
Ksiądz Nowak postanowił
zorganizować serię

Tolerancja
Okiem terapeuty. Szymon B.
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odmiennego punktu
widzenia - w ten sposób
próbuję wyjaśnić czym jest
tolerancja. Jest to próba
zrozumienia, że ktoś może
widzieć świat inaczej, może
mieć inny światopogląd,
myślenie poglądy. Nie
oznacza to akceptacji tego
odmiennego sposobu
myślenia, nie musimy się
zgadzać z poglądami drugiej
osoby, wystarczy, że
przyjmiemy, że ktoś może
mieć inaczej, może widzieć
świat w odmienny sposób.
Tolerancja jest często
utożsamiana z akceptacją,
jednak akceptacja zakłada
zgodę na dane zachowanie

czy też myślenie, a
tolerancja to zrozumienie,
że ktoś może patrzeć inaczej
bez wewnętrznej zgody na
dane zachowanie czy
myślenie.Gdyby w latach 90
– tych w Polsce ludzie mieli
większy poziom zrozumienia
czy

Ks. Arkadiusz Nowak

też wiedzy czym jest
choroba AIDS i wirus HIV,
może nie doszłoby do tak
drastycznych historii jak ta z
podpaleniem ośrodka dla
osób zarażonych tym
wirusem.
Jak śpiewał Stanisław Sojka
„… daleko raj, gdy na
człowieka się zamykam…”,
otwartość na odmienność
może być rozumiana jako
„tolerancja”. Jej brak
powoduje, że zmykamy się
na siebie nie rozumiejąc się
nawzajem i powoduje, że
nasze relacje psują się
stwarzając podziały budują
mury i oddalają „raj”.
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z perspektywy czasu
i postępu wiedzy na jego
temat łatwo jest nam ocenić
osoby pałające wręcz
nienawiścią do nosicieli tego
wirusa (bo jak inaczej
nazwać akt podpalenia
domu dla osób zarażonych).
Jednak czy aby na pewno
jesteśmy tolerancyjni? Słowo
„tolerancja” pochodzi od
łacińskiego słowa
„tolerantia”, które oznacza
znosić lub tolerować. Jednak
wyrażenie „znosić” ma
negatywne zabarwienie,
oznacza duży wysiłek
włożony w relację z drugą
osobą, niesie ze sobą
niechęć do tej osoby
przywołuje negatywne
emocje. W teraźniejszych
czasach„tolerancja” jest
jednak już trochę inaczej
rozumiana, może być więc
wytłumaczona jako stopień
przyjęcia przeciwstawnego
elementu, czy to
kulturowego, etnicznego,
religĳnego, czy społe-
cznego. „Stopień przyjęcia” –
oznacza to, że tolerancja
może wzrastać lub maleć i
każdy z nas może mieć ją na
różnym poziomie. Ażeby
wytłumaczyć stopień
przyjęcia przeciwstawnego
elementu przywołuję obraz,
gdzie dwie osoby patrzą na
tą samą cyfrę, a każda z nich
widzi ją inaczej. Osoba po
lewej widzi 9 natomiast
osoba po prawej 6. Powstaje
pytanie, kto ma rację?
Odpowiedź brzmi: każdy.
Kwestia przyjęcia



rozwoju oraz na temat samej
substancji, czyli jak podstępną
i niesamowicie trujący jest
alkohol. A kiedy słyszę, że jest
dla wszystkich, tylko trzeba
mieć umiar, czy że pić trzeba
umieć albo, że alkohol jest dla
ludzi mądrych, to mnie krew

zalewa. Nie znam ani
jednej osoby, która
by powiedziała, że
piła, ponieważ
chciała się uzależnić.
Nie jestem pewna
czy akurat mnie ta
wiedza by pomogła,
ale jestem
przekonana, że
mogłaby uratować
niejedno istnienie.

Alkohol zdeptał
doszczętnie mocno
już nadszarpnięte
przez całe życie
poczucie własnej
wartości, wiarę we
własne siły, pozbawił
sensu życia tym
samym wpędzając w
głęboką depresję.
Stany depresyjne
jestem skłonna
powiedzieć, że mam
od zawsze, a alkohol
pomógł mi w tych
stanów rozwinięciu,
aż doszło do
apogeum – totalnego
braku energii, chęci
do życia, myśli
s a m o b ó j c z y c h ,
zamknięcia się w
ciemni oraz
c a ł k o w i t e g o

odizolowania się od świata.
I tak stworzył się tytułowy
toksyczny trójkąt, z którego,
mimo iż ciężko jest możliwym,
by wyjść.

Najpewniejszą w życiu rzeczą
jest zmiana, a moją najcięższą
i najbardziej czasochłonną
zmianą była i jest praca nad
sobą i dzięki temu powoli
wychodzę z tego zamkniętego
kręgu.

wybór, który tak naprawdę był
brakiem wyboru, a mianowicie
alkohol.

Alkohol sprawiał, że czułam się
tak, jak powinnam czuć się bez
niego. Sprawiał ulgę. Czułam
się w końcu swobodnie,

napięcie opadało, nie musiałam
biec, ten niekończący się pęd
miał swój koniec, przestawałam
odczuwać ciągły niepokój, a na
jego miejsce wskakiwała
r a d o ś ć .
Mój pierwszy kontakt z
alkoholem zwiastował
nadejście katastrofy, czyli
uzależnienia. Dlatego mocno
ubolewam nad tym, że nie ma
edukacji na temat tego jak
człowiek się uzależnia, jakie
czynniki przyczyniają się do ich

Alkoholizm, depresja oraz
zaburzenia odżywiania tworzą
niebezpieczną pułapkę, z której
ciężko wyjść, ponieważ jedno
napędza drugie. Bezbłędnie
funkcjonując doprowadzają
ciało i duszę do ruiny.

Gdy przyglądam się
swojemu życiu, to
myślę, że zaczęło
się od zaburzeń
odżywiania. Już
jako dziecko byłam
n i e j a d k i e m ,
następnie jako
nastolatka szłam w
stronę bulimii.
W y m u s z a n i e
wymiotów nie
przyniosło jednak
żadnych efektów w
celu regulacji
emocji. Pozostała
więc katorżnicza
dieta na przemian z
p o c h ł a n i a n i e m
ogromnych ilości
jedzenia. Wpływało
to mocno na
poczucie własnej
wartości, waga
falowała, a w domu
nie pomagali,
ponieważ padały
k o m e n t a r z e
dotyczące tego jak
jem, ile jem albo, że
nie jem wcale, jak
wyglądam i jak
p o w i n n a m
wyglądać. Mimo to i
tak całkiem dobrze
się trzymałam,
p o n i e w a ż
uprawiałam sporty
regularnie. W pewnym
momencie jednak przestałam,
ponieważ przez
g ł ę b o k o z a k o r z e n i o n y
p e r f e k c j o n i z m o r a z
nieumiejętność godzenia się z
porażką powoli rezygnowałam
ze wszystkiego, co lubiłam.

Nie trzeba było długo czekać,
aż znalazłam kolejny sposób na
regulację emocji, który okazał
się „trafny”, a na dodatek wcale
nie wymagał – ten rzekomy

Toksyczny trójkąt
Kamila

FENIXPSYCHOTERAPIA

21



FENIXPSYCHOTERAPIA

22

Gdy człowiek jest zbyt długo
silny z czasem jego siły
zaczynają słabnąć, oznacza
to, że nie jest już w stanie
sam poradzić sobie z
trudnościami i powoli
zaczyna upadać, a więc
potrzebuje kogoś, kto
pomoże mu na nowo wstać i
na nowo zebrać siły do
dalszej walki.

Proszenie o pomoc nie jest
oznaką słabości, a jest
oznaką wielkiej odwagi,
ponieważ nie każdy jest w
stanie przyznać, że już
zaczyna opadać z sił.

Gdy jednak uda nam się
poprosić o pomoc, to jedno
wiemy na pewno: że nie
jesteśmy pozostawieni sami
sobie i jest ktoś, kto pomoże
nam i będzie przy nas, gdy
nie będziemy w stanie unieść
jakiegoś ciężaru samotnie

Szukanie pomocy to odwaga
Marta
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Zwracanie się o pomoc do
innych osób nie zawsze jest
dla nas proste. Czasami
pojawiają się obawy, strach
lub myśli, że się narzucamy
bądź ktoś pomyśli, że
szukamy atencji. Jednak to
wszystko jest tylko w
naszych głowach, ten, kto
prosi o pomoc robi wielki
postęp w swoim życiu.

Można powiedzieć, że
zaczyna ufać sobie, rozumie,
że nie musi sam walczyć ze
wszystkim, a następnie
zakłada maskę i stara się nie
wzbudzać jakichkolwiek
podejrzeń, że coś mogłoby
nie być w porządku. W końcu
kiedyś zabraknie takiej
osobie sił i nie będzie w
stanie znaleźć wyjścia.

Łatwiej jest przez
przeszkody przechodzić z
kimś, by było nam raźniej.
Nigdy w walce nie ma 100%
gwarancji, że zawsze
wyjdziemy z tego cało,
proszenie o pomoc nie jest
oznaką słabości, wręcz
przeciwnie! Daje nam
motywację, pewność
przejścia przez wszystko z
kimś, kto będzie przy nas.
Pomoże i odejmie jakiś
procent ciężaru z naszych
barków, dzięki czemu
szybciej znajdziemy
rozwiązanie i będziemy
mogli zacząć kolejny tym
razem spokojniejszy etap w
życiu.

Nigdy nie powinniśmy czuć
się źle z powodu proszenia
lub szukania pomocy. Jest to
jak najbardziej normalna
rzecz, z którą mierzą się
wszyscy. Chęć znalezienia
tej pomocy jest naszą małą
wygraną, z której możemy
się cieszyć. Tak okazujemy
szacunek sobie samym.

Nikt nie powinien
przechodzić przez cokolwiek
sam, druga osoba może
czasem nawet samą
obecnością dodać nam siły,
której do tego momentu nie
posiadaliśmy.

Szukanie pomocy to odwaga
Kamil



zaoszczędziłem sobie tych
telefonów kryzysowych. Nie
mniej jednak z przykrością
obserwowałem osoby
wracające na grupę ,,po
fakcie” kiedy było już za
późno i nie potrafili znaleźć
wytłumaczenia dlaczego nie
zadzwonili. Miałem też kilka
takich telefonów od
przyjaciół gdy byli już po
zapiciu. Tłumaczenia były
różne, ale w większości
schemat był ten sam.
Wyzwalacz albo nie
przestrzeganie programu
HALT. Oczywiście zdarzało
się, że ktoś podzielił się w
radościach na mitingu o
rozmowie z kimś, kto był na
granicy i udało się zażegnać
kryzys, ale to naprawdę
rzadko. Zauważyłem jednak,
że kiedy pracujemy z
podopiecznym, to taki
częstszy kontakt daje
większe szansę na wyłapanie
głodów alkoholowych
,również dłuższa znajomość
oraz relacje koleżeńskie
poza grupą też powodują, iż
łatwiej nam poprosić o
pomoc. Jak jednak
przekonać tych, którzy na
początku drogi są
przestraszeni i onieśmieleni
prosić o pomoc, a tym
bardziej przyznać się do
problemu nim będzie za
późno?

Odpowiedz przyszła
niedawno. Przed świętami
Bożego Narodzenia
zadzwonił do mnie przyjaciel
z grupy. Byłem w szoku
kiedy usłyszałem co się z
nim dzieje. Razem
praktycznie opuściliśmy
odwyk te kilka lat temu i
regularnie uczęszczamy na
grupę. Można powiedzieć,
weteran z doświadczeniem i
nie do pomyślenia by dopaść
mógłby go głód alkoholowy
z taką mocą. A jednak. Był
już wieczór i spotkaliśmy się
by pogadać. Spędziliśmy
kilka godzin na byciu po
prostu razem. Dzięki Bogu

nie skończyło się to niczym
złym.Nie zapił. Pierwszy raz
zadzwonił ktoś do mnie i
opisał mi co nurtuje jego
myśli jak reaguje jego ciało i
umysł. Dosłownie opis ten
pasował do stanu pod koniec
mojego picia, kiedy czułem
potworny strach przed
napiciem się. Jak bardzo
jestem mu dziś wdzięczny za
ten telefon. Przede
wszystkim szacunek za
odwagę, że zadzwonił do
mnie przed decyzją mogącą
być tragiczną w skutkach.
Doświadczenie pokazało mi,
że nie mam gwarancji i mnie
może dopaść podobny stan,
zwłaszcza, że zdiagnozowa-
liśmy wspólnymi siłami na
grupie tuż po świętach
prawdopodobną przyczynę
takiego nawrotu. To
naprawdę zadziałało.
Telefon do przyjaciela. Nie
będę już bagatelizował tej
formy pomagania w
potrzebie. Nieważne jak
długo nikt nie dzwoni. Ale
kiedy zadzwoni mam być
gotowy działać.

Warto właśnie dbać, by takie
doświadczenia były
usłyszane na mitingu w
obecności nowicjuszy
zwłaszcza. Dziś z
pewnością podzielę się w
radościach na spotkaniu
tym, jak ważnym jest telefon
do przyjaciela. Nie
bagatelizujmy więc tej
skutecznej formy działania w
ratowaniu tych, którzy wciąż
cierpią , bez względu na
pozory i staż w trzeźwieniu.

Do zobaczenia na
szlaku.
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Sporo czasu minęło odkąd
rozpoczęła się moja droga
trzeźwości. Ukończywszy
terapię na odwyku
zastosowałem się do zaleceń
na wypisie i zdecydowałem
kontynuować ten proces we
wspólnocie AA jak i na
terapii w ośrodku. Bardzo
brałem sobie do serca
wszelkie sugestie i rady , jak
postępować w razie ,,głodu
alkoholowego” lub innych
symptomów sugerujących
nawrót choroby. Jednym z
nich był telefon do
przyjaciela. O dziwo nie było
trudno poprosić przyjaciół
ze wspólnoty czy z grupy
terapeutycznej. Nawet sami
oferowali swój numer, co z
czasem i mi też weszło w
krew. Traktowałem to na
początku drogi na serio ,
jako jedną z desek ratunku.
Mĳały kolejne 24 godziny i
uzbierało się parę latek na
przestrzeni których
stawałem się coraz bardziej
sceptyczny do tej formy
ratowania się w chwili
kryzysu.

Z własnego doświadczenia
muszę przyznać nie było aż
tak drastycznie bym musiał
sięgać po telefon, chociaż
podczas stałych kontaktów
ze sponsorem on wyczuwał,
że jest coś na rzeczy i po
krótkiej rozmowie w końcu
wychodziły lęki i niepokoje .
Chwila rozmowy i pewne
rzeczy nabierały ostrości ,co
kierowało mnie na
odpowiednie tory, czasami
spowalniało, gdy zbytnio się
zagalopowałem w swoich
euforycznych uniesieniach z
sukcesów w trzeźwym życiu,
również dawało kopa, gdy
rozsiadłem się w
samozadowoleniu i
lenistwie. Oczywiście
uczęszczając regularnie na
mitingi mogłem podzielić się
problemem, co często
robiłem i robię nadal. W ten
sposób, jestem o tym święcie
p r z e k o n a n y , ż e

“Jednak to działa”
Ziko
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Moja terapia
Renia B.

Co mi dał mój wyjazd terapeutyczny do
Zakopanego? Wiem, że zawsze doświadczam
innych wrażeń.

Teraz było właśnie o emocjach, a z
tymi emocjami jest różnie u mnie, jak ja bym
chciała, żeby te moje emocje były linią
prostą, a nie huśtawką emocjonalną, ale za te
emocje to JA jestem odpowiedzialna. I na ile
sobie na nie pozwolę, wiem o tym...

Być dla siebie dobrym i kochać siebie takim
jakim się jest, a nie ciągle wyolbrzymić
sytuacje, które się nie zdarzyły i nie zdarzą. A
z tyłu głowy coś innego - jak temu zaradzić,
bo zawsze się było dla wszystkich, a nie dla
siebie. Ale nikt się nie zapyta jak się czujesz?
Czy czegoś nie potrzebujesz? Tylko wszyscy
żyją sobą nie myśląc o kimś bardzo bliskim,
żyją własnym życiem. Czy Ja tak umiem?
Może małymi kroczkami…

Ciągle to ja wyciągałam rękę, to ja
upominałam się „HALO CO SŁYCHAĆ” i tylko
te odpowiedzi krótkie „NIC” i to tyle. Wiec jak
postanowiłam się nie odzywać do osób, co
mnie nie potrzebują to się okazało, że cała
wina została przelana na Mnie, że to ja się
odsunęłam...Chyba coś nie tak ...

Ale ja wiem swoje. Nie można się obwiniać,
bo lata wypracowane w sobie mogą lec w
gruzach i zniszczeniu tego, co się dokonało.

Najważniejsze to umieć sobie poradzić, nie
dopuścić do wzrostu poczuciu winy i
wyciągania poważnych problemów, ale też na
naukę z przeszłości, bo nie cofnie się czasu,
ale należy wyciągać wnioski. Poznać do bólu
siebie i wartość istnienia, aby poczuć tętno
życia

KAŻDY SAM SOBIE WYSTAWIA RECEPTĘ NA
ŻYCIE BY BYĆ SZCZĘŚLIWYM…
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bliźniego aż tu nagle dowiedziałam
się, że jeżeli nie pokocham siebie,
to nie jest w stanie pokochać
nikogo innego. Dla mnie było to
rewolucyjne odkrycie! Od tego
momentu zaczęłam inaczej patrzeć
na siebie, choć musiało jeszcze
dużo wody w Wiśle upłynąć,
żebym umiała w pełni się
zaakceptować.
Jestem żoną trzeźwiejącego
alkoholika i według mnie problem
nałogu to głównie problem braku
samoakceptacji.Niejedną rozmowę
na ten temat przeprowadziłam z
moim mężem i wiem, że ten
problem nadal w Nim tkwi.
Odrzucony przez rodziców szukał
akceptacji wszędzie, a po alkoholu
był zawsze odważniejszy i
pewniejszy siebie. Akceptacja
siebie prowadzi do akceptacji
innych, a co za tym idzie, do
tolerancji wobec innych. Wiem , że
nie jest to proste ani łatwe, ale kto
powiedział, że tak będzie? Dzisiaj
w dobie komputeryzacji i portali
społecznościowych szczególnie
trudno jest zachować swoja
prywatność, a filmiki wrzucane do
sieci (szczególnie przez młodych)
nigdy podobno nie giną. Niejedno
samobójstwo jest tego efektem. Co
możemy zrobić? Jak zbudować
własną wartość? Jak nauczyć się
akceptować i tolerować innych?
Zacznę od ukochanego przez mnie
psalmu 139 w od 13 do 16:„Ty
sprawiłeś, że myślę i czuję,utkałeś
nie w łonie mojej matki,
wysławiam Cię za to, że cudownie
mnie stworzyłeś.Cudowne są
dzieła Twoje i duszę moją znasz
dokładnie. Oczy Twoje widziały
czyny moje.W księdze Twojej
zapisane były wszystkie dni
przyszłe, gdy jeszcze żadnego z
nich nie było.” Jeżeli Bóg tak
cudownie nas stworzył, zna naszą
duszę i wszystkie przyszłe dni, to
dlaczego my nie chcemy siebie
akceptować? Każdy z nas jest inny,
ale to nie znaczy że lepszy czy
gorszy. Musimy zaakceptować
zarówno swoje cechy zewnętrzne
jak i charakter, czyli wady i zalety.
Postarajmy się być dla siebie
przyjacielem. Zdrowy egoizm jest

Miałam szczęśliwe dzieciństwo.
Rodzice kochali mnie i brata, nie
cierpieliśmy biedy, nie było
alkoholu ani przemocy w rodzinie.
Mama wychowana została w
szacunku dla mężczyzny i dlatego
całe swoje życie jako żony
podporządkowała mojemu tacie
który nie znosił sprzeciwu, ale był
dobry dla żony i dzieci. Na
podwórku mieliśmy „ bandę”
złożoną z kilkunastu dzieciaków w
podobnym wieku w której
przeważali chłopcy, do tego
jeszcze starszy brat...Kiedy na 5
urodziny dostałam lalkę ( jedyną
zresztą jaką pamiętam) to nie
bardzo wiedziałam, co z nią zrobić.
Ostatecznie wylądowała na szafie i
nigdy się nią nie bawiłam. Moje
dzieciństwo to piłka, chodzenie po
drzewach, podchody czy wyścigi
pokoju grane za pomocą kapsli na
asfaltowym torze wyścigowym.
Dlaczego o tym piszę?
Ponieważ jako mała dziewczynka
zawsze chciałam być chłopcem i
miałam ogromne problemy z
akceptacją swojej płci. Pamiętam
jak w wieku 6 czy 7 lat tato zabrał
mnie i brata do fryzjera i oboje
zastaliśmy obcięci po męsku. Była
to dla mnie ogromna trauma i do
dzisiaj nie rozumiem, dlaczego
moja mama zgodziła się na to.
Brak akceptacji mojej kobiecości
ciągnął się za mną przez długie
lata. Miał wpływ na moją młodość
i moje wybory. Bardzo długo
miałam tylko kolegów, a nie
chłopaka, gdyż nie potrafiłam
wejść w głębsze relacje z nimi.
Dzisiaj już wiem, że akceptacja
siebie w pełni jest podstawą całego
naszego życia! Przełomem w
moim życiu był usłyszany kiedyś
znany werset o przykazaniu
miłości„będziesz miłował Pana
Boga swego z całego serca swego,
z całej duszy swojej i ze
wszystkich sił swoich , a bliźniego
swego jak siebie samego„
/ Łukasz. 10. 25/ze szczególnym
uwzględnieniem końcówki….a
bliźniego swego jak siebie samego.
Prze okres pierwszych kilkunastu
lat zwracałam tylko uwagę na
werset mówiący o miłości do

bardzo pożądany! Większość z nas
jak ktoś poprosi, aby napisać swoje
wady i zalety, to z wypisaniem
zalet będzie miał problem. Taki
obraz siebie prowadzi do frustracji
i zaniżonej samooceny. Źródła tej
naszej złej samooceny tkwią w
dzieciństwie. Myślę, że większość
z nas ma żal do rodziców,
rodzeństwa, dziadków czy kogoś
innego, kto miał decydujący
wpływ na na nasze wychowanie.
Jeżeli jednak nie przebaczymy
naszym krzywdzicielom choćby
nie wiem jak bardzo nas to bolało,
to nie pójdziemy dalej. Ja przez
całe moje życie nie miałam dobrej
relacji z ojcem. Nigdy nie
usłyszałam z Jego ust słowa
kocham cię, ani żadnej pochwały,
nie przytulił mnie nigdy ani nie
ucałował. Obecnie nie żyje już od
10 lat. Tak się jednak złożyło, że
byłam ostatnią osobą, która
widziała Go żywego. Przed
śmiercią nie mógł już mówić, ale
powiedziałam Mu, że jestem przy
Tobie i ścisnęłam za rękę. Nie było
to łatwe, wiele mnie to kosztowało,
ale zrozumiałam, że brak
przebaczenia zrobi najwięcej
szkody mnie, a nie Jemu. Osoba
która nie potrafi lub nie chce
przebaczyć zasiewa w sobie
korzeń gorzkości, który wrasta w
jego serce i z czasem rozrasta się w
jego wnętrzu rujnując mu życie!
Nie możemy dopuścić, aby gorycz
zakorzeniła się w nas. Życie w
nieprzebaczeniu komuś lub sobie
to nieustanne cierpienie.
Poradzenie sobie z bólem czy
goryczą jest trudne, ale nie jest
niemożliwe.

Przestań skupiać się też na tym, co
myślą i mówią o Tobie inni. Ludzie
wokół nas zawsze mówili i będą
mówić. Kto chce, będzie mówił
dobrze, a kto chce, będzie mówił
źle i na to nie mamy żadnego
wpływu. Nie skupiaj się na
krytyce! W dniu, w którym
osiągniesz swój cel ( kolejny etap
w osobistym rozwoju) wszystkie
głosy krytyki przestaną mieć
znaczenie.Twoi wrogowie w głębi
serca będą Ci zazdrościć, że

pielgrzymami w tej

Żyj dla SIEBIE!
Aleksandra
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osiągnąłeś swój cel choć
oczywiście nie powiedzą Ci tego.
Żyj dla siebie nie krzywdząc po
drodze innych. Nie udowadniaj
nikomu, że jesteś dobry, w
przeciwnym razie zmarnujesz
swoje życie, żyjąc według
wyobrażenia innych osób. To tyle o
akceptacji siebie, a co z akceptacją
i tolerancją innych? Odpowiem
pytaniem – a dlaczego miałabym
nie akceptować i nie tolerować
innych? Każdy z nas jest
unikatowy. Nie ma dwóch
jednakowych osób, choćby były to
bliźniaki. Nie możemy krytykować
ani nie akceptować innych, bo nie
mamy do tego żadnego prawa. Nie
mieliśmy wpływu na ich
wychowanie, więc nie możemy
niczego od nich oczekiwać.
Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy
ingerują oni w nasze życie chcąc
nam jakoś zaszkodzić. Wtedy
należy po prostu odciąć się od tej
znajomości, jeżeli jest to
oczywiście możliwe, albo
wyznaczyć nasze granice, poza
które nie możemy ich wpuścić. W
każdym innym przypadku
podchodźmy do innych z
życzliwością i uśmiechem.
Wszyscy potrzebujemy ciepłych
słów, zrozumienia i akceptacji. Nie
musimy rozumieć innych, ich
sposobu myślenia i postępowania.
Jeżeli ich wygląd, poglądy czy
zachowanie pomagają im w
codzienności nie szkodząc przy
tym innym, to co nam do tego?
Każdy ma prawo być sobą – to jest
podstawowe prawo wolności
człowieka.

Na zakończenie chciałam napisać
coś o sekrecie długowieczności

( znalezione w internecie)

- bądź świadom czasu , jaki
masz jeszcze przed sobą

niezależnie od twojego wieku.
Nie zmarnuj go!

- bądź świadom swojego zdrowia
i swojego wpływu na nie.
Pamiętaj o profilaktyce!

- bądź świadom starzenia się
jako czasu na uczenie się
nowych rzeczy i rozwĳaniu

swoich pasji
- bądź pełny samoakceptacji,
miłości do siebie i innych.
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