Drodzy Czytelnicy!
Dwumiesięcznik
Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości
Trzeźwymi Bądźcie nr 3/2019
Dwumiesięcznik wydawany przez
Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości
im. ojca Benignusa Jana Sosnowskiego
Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych
Kapucynów
Adres redakcji
05-170 Zakroczym,
ul. Bł. Honorata Koźmińskiego 36
tel. 22 785 22 08, fax. 22 785 23 25
e-mail: oat_xl@wp.pl, www.oatzakroczym.pl
Redagują
Adam Michalski OFMCap (redaktor naczelny),
Tadeusz Pulcyn (zastępca redaktora naczelnego) oraz
współpracujący z redakcją: Joanna Bronikowska,
Paweł Gondek OFMCap, ks. Zbigniew Kaniecki,
Jarosław Kubera OFMCap, Aldona Michalska
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych,
zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych
tekstów. Materiały zamieszczane w piśmie mogą
być przedrukowywane i omawiane z powołaniem
się na źródło.
Opracowanie graficzne i skład
Jakub Augustyn
Zdjęcie na I str. okładki
Małgorzata Rutkiewicz
Druk
Wydawnictwo Drukarnia Ekodruk
30-663 Kraków, ul. Wielicka 250
www.ekodruk.eu
Numery kont Ośrodka Apostolstwa Trzeźwosci:
32 80110008 0030 0300 0332 0001
powyższe konto dotyczy wpłat za prenumeratę,
przedpłaty za pobyt itp.
05 80110008 0030 0300 0332 0002
z dopiskiem „REMONT”; dotyczy wpłat-ofiar
na remont starego ośrodka
nakład: 3500 egz.
Cena: 7,50 zł.
ISSN 0867-3136
Pismo współfinansowane przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

T emat tego numeru TB brzmi: „Mury zaprzeczeń”.

Chodzi przede wszystkim o zaprzeczenia dotyczące choroby alkoholowej, którą alkoholik może okiełznać, gdy
uzna bezsilność wobec alkoholu i ma szczerą chęć zaprzestania picia.
Nasi publicyści, którzy piszą o „burzeniu murów zaprzeczeń”, ukazują, że bywa ono trudne, gdyż za każdym takim
murem kryje się rzeczywistość – często bolesna, niewygodna, pełna sprzeczności. Są tam m.in. niezaspokojone
potrzeby, na przykład – poczucia wartości, bliskości, szacunku, akceptacji, ale i bezradność, smutek, lęk, rozczarowanie, frustracja, gniew.
Autorzy jednak przekonują, że mimo wszelkich trudności
osoby uzależnione od alkoholu, a także ich najbliżsi, nie są
bez szans na porzucenie postawy, której siłą napędową jest
negatywne myślenie i rozchwianie emocjonalne. Mają możliwość zmienić swoje życie tak, by miało ono sens.
Wiele wypowiedzi – popartych tezami specjalistów, także teologów – uświadamia nam, że mechanizm zaprzeczań w mniejszym lub większym stopniu towarzyszy nam
wszystkim. Zwłaszcza w sytuacjach wielorakich zagrożeń.
Na przykład, gdy stajemy w obliczu terminalnej choroby;
wchodzimy wówczas w system iluzji i zaprzeczeń, chcąc
jakby zaczarować rzeczywistość.
Skoro „burzenie muru zaprzeczeń” może dotyczyć każdego, to może warto zapytać siebie: Czy nie tkwię w kłamstwie?
Czy zaprzeczanie nie stało się dla mnie formą ucieczki od rzeczywistości i ułudą bezpieczeństwa?
Jedno jest pewne – potwierdzają to choćby ci, którzy przeszli Program 12 Kroków AA – na drodze wyzwolenia z iluzji
i szkodliwego zaprzeczania podstawową sprawą jest stawanie
w prawdzie wobec Boga i innych ludzi.
Zatem: Czy pójdę drogą prawdy, czy zdecyduję się na życie w zaprzeczaniu? Czy uznam swoją słabość i poproszę
o wsparcie Boga, czy raczej „będę kroczył drogą pozornej
niezależności, ulegając złudzeniu, że sam jestem w stanie
zapewnić sobie szczęście?”.
Kochani Czytelnicy. Zbliża się czas wakacji. Życzymy Wam
dobrego wypoczynku i zachęcamy do lektury tego numeru
naszego pisma.
Br. Adam Michalski OFMCap
i Tadeusz Pulcyn
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Rozbijam skorupę
egocentryzmu
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który żąda, aby wszyscy dookoła dawali mu święty spokój.
Nie miałem świadomości, że
sam odzieram się z wszelkiego
dobra, tracę w sobie empatię,
współczucie, tolerancję, wrażliwość – wszystkie te cechy
osobowości, którymi obdarzył
mnie Stwórca. Liczył się tylko alkohol, dla niego byłem
gotów zrobić wszystko, nawet
za cenę utraty godności, szacunku do samego siebie.
W końcu zacząłem gardzić
sobą, nie potrafiłem nawet
przyjrzeć się sobie w lustrze.
I żeby ukoić swój ból istnienia,
piłem dalej. Mój koszmar trwał
jeszcze długo, a obwiniałem
za wszystko zwłaszcza moich
rodziców i żonę. Stawałem się
coraz podlejszym człowiekiem.
Aż pewnego razu, gdy już byłem na skraju totalnego upadku, ale zdarzyło mi się przyjść
do domu na trzeźwo, coś we
mnie drgnęło; poczułem chęć
wydostania się z mojej matni. W kolejne dni towarzyszyło mi podobne uczucie.
I któregoś dnia stanąłem
przed łóżeczkiem śpiącej
w nim córeczki, która
była dla mnie uosobieniem niewinności, dobra i miłości, za którymi tak naprawdę od lat
tęskniłem.
Patrzyłem
na to moje wspaniałe
dziecko i postanowiłem
się zmienić. Zacząłem
też się o to modlić do nieznanego mi jeszcze Boga. Nie
wiedziałem, jaką drogą pójdę, ale szukałem ludzi, którzy

Fragment obrazu br. Piotra Doleżoła OFMCap

M

am na imię Rafał i jestem alkoholikiem. Moja choroba, na którą choruję, to
choroba alkoholowa, ale tak
naprawdę, po wielu latach
pracy nad sobą, po zaprzestaniu picia, stwierdzam, że w tej
mojej chorobie chodziło nie
tylko o alkohol, lecz również
o emocje i nieumiejętność radzenia sobie z nimi – zarówno
z tymi negatywnymi, jak i pozytywnymi. Już w wieku 12 lat
odkryłem, że alkohol zmienia
mój sposób myślenia i daje mi
„lepsze” życie. Dziś wiem, że
było to życie w iluzji.
Wchodziłem w dorosłość
z alkoholem, który stał się
moim lekiem na wszystko, „przyjacielem” na dobre
i na złe. Ten „przyjaciel” towarzyszył mi do 37. roku życia,
ale niestety oszukiwał mnie
przez wiele lat, zabijając we
mnie wszystko, co dobre, i doprowadzając do tego, że przestało mi się chcieć żyć i miałem
myśli samobójcze. Co ciekawe
– miałem wtedy bardzo dobrą
pracę, życzliwych rodziców,
kochaną żonę, cudowną córeczkę – a mimo tego piłem,
zaniedbując obowiązki rodzinne i zawodowe, i oddalałem się
od ludzi, których kochałem. Piłem i coraz bardziej popadałem
w ruinę. Nie chciałem żyć, bo
wszędzie widziałem podstęp,
zło, kłamstwo i manipulację.
A dlaczego to wszystko widziałem? Bo sam pod wspływem alkoholu byłem podstępny i zły,
kłamałem i manipulowałem
innymi. Byłem egocentrykiem,

KLUCZOWYM MOMENTEM
NA MOJEJ POWROTNEJ
DRODZE DO NORMALNEGO
ŻYCIA BYŁO POPROSZENIE
DRUGIEGO ALKOHOLIKA
O POMOC W PRACY NA
PROGRAMIE 12 KROKÓW AA.
WTEDY ZACZĄŁ SIĘ PROCES
MOJEGO PRAWDZIWEGO
TRZEŹWIENIA; PROCES
BURZENIA MURÓW ILUZJI
I ZAPRZECZEŃ I STAWANIA
W PRAWDZIE O SOBIE.
by mi pomogli w zaprzestaniu
picia. Najpierw był lekarz psychiatra, ale jego pomoc była
nieskuteczna, bo po spotkaniu
z nim na jakiś czas wróciłem
do picia. Potem była terapeutka osób uzależnionych. Po
licznych wizytach u niej też
zapiłem. Następnie było zaproszenie drugiego alkoholika na mityng AA. Po pierwszym spotkaniu nie wróciłem
trzeźwy do domu, ale już po następnych nie wziąłem alkoholu
do ust i stale trwałem w modlitwie. Kluczowym momentem
na mojej powrotnej drodze
do normalnego życia było poproszenie drugiego alkoholika
o pomoc w pracy na Programie
12 Kroków AA. Wtedy zaczął
się proces mojego prawdziwego trzeźwienia; proces burzenia murów iluzji i zaprzeczeń
i stawania w prawdzie osobie.
Dziś dostrzegam w sobie
dobro, które było we mnie
od zawsze, oraz wrażliwość,

którą również zawsze miałem.
Umiem się wzruszać, odkrywać piękno i dobro w innych
ludziach. Żyję godnie i uczciwie na tyle, na ile potrafię.
Rozbijam skorupę egocentryzmu, starając się utrzymywać
dobre relacje z najbliższymi,
pomagać innym, poświęcać im
swój czas i energię. I dobrze
się w tym czuję. Wspieram też
innych alkoholików na drodze
zdrowienia na Programie 12
Kroków. Odkrywam na nowo
Boga – takiego, jak ja Go pojmuję. Zwracam się do Niego
z ufnością i czuję Jego opiekę
nade mną.
Proces mojego zdrowienia
trwa. A ja, idąc drogą rozwoju, staram się oddawać to, co
kiedyś na jej początku dostawałem od innych alkoholików
– bezinteresowną miłość w najczystszej postaci.
Rafał
3

JEDNĄ Z FORM MOJEGO ZAPRZECZANIA,
BYŁO MYŚLENIE, ŻE JESTEM SUMĄ SWOICH
PROBLEMÓW I OGRANICZEŃ. W GRUPIE ALANON PRZEKONAŁAM SIĘ, ŻE JEST INACZEJ, ŻE
ŻYCIE MOŻE BYĆ PIĘKNE. WSPÓLNOTA DAŁA
MI ODWAGĘ DO PODJĘCIA ZMIAN. ZACZĘŁAM

Fot. Małgorzata Rutkiewicz

NABIERAĆ SIŁY, BY WSTAĆ Z KOLAN.

Poszłam po pomoc dla pijącego
ŻYCIE Z CZYNNYM ALKOHOLIKIEM NIE JEST ŁATWE. PRZEKONAŁAM SIĘ
O TYM NA WŁASNEJ SKÓRZE, BĘDĄC Z NIM W ZWIĄZKU PRZEZ KILKA LAT.

Zaczęło się niewinnie. Poznałam mężczyznę, zakochaliśmy się

w sobie. Narzeczeństwo, a potem ślub. Nic nie wskazywało na to, że
jest alkoholikiem. Chociaż, jak dziś patrzę wstecz, było wiele sytuacji,
sygnałów, znaków, by wziąć nogi za pas i zwiewać, gdzie pieprz rośnie.
Nie widziałam, a raczej nie chciałam widzieć tego wszystkiego. Wierzyłam mu bezgranicznie. Ja mówiłam prawdę i z góry zakładałam, że on
też. Jak bardzo się myliłam, wyszło na jaw po latach.
Nie mogę powiedzieć, że zawsze było źle. Jednak z czasem to, co
złe, zaczęło mieć przewagę nad tym, co dobre. Coś zaczęło pękać we
mnie i zaczęłam dostrzegać rzeczy, które wcześniej wypierałam ze
świadomości. Emocjonalnie byłam wrakiem, nie wiedziałam, co jest
prawdą, a co złudzeniem. Jego kłamstwa otaczały mnie z każdej strony. A jego picie z czasem było coraz gorsze. Pił w samotności, gdy nikt
nie widział. Dlatego tak trudno było mi to zauważyć. Z czasem nabrał
rozpędu, a za tym szły: wypieranie rzeczywistości, utrata pracy, coraz więcej kłamstw. Nie było przemocy fizycznej, jednak emocjonalnie
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wykańczał mnie dzień po dniu.
Starałam się jak mogłam, żeby
było nam dobrze, jednak zawsze
znalazł coś, by mi wytknąć i wbijał mnie w poczucie winy.
W końcu padłam na twarz
(w przenośni) i zaliczyłam swoje
dno. Byłam roztrzęsiona, roztargniona, a z drugiej strony pokazywałam,
że nie jest źle. Podobnie jak on – żyłam w zaprzeczeniu. Kopiowałam
moralność Pani Dulskiej: brudy się
pierze pod swoim dachem. Nie mówiłam nic nikomu, gdyż się wstydziłam, bałam się, że nikt mi nie uwierzy, że nikt mnie nie zrozumie.

W wakacje 2015 roku przerwałam zaczarowane koło zaprzeczeń,
przyznałam, że mam problem i poprosiłam o pomoc. Za wszelką cenę
chciałam ratować męża, małżeństwo. Próbowałam wszystkiego: zabrałam go na mityng AA, chciałam zorganizować leczenie w Polsce
– odmówił. Totalne wyparcie – on nie jest alkoholikiem, a ja się czepiam. Nie mogłam też liczyć na wsparcie ze strony jego rodziny. Wierzyli jemu, ja byłam „złą żoną, która będzie się smażyć w piekle”. Nie
było łatwo, ale dzięki Bogu miałam wsparcie w swojej rodzinie. I ktoś
też polecił mi grupę Al-Anon, w której może uzyskać pomoc rodzina
alkoholika. Nie miałam nic do stracenia...
Gdy przyszłam na pierwszy mityng Al-Anon, poczułam moc; moc,
która sprawiała, że obecne tam kobiety są szczęśliwe. Też tak chciałam. Uwierzyłam, że skoro im się udało, ja też mogę odzyskać spokój
i pogodę ducha.
W ten sposób zaczęła się moja dobra przygoda. Poszłam po pomoc dla
pijącego, a znalazłam miejsce dla siebie, w którym nikt mnie nie oceniał,
nie krytykował, nie osądzał. Zobaczyłam, że też żyłam w iluzji – zaprzeczeniu rzeczywistości. Alkohol, który był pity przez osobę, którą kochałam,
sprawiał, że moje życie było nie do zniesienia. Alkoholizm okradł mnie
z miłości małżeńskiej, czasu, relacji, emocjonalnego bezpieczeństwa.
W przypadku męża ukradł mu życie. Ja żyłam nieświadoma życia.
Al-Anon pokazał mi, że nie pijąc, zmagam się z efektami choroby alkoholowej. Zaprzeczanie okradało mnie ze zdolności zobaczenia sytuacji klarownie. Jedną z form mojego zaprzeczania, było myślenie, że jestem sumą swoich problemów i ograniczeń. Al-Anon pokazał mi, że jest
inaczej, że życie może być piękne. Dał mi odwagę. Odwagę do podjęcia
zmian. Te zmiany mogłam wprowadzać w swoim zachowaniu. Byłam
bezsilna wobec picia męża. Nie miałam wpływu na to, czy będzie pił,
czy nie. Nie ja spowodowałam jego picie, nie mogłam go kontrolować
ani nie mogłam go wyleczyć. W grupie Al-Anon zaczęłam nabierać siły,
by wstać z kolan.
Nie było łatwo, jednak powoli wracał spokój i nabierałam pewności
siebie. Z czasem zdecydowałam się na terapię dla osób współuzależnionych, która mi również pomogła. Mijały dni, tygodnie, miesiące – widziałam zmiany, jakie we mnie zachodziły. Wracała radość życia i pogoda
ducha. Te zmiany widział również mąż – nie podobały mu się. Nie byłam
już tą samą Agnieszką, którą można było łatwo manipulować. Przestałam wierzyć w jego obietnice bez pokrycia. Zaczęłam stawiać jasne granice, stosować twardą miłość – wymagać. Niestety mąż nie chciał zmian,
trwał uparcie w swoim zaprzeczeniu, że on nie ma problemu z piciem.
Dowiedziałam się również, że od samego początku mnie oszukiwał. Izolował od swojej rodziny, znajomych, przedstawiał mnie w złym świetle.
To przyczyniło się do tego, że nie chciałam dłużej z nim być.

Okazało się, że nie znałam
człowieka, z którym spędziłam
kilka lat. Nasze małżeństwo było
zbudowane na kłamstwie. Nie
mogłam tak dłużej żyć. Nie byłam
jednak gotowa, na ostre cięcie,
jakim był rozwód. Wystąpiłam
o separację, licząc, że może to
nim wstrząśnie i zacznie coś robić
ze sobą. Załatwiłam też mediacje
małżeńskie. Zero reakcji z jego
strony. Jak grochem o ścianę. Totalne wyparcie. W kwietniu 2017
roku wystąpiłam o rozwód.
Nasze drogi rozeszły się. Nie
widziałam się z nim od tego czasu.
Wiem, że był w więzieniu przez jakiś czas, wyszedł i w dalszym ciągu pije. Nie mam z nim kontaktu.
Niedawno dostałam stwierdzenie
nieważności naszego małżeństwa,
co jest zamknięciem dziesięcioletniego rozdziału mojego życia.
Dziś nie ma alkoholika przy
mnie, dlatego gdy słyszę pytanie,
po co chodzę na mityngi, odpowiadam: chodzę dla siebie. Dzielę się
swoją siłą, doświadczeniem i nadzieją. Darmo dostałam – darmo
daję. Jestem szczęśliwa i wdzięczna, że byłam z alkoholikiem, dzięki temu trafiłam do wspaniałej
wspólnoty Al-Anon, poznałam
niesamowitych ludzi, a przede
wszystkim siebie.
Nauczyłam się żyć tu i teraz.
Każdy dzień jest cudem: budzę
się, oddycham, czuję, smakuję,
rozwijam się…
Pewne rzeczy bierze się
za pewnik. Nie ma pewnika. Jedynym gwarantem jest Bóg. To
dzięki Niemu moje życie jest spokojne. Gdy mamy Boga przy boku,
żaden problem nie jest straszny.
Pamiętaj: Nie jesteś sam/
sama. Nie izoluj się od ludzi.
Nie wstydź się powiedzieć, że
masz problem. Świat jest piękny.
Życie jest cudowne. Nieważne,
co się przeszło w życiu, gdzie
się było – zawsze można zacząć
od nowa i żyć pełnią życia. Mnie
się udało! Tobie też może się
udać! Spróbuj! Warto!
Agnieszka
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iedy myślę o tym, czym są mury zaprzeczenia, mam
poczucie, że jest to nieustanna wewnętrzna walka, którą toczę
sama ze sobą. Kiedy patrzę na swój mur, mam świadomość,
z jaką starannością go budowałam przez wiele długich lat, wierząc, że mnie ochroni. Tylko przed czym, a może przed kim? Dziś
już wiem, że miał mnie chronić przede wszystkim przede mną
samą, przed tym, co przeżywam, przed emocjami, jakie kiedyś
mną targały i nadal targają.
Te niechciane przeze mnie emocje nigdzie się nie ulotniły, one
nadal są we mnie, są częścią mnie. To przed nimi tak szczelnie
się chowam za swoim murem, bo nadal nie potrafię ich konstruktywnie wyrażać i przeżywać. Ten mur nie daje szans na prawdziwe życie, smakowanie go każdego dnia, nie pozwala mi być sobą.
Innymi słowy – to ucieczka od siebie.
Zaprzeczenia to jedna z form mechanizmów obronnych, jakie
stosowałam i wciąż stosuję, aby nie czuć, nie przeżywać tego, co
jest we mnie, aby mnie nie bolało, żebym nie cierpiała. Nauczyłam
się to robić już we wczesnym dzieciństwie i to na wiele sposobów.
Moim ulubionym było zamrażanie wszystkich trudnych dla mnie
emocji, po prostu nie czucie ich, a przy okazji wszystkich uczuć.
Spychałam je bardzo skutecznie za swój szczelny mur, przez który nie pozwalałam im przedostać się do mnie. Dawało mi to z jednej strony poczucie bezpieczeństwa, bo chroniłam w ten sposób
siebie przed nimi, a z drugiej – nie pozwalało mi w ogóle czuć,
w tym również tak bardzo pożądanej przeze mnie spontanicznej
radości. Nie mogło być zatem równowagi, bo nie było we mnie
żadnego czucia. To mój najgrubszy mur, mechanizm bardzo głęboko we mnie zakorzeniony do dziś, który staram się z pomocą
terapeutów przez ostatnie lata stopniowo rozbrajać.
Murem zaprzeczenia była świadoma ucieczka w nierzeczywisty świat poprzez różnego rodzaju marzenia i wyobrażenia,
że to ja właśnie zostanę uratowana, że to mnie się uda wrócić
do pełni życia, i tej pierwotnej radości, która z powodu różnych
doświadczeń życiowych we mnie po prostu umarła. Było to dla
mnie na tyle skuteczne narzędzie, że w dorosłym życiu nadal
szukam nierzeczywistych sposobów na radzenie sobie z problemami i stanami emocjonalnymi, które na dzień dzisiejszy mnie
przerastają. Dzisiaj próbuję do tego dodawać jeszcze swoje
działanie, bez którego, jak już wiem, niewiele się może zmienić.
To jest kolejny etap rozbrajania murów zaprzeczeń: przejście
z pozycji dziecka – które nie ma mocy decydować czy dokonywać wyborów, bo zależne jest od swoich opiekunów – do pozycji
człowieka dorosłego. Dla mnie to etap, w którym wciąż jestem.
Wymaga ode mnie podejmowania bieżących decyzji, za które
tylko ja wezmę pełną odpowiedzialność i poniosę ich wszystkie
konsekwencje. Nie będzie już na kogo zwalić, że to KTOŚ jest
winny tego, jak się dzisiaj czuję. I nie ma już również ucieczki w świat technik magów, czarodziei, mistrzów, guru, którzy
na pewno podpowiedzą mi, bez mojego osobistego udziału i zaangażowania, niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki –
co mam robić, żebym od razu poczuła się lepiej. To jedna z największych iluzji, która jest bardzo kusząca i nadal trudno jest mi
z nią się rozstać, bo jej porzucenie wymaga ode mnie działania,
osobistego zaangażowania, oswojenia się z porażkami i uczenia
się na nich; inaczej mówiąc, wymaga pracy własnej. Łatwiej mi
wciąż i wciąż szukać co raz to nowych sposobów na to, że KTOŚ
inny rozwiąże za mnie mój problem.
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Bycie dorosłym i odpowiedzialnym wymaga dużej odwagi i jednocześnie zaufania, że
cokolwiek się stanie – zawsze
sobie poradzimy. Kiedy świadomie decydujemy się na to,
wówczas zdejmujemy zbroję
i zaczynamy bardzo powoli dopuszczać do siebie wszystkie
nasze uczucia, zwłaszcza te,
które od dawna domagały się
naszej uwagi. Ten stan czucia
nie jest dla nas komfortowy,
dlatego natychmiast pojawia
się naturalny opór i rezygnacja
z tej drogi. Ten, kto już jej doświadczył, wie, że nie ma innej,
aby prawdziwie żyć. To trochę
jest tak, jakbyśmy zdejmowali
z siebie ubranie – warstwa po
warstwie – które nas chroniło.
Kto z nas ma odwagę, aby
całkiem dobrowolnie to zrobić?
Niewielu jest chętnych, chyba że
nasza aktualna sytuacja życiowa
jest już tak beznadziejna, że decydujemy się w akcie desperacji
obnażyć się ze wszystkiego, co
mamy – użyję tu mojej ulubionej
przenośni – „na przystanku autobusowym pełnym obcych ludzi”.
Wtedy dopiero jest szansa żeby
cokolwiek zburzyć w sobie; zburzyć stare i zaprosić do siebie
nowe życie.
Patrząc z tej perspektywy, nasze najtrudniejsze momenty, które przeżywamy, mogą nam pomóc
w rozpoznaniu naszego zakłamania, w jakim żyliśmy całe lata i popchnąć nas ku upragnionej zmianie. Takim momentem może być
nagłe odejście kogoś bardzo dla
nas ważnego, kogo kochaliśmy,
problemy zdrowotne, strata pracy, rozwód, problemy finansowe,
uzależnienia, które doprowadzą
nas do decyzji: „Nie chcę już tak
dalej żyć”.
Taki stan przeżyłam 8 lat temu.
Wtedy nie miałam już sił, aby
dalej uciekać i po raz pierwszy
sama przed sobą przyznałam, że
nie daję już rady tak żyć i chcę
to zmienić. To był moment, kiedy podjęłam decyzję o rozpoczę-

Fot. Małgorzata Rutkiewicz
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Tę drogę muszę przejść sama
NAJTRUDNIEJSZE
CHWILE, KTÓRE
PRZEŻYWAMY, MOGĄ
NAM BARDZO POMÓC
W ROZPOZNANIU
NASZEGO ZAKŁAMANIA,
W JAKIM ŻYLIŚMY CAŁE
LATA, I POPCHNĄĆ NAS KU
UPRAGNIONEJ ZMIANIE.

ciu terapii. Po latach terapii wciąż staram się każdego dnia stawać
w prawdzie, z pełną świadomością swoich ograniczeń (murów, które
tkwią we mnie). Nadal widzę, że wciąż uciekam od prawdziwej siebie,
przed lękiem, że znowu będzie mnie bolało, od myśli, czy sobie poradzę
w rzeczywistym życiu, za które tylko ja jestem odpowiedzialna.
Dzisiaj mam świadomość, że nikt inny tego za mnie nie zrobi, co
najwyżej może mi w tej mojej drodze towarzyszyć, jak wierny przyjaciel, którym może być terapeuta bądź inna życzliwa osoba. Może mnie
czasem złapać za rękę i pomóc mi przejść dalej o krok, ale kolejne
kroki na mojej drodze muszę już zrobić sama. I to jest właśnie dla mnie
burzenie murów zaprzeczenia, w których żyłam dotychczas. Dzisiaj
staram się słuchać siebie, decydować i dokonywać wyborów w pełnej
zgodzie ze sobą, jednocześnie ufając, że Siła Wyższa, jakkolwiek Ją pojmuję, doprowadzi mnie tam, dokąd zmierzam – w swoim czasie i w najlepszy dla mnie sposób.
Lusia
7

Br. Michał Deja OFMCap

Największy kłopot

PRZYZNAĆ SIĘ DO LĘKU,
DO WSTYDU, DO NISKIEGO
POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI,
DO POCZUCIA WINY JEST

Nie jestem z pokolenia bardów „Solidarności”, którzy proroczą

NAD WYRAZ TRUDNO. TAK

pieśnią zapowiadali upadek komunizmu w Polsce. Chronologicznie bliżej mi do ich młodszych braci, a może nawet i synów, którzy słysząc
potężnie brzmiące słowa pieśni, trochę udawali, że rozumieją jej treść.
Podnosiłem prawą dłoń do góry z palcami rozcapierzonymi w geście
Victorii, bo wszyscy uczestnicy Mszy za ojczyznę tak wtedy robili. Byłem dumny z dwói z zachowania w podstawówce za nieobecność na pochodzie pierwszomajowym, bo tylko tak mogłem zbuntować się przeciwko czemuś, co nazywano „systemem”. Jednak raczej jako piętnastoletni chłopak nie pojmowałem jeszcze tego, czym jest wolność, a czym
niewola i jak można je od siebie odróżnić.
Przez wiele lat nosiłem w sobie przekonanie, że urodziłem się za późno. Tak się jakoś złożyło, że bardziej przemawiał do mnie Kaczmarski niż
Universe, a Stachura mocniej wzruszał niż Bayer Full. Czułem wtedy,
że duchowo nie przynależę do swojej epoki. Dziś, po prawie trzydziestu
latach, zadaję sobie pytanie: Czy bez doświadczeń solidarnościowych
bardów, bez przeżyć, które ukształtowały ich pokolenie, można w pełni
zrozumieć ich twórczość? Czy bez bolesnych wspomnień „pałowania”
strajkujących i lęku matek, żeby ich synowie wrócili do domu przed
„godzinę policyjną” w stanie wojennym, rzeczywiście można poczuć
pełnię emocji zawartych w tych pieśniach? Czy te utwory zawierają
w sobie jakieś uniwersalne, ponadczasowe przesłanie? Jak wiele twarzy i imion ma niewola, trzymająca ludzi w swoich pętach?

TRUDNO, ŻE ŁATWIEJSZE
WYDAJE SIĘ UDAWANIE
„NADCZŁOWIEKA”, KTÓRY
SOBIE ZE WSZYSTKIM RADZI,
JEST SAMOWYSTARCZALNY,
A SWOJE KŁOPOTY TŁUMACZY
ZŁOŚLIWOŚCIĄ LOSU, BOGA LUB

Inteligentnie opakowany lęk

Chyba żaden osadzony, odbywający karę pozbawienia wolności
w zakładzie karnym, nie udaje przed samym sobą, że nie jest w niewoli.
Można tam próbować ułożyć sobie jakoś życie, przyzwyczaić się do zamykanych od zewnątrz drzwi, krat w oknach i spacerniaka otoczonego ze wszystkich stron siatką, ale wciąż będzie to oczywista niewola.
Natomiast zniewolenie systemem politycznym już chyba nie będzie dla
wszystkich ludzi tak samo oczywiste. Można przecież wyobrazić sobie
kogoś, kto nie ma takiej potrzeby, aby korzystać z prawa do wolności
słowa. Równie łatwo można pomyśleć o człowieku, któremu nie zależy na tym, aby mieć i pielęgnować inne poglądy niż te przyjęte przez
sprawujących władzę za jedynie słuszne. Są przecież tacy ludzie, którzy czują się bardzo bezpiecznie, gdy ktoś za nich ustala, jak mają żyć,
myśleć lub co mają czuć.
Natomiast prawdopodobnie najtrudniej jest uświadomić sobie
te zniewolenia, które obłożone są jakąś moralną lub społeczną klątwą, które dalece wykraczają poza kryteria swojej własnej wartości. Godzą w jeden, jedyny akceptowalny wizerunek. Taka niewola
to przede wszystkim świadomie lub nieświadomie popełniany błąd
w poznawaniu prawdy o sobie samym. Zatem jest to bardziej stan
ducha niż stan spętanych rąk.
Ducha ludzkiego pęta lęk i to również on przymusza człowieka
do budowania świątyni na cześć swojego własnego wizerunku. Fasady, która ukryje to, co rzeczywiście ma miejsce, dzieje się, istnieje.
Dlatego przyznać się przed sobą samym chociażby do tego, że jest
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się niewolnikiem ludzkich opinii
lub człowiekiem uzależnionym
od spełniania oczekiwań ważnych osób, jest czymś bardzo
trudnym. Przyznać się do lęku,
do wstydu, do niskiego poczucia
własnej wartości, do poczucia
winy jest nad wyraz trudno. Tak
trudno, że łatwiejsze wydaje się
udawanie „nadczłowieka”, który
sobie ze wszystkim radzi, jest samowystarczalny, a swoje kłopoty
tłumaczy złośliwością losu, Boga
lub zazdrosnych ludzi.

Zburzcie tę świątynię (J 2,13-22)

Udawanie przed samym sobą kogoś innego niż się naprawdę jest
można z powodzeniem porównać do bałwochwalstwa celebrowanego
w duchowej świątyni, gdzie bóstwem przyjmującym ofiary jest własny
wizerunek. Ta świątynia bywa tak „święta”, że wręcz nietykalna. Prawdzie trudno się przebić przez taki mur udawania.
Przypomina mi się w tym miejscu ewangeliczne opowiadanie o Jezusie, który wypędził przekupniów ze świątyni jerozolimskiej, powywracał stoły bankierów, kramy sprzedających gołębie i baranki. W tym
zamieszaniu padają bardzo mocne słowa wypowiedziane przez Jezusa:
„Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo”. Popularna
interpretacja tego wydarzenia, opisanego przez wszystkich ewangelistów, generalnie obiera jeden, raczej moralizujący kierunek: świątynia
Boga, moja dusza, ma być czysta, a to, co brudzi świątynię – to grzech.

Dlatego naszym obowiązkiem jest
oczyszczanie świątyni swego serca
dla Boga przez spowiedź.
Nie
umniejszając
znaczenia wspomnianej interpretacji,
chciałbym zaproponować inną.
Oparta jest ona o rozumienie czynu Jezusa jako gestu prorockiego,
który zapowiada koniec Starego
Przymierza. Stąd Jezus nie tylko
chciał przywrócić ład i porządek
w świątyni jerozolimskiej, ale także, a może nawet przede wszystkim chciał uderzyć w samą istotę
kultu sprawowanego w ramach
Starego Testamentu. Pięcioksiąg,
czyli dla Żydów tamtych czasów
serce Pisma Świętego, precyzyjnie ustalał, ile i jakie ofiary ze
zwierząt miały być składane w poszczególne święta. Oprócz wielkich świąt, na które pielgrzymowali Żydzi nie tylko z całego Izraela, ale i z innych regionów Europy, Azji i Afryki, także każdego
dnia rano i wieczorem składano
w świątyni krwawe ofiary ze zwierząt. Dotyczyło to też pewnych
szczególnych dni w życiu rodziny,
9

Fot. Małgorzata Rutkiewicz

ZAZDROSNYCH LUDZI.

Prawda jako przejaw wiary
w objawionego Boga

Dzięki odniesieniu do opowiadania o weselu w Kanie Galilejskiej możemy głębiej zrozumieć
postępowanie Jezusa w świątyni,
które wzbudziło niemałe kontrowersje wśród elit jerozolimskich,
i Jego nie mniej bulwersujące
słowa. Działanie Jezusa zmierza
do objawienia prawdy o stanie
więzi pomiędzy Izraelem i Bogiem. Ona już nie istnieje. Nie ma
już wina, które symbolizuje treść
przymierza, czyli okazywaną sobie nawzajem bezinteresowną
miłość i lojalność. To co pozostało po przymierzu – to kupiecka
i zarazem pogańska mentalność

IM WIĘCEJ W LUDZKICH USTACH DEKLARACJI, TYM
MNIEJSZA ZDOLNOŚĆ DO REZYGNACJI Z ILUZJI NA RZECZ
PRAWDY I WOLNOŚCI. CZY JESTEM GOTÓW OBRÓCIĆ
W RUINĘ MURY ŚWIĄTYNI, KTÓRĄ ZBUDOWAŁEM
NA CZEŚĆ SWOJEGO WŁASNEGO WIZERUNKU?
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„ubijania targów” z Bogiem oraz
udawanie trwania w przymierzu
przez jedynie zewnętrzne znaki.
Natomiast Jezus w mocnych
słowach zachęca do zburzenia
takiej świątyni, w której celebruje się swój własny wizerunek.
Chodzi o to, aby zburzyć mury,
będące wygodną fasadą dla bałwochwalczego egoizmu. Odrzeć
siebie z poczucia wyjątkowości,
które ukrywa pustkę, smutek,
samotność, a przede wszystkim

niewolę. Okryć i uznać prawdę o swojej niewoli, ponieważ wszystko
to odgrywa decydującą rolę w podjęciu nowej drogi do budowania
więzi z Bogiem. Już nie bałwochwalczej, naznaczonej lękiem, ale tej
prawdziwej, będącej owocem zburzenia murów udawania, która czyni
ludzi wolnymi. Zdolność do zakłamywania rzeczywistości jest w nas,
ludziach naznaczonych grzechem pierworodnym, tak wielka, że potrzeba było kogoś wyjątkowego jak Jezus, aby to kłamstwo udawania
zauważyć i wypowiedzieć.

Dlaczego runęły nie te mury?

Co miał na myśli pieśniarz, gdy wołał: „Wyrwij murom zęby krat,
zerwij kajdany połam bat…”. Czy rzeczywiście wzywał do rewolucji?
Do obalenia przemocą ciemiężców sprawujących władzę? A może jednak wzywał do wewnętrznej przemiany. Do odrzucenia bałwochwalczego kultu sprawowanego na cześć swojego własnego wizerunku. Samotność podmiotu lirycznego (śpiewaka) i wypowiedziane przez niego finałowe zdanie pieśni, że jednak mury nie runęły, ale wciąż rosły,
świadczy za ostatnimi stwierdzeniami. Historia XX wieku poucza nas,
że rewolucje polityczne, społeczne i obyczajowe zmieniają tylko rządzących, a nigdy nie rezygnują z metod swoich poprzedników, czyli
z przemocy. Dlatego właśnie „mury wciąż rosły, a łańcuch kołysał
się u nóg”. Niewola jest w nas, we mnie. Tym, który zniewala
jestem ja sam dla siebie, a środkiem przymusu jest lęk przed
niespełnieniem kryteriów swojej własnej wartości.

RUINY MURÓW SĄ ŚWIADECTWEM
DOZNANEJ STRATY. TAKIEJ, NA KTÓRĄ
CHCEMY SIĘ ZGODZIĆ, KTÓRĄ JESTEŚMY
W STANIE PRZEŻYĆ, ABY WOLNOŚĆ
OSIĄGNĄĆ, OCHRONIĆ, POTWIERDZIĆ.
RACZEJ NIE MAMY WIĘKSZYCH
PROBLEMÓW Z UZNANIEM TEGO,
ŻE WOLNOŚĆ JEST WARTOŚCIĄ.
NAJWIĘKSZY NASZ KŁOPOT POLEGA
NA TYM, ŻE DEKLARUJEMY WARTOŚĆ
WOLNOŚCI, A NIE ZASTANAWIAMY
SIĘ, Z CZEGO BYLIBYŚMY GOTOWI
ZREZYGNOWAĆ, ABY JĄ ZDOBYĆ.
A im więcej w ludzkich ustach deklaracji, tym
mniejsza zdolność do rezygnacji z iluzji na rzecz
prawdy i wolności. Czy jestem gotów obrócić w ruinę mury świątyni, którą zbudowałem na cześć
swojego własnego wizerunku?

Br. Michał Deja
OFMCap
doktor teologii
biblijnej
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jak chociażby narodziny pierworodnego syna. Zatem do składania ofiar
w świątyni jerozolimskiej zwierzęta były niezbędne.
Ludziom pielgrzymującym z dalekich stron trudno byłoby przyprowadzić ze sobą własne zwierzę na ofiarę. Dlatego wychodząc
naprzeciw potrzebom pielgrzymów, jerozolimczycy zorganizowali
w świątyni targ, na którym można było odpowiednie zwierzę zakupić. Taki proceder trwał przez setki lat. Nikt się temu nie dziwił,
że świątynia jerozolimska pełniła również funkcję targu zwierząt
i kantoru do wymiany pieniędzy.
Tymczasem Jezus uderza w ten umocowany na powadze Starego
Testamentu system z całą mocą. Nie tylko wypędza baranki i woły, nie
tylko wywraca stoły bankierów, ale z powagą i autorytetem należnym
prorokowi zakazuje czynić z domu swego Ojca targowiska. Mało tego,
prowokacyjnie odpowiada Żydom na domaganie się przez nich znaku:
„Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo” (J 2,18).
W ten sposób ogłasza koniec Starego Przymierza i związanego z nim
kultu, a zarazem zapowiada Nowe Przymierze.
Warto scenę oczyszczenia świątyni w redakcji św. Jana czytać w odniesieniu do opowiadania o weselu w Kanie Galilejskiej. Te dwa ewangeliczne obrazy wzajemnie się wyjaśniają i uzupełniają. Znamienne dla
naszego rozważania są słynne słowa Maryi wypowiedziane do Jezusa:
„Nie mają już wina”. Uwzględniając symbolikę opowiadania o godach
weselnych w Kanie, trzeba nam słowa Maryi zinterpretować jako stwierdzenie faktu, w jakim stanie znajdowało się Przymierze Synajskie w czasach Jezusa i Maryi. Słowa „nie mają już wina” oznaczają, że więź przymierza pomiędzy Bogiem a Izraelem umarła. Stała się jedynie czymś
formalnym. Natomiast brak w niej treści, czyli wiary, zaufania, miłości,
miłosierdzia, Bożej bojaźni, mądrości, itd. Prawo straciło swe pierwotne
znaczenie, proroctwo straciło swoją moc upomnienia, mądrość straciła swoją siłę kształtowania i formowania człowieka. Pozostało jedynie
przyzwyczajenie; dość wygodny, ale nie posiadający w sobie praktycznie
żadnej dynamiki życia nawyk posiadania statusu Narodu Wybranego.
Kto zawinił, że taki był w czasach Jezusa stan tej więzi? W relacji
pomiędzy Panem Bogiem a człowiekiem takie pytanie może okazać się
pułapką. Dlaczego? Ponieważ winnych najprawdopodobniej nie ma.
Przymierze zawarte na Synaju miało charakter tymczasowy, dlatego
w pewnym momencie wyczerpało swoje możliwości, zestarzało się.
Taka była natura tego przymierza – ono musiało kiedyś się zestarzeć.
Natomiast problem Izraelitów z czasów Jezusa polegał na tym, że nie
rozpoznali tego momentu, który św. Paweł nazwał „pełnią czasu” (Ga
4,4-5). Nie odczytali zaproszenia Pana Boga do wejścia w Nowe Przymierze. I wybrali udawanie przed samymi sobą, żeby nic się nie zmieniło, aby zachować swój status Narodu Wybranego przez Boga. Skrupulatnie składali w świątyni ofiary, zachowywali przepisy Prawa, z fantazją rozbudowywali swoje zwyczaje religijne, ale zamykali swoje oczy
na fakt, że przymierze już nie działa i byli w tym bardzo konsekwentni.

Br. Jarosław Kubera OFMCap

Uznam swoją słabość,
Amerykańska lekarz psychia-

tra Elisabeth Kübler-Ross w książce Rozmowy o śmierci i umieraniu opisała etapy psychologicznej reakcji pacjenta i jego bliskich
na wiadomość o nieuleczalnej
chorobie i perspektywie śmierci.
Okazuje się, iż w zetknięciu z tak
trudną do przyjęcia wiadomością,
pierwszą reakcją jest zaprzeczenie tej wiadomości (po nim następują: gniew, targowanie się, depresja i akceptacja), które często
wyrażone jest w słowach: „To nie
możliwe! Nie ja”.
Wynika z tego, że zaprzeczanie,
w określonych sytuacjach jest normalną i zdrową formą reakcji człowieka na zbyt szokującą i trudną
do przyjęcia w danej chwili prawdę. Polega ono na nieświadomym,
zwykle krótkotrwałym, fałszowaniu

rzeczywistości poprzez nieprzyjmowanie do wiadomości faktów,
aby odsunąć myśli i uczucia, które, dopuszczone do świadomości
w danym momencie, wywołują lęk
nie do zniesienia, podobny do lęku
przed umieraniem. Kiedy doświadczamy cierpienia, które jest jakąś
formą śmierci, w naturalny sposób
zaprzeczamy tej prawdzie, nie mogąc przyjąć jej przykrych aspektów, próbujemy w ten sposób choć
na chwilę ocalić się przed niespodziewanym i w naszym odczuciu
śmiertelnym strachem.
Kiedy myślę o przykładzie, to
przychodzi mi na myśl św. Piotr,
który wobec słów Jezusa, iż „musi
On iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów,
i uczonych w Piśmie, że będzie
zabity i trzeciego dnia zmartwych-

czy ulegnę złudzeniu?

wstanie, wziął Go na bok i począł
robić Mu wyrzuty: «Panie, niech
Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie»” (Mt 16, 21n). To
typowy przykład zaprzeczenia, niezgody: „Nie! Nigdy! Nie mam na to
zgody!”. Dlaczego taka reakcja? Bo
taka opcja dla Piotra, podobnie jak
dla każdego z nas, wydaje się zbyt
trudna, niemożliwa, nieprawdopodobna, nie do zaakceptowania.
Zaprzeczenie jest czymś bardzo
ludzkim, czymś, co wyraża naszą
niezgodę na ból, gdyż Bóg stworzył nas nie po to, abyśmy cierpieli;
cierpienie nie jest naszym przeznaczeniem. Jako naturalny odruch
niezgody ta automatyczna reakcja
pośrednio mówi mi o dobrym Bogu,
który wpisał we mnie niezgodę
na cierpienie. I można powiedzieć,
że ta negacja cierpienia świad-

czy o czymś pierwotnym i boskim
w nas, o czymś, co mówi: Moim
przeznaczeniem jest szczęście,
zostałem stworzony do życia, cierpienie jest czymś, na co się wzdrygam, co jest mi obce. Stąd ani moje
ciało, ani mój umysł nie zgadza się
na cierpienie i chcę je wyprzeć ze
świadomości. W tym sensie zaprzeczenie jest dobre, funkcjonalne
i może nam służyć. Niestety, często
rzeczywistość okazuje się brutalna. Pomimo pragnienia uwolnienia się od bólu, on nas nie omija
i nieraz nie jesteśmy w stanie się
mu wymknąć. Niemniej jednak
w pierwszej fazie uświadomienia
sobie niemożności uniknięcia cierpienia, zaprzeczenie staje się pewnym buforem, który zapewnia nam
jakiś odcinek czasu, potrzebny, by
przeżyć zderzenie z bezwzględną

ścią. Pewnego razu mój brat użył
względem mnie określenia: „ty
masz amerykański optymizm, myślisz, że zawsze będzie dobrze,
że wszystko nam się uda zrobić, na zasadzie: yes, we can!”.
Pamiętam, że dało mi to sporo
do myślenia. Czy rzeczywiście mój
optymizm nie ma w sobie negacji
trudności, które wiążą się z różnymi decyzjami? Czy może wiara
w powodzenie jakiegoś przedsięwzięcia nie jest jakąś bezkrytyczną, a słodką, iluzją, w którą chciałbym wierzyć? Sprawa, do której
w rozmowie z bratem podchodziłem z optymizmem, zakończyła
się w istocie sukcesem i nie była
formą zaprzeczania przeszkodom,
lecz wiarą w realne możliwości.
Problem może pojawić się
wtedy, gdy zaprzeczamy jakiejś

KIEDY DOŚWIADCZAMY CIERPIENIA,
KTÓRE JEST JAKĄŚ FORMĄ UMIERANIA,
W NATURALNY SPOSÓB ZAPRZECZAMY
TEJ PRAWDZIE. W TEN SPOSÓB
PRÓBUJEMY CHOĆ NA CHWILĘ OCALIĆ

Fot. Małgorzata Rutkiewicz

SIĘ PRZED ŚMIERTELNYM STRACHEM.
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rzeczywistością. Dlatego mówimy,
że zaprzeczenie to mechanizm
obronny, gdyż chroni nas; chroni
nasze ja przed rozpadem.
Mechanizm
zaprzeczania
w mniejszym lub większym stopniu
towarzyszy nam wszystkim. Czasem mamy osobiste przekonanie
lub pocieszamy naszych bliskich
słowami: że „wszystko będzie dobrze”, starając się w ten sposób
jakby zaczarować rzeczywisto-

chorobie, mówimy, że „to nic takiego” lub tkwiąc w jakiejś iluzji,
myślimy, że „objaw sam przejdzie”. Bywa tak, że rodzice udają,
że nie ma problemu, gdy dziecko
zachowuje się w niepokojący sposób, np. zaczyna otrzymywać słabe oceny w szkole, spotyka się nie
wiadomo z kim lub znika z domu
i wraca do niego pod wpływem alkoholu. Bywa, że na niepokojące
uwagi płynące od wychowawców

rodzice reagują zaprzeczeniem,
mówiąc banalnie: „To nie możliwe. To nie może się przydarzyć
naszemu dziecku!”. Co więcej,
może się zdarzyć, że zaprzeczając
powadze sytuacji i nie chcąc poddać siebie lub innych leczeniu,
używamy do swych manipulacji
Boga. Dzieje się tak – na przykład
– kiedy mówimy: „Jeśli Bóg dopuścił taką chorobę, to na pewno
chce wypróbować moje zaufanie,
ale gdy będę się więcej modlić,
On mnie uzdrowi”. Albo: „Nie
idę do lekarza, bo Bóg wie, co
dla mnie najlepsze i być może teraz chce, żebym chorował”. Taka
argumentacja świadczy o chęci
przerzucania odpowiedzialności
z siebie na Boga i ucieczce od troski o swoje zdrowie. Ewangelia
ukazuje, że z taką pokusą zdecydowanie rozprawia się Pan Jezus,
kiedy szatan proponuje Mu, aby
rzucił się z narożnika świątyni,
podsuwając wyrwane z kontekstu słowa psalmu, w których Bóg
mówi, iż polecił swym aniołom
troskę o człowieka, aby ten nie
uraził swej nogi o kamień. Jezus
Chrystus przeciwstawia się pokusie zrzucania na Boga odpowiedzialności za życie (Mt 4, 5-7).
Grzechem jest zatem negowanie
faktu, iż każdy z nas ponosi odpowiedzialność za siebie.
Chcąc więc trudne momenty
naszego życia uczynić bardziej znośnymi, możemy używać mechanizmu zaprzeczania w mniej lub bardziej konstruktywny sposób. Wykorzystujemy go w sposób pozytywny
i zdrowy np. wtedy, gdy osoba, której sprawiono przykrość, nie płacze
od razu, jeśli jest to zachowanie
nieodpowiednie w danej sytuacji.
Nie uznaje poczucia krzywdy, zaprzecza mu, świadomie powstrzymuje łzy i nie działa pod wpływem
impulsu. Szczególne znaczenie ma
zaprzeczenie w momencie zagroże13

WYZWOLENIEM Z ZAKŁAMANIA
I ZAPRZECZANIA JEST STANIĘCIE
W PRAWDZIE DOTYCZĄCEJ WŁASNEGO
ŻYCIA I UZNANIE PROBLEMU,
Z KTÓRYM SAMI NIE JESTEŚMY
W STANIE SOBIE PORADZIĆ.

Fot. Pixabay

nia lub sytuacji kryzysowej. Wówczas zdolność do emocjonalnego
zaprzeczania może ratować życie,
pozwala bowiem działać efektywnie, a nawet dokonywać bohaterskich czynów. Myślę, że niejednokrotnie słyszeliśmy historie z wojny
lub z jakiegoś wypadku, kiedy to
w dramatycznych i zagrażających
życiu okolicznościach ktoś zachował zimną krew lub był gotów zaryzykować własne życie, aby ocalić
inne osoby. Są to przykłady, które
pokazują, że zaprzeczenie – mniej
lub bardziej świadome – istniejącemu niebezpieczeństwu jest funkcjonalne i potrzebne.
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Oczywiście, zaprzeczanie może
być użyte w sposób niewłaściwy
lub może przerodzić się w szkodliwy i destrukcyjny sposób radzenia
sobie ze stresem. Przykładów takiego niezdrowego zaprzeczenia
w codziennym życiu możemy znaleźć mnóstwo. Od tak banalnych –
kiedy dziecko na prośbę rodziców,
żeby założyło czapkę, bo jest mróz,
mówi, że nie zrobi tego, bo nie jest
mu zimno – aż po sytuację, kiedy
rodzic, który nie wierzy w śmierć
dziecka, czeka na jego powrót
do domu. Często w naszych środowiskach mechanizm zaprzeczania
kojarzy się ze stwierdzeniem oso-

by uzależnionej, że nie ma problemu z alkoholem, bo jak zechce, to
w każdej chwili mogłaby przestać
pić. Szkodliwe zaprzeczanie dotyczy także pracodawcy, który ignoruje sygnały, wskazujące, że jego
pracownik przychodzi do pracy
pod wpływem alkoholu, a ten
z różnych względów go tłumaczy
lub uważa jego problem za nie
istotny. Często żony alkoholików
zaprzeczają, że ich mężowie mają
problem z piciem, matki ignorują
dowody na molestowanie córek
przez ojców, starsi ludzie nie
uznają swej słabej kondycji fizycznej i konieczności zaprzesta-

nia prowadzenia pojazdów, choć
nie są już zdolni prowadzić ich
bezpiecznie – to typowe przykłady zaprzeczania. Ich skutki mogą
być tragiczne.
Warto pytać samego siebie: Czy
nie tkwię w kłamstwie i zaprzeczaniu rzeczywistości? Używam
tego mechanizmu dla zdrowego
uniknięcia zagrażającego uczucia
(na przykład lęku), czy aby zapanować nad emocjami lub dla podtrzymania samooceny w momentach
spotkania z jakąś nieżyczliwością
(wtedy dobrze używamy zaprzeczenia)? Czy może zaprzeczenie
stało się dla mnie formą ucieczki

od rzeczywistości, zakłamaniem,
iluzją i ułudą bezpieczeństwa?
Wiemy dobrze, że alkoholowe
zakłamanie dotyczy zarówno umysłu jak i duszy. Alkoholik często
przez wile lat wypracowuje sobie
sposób argumentacji usprawiedliwiający jego chorobę. Wyzwoleniem z zakłamania i zaprzeczania
jest dla niego stanięcie w prawdzie dotyczącej własnego życia
i uznanie problemu, z którym sam
nie jest w stanie sobie poradzić.
W Ewangelii św. Jana Chrystus
wypowiada słowa, które są kluczowe dla życia w wolności. Zwracając się do ludzi zaprzeczających
cudownemu uzdrowieniu niewidomego od urodzenia człowieka,
Jezus wygłasza niezwykle ważne
słowa: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32).
Wyzwolenie przychodzi po
uznaniu prawdy o własnej bezsilności wobec uzależnienia. Przekonały się o tym rzesze osób pracujących nad sobą zwłaszcza w duchu
Programu 12 Kroków. Uznanie
prawdy o swojej bezsilności wobec
problemu sprawia, że człowiek
staje się gotowy do proszenia o pomoc Boga, dla którego „nie ma nic
niemożliwego” (Łk 1, 37) i który
ma moc przezwyciężenia wszelkiego zła. Widzimy tu niezwykłą
delikatność i pokorę Boga, który
nie zmusza swoich dzieci do przyjęcia na siłę Jego zaproszenia. On
czeka, aby człowiek sam zdecydował, kiedy che prosić Go o pomoc.
Bóg szanuje naszą wolność, a jeśli się zwracamy do Niego przez
Jego Syna, możemy doświadczyć

na własnej skórze prawdziwości
słów Zbawiciela: „Jeżeli Syn was
wyzwoli, będziecie rzeczywiście
wolni” (J 8,36).
Na drodze wyzwalania z iluzji
i szkodliwego zaprzeczania podstawowe jest stawanie w prawdzie wobec Boga, ale także wobec
ludzi. Uznając się za bezsilnych
wobec naszych problemów przed
Bogiem, mamy szansę uznać
swą winę, by móc ją znienawidzić i za nią żałować, jednak nie
mniej ważne jest uznanie prawdy o krzywdach wyrządzonych
bliźnim. Być może przyznanie się
do zakłamania wobec ludzi jest
trudniejsze niż przyznanie się
wobec Boga i siebie. Niesie ono
bowiem ze sobą logiczne konsekwencje, jakimi są – konieczność
przeproszenia konkretnych osób
i zadośćuczynienia im za popełnione winy. A to może oznaczać
nie mały wysiłek, trwający długi okres czasu. Być może świadomość tej konsekwencji, jest
czymś, co odpycha nas od uczciwego stanięcia w prawdzie.
I znowu przed każdym z nas
stoją pytania: Czy tym razem
pójdę drogą prawdy, czy ponownie zdecyduję się na życie w zaprzeczaniu? Czy uznam swą słabość i poproszę o pomoc Boga,
czy raczej pójdę drogą pozornej
niezależności, ulegając złudzeniu, że sam jestem w stanie zapewnić sobie szczęście.
Br. Jarosław Kubera
OFMCap
teolog i pedagog

15

Fot. Barłomiej Pulcyn

Św. Franciszek szukał w naturze
„śladów dłuta” zostawionych przez Stwórcę
i zapraszał całe stworzenie do Jego wychwalania
na właściwy przez każdego sposób, choćby przez
wierność prawom natury.

Br. Łukasz Woźniak OFMCap

Czy św. Franciszek

był ekologiem?

GDY TYLKO ZBLIŻA SIĘ ŚWIĘTO ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU, POJAWIA SIĘ W ME-

DIACH WIELE SKOJARZEŃ ŁĄCZĄCYCH GO Z EKOLOGIĄ I Z SZACUNKIEM DO ZWIE-

RZĄT. EKOLODZY PRZYPOMINAJĄ SOBIE, ŻE ŚW. FRANCISZEK JEST ICH PATRONEM
I CHĘTNIE WYKORZYSTUJĄ JEGO DOBRZE KOJARZĄCY SIĘ WSZYSTKIM WIZERUNEK.

Czy łączenie św. Franciszka z Asyżu z ekologią jest fortunne,

zważywszy, że współczesne spojrzenie ekologów na świat jest często naznaczone panteizmem i rzadko odwołuje się do chrześcijańskiej
wizji stworzenia? Jak to jest z tą ekologią, jej inspiracją oraz samym
Franciszkiem – ekologiem?
Na początku warto zauważyć, że mówiąc tutaj o ekologii, myślimy, o popularnym znaczeniu tego słowa, czyli o kwestiach związanych z ochroną środowiska (sozologia), bo ekologia jako nauka
zajmuje się raczej czymś innym. Zasadniczo początki działań ekologicznych związane są z końcem XIX wieku, wtedy to pojedynczy
przyrodnicy podnosili kwestię kontroli polowań i międzynarodowej
współpracy ze sobą. W 1914 roku utworzono w Szwajcarii pierwszy
europejski park narodowy i było to pierwsze większe wydarzenie
ekologiczne. Potem był kongres w Paryżu (1923) i otwarcie międzynarodowego biura ochrony środowiska w Brukseli (1928) oraz
konferencja w Londynie (1933), skupiająca swą uwagę na problemie
nadmiernych polowań, głównie na słonie w afrykańskich koloniach.
Tak to się zaczęło w formie oficjalnej. Problemem społecznym ekologia stała się po słynnym raporcie sekretarza generalnego ONZ (wygłoszonym w 1969 roku) zatytułowanym: Człowiek i jego środowisko; od tego czasu troska o naturę i kwestia kryzysu ekologicznego
zaczęła interesować rzesze ludzi i stała się po prostu bardzo modna.
Widzimy zatem, że idea ekologiczna w Europie i Ameryce Północnej
wyszła od naukowców, zwłaszcza przyrodników, i na początku miała
za zadanie zwrócić uwagę na los gatunków zagrożonych wyginięciem,
głównie w krajach kolonialnych i na wyspach posiadających unikalne
środowisko przyrodnicze. Tworzono parki narodowe, debatowano nad
zanieczyszczeniem mórz przez statki handlowe i nad błędami w prowadzeniu wielkich upraw rolnych. Pierwsze inspiracje są zatem natury naukowej, a patrząc na krąg kulturowo-religijny możemy śmiało
zaryzykować stwierdzenie, że pierwsi ekolodzy inspirowani byli swoją
kulturą ukształtowaną przez wartości chrześcijańskie. Myśl tę potwierdza nawet Sejm RP, który w uchwale z dnia 27 października 2006 roku
powołującej Dzień Zwierząt, zauważa, że „ogromne zainteresowanie
zwierzętami i sympatia do nich są w naszym kraju związane z kulturowym i chrześcijańskim dziedzictwem Polski”.

DLA ŚW. FRANCISZKA WSZELKIE STWORZENIE
BYŁO JAK SIOSTRA, ZWIĄZANA Z NIM WIĘZAMI

MIŁOŚCI. DLATEGO CZUŁ SIĘ POWOŁANYM, BY

ZATROSZCZYĆ SIĘ O WSZYSTKO, CO ISTNIEJE.

WIERNY PISMU ŚWIĘTEMU, PROPONUJE NAM
UZNANIE PRZYRODY ZA WSPANIAŁĄ KSIĘGĘ,

W KTÓREJ BÓG DO NAS MÓWI I PRZEKAZUJE NAM
COŚ ZE SWEGO PIĘKNA I DOBROCI.
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Zagadnienie ochrony środowiska nie ma więc korzeni panteistycznych (panteizm głosi, że
wszystko jest bogiem, nie ma idei
Boga osobowego), natomiast sama
ekologia, jako temat bardzo dziś
modny, jest wykorzystywana przez
zwolenników wszelkiego rodzaju
religii Wschodu, przez wyznawców reinkarnacji, ideologicznych

wegetarian i wegan. Oczywiście,
można również ekologię dopasować do panteistycznej wizji świata, czemu nie. Z ekologią można
dziś zrobić wszystko, podobnie jak
z samym św. Franciszkiem.
Patron ekologów
Można by pomyśleć, że św.
Franciszek z Asyżu jest patronem ekologów trochę na tej
samej zasadzie, jak jest on patronem aktorów, niewidomych,
pokoju, robotników, ubogich,
więźniów, kupców i harcerzy –
czyli często na zasadzie wolnych
skojarzeń. W ikonografii przedstawia się Franciszka ze zwie-

rzętami, choć on sam nie miał żadnego zwierzęcia (np. św. Roch
jest przedstawiany z psem) ani jego zakon nie jest symbolizowany
przez żadne zwierzę (przykładowo: pies jest symbolem dominikanów, a kruk paulinów). Choć zachowały się opowieści o tym, że św.
Franciszek głosił kazania do ptaków (bo ludzie nie chcieli go słuchać) oraz że okiełznał wilka napadającego na mieszkańców miasta
Gubbio (by pokazać ludziom, że zło dobrem się zwycięża).
Przyglądając się życiu św. Franciszka, trudno się dziwić, że ekolodzy, szukający chrześcijańskich inspiracji dla swojej misji, patrzą
na tego świętego z wielkim szacunkiem. Franciszek stał się bowiem
„bratem powszechnym”, człowiekiem naprawdę nawróconym, kimś
kto odkrył swoje synostwo wobec Boga i przeniósł je najpierw na braterstwo z ludźmi – ze swoimi współbraćmi w zakonie – a następnie
na wielkie braterstwo z całym stworzeniem, także ze światem zwierząt. Nie twierdził, że przyroda jest bogiem lub boska (panteizm), ani
że jest ona jakąś emanacją Boga (panenteizm), ale czuł się dobrze
w świecie stworzonym, podobnie jak on sam, przez dobrego Boga.
Szukał w naturze „śladów dłuta” zostawionych przez Stwórcę i zapraFot. Barłomiej Pulcyn

OBSERWACJA PRZYRODY POMAGAŁA
ŚW. FRANCISZKOWI ROZMYŚLAĆ
O JEZUSIE, O JEGO MISJI I UKIERUNKOWYWAŁA
JEGO MODLITWĘ NA DZIĘKCZYNIENIE ZA
SWOJE ŻYCIE I ZA DZIEŁO ZBAWIENIA ŚWIATA.
DRZEWA KOJARZYŁY MU SIĘ Z KRZYŻEM
CHRYSTUSA, BARANKI Z JEGO OFIARĄ JAKO
BARANKA BOŻEGO, OGIEŃ Z MIŁOŚCIĄ
JEZUSA I Z DUCHEM ŚWIĘTYM, A WODA
Z JEGO POKORĄ.
w dniu 29 listopada 1979 roku (w Liście Apostolskim
Inter Sanctos) ogłosił Patronem Ekologów.
Święty Franciszek z Asyżu tak naprawdę nie był ekologiem we współczesnym rozumieniu ekologii, jednak
możemy powiedzieć, że jego postawa wobec środowiska jest jednym z wielu sposobów realizacji
postawy, którą w dzisiejszych czasach nazywamy ekologiczną, a która została oparta
na chrześcijańskiej hierarchii wartości.

szał całe stworzenie do wychwalania Boga na właściwy
przez każdego sposób, choćby
przez wierność prawom natury.
Prawidłowa postawa ekologiczna wymaga autentycznego powrotu do Boga, prawdziwego nawrócenia, zmiany sposobu myślenia
i postępowania. Człowiek wierzący i nawracający się wnosi do ekologii zdrowe podejście i wolność
od manipulacji oraz dziwnych ideologii. Dlatego Kościół pokazuje
nam, jako przykład kogoś takiego,
św. Franciszka, którego – na prośbę Międzynarodowego Stowarzyszenia Planing environmental
and ecologycal Institute for
quality life – papież Jan Paweł II
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Obserwator przyrody
Święty Franciszek lubił przebywać i modlić się otoczony przyrodą.
Ona przypominała mu o posłuszeństwie Jezusa wobec Boga Ojca. Bo
w odróżnieniu od człowieka świat
przyrody nie buntuje się przeciwko Stwórcy, ale zaopatrzony w wewnętrzne prawa
i instynkty – żyje zgodnie
z tym, jak został stworzony.
Obserwacja przyrody pomagała św. Franciszkowi rozmyślać o Jezusie, o Jego misji i ukierunkowywała jego modlitwę
na dziękczynienie za swoje życie i za dzieło zbawienia świata.
Drzewa kojarzyły mu się z Krzyżem Chrystusa, baranki z Jego
ofiarą jako Baranka Bożego, ogień z miłością Jezusa i z Duchem
Świętym, a woda z Jego pokorą.
Pszczoły pomagały mu zrozumieć pracowitość i cierpliwość, jaką
powinien odznaczać się chrześcijanin i zakonnik, natomiast nie za bardzo podobało mu się funkcjonowanie mrówek, które zdawały mu się
żyć tylko dla pracy, zajęte tylko sobą i zewnętrznymi sprawami.
Papież Benedykt XVI zauważył, że „degradacja natury jest
ściśle związana z kulturą kształtującą współżycie ludzkie”

Fot. Barłomiej Pulcyn

(Caritas In veritate, 51), można zatem powiedzieć, że to, jak
człowiek traktuje przyrodę, pokazuje, jak traktuje siebie i drugiego człowieka. Zniszczenia
w środowisku, jakie po sobie pozostawiamy, wiele mówią o tym,
co siedzi w naszych sercach:
o agresji i samoagresji, o nieumiejętności budowania relacji
i więzi, o frustracji, egoizmie
czy po prostu o tym, jak mało
jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni
z życia czy z samych siebie. Nie
żyjemy w pokoju z samymi sobą
więc nie traktujemy innych ludzi
i reszty stworzenia po bratersku.
Święty Franciszek nazywał
ziemię, na której żył, siostrą
i troszczącą się matką, bo cieszył
się ze swojej codzienności i ze
swojego życia. Z otaczającym go
światem szukał przede wszystkim pokoju, który był dla niego
nie tyle brakiem wojen i konfliktów, ile rodzajem wewnętrznej
łagodności, wolności, zrozumieniem dla innego, braterstwem,
a przede wszystkim był uznaniem
ojcostwa Boga, jako tego, od którego wszystko pochodzi.
W encyklice Laudato Si papież Franciszek napisał o swo-

im przywiązaniu do św. Franciszka i do jego idei braterstwa
ze stworzeniem: „Franciszek
jest w najwyższym stopniu wzorem troski o to, co słabe, oraz
patronem ekologii integralnej,
przeżywanej z radością i autentycznością. Pokazał szczególną
wrażliwość na Boże stworzenie
oraz na najuboższych i opuszczonych. Dostrzegamy w nim,
do jakiego stopnia nierozerwalnie są połączone troska o naturę, sprawiedliwość wobec
biednych, zaangażowanie społeczne i pokój wewnętrzny. Dla
niego wszelkie stworzenie było
jak siostra, związana z nim więzami miłości. Dlatego czuł się
powołanym, by zatroszczyć się
o wszystko, co istnieje. Święty
Franciszek, wierny Pismu Świętemu, proponuje nam uznanie
przyrody za wspaniałą księgę, w której Bóg do nas mówi
i przekazuje nam coś ze swego
piękna i dobroci” (10-12).
Dalej papież zachęca do posiadania wobec natury „Franciszkowego serca”, do zbliżania się do świata z otwartością,
z postawą braterstwa, bo: „jeśli
nie mówimy już językiem brater-

stwa i piękna w naszej relacji ze
światem, to nasze postawy będą
postawami władcy, konsumenta.
Świat to coś więcej niż problem
do rozwiązania, jest on radosną
tajemnicą, którą podziwiamy
w zachwycie, oddając chwałę
Bogu” (12). Drogą dla nas ma
być wychowywanie siebie i innych do przymierza z ludzkością
(zaczynając od przymierza ze
sobą) i ze środowiskiem. Ma być
budowanie kultury życia, zdolnej przeciwstawić się dominującej we współczesnym świecie
kulturze śmierci.
Może zatem warto zacząć
od razu od wyjścia na zewnątrz,
by otaczająca nas przyroda pomogła nam wejść w dziękczynienie
wobec Boga i pomogła nam zrozumieć nas samych.

Br. Łukasz Woźniak
OFMCap
doktor teologii misji
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Okiem terapeuty

Mylślenie życzeniowe i racjonalne
D

laczego zaprzeczamy faktom i zniekształcamy je w umyśle?
Problem polega na tym, że proces myślenia jest rozwarstwiony
i wszystkie jego warstwy czemuś służą. Z jednej strony mamy myślenie racjonalne przetwarzające fakty zgodnie z zasadami logiki,
a z drugiej strony mamy funkcjonalne procesy myślowe zależne
od naszych chciejstw: interpretowanie, przewidywanie, tworzenie
uzasadnień dla (nie)działania, tworzenie planów i oczekiwań.
Myślenie życzeniowe obsługuje nasze pragnienia i potrzeby
oraz strategie radzenia sobie z dyskomfortem psychicznym.
Odłączone od myślenia racjonalnego myślenie życzeniowe –
tworzy system iluzji i zaprzeczania zgodny z naszymi pragnieniami. Pierwotnie wyrasta on z mechanizmów obronnych i złudzeń poznawczych, które pomagają przetrwać w nieprzychylnym środowisku. „Jakoś to będzie”, „pomyślę o tym jutro” – to
mentalne tratwy ratunkowe, które pomagają żyć. Jeżeli uciekamy od cierpienia, myślenie życzeniowe pomoże nam, dostarczając uzasadnienia i tworząc pozytywne oczekiwanie wobec
tego, co zmniejszy ból: „Jestem bardzo zmęczony i mam prawo
wypić trochę piwa (myśl uzasadniająca), wtedy poczuję się zrelaksowany (pozytywne oczekiwanie i obraz wewnętrzny)”.
Jeżeli bardzo czegoś chcemy, np. żeby ktoś nas kochał, myślenie
funkcjonalne stworzy iluzję relacji w postaci wewnętrznych obrazów i przeświadczeń dowodzących, że ktoś – konkretna osoba – nas
kocha, nawet jeśli większość faktów temu zaprzecza. Na pytanie
– co przemawia za tym, że on cię kocha? – pacjentka może odpowiedzieć tak: „No nie wiem. Po prostu w głębi duszy czuję, że on
mnie kocha… tylko nie umie tego wyrazić”. Z dalszej rozmowy wynika, że on się zachowuje jakby był jej zaprzysięgłym wrogiem, ale
ona rozmydla świadomość faktów: „Rzeczywiście powiedział kilka
razy, że jestem głupią dziwką (ostatnio rzadziej mu się to zdarza),
lecz mówił to po wypiciu alkoholu”. A przecież wyzwiska z pijanych
ust bolą tak samo jak z trzeźwych… I chociaż wyklinanie zdarza
się rzadziej, to inne akty przemocy częściej. Kiedy myślenie życzeniowe pacjentki pracuje na pełnych obrotach, zniekształca ona fakty, które podważają jej wiarę w jego miłość. Kiedy skonfrontuję ją
z faktami, będzie zdezorientowana i dalsze scenariusze mogą być
różne; np. ona zdenerwuje się, bo się zaczyna coraz gorzej czuć,
a przecież przyszła do terapeuty, żeby się poczuć lepiej, wytrzyma
zatem do końca sesji, ale na następną już nie przyjdzie.

NIE DA SIĘ ZAPRZECZAĆ
W NIESKOŃCZONOŚĆ. W KOŃCU
– W OBLICZU BEZLITOSNYCH
FAKTÓW MECHANIZMY OBRONNE
PRZESTAJĄ WYSTARCZAĆ.
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System myślenia życzeniowego zazwyczaj towarzyszy silnym pragnieniom popędowym,
nałogowym lub emocjonalnym
zgodnie z zasadą: wierzę w to,
co mi się wymyśliło, żeby mi
dobrze było. Iluzje i zaprzeczenia utrwalają się, bo przynoszą
ulgę i upraszczają rzeczywistość. Są zaraźliwe, kupowane
przez bliskich, powielane w rodzinnych przekazach. Stają
się murem, w którym trudno
obluzować cegiełkę. A co jest
za murem? RZECZYWISTOŚĆ
wewnętrzna i zewnętrzna –
trudna, bolesna, niewygodna,
bo pełna sprzeczności. Są tam
niezaspokojone potrzeby, np.
sensu, poczucia wartości, bliskości, szacunku, akceptacji.
Są tam uczucia, które informują o niezaspokojonych potrzebach: bezradność, smutek,
strach, rozczarowanie, frustracja, gniew. Zadaniem tych
uczuć jest przytrzymanie przy
niezaspokojonych potrzebach,
np. dziecko może wtedy zacząć
płakać i krzyczeć, a dorosły
może podjąć jakieś decyzje.
Dlatego muszą to być emocje
silne i bolesne, bo inaczej nie
byłyby zauważalne. Racjonalne myślenie ma pomóc nam,
byśmy umieli zgodnie z faktami ocenić, jaki sposób zaspokojenia ważnych potrzeb emocjonalnych i duchowych jest
możliwy w naszej rzeczywistości. To mądrze zaprogramowany przez Siłę Wyższą system
psychiczny kierowany zasadą
harmonijnego rozwoju różnych
sfer osobowości. Myślenie racjonalne, funkcjonalne i uczucia mają być wzajemnie uzupełniającymi się regulatorami
rozwoju. Mur zaprzeczeń nas
od tego systemu odcina. Jeśli
nie chcemy widzieć rzeczywi-
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stości ze strachu przed cierpieniem albo z pobudek egocentrycznych („to ja będę tworzyć rzeczywistość”), to oczywiście też będziemy przeżywać emocje, lecz zafałszowane. Uczucia będę bronić systemu iluzji i zaprzeczania. To dla tego uzależnieni złoszczą
się, kiedy im powiesz, że piją w chory sposób: „ja nie mam problemu z piciem, ja mam problem z życiem”. Albo czują bezsilność
i winę, żeby nie widzieć wyboru („skoro nie da się ze mną żyć, no
to muszę pić”). Oczywiście, w większości wypadków zaprzeczanie jest automatyczne, nie wynika z wyrachowanego cynizmu,
lecz z nawyku odłączania się od bolesnych uczuć i trudnego myślenia o decyzjach i rozwiązaniach. Nawyk ten zaczyna się już
w dzieciństwie. Jeśli ważne rozwojowe potrzeby dziecka – takie
jak bezpieczeństwo, opieka, bliskość, ekspresja, samodzielność,
zabawa, realistyczne granice – nie są zaspokojone w stabilny
sposób, dziecko cierpi. Jeżeli jest wrażliwe, a potrzeb niezaspokojonych jest wiele, to cierpi tak bardzo, że jego psychika uruchamia proces odłączenia od tego bólu, żeby mogło przetrwać
do dorosłości, czyli do czasu, kiedy będzie w stanie zaspokoić
swoje potrzeby samodzielnie.
Iluzje i zaprzeczenia pomagają dziecku przetrwać w świecie
zaburzonych dorosłych: „Może zostałem adoptowany. I chociaż
tu mnie nie kochają, to gdzieś tam jest ktoś, kto mnie kocha i tęskni za mną”. Albo: „Nie kochają mnie, bo coś jest ze mną nie
tak, ale jeśli się poprawię, to może mnie pokochają” – taka wiara
nadzieja i miłość bez pokrycia w faktach pozwalają emocjonalnie
przeżyć. Małe dziecko ma małą zdolność do racjonalnego myślenia – zatem życzeniowe myślenie nie wywołuje takiej dezorientacji i dysonansu jak u ludzi dorosłych (podobnie jest z pijanymi,
oni nie mają wątpliwości dopóki nie stanie się coś, czego nie da
się zakłamać). Udręka dezorientacji może pojawić się w miarę

upływu lat wraz z rozwojem
myślenia racjonalnego, które
zasiewa wątpliwości i zmusza
do obsesyjnego rozmyślania,
„jak to właściwie było i jest”.
Myślenie życzeniowe zmaga
się z realistycznym; jeśli wygrają fakty, przestajemy się
targować i przyjmujemy rzeczywistość do wiadomości. Nie
da się zaprzeczać w nieskończoność. W końcu w obliczu
bezlitosnych faktów mechanizmy obronne przestają wystarczać, uczucia się przebijają, bo potrzeby chcą być zaspokojone. Okazuje się, że nasze dzieciństwo, picie, związki
były inne, niż nam się do tej
pory wydawało. Mur zaprzeczeń chwieje się i kruszy…
Agnieszka
Bartoszewicz
psycholog,
psychoterapeuta,
współpracuje z OAT
www.agnieszkabartoszewicz.pl
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Na przetrwanie
dobra jest iluzja
zna tego świata. Wędrówkę rozpoczynamy w nieznanej krainie
iluzji i fantazji, w której wszystko
jest równie prawdopodobne, co
nieprawdopodobne. Nie mając
własnych doświadczeń, opieramy się na tym, co zostało w nas
naturalnie zakorzenione oraz
na opisie świata, który przekazują nam rodzice lub opiekunowie.
Rodzice „wiedzą” wszystko... Jak
młode pelikany łykamy, co rodzice nam powiedzą. Dlaczego? Bo
nasz mózg jest bardzo mądrze pomyślany i działa tak, byśmy przetrwali. Gdy jesteśmy mali, nasze
życie ściśle zależy od rodziców.
O mechanizmach zaprzeczeń
i iluzji mówi się głównie w przypadku uzależnień. Osoba uzależniona,
tworzy iluzję, czyli subiektywną wizję rzeczywistości, która jest odizolowana od świata i podporządkowana nałogowi. Towarzyszy temu zaprzeczanie, czyli obniżona zdolność
do weryfikacji spostrzeżeń i przekonań. Dla mnie dwie powyższe myśli bardzo się ze sobą łączą; osoba
uzależniona jest zależna od nałogu
tak, jak dziecko zależne jest od rodziców. Jako dzieci żyjemy w silnej
iluzji, że świat opisywany przez nich
jest wizją świata obowiązującą dla
wszystkich, a nie odizolowaną i być
może unikalną interpretacją patrzenia na świat. Wola przetrwania każe
nam również zaprzeczyć, gdyby
ktoś zechciał naszą rodzinną wizję
świata zburzyć.
Powyższa refleksja pozwala mi pogodzić się z faktem: czy
tego sobie życzę, czy nie – mój
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mózg jest stworzony do tego, by
żyć w mechanizmach zaprzeczeń
i iluzji. Co więcej, nie tylko godzę
się na to, ale też cieszę się, że tak
właśnie jest. Mój mądrze zaprojektowany mózg robi wszystko,
włącznie z oszukiwaniem mnie,
co do prawdziwości tego świata,
bym przetrwał. Skoro przetrwałem w iluzji aż do teraz, to jest
bardzo logiczne, że dalsze w niej
trwanie da efekt nie gorszy niż
przetrwanie. Ale przecież życie
to wzrost, rozwój, wędrówka, pragnienie wolności i doświadczania
prawdy. Dlatego mózg z jednej
strony chroni mnie przed tym,
czego jeszcze nie jestem świadomy, ale z drugiej strony podsuwa
mi okazje do rozwijania świadomości.
Niby mózg podpowiada, jak
można się rozwinąć, ale w sumie,
po co się szarpać? Przecież wyjście
z iluzji, w której jestem, to wysiłek.
Czy to w ogóle konieczne? Wszystko zależy od kosztów, które ponoszę, tkwiąc w iluzji. Mówiąc wprost:
od ilości cierpienia, którego dozna-

ję. W skrajnym przypadku osoba
uzależniona za „chwilę wolności”
dużo płaci. Potrzebuje dużo wysiłku zarówno do tworzenia iluzji, jak
i podtrzymywania zaprzeczeń. Im
większa iluzja, im większe zaprzeczenie, tym większa presja ze strony „świata”. Z czasem „chwile wolności” są krótsze, a koszty większe.

Fot. Joanna Bronikowska

Nikt z nas rodząc się, nie

Iluzję trzeba karmić coraz bardziej,
a oceny świata patrzącego na odizolowany świat osoby uzależnionej coraz trudniej odpierać, coraz
trudniej im zaprzeczać. Wizja przyszłości jest przerażająca: poddanie
się oznacza utratę kontroli i bezsilność... Ale tylko z perspektywy samej iluzji. Bo ujmując rzecz bardziej
obiektywnie, osoba uzależniona nie
ma kontroli nad nałogiem i jest wobec niego bezsilna. To nałóg staje
się „bogiem”, rodzicem dla osoby
uzależnionej, która bezkrytycznie
jest mu oddana choćby za chwilę
wytchnienia, błogości, wolności.
Piszę o osobach uzależnionych,
ale uważam, że powyższy opis jest
uniwersalny, a szczególnie często
ma zastosowanie w relacjach. Tak
często – dla chwili wytchnienia,
miłości, zapomnienia, spokoju –
tworzymy iluzje na temat siebie
samych, jak również drugiej oso-

by. Zdarza się, że tak trudno przyjąć nam prawdę o sobie i o drugiej osobie, że aż toniemy w zaprzeczeniach. Najczęściej wynika
to z tego, że nie potrafimy inaczej.
W domach rodzinnych wdrukowano nam określone wzorce więzi,
relacji, komunikacji i uważamy
je za powszechnie obowiązujące.
Gdy te wzorce są dla nas niekorzystne, potrafimy się okłamywać,
odcinać od emocji, usztywniać ciało. Z czasem, gdy nasz wewnętrzny konflikt będzie rósł w siłę,
mogą pojawić się nawet choroby,
które w jakimś sensie można widzieć jako krzyk, wołanie naszego
ciała o refleksję, o zwrócenie się
ku prawdzie dotyczącej sytuacji
i nas samych.
Można dopuścić do siebie myśl,
że skoro moje ciało wysyła mi sygnały o tym, jak się ze mną ma,
to może warto zwolnić lub zatrzy-

mać się i przyjrzeć się sobie dokładniej. Jeśli kilka osób z mojego
otoczenia mówi mi o tym, to może
warto, żebym zwątpił w swoją iluzję albo chociaż ją pooglądał. Jeśli moja podświadomość mówi mi
coś poprzez sen, to może próbuje
mnie ostrzec przed dalszym kroczeniem drogą iluzji? Sposobów
na burzenie iluzji jest wiele, ale
zazwyczaj oznaczają konfrontację
z własnymi ograniczeniami i lękami. Wymagają odwagi.
Czy warto burzyć iluzję, w której żyję? Moim zdaniem odpowiedź nie jest oczywista i dużo
zależy od tego, jak się czuję, żyjąc
w niej. Jeśli cierpię, będę szukał
w sobie odwagi do pełniejszego
zobaczenia siebie. W procesie
poznawania siebie zobaczę, że jestem taki i taki: dobry i mroczny,
silny i słaby, uważny i roztrzepany, łagodny i surowy.

ZDARZA SIĘ, ŻE TAK TRUDNO
PRZYJĄĆ NAM PRAWDĘ O SOBIE
I O DRUGIEJ OSOBIE, ŻE TONIEMY
W ZAPRZECZENIACH. NAJCZĘŚCIEJ
WYNIKA TO Z TEGO, ŻE NIE
POTRAFIMY INACZEJ. W DOMACH
RODZINNYCH WDRUKOWANO
NAM OKREŚLONE WZORCE RELACJI
I KOMUNIKACJI I UWAŻAMY JE ZA
POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE. GDY TE
WZORCE SĄ DLA NAS NIEKORZYSTNE,
POTRAFIMY SIĘ OKŁAMYWAĆ
I ODCINAĆ OD EMOCJI.
Być może to, czego się o sobie
dowiem, przywitam z niechęcią,
może doznam bezsilności, ale jednak jest we mnie nadzieja, poparta doświadczeniem, że po trudach
wędrówki spotkam łagodność,
zrozumienie, spokój i wolność

Rafał Stolarek
prowadzi blog
NaszeRelacje.pl
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Kolorowe pisanki

ZAPRZECZENIE – TO MECHANIZM OBRONNY. W PSYCHOLOGII I PSYCHOANALIZIE TO
FAŁSZOWANIE OBRAZU TERAŹNIEJSZOŚCI POPRZEZ NIEPRZYJMOWANIE DO WIADOMOŚCI FAKTÓW – W CELU ODSUNIĘCIA OD SIEBIE NEGATYWNYCH MYŚLI I UCZUĆ.

Zaprzeczamy faktom na każ-

dym kroku. „Wcale nie był pijany,
tylko bardzo zmęczony. Nie mam
za dużo pracy, tylko za mało czasu. Nie potraktowano mnie gorzej, lecz tak wyszło”. Jesteśmy
w stanie na każde wydarzenie,
każdą sytuację spojrzeć przez
zamglone okulary, a potrafimy
jeszcze zamknąć oczy.
Przychodzi nam to tym „łatwiej”,
że często wychowuje się nas w kontrze do naszych uczuć: „wydawało ci
się, niemożliwe, tak nie było, coś pokręciłeś, to nieprawda”. Nieustannie
kwestionowani, zaczynamy wątpić
w nasze władze umysłowe i zdolności percepcji. Nie ufamy swoim uczuciom, odruchom, intuicji, w każdym
razie na poziomie emocjonalnym.
Na poziomie fizycznym jeszcze sobie
radzimy: jak dotykam czegoś gorącego, to cofam rękę, nie trzymam jej
tam aż się pokryje bąblami.
Zakłamujemy, fałszujemy, zaprzeczamy. I już jest dobrze. Już
nie widzimy, że siedzimy w łajnie
po pas, że jesteśmy z kimś, kto nas
niszczy, że sami jesteśmy toksyczni i destrukcyjni, że zabijamy siebie i innych swoim uzależnieniem
– od alkoholu, leków, seksu, pracy
(wybierz własne). Zatykamy uszy
na głos rozsądku, okopujemy się
na swoich pozycjach, wznosimy
mury i siedzimy tak, póki nie zagrzmią trąby jerychońskie i cała
nasza misterna konstrukcja się nie
zawali. Dopiero gdy ekipa ratownicza wyciągnie nas z gruzów – albo
gdy sami się wygrzebiemy – każdy
z nas powie: „jaki ja byłem ślepy!”.
Mając za sobą trzy zakłamane
związki, trzykrotne mocne trwanie w iluzji, mogłabym przebierać
w przykładach sytuacji, kiedy to głucha i ślepa na wyjące sygnały alar26

mowe i czerwone rozbłyski lamp
awaryjnych – parłam do przodu,
udając, że jest ok. Narzuca mi się
jednak pewne wspomnienie, kiedy
było to chyba najbardziej oczywiste.
Tak się zdarzyło, że ja i mój
partner spędziliśmy jakąś weekendową noc w moim rodzinnym
domu, serwując sobie różnorakie
używki. Nazajutrz byliśmy w stanie ciężkiej nieprzytomności, a wybieraliśmy się na imprezę. Nie pamiętam już, co było zapalnikiem,
w każdym razie rozpętała się dzika
awantura, to znaczy on mnie zwymyślał, zmieszał z błotem.

Wiadomo (teraz), że byłam
współuzależniona (jestem DDA),
że miałam cały wachlarz syndromów w pełnym rozkwicie
i nie umiałam odpowiednio zareagować na jego zachowanie. Nie
zmienia to faktów – człowiek,
który rzekomo był mi najbliższy,
potraktował mnie przemocowo
i uważał, że nic się nie stało. A ja?
Ja najbardziej upokorzona byłam
tym, że świadkiem awantury była
moja mama i nie będzie mi już tak
łatwo udawać, że nic się nie stało.
Czy zachował się tak pierwszy raz, czy pierwszy raz na mnie

przesadzam, świruję, niepotrzebnie
się czepiam i w ogóle źle to widzę.
W ostateczności wykrzyczę sobie
i światu, że po prostu będę to robić,
no bo tak! Bo zrezygnowanie z mojej „używki” będzie jeszcze bardziej
bolesne niż to, co się dzieje teraz.
A przynajmniej ja tak uważam.
Myślę, że dzieje się tak
w przypadku każdego zaprzeczenia: nie zaprzeczamy dlatego, że
jesteśmy niespełna rozumu. Zaprzeczamy, zamykamy oczy, bo
nie chcemy widzieć, bo widzenie
jest zbyt bolesne. A przynajmniej
tak nam się zdaje. Niszczy nasze
marzenia, obietnice, nadzieje.
Niszczy naszą iluzję, w której, jak

ZAMYKAMY OCZY, BO NIE CHCEMY WIDZIEĆ, BO
WIDZENIE JEST ZBYT BOLESNE. A PRZYNAJMNIEJ
TAK NAM SIĘ ZDAJE. NISZCZY NASZE MARZENIA,
OBIETNICE, NADZIEJE. NISZCZY NASZĄ ILUZJĘ,
W KTÓREJ, JAK SĄDZIMY, JEST NAM WYGODNIE ŻYĆ.

sądzimy, jest nam wygodnie żyć.
Chcemy, żeby było tak, jak chcemy i zrobimy wiele, żeby nie dać
odebrać sobie złudzeń.
Z mojego doświadczenia wynika, że w zaprzeczaniu uruchamia
się intuicja, nasz system alarmowy, który zwykle działa bardzo
sprawnie – i który równie sprawnie niekiedy zagłuszamy. Najlepiej
byłoby, gdybyśmy zaufali intuicji,
która często stanowczo mówi: „Nie
rób tego, nie pozwalaj na to, nie
wchodź w to. To nie jest tak, jak
on/a mówi, jest tak, jak czujesz”.
Niestety, nader często lekceważymy podpowiedź intuicji i robimy
„swoje”. To znaczy: postępujemy
wbrew sobie, ignorując znak – „zakaz przejazdu”. Zdarza się jednak,
że wydarzy się coś, co zmusi nas
do zastanowienia się (wbrew sobie)
albo do spojrzenia na całą sytuację
(nasze położenie) w innym świetle.
Pisałam już o tym, ale nie omieszkam powtórzyć – że w przypadku
każdego problemu/wątpliwości najlepszym wyjściem jest uczciwość,
rzetelność wobec siebie, stanięcie w prawdzie. Nie tak, jakbym
chciał/a, żeby było, ale tak, jak jest.
Nie: „och, pewnie mi się wydaje,
wcale nie jest tak źle”, tylko: „dobra,
zobaczmy, jak jest naprawdę”.
Trwanie przy sobie, dbanie o stan
swoich emocjonalnych bezpieczników, przygotowanie kotwic, które
przytrzymają nas, gdy zaczniemy
dryfować – może nam pomóc nie
wejść w zaprzeczenie lub się z niego
wydostać. Żebyśmy następnym razem, gdy znów nie posłuchamy głosu
intuicji, zdołali wyjść z zaprzeczenia
mniej poturbowani. Żeby nasze „zapicie” nie wydarzyło się wcale albo
chociaż nie trwało długo.
Do zobaczenia w niezakłamanej rzeczywistości.
Ewa Skórska

Fot. Pixabay

Zaprzeczam, zakłamuję, zapijam

krzyczał? Nie. Czy kiedykolwiek
zrobiłam coś prócz tego, że zanosiłam się od płaczu? Ależ skądże.
Mechanizm działania, gdy się
go zna, jest dość prosty: nie mogę
zobaczyć, że krzywdzi mnie to, czego tak bardzo chcę, coś, co mnie
uszczęśliwia ( alkohol, seks). Jeśli
narkotyki dają mi haj, to niech licho weźmie wszystko inne, będę
trzymać się haju. Jeśli praca buduje moje poczucie wartości, to będę
pracować więcej i więcej, żeby we
własnych oczach urosnąć jeszcze
bardziej. I nawet gdy włączą mi
się sygnały alarmowe: „nie jestem
szczęśliwa”, to ktoś szybko (albo ja
sama) zagłuszy je powtarzaniem, że

tłumaczka literatury rosyjskiej i angielskiej, miłośniczka krajów skandynawskich,
reżyserka i animatorka kultury, bibliotekarka w gimnazjum, promotorka zdrowego, trzeźwego stylu życia
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stopniu) ogromny wpływ na moje
obecne życie. Dziś wiem, że poprzez
wyuczone mechanizmy obronne
i wypieranie rzeczywistości pakowałam się ciągle w niezdrowe sytuacje.
Wikłałam się w potrzeby i uczucia
innych; najpierw rodziców i rodzeństwa, potem kolegów i koleżanek,
w końcu męża i dzieci. Skutek? Nie
chciało mi się już żyć. Czułam się
zmęczona, sponiewierana nieustanną grą, udawaniem kogoś innego
niż jestem. Uznałam, że taki ktoś,
jak ja, nie zasługuje na szczęście,
na miłość, której byłam głodna. Koniec końców – trwanie w wiecznym
zaprzeczeniu doprowadziło mnie
do ciężkiej depresji, znalazłam się
na krawędzi życia i śmierci. Boży
plan wobec mnie był jednak inny.

Fot. Pixabay

ilka lat temu przyznałam
się przed sobą, że żyłam w permanentnym zaprzeczeniu. Najpierw
wychowywałam się w alkoholowym domu, w świecie pełnym iluzji
i zaprzeczeń, które z ochotą przeniosłam (nieświadomie) do swego
dorosłego życia. Bo świat iluzji i zaprzeczeń nie tylko u alkoholika, ale
również u jego dziecka jest świetnym mechanizmem obronnym.
Jako dziecko desperacko żebrałam u swoich rodziców o miłość
i akceptację, a jako nastolatka rozpaczliwie robiłam to samo, szukając
uznania w grupie rówieśniczej, co
skończyło się dla mnie ogromną katastrofą. Byłam oskarżycielem i zarazem ofiarą; obwiniałam wszystkich
za swoje życiowe niepowodzenia.
Jako dziecko alkoholika nauczyłam się, jak skutecznie zaprzeczać
faktom, jak skutecznie chować się
za kłamstwem, by tylko prawda
o mojej rodzinie, o moim domu nie
wyszła na jaw, żeby tylko nie usłyszeć: „twój ojciec to alkoholik”. Bo
cóż dziecko alkoholika jest warte?
W okresie mojego dorastania prawie wszyscy ojcowie moich koleżanek pili (było na to ogólne przyzwolenie). Ojciec mój nie był wyjątkiem;
mógł upijać się zarówno w pracy, jak
i w domu na wszystkich spotkaniach
rodzinnych. Jednak gdyby prawda ta
wyszła poza dom i okazało by się, że
„ojciec ma problem z alkoholem”,
to by się dopiero działo. Może zacni towarzysze nie wyrzucili by go
z partii, może nie straciłby swojego
wysokiego stołka, ale i tak zostałby
napiętnowany społecznie. Cała rodzina zatem, na czele z mamą, robiła wszystko, by nasza smutna prawda nie ujrzała światła dziennego, a
nasz tatuś żeby miał komfort picia.
Tak więc można powiedzieć, że
system iluzji i zaprzeczeń wyssałam
z mlekiem matki; stał się moją drugą
naturą. Powoli zaczęłam sama wierzyć, że nie ma żadnego problemu
w naszej rodzinie, że wszystko jest
ok. Nie mogłam, i chyba nawet nie
wiedziałam, że mogę, wyłamać się
z systemu. Każde niezadowolenie,
każdy mój sprzeciw lub jakiekolwiek
negatywne zdanie wyrażone na temat

pijanego ojca lub odmowa pójścia
z kanką do karczmy po piwo dla niego – groziło upokorzeniem, a nawet
pobiciem.
Choć bardzo tego nienawidziłam,
byłam kumpelą i powierniczką taty
i mamy, co doprowadziło do tego, że
w pewnym momencie mojego życia
nie wiedziałam już, kim jestem i co
jest w nim kłamstwem, a co prawdą.
Nieustanne dbanie, by prawda o moim dysfunkcyjnym domu,
o mnie – córce alkoholika, która
moczy się ze strachu w nocy – nie
wyszła na jaw – wbiła mnie w poczucie wstydu i winy. Aż w końcu
pękłam i sięgnęłam swojego dna:
zostałam narkomanką. Lista substancji odurzających, które zażywałam, stawała się coraz dłuższa, a ja
nie czułam ulgi. Chcąc się wyzwo-

lić z systemu iluzji i zaprzeczeń,
jaki obowiązywał w mojej rodzinie,
stworzyłam własną iluzoryczną
przestrzeń. I przez kilka lat – narkotyzując się – wykreowałam własny
system zaprzeczeń.
Zakłamywałam
rzeczywistość;
przeczyłam faktom, wmawiałam ludziom, że czarne jest białe; stałam
się marionetką, która sama pociągała za sznurki. Nie potrafiłam nic
zmienić w swoim dorosłym życiu
nawet wtedy, gdy zostałam żoną
i mamą, chociaż obiecywałam sobie,
że moje życie rodzinne będzie wyglądało zupełnie inaczej niż to, którego doświadczyłam w dzieciństwie.
Tymczasem wciągałam – nawet nie
zauważyłam kiedy – w mój świat iluzji i zaprzeczeń najpierw nowo poślubionego męża, a potem naszą córkę.

Przez grzeczność

nie zaprzeczę
Stawałam się agresywna, kiedy
wypominali mi dysfunkcyjne zachowania moich rodziców i moją bierność wobec nich. Broniłam tego
toksycznego grajdołka – w którym
tkwiłam w dzieciństwie – jak lwica
swojego terytorium, gdyż czułam
się w nim jednak bezpiecznie. Nie
chodzi tu o bezpieczeństwo w sen-

sie dosłownym, lecz raczej o strefę
pewnego komfortu – osobliwą zonę,
z której nikt nie chciał się wydostawać, bo gdyby to zrobił, istniało zagrożenie utraty sensu życia.
Słowem, startowałam w dorosłość w toksycznej atmosferze, która ma (choć może już w mniejszym

Rozmowy ze sobą twarzą
w twarz i kilka lat terapii i warsztatów na Programie 12 Kroków
pozwoliło mi wyzwolić się przede
wszystkim z iluzji, w jakiej do tej
pory żyłam. Po rachunku sumienia, którego dokonałam przed
Bogiem – w ramach wspomnianego programu – odsłoniła mi się
nowa rzeczywistość i chęć nazywania rzeczy takimi, jakimi są.
Wyrwałam się ze świata magiczno
-życzeniowego i zaczęłam żyć nie
tylko w prawdzie, ale i w zgodzie
ze sobą. Jakież to jest wyzwalające – zrzucenie z siebie pancerza
iluzji i zaprzeczeń i wyraźne stawianie innym granic. Na początku mówienie NIE, gdy nie wyrażałam zgody na pewne zachowania osób z mojego otoczenia, było
dla mnie rzeczą trudną. Ale z czasem stało się rzeczą naturalną.
Dziś nie mogę się nadziwić,
jakie cuda zdarzyły się, w moim
życiu, gdy zburzyłam w nim mur
kłamstw i zaprzeczeń. Te cuda dostrzegają też wszyscy, którzy są ze
mną w relacjach. I często mówią
mi: „Jesteś osobą prawdziwą, nie
ma w tobie fałszywej nuty”. Wtedy
pół żartem, pół serio odpowiadam:
„Przez grzeczność nie zaprzeczę”.
J. DDA
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Co by na to powiedział Jezus?

JESTEM BLISKO SIEBIE. DZIĘKI BOGU! I TYLKO DZIĘKI NIEMU. NIESTETY CZASEM
ZDARZA MI SIĘ O TYM ZAPOMINAĆ, ALE W KOŃCU JESTEM TYLKO CZŁOWIEKIEM.
wszystko było prawdą i wszystko było kłamstwem, wszystko było
dobrem i wszystko było złem, gdzie wszystko było normalne, a jednak normą nic nie było. Każdy z dorosłych dzieci alkoholików miał
inną historię, lecz myślę, że tę samą niepewność.
Moja niepewność zaczęła mnie przerastać w liceum. Przez całe
dzieciństwo byłam wręcz idealnym dzieckiem, które przynosiło same
piątki, chętnie się uczyło, zawsze było lubiane, uprzejme i wesołe, nie
było w nim miejsca na nic, co mogło by się nie spodobać dorosłym.
Do liceum nie chciałam pójść; z perspektywy czasu wiem, że uważałam się za niegodną pójścia do lepszej szkoły, a z drugiej strony
wiedziałam też, że to wysoka poprzeczka i cały mój perfekcyjny wizerunek może legnąć w gruzach. Rozpoczęłam jednak naukę w podobno najlepszym liceum w mieście, ale przez cały rok próbowałam
się przenieść prawie do wszystkich innych szkół średnich. W końcu
odpuściłam. Nie byłam już piątkową uczennicą, więc starałam się
nadrobić to poprzez angażowanie się w inne aktywności – samorząd uczniowski, pracę czy hobby. Biorąc pod uwagę to, że w domu,
przynajmniej w swoim mniemaniu, stałam się matką dla braci oraz
opiekunką dla rodziców, wszystko zaczęło mnie przerastać. Spod
pięknych masek zaczął wychodzić mój smutek, złość, frustracja,
bezsens. Nie miałam więcej siły, aby zaprzeczać temu, że to wszystko we mnie jest i chce wyjść na światło dzienne.
Próg dorosłości przekroczyłam pod rękę ze stanami depresyjnymi oraz pierwszymi objawami nerwicy. Całe szczęście Bóg czuwał!
Czego oczywiście jeszcze nie wiedziałam. Miesiąc po osiemnastych
urodzinach odwiedziłam ciocię na drugim końcu Polski. Mimo że
zawsze była cudownym człowiekiem, wydawała mi się jeszcze bardziej ciepła, radosna i wolna... Opowiedziała mi o swojej terapii
i syndromie DDA, dała książkę, którą wchłonęłam w dwa wieczory,
udzieliła cennych wskazówek. Była dla mnie ogromnym autorytetem, więc nie śmiałam podważać jej zdania. Dodatkowo, w książce,
którą od niej dostałam, odnalazłam się w stu procentach. Mówiła
też o Bogu Ojcu, ale to w tamtym momencie mnie zupełnie nie interesowało. Uważałam, że człowiek może mi pomóc, ale nie Bóg
Ojciec, bo najzwyczajniej w świecie nie interesuje Go moja osoba,
co było absolutnym przeniesieniem z mojego biologicznego ojca,
którego interesowali wszyscy oprócz jego najbliższej rodziny.
Kilka tygodni później trafiłam na terapię i pierwszy raz zaczęłam
mówić i przede wszystkim myśleć o sobie. Przejrzałam na oczy i zobaczyłam, że żyję w świecie fikcji. Z każdą sesją terapeutyczną burzyło się wszystko, co zostało zbudowane wokół mnie – przeze mnie
samą i przez moich bliskich. Ciężko było stanąć twarzą w twarz z tym
wszystkim, co wyparłam. Z winnej stałam się ofiarą, z chronionej
krzywdzoną, a z ideału poranioną dziewczyną, która nie ma pojęcia,
kim jest. Z pierwszej terapii, mimo że bardzo dużo pracowałam nad
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sobą w tym czasie, niewiele konkretów pamiętam, ale doskonale
zapamiętałam jedno spotkanie.
Dokładniej – jedno pytanie.
Podczas sesji rozmawiałyśmy
z terapeutką o moim poczuciu
własnej wartości, a właściwie
jego braku, i wtedy zadała mi
pytanie, które myślę, że przeważyło nad wszystkim, co wydarzyło się później – „A jak
myślisz, co by na to powiedział
Jezus, czy dla Niego jesteś bezwartościowa?”. Po chwili odpowiedziałam, że nie, chociaż nie
do końca w to wierzyłam.
Wtedy pierwszy raz pomyślałam, że może warto jednak
zwrócić się ze swoimi sprawami
do Boga, do Jezusa. Tak zrobiłam,
ale szłam do Niego zupełnie po
omacku. Chociaż miewałam różne momenty, wiem, że zawsze
był przy mnie i stawiał na mojej
drodze ludzi, którzy pomagali mi
dostrzegać rzeczywistość – taką,
jaką naprawdę jest. Czasami
miałam wrażenie, że prostowanie przeszłości było dla mnie
trudniejsze niż sama przeszłość.

WIEM, ŻE JEZUS
ZAWSZE BYŁ PRZY
MNIE I STAWIAŁ NA
MOJEJ DRODZE LUDZI,
KTÓRZY POMAGALI
MI DOSTRZEGAĆ
RZECZYWISTOŚĆ
– TAKĄ, JAKĄ
NAPRAWDĘ JEST.

Fot. Małgorzata Rutkiewicz

Wychowałam się w domu dysfunkcyjnym, czyli w takim, gdzie

A może tak właśnie jest, nie wiem,
w każdym razie to było i jest jedno
z moich najpiękniejszych przeżyć.
Nie ma dla mnie nic cudowniejszego niż stawanie w prawdzie
przed sobą, przed drugim człowiekiem i przed Bogiem. Tego też
wymaga od nas Jezus – stawania
w prawdzie i w miłości. Świadomość tego, co się dzieje wokół

nas, a także w drugim człowieku, czy w nas samych – daje wolność,
a przecież do tego zostaliśmy powołani, aby żyć w wolności.
To pojęcie jest niestety dziś trochę wypaczone, ponieważ ograniczone zostało do tego, że „ludzie wolni robią to, na co mają ochotę”. Moim zdaniem to coś więcej. Człowiek wolny wie, co robi,
dlaczego to robi i do czego to prowadzi. Dlatego chcę być jak najbliżej siebie, drugiego człowieka oraz oczywiście Boga. Coraz bliżej prawdy, bo ona nas wyzwoli.
Aneta
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Fot. Małgorzata Rutkiewicz

Sedno mądrości
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trzyżyna 2018. Przyjeżdżam oddalona od Boga do domu
rekolekcyjnego ojców Salezjanów
na Kroki 10-12. Jestem zbuntowana i stoję tyłem do religii, do wiary. Ponieważ jestem w Strzyżynie,
prędzej czy później musi to wypłynąć: w rozmowach na grupie,
na mitingach. Słucham, jak ludzie
mówią o „swoim” Bogu i czuję się
bardzo zamknięta na ich słowa.
Mówię, jak ja się czuję – z gniewem, frustracją, złością. Słuchają
mnie spokojnie, ze zrozumieniem,
mówią, że Bóg jest miłością, zawsze. Nie rozumiem tego, nie czuję, nie wiem, co to znaczy. Rozmawiam z kilkoma osobami w różnym czasie i słyszę to samo, te
same słowa, te same zwroty. „Bóg
jest miłością, czy o tym wiesz, czy
nie”. Jestem zła, w końcu wywalam wszystko Ani, która jest tam
na turnusie DDA: że nie potrafię
tego poczuć. I wtedy ona z absolutnym spokojem mówi: „Wiesz,
jest taka książka”. „Przypadkiem”
ma ją przy sobie. „Przypadkiem”
może mi ją pożyczyć. Biorę tę
ksiązkę: Tak, ale… Medytacje
codzienne Richarda Rohra.
Z książkami, zwłaszcza takimi,
których nie jestem pewna, mam
tak, że je sprawdzam: otwieram
i czytam dowolny fragment, czasem dwa. Jeśli mnie zaintrygują,
czytam od miejsca sprawdzenia,
a potem wracam do początku
i czytam dalej.
Do książki Tak, ale… Richarda Rohra, franciszkanina,
podeszłam sceptycznie, ale i z ufnością, choć może brzmi to nieco
schizofrenicznie. Sceptycznie, bo
o chrześcijaństwie będzie opowiadał „jakiś” zakonnik, a z ufnością, bo w końcu działo się to
na Strzyżynie, gdzie czasem wydarzają się cuda, a i książkę dostałam od Ani, jednego z dobrych
duchów mojego życia. Zaczęłam
czytać, aż w końcu oddawałam

autorowi każdą wolną chwilę.
Mówiłam Ani: „spędziłam dzisiaj
z Rohrem cały poranek”. I usłyszałam: „to chyba najlepsze towarzystwo z możliwych!”.
I tak było. Przeczytałam całą
tę księgę – ponad 400 stron! –
w ciągu tygodnia i tylko liczyłam,
ile zostało mi godzin w przeliczeniu na strony albo na odwrót. Po
powrocie do domu kupiłam własny egzemplarz. Jednym słowem,
wsiąkłam na amen.
Co takiego się stało, że ktoś
zniechęcony do wiary pochłonął
medytacje franciszkanina w tydzień? Nie wiadomo. Może tak
naprawdę chciałam, żeby Bóg był
miłością, i żeby ktoś umiał mi to
pokazać. Może odpowiadał mi język i nienachalna narracja. Może
Rohr mówił właśnie to, co zawsze
czułam, tylko nie potrafiłam nazwać. W każdym razie dogadaliśmy się z autorem od pierwszej
przeczytanej przeze mnie strony.
Nie bez znaczenia było również to, że miałam możliwość zagłębić się w każde zdanie, bo nic
mnie nie rozpraszało – żadne tam
pranie, zmywanie, wychodzenie
z psem czy inna praca. Mogłam
na spokojnie wracać do tego,
czego nie przyswoiłam od razu.
Mogłam spokojnie czytać teksty
o Bogu napisane w sposób, który mnie nie odrzucał, mówiące
o rzeczach, które były mi bliskie.
Pokazujące codzienność i uchylające rąbka tajemnicy.
Bo o. Rohr mówi dużo o medytacji, nowym duchowym poziomie, o chrześcijaństwie w jego aktualnej postaci, o nauczaniu Jezusa. Bez moralizatorstwa serwuje
przemyślenia, do których doszedł
na drodze życia. Którymi się dzieli, bo co się mają marnować. Które
propaguje, bo są ważne. I mocne.
Czytałam, czytałam i czytałam,
rozmawiałam z ludźmi, opowiadałam o tym, czego się dowiedzia-

i miłości

łam i niemal fizycznie czułam, jak
wypełnia mnie spokój. Jak moje
wątpliwości zostają zaopiekowane odpowiedziami. Jak dostaję to,
czego potrzebuję, nie w formie
prostych wskazówek, lecz w postaci rozproszonych przemyśleń,
które wchłaniają się we mnie, gasząc pożar frustracji i wrogości.
Jak znajduję spokój w tym, co czytam i chcę więcej.
Medytacje…,
zaczerpnięte
z wykładów i przemówień zostały
podzielone i ułożone tak, że można
czytać je wyrywkowo, w każdym
razie w ramach jednego z działów.
A tych jest siedem: Metodologia,
Fundament, Ramy, Ekumenizm,
Transformacja, Proces i Cel. Tytuły brzmią dość twardo, ale w tym
sztywnym opakowaniu jest dużo
dobroci i łagodności.
Zastanawiałam się długo, jak
przybliżyć styl pisania autora,
szukałam natchnienia w necie,
znalazłam informację, że „publikacja stanowi dzieło życia Richarda
Rohra. Podejmuje wątki dotyczące fundamentalnych zagadnień,
z którymi musi się zmierzyć każdy
dojrzały chrześcijanin, by móc pogłębić swoje życie duchowe (…).
Stanowi fascynującą wyprawę po
kartach świętej Księgi, dzięki której każdy chrześcijanin odnajdzie
Boże światło”. Słowa te brzmią nieco patetycznie, nie wiem, czy sam
Autor nie odżegnałby się od takiego podsumowania swojej pracy.
Bliższa duchowi dzieła wydaje mi
się wypowiedź dr. Davda G. Bennera, umieszczona na okładce książki: „Zbiór codziennych rozważań,
dostarczających raczej solidnej
strawy do przeżucia niż ciepłego
mleka dającego dobre samopoczucie (…). Podzielona jest na mniejsze porcje, dzięki czemu nie ma
ryzyka zadławienia się. Warto
kontemplować nad rozważaniami
o. Rohra, gdyż są one owocem dobrze przeżytego życia”.

Emocjonalnie o książkach
Ewa Skórska
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Ponieważ nie smakujemy naszych chwil, ponieważ nie są
one dla nas ani pełne, ani rzeczywiste, ani też nie rozgrywają się dla nas w teraźniejszości, nigdy nie czujemy się
spełnieni i ciągle nam czegoś
brakuje. Co więcej, tworzymy
sztuczną pełnię oraz rozproszenie, a następnie spędzamy
czas, wypełniając nimi jego
pustkę. Albo Bóg jest w chwili obecnej, albo Go w niej
w ogóle nie ma. „Chwila obecna jest tak doskonała jak tylko może być”
(Potęga chwili obecnej).

Fot. Małgorzata Rutkiewicz

Czy jest choć jedno miejsce w twoim życiu, w którym dajesz lub otrzymujesz miłość?
Jeśli dzieje się to w jedynym miejscu, może dziać się wszędzie. Jeśli jesteś naprawdę
zdolny kochać jedną osobę, jesteś zdolny kochać więcej niż jedną osobę (…). Właściwym habitatem dla prawdy jest relacja międzyludzka, sposób, w jaki nawiązujemy relację z dowolną osobą, jest także sposobem, w jaki nawiązujemy ją z wszystkim innym.
(Poznanie poprzez relacje).

Tak, ale… Medytacje codzienne.
Autor: Ojciec Richard Rohr.
Tłumacz: Łukasz Malczak.
Wydawnictwo M, Kraków 2014.
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Jednak wszystkie te wyszukane
sformułowania i pieczołowicie skojarzone zwroty bledną przy tym, co
chce nam przekazać Autor. Dlatego
zamiast peanów na temat stylu,
wartości tekstów franciszkanina,
kilka mocnych cytatów z Tak, ale…
(w nawiasach tytuły medytacji):

wadza do życia Jezusa kobiety,
ukazując Jego niezwykły sposób relacji z nimi. Ewangelista
chce, by Jezus był dostępny dla
opuszczonych i przegranych,
a w takiej sytuacji zazwyczaj
znajdowały się właśnie kobiety
(Ewangelia czystej łaski).

Miłosierdzie i inkluzywność –
Jezusowa posługa wyrzutkom
społeczeństwa, gojom i ubogim – są w Łukaszowej Ewangelii wielokrotnie podkreślane.
Dzięki takiemu ujęciu Ewangelia św. Łukasza bywa również
nazywana ewangelią kobiet.
W stopniu znacznie większym
niż którykolwiek z pozostałych
ewangelistów św. Łukasz wpro-

Religia ma służyć jedności
z Bogiem, a nie porządkowi
społecznemu, a jednak ludzie
sprawujący władzę zawsze
chcą ją wykorzystywać do zaprowadzenia ładu w społeczeństwie. Takie działanie
zanieczyszcza istotę religii
i przesłania jej cel
(Religia nie służy porządkowi
społecznemu).

Reformacje i rewolucje pod hasłem „wszystko albo nic” nie są
ani prawdziwymi reformacjami,
ani prawdziwymi rewolucjami.
Przez większość dziejów jednak
o tym nie wiedziano aż do teraz
(…). W takim postępowaniu nie
ma prawdy! (…).
Twój obraz Boga tworzy Ciebie.
Twój obraz Boga tworzy Ciebie.
Twój obraz Boga tworzy Ciebie
(Nie udowadniać niczego, lecz
doświadczyć kogoś).
***

Gdy dojrzewamy i wkraczamy w drugą połowę życia, nie musimy odrzucać tradycji, praw, wytyczonych granic i wcześniejszych praktyk (…). Nie marnuj więc czasu na nienawiść do matki i ojca (...), do wszystkiego, na czym się zawiodłeś. Nie pozwól sobie na nienawiść do czegokolwiek.
Tak bardzo denerwujesz się na ciemną stronę rzeczy, że
nawet nigdy nie wpadniesz na to, jak połączyć mrok i światło, co stanowi sedno mądrości i miłości, a także cechuje
osobę, która wkroczyła w drugą połowę życia.
(Potrzeba niedualistycznego myślenia).
wana, biorąc pod uwagę, że otrzymujemy na własność 453 strony medytacji i rozważań najwyższej próby.
„Przygotuj się zatem na ucztę.
Rozsiądź się wygodnie i delektuj
powoli” (z okładki książki).
Z życzeniami wielu ciepłych
wieczorów pod rozgwieżdżonym
niebem w towarzystwie autora
książki Tak, ale...
Ewa Skórska

PS.
Richard Rohr jest franciszkaninem z prowincji Nowy Meksyk.
Tamże, w Albuquerque, w 1987
roku założył Centrum Działania
i Kontemplacji, którego obecnie jest
dyrektorem. Jest również cenionym
prelegentem o międzynarodowej
sławie. Jego posługa duszpasterska
koncentruje się na chrześcijańskim
wtajemniczeniu dorosłych i zachęcaniu ich do owocnego wejścia
w tak zwaną drugą połowę życia.

Fot. Małgorzata Rutkiewicz

Richard Rohr napisał ponad
dwadzieścia książek (z czego spora część dostępna jest w naszych
księgarniach internetowych) przetłumaczonych na wiele języków.
Nie czytałam żadnej prócz Tak,
ale…, jednak kilka zwróciło moją
uwagę ze względu na tytuł:
• Prostota. Sztuka odpuszczania.
• Od mężczyzny dzikiego
do mężczyzny mądrego.
• Oddychając pod wodą.
Duchowość i Program 12 Kroków.
• Tożsamość mężczyzny.
Pięć kroków męskiej inicjacji.
Może komuś ta wiedza się
do czegoś przyda.
Tymczasem zajrzyjcie do Tak,
ale… Medytacje codzienne. Cena
33 zł za egzemplarz w księgarni
w necie wydaje się niezbyt wygóro35

Łomżyńskie Bractwo Trzeźwości
W UBIEGŁYM ROKU W RAMACH SPOTKAŃ PROMUJĄCYCH NARODOWY PROGRAM TRZEŹWOŚCI (NPT) ODBYŁO SIĘ W ŁOMŻY SYMPOZJUM – Z UDZIAŁEM
BP. DR. TADEUSZA BRONAKOWSKIEGO PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DS. APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI – NA KTÓRYM
JOANNA KLECZYŃSKA, PREZES BRACTWA TRZEŹWOŚCI IM ŚW. MAKSYMILIANA
KOLBEGO W ŁOMŻY, PRZEDSTAWIŁA M.IN. JEGO HISTORIĘ.

Bractwo Trzeźwości im. św. Maksymiliana Kolbego w Łomży po-

wstało na kanwie istniejącej od dłuższego czasu pracy trzeźwościowej
prowadzonej przy klasztorze ojców kapucynów. Była to jednak praca
niezorganizowana i ograniczała się do tzw. przyjęcia przysięgi abstynenckiej. W 1987 roku przybył do Łomży z Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu o. Benignus Jan Sosnowski i w grudniu tegoż roku
wraz z grupą osób świeckich powołał do istnienia Bractwo Trzeźwości.
Od tego czasu do kwietnia 1988 roku z jego inicjatywy odbywały się
szkolenia dla członków Bractwa Trzeźwości, które prowadzili dr Bohdan Woronowicz z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz
dr Tadeusz Krzyszowski, autor wielu publikacji naukowych z zakresu
szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu. Od chwili powstania
Bractwa o. Benignus uzyskał aprobatę przełożonych zakonnych, aby
w każdy piątek członkowie Bractwa odmawiali różaniec, a w pierwszy
piątek miesiąca była sprawowana Msza święta w intencji trzeźwości
narodu. 24 czerwca 1988 roku Bractwo Trzeźwości otrzymało sztandar, który poświęcił bp Edward Samsel.
W 1991 roku o. Benignus zostaje przeniesiony do Zakroczymia
i opiekunem Bractwa zostaje o. Apolinary Zygmunt Kaźmierak, który po kilku miesiącach inicjuje pracę z dziećmi i młodzieżą na terenie łomżyńskich szkół oraz z osobami dorosłymi pragnącymi zerwać
z nałogiem pijaństwa. Całość działań Bractwa oparł na zaleceniach św.
Maksymiliana, który swoje dzieła realizował poprzez modlitwę i czyn.

W roku 1998 przy pomocy pełnomocnika wojewody łomżyńskie-

go Jerzego Kossakowskiego Bractwo Trzeźwości powołało do istnienia
świetlicę o nazwie „Promyczki”. W roku 2000 Bractwo zostaje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenie o zasięgu ogólnopolskim. Głównym celem Bractwa nadal pozostała pomoc
dzieciom, młodzieży i całym rodzinom, zwłaszcza tym, które przez nadużywanie alkoholu utraciły radość i piękno życia.
Od 1993 roku aż do chwili obecnej do dzieci i młodzieży jest adresowany program profilaktyczny „Poznaj i umiłuj piękno życia”. Jest to autorski
program oparty na profilaktyce integralnej. Tematy poruszane w tym programie pomagają znaleźć odpowiedzi na pytania: kim jest człowiek, jaka
jest jego wartość, co jest ważne w życiu, jaki jest jego sens. Ważnym tematem jest wolność jako dar i zadanie. Chcemy prowadzić młodzież do takiego korzystania z niej, aby celem była dojrzała miłość. Mówimy im o zagrożeniach, które mogą spotkać na tej drodze, wykorzystując broszurki,
plansze, nagrania. W czasie tych spotkań inspirujemy młodzież do dyskusji
o korzyściach wynikających z abstynencji, sposobach rezygnacji ze złych
36

przyzwyczajeń, wolności i odpowiedzialności jako gwarancji twórczego, aktywnego i radosnego życia.
Adresaci
tego
programu
na początku dowiadują się
o swojej godności i wielkości
jako osoby oraz o tym, że mimo
młodego wieku powinni podejmować w różnych okolicznościach mądre i odpowiedzialne
decyzje. Następnie otrzymują
obiektywną wiedzę na temat
szkodliwości palenia papierosów
i picia alkoholu. Na zakończenie
udziału w programie zwracana
jest uwaga jego uczestników
na wartość postawy asertywnej
wobec proponowanych różnego
rodzaju używek zagrażających
prawidłowemu rozwojowi. Aby
ugruntować przekazaną wiedzę,
każdy z uczestników – zarówno
uczniowie, jak i opiekunowie –
otrzymuje materiały informacyjno-edukacyjne,
przygotowane
przez członków naszego stowarzyszenia, w formie broszury.
Drugim bardzo ważnym działaniem jest prowadzenie świetlicy dla dzieci. Świetlica otwarta
jest od poniedziałku do piątku
przez trzy godziny. Działa także
w wakacje i ferie. Zajęcia prowadzi siostra zakonna ze Zgromadzenia Sióstr Służek, która ma
przygotowanie
pedagogiczne.
Dzieci mogą tam spędzać czas
wolny na zabawie, ale i pracy.
Mogą odrabiać lekcje, korzystać
z pomocy nauczycieli, którzy są
członkami Bractwa. Pomagają
oni dzieciom uzupełniać braki,

Fot. Archiwum Bractwa Trzeźwości

Joanna Kleczyńska

Ojciec Apolinary Kaźmierak (1934 – 2016)

nadrabiać zaległości. Zajęcia rozwijają wiele umiejętności ważnych
także z punktu widzenia profilaktyki uzależnień, na przykład: asertywność, umiejętność zachowania w relacjach, umiejętność zabawy
twórczej, budowanie wspólnoty. Dzieci biorą udział w pogadankach,
słuchają lektur, wychodzą do teatru i kina, wyjeżdżają na wycieczki.
Przekazywana jest im też wiedza o bieżących uroczystościach państwowych i religijnych. Organizowane są również spotkania z rodzicami, często także rodzinne uroczystości, m.in. urodziny dzieci (podczas takich spotkań dzieci uczą się m.in. zachowań przy stole).

Cyklicznie
organizowane
są dla dzieci różne warsztaty –
garncarskie, graficzne, plastyczne, muzyczne, kulinarne – rozwijające ich talenty, pasje, zdolności manualne i inne. Dzieci same
przygotowują posiłki, a potem
mają dyżury sprzątania. Przez
spełnianie różnych funkcji odkrywają, że są potrzebne.
Ostatnio odbyło się w świetlicy ciekawe spotkanie z inicjatywy
Fundacji Mały Elektryczek. Dzieci
mogły dowiedzieć się, skąd się bierze prąd i jak się z nim obchodzić.
Celem przyświecającym pracy
w świetlicy jest ukazanie piękna
życia ludzkiego, jego wartości i bogactwa na różnych płaszczyznach.
Chcemy dać dzieciom radość i tworzyć środowisko, w którym mogą
doświadczać siebie samych jako
wartościowych, godnych akceptacji i miłości, wierząc, że jest to baza
życia, która zabezpieczy je przed
szukaniem akceptacji poprzez
wchodzenie w ryzykowne zachowania i grupy. Ważna jest tutaj współpraca z rodzinami. Rodzice mogą
brać udział w wielu inicjatywach,
jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Pokazujemy im, jak dziecko
spędzało czas, czego dokonało, zachęcamy do okazywania dzieciom
wsparcia i zadowolenia z nich.
Wspieramy też rozwój duchowy dzieci i ich rodzin. W sposób
adekwatny do ich wieku przedstawiane są im prawdy wiary.
Dzieci otrzymują systematycznie
gazetkę: „Promyczek”. Jest ona
kierowana do wszystkich, którzy
biorą udział w świetlicowych zajęciach. W gazetce, prezentowane
są m.in. quizy, konkursy (dzieci
chętnie w nich uczestniczą). Treści zawarte w gazetce są omawiane wspólnie. Dzięki rozmowom,
wspólnej modlitwie, nabożeństwom przygotowanym specjalnie
dla nich – mogą budować osobistą
relację z Jezusem już od najmłodszych lat.

Ważnym działaniem Brac-

twa są prowadzone warsztaty
dla osób uzależnionych i współ37

uzależnionych, które zgłaszają się w celu złożenia przysięgi i uzyskania pomocy w utrzymaniu abstynencji (zapewniamy dyskrecję).
Każde warsztaty zaczynają się modlitwą, w której Bogu oddajemy
wszystkich uczestników i prowadzenie ich ku trzeźwości. Następnie krótko omawiamy zarys działania Bractwa – co robimy na rzecz
osób uzależnionych. Kolejnym punktem jest przedstawienie faz
choroby alkoholowej przez trzeźwiejącego alkoholika. Są tu też
informacje o wpływie alkoholu na organizm: mózg, wątrobę, serce itd. Omawiane są też zmiany w spostrzeganiu i zachowaniu po
alkoholu, np. w czasie prowadzenia pojazdu (zawężone pole widzenia, opóźniony refleks). Prowadzący odnosi treści warsztatów
do swoich osobistych doświadczeń, co staje się przemawiającym
do uczestników świadectwem. Mówimy także o tym, jaki wpływ ma
choroba alkoholowa na pozostałych członków rodziny.
Warsztaty prowadzone są w dialogu z uczestnikami, mogą oni
na bieżąco dzielić się swoimi doświadczeniami i refleksją dotyczącą ich chorowania i zdrowienia. Żywy udział osób korzystających
z warsztatów powoduje, że nigdy nie są one takie same. Prowadzący
są gotowi odpowiadać na indywidualne problemy i pytania uczestników. Zainteresowani często zostają po warsztatach na indywidualne
rozmowy z członkami Bractwa czy opiekunem, ojcem duchowym,
przez co możliwe jest bardziej osobiste wsparcie i motywowanie ich

do podjęcia i utrzymania abstynencji. Warsztaty mają charakter
osobistego spotkania w zaufaniu, otwartości. Bractwo przygotowuje materiały dla uczestników ze wskazówkami, jak dalej
postępować, by utrzymać trzeźwość i poprawić jakość swojego
życia. W materiałach zawarte są
także specjalne modlitwy. Wierzymy bowiem, że najlepszym
sposobem utrzymania zdrowia
jest przyjaźń z Bogiem i osobista
z Nim relacja podtrzymywana
codzienną modlitwą.
Na koniec spotkania osoby
chętne – przede wszystkim trzeźwe – otrzymują deklaracje, w których sami wpisują okres, na jaki
podejmują abstynencję. Uroczyście w kościele składają przysięgę,
wypowiadając słowa zamieszczo-

Od redakcji: Sympozjum, na którym Joanna Kleczyńska wygłosiła swój referat, odbyło się 16 marca 2018 roku w PWSIiP. Jego
organizatorami byli: Zakład Badań Społecznych WNS i H PWSIiP w Łomży, Koło Naukowe Badań Społecznych PWSIiP, Urząd
Miejski w Łomży, Bractwo Trzeźwości im św. Maksymiliana Kolbego w Łomży i Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość”.
Z referatami wystąpili: dr hab. Krystyna Leszczewka dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSIiP, dr Tadeusz
Kowalewski kierownik Zakładu Badań Społecznych PWSIiP, dr Agnieszka Barbara Muzyk zastępczyni prezydenta Łomży, mgr Beata

Fot. Archiwum Bractwa Trzeźwości

Jagielak-Dardzińska z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Robert Grzymała prezes Stowarzyszenia „Zdrowie i Trzeźwość”.

ne w deklaracji. Następnie wpisują się do Księgi Trzeźwości. Zalecamy na początek okres krótszy,
systematycznie przedłużany – ale
nie narzucamy nierealistycznych
i zbyt obciążających terminów.
Osobom uzależnionym proponujemy i zachęcamy je do udziału
w grupach samopomocowych AA,
Al-Alanon, ale przede wszystkim
do odbycia terapii psychologicznej. Sama deklaracja nie wystarczy, potrzeba dalszego zaangażowania i pracy na rzecz swojego
zdrowienia. Zwracamy uwagę
na zmianę sposobu życia, dotychczasowych zachowań związanych
z piciem (np. omijanie sklepów
z alkoholem, zmianę towarzystwa, usuwanie z domu alkoholu
i przedmiotów z nim związanych,
unikanie tzw. wyzwalaczy).
Prowadzenie warsztatów wiąże się z reagowaniem na różne
zachowania i emocje uczestników. Osoby są różnorako zmotywowane. Są osoby słuchające
i przyjmujące przedstawiane
treści z pokorą, doświadczeniem
bezsilności spowodowanym licznymi próbami porzucenia nałogu
i upadkami w chorobie, ale są
też takie, które dyskutują, walczą, zachowują się agresywnie,
mają swoje żądania. Jedni chcą
się sami ratować, gdy uznali
konieczność zerwania z nałogiem, a inni przyszli pod presją
pracodawcy, rodziny i nie widzą
swojej choroby, ale chcą zdobyć
„obrazek” jako dowód na brak
problemu, by zamknąć usta bliskim. Są też tacy uczestnicy
warsztatowych spotkań, którzy
przychodzą w silnym lęku. Widzą
zniszczenia w swoim organizmie,
niejednokrotnie boją się śmierci. Przychodzą też osoby, które
chcą odświeżyć swoją pamięć
o mechanizmach choroby i podbudować swoje siły, by wytrwać
w podjętym okresie abstynencji.
Ważnym elementem wspierającym alkoholików jest też podtrzymywanie kontaktu z nimi
i zapewnienie o pamięci o nich
poprzez listy wysyłane dwa razy
do roku – w okresie Świąt Wiel-

kanocnych i Bożego Narodzenia. Otrzymujemy wiele zwrotnych informacji o tym działaniu – niejednokrotnie jest to
motywacja dla upadających, by
znów spróbować się podnieść,
wzmocnienie dla trwających
w abstynencji, że nie są osamotnieni na swojej drodze i że
wspieramy ich modlitwą.
Jak już wspominałam – w każdy pierwszy piątek miesiąca odbywa się Msza w intencji osób
uzależnionych od alkoholu. Codziennie członkowie Bractwa
modlą się za nie na różańcu, codziennie też modlą się w intencji ich rodzin.
Od 18 lat prowadzimy modlitwę różańcową na antenie „Radia Nadzieja” w intencji osób
wpisanych do Księgi Trzeźwości, ich rodzin, jak również
osób, które jeszcze borykają się
z problemem alkoholowym i nie
znalazły dla siebie drogi wyjścia. Zachęcamy alkoholików
do udziału na żywo w tej modlitwie. Wielu podkreśla, że zawsze o 20:20 w środę włącza się
w to spotkanie z całą rodziną.
Realizowanie wspomnianych
inicjatyw możliwe jest dzięki

Fot. Archiwum Bractwa Trzeźwości

dotacjom z Urzędu Miasta Łoży
i sponsorom, a także osobistemu zaangażowaniu członków
naszego stowarzyszenia, którzy
włączają się we wszystkie działania bezpłatnie.
Naszym działaniom patronuje św. Maksymilian Kolbe, który
swoją drogę do świętości oparł
na dwóch filarach: modlitwie
i czynie. Oto Jego słowa:
„Modlitwa to najpotężniejszy środek do przywrócenia
pokoju w duszach, do dania im
szczęścia, zbliżenia ich do miłości Bożej. Modlitwa odradza
świat. Modlitwa jest warunkiem nieodzownym odrodzenia i życia każdej duszy”.
„Z ufnością czyń, co masz
czynić, nie wdając się w sprawy innych; tak uzyskasz o wiele więcej czasu do wypełniania
własnych obowiązków”.

Joanna Kleczyńska
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Kim jestem naprawdę?
Z JACKIEM RACIĘCKIM ROZMAWIA MONIKA FLOREK-MOSTOWSKA
W pierwszym kroku programu „Wreszcie żyć. 12 kroków ku
pełni życia” mamy przyznać, że jesteśmy bezsilni. Dlaczego?
Bo, żeby coś ze sobą zrobić, wyjść z uzależnienia, z impasu, w którym się znaleźliśmy i zacząć „wreszcie żyć”, musimy stanąć oko w oko
z prawdę o sobie. Zgłosiliśmy się do udziału w programie, ponieważ
poczuliśmy, że nie potrafimy rozwiązać swoich problemów za pomocą dotychczasowych strategii. One okazały się bezskuteczne. Dlatego
musimy je zmienić. Zaprzestać ich używania i przyznać, że jesteśmy
bezsilni wobec swojego problemu.
A jeśli nie potrafimy tego zrobić?
To znaczy, że zaprzeczamy prawdzie, że żyjemy w zakłamaniu,
w ułudzie. I oczywiście możemy dalej liczyć na własne siły. Możemy
starać się udawać, że sobie radzimy, robić przysłowiową „dobrą minę
do złej gry”, ale i tak w pewnym momencie dojdziemy do ściany. Oczywiście będziemy desperacko walczyć, żaby przetrwać, ale na pewno
nie będziemy żyć pełnią życia.
Ale możemy te wszystkie problemy oddać Bogu.
Możemy żyć w przekonaniu, że Bóg zmieni nasze życie bez nas,
że nas wyręczy, że zdejmie z nas odpowiedzialność. Ale czy wtedy nie
traktujemy Boga instrumentalnie? Czy nie chcemy się Nim jedynie „posłużyć” bez naszego wysiłku, zamiast z Nim współpracować? To duża
pokusa. Jeśli jej ulegamy, również oszukujemy samych siebie.
Dlaczego?
Bo wiara nie jest magią, sposobem doświadczania cudu, ale wejściem w relację z Bogiem, zaproszeniem Go do swojego życia. Właśnie
to doświadczenie relacji z Bogiem uzdrawia. Bóg szanuje naszą wolność i wchodzi w nasze życie na tyle, na ile Go wpuścimy. Jeśli żyjemy
w zakłamaniu, że sami sobie radzimy, Bóg jest nam niepotrzebny, nie
widzimy dla Niego miejsca w naszym życiu. Nierzadko dopiero wtedy,
gdy boleśnie spadniemy na dno, zauważamy, że wokół nas jest pustka,
że nie jesteśmy samowystarczalni, że ktoś musi nam pomóc. Zaczynamy poszukiwać. Otwieramy się na Boga.

KIEDY UZNAMY PRZED SAMYMI
SOBĄ SWOJĄ BEZSILNOŚĆ, MOŻEMY
ZACZĄĆ ODRÓŻNIAĆ TO, NA CO
MAMY WPŁYW W SWOIM ŻYCIU, OD
TEGO, NA CO NIE MAMY WPŁYWU
I CO NIE LEŻY W ZAKRESIE NASZEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI.
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I wtedy przestajemy się
okłamywać?
Bóg pragnie naszego dobra
i dlatego dopuszcza konsekwencje
naszych decyzji i wyborów. Dopuszcza sytuacje, które pokazują naszą
niemoc. W ten sposób możemy odkrywać prawdę o nas samych.
To wszystko brzmi jak prosta
droga do wolności. Dlaczego więc
tak wielu ludzi nie może wyrwać
się z uzależnień, ze swojego „starego życia”, które ich uwiera?
Bo przyzwyczaili się do stosowania strategii przetrwania, po które sięgają w trudnych sytuacjach.
Tak jak alkoholik, nie mogąc sobie
poradzić z problemem, sięga po alkohol, tak możemy być uzależnieni
od naszych strategii przetrwania.
Krytykujemy innych, przypisujemy
innym złe intencje itp. Ta strategia
przez lata tak bardzo wrosła w naszą naturę, że żyjemy w przekonaniu, że tworzy ona nasze prawdziwe „ja”. Tymczasem często to nasze wyobrażenie o nas samych ma
niewiele wspólnego z tym, jak jest
naprawdę. Nie dostrzegamy naszych błędnych zachowań, reakcji
na otaczającą nas rzeczywistość.
Mamy skłonność do uciekania
przed odkrywaniem prawdy o sobie, bo to często wiąże się z ranami.
Unikamy więc prawdy, bo boimy
się, że po raz kolejny przeżyjemy
traumę. Odczuwamy lęk przed tym,
co zobaczymy w sobie. Podświadomie wiemy o naszych „ciemnych”
stronach. Urazy, wstyd, złość, lęk,
poczucie winy i wynikające z tego
zachowania ukształtowały się
w dzieciństwie. Były one wówczas
jedynym sposobem na przetrwanie, służyły przeżyciu lub obronie
przed zranieniem. W dorosłym życiu wydaje nam się, że nadal mogą
one nas chronić i dlatego tak kurczowo się ich trzymamy.

I sami siebie okłamujemy?
Jesteśmy przekonani, że kontrolujemy rzeczywistość. A dzisiejszy
świat nam w tym sprzyja. Proponuje substytuty miłości: gadżety, towary, usługi, dzięki którym mamy się poczuć wyjątkowi, docenieni, wartościowi. Nabywamy gadżet i wydaje nam się, że coś się w naszym życiu
zmieniło na lepsze.
Ale to nieprawda. Potrzebujemy realnej zmiany. Jak program
pomaga nam wyjść z iluzji?
Krok czwarty naszego programu służy temu, by ściągnąć maski.
Konfrontuje nas z naszą postawą. Pozwala zobaczyć, jak bardzo oszukujemy samych siebie. Jak bardzo żyjemy w ułudzie, że sami sobie poradzimy, podczas gdy tak naprawdę, w głębi duszy, czujemy się bezsilni, ale nie chcemy się do tego przyznać.

Bo to przeraża. Co to właściwie
znaczy, uznać swoją bezsilność?
Uznać bezsilność to znaczy zaakceptować fakty z naszego życia
takimi, jakie one są. Nie jest to
jednak równoznaczne z akceptacją
konsekwencji tych faktów. Kiedy
uznamy przed samymi sobą swoją
bezsilność, możemy konstruktywnie
zająć się konsekwencjami, możemy
zacząć odróżniać to, na co mamy
wpływ w swoim życiu, od tego, na co
nie mamy wpływu i co nie leży w zakresie naszej odpowiedzialności.
I to jest realna zmiana?
Realna zmiana nastąpi, kiedy zaprosimy do współdziałania
Boga. Sami często jesteśmy wobec siebie bardzo krytyczni i bezlitośni. Uświadamiając sobie nasze prawdziwe „ja”, bez Boga możemy zejść na manowce, możemy
zupełnie się nie zaakceptować.
Dlatego ważne, by uświadomić
sobie, jak widzi nas Bóg, który
oddał za nas życie, który patrzy
na nas z miłością. Jeśli zaczniemy patrzeć na siebie Jego oczyma, akceptacja nas samych będzie łatwiejsza. Co ważne, stając
w prawdzie przed sobą i Bogiem,
odkryjemy nie tylko swoje słabości, ale także swoje mocne strony.
Nazwiemy swoje tłumione do tej
pory uczucia, doświadczymy ich.
Przyjmiemy własną historię życia
jako swoją i jako miejsce, w którym doświadczymy uzdrawiającej
relacji z Bogiem. Przestaniemy
siebie okłamywać. Wyzwolimy się
z iluzji i zaczniemy wreszcie żyć!
Monika Florek-Mostowska
publicystka, współpracuje
z Radiem Warszawa, związana
z Pallotyńską Fundacją
Misyjną Salvattti.pl

Jacek Racięcki
terapeuta uzależnień, autor
programu radiowego „Poradnia
uzależnień”, prowadzący
warsztat „Wreszcie żyć. 12
kroków ku pełni życia” według
programu „12 kroków dla
chrześcijan”
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Rodzina

Jak być rodzicem nastolatka?
Część III

Przechodząc

przez okres
huśtawek, nastolatek jest niespójny i zmienny. Określamy ten
okres mianem poszukiwania samego siebie, poszukiwania tożsamości. Jest to szukanie przez
nastolatka odpowiedzi na pytanie: kim jestem? Nie może
na nie odpowiedzieć, bo nic jeszcze nie jest wiadome. Dopiero
za kilka lat okaże się, kim jest,
co potrafi, co zdobędzie, a co
straci. Osiągnięcia szkolne nie
są wystarczającym miernikiem.
Wielu słabych uczniów robi
w dorosłym życiu kariery zawodowe, ma udane rodziny. Wielu
dobrych uczniów nie radzi sobie
ze szczeblami kariery, nie może
zaznać szczęścia w rodzinie.
Aby odnaleźć siebie, młody
człowiek musi próbować skrajnych
rzeczy. Rodzic jest wtedy gwarantem jego bezpieczeństwa. Ważne,
aby w tym zamieszaniu nie dał się
zniechęcić, nie obraził się, aby nie
dopuścił do przerwania kontaktu.
Trzeba za wszelką cenę utrzymywać kontakt z dzieckiem, nawet
jeśli musimy robić rzeczy przykre w postaci zakazów i nakazów.
Dziecko musi mieć pewność, że go
nie opuścimy, niezależnie od tego,
co narozrabia. Nie oznacza to
pobłażania. Kary i zdecydowane
reakcje są czasami niezbędne.
Niektórzy nazywają to „twardą miłością”. Mówimy też często, że nastolatek sprawdza nas, na ile można nam ufać i opierać się na nas.
Robi to, wystawiając nas na próbę.
Co robić?
Zmagając się z problemami,
które tu opisaliśmy, rodzice często
są w desperacji. Zadają sobie pytanie: co robić? Z jednej strony nie
możemy poddać się wszystkiemu,
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co przynoszą zmiany rozwojowe,
z drugiej strony nie można traktować nastolatka tak, jak traktuje się
małe dziecko. Warto wtedy przypomnieć sobie siebie, gdy było się
w wieku swoich dzieci. Często w zupełnie bezwiedny sposób powtarzamy metody wychowawcze swoich
rodziców. Albo wprost przeciwnie,
chcemy robić wszystko lepiej, czyli
odwrotnie niż nasi rodzice.
Naszym zdaniem najlepsze
jest dorastanie razem z własnymi
dziećmi. Można to robić poprzez
otwarte rozmowy, elastyczność,
zastanowienie się, eksperymentowanie, wysłuchiwanie ich racji,
ale równocześnie przez wierność
swoim ideałom, swojemu odczuciu dobra i zła, swojemu poczuciu
odpowiedzialności za dziecko.
Co więc robić? Czasami ustępować dzieciom, a czasami nie.
W toku normalnego rozwoju, tak
się to właśnie odbywa; powoli poszerzamy zakres swobody i wolności dla dziecka. Jeśli coś pójdzie
nie tak, wracamy zwykle do większych ograniczeń i stosowania zakazów, np.: „Masz przez tydzień
zakaz wychodzenia wieczorem,
bo wczoraj wróciłeś za późno”.
Albo: „Zabieramy ci komputer dopóki nie poprawisz stopni”. Stosując kary i ograniczenia, trzeba pamiętać, aby nie zerwać kontaktu
z nastolatkiem. Nie zabraniać mu
kontaktu ze sobą i nie obrażać się
na wieczność (znamy przypadki
karania np. tygodniowym milczeniem dopóki nie przeprosi).
Gdy nastolatki zrobią coś złego,
mają poczucie winy. To bardzo ważne, aby uczyły się, jakie skutki powoduje ich zachowanie. Istotne jest
też, aby miały możliwość naprawiania swoich błędów. Dzięki temu
właśnie uczą się dorosłości. Stwa-

rzajmy takie sytuacje, aby mogły
naprawiać swoje błędy i uczyć się
od nas wybaczania sobie i innym.
Klasyczna jest sytuacja powrotów do domu. W okresie
nasilonej potrzeby testowania
rodziców nawet „względnie
grzeczne” nastolatki przekraczają wspólnie uzgodniony czas
o 15-20 minut. Przychodzą nie
przed czasem, nie punktualnie,
ale właśnie nieco po czasie.
I przyglądają się nam uważnie,
jak zareagujemy. To jest próba
dla nas. Od naszej reakcji będzie zależało, czy nastolatek będzie próbował się spóźniać, czy
nie. Wielokrotnie obserwowaliśmy sytuacje, gdy stanowcza,
spokojna i zdecydowana postawa rodzica działa na dziecko
uspokajająco. Co to oznacza
w praktyce? A to już zależy
od możliwości i obyczajów panujących w rodzinie. Zdecydowanie odradzamy wygłaszania
„kazań” i wykładów. Odradzamy też pomysł, aby nastolatek
ukarał się sam. Wiele osób robi
tak, że serią zadawanych pytań
stara się doprowadzić do właściwej oceny sytuacji przez młodego człowieka (aby on sam zobaczył, że źle zrobił), a następnie proponuje, aby wybrał sobie
stosowną karę. Jest to strata
czasu i energii i odciągnięcie
uwagi od istoty sprawy. W pewnym momencie to nie godzina
staje się problemem, ale „przesłuchanie”. Podstawową sprawą
jest to, że nastolatek zrobił źle,
bo nie wywiązał się z umowy,
na którą się zgodził. Trzeba to
jasno powiedzieć i albo na tym
poprzestać (jeśli to pierwszy
raz), albo zapowiedzieć sankcje
(jeśli to drugi raz), albo wpro-

Fot. Bartłomiej Pulcyn

DZIĘKI
PRZEŻYWANIU
„ZDROWEGO
POCZUCIA WINY”
NASTOLATKI UCZĄ SIĘ
M.IN. ROZRÓŻNIANIA
DOBRA I ZŁA, TROSKI
O NAJBLIŻSZYCH.
TO SĄ NIEZBĘDNE
UMIEJĘTNOŚCI,
ABY MÓC
W PRZYSZŁOŚCI
BUDOWAĆ
DOROSŁE ŻYCIE.

wadzić sankcje. Wszytko zależy
od naszej oceny sytuacji. Ważna
jest też forma, w jakiej się to
wszystko odbywa. Są takie zachowania rodziców, które same
w sobie szkodzą, np. przemoc,
histeria czy nieodzywanie się.
Jeśli zrobimy to tak, jak trzeba,
nastolatek ma poczucie winy, że
nie dotrzymał umowy. Nie trzeba go przed tym chronić.
Ze względu na stosowane metody wychowawcze możemy podzielić rodziców na trzy grupy:
• rodzice tradycyjni – hołdują zasadzie „ja tu rządzę”,
• rodzice wystarczająco dobrzy –
stosują metodę prób i błędów,
• rodzice partnerscy, przyjacielscy – „nie mogę ci rozkazywać,
ale ufam, że nie zrobisz niczego złego”.

Większość rodziców należy
do grupy wystarczająco dobrych.
Jest to określenie zaczerpnięte
z pewnej teorii psychologicznej,
która wydaje się bardzo użyteczna.
Zakłada się, że nie ma idealnych
rodziców i nie ma możliwości nie
popełniania błędów. Mamy nadzieję, że da to okazję do wytchnienia
tym rodzicom, którzy ciągle dążą
do doskonałości. Ze spotkań ze
specjalistami od wychowania wielu
rodziców wychodzi z takim właśnie
poczuciem, że „oni to dopiero wiedzą, co robić, a my nic nie umiemy”. A fakty są takie: większość rodziców ani nie czyta profesjonalnej
literatury, ani nie chodzi na konsultacje do specjalistów, a jakoś sobie
radzi i wychowuje dzieci „na ludzi”.
Naszym zdaniem, rodzice ci posługują się zdroworozsądkową metodą prób i błędów. Zmieniają i dosto43

Musimy chronić nastolatka
przed skutkami jego niedojrzałości, kiedy nie myśli, nie przewiduje albo jest zbyt agresywny. Musimy chronić także siebie z powodu
miłości własnej, ale również dlatego, że jesteśmy i jeszcze będziemy mu potrzebni. Musimy chronić
też innych ludzi przed niedojrzałością naszego nastolatka.
Jeśli ten sposób myślenia nie
podoba się komuś, to i tak musi
go uznać ze względu na obowiązujące prawo, które stanowi, że
za osobę niepełnoletnią odpowiedzialność ponoszą rodzice.
Z naszych obserwacji wynika,
że wystarczająco dobrzy rodzice
stosują kontrolę, nakazy, zakazy,
określają obowiązki i decydują za nastolatka, gdy uznają to
za stosowne. Równocześnie, gdy
dziecko jest w potrzebie, potrafią
je wspierać, pozwalają na swobodę, decydują się na eksperymenty. Wiedzą, że nie mogą stać
w miejscu, muszą nadążać i dorastać wraz ze swoimi dziećmi.
Rodzic tradycyjny – to taki rodzic, który stosuje metodę „ja tu
rządzę”. Mimo dorastania dziecka nie zmienia swojego postępowania. W skrajnej postaci ten
typ rodzica rzadko już występuje.
Nie da się bowiem nie zauważyć
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zmian, które zachodzą dookoła,
nie da się wychowywać dzieci
metodami sprzed stu lat, w drylu
i wojskowym posłuszeństwie. To,
z czym czasami przychodzą do nas
tradycyjni rodzice, to zwykle ich
osobiste trudności i obawy przed
zmianą zachowania. Nie potrafią
przestawić się z dziecka na nastolatka! Wtedy zwykle proponujemy
im jakąś formę pracy nad sobą
(bo zazwyczaj z nastolatkiem jest
wszystko w porządku).
Rodzic partnerski, przyjacielski – to najczęściej rodzic wykształcony. W ciągu ostatnich
dwudziestu lat do naszego kraju
trafiło wiele nowych pomysłów
wychowawczych. Niektóre z nich
nie są godne polecenia, robią więcej szkody niż dobrego. Najgorsza
wersja takiego sposobu myślenia
to proponowanie, aby myśleć
o dziecku po partnersku, tak jak
się myśli o współmałżonku, tzn.
jak o dorosłym członku rodziny.
Nic bardziej błędnego. Jak rodzic
tradycyjny nie pozwala odpowiednio szybko dorastać dziecku, tak
partnerskie wychowanie czyni
z dziecka dorosłego. Jak zwykle
diabeł tkwi w szczegółach. Najważniejsze, aby rodzic wypełniał
swoje funkcje wobec dziecka.
Widzieliśmy wielu takich dorosłych, którzy w świetle ideologii partnerstwa uchylali się
od kontroli, a potem byli zaskoczeni, że nastolatek nie potrafi
sam się kontrolować. W takim
przypadku młody człowiek przeżywa mieszankę uczuć: od nieokreślonego poczucia winy po
złość na rodziców. Jakby czuł, że
czegoś nie robią, gdyż boją się
wypełniać swoje rolę. Trudno też
buntować się wobec rodziców,
którzy na wszystko pozwalają.
Inaczej mówiąc, nastolatki
nie potrzebują kolejnego przyjaciela czy przyjaciółki w rodzicach. Tych zwykle mogą łatwo
znaleźć poza domem. Potrzebują rodziców, których mają i którzy będą robili to, co do nich
należy. Podobnie zresztą ma się
sprawa z nauczycielami.

Fot. Joanna Bronikowska

sowują swoje zachowanie do zmieniających się dzieci. Sprawdzają,
jak działa to, co wymyślili. Rzeczą
naturalną jest, gdy nie wiedzą, jak
się zachować w nowej sytuacji i radzą się innych rodziców, sąsiadów,
przyjaciół itd. Najczęściej intuicyjnie dostosowują się do huśtawek
nastrojów swoich dzieci.

Wychodząc poza te podziały, trzeba powiedzieć o sprawie
chyba najważniejszej. Doświadczenie uczy, że im lepsza jest
relacja między rodzicami, tym
lepsze warunki dla rozwoju mają
dzieci. Konflikty między rodzicami źle znoszą nawet dorosłe już
dzieci, a tym bardziej nastolatki.
Problemy szkolne, sięganie po
używki, zachowania agresywne,
przebywanie poza domem i inne
problemy, jeśli nawet by wystąpiły, byłyby mniejsze w przypadku dobrej atmosfery w domu. Rodzice nieskonfliktowani mają
więcej czasu, aby zajmować się
dziećmi i poświęcają im więcej
uwagi. Wbrew pozorom starsze nastolatki też tego potrzebują. Dlatego dbanie o dobry
związek to, z punktu widzenia
dzieci, jedno z najważniejszych
zadań rodziców.
Zakończenie
Zdajemy sobie sprawę, że
niektórzy rodzice mogą być rozczarowani, ponieważ w tej publikacji nie znajdą prostych rozwiązań ani porad. Naszym zdaniem, na rynku księgarskim jest
już wiele dobrych poradników,
również dotyczących profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży,
które spełniają takie oczekiwania. W tej publikacji poruszyliśmy kilka wątków dotyczących
rozwoju nastolatka mało opisanych gdzie indziej. Postawiliśmy
sobie za zadanie zachęcenie
Czytelnika do obserwacji swoich dzieci. Chcielibyśmy, aby ten
tekst był impulsem do refleksji,
rozmów w gronie rodziców i wychowawców. Mamy nadzieję, że
uproszczenia, którymi się posługujemy, nie zniechęcą Czytelnika, a wręcz przeciwnie – zachęcą do dalszych poszukiwań.
Anna Czerniak
Marek Czerniak
Ostatni rozdział broszury „Jak być
rodzicem nastolatka?”; pierwodruk:
Fundacja ETOH, Warszawa 2005
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Pokora i wytrwałość

OSOBY UZALEŻNIONE, KTÓRE PRACUJĄ NAD SOBĄ WEDŁUG PROGRAMU 12 KROKÓW AA, WIEDZĄ, ŻE TEN PROGRAM MA SENS WTEDY, GDY ZWRACAMY SIĘ DO BOGA – DLA CHRZEŚCIJAN BOGA W TRÓJCY OSÓB – O POMOC.

Święty Piotr, gdy po raz pierwszy

spotkał Jezusa, powiedział do Niego:
„Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem
człowiek grzeszny” (Łk 5,8). A kim
był Bóg dla sługi Bożego Mateusza
Talbota (1856-1925)? Mateusz, gdy
pił – przez 16 lat – nie żył w świecie
iluzji i zaprzeczeń, miał świadomość
swojej grzeszności. Gdy nawrócił się,
nie bał się Boga. Szukał kontaktu
z Nim i zwrócił się do Niego o pomoc,
kiedy uznał swoją bezsilność wobec
alkoholu. Pierwsze tygodnie trwania
w abstynencji zawdzięczał modlitwie
przed Najświętszym Sakramentem.
Po pracy szedł do kościoła i modlił się
w nim aż do jego zamknięcia.
Mateusz po wejściu na drogę zdrowienia we współpracy z Jezusem i Jego
Matką wyrażał nawet smutek przed
swoją siostrą, że wielu podobnych mu
ludzi nie wie, że w relacji z Bogiem mogą
zmienić swoje dotychczasowe życie
na lepsze. „Zuzanno, nawet nie potrafię
wyrazić, jak wielką radość i wsparcie
odczuwam, gdy rozmawiam z Bogiem
i Najświętszą Panną!” – wyjaśniał .

Jakie były w istocie jego relacje
z Bogiem pozostanie to jego tajemnicą.
Ale jego formy pobożności świadczą,
że Bóg z pewnością był jego powiernikiem, jego Siłą Wyższa – jak mówią
o Nim członkowie dzisiejszych grup
samopomocowych.
Zwykle przed wejściem do kościoła klękał na progu i całował posadzkę.
Następnie podchodził do ołtarza i klęczał przed nim przez chwilę, a potem
odprawiał Drogę Krzyżową i uczestniczył we Mszy św., podczas której przyjmował Komunię św.
W czasie Mszy św. modlił się z zamkniętymi oczami. Klęczał wyprostowany z rękami złożonymi przed sobą.
W takiej postawie, bez opierania się
o ławkę, pozostawał przez cały czas
pobytu w kościele. Niekiedy nawet
nie wstawał z kolan podczas czytania
Ewangelii. Gdy zwrócono mu uwagę, że
tak nie wypada robić, odpowiedział, że
chce uniknąć rozproszenia, podobnie
jak jeden z jego autorytetów na drodze
do świętości, który też zwykł słuchać
Dobrej Nowiny na klęczkach.

ŻYCIE MATEUSZA
TALBOTA TO HISTORIA
PRZEZWYCIĘŻANIA TRUDNOŚCI
I OSIĄGANIA ZWYCIĘSTW
DZIĘKI MODLITWIE I POKUCIE.
Biografowie Mateusza nie wspominają ani słowem, aby w jakimkolwiek
momencie swojego życia trwał w świecie iluzji i zaprzeczeń. Nie znajdujemy
też takiego wątku w jego notatkach.
Znajdujemy zaś w nich m.in. takie zapiski: „Serce Jezusa, bądź zawsze jedynym przedmiotem wszystkich uczuć
mojego serca. Serce Jezusa, podporo
słabych, napełnij mnie Twoją siłą”.
Życie Mateusza Talbota to historia
człowieka, który „przede wszystkim brał
pod uwagę interes duszy”. To historia
przezwyciężania trudności i osiągania
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zwycięstw dzięki modlitwie i pokucie.
To świadectwo o uzdrawiającej mocy
sakramentów świętych; one dawały Mu
siłę i wolę wytrwania w dobru.
Łaska pokory i dar wytrwałości były jego
skarbami, które odnalazł na drodze do nowego życia. I nigdy ich nie utracił; posiłkował się nimi na drodze osobistego rozwoju.
Ks. dr Ferdynand Machay, pisząc
w roku 1934 o rozwoju duchowym Mateusza Talbota, podkreślił: „Jego postawa
jest dosadnym pouczeniem, że poziom
życia nadprzyrodzonego zależny jest
w wielkiej mierze od naszej pracy. Łaska Boga bowiem bez współpracy z Nim
z nikogo nie uczyni dobrego chrześcijanina, a już tym mniej – świętego”.
Te słowa mogą przyświecać wszystkim pracującym nad zmianą własnego życia i tym, którzy w tym życiu w jakikolwiek
sposób uczestniczą.
Zdarzyło się, że Mateusz któregoś
dnia wrócił z pracy do domu z myślą,
że nie zdoła przetrwać kolejnego dnia
w trzeźwości. Nazajutrz jednak był znów
w kościele i błagał Boga: „Proszę, nie pozwól mi wrócić do dawnego życia. Zmiłuj
się nade mną”. Im bardziej Mateusz zbliżał się do Boga, tym bardziej doświadczał
wewnętrznej walki. Szatan atakował jego
duszę, wlewając w serce zwątpienie.
Jednak dzielnie odpierał wszystkie ataki.
Mocno ściskając w dłoni różaniec, błagał
o pomoc Jezusa i Jego Matkę. Oni zaś wypełniali jego serce pokojem.
Mateusz jest przykładem zwycięzcy nad własną słabością poprzez pielęgnowanie cnót pokory i wytrwałości
w relacjach z Bogiem. Może być wzorem i orędownikiem nie tylko dla ludzi
zmagających się z nałogiem, lecz dla
wszystkich pragnących w pełni przeżywać swoje chrześcijaństwo.
Ks. Zbigniew Kaniecki
proboszcz parafii
św. Jadwigi Śląskiej
w Białej

Lemoniada

tymiankowo – pomarańczowa
Mówimy

„Z nadejściem
wiosny człowiek radosny”, bo
świat się zieleni i zachęca do spacerów, wypraw na działkowe
czy leśne polany. Lato, które się
zbliża, tym bardziej kusi do spędzania wolnego czasu w plenerze. A wówczas nieodzowne są
napoje. Może jeszcze nie wszyscy wiedzą, że podczas pikników
znakomicie gasi pragnienie lemoniada tymiankowo-pomarańczowa, która doskonale pasuje
m.in. do dań grillowanych czy
smażonych na ognisku. Polecam
przepis na tę lemoniadę.

Składniki:
• 1 litr wrzątku
• 1 pęczek świeżego tymianku
(z łodyżkami)
• 3 słodkie pomarańcze
• 2-3 łyżki miodu naturalnego

Przygotowanie:
Tymianek zalać wrzątkiem
(można go zaparzyć w termosie) i poczekać aż napar będzie
letni. Następnie dodać sok wyciśnięty z pomarańczy i miód.
Dobrze wymieszać i schłodzić
w lodówce. Lemoniadę można
podawać z kostkami lodu, udekorowaną tymiankiem i plastrami pomarańczy.
Szkatułka Cook
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Terminy spotkań
w OAT w 2019 roku
Spotkania
trzeźwiejących alkoholików
Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT. Koszt
250zł. Przedpłatę (125 zł) należy wpłacić
na konto OAT do jednego tygodnia po
zgłoszeniu się w biurze. Na tydzień przed
planowanym spotkaniem przedpłata
staje się bezzwrotna

Grupa „Avanti” Luboń
16-19 MAJA
e-mail: czwiscicki@wp.pl
tel. Czesław 502 302 404
Włodek 510 110 482

Spotkania trzeźwiejących kobiet

5–8 WRZEŚNIA

Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT. Koszt
250zł. Przedpłatę (125 zł) należy wpłacić
na konto OAT do jednego tygodnia po
zgłoszeniu się w biurze. Na tydzień przed
planowanym spotkaniem przedpłata
staje się bezzwrotna

Grupa AA Kwidzyń
19–22 WRZEŚNIA
Jacek: tel. 725 154 321

Grupa „Dobro-Wolność”
Chrzanów
10-13 PAŹDZIERNIKA
e-mail: tosiuw@wp.pl

Grupa „Arka” Szczecin
i „Fiord” Goteborg

Spotkania w ramach
Wieczoru Wspomnień
o Ojcu Benignusie

23-26 MAJA

7-10 LISTOPADA

Grupa „Jedność” Toruń

Grupy „Linia Otwocka”

6-9 CZERWCA
e-mail: zakroczym-torun@o2.pl
tel. 607 675 341

21-24 LISTOPADA
e-mail: robertkosmalla@gmail.com
tel. 663 013 113

Grupa „Bory Tucholskie”
i „Podhale”

Spotkania Polonijne

4-7 LIPCA
(spotkania dla uzależnionych
i współuzależnionych)

Grupa „Podbeskidzie”
15-18 SIERPNIA
tel. 512 911 551 lub 791 918 880
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Grupa „Bez Nazwy” Kraków

28 LISTOPADA – 1 GRUDNIA
tel. do Polski +48 691 947 052
lub 795 934 560

Grupa „Witaj” Garwolin
19-22 GRUDNIA
e-mail: aawitaj@tlen.pl
tel. 508 159 850

3-6 PAŹDZIERNIKA
informacje o spotkaniu:
e-mail: julisab1@wp.pl
tel. 508 167 009

Spotkania osób
współuzależnionych
Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT.
Przedpłatę (125 zł) należy wpłacić
na konto OAT do dwóch dni po
zgłoszeniu się w biurze. Na tydzień
przed planowanym spotkaniem
przedpłata staje się bezzwrotna

12-15 WRZEŚNIA
grupa Al-Anon „Westalki”
z Wrocławia
e-mail: westalki.al-anon@wp.pl
14-17 LISTOPADA
grupy z Warszawy
e-mail: iwozali@wp.pl

