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Kochani Czytelnicy

ie lubię słowa nawrót i choć każdy z nas ma swoje osobiste z nim
skojarzenia, to dla mnie oznacza ono rzeczywistość, która jest cierpieniem.
Bo nawrót boli. Jak sami wiecie, nie tylko boli tego, który choruje, ale
dotyka także najbliższe mu osoby. Zauważyliście, że nie mówi się, nie pisze o nawrocie – miłości, nadziei, wiary, dobroci, miłosierdzia? Bo nawrót
zazwyczaj kojarzy nam się z chorobą, powrotem do stanu zagrożenia, ryzykiem utraty nowego życia, tak innego od tego, które było. Czyż nie w powrocie do picia uruchamiają się w nas pokłady rozczarowania, goryczy
zawodu? A miało być tak pięknie.
Nawrót – to próba wiary i nadziei. Ciężko jest przyznać się w takich
chwilach, powiedzieć otwarcie: mam ochotę się napić, mam nawrót depresji. Potrzebuję pomocy. Lub: czuję, że dziś chcę grać, bo wróciła nadzieja
na kontrolę życia przez pieniądze.
Nawrót choroby – nie tylko alkoholowej – nie oznacza automatycznie
picia; można powiedzieć, że powrót do picia, to ostatni objaw nawrotu.
Ta wisienka na torcie ma zasadniczą podstawę, jaką jest mniemanie o iluzorycznej sile, wszechmocy czy, mówiąc inaczej – omnipotentnej kontroli
siebie i innych, zabarwionej złością, że świat nie jest taki, jakim ja chciałbym, aby był.
Nawrót jest jak kolejna wędrówka w głąb siebie, której mieliśmy nadzieję już więcej nie odbywać. Jak ponowne odkrywanie własnych ciemnych stron, smutku i bólu. Jeśli ktoś spadł w nawrocie na samo dno i tam,
pomimo wszystko, doświadczył miłości – to zmienia przecież wszystko.
Bo jeśli był w tobie lęk przed odrzuceniem i osądzeniem, a zamiast tego
spotkało cię zrozumienie i akceptacja, to znaczy, że Bóg ciągle czuwa nad
tobą i reaguje zawsze wtedy, kiedy trzeba, kiedy Go potrzebujesz. Nawet
wszystkie nawroty razem wzięte nie mogą pozbawić cię twojej godności
i nieskończonej wartości.
Jesteś godna, jesteś godny miłości! Nie mów i nie myśl, że nikt cię nie
kocha i nie udowadniaj sobie tego na dziesiątki sposobów. Bałaś się potępienia i odrzucenia, a doświadczyłaś czegoś odwrotnego – przyjęcia, zrozumienia i serdecznej wyrozumiałości. To się nigdy nie zmieni.
Nigdy nie jest za późno, nawrót jest lub może być twoją kolejną szansą
na odbicie się od dna, choć czasem tak trudno w to uwierzyć. Kolejny raz
uświadamiasz sobie, że nie ty, ale Bóg jest Panem twojego kruchego życia
i to On cię przez nie przeprowadzi, jeśli tylko Mu na to pozwolisz.
Czy z nawrotu można wyjść? Ależ tak, można go przeżyć lub z nim
przetrwać, bo on w końcu minie. W „Życiu duchowym”, jezuickim piśmie
poświęconym duchowości, znalazłem piękne wytłumaczenie wychodzenia
z nawrotu:
Człowiek za burtą, by przeżyć, może próbować utrzymać się na powierzchni wody, ale nie może uciszyć żywiołu, który go wyrzucił na zewnątrz. Kiedy wróci z powrotem do łodzi, odłowiony przez współtowarzyszy podróży, już nigdy nie spojrzy na żywioł z takim samym naiwnym spokojem jak dawniej. Chyba że… – ale to już zupełnie inna historia – spotka
kogoś, komu nawet żywioły są posłuszne. Takie spotkanie mogłoby przewartościować wszystko, bo wtedy – jak dowodzą znane skądinąd źródła
– nawet chodzenie po wodzie, pośród szalejącego żywiołu, jest możliwe.
Miej szacunek do żywiołu, jakim może stać się twój nawrót. Ale się nie
lękaj! Uwierz Temu, który mówi, że możesz chodzić po wodzie.
Br. Adam Michalski OFMCap
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Nie miałam już
siły dłużej cierpieć
J

estem alkoholiczką, mam 36 lat. Od 11lat nie piję. W „tamtym” życiu byłam bardzo samotna i pogubiona. Czułam się tak już w wieku 13-14 lat i przez
kolejne lata. Pomimo wzrastania w rodzinie, ukończenia studiów, podjęcia pracy, posiadania grona znajomych, uczestniczenia w imprezach, a więc w miarę
normalnego życia, w środku wyłam, pragnęłam bliskości i ukojenia lęku.
Nienawidziłam siebie, szłam ku destrukcji, sponiewieraniu się. Rodzice nie
potrafili mi pomóc, udawali, że wszystko jest w porządku. Podejmowali nieumiejętne próby kontroli czy zmuszania mnie do innych zachowań. W rezultacie byli
moimi wrogami. A ja brnęłam w uciekanie przed sobą.
Alkohol dawał mi choć na chwilę poczucie luzu, przełamywał nieśmiałość
i kompleksy. Był najlepszym kompanem. Lepiej czułam się wśród rówieśników,
zapominałam o swoim wewnętrznym krytyku. Do czasu, kiedy i upicie się nie
oddalało złych myśli, kiedy wszędzie czułam się źle, jakbym nie pasowała ze
swoimi defektami do reszty świata.
Nie wiem, jak to było możliwe, ale nadal dobrze funkcjonowałam na studiach
iw pracy. Łatwo przyszło mi zrobienie prawa jazdy, zdobywanie innych nowych
umiejętności – wszystko ogarniałam. Byłam nieustannie dzielna. Jednak w którymś
momencie zaczęły pojawiać się stany lękowe, napady paniki, fobie. To one doprowadziły mnie na terapię odwykową. Moje kolejne i ostatnie już podejście do terapii
miało miejsce w marcu 2007 roku. Chociaż nie bardzo mi to pasowało, ostatecznie
posłuchałam lekarzy i podjęłam leczenie. Przestałam pić tylko po to, żeby wyleczyć
się z zaburzeń lękowych. Wtedy zaczęłam pomału zmieniać swoje życie.
W trakcie terapii zaczęłam też chodzić na mityngi AA i z czasem bardzo zaangażowałam się w życie Wspólnoty. Zamiast na imprezach u znajomych, zaczęłam spędzać czas z alkoholikami na mityngach, gdzie pierwszy raz poczułam się
w pełni przez innych akceptowana i dla nich ważna. Miałam prawdziwe relacje
z ludźmi, szczere rozmowy, wsparcie.
Przez kolejne lata przełamywałam mnóstwo barier bez alkoholu. Nauczyłam się
bez niego bawić, tańczyć, świętować, publicznie wypowiadać się. Dzięki temu dzisiaj alkohol nie jest mi do niczego potrzebny. Nie zapiłam. Nie miałam też sytuacji,
w których ekstremalnie mocno chciałoby mi się pić. Owszem, setki razy, zwłaszcza
na początku, myślałam, jaką ulgę, zapomnienie, luz, zabawę mógłby mi dać alkohol. Schematyczne myślenie wracało. Kusiło. Ale od myśli do czynu, całe szczęście,
daleka droga. Pomagała wizja konsekwencji i zniszczenia tego, co już udało mi się
osiągnąć, ale przede wszystkim trzeźwym działaniem – oddalałam chęć napicia się.
Nie przeszłam nawrotu choroby. Aczkolwiek do dzisiaj silne emocje, większe niewyspanie, czy przebywanie w miejscach, gdzie jest sporo alkoholu, czasem powoduje suche kace i nieprzyjemne wrażenia z czasów picia. Źle czuję
się w obecności pijących. Unikam takich sytuacji, ale nie ze względu na chęć
picia, lecz raczej ze względu na powrót emocji związanych ze wspomnieniami
z czasów moich pijanych imprez.
Przez lata stworzyłam sobie komfortowe życie, w którym, kiedy nie mam
na to zgody, alkoholu nie ma w pobliżu. Od kilku lat mam kochanego męża, też
niepijącego alkoholika, dzięki czemu problem obecności alkoholu w naszym
domu i życiu nigdy nie istniał i nie istnieje. Komfort wzajemnego zrozumienia
w tej kwestii jest dla mnie nieoceniony.
Mam rodziców i siostrę, z którymi kontakty uległy znacznej poprawie.
Zmieniłam siebie, zaczęło się zmieniać między mną, a nimi. Zobaczyłam, że
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dużo zaniedbali, ale postanowiłam
im wybaczyć błędy wychowawcze.
Dziś staram się nie chcieć rodziców
zmieniać. Bywa to trudne. Z siostrą
też w końcu mam bliższe relacje.
Rodzina wspiera mnie, na ile potrafi. I mam bardzo wąskie grono przyjaciół, na dobre i na złe, w których
życiu chcę uczestniczyć i mieć poczucie, że mogą na mnie liczyć.

Spełniam się też zawodowo. Żyję aktywnie. Wynajduję sobie pasje, jestem
otwarta na ciekawe spędzanie wolnego czasu. Razem z mężem chodziliśmy
na kursy tańca. Swego czasu pochłonęła nas zabawa w geocaching (gra terenowa
użytkowników odbiorników GPS polegająca na szukaniu ukrytych po Polsce skrzynek z różnymi gadżetami). Regularnie ćwiczę na siłowni. Zafascynowały mnie psie
zaprzęgi, mam suczkę rasy Alaskan Malamut, z którą poznajemy ten sport. Podróżuję. Zwiedziłam kilka europejskich krajów. Zbudowałam solidne fundamenty.
Widzę, że alkohol nigdy nie był moim problemem. Problemem było to, co o sobie
i innych myślałam i czego nie potrafiłam zmienić. Zmieniać będę pewnie do końca
życia. Pomimo wielu przebytych terapii, warsztatów, rozmów, książek i wszyst-

kiego, z czego tylko mogłam zdobywać
wiedzę do zmian, nadal uczę się być
szczęśliwą. Szczęśliwą, pomimo różnych problemów, na które niekoniecznie mam wpływ.
Półtora roku temu zaczęłam odkrywać swoją duchowość w wierze. Stany
lękowe, które towarzyszą mi od kilkunastu lat, bardzo się nasiliły. Wcześniejsze terapie nie pomogły na tyle, żeby
z tego wyjść. Nie miałam już siły dłużej
cierpieć. Wtedy usłyszałam od kogoś,
że skoro nie pomaga sama psychologia, pomóc może duchowość. Od osoby,
która mi to wtedy uświadomiła i bardzo
pomogła, i od przyjaciółki, która zabrała
mnie pierwszy raz do Zakroczymia, rozpoczęła się moja wędrówka w poszukiwaniu Boga. To był mój „nawrót serca”.
Pierwsza spowiedź. Pierwsze przełamanie wieloletniego buntu i wrogości, które odczuwałam w stosunku
do Boga, religii i duchownych. Niby
doceniałam w AA pierwsze trzy z dwunastu kroków. Wiedziałam, że nie jestem Bogiem i że chcę oddać to, czego
nie jestem w stanie zmienić, ale nadal
nie miałam zaufania, bo nie do końca
czułam, komu mam to oddać. Dzięki
pobytowi w Zakroczymiu wróciłam
do Kościoła. Zobaczyłam, że wiara nie
musi być, jak mi wpajano, podszyta
strachem przed karzącym Bogiem. I że
duchowni nie są wyłącznie od wyznaczania pokuty i dawania upomnień.
Moje życie, pomimo że jest w nim
dużo dobrego, nie jest usłane wyłącznie
różami. Nadal mam stany lękowe. Zaczęłam powierzać swoje życie Jezusowi.
Zaufanie i oddanie, o które się modlę, nie
bywa, niestety, stanem permanentnym.
Kiedy jest bardzo źle, kiedy wyzwaniem jest przetrwać kolejny
dzień, ciężko jest mi uwierzyć, że
Jezus naprawdę wie, co robi i mieć
ufność w Jego wsparcie. Częściej
jestem na Niego wściekła, że taki
obrał sobie na mnie plan. Ale to tak
naprawdę te momenty zaufania i nadziei dają mi siłę, by dalej żyć, nie
poddawać się, starać akceptować to,
czego bym nie chciała już przeżywać.
Nadal mam słabsze momenty, ale staję się coraz silniejsza. Oprócz ludzi,
dzięki którym tak się dzieje, chcę
wierzyć, że swój, jednak pozytywny,
udział ma w tym także Bóg.
Aga
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NAWROTY MOJEJ CHOROBY INFORMUJĄ MNIE, CO JESZCZE
WE MNIE SZWANKUJE, GDZIE MAM ZROBIĆ PRZEGLĄD, CO
UPORZĄDKOWAĆ, CZYM SIĘ SZCZEGÓLNIE ZAJĄĆ. POKAZUJĄ
MI OBSZARY CHORE, SZCZEGÓLNIE BOLĄCE.

KILKA LAT TEMU MIAŁAM MARZENIE, OD KTÓREGO UZALEŻNIAŁAM SWOJE DALSZE ŻYCIE. MARZENIE
SIĘ SPEŁNIŁO. MĄŻ PRZESTAŁ PIĆ. UWAŻAŁAM WÓWCZAS, ŻE TO USZCZĘŚLIWI MNIE I MOJĄ RODZINĘ.

C

ałe swoje życie spędziłam
w otoczeniu osób uzależnionych
od alkoholu i narkotyków. Wszystkiego, co wiem o życiu, nauczyłam
się w relacji z osobami uzależnionymi lub współuzależnionymi. Chore, wypaczone relacje, środowisko
pełne agresji, lęku, przemocy. Tym
oddychałam, to był mój naturalny
„ekosystem”. Od dziewięciu lat uczę
się siebie i relacji z innymi od nowa.
Bez alkoholu, przemocy, lęku. Staram się zmienić sposób myślenia,
reagowania, mówienia. Przestaję
się bać, mniej kontroluję. Próbuję
zaufać sobie, innym ludziom i Bogu.
4

To, co słyszę na mityngach Al-Anon,
adoptuję do mojego życia.
Wiele się zmieniło przez te „trzeźwe” lata. Czasem wydaje mi się, że
jest całkiem nieźle, że staję się inna,
że świetnie sobie radzę. Niestety,
zdarzają się momenty słabsze. Huśtawki nastojów, perfekcjonizm, potrzeba kontroli. Stare sposoby myślenia, „nieprzepracowane” poczucie
winy, niewybaczone krzywdy ciągną
mnie w kierunku autodestrukcji.
Nawrót. Magiczne określenie
momentu, kiedy należy zacząć stosować narzędzia z mityngu i terapii.
Drugi człowiek, najlepiej ze wspól-

noty – to pierwsze lekarstwo, po które sięgam. Mogę wtedy w zamęcie
uczuć i myśli usłyszeć głos przyjaciela. Słyszę, że to normalne, że minie, że to demony przeszłości.
Wiem, że moim obowiązkiem wobec siebie jest być uważną. Chcę być
blisko siebie, obserwować się, być łagodna dla siebie. Jeśli mi się to udaje,
umiem nie zapętlać się w dawny sposób myślenia i działania. Wiele symptomów potrafię rozpoznać, więc reaguję. Najtrudniej jest w sytuacjach,
kiedy nie umiem nazwać tego, co się
ze mną dzieje, gdy nie rozumiem, co
wywołało daną reakcję. Wtedy krok
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Wiem, że nie da się
zresetować przeszłości
po kroku, powoli i z uwagą analizuję,
co się wydarzyło. Przekładam stare
schematy na nowe myślenie. Zadanie niełatwe, bo przymus kontroli nie
daje za wygraną, poczucie winy z powodu niewystarczalności rozlewa się
po organizmie z prędkością światła.
Nadal dużo łatwiej jest mi przystosować się do niewygodnej sytuacji, niż
ją zmienić. Szybko wchodzę w rolę
ofiary, postawienie granic wymaga
wysiłku. Ćwiczę więc nieustannie,
z nadzieją, że kiedyś wejdzie mi to
w nawyk.
Wiem, że nawroty są czymś naturalnym w drodze do równowagi. Jak
wiele lat doskonaliłam się w autodestrukcji, tak teraz chcę doskonalić się
w kochaniu siebie. Wiem, że muszę
się tego nauczyć od podstaw, nie jest

to umiejętność, którą posiadam. Cały
dotychczasowy system wartości musi
zostać przeze mnie przebudowany.
Pojęcia, którymi definiowałam świat,
były błędne – szczególnie pojęcie miłości, które dla mnie wiązało się nierozerwalnie z rezygnacją z siebie.
Zdarza się, że przeżywam nawrót
świadomie. Oznacza to, że mam poczucie tego, co się ze mną dzieje. Obserwuję wówczas nie tylko racjonalizacje mojego mózgu, aby udowodnić starą tezę i znaleźć argumenty
na jej potwierdzenie. Czuję często
wprost odruchowe reakcje mojego
ciała. Ból, spięcie, uniesienie ramion w geście gotowości do obrony.
Widzę wówczas, jak silne schematy
reakcji mam w sobie, przez wiele lat
powtarzane, utrwalane.
Niedawno miałam silny nawrót
współuzależnienia, objawiający się
obsesyjnymi myślami podważającymi moje decyzje i kierunek działań.
Mój umysł próbował użyć bardzo
silnej broni – argumentu o nazwie
egoizm. Jest to temat, z którym bardzo długo nie mogłam sobie poradzić
– dbanie o siebie, stawianie granic,
niezgadzanie się na sytuacje, które
mi szkodzą. To wszystko było przeze
mnie postrzegane jako skrajny egoizm. Myślałam: „Przecież nie jest tak
źle, czego się czepiam, myślę tylko
o sobie, inni na tym cierpią”. Nadal
sprawia mi trudność realna ocena
sytuacji. Wiem, że na moim umyśle
polegać nie mogę (przynajmniej nie
do końca), staram się więc słuchać
intuicji, obserwować swoje reakcje
uczuciowe i reakcje ciała. Stąd czerpię wiedzę o tym, co mi szkodzi, a co
buduje. Niestety, często wielokrotnie
muszę wchodzić w te same sytuacje,
aby nauczyć się nowych reakcji.
Mam dla siebie cierpliwość, wiem,
że nie ma możliwości zastosowania
resetu, jak w komputerze. Nie mogę
wykreślić swojej przeszłości, a zamiast niej zainstalować super aktualizację oprogramowania. Dzień po

dniu mogę z uwagą korygować swoje
myślenie i zachowanie. Nawroty mojej choroby informują mnie, co jeszcze we mnie szwankuje, gdzie mam
zrobić przegląd, co uporządkować,
czym się szczególnie zająć. Pokazują
mi obszary chore, szczególnie bolące. Mogę się nimi zająć najlepiej jak
potrafię w tym momencie, a resztę
oddać Bogu. To już umiem.
Ostatnio zauważyłam u siebie
działania, które miały mi dostarczyć
tego, czego w pijanym życiu miałam
pod dostatkiem – mocnych wrażeń
i adrenaliny. Nieprzewidywalność
życia z osobą uzależnioną dostarczała mi takich bodźców. Wobec
ich braku własna podświadomość
postanowiła poszukać ich w innych
obszarach. Okazało się, że moja praca zawodowa może stać się takim
źródłem. Dążenie do powtarzania
starych schematów działań i reakcji
jest bardzo symptomatyczne – mimo
że one mi szkodzą. Dlatego tak ważne jest dla mnie obserwowanie siebie i nietracenie kontaktu ze sobą.
Wiem też, że moje złe samopoczucie, słabszy dzień niekoniecznie
muszą oznaczać nawrót. Czasem, po
prostu, mogę dać sobie możliwość
poleniuchowania, nicniezrobienia,
odpoczynku. Bez poczucia straconego czasu, i wyrzutów. Nie muszę być
zawsze gotowa do działania.
Współuzależnienie
rozumiem
jako uzależnienie od drugiej osoby,
nie tylko w małżeństwie. Rozumiem
je jako chory sposób bycia w relacji
z innym człowiekiem, sposób mnie
niszczący. Dlatego muszę być uważna, wsłuchana w siebie, mając już
dziś wiedzę i doświadczenie, że to
nie alkohol powoduje moje nieszczęście. To sposób myślenia, działania,
moje deficyty są przyczyną złego samopoczucia, a jeśli tak, to mam na to
wpływ – mogę wybierać. Wybieram
dobro i wzrastanie w miłości.
Ania
5

Fot. Archiwum OAT

Już minęła zima, deszcze
ustały i przeszły. Na ziemi pokazały się kwiaty.
Pieśń nad Pieśniami (2, 11-12)

N

a imię mam Ważna. Kończę
dziś czterdzieści lat. To dobry dzień
na napisanie świadectwa. Jestem tak
zwane DDA oraz osobą uzależnianą –
od alkoholu, hazardu, zakupów, jedzenia, bałaganiarstwa, chorej miłości.
Jeszcze parę la temu nie wierzyłam, że
przyjdzie taki dzień, że będzie mi się
chciało wstać z łóżka. Więcej – wstać
i dziękować za życie. To dla mnie cud.
Jeden z wielu codziennych cudów. Jak
do tego doszło – poprzez burze, trzęsienia ziemi i lata na pustyni?
Tak, to była długa droga.
Jedno z pierwszych moich wspomnień: leżę skulona za kanapą,
zakrywam się zasłoną ze wzorami
kolorowych aut. Już umiem płakać
tak, aby nikt nie słyszał. Szybko nauczyłam się być niewidzialna, nie
przeszkadzać. To była moja odpowiedź na chaos, brak poczucia bezpieczeństwa i odrzucenie. „Niewiele znaczyć” – to pomogło mi przetrwać w smutnym i zimnym domu.
Matka nie mogła być dla mnie czuła, ponieważ sama była zagubiona
i traciła siły na kontrolowanie ojca.
To musi bardzo męczyć – próbować
kontrolować kogoś nie do skontrolowania. Swoje istnienie zaznaczałam chorowaniem. Gdy byłam
chora, zwracali na mnie uwagę.
Później, jak urodził się mój młodszy brat, zmieniłam rolę na bohatera – lubiłam zajmować się malcem,
sprzątać, gotować. Do tego w szkole – świadectwa tylko z czerwonymi
paskami. Ale byłam dzielna. Tylko
gdzieś umknęło moje dzieciństwo,
moje pragnienia i potrzeby.
Szybko odkryłam korzyści z picia alkoholu – nie musiałam tak się
starać, mogłam „włączyć na luz”,
łatwiej było mi zbliżyć się do innych. Do tego byłam bardziej radosna i pewna siebie. Dobrze było
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Dowiedziałam

mieć odskocznię od bólu, jaki przeżywałam na trzeźwo. Ech, gdybym
tylko wiedziała, co to za pułapka…
Nie chciałam się uzależnić. Zresztą, nie znam osoby, która by chciała.
Zatrzymałam się w rozwoju, zwłaszcza emocjonalnym. Miałam przekonania typu: nikomu nie można zaufać; nikt ci nie pomoże; jestem nic
nie warta; po co w ogóle próbować
i tak nie uda się. Miałam trudności
w podejmowaniu zwykłych decyzji,
nierealny obraz siebie i otoczenia.
Myślałam, że każda okazja jest dobra, żeby wypić. Nawet ślub wzięłam pod wpływem alkoholu.
Z czasem było coraz gorzej, nie
radziłam sobie ze zwykłymi sprawami, izolowałam się od świata. Popadłam w depresję. Nie wiedziałam,
jak żyć, czy w ogóle żyć. Tak naprawdę nie widziałam żadnej wartości
w życiu. Uważałam, że moje istnienie to jakaś pomyłka. Coraz bardziej
czułam się uwikłana, zapętlona.
W końcu straciłam wiarę i nadzieję.
Zupełnie. Czułam się nikim. Zrezygnowałam z życia, popełniałam samobójstwo. To było moje dno (miałam 33 lata). Paradoksalnie w „chwili śmierci” pierwszy raz poczułam
witalną siłę, chęć do działania.
Po tym zdarzeniu dowiedziałam
się, że jestem uzależniona i że można coś z tym zrobić. Po raz pierwszy zaufałam – swojemu terapeucie.
Nie miałam nic do stracenia. Zaryzykowałam i postawiłam wszystko
na trzeźwienie.
Na początku było mi bardzo
trudno. Nie posiadałam zwykłych
umiejętności. Popełniałam setki
błędów. Co chwila upadałam i podnosiłam się. Czułam się jak pisklę
wyklute z jaja. Z jednej strony nowe
życie, z drugiej nieporadność. Zastępowałam jedno uzależnienie
następnym.Parę razy byłam bliska
załamania. Byłam niecierpliwa.
Szybko chciałam dobrych efektów, a było wręcz odwrotnie, bo
mierzyłam się z konsekwencjami
destrukcyjnego życia. W chwilach

kryzysów mówiłam do siebie – już
wiesz, co to śmierć. Póki żyjesz, masz
nadzieję. Wytrzymaj jeszcze trochę.
Zrób, co sugerują terapeuci, sponsorka, potem zadecydujesz.
To mi pomagało. Wkładałam
wiele wysiłku w konstruktywną
zmianę – 5 lat terapii, 90 mityngów
w 90 dni, skupianie się na dziś, stosowanie HALT, praca nad Programem 12. Kroków.
Z czasem faktycznie było coraz
lepiej. Nawroty stawały się rzadsze
i coraz słabsze, a ja coraz bardziej
świadoma. Byłam spokojniejsza,
emocje przestawały mną rządzić.
Zaczęłam sobie odpowiadać na pytania: Kim jestem? Czego potrzebuję? Czego pragnę? Miałam coraz więcej akceptacji, łagodności dla siebie,

wcześniej miałam fałszywy obraz
Boga – niedostępnego, karzącego,
którego trzeba się bać, u którego
trzeba sobie zasłużyć na miłość.
Nie chciałam takiego Boga.
Teraz to zupełnie coś innego. Zaczęłam reagować na tę Jego prawdziwą miłość, przyjęłam ją w wolności. Jestem ukochanym dzieckiem
Boga. Taka, jaka jestem. Jestem
dla Niego ważna. Ty również jesteś
Jego ukochanym dzieckiem. To paradoks – mieć same ukochane dzieci, paradoks możliwy dla Niego.
Pokochałam modlitwy i medytacje.
Na jednej z nich zobaczyłam, jak Bóg
przemienia i będzie dalej przemieniał
moje serce, jak szepcze do mnie: Już
minęła zima, deszcze ustały i przeszły.
Na ziemi pokazały się kwiaty.

Dostałam łaskę nawrócenia. Najpierw poznałam Mateczkę, która
zaprowadziła mnie do Jezusa. On okazał mi swoją bezwarunkową
miłość. Zrozumiałam, że przedtem miałam fałszywy obraz Boga –
niedostępnego, karzącego, którego trzeba się bać.
z czasem też dla innych. Poznawałam
nowe uczucia, na przykład uczucie wdzięczności. Coraz częściej się
uśmiechałam, polubiłam towarzystwo
innych osób. Radziłam sobie z zachowaniem abstynencji i kompulsjami.
Nie rzucałam się już na ochłapy miłości. Skończyłam swoje upragnione
studia i zaczęłam pomagać ludziom
– z chęci, a nie z „dedeaowskiego”
ratownictwa. Było całkiem w porządku, ale brakowało mi czegoś. Sama
do końca nie rozumiałam, o co chodziło. Moje życie się zmieniało, wiele
zrozumiałam, ale za czymś tęskniłam,
czasami czułam smutek i pustkę. Trzy
lata temu dowiedziałam się, w czym
jest rzecz: brakowało mi Boga.
Pewnego dnia, na pewnej górze,
w pewnej miejscowości Bośni i Hercegowiny dostałam łaskę nawrócenia. Zaczął się piękny proces powstawania mojej relacji z Bogiem.
Najpierw poznałam Mateczkę, która zaprowadziła mnie do Jezusa.
On okazał mi swoją miłość. Bezwarunkową miłość. Zrozumiałam, że

Tak, to prawda, że w spękanej
ziemi, jaką była moja dusza, pojawia
się życie. Następnie zrozumiałam,
że Bóg pragnie odpowiedzi na własną miłość, że pragnie mojej miłości.
Posłuchałam serca – ono pragnie kochać – ze świadomością, radością,
w wolności odpowiedziałam: tak.
Trwać i wytrwać w miłości Boga,
cokolwiek się dzieje – to mój sens, to
moje spełnienie, którego mi brakowało. Miłość ta już przynosi owoce;
często mam prawdziwy spokój i radość w sercu, zauważam i dziękuję
za drobne sprawy – za oddech czy
czyjś uśmiech. Pragnę wielbić Pana.
Dostrzegam dobro w człowieku,
nawet jeśli myślę, że złym. Niektórzy są po prostu zagubieni tak, jak
ja kiedyś. Chcę wybaczać i prosić
o przebaczenie. Kiedy ktoś mnie
krzywdzi czy odrzuca, to już nie boli.
Coraz więcej ufam i zawierzam. Bywam szczęśliwa, ponieważ odpowiedziałam tak na miłość Boga. A jaka
jest Twoja odpowiedź?
Ważna

się, o co chodzi
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Jestem przyjacielem Bila W.
Z KRZYSZTOFEM SŁOWIKIEM – MUZYKIEM, LIDEREM ZESPOŁU „24GODZINY” (Z WYKSZTAŁCENIA GEOLOGIEM), INSTRUKTOREM TERAPII UZALEŻNIEŃ (W PROCESIE CERTYFIKACJI ) – ROZMAWIA ALDONA MICHALSKA
Co inspiruje Cię do tworzenia muzyki?
Głosy natury, muzyka innych wykonawców, która dociera do mnie,
koncerty na żywo – to moje inspiracje. Wykonana przez Lecha (bard
wspólnoty AA) pieśń „Zmartwychwstanie” w kościele w Zakroczymiu, a miałem wtedy pół roku trzeźwości, poruszyła każdą komórkę
mojego mózgu i wywołała ciarki na plecach. Zainspirowała mnie tak
mocno, że zamarzyłem, abym kiedyś mógł zagrać w kościele. Wcześniej jeszcze było spotkanie w Licheniu i tam przegląd twórczości
abstynenckiej; ludzie siedzieli na trawie, a z góry płynęła wspaniała
muzyka. Pomyślałem, że muszę za rok tam wrócić i zaśpiewać. Moje
marzenie się spełniło. Za co jestem wdzięczny Sile Wyższej i mojej żonie, bo dodawała mi otuchy i śpiewała wtedy razem ze mną.
Jak teraz powstają Twoje utwory muzyczne?
Bardzo bliskie jest mi to, co powiedział kiedyś Grzegorz Ciechowski,
że „muzyka jest i krąży wokół nas stale, twórca jedynie łapie, wyławia
jej cząstkę, by później ją odtworzyć”. Inaczej jest z tekstami. W moim
przypadku inspiracją są emocje; przelewanie ich na papier daje mi
swoistą ulgę i ukojenie. W procesie tworzenia prawie zawsze doświadczam kontaktu z Siłą Wyższą, Panem Bogiem. Często mówię podczas
występów, że On uczestniczy w procesie tworzenia co najmniej w połowie. Trudno mi opisać tę relację, ale czuję jakbym był Mu to winien.
Co Cię frapuje najbardziej w procesie tworzenia?
Robienie stale nowych rzeczy, podejmowanie trudnych wyzwań.
Osiąganie własnych celów, nierzadko wymagające wielkiej cierpliwości. Jeden warunek jest w tym wszystkim potrzebny – żeby nie nastawiać się na sukces za wszelką cenę; nie OCZEKUJĘ go, lecz WYCZEKUJĘ – co przyniesie los, gdy ja zrobiłem już to, co do mnie należało.
Wierzysz w siłę sprawczą muzyki?
Tak, bo ona, jak każda sztuka, ma charakter globalny, szczególnie
w dzisiejszym świecie. Uniwersalizm jest pochodną naszych ludzkich
emocji. Możemy jako ludzie różnić się zewnętrznie, ale emocje, uczucia
mamy bardzo zbliżone. Muzyka otula nas, często wzrusza do łez, bywa
kojąca, leczy rany, choć bywa też drapieżna. Piosenka z jakimś konkretnym przesłaniem potrafi skłonić człowieka do refleksji, a nawet do podjęcia ważnych, życiowych decyzji, zainicjować fundamentalną zmianę.

MUZYKA CZĘSTO WZRUSZA DO ŁEZ, BYWA
KOJĄCA, LECZY RANY. PIOSENKA Z KONKRETNYM
PRZESŁANIEM POTRAFI SKŁONIĆ DO REFLEKSJI,
A NAWET DO PODJĘCIA ŻYCIOWYCH DECYZJI,
ZAINICJOWAĆ FUNDAMENTALNĄ ZMIANĘ.
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Twoja muzyczna droga do założenia zespołu „24 godziny”?
Miałem 13 lat, gdy zacząłem
u mojego wuja, który grał w zespole muzycznym, lekcje gry
na gitarze. Potem grałem w szkolnym zespole, następnie były zespoły bluesowe, występy na festiwalach itp. Bez sukcesów. Potem
była przerwa, bo nagle gitara
przestała mi stroić i kompletnie
nie skojarzyłem tego z ilością
spożywanego przeze mnie alkoholu. Zdjąłem ją z kołka po roku
trzeźwości. Zacząłem znów spotykać się z moim przyjacielem Bartkiem i zaczęliśmy razem tworzyć
pierwsze utwory. Dostrzegłem
łatwość pisania tekstów; chyba
przez to, że zacząłem śpiewać
o sobie – facecie wychodzącym
z czynnego uzależnienia. Wtedy
założyliśmy zespół „24 godziny”.
Nasz utwór „Zagraj o życie” został wyemitowany w radiu, w programie „Wieczorne rozmowy
w Antyradiu”, który prowadził –
wiadomo kto – Krzysiek alkoholik,
dla którego nie było to życiowym
osiągnięciem. Nie ma obecnie
w eterze tego programu i bardzo
go brakuje. Krzychu, mam nadzieję, i trzymam kciuki, że usłyszę kiedyś znowu Laylę Claptona
i Twoją legendarną zapowiedź.

gdzie jestem i dokąd zmierzam? Przy tworzeniu płyty „Moje 12 kroków” analizowałem, rozgryzałem i dociekałem sedna każdego z 12.
kroków, aby muzyka, piosenka oddawała jego sens i ducha. Połączyło
się to wtedy z pracą ze sponsorem AA nad programem. To jest do dziś
na pewno filar mojego życia w trzeźwości i mojego rozwoju osobistego.
Czy doświadczyłeś nawrotu choroby alkoholowej?
Oczywiście, nie raz doświadczyłem nawrotu. Czytałem o tym już
wcześniej, wiedziałem o sygnałach ostrzegawczych i zachowaniach nałogowych. Ale... przychodzi nawrót, i tu „nie ma mocnych”. Program
„24 godziny”, mityng AA, wyjście do ludzi – to dla mnie podstawa w sytuacji nawrotu. A czterodniowy pobyt w zakroczymskim OAT na dniach

skupienia – to jest prawdziwa petarda przeciwnawrotowa, szczepionka dla ciała, rozumu i ducha.
Polecam każdemu.
Kiedyś przyjaciel ze wspólnoty,
i sponsor wielu zdrowiejących, poprosił mnie, wręcz zażądał, abym
napisał utwór dla tych, którzy zapili. Napisałem. Zatytułowałem
go: „Zawsze wracajcie”. Zachęcam do posłuchania tej piosenki –
jest na płycie „Przyjaciele Billa W.”
Fot. Archiwum domowe Krzysztofa Słowika

Słyszałam kilka Twoich występów, podczas których dzieliłeś się swoim doświadczeniem
trwania w trzeźwości. Muzyka
– granie, śpiewanie – pomagają
Tobie w utrzymaniu abstynencji!
Tak. Mój upadek alkoholowy
dał mi punkt odniesienia do rzeczywistości i pomógł w sformułowaniu odpowiedzi na fundamentalne pytania: skąd przyszedłem,
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Fot. Archiwum domowe Krzysztofa Słowika

tu składają się wszystkie mechanizmy uzależnienia (nałogowa regulacja emocji, mechanizm iluzji i zaprzeczeń, jak również rozdwojona
struktura Ja), podsycają go wyzwalacze wewnętrzne i zewnętrzne.
Praca nad nawrotami to oś terapii i warunek jej skuteczności. Lęku
można pozbywać się powoli, pewnymi obszarami, rozbrajając wspólnie z pacjentem jego źródła. Program 12. kroków też tak działa i uczy
na trzeźwo miłości do życia i ludzi.
Co daje Tobie dzielenie się swoim doświadczeniem?
Jest dla mnie ugruntowaniem trzeźwości i obowiązkiem oddania tego, co sam dostałem wcześniej. Jest radością, gdy po mityngu czy spikerce ktoś podejdzie i podziękuje, bo to, co usłyszał,
otworzyło mu oczy na pewne sprawy. Niezmiennie i ja czerpię
siłę, nadzieję i doświadczenie z mityngów, w których uczestniczę.
Poznając chorobę alkoholową, dostrzegłem – jak wiele moich decyzji życiowych już w młodym wieku było spaczonych przez pijane
myślenie. Jak wielka pycha, moje rozbuchane ego popychały mnie
do działań, których żałuję do dziś. To treść drugiej części 1. kroku;
„że przestaliśmy kierować własnym życiem” – dziele się tym, bo mi
przynosi to ulgę.
Jak postrzegasz dzisiaj swoją drogę ku trzeźwości?
Trzeźwienie i zdrowienie nie składa się z jednej fundamentalnej
decyzji i jednego czynu. Składa się ono z wielu małych cząstek, codziennych radości, zauważania cudów otoczenia i zmiany własnych
zachowań. Dla mnie te cząstki były często zaskakująco banalne. Szukałem tych radości i czasami nawet ponad miarę doceniałem. Ale to
przynosiło efekt. I o to chodzi.
Przełom w moim myśleniu nastąpił trzeciego dnia podczas pierwszej
terapii. Eureka! – nie jestem jedynym odpowiedzialnym za moje życie i to,

PRACA NAD NAWROTAMI TO OŚ TERAPII
I WARUNEK JEJ SKUTECZNOŚCI.
zespołu „24godziny”, można też ją znaleźć w internecie. Mówię w niej
również o sobie. Nawiasem mówiąc, żona twierdzi, że więcej dowiaduje
się o mnie z utworów, które śpiewam, niż z tego, co słyszy podczas naszych osobistych rozmów.
Śpiewam również piosenkę „Blues zapicia”, która opisuje sytuację
nawrotu i pokazuje drogi, jak z niego wyjść. Myślę, że nawrót choroby alkoholowej jest bardzo zbliżony do nawrotu jakiejś innej choroby naszego organizmu. Większość chorób, jak dowiedziono, ma swoje
psychosomatyczne podłoże. Świadomość, że napicie się jest końcowym
efektem całego procesu nawrotu, daje wiele możliwości przerwania go.
Jak podchodzisz do tego zagadnienia jako terapeuta?
W czasie każdej sesji pacjent mówi o sobie, o swoich myślach, uczuciach i zachowaniach. Terapeuta stara się naprowadzić go na refleksję
i szersze omówienie sytuacji, gdy zauważy mechanizmy nawrotu. Praca z pacjentem, jego rozwój osobisty niejednokrotnie zostają przerwane poprzez zapicie. Prawie zawsze uczuciem dominującym w sytuacji
nawrotu jest lęk. Używka daje osobie uzależnionej ulgę, oderwanie się
od świata, od ludzi, powoduje zasadniczo inną percepcję rzeczywistości. Chory zna ten stan, uczucie istnienia w drugim, „miłym świecie”
i czuje się w nim świetnie, bo np. zaczął pić już jako nastolatek, nie
zaznawszy innego stylu życia. A my uzależnionemu mówimy: koniec
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z piciem, zero alkoholu! To tak
jakby osobie, która jeździ od lat
na wózku inwalidzkim, zabrać
ten wózek i kazać chodzić na własnych nogach. Alkohol był dla
niego jak ten wózek, wszędzie zawiózł, był oparciem, niejednokrotnie pomógł załatwić sprawę. A tu
klops, jak tu żyć bez niego. Cytat
wielokrotnie słyszany: „przecież,
wszystko jest ok, ogólnie wszystko ogarniam, tylko czasem rodzina coś marudzi”.
Rolą terapeuty jest między
innymi to, aby pomóc choremu
w stawianiu
pierwszych kroków, jakby nauczyć go na nowo
chodzić po tym świecie. Nawroty są jak wózki zapasowe – jeden w piwnicy, drugi u kolegów
z osiedla, a trzeci jeździ jeszcze
w głowie. Na mechanizm nawro-

co się dzieje w moim otoczeniu. Nie mam wpływu na pewne zdarzenia
dotyczące mnie, mojej rodziny i spraw zawodowych. Nie muszę się tak
przejmować i brać całej winy na siebie w przypadku ewentualnych niepowodzeń. Najlepsze, że wszyscy w rodzinie to wiedzieli, oczywiście poza
mną. Poczułem jakby mi ktoś zdjął z pleców worek pełen kamieni. Zrozumiałem, że muszę zająć się sobą i zajrzeć w swoją duszę, czego wcześniej
się wstydziłem. Do tego życiowego momentu uważałem, że to niemęskie
użalać się nad sobą, że facet musi być twardy, mieć odporność psychiczną
bizona, a psychologia jest dobra dla miałczków, mięczaków. Zauważyłem,
że praca nad sobą mi pomaga. Skoro dostałem w darze od natury, od Pana
Boga coś takiego, jak duchowość, to trzeba z niej skorzystać. Korzystam
z niej do dziś i jakość mojego życia stała się zdecydowanie lepsza.
Lubię słuchać jak opowiadasz „anegdotki” o tym, jak krok po
kroku odkrywałeś i akceptowałeś siebie. Możesz powiedzieć, które momenty były dla Ciebie najważniejsze?
Anegdotki? Dostrzegłem że: mogę wreszcie naprawić coś w domu razem z synem, bo nie musiałem się wstydzić odoru alkoholu z moich ust.
Fajne było też to, że zaczęliśmy z żoną jeździć na różne imprezy trzeźwościowe. I okazało się, że potrafię bawić się, tańczyć bez używania alkoholu.
Pamiętam jak na mój mityng pierwszorocznicowy przyjechał mój
terapeuta dr Marcin. Był kompletnie nieświadomy, że to już pierw-

sza rocznica mojej abstynencji.
Taki prezent. Takie symboliczne
zdarzenie. Mówią: „czytaj znaki”. Ja od tamtej pory zacząłem
i tak mam do dziś.
Inna „anegdotka”? Pewnego
razu, gdy syn usłyszał w radiu
moją piosenkę, oznajmił: „No
widzisz ojciec, jest coś nowego.
A nie wiele brakowało, że grałbyś
Whisky, moja żono do śmierci.
A tu – proszę...”.
Zabawna sytuacja miała miejsce, gdy nagrywaliśmy song „Przyjaciele Billa W.”. Bartek, przyjaciel
z zespołu, zapytał: „Krzychu, a o co
chodzi z tą Pilawą, że jesteś jej
przyjacielem?”. Przez chwilę nie
zajarzyłem kompletnie, o czym on
mówi. A potem umarłem ze śmiechu. Otóż, Bartek nie znał jeszcze
wtedy założyciela wspólnoty AA.
Gdy śpiewałem refren: „Dzisiaj jestem przyjacielem Billa W.”, słowa
„Bila Wu” brzmiały mu jak „Pilawy”, skojarzył je z tym pięknym
miastem, w którym z pewnością
Bil W. ma wielu przyjaciół.
Występowałeś na wielu scenach, jesteś muzykiem rozpoznawalnym, lubianym, cenionym nie tylko w środowisku
ruchu samopomocowego. Pomimo to zachowałeś urzekającą skromność. Co robisz, żeby
nie popaść samozachwyt?
Pokora, pokora i jeszcze raz
pokora – to mnie trzyma... To
jest to, czego brakowało mi
wcześniej. Zrozumienie działania Siły Wyższej, siły większej
od nas samych, i zejście z panteonu jedynego kierownika swojego życia – pozwalają mi zdrowieć i pomagać innym.

Z Krzysztofem Słowikiem
rozmawiała Aldona Michalska
trener, społecznik,
współpracuje
z OAT, wiceprezes
Stowarzyszenia
Integracji Społecznej
„Klub Poznańska 38”;
www.poznanska38.pl
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„CHOĆ DROGA NIEDALEKA,
NIE

DOJDZIESZ,

JEŚLI

Br. Łukasz Woźniak OFMCap

DO

CELU NIE ZMIERZASZ” – TO

CHIŃSKIE PRZYSŁOWIE MÓWI

NAM O POTRZEBIE CIĄGŁEGO
Fot. Br. Jan Karczewski OFMCap

UKIERUNKOWANIA NA CEL,
ZAPRASZA DO WYRUSZENIA

W DROGĘ, NA KTÓREJ NIE MA
MIEJSCA NA COFANIE SIĘ I NA
NIEPOTRZEBNĄ

TĘSKNOTĘ

ZA TYM, CO JUŻ MINĘŁO.

T

rzeba na początku powiedzieć, że nie wszystkie nawroty zawsze są złe. Powrót do poprzedniego
stanu jest czasem pożądany. Chcielibyśmy wrócić do formy po kontuzji,
operacji czy nadmiernym przybraniu na wadze. Znalazłem w internecie wiele pytań o to, jak przywrócić do poprzedniego stanu system
w komputerze, cofając aktualizacje,
jak przywrócić stan lasów sprzed nawałnic czy jak tworzyć elastomery,
czyli materiały wracające do pierwotnego stanu po ich odkształceniu.
Niektórzy chcieliby, żeby wróciła
monarchia, dawny wiek emerytalny
w prawie albo żeby wróciła młodość
(oczywiście z zachowaniem aktualnie
posiadanej mądrości i doświadczenia
życiowego). Z punktu widzenia duchowości, czyli naszego nawrócenia
i wędrówki wiary, powroty nie są jednak specjalnie dobrym pomysłem.
PATRZEĆ PRZED SIEBIE
Chrześcijanin jest człowiekiem
w drodze, pielgrzymem; kimś zmierzającym ku konkretnemu celowi, ku
więzi, komunii z Bogiem na zawsze.
Wszelkiego rodzaju nieprzewidziane postoje czy duchowe maruderstwo traktowane są jako cofanie się
w rozwoju, bo tylko śnięte ryby płyną
z prądem, a „ktokolwiek przykłada
rękę do pługa, a wstecz się ogląda,
nie nadaje się do królestwa Bożego” (Łk 9,62) – mówił Jezus swoim
uczniom. Chrześcijańska koncepcja
czasu jest liniowa; żyjąc w czasie rozpoczynamy wędrówkę życia i gnamy
do przodu, przed nami jest zawsze
12

coś nowego, jesteśmy stworzeni dla ciągłej nowości. Od starożytności krąży
jednak wiele innych wizji, jak choćby myśl o apokatastazie, czyli cyklicznym
powrocie kosmosu do pierwotnego stanu, poprzez zaognienie, by na nowo
wszystko się różnicowało. Jest tam bezwzględna konieczność i przeznaczenie,
a każdy z tych cykli jest identyczny. Dla człowieka wiąże się to z przeklętym
kołowrotem wcieleń, a wreszcie powrotem do jedności ze wszystkim, gdy początek utożsami się z końcem.
Koncepcja wiecznego powrotu kusiła nawet niektórych chrześcijańskich
myślicieli, którzy marzyli, by człowiek i całe stworzenie mogli wracać do stanu sprzed grzechu pierworodnego. W takiej wizji historia jest procesem degradacji, drogą ku zagładzie, a nie ewangelicznym zdążaniem do pełni czasów. Warto natomiast widzieć swoje życie jako drogę pielgrzyma, a pielgrzym
to ktoś mocno zdeterminowany, by nie robić kroku wstecz, lecz aby, mimo
trudności, dojść do celu, który jest dla niego ważny i święty.
Nasza historia jest także historią wiary, na co zwraca uwagę papież
Benedykt XVI w „Porta Fidei”, zachęcając, by patrzeć na nią właśnie w ten
sposób i nie dziwić się, że w niej „przeplatają się niezgłębiona tajemnica
świętości i grzechu” (nr 13). Jest to dla nas dobra nowina! Nasze grzechy
i upadki, bunty i zwątpienia również stanowią część drogi wiary! Są jaki-

miś etapami w drodze. Kryzysy w życiu duchowym, wątpliwości nie muszą
być cofaniem się i zawracaniem z drogi. Liczy się to, że wciąż chcemy być
w ruchu, wciąż wędrójąc, bez wracania do tego, co zostawiliśmy za sobą.
NIE COFAĆ SIĘ
Św. Piotr napisał w jednym ze swoich listów mocne słowa o chrześcijanach, którzy dobrze zaczęli, ale wracając do życia „starego człowieka”,
marnują swoje powołanie i gorszą innych: „Jeżeli bowiem uciekają od zgnilizny świata przez poznanie Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, a potem oddając się jej ponownie zostają pokonani, to koniec ich jest gorszy od początków. Lepiej bowiem byłoby im nie znać drogi sprawiedliwości, aniżeli
poznawszy ją, odwrócić się od podanego im świętego przykazania. Spełniło się na nich to, o czym słusznie mówi przysłowie: Pies powrócił do tego,
co sam zwymiotował, a świnia umyta – do kałuży błota” (2P 2,20-21).
Podobny jest wydźwięk słów Pana Jezusa nauczającego o podstępnej
taktyce demonów: „Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po
miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi:
Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów

złośliwszych niż on sam; wchodzą
i mieszkają tam. I stan późniejszy
owego człowieka staje się gorszy
niż poprzedni” (Łk 11,24-26).
W ósmym rozdziale Ewangelii
Markowej możemy poznać historię
uzdrowienia człowieka niewidomego
w Betsaidzie. Uzdrowienia niewidomych w tradycji Kościoła były odczytywane jako wzorce każdego duchowego uzdrowienia, które dokonywało
się przez oświecenie, czyli nauczanie
i prowadzenie pozbawionego światła
człowieka do wiary i prawdy w Chrystusie. Jest to w takim razie słowo także o naszym uzdrowieniu, którego Jezus dokonuje podczas naszej wędrówki wiary. W tym ewangelicznym opisie
człowiek, który odzyskał wzrok, słyszy
13

ODNAWIAĆ, NIE BURZYĆ
Pośród różnych zasad życia duchowego i rozeznawania, proponowanych przez św. Ignacego, możemy
znaleźć swoisty „zakaz zawracania”,
związany z chęcią zmiany swojego życiowego powołania. Ta zasada mówi
o tym, że możemy zawrócić z obranej
drogi i podjąć nową decyzję w przypadku, gdy dotyczy ona codziennych
lub mniej ważnych wyborów. Wciąż
przecież podejmujemy decyzje; wybieramy szkołę i zawód, miejsce pracy, znajomych i przyjaciół, miejsce
zamieszkania oraz wiele innych rzeczy. Z biegiem czasu odkrywamy jednak, że dokonaliśmy tych wyborów
bez namysłu, w sposób niedojrzały,
albo że to, co wybraliśmy, jakoś nam
szkodzi, a na horyzoncie pojawiły się
rozwiązania lepsze i bardziej odpowiadające naszej aktualnej sytuacji.
Widząc, że jest coś lepszego, możemy naszą dawną decyzję zmienić,
bez duchowej szkody dla nas, a nawet z pożytkiem. Są jednak wybory
życiowe, naznaczające nas mocno,
budujące naszą tożsamość, związane
z podjęciem odpowiedzialności, które domagają się wierności i nie powinniśmy się z nich wycofywać.
Najprostszym przykładem jest
wejście w małżeństwo, przyjęcie
święceń czy złożenie ślubów wieczystych w zakonie. Zasada duchowego
rozeznawania mówi wtedy o tym, że
nawet jeśli z biegiem czasu odkryjemy, że te decyzje podejmowaliśmy
z jakąś niedoskonałą motywacją – było
tam wiele niedojrzałości, postawy
ucieczkowej, poszukiwania spełnienia
jakichś pragnień, wypełnienia psy14

chologicznych braków, których nawet nie byliśmy świadomi – to takie decyzje
i wybory należy uznawać za wiążące. To, co wtedy jest konieczne do zrobienia,
to odnowienie i oczyszczenie motywacji; praca, by pozbyć się niedojrzałości,
która osłabia realizację własnej życiowej drogi. O tej zasadzie często się dziś
zapomina; zwłaszcza obca jest tym, którzy lansują „zbyt prostą” psychologię,
zbudowaną na zasadzie: „żeby nie mieć dyskomfortu”. Ten „brak utrapienia”
stał się dziś wyznacznikiem życia, choć bliższy jest buddyjskiemu poszukiwaniu
wolności od wszelkiego cierpienia niż chrześcijańskiemu przyjmowaniu tego,
co tu i teraz, bez okłamywania się, że można żyć bez trudności, smutku, czyli
tego, co nazywamy naszym codziennym krzyżem.
Niestety, prawda o człowieku jest taka, że to, co piękne, cenne, wartościowe i dobre ma swoją cenę, nic nie dzieje się samo i bez wysiłku – miłość i więź
w małżeństwie nie przychodzą same z siebie, wszelkiego rodzaju wzrost nie
dokonuje się siłą rozpędu. Uczestnicząc w zmaganiu i w wewnętrznej walce,
rozwijamy się. Umiejętność uczenia się na błędach czy znoszenia różnych napięć jest oznaką dojrzałości. Pamiętamy słowa biblijnego Koheleta, mówiącego o tym, że jest czas rodzenia i czas umierania, czas burzenia i budowania,
czas płaczu i czas śmiechu (por. Koh 3,1n). Odczytuję to jako zachętę, by przyjmować życie w pełni, nie wybierając tylko tego, co mi pasuje i nie zawracając
z życiowej wędrówki. Życie i śmierć, gromadzenie czegoś, albo doświadczanie
straty i niepowodzenia – to wszystko jest doświadczeniem człowieka, każdy
tego dotyka, a ucieczka przed częścią życiowego doświadczenia, zawracanie
tylko dlatego, że coś jest trudne, jest ryzykiem utraty czegoś, co stanowi część
człowieczeństwa, doświadczenia bycia człowiekiem.
NIE ULEGAĆ POKUSIE ZAWRACANIA
Chrześcijańska refleksja o duchowej drodze człowieka już w starożytności
zdemaskowała „demona acedii”, o którym pisali Ojcowie Pustyni, a który doprowadzić ma nas do duchowego zmęczenia i zniechęcenia. Atak acedii niesie
ze sobą rozczarowanie swoim życiem, niemoc dokonania zmian, utratę wiary
w Boga i niewidzenie Jego działania w codzienności. Popycha ona człowieka
do zatrzymania się w wędrówce, do zanegowania tego, co dotychczas się przeżyło i do marzenia o wycofaniu się oraz o rozpoczęciu na nowo czegoś idealnego.
Zapomina się przy tym, że te idealne rzeczy istnieją tylko w ludzkich marzeniach.
Klasycznym obrazem acedii jest zniechęcony mnich, stojący przed oknem
w swojej celi. Nie może się nadziwić, że jego życie jest byle jakie, że ma „słabego” przełożonego i tak trudną wspólnotę. Wszystko mu mówi, że jest w środowisku, w którym się marnuje i nie rozwija. Ma jakieś przekonanie, że gdzieś
tam, za górami jest idealny klasztor, będący zaprzeczeniem jego własnego. Tam
są wspaniałe warunki do rozwoju i modlitwy, światli przełożeni i wspierający
bracia zakonni. Stwierdza zatem: „pójdę tam!”, a za chwilę zmienia zdanie: „ale
nie chce mi się”. I zostaje u siebie, dalej idealizując wspólnotę za górami, która
tak naprawdę istnieje tylko w jego głowie. Problemem tego mnicha jest to, że
nie żyje swoim realnym życiem, nie pogłębia swego powołania i chciałby cofnąć
czas, aby znaleźć się gdzie indziej, w innej sytuacji niż jego „tu i teraz”.
Problem acedii, duchowego zniechęcenia, związany był klasycznie z kryzysem wieku średniego, czyli z okresem połowy życia (dlatego nadano mu nazwę
„demona południa”), jednak dziś mówi się o „acedii młodzieńczej”, dotykającej
ludzi coraz młodszych, którzy nie powinni jeszcze doświadczać wypalenia zawodowego czy innych syndromów, a ze zrozumiałych względów nie mają jeszcze wystarczającego doświadczenia życiowego, by poradzić sobie z kryzysem,
opierając się na swojej mądrości.
Ojciec Anselm Grün, benedyktyn psycholog, zauważył kiedyś, że tego typu
kryzysy nie mogą zostać dobrze przeżyte, bazując jedynie na pomocy psychologicznej, bo są to kryzysy dotyczące duchowości, zespalającej wszystkie
aspekty naszego człowieczeństwa. Pojawiają się wtedy fundamentalne pytania o sens życia, tożsamość, o cel własnej historii i sens życiowej wędrówki.
Człowiek jest kuszony, by nie iść dalej, by się wycofać. Przeżywa podobne

To mało wyszukane pożywienie daje
jednak Eliaszowi siły, potrzebne, by
wyruszyć w dalszą drogę. Paradoksalnie – „prosty podpłomyk i zwykła
woda” dają także nam moc do kontynuowania życiowej wędrówki. Mogą
nimi być codzienna chwila modlitwy,
która, nie oszukujmy się, z reguły
bywa raczej „podpłomykiem” niż
„stekiem z frytkami”, także niedzielna Eucharystia, wierność małym gestom, wyrażającym pracę nad sobą.
Słowem – to, co może nam się wydawać zbyt proste i mało atrakcyjne,
jak woda i podpłomyk z wody i mąki.

Fot. Archiwum OAT

polecenie od Jezusa: „Tylko do wsi nie
wstępuj!” (Mk 8,26). Jest to przestroga, by nie wracał do swoich dawnych
przyzwyczajeń, do dawnego życia tak,
jakby nic się z nim nie stało. Jezus nie
pozwala mu się cofać, przemiana,
jaka się w nim dokonała domaga się
nowej przestrzeni, nowych relacji, po
prostu nowego środowiska. Każdy, kto
walczy z uzależnieniem i jest w procesie zdrowienia wie, jak ważna jest
ta myśl, by nie kusić losu, wracając
do starych miejsc i znajomych, którzy
próbują wciągnąć w dawne schematy
i przyzwyczajenia.

RADZENIE SOBIE Z POKUSAMI DO ZATRZYMANIA SIĘ I DO
ZAWRACANIA, PODOBNIE JAK TO MA MIEJSCE PRZY NAWROTACH
W UZALEŻNIENIU, ZWIĄZANE JEST Z PEWNĄ CZUJNOŚCIĄ,
DEMASKOWANIEM W SOBIE UCIECZKOWYCH TENDENCJI. MOŻE
TO BYĆ CHĘĆ IZOLOWANIA SIĘ ALBO CZARNOWIDZTWO – ŻE
MOJE ŻYCIE JEST KLĘSKĄ I NIE MA PO CO IŚĆ PRZED SIEBIE.
doświadczenie do tego, jakie ma prorok Eliasz, który zmierzając do Bożej góry
Horeb, na spotkanie z Panem, po jednym dniu drogi przez pustynię ma już
wszystkiego dość i traci chęć życia. „Usiadł pod jednym z janowców i pragnąc
umrzeć, powiedział: Wielki już czas, o Panie! Odbierz mi moje życie, bo
nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się pod jednym
z janowców i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: Wstań, jedz!
Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc
i wypił i znów się położył. Ponownie anioł Pański wrócił i trącając go, powiedział: Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Powstawszy zatem, zjadł
i wypił. Następnie umocniony tym pożywieniem szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż do Bożej góry Horeb” (1Krl 19,4-8).
Eliasz, w obliczu trudności i prześladowań, zapomina szybko o wcześniejszych łaskach, jakich doznał od Boga, o zwycięstwie nad prorokami fałszywego boga Baala, o Bożej trosce o niego. Traci z oczu cel swoje wędrówki, jakim
ma być spotkanie z Bogiem w łagodnym powiewie na Horebie. Za swoje trudności wini Boga, choć wprost nie chce tego powiedzieć, przyjmuje postawę
ofiary i każe Bogu „dokończyć dzieła”; zabić go gorącem pustyni.
Nie jesteśmy wcale daleko od proroka w przeżywaniu naszych kryzysów.
Popełniamy te same błędy, licząc na własne siły, zniechęcając się w obliczu
trudności. Zapominamy o tym, czego doświadczaliśmy wcześniej i tracimy
z oczu cel naszej wędrówki. Nam też Pan Bóg posyła swego anioła (jego
obecność może się ujawnić w jakimś wydarzeniu lub osobie), który trąca nas
w bok i wybudza z letargu, pokazując podpłomyk i dzban z wodą obok nas.

CZUWAĆ I UMACNIAĆ WIĘZI
Radzenie sobie z różnego rodzaju
pokusami do zatrzymania się i do zawracania, podobnie jak to ma miejsce przy nawrotach w uzależnieniu,
związane jest z pewną czujnością,
pozwalającą wychwycić wczesne sygnały kryzysu, a także z demaskowaniem w sobie ucieczkowych tendencji. Może to być magiczne myślenie
i fantazjowanie, oszukiwanie siebie,
że znajdę sam na wszystko rozwiązanie, może to być też chęć izolowania
się albo czarnowidztwo – że już nic
nie da się zrobić, że moje życie jest
klęską i nie ma po co iść przed siebie.
Niebezpieczne jest również robienie
z siebie ofiary i rozważanie tylko poniesionych strat, co zawsze owocuje pogrążaniem się w smutku. Zbyt
dużo smutku natomiast sprawia, że
przestajemy dostrzegać dobro w nas
i wokół nas. Warto prosić o pomoc,
otaczać się dobrymi ludźmi, zamiast
iść za głosem mówiącym, że nikomu
na mnie nie zależy i mnie właściwie
też na niczym nie zależy. Dobrze jest
unikać wszelkiego rodzaju ryzykownych zachowań, chronić się przed
złym wpływem otoczenia i konfliktami, a postawić na budowanie dobrych relacji i więzi, zarówno z wartościowymi i przyjacielskimi ludźmi,
jak i z Bogiem, Dobrym Ojcem. Warto
przychodzić do Tego, o którym wiemy, że nas kocha.

Br. Łukasz Woźniak
OFMCap
doktor teologii misji
15

G

Przewlekła choroba duszy

Coraz bardziej przekonuję się
do twierdzenia – usłyszałem je
przy okazji jakiegoś formacyjnego
16

Nawroty
bezdomności
Br. Michał Deja OFMCap

Fot. Joanna Bronikowska

dy
spotykamy bezdomnych na dworcach kolejowych
czy przystankach autobusowych
i na ulicach dużych miast, to jakby
automatycznie stwierdzamy, że to
z powodu uzależnienia od alkoholu, narkotyków czy hazardu ludzie
„stają się” bezdomni. Tracą rodzinę, dom, pracę, tracą zaufanie najbliższych, oddanie przyjaciół, szacunek sąsiadów, bo nie zauważyli
albo zlekceważyli objawy uzależnienia. Sami bezdomni najczęściej
dochodzą do podobnych wniosków.
Jeśli zapytamy ich o to, jak to się
stało, że wylądowali na ulicy, to
najczęściej odwołują się do historii
narastającego w ich życiu uzależnienia. Wyrzucenie z domu lub decyzja o porzuceniu go w takim stanie rzeczy jest postrzegana jedynie
jako konsekwencja wcześniejszych,
nieodpowiedzialnych wyborów.
Wydaje mi się jednak, że to
powszechne przekonanie o przyczynach bezdomności jest mocno
uproszczone. Wpisuje się bowiem
w schemat myślenia, który jest
charakterystyczny dla ludzi, którzy nie uświadamiają sobie, że są
dziedzicami grzechu pierworodnego. Przejawia się to w automatycznych tendencjach do wyrażania
ocen dzielących ludzi na kategorie.
Na przykład – na tych, którzy sobie w życiu poradzili z problemami
oraz na tych nieszczęśników, którzy
sobie nie poradzili i dlatego wylądowali na ulicy. Wszystko opiera
się na założeniu, że bezdomność
jest skutkiem nie poradzenia sobie
z wyzwaniami, jakie stawia przed
ludźmi życie. Tymczasem może być
zupełnie odwrotnie. Możliwy jest
przecież inny sposób rozumienia
podjętego tematu, inne podejście,
które wychodzi od zupełnie odmiennego założenia. Może bezdomność wcale nie jest skutkiem niewłaściwych ludzkich wyborów, ale
ich źródłem? Może to właśnie bezdomni żyjący na naszych ulicach są
z nas wszystkich najuczciwsi?

spotkania – że od momentu, kiedy pierwsi rodzice biblijni Adam
i Ewa utracili prawo do przebywania w raju, wszyscy jesteśmy
w pewnym sensie bezdomni. Dlatego każdy z nas na swój sposób
i odpowiednio do własnego stopnia samoświadomości przeżywa
na tym świecie jakąś formę duchowej i psychicznej bezdomności.
Chociaż może nie do końca rozumiemy, że to właśnie tak rozumiana bezdomność bywa hamulcem
w podejmowaniu odpowiedzialności za swoje wybory. Bywa i odwrotnie, ponieważ może być ona
motorem napędzającym wszelkie
zabiegi, polegające na poszukiwaniu lub zabezpieczaniu jakiegoś
iluzorycznego domu, będącego
marzeniem o raju utraconym.
Zapewne jakiejś namiastki raju
na ziemi może doświadczyć człowiek tylko w okresie prenatalnym.
Nasze matki nosiły nas wtedy
w swoim łonie karmiąc, chroniąc
i tęskniąc za spotkaniem twarzą
w twarz. Jednak nie dlatego było
to doświadczenie podobne do tego
z raju, że nikt z nas nie musiał wtedy pracować, nie musiał martwić
się o pokarm, ubranie czy dach nad
głową. Była to namiastka raju ze
względu na tak intensywne przeżywanie bliskości z inną osobą,
które w dalszym życiu, i pewnie aż
do śmierci, nie będzie już dla nas
w takim samym stopniu dostępne.
Dlatego od dnia naszych narodzin
tęsknimy za rajem, to znaczy szukamy domu, który mógłby się stać
jakąś, przynajmniej w niewielkim
stopniu, imitacją raju.
Jednak wcale nie jest łatwo
zauważyć i poczuć swoją bezdomność. Jej nieustanną obecność można poznać jedynie po
sposobach, jakie wykorzystujemy
do tego, aby jej nie czuć. Jedni
ludzie próbują ją załagodzić, dążąc do uwicia sobie w życiu tak
zwanego „ciepłego gniazdka”.
Wybierają więc maksymalnie
bezpieczny tryb życia. Nie podejmują niepotrzebnego ryzyka,
starają się przewidywać z dużym
wyprzedzeniem każde możliwe
niebezpieczeństwo. Inni wybie-

rają skrajnie odmienne metody.
Są zawsze w ruchu, ciągle w drodze, w wiecznej podróży i nigdzie
na stałe, bo za każdym razem,
kiedy im się wydaje, że odnaleźli swoje miejsce na ziemi, szybko
się rozczarowują. Bardzo łatwo
przychodzi im wtedy podjęcie decyzji, żeby szukać dalej, bo to nie
jest to miejsce, to nie są ci ludzie,
to nie jest ta praca. Niespełnione
oczekiwania znów wypędzają ich
na poszukiwania, które nigdy nie
będą miały szansy spełnienia.

wskazał im Baranka Bożego, jako
ich nowego Mistrza.
Uczniowie ponownie opuścili miejsce obok Jana, czyli to, co
przez chwilę nazywali swoim miejscem na ziemi i poszli za Jezusem.
Uczynili to, mając w sercach nową
nadzieję, że u Jego boku odnajdą
to, czego szukają. Cel swoich poszukiwań objawią w odpowiedzi,
jaką dali Panu Jezusowi. On ich
zapytał, jakby znając pragnienie
ich serc: „Czego szukacie?”. A oni
zgodnie odpowiedzieli: „domu”.

NAWROTY BEZDOMNOŚCI GROŻĄ NAM
ZAWSZE. ALE ZAWSZE TEŻ MOŻLIWY
JEST POWRÓT DO DOMU, JEŚLI TYLKO
ODNAJDZIEMY GO W SERCU JEZUSA.
Potrzeba bycia przyjętym

Przypomina mi się w tym momencie pewien fragment z Ewangelii św. Jana (1,35-42). Jest to
tekst opowiadający o bardzo
ciekawym spotkaniu pomiędzy
Janem Chrzcicielem, a Jezusem.
Jan, widząc przechodzącego Jezusa, powiedział o Nim do swoich
dwóch uczniów: „Oto Baranek
Boży”. Kiedy uczniowie usłyszeli
te słowa, poszli za Jezusem. Jednym z nich był Andrzej, brat Szymona Piotra. Drugiemu uczniowi
ewangelista nie nadał imienia.
Może po to, abyśmy jego bezimienność odczytali jako zaproszenie do nadania mu swojej własnej
nazwy. Do odnalezienia w jego
osobie samych siebie.
Jak sugeruje tekst, obaj mężczyźni byli uczniami Jana. Zatem
najpierw opuścili swoje domy
rodzinne i wyruszyli na poszukiwanie własnego domu, własnego miejsca na ziemi. Wydawało
się im, że znaleźli je przy Janie
Chrzcicielu. Jednak, jak się okazało, Jan sam był bezdomny. Wyszło
to na jaw, kiedy ich dotychczasowy nauczyciel i wielki autorytet –

Właśnie tak rozumiem ich odpowiedź wyrażoną w pytaniu: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”. Oni
szukają domu.
Jeśli
wypowiedź
Andrzeja
i jego bezimiennego towarzysza
spróbujemy odczytać sercem, to
możemy usłyszeć w ich słowach
jeszcze więcej. Możemy zrozumieć ich niepokój o to, czy Jezus
ich przyjmie. Zapewne mamy w
pamięci takie doświadczenie, jak
czekaliśmy w kolejce do lekarza.
Przed nami kilkanaście osób,
a w głowie pytanie: „Przyjmie
mnie, czy nie przyjmie?”. Albo
inne doświadczenie związane
na przykład z niechętnie przeżywaną wizytą w jakimś urzędzie.
Po karkołomnym odnalezieniu się
w regułach panujących w danej
instytucji, po zbadaniu długiej listy oczekujących, może w głowie
pojawić się takie samo pytanie:
„Przyjmie mnie, czy nie przyjmie?
Załatwię swoją sprawę czy nie?”.
Jednak niepokój uczniów jest innego rodzaju. Ich pragnienie, aby
Jezus ich przyjął, nie dotyczy załatwienia jakiejś sprawy, choćby tak
ważnej, jak stan zdrowia. Oni nie17

konuje nas o tym dalsza lektura
Ewangelii św. Jana. Kiedy uczniowie poszli za Panem Jezusem
i zobaczyli, gdzie mieszka, pozostali u Niego. Było to dla nich tak
doniosłe wydarzenie, że nawet
zapamiętali godzinę, o której się
to stało: „Było to około godziny
dziesiątej”. Od tego momentu,
z każdym dniem coraz bliższego
przebywania z Jezusem, przekonują się o tym, że cokolwiek by
się wydarzyło, On ich już nie opuści. On ich nie odrzuci.
Chrystus wielokrotnie to
potwierdza przez cierpliwość,
jaką okazuje uczniom; zwłaszcza wtedy, gdy Go nie rozumieli,
krytykowali, gdy Nim próbowali
manipulować. W Janowej Ewan-

NASZE POTRZEBY ZOSTANĄ
SPEŁNIONE DOPIERO WTEDY, GDY
PRZEKROCZYMY BRAMĘ ŚMIERCI
I ZOSTANIEMY PRZYJĘCI DO
SPOŁECZNOŚCI ZBAWIONYCH.
Możliwość powrotu

Nasze oczekiwania są tak wielkie, że przerastają możliwości
stworzonego świata. Dzieje się
tak dlatego, ponieważ wyrażają
naszą tęsknotę za utraconym rajem. Takie pragnienia może spełnić tylko Pan Bóg, ale z zastrzeżeniem, że dopiero w raju. Nasze
pragnienia, potrzeby, oczekiwania zostaną zaspokojone dopiero
wtedy, gdy przekroczymy bramę śmierci i zostaniemy przyjęci do społeczności zbawionych.
Na ziemi możemy przeżyć jedynie przedsmak tego, co nam Bóg
przygotował. Dotyczy to również
naszego poczucia bezdomności.
Jednego możemy być jednak
pewni. Kiedy Jezus raz przyjmie
kogoś na ucznia, to już nigdy go
nie opuści, ani nie odrzuci. Prze18

gelii znajdziemy przynajmniej
dwie bardzo mocne w swojej
wymowie wypowiedzi Jezusa,
w których stwierdza, że Jego misją wobec uczniów jest to, aby
ich przyjąć i żadnego z nich nie
stracić. W dziesiątym rozdziale
znajdujemy słowa Jezusa wypowiedziane do Żydów, a które
uczniów dotyczą: Moje owce
słuchają mego głosu, a Ja
znam je. Idą one za Mną i Ja
daję im życie wieczne. Nie
zginą one na wieki i nikt nie
wyrwie ich z Mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest
większy od wszystkich. I nikt
nie może ich wyrwać z ręki
Mego Ojca. Ja i Ojciec jedno
jesteśmy (J 10,27-30).
Podobne stwierdzenie znajdziemy w siedemnastym roz-

dziale, którego treścią jest tzw.
Modlitwa arcykapłańska Jezusa. Wypowiada On w niej takie słowa pod adresem swojego
Ojca: Dopóki z nimi byłem,
zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś,
i ustrzegłem ich, a nikt z nich
nie zginął z wyjątkiem syna
zatracenia, aby się spełniło
Pismo (J 17,12).
Jak się domyślamy, synem zatracenia, o którym wspomina Jezus, jest Judasz, który osobiście
podjął decyzję o odebraniu sobie
szansy na przebaczenie, na Boże
miłosierdzie. Odrzucił tę możliwość, odbierając sobie życie.
Pozostali uczniowie mogli się
przekonać, że pomimo ich zdrady
Jezus wytrwał przy nich do końca. Nawet wtedy, gdy Go w ogrodzie Getsemani opuścili i uciekli, On niósł ich w swoim sercu
aż na Golgotę, aż na krzyż. Nie
opuścił ich, dlatego mieli szansę powrotu do Niego, do Jego
serca, które na wieki stało się
domem dla każdego. Jeszcze nie
raz opuszczą ten dom, jakim jest
serce Jezusa. Jeszcze nie raz doświadczą nawrotu tej przewlekłej choroby, jaką jest ich bezdomność. Jednak zawsze będą
mogli do Niego wrócić.

Tajemnica wcielenia

W nasze rozważania o bezdomności, która jest wynikiem
utraty raju, mocno wpisuje się
tajemnica wcielenia. Tajemnica ta najpierw dotyczy nas samych. Chociaż każdy z żyjących
na ziemi ludzi posiada ciało,
to jednak nie każdy swoje ciało traktuje jako miejsce, gdzie
w spokoju może zamieszkać jego
dusza. Wydaje mi się, że bardzo
częstym zjawiskiem jest wstyd,
jaki przeżywamy z tego powodu,
że własne ciało nie odpowiada
standardom atrakcyjności promowanym przez współczesny
świat. Pojawiający się wstyd,
poczucie winy, czy domniemanej
lub prawdziwej krzywdy, niejako
wypędza człowieka z jego ciała,
sprawiając, że duchowo i psy-

chiczne staje się bezdomnym.
Próbą zaradzenia temu bardzo bolesnemu procesowi jest
wcielenie Syna Bożego. On zapewne również po to przyjął ludzkie ciało, aby w jego duchowym
centrum, czyli w swoim sercu,
uczynić mieszkanie dla bezdomnych uczniów. Stwierdziliśmy
wcześniej, że Jezus raz przyjąwszy ich do serca, już nigdy ich
z niego nie wyrzuci. Jednak Jego
pragnieniem jest zamieszkanie
w naszych sercach. Czyli najpierw to my podejmujemy próbę
zamieszkania w Jego sercu, a potem On (z nami w swoim sercu)
pragnie zamieszkać w naszych
sercach. Czyni to po to, aby dopełniła się tajemnica wcielenia,
aby każdy z nas, zanim dotrze
w wędrówce do raju, odnalazł
dom we własnym ciele. Pięknym,
symbolicznym językiem opisuje
ten proces wzajemnego zamieszkiwania w sobie natchniony autor Apokalipsy:
Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy Mój
głos i drzwi otworzy, wejdę
do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną (J 3,20).
Przesłanie tego natchnionego tekstu moglibyśmy zawrzeć
w stwierdzeniu: ja zamieszkam
w Nim, a On, razem ze mną, we
mnie. Chociaż bezdomność to
przewlekła choroba, a jej nawroty grożą nam właściwie zawsze,
to jednak możliwy jest powrót
do domu. Możliwy jest powrót
mojej świadomości, mojego ja
do ciała, jeśli tylko odnajdę dom
w sercu Jezusa. Ostatecznie
nawroty bezdomności skończą
się wtedy, gdy moja wędrówka zakończy się odpoczynkiem
w domu Ojca.

Fot. Pinus Nigra

pokoją się, ponieważ nie wiedzą,
czy Jezus przyjmie ich do siebie,
czy zaprosi ich do swojego domu,
a ostatecznie – czy przyjmie ich
do swojego serca?
Wydaje mi się, że gdzieś głęboko, we wnętrzu każdego człowieka, gości takie pytanie: Czy Bóg
mnie przyjmie z moją słabością,
niewiernością, z niespełnionymi
deklaracjami? Czy będzie miał
zrozumienie dla mojej niestałości,
mojego zakłamania, mojej grzeszności? Wszystkie te pytania wpisują się jakoś w ludzkie poczucie
bezdomności i wynikają z najważniejszej naszej potrzeby społecznej, z potrzeby bycia przyjętym
i to z zastrzeżeniem całkowitej
bezinteresowności.

Br. Michał Deja
OFMCap
doktor teologii biblijnej
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Gdy dobro powraca
C

o jest we mnie silniejsze: dobro czy zło? Która z tych potęg opanowuje mnie z większą mocą? Jaka
jest ich natura, że moja osoba staje
się dla nich polem walki i zmagań?
Stawiam sobie te pytania szczególnie wtedy, gdy czuję się wypełniony
bardziej beznadziejnością zła niż
otuchą dobra. Bywają takie chwile
i dni, jakby słońce zupełnie zaszło.
Obowiązująca prawda przemawia
wówczas pomrukiem ciemności
panoszącej się w duszy niczym pan
i władca. To, co dobre, chowa się
w kątach wystraszone jak mysz,
a resztki światła wygasza ciężar
mroku. Myślenie skłania się ku poddaństwu i szuka sposobu, jak ułożyć
się z nowym panem zuchwale przechadzającym się drogami duszy.

dzie się czaiło za rogiem, aby mnie
pognębić, gdy tylko się potknę.
Zatem gdzie jest nadzieja? Jest
we mnie. Nie w tym, czego doświadczam, ale w tym, że istnieję. Istnieję
mocą Boga, który mnie stworzył dla
życia i żadna potęga nie zaprzeczy
temu. Zło potrafi zniechęcić mnie
do życia, ale w samym wymiarze istnienia objawia się Bóg. Tego faktu
żadna mroczna siła nie zdoła zanegować. Znajduję się w rękach Boga. On
jest przy mnie nawet wtedy, gdy ja
sam nie chcę z Nim być. Odchodzący
wciąż noszę w sobie Jego obraz i podobieństwo, choć ukryte pod wieloma warstwami niegodziwości.
Zło z natury rzeczy musi być
bardziej rozkrzyczane niż dobro,
ponieważ trawi je pustka i nicość.

Kusi efektownymi przeżyciami,
zapraszając do świata szybkich
doznań, nie ma bowiem nic trwałego do zaoferowania. Nigdy nie
przestanie na mnie żerować jako
pozbawione własnego życia. Dobro przeciwnie – wystarczy, że jest,
działa samo z siebie. Nie musi nic
obwieszczać ani do niczego przekonywać, a i tak porywa, rozkoszując
serce. Sprawia, że – jak wyraził to
Søren Kierkegaard – „życie nie jest
problemem do rozwiązania, tylko
rzeczywistością do doświadczania”.
Br. Piotr Wardawy
OFMCap
duszpasterz Ośrodka
Apostolstwa Trzeźwości
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Gdy zło powraca

e wnętrzu Ziemi drzemią
ogromne pokłady magmy. Gdy skorupa ziemska jest „niepokojona”
przez jakiś czynnik zewnętrzny lub
wewnętrzny, następują erupcje wulkanu w wielokrotnych nawrotach.
Gdy ktoś wybucha nagle gniewem, to wiemy, że ma w sobie nieprzepracowane pokłady złości. Wybuchy – na podobieństwo wulkanu
– będą zatem powracać dopóty, dopóki osoba ta będzie nosić w sobie nieuzdrowione korzenie rozdrażnienia.
Podobnie dzieje się z innymi naszymi grzechami, wadami czy brakami. O wiele bardziej utrudniają nam
one życie, niż się sądzi i są absolutnie nieakceptowane w przyszłym
życiu. Dlatego Jezus, w pełni tego
świadomy, robi wszystko, aby nam

pomóc w ich usuwaniu. Jak to robi?
Posłużmy się porównaniem ze świata
boksu.
Początkujący pięściarz ćwiczy najpierw pod okiem trenera, bez rywali.
Gdy już jest gotowy, aby pierwszy raz
stanąć na ringu, trener przyprowadza
mu pierwszego, nieco już doświadczonego przeciwnika, aby obaj mogli
stoczyć walkę. Pierwszy przeciwnik
adepta od razu stara się wyczuć jego
słabe punkty i uderzać tak, żeby
szybko powalić go na deski. Początkujący zaś zawodnik właśnie dzięki
temu poznaje, jakich umiejętności mu
brakuje. Ostatecznie pierwszy mecz
przegrywa. I ma do wyboru dwa rozwiązania. Albo się zniechęci i będzie
się nad sobą użalał, albo bardziej się
zmobilizuje na treningach i będzie

pracował nad swoimi najsłabszymi
stronami, i w drugim meczu z tym
samym rywalem będzie już silniejszy,
a w trzecim nawet go pokona. Mądry
trener będzie mu przyprowadzał kolejnych rywali. I tak wytrenuje go, aż
ten osiągnie mistrzostwo świata.
Rolę mądrego – kochającego
i wymagającego – trenera przyjął Jezus, aby osobiście poprowadzić nas
do zwycięstwa nad wszelkimi naszymi
słabościami, wadami, grzechami; nad
niszczącym nas złem, które pochodzi
z naszego wnętrza (zob. Mk 7,21-23).
Nasz grzech daje przeciwnikowi
możliwość uderzania w nas. On chce
nas pokonać. Nasz Boski Trener zaś
chce, abyśmy w kolejnych wydarzeniach życia mogli najpierw poznać
nasze słabości, a następnie – z Jego

GDY KTOŚ ZANIECHA
PRACY NAD SOBĄ,
BĘDZIE UDERZANY
PRZEZ NIEPRZYJACIELA
JAK PIĘŚCIARZ, KTÓRY
SIĘ NIE BRONI.

Sytuacja wydaje się katastrofalna.
Tylko jeszcze nie w pełni poddane,
ukryte w głębinach iskry nadziei
potrafią się przerazić sytuacją. To
one wołają z otchłani głosem niezgody i bezsilności zarazem.
W tego rodzaju stanach trudno
mi wyznać z wiarą, że dobro przewyższa zło, że ono zwycięży i pokona każdy mrok. Nawet gdy uda
się wykrzesać odrobinę nadziei, to
równolegle do niej odzywa się ktoś
opanowany i bardzo zdecydowany.
Ów podpowiada, że i tak prędzej
czy później upadnę, potknę się. Objawi się wtedy cała prawda o mnie,
że nie wytrwam w dobrym, że czegokolwiek nie starałbym się robić,
nie ominie mnie doświadczenie
własnej grzeszności i słabości. Tak,
ten głos ma rację. Nigdy nie mogę
być pewny siebie. Zło zawsze bę-

pomocą – je usuwać. Nawroty będą
przychodzić przy wydobywaniu
na zewnątrz każdej naszej wady.
Gdy ktoś zaniecha pracy nad
sobą, będzie uderzany przez nieprzyjaciela jak zawodnik, który się
nie broni. Jeśli natomiast ktoś, kto
pracuje nad sobą, robi to leniwie
albo się chlubi, że sam tego dokona, czyli bez mądrości i łaski Boskiego Trenera (zob. J 15,5), zły
duch, na skutek jego pychy, „idzie
i bierze siedem innych duchów
złośliwszych niż on sam; wchodzą
i mieszkają tam. I stan późniejszy
owego człowieka staje się gorszy
niż poprzedni” (Łk 11, 26).
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Fot. Elżbieta Kuźmiuk

DOBRO – WYSTARCZY,
ŻE JEST. NIE MUSI NIC
OBWIESZCZAĆ ANI DO
NICZEGO PRZEKONYWAĆ,
A I TAK PORYWA,
ROZKOSZUJĄC SERCE.

Br. Mirosław Jankowski
OFMCap
duszpasterz Ośrodka
Apostolstwa Trzeźwości
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Okiem terapeuty

Nawrót dumy i kontroli
awrót to powrót do starych wzorów myślenia, odczuwania i zachowania
z okresu czynnego nałogu. Żeby można było mówić o nawrocie, musimy wcześniej wytrzeźwieć, czyli wewnętrznie oddzielić się od chorych schematów. Ludzie, którzy nigdy nie wytrzeźwieli nie mają nawrotu tylko nawracające głody.
Nawrót jest procesem wyzwalanym przez wewnętrzny stres, wydłużonym w czasie i narastającym. Głód nałogowy jest pragnieniem silnie aktywizującym niewielką część mózgu i daje się opanować przy pomocy sprawdzonych metod, np. zatamowania pijanego myślenia, rozmowy z osobą ze
wspólnoty lub terapeutą, modlitwy, uczestnictwa w mityngu. Radzenie
sobie z głodami jest efektem przepracowania tak zwanej bezsilności, czyli
pierwszych 3. kroków w Programie 12. Kroków.

sam”, „ moja sytuacja jest jedyna
w swoim rodzaju”, „nigdzie nie chodzę, a jednak nie biorę”, „być może
nie potrzebuję już leczenia i wspólnoty” „jak chcę, to mogę nie grać”.
Stąd już niedaleko do złości frustracji i arogancji. Inne osoby zaczynają zanurzać się małymi krokami
w poczuciu bezsensu, pustki i nudy:
„nikt mnie nie rozumie”, „wszystko obraca się przeciwko mnie”, „jak

Nawrót jest konsekwencją nieporadzenia sobie z jakimś stresorem oraz
z ukrywania przed sobą i światem swojej życiowej i emocjonalnej nieporadności. Najlepszą profilaktyką antynawrotową jest zatem pokora, otwartość,
szczerość w trakcie pracy nad sobą, której towarzyszą inni ludzie.
Ostatnia faza nawrotu jest łatwo rozpoznawalna dla otoczenia, choć sam
uzależniony może twardo zaprzeczać (aktywne jest pijane myślenie i samooszukiwanie). Typowe zachowania to odnawianie kontaktów z kompanami
od kieliszka czy brania, uczestniczenie w imprezach, chodzenie do kasyn,
żeby się przyglądać grze (tzw. gra na sucho), coraz bardziej natarczywe
głody i myśli, że tym razem uda się poprzestać na jednym kieliszku czy zagrywce: „wezmę tylko raz, nikt się nie dowie, nic się nie stanie, przecież tak
długo byłem trzeźwy”. Człowiek może się zrobić chaotyczny, impulsywny,
zaniedbywać obowiązki, piętrząc lęki i trudności. HALT idzie w odstawkę,
podobnie jak mityngi i inne narzędzia. Emocje są rozhuśtane, dojmujące
i przejmują kontrolę nad myśleniem i zachowaniem. Mogą pojawić się ataki
paniki, stany depresyjne, ataki furii. Emocje są tak intensywne, że wydają
się trudne do zniesienia. Myśli, sny i marzenia krążą wokół nałogowej ulgi

Nawrót może się rozpocząć wtedy, gdy już dobrze sobie radzimy z głodami, a jego rozwój może być trudno zauważalny. Czasem jest sygnalizowany
przez bliskie osoby, które wcześniej zauważają niepokojące zmiany. Osoba
wchodząca w nawrót często myśli i wierzy, że wszystko jest w porządku.
Może podkreślać, iż świetnie sobie radzi i nigdy już nie zrobi tego czy tamtego, że jest na innym poziomie itp. Bywa to dezorientujące dla bliskich,
którzy zaczynają czuć przez skórę, że coś jest nie tak. W bardzo wczesnej
fazie nawrotu sygnałami ostrzegawczymi są raczej trudne do sprecyzowania przeczucia bliskich i ich niepokój niż zmiana stanu emocjonalnego czy
zmiana zachowań osoby uzależnionej. Jednak kiedy dogłębnie analizowaliśmy z pacjentami post factum wczesny etap ich nawrotu, zauważali oni,
że rzadziej chodzili na mityngi, zaczynali się wycofywać lub sabotować
trzeźwe kontakty, usprawiedliwiali łamanie sugestii HALT, bagatelizowali
sytuacje, które mogły wywołać związane z nałogiem skojarzenia. Wraz ze
stopniowym jakby rozmytym łamaniem zasad i porzucaniem narzędzi programu zdrowienia może narastać fałszywa pewność siebie i poczcie dumy
i kontroli: „ja im jeszcze udowodnię, muszę być twardy”, „poradzę sobie

brałem, było beznadziejnie, ale teraz
jest jeszcze gorzej”, „po co trzeźwieć,
skoro wszystko, co ważne, już straciłem”… Takich myśli na początku
może nie być dużo, ale z czasem stają
się coraz bardziej natarczywe, a ich
kwestionowanie staje się wyczerpujące. Stąd zaś niedaleko już do smutku,
zniechęcenia, przygnębienia i apatii.
U osób, które na tym etapie robią
to, co trzeba robić, a nie to, co czują
– nawrót nie musi się rozwijać. Jeżeli
szczerze opowiesz innym, co się z tobą
dzieje, zrezygnujesz z pozy „mistrza
w trzeźwieniu”, zostaniesz umocniony z zewnątrz, a problem, od którego
uciekasz, okaże się rozwiązywalny.

lub samobójstwa: „jeśli się nie napiję, to się zabiję”. Albo: „jeśli się napiję, to się zabiję, ale jeśli się nie napije to zwariuję”. Tunelowe cierpienie
połączone z myślami samobójczymi jest niebezpieczne. Dla osoby w takim
stanie rozwiązaniem jest natychmiastowe położenie się na sucho na detoks
lub zgłoszenie się na izbę przyjęć najbliższego szpitala. Jeżeli kiedykolwiek
zabrniesz tak daleko w nawrocie, potrzebujesz natychmiastowego kontaktu
ze specjalistą terapii uzależnień bądź lekarzem, najlepiej psychiatrą.
Niestety, nałogi to choroby nieuleczalne o dużym ryzyku nawrotu nawet
po latach trzeźwienia. Mechanizmy nałogowego regulowania emocji obudowane pijanym myśleniem i destrukcyjnymi zachowaniami nie wyparowują z mózgu jak kamfora. One po prostu unieczynniają się w miarę trzeźwienia, ale ciągle istnieją w stanie uśpienia. Dlatego Program 12. Kroków
nie może być przepracowany raz na zawsze i do końca, a mityngi to nie
doraźne lekarstwo, ale dożywotnia chemioterapia.
Nawrót rozpoznany i zatrzymany paradoksalnie umacnia trzeźwość i rozwija człowieka. Ryzyko wystąpienia ostrej fazy nawrotu maleje wraz z nabywaniem zdolności radzenia sobie ze stresem. Nierozwiązane problemy, nieod-

Fot. Br. Adam Michalski OFMCap
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wrażliwione traumy, nieuporządkowane przywiązania, przepracowanie,
zawód miłosny i dziesiątki innych
stresorów mogą wywołać nawrót.
Jednak u osób, które robią dla własnej trzeźwości to, co trzeba, a nie to,
co im się chce lub nie chce – rozpoczęty nawrót można zatrzymać.
Szczerość, otwartość, bycie
z innymi, życie duchowe prowadzące do pokory i samoświadomości – to profilaktyka. Warto zaakceptować możliwość pojawienia
się nawrotu, znać sygnały ostrzegawcze (ich listy można znaleźć
w necie). Rozpoznany nawrót bezwzględnie trzeba ujawnić. Nie wol-

no z nim zostać sam na sam, bo potrzebujemy tu siły większej niż my
sami. Listy wspomnianych wyżej
sygnałów warto dać też trzeźwym
bliskim osobom, żeby mogły zareagować wtedy, kiedy osoba w nawrocie sama nie jest świadoma że
się zmienia „na gorsze”.
Agnieszka
Bartoszewicz
psycholog,
psychoterapeuta
współpracuje z OAT
www.agnieszkabartoszewicz.pl
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Kolorowe „pisanki”

Czas nawrotów

Nigdy nie pytaj, komu bije dzwon: bije on tobie
Ernest Hemingway

JESTEM WSPÓŁUZALEŻNIONA. TO OZNACZA, ŻE ŻYJĘ ŻYCIEM INNYCH, PRZEJMUJĘ ICH
PROBLEMY, ODBIERAM IM ODPOWIEDZIALNOŚĆ. JESTEM DDA. TO OZNACZA, ŻE NIE
POZNAŁAM MIŁOŚCI, NIE MIAŁAM NORMALNEGO DOMU, NIE ZDĄŻYŁAM DOROSNĄĆ.

Jestem

uzależniona od relacji – chorych i pogmatwanych
– z ludźmi niedostępnymi. Uzależniona od związków z mężczyznami, którzy mnie nie widzą.
To oznacza, że żyję w ciągłej potrzebie uwagi, ciepła i bliskości
– niemal za wszelką cenę. Pracuję nad sobą i jest lepiej. Ale
jestem człowiekiem. To oznacza,
że miewam nawroty.
O tym, że jestem DDA wiem
od lat kilkunastu – mam ojca alkoholika. O współuzależnieniu dowiedziałam się kilka lat temu – związałam się z człowiekiem uzależnionym. To było dość oczywiste. A to,
że jestem uzależniona od chorej miłości, zrozumiałam trzy lata temu.
Ludzie potrzebują uczuć – ja byłam ich głodna. Ludzie chcą z kimś
być – ja nie umiałam być sama. Ludzie zaczynają związek, a potem się
rozstają – dla mnie to coś na śmierć
i życie, a rozstanie to największe zło.
Zrozumiałam w olśnieniu, że –
jak nieleczący się alkoholicy potrafią dwa lata nie pić (a potem pójść
w ciąg i zrobić, sobie i innym,
straszną krzywdę), tak ja mogę
być długo sama, ale w końcu zwiążę się z kimś, komu pozwolę siać
spustoszenie w moim życiu.
Zwykle rozgrywało się to tak:
długo byłam sama, wytrzymywałam, ale w końcu czułam, że mam
dość, że teraz już muszę z kimś być!
Co jest nawet ciekawe, bo to trochę
tak, jakbym ja, Ewa, samodzielnie
nie stanowiła żadnej wartości, była
tylko połówką, która więdnie i usy24

cha bez drugiej części. Jakby moje życie miało sens tylko o tyle, o ile ktoś
je dopełni. I wszystko, co robię, czym żyję, było tylko pomysłem na przeczekanie, sposobem na dotrwanie do związku.
Potem zaczynałam rozglądać się dookoła, z kim byłoby najłatwiej się związać. Tak na trochę. Na pójście do kina. Na kolację.
Nic wielkiego! I niepostrzeżenie zaczynałam myśleć o tym człowieku z sympatią, dostrzegać tylko jego jasne strony, jakby ten ktoś,
kogo znałam przecież od lat, nie miał już swoich bieżnikowanych
wad, a powody, dla których nigdy nie myślałam o nim poważnie,
nagle przestały istnieć. Zaczynałam wykonywać ruchy w kierunku
spotkań, wysyłałam SMS, dawałam do zrozumienia, że nie miałabym
nic przeciwko temu, żeby…
I cały czas miałam świadomość, że to tylko na trochę, nic poważnego,
że nie chcę być z tym człowiekiem, to tylko flirt. I w pewnym momencie,
właściwie nie wiadomo kiedy, coś się we mnie przełączało i zaczynałam
traktować ten chwilowy romans jak związek do grobowej deski. Zupełnie jak uzależniony, który wstąpił na jedno piwo, a trzy dni później budził
się w „wytrzeźwiałce”.
Czasem flirt pozostawał w granicach flirtu, czasem kończył się niewiele dalej. Jednak trzy razy zdarzyło się tak, że coś chwilowego przerodziło się w związek, który miał być „wieczny” – trzykrotnie z mężczyznami uzależnionymi. Wszystkie inne relacje, jeśli zostały urwane
w porę, to nie przeze mnie.
Zrozumiałam, że przebiega to według jednego schematu. I zrozumiałam, jak bardzo moje opowieści przypominają „piciorysy” alkoholików.
Człowiek zaczyna pić, wpada w ciąg, robi sobie bałagan w życiu,
dochodzi do ściany, zaszywa się, leczy rany, zaczyna się czuć bezpiecznie, sięga po alkohol i cała historia powtarza się od nowa. Ciąg, bajzel,
esperal, lizanie ran, dłuższy okres niepicia, poczucie bezpieczeństwa,
wpadka, ciąg, bajzel…
Robiłam dokładnie to samo. Zaczynałam być z mężczyzną zupełnie
nieodpowiednim, ale wolnym i chętnym. Wkręcałam się w sytuację, dawałam się ponieść, budowałam plany na resztę życia. Uzależniony mnie
w tym wspierał, a przy okazji pił albo ćpał, ja walczyłam o niego, cierpiałam, w końcu traciłam siły, odchodziłam. Zostawałam sama, mówiłam
„nigdy więcej”, siedziałam na gruzach złudzeń, odbudowywałam swoje
życie po katastrofie, w końcu czułam się na tyle bezpiecznie, że… zaczynałam wszystko od początku. Znów wkręcałam się w niewłaściwego
człowieka, którego z powodu jego emocjonalnej niedostępności i chłodu
uważałam za mężczyznę marzeń i znów, jak statek prowadzony przez
ogarniętego obsesją kapitana, wypływałam na te same zdradliwe wody.

Akwarela Anny Rak (maj 2012)

Od czasu trzeciej poważnej
katastrofy i dwóch awarii nie wyruszyłam już z portu. Bałam się.
To też nie jest dobre – bo chodzi
przecież o to, żeby postrzegać
ludzi jako ludzi, a nie jak łajdaków, którzy czyhają, żeby mnie
skrzywdzić albo dealerów, którzy
dostarczą mi dawkę haju. Ale nauczyłam się widzieć, kiedy interesuje mnie sam człowiek, a kiedy
tylko to, co może mi dać. Nauczyłam się nie wchodzić w sytuacje,
które mi nie służą.
Umiem rozpoznawać nawroty
– to znaczy silną potrzebę, żeby
ktoś się mną zajął, odciążył, przejął ster, żebym mogła być małą
dziewczynką, którą ktoś się zaopiekuje (nigdy tego nie doświadczyłam). Albo powracające wrażenie, że nic nie ma sensu, dopóki
jestem sama. Albo silne pragnienie, żeby natychmiast przerzucić
na kogoś moje problemy i móc się
już nie martwić; zadzwonić, żeby
mnie pożałował, spotkać, żeby się
pozachwycał. Nie robię tego, bo

wiem, że o ile w samym pragnieniu nie ma nic złego, o tyle w jego
realizacji będzie. Bo zrobię coś, czego w normalnym stanie nigdy bym
nie zrobiła.
Nauczyłam się stosować program HALT i usiłuję nie dopuścić
do tego, żeby czuć się głodna, zła, samotna lub zmęczona. Wychodzi
różnie, ale przynajmniej mam świadomość, że myśli, które się wtedy
pojawiają, nie są zdrowe i nie ma co się nimi przejmować. Jak mówi
jeden z poradników: „no i co ja mam teraz zrobić? – „pospać trochę”.
Więc odpoczywam, rozsądnie dysponuję energią, dbam o siebie, a gdy
jest mi już bardzo ciężko, proszę o wsparcie przyjaciół. To jest zdrowe.
Od czterech lat udało mi się, mimo nawrotów, nie wejść w ciąg. Zdołałam „wycofać się spod knajpy”, nawrócić w progu. I wreszcie: udało
mi się wejść, wypić piwo i wyjść – czyli spotkać z kimś, uznać, że to nie
to i się wycofać. Prawdziwy sukces.
Nadal miewam nawroty, ale już się chyba mniej boję. Wiem, że przeminą, wierzę, że sobie poradzę i że mam wokół siebie przyjaciół. Nadal
z nikim nie jestem – trochę szkoda, ale z drugiej strony cieszy fakt, że nie
jestem z człowiekiem czynnie uzależnionym. Dla mnie to duży postęp.
Mówi się, że nawroty są wpisane w chorobę alkoholową, mogą się zdarzać. I w porządku. Ale ważne, by razem z nimi nie wrócić w przeszłość.
Ewa Skórska
pracuje w bibliotece w gimnazjum, współtworzy księgarnię w cukierni, wyżywa się teatralnie w gok-u, udziela się społecznie lokalnie,
tłumaczy literaturę tu i ówdzie oraz działa
z młodzieżą – wszędzie
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Bajki z odczarowanego kufra

zesnastoletnia Iga przyjechała do majątku stryja, który stronił od ludzi. Miał niegdyś żonę i córkę,
które zniknęły w tajemniczych okolicznościach. Iga
zaś nie miała nikogo z rodziny oprócz niego i jako osoba niepełnoletnia zmuszona była przebywać pod jego
opieką. Stryj nie pałał zachwytem z powodu obecności
bratanicy w jego włościach; był już stary i nie miał
ochoty opiekować się nią.
Przed oczami Igi stał jasny pałac nazywany „Casablanka”. „Jest bardzo piękny” – pomyślała. Chwilę potem oprowadzono ją po pałacowych pokojach. Wszystkie były dla niej dostępne oprócz jednego; nie miała
do niego zaglądać pod żadnym pozorem. Ta przestroga
jednak taką wzbudziła w niej ciekawość, że przy najbliższej sposobności udała się w zakazany rewir. Nacisnęła pięknie rzeźbioną klamkę i nieśmiało wkroczyła
do niezwykłej sali – pełnej dużych luster. „Och! Cudownie!” – krzyknęła. Była kobietą, więc z przyjemnością
przeglądała się w każdym zwierciadle. Przyjmując różne pozy, poszukiwała swojego piękna.

W

jednym z luster odbijała się tylko część jej twarzy, w drugim widziała się podwójnie, w trzecim była
mała, w czwartym duża, w piątym chuda, w szóstym
tęga... Zmieniał się też kształt jej ramion okrytych
śnieżnym wdziankiem.
„Jaka jestem naprawdę? – pomyślała zdezorientowana. – Czy jestem piękna?”. Widziała bowiem siebie na setki sposobów. Miotała się po sali oszołomiona, w końcu
chciała już trafić do wyjścia. Nagle usłyszała szept:„Żeby
stąd wyjść, musisz zobaczyć, jaka jesteś naprawdę”.
Przerażona, ruszyła do wyjścia, chwyciła za klamkę, ale drzwi były zamknięte na klucz. Została uwięziona... Wołała: „Ratunku! Czy ktoś jest za drzwiami?!”.
Odpowiedziała jej złowroga cisza. Podchodziła więc
do kolejnych zwierciadeł, starając się zobaczyć siebie
prawdziwą. Przyglądała się swoim odbiciom, ale były
one zniekształcone; niektóre jawiły się jak we śnie,
a niektóre jak na jawie.
Zatrzymawszy się przed dużym kwadratowym lustrem, westchnęła: „Może tu zobaczę, jaka jestem
naprawdę?”. Na jej pytanie odpowiedział cichy szept:
„Nie...”. Zdębiała ze zdziwienia: „To lustro mówi?”.
Zwierciadło rzeczywiście mówiło: „Nie pokażę ci prawdy o tobie ani żadne z innych luster tego nie zrobi. Jeśli
do zachodu słońca sama jej nie odkryjesz, staniesz się
kolejnym lustrem w tej sali. Każde z nich jest zaczarowanym człowiekiem. Lustrzane tafle to ludzkie oczy.
Widzisz w nich tylko to, jak one cię widzą”.
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„Jak więc mam siebie zobaczyć!?” – dopytywała Iga.
„Patrz głębiej… w serce – usłyszała odpowiedź. – Ludzie, którzy szukali prawdy o sobie w oczach innych
przestali być sobą. Starając się spełniać oczekiwania
innych, aby przez chwilę poczuć się w ich oczach pięknymi, oddalali się od swojego prawdziwego piękna. Aż
całkiem je stracili; stali się odbiciami obcych ludzi”.
„Nieee! Nie chcę stać się kolejnym lustrem, chcę
być sobą! Ale co to znaczy? – irytowała się Iga.
Podeszła do zwierciadła, w którym jej sylwetka była
rozdwojona, i zapytała: „Dlaczego mnie tak zniekształcasz?”. Usłyszała: „Bo czasem jawisz mi się jako osoba
nieokrzesana, a czasem jako opanowana”.
„Ale to tylko część prawdy o mnie, nie znasz mnie
bliżej, jak możesz mnie oceniać tak płytko?” – odparła dziewczyna. Wówczas lustro zawstydziło się i zniknął z niego obraz. Podeszła więc do kolejnego lustra,
a w nim zobaczyła siebie jako osobę o bardzo obfitych
kształtach. „Dlaczego taka jestem w twoich oczach?”
– zapytała. „Pochodzę z kraju, w którym młode kobiety
są filigranowe. Ty przy nich jesteś korpulentna”.

G

dy drzwi sali lustrzanej otworzyły się szeroko, Iga
poczuła świeże powietrze i zapach kwiatów. Szła polną
drogą, coraz bardziej oddalając się od „Casablanki”, od salonów stryja. Rozmyślała: „Świat pełen jest luster, ale nie
chcę już poszukiwać w nich powierzchownego piękna.
Wiem, że jestem osobą kochaną bezwarunkowo. Odkryłam to w spojrzeniu Tego, który jest i stale przychodzi,
aby nas – ludzi – nobilitować; odkrywać w nas wszystko, co
najpiękniejsze. Wiem, że jestem Jego przyjaciółką. Chcę
być kwiatem w Jego kochających dłoniach. Rozwijać się
i stawać coraz piękniejsza dla Niego każdego dnia.”
Magdalena Kowalska

I

ga zrozumiała, że w oczach ludzi, którzy oceniają
ze swojego punktu widzenia, nigdy nie zobaczy swojego
prawdziwego odbicia. Westchnęła głęboko: „Boże! Jaka
jestem naprawdę?”. Wówczas usłyszała swoje imię.
„Igo!” – zawołał mężczyzna o jasnej twarzy. I patrzył na nią z taką czułością, że ogarnęło ją przenikliwe ciepło i wzruszenie. Zobaczyła w jego oczach
zachwyt. Ogrom jego miłości ją zawstydził. Nigdy
nie przypuszczała, że ktoś kiedyś TAK na nią spojrzy.
Nie na jej sylwetkę, na to, w co była ubrana, lecz
na nią samą. Potem, gdy zbliżył się do niej i przytulił
ją do swojego serca, poczuła się bardzo dowartościo-

Wiem, że jestem osobą
kochaną bezwarunkowo.
Odkryłam to w spojrzeniu
„Tego, który jest i stale
przychodzi”, aby nas –
ludzi – nobilitować.

Fot. Archiwum Magdaleny Kowalskiej

S

Iga w krainie luster

wana i godna szacunku – zanurzona w oceanie miłości, spokoju, ukojenia...
„Kim jesteś, Panie” – zapytała. „Jestem, który jestem, przecież mnie wołałaś”. „Jesteś moim wyzwolicielem. Dzięki Tobie uwolniłam się od powracającego
pytania. Już wiem, jaka jestem i kim jestem. Wiem, że
nie jestem brzydulą, kimś niegodnym uwagi. Dziękuję!” – rzuciła w stronę wybawcy.
Mężczyzna spojrzał na każde zwierciadło łagodnie
i wnikliwie zarazem. A lustra od tego spojrzenia stawały się pięknymi osobami. „Wstańcie i idźcie, jesteście
wolne” – uśmiechnął się łagodnie, a potem zamienił się
w białego gołębia i wyfrunął przez okno.
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Emocjonalnie – o książkach

Przez trudy do gwiazd

„MOJE DWIE GŁOWY” TO
PRZEWODNIK DLA ZAGUBIONYCH,
KTÓRY W PUNKTACH I KRÓTKICH
ŻOŁNIERSKICH SŁOWACH
PRZYPOMINA NAM, GDZIE
JESTEŚMY, JAK SOBIE POMÓC; CO
ROBIĆ I CZEGO SIĘ WYSTRZEGAĆ.

Kobiety są jak anioły. Jeśli im się jednak brutalnie
obetnie skrzydła, muszą latać na miotle.*

Ja przesuwałam granice, a on nacierał z jeszcze większym impetem.
Ale trwałam, bo się bałam. Bałam się, że to, co czuję, jest nieprawidłowe,
a prawidłowy jest ten związek i ten facet (…).
A wiesz, do czego można porównać taki lęk? To lęk narkomana przed
odstawieniem toksyny. Bo ten pakiecik daje taki piękny haj. Dużo dasz sobie wmówić, żeby jeszcze trochę pobyć na haju (…).
Wiem już wtedy, że muszę to zrobić: postawić ultimatum, które może doprowadzić do końca naszego, jakże rokującego, związku. Muszę mocno powiedzieć: „jeszcze raz weźmiesz i wyprowadzasz się”, bo terapia odebrała
mi komfort okłamywania się, odarła ze złudzeń. Oczywiście, takie ultimatum
mogłabym dowolnie naginać i dostrajać pod siebie („chyba nie zaćpał, może
nie zaćpał, nie mam pewności czy zaćpał”), ale znowu: terapia nie pozwoli mi
na niekonsekwencję i przymykanie oczu, a więc wóz albo przewóz.
Tymczasem ferie. Traf (Opatrzność i wysiłki moich przyjaciół) sprawił, że
na dzień przed wyjazdem dostałam pocztą książkę – Moje dwie głowy – która miała znamienne motto: „Z toksycznego związku nie da się WYJŚĆ. Z toksycznego związku się UCIEKA. Cała filozofia polega na tym, żeby uciekać DO
PRZODU”. Wydanie II rozszerzone, 2014. Jakby specjalnie dla mnie wyrobili
się z wydaniem w styczniu, żebym pod koniec lutego mogła rozpocząć detoks.
Gdyby ktoś zapytał, co robiłam w czasie tego wyjazdu, mogłabym szczegółowo opisać, z kim i w jakim składzie przegrałam w bilard, na jakie górki
weszłam, ile godzin spędziłam na biegówkach, ile razy i z którą przyjaciółką
byłam w saunie. A gdy nie robiłam tego wszystkiego, czytałam Moje dwie
głowy. Pamiętam tamto uczucie wchłaniania w siebie tej książki. Pożerałam
ją całymi rozdziałami, chodziłam nieprzytomna, bo czytałam w niej siebie.
Maja Friedrich (pseudonim autorki) pisze o swoim doświadczeniu życia
z człowiekiem, który wykańczał ją psychicznie, zdradzał wielopoziomowo, wikłał w życie ze sobą, uzależniając coraz bardziej, manipulował, okłamywał
i utrzymywał w iluzji. Bardzo sugestywnie, mocnym, dobrym językiem autorka opisuje całą swoją drogę: od zauroczenia i fascynacji, bycia traktowaną jak
królewna przez chwile, w których partnerowi zdarza się ujawniać prawdziwą
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twarz, aż po przemoc psychiczną, życie na huśtawce i wreszcie, po kilku
latach, rozstanie, na które jej partner, nazwany psychofagiem (żerującym na niej psychopatą) za nic nie
chce pozwolić.
Początkowo podeszłam do tej historii z dystansem – w końcu mnie
nikt nie zdradził (a przynajmniej nic
o tym nie wiem), mój problem był
inny: ja żyłam z gościem, który uparł
się wychodzić z alkoholizmu z pomocą dragów i za nic nie chciał zrozumieć, że tylko jego upór dzieli nas
od wiecznej szczęśliwości. Jednak
byłam już na takim etapie „rozmontowania psychiki” (używając określenia autorki) i na takim poziomie
świadomości tego demontażu, że po
prostu czytałam dalej, tak, jak człowiek śmiertelnie chory pije szamański wywar, bo w sumie, co za różnica.
I z każdym rozdziałem, z każdą kartką rozumiałam, że to jednak o mnie.

Gaslighting to sposób, w jaki narcystyczni partnerzy i inni przemocowcy wykorzystują kłamstwo, by ich partner zaczął kwestionować otaczającą
go rzeczywistość i wątpić w stan swojego umysłu. Celem stosowania gaslightingu jest wywołanie u ofiary wątpliwości co do oceny rzeczywistości.
Z czasem gasnąca osoba bardziej ufa przemocowcowi niż własnym zmy-

Widziałam siebie i płakałam
nad sobą. Wchodziłam w historię
Mai i litowałam się nad nią. I przez
wszystkie strony jej opowieści miałam ochotę krzyczeć: zostaw go,
nieważne, co się z nim stanie, ratuj
siebie! Ratuj siebie, Ewa.
Masz szesnastoletniego syna,
masz przyjaciół, masz psa i koty,
masz zaniedbane pasje, swoją

Milkłam posądzona o nadużywanie jego cierpliwości poprzez niczym nieuzasadnione, zbyt daleko
idące wnioski (…).
Obwinił mnie o manipulację
i znęcanie się. Cieszy się nawet, że
prawda wreszcie wypłynęła, bo…
był już zmęczony tą grą (…).
Czytałam, zaznaczałam, podkreślałam kolejne fragmenty. Przy niektórych stawiałam wykrzykniki. To
było tak bardzo do mnie.
Metody postępowania człowie-

Fot. Elżbieta Kuźmiuk

F

erie 2014. U schyłku uwikłania w życie z alkoholikiem i narkomanem wyjeżdżam na narty do pensjonatu w Górach Bialskich, razem z synem i przyjaciółmi. Wyjeżdżam bez partnera, on zostaje w domu (moim), ze
zwierzętami (moimi), żeby odpocząć (chyba ode mnie), choć oboje wiemy,
że pewnie będzie ćpał metaamfetaminę. Ale – on twierdzi, że musi sobie
spokojnie wszystko poukładać, a ja próbuję wierzyć, że tym razem nie weźmie... Skąd ten pomysł?

ka, który ma coś do ukrycia i do stracenia (kochankę, nałóg, wygodne życie przy boku naiwnej partnerki), który prowadzi podwójne życie
i nakłada rozliczne maski, są bardzo podobne. Dezorientacja partnerki.
Doprowadzenie jej do stanu, w którym przestaje ufać temu, co widzi,
słyszy i czuje. Odcięcie jej od intuicji. Na poziomie społecznym: odcięcie od rodziny i znajomych, nastawienie przeciwko własnemu dziecku.
Wyizolowanie. Zatrucie wątpliwościami, irracjonalnym poczuciem winy,
podejrzliwością; wepchnięcie w permanentne wrażenie, że „coś jest ze
mną nie tak”. To nie on zachował się jak cham, to ja go sprowokowałam.
To nie on zaćpał, to mnie znowu coś się wydaje. To nie on przewala pensję na dragi, to ja nie umiem gospodarować pieniędzmi.

słom. Powoduje to, że ofiara rzuca
się w ramiona oprawcy, traktując
go jak wybawcę i opokę (…).
Jak bardzo trzeba mieć nadwyrężony mechanizm samoobrony, żeby trzymając w ręku twarde
dowody wielokrotnego łajdactwa,
nadal dawać wiarę tym wykrętom,
a potem obietnicom, przysięgom
i zaklęciom? (…).
Może tym razem się uda, może
on zrozumie, może się opamięta,
może jak mu wytłumaczę (…).
Ileż ofiar [takich facetów] lituje
się nad swoimi oprawcami, bo oni
chorzy, bo to silniejsze od nich, bo
w gruncie rzeczy nie chcieli? (…).
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i zacząć dążyć do zrozumienia, dlaczego związałam się z takim właśnie
człowiekiem. Czemu tak bardzo nie kochałam siebie, że musiałam pokochać czynnego narkomana/psychopatę.

Fot. Br. Adam Michalski OFMCap

Na miły Bóg, dziewczyno, zajmij się wreszcie sobą i skończ z myśleniem
o człowieku, który o tobie nie myślał ani przez moment, gdy zaspokajał
swoje doraźne zachcianki (…).
Człowiek, którego opłakujesz, tak naprawdę nie istniał (…).
Zrób cokolwiek, co miałoby spowodować, że posuniesz się o krok w kierunku… siebie (…).

pracę, swoje książki, swoich uczniów. Masz dla kogo żyć i czy będziesz
z tym człowiekiem, czy nie, świat nadal będzie piękny. Możesz wyjechać nad morze, pójść na Śródkę w Poznaniu, pić czekoladę z kardamonem, możesz zdobywać Rysy od słowackiej strony – nie musisz
spędzać 24. godzin na dobę na rozmyślaniach, jak uzdrowić coś, czego
uzdrowić się nie da.
Tamtej nocy moja głowa przełączyła się z trybu „bezwarunkowa miłość”
na „bezwarunkowa obrona”.
Razem z Mają Friedrich przeszłam przez wszystkie fazy jej (mojego?)
związku: od romantycznych uniesień przez dziwne zbiegi okoliczności, niejasne podejrzenia przeplatane z żarliwymi tłumaczeniami, przez pełzającą
agresję i erupcje „miłości”, aż do, trwającej miesiącami, wycieńczającej
agonii związku i wreszcie fizycznego uwolnienia się, i zakończenia relacji
z rozchwianym manipulantem.

„KOBIETY, KTÓRE KOCHAJĄ
ZA BARDZO” TO PORADNIK
DLA KOBIET, Z KTÓREGO
DOWIEMY SIĘ: DLACZEGO
KOBIETY PODPORZĄDKOWUJĄ
NIEWŁAŚCIWYM MĘŻCZYZNOM
CAŁE SWOJE ŻYCIE.
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Dziś już wiem: niedowierzanie
samej sobie, swojemu wewnętrznemu głosowi to najcięższy ze wszystkich grzechów (…).
I razem z autorką weszłam w drugą część książki: „Ciąg dalszy niewątpliwie nastąpił”, czyli jak sobie radzić
na wszystkich etapach: od podjęcia
decyzji do rozstania, do tego całego
POTEM: jak nie dać się znów omamić, trzymać raz podjętej decyzji
i odbudować swoje życie po latach
spędzonych z przemocowcem.
Rozstania zawsze są trudne,
a rozstania w atmosferze poczucia
winy, że może jednak powinnam dać
drugą (sto drugą?) szansę jeszcze
trudniejsze. Ale Moje dwie głowy
to przewodnik dla zagubionych,
który w punktach i krótkich żołnierskich słowach przypomina nam,
gdzie jesteśmy, jak sobie pomóc, co
robić i czego się wystrzegać. Między innymi nie szukać kontaktu, nie
odpowiadać na maile. Nie słuchać
„naszej” muzyki i nie oglądać zdjęć.
Wyrwać go z siebie z korzeniami

Już po rozstaniu (miesiąc po powrocie z ferii, 21 marca, w dzień wiosny!)
ta część stała się moją świętą księgą, środkiem opatrunkowym, balsamem,
gorącym bulionem i kołem ratunkowym w jednym. Być może właśnie ona
powstrzymała mnie od zrobienia szeregu idiotyzmów, które wtedy wydawały mi się zdrowe i naturalne (napiszę, zadzwonię, wyjaśnię, wybaczę) i pomogła dotrzeć do siebie. Uzmysłowiła mi szereg rzeczy: moje uzależnienie
od związków i chorej „miłości”, jego nadużycia, moje bycie ofiarą.
I jeszcze coś. Na zakończenie dostajemy trzystronicowy rozdział z literaturą obowiązkową. I tu uwaga: jeśli tylko możecie i macie dostęp, przeczytajcie. Są tam książki trudno dostępne, ale można je dostać w drugim
obiegu; są sztandarowe pozycje w rodzaju Końca współuzależnienia, jest
też książka, która wiele mi dała i którą, szczerze w to wierzę, każda kobieta
przeczytać powinna: Kobiety, które kochają za bardzo Robin Norwood.
„Doskonały poradnik dla kobiet zaangażowanych w destrukcyjne uczucia
do niedojrzałych emocjonalnie mężczyzn”, z którego dowiemy się „jak zwyciężyć w walce z uzależnieniem od rujnującego życie uczucia, ocalić własną osobowość, odzyskać godność i poczucie własnej wartości, i stworzyć
dojrzały i satysfakcjonujący związek” oraz: „dlaczego kobiety podporządkowują niewłaściwym mężczyznom całe swoje życie i jak rozpoznać chore związki, których korzenie tkwią w dzieciństwie”. Słyszałam o tej książce
na swojej pierwszej terapii DDA lata temu i pamiętam, jak pomyślałam wtedy: „Za bardzo?! Ja nie kocham za bardzo, ja kocham w sam raz! To nie dla
mnie”. Naprawdę, nie mogłam się bardziej mylić w obu sprawach.
Ponieważ do połowy listy, którą chcę tu przytoczyć, dochodziłam w bólach, a drugą połowę uświadomiła mi terapia i mityngi, teraz oto podaję
zamieszczoną na początku Kobiet… listę typowych cech, które charakteryzują osobę, kochającą za bardzo (niniejszym można sobie sprawdzić, czy
„kochanie za bardzo” przypadkiem nas nie dotyczy):
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Wychowywałaś się w domu dysfunkcyjnym, który nie zaspokajał twoich potrzeb emocjonalnych.
Pozbawiona prawdziwej troski i wsparcia, usiłujesz nadrobić tę zaległość w sposób namiastkowy, stając się czyjąś piastunką: najczęściej
mężczyzny, który sprawia wrażenie potrzebującego.
Nie zdołałaś zmienić rodziców (albo jednego z nich) w ciepłych i czułych opiekunów. Wobec tego reagujesz silnie na swojską postać kogoś,
kto jest uczuciowo nieprzystępny. Chcesz znów dokonać cudu. Czarodziejskim środkiem ma być twoja miłość.
Boisz się panicznie opuszczenia; zrobisz więc wszystko, aby związek trwał.
Nic nie jest zbyt trudne, czasochłonne czy za drogie, jeśli może „pomóc” twojemu mężczyźnie.
Przywykłaś do braku wzajemności. Będziesz czekać, żywić nadzieję
i wciąż próbować na nowo.
Zawsze bierzesz na siebie ponad pięćdziesiąt procent odpowiedzialności i winy.
Oceniasz samą siebie niezwykle nisko. W głębi ducha nie wierzysz, żebyś
zasługiwała na szczęście; sądzisz raczej, że musisz zapracować na przywi-

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

lej cieszenia się życiem.
Ponieważ nie zaznałaś w dzieciństwie poczucia bezpieczeństwa, przejawiasz ogromną potrzebę zapanowania nad partnerem i waszym związkiem.
Władcze zapędy maskujesz
chęcią bycia „pomocną”.
W każdym układzie damsko-męskim kierujesz się nie tyle wglądem w rzeczywistą sytuację, ile
swoimi marzeniami o tym, jak
mogłaby się ona przedstawiać.
Nie umiesz obejść się bez mężczyzn i cierpień.
Możesz mieć emocjonalne,
a nawet biochemiczne predyspozycje do nałogowego picia,
zażywania narkotyków lub
lekarstw, bądź objadania się,
szczególnie słodyczami.
Ciągnie cię do ludzi trudnych.
Bezustannie zaplątujesz się
w skomplikowane, chaotyczne
i przykre afery miłosne. Unikasz w ten sposób skoncentrowania się na własnych problemach i własnym życiu.
Przypuszczalnie często popadasz w depresję. Starasz się
jej zapobiec, fundując sobie
porcję podniecenia związanego z układem niepewnym i zawiłym.
Nie podobają ci się mężczyźni zrównoważeni, spolegliwi,
sympatyczni i wyraźnie tobą
zainteresowani. Uważasz ich
za „nudziarzy”.

Mam nadzieję, że komuś to pomoże.
Z powielkanocnymi pozdrowieniami i życzeniami cudownej normalności,
Ewa Skórska
PS. To były już ostatnie z ważnych dla mnie „książek ratunkowych”. W następnym numerze nie
będzie ani słowa o toksycznych
związkach. Będzie o Twórczości.

*
Wszystkie cytaty z: Moje dwie głowy,
Maja Friedrich, Warszawa 2014.
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Powrót „starego człowieka”

emocje, których nie lubiliśmy: złość,
zazdrość itp. Jeśli się nimi „nakręcimy”, pojawią się gwałtowne reakcje,
agresja. Jeśli nie monitorujemy, co się
wewnątrz nas dzieje, jesteśmy nimi
zaskoczeni. Czasem racjonalizujemy,
usprawiedliwiamy siebie, utwierdzamy się w przekonaniu, że mamy rację
i wtedy sięgamy po swój zniewalacz:
alkohol czy inne rzeczy. I dopiero gdy
zobaczymy skutki, widzimy, że wróciliśmy na starą drogę. Ale nawet jeśli
do tego dojdzie, nie można się katować. Trzeba wyciągnąć z tego wnioski. Przyjąć konsekwencje i przeanalizować je, by odkryć to, co jeszcze
trzeba przepracować.

Z JACKIEM RACIĘCKIM ROZMAWIA MONIKA FLOREK-MOSTOWSKA
Przy zniewoleniach mówi się o nawrotach, opierając się najczęściej
na najlepiej rozpoznanej chorobie
uzależnieniowej – na alkoholizmie.
Nawrót jest objawem choroby. Jeśli jesteśmy zniewoleni i im bardziej
zniewolenie jest w nas zakorzenione,
tym większe ryzyko nawrotów. Tak
często bywa z alkoholizmem. Zwykle
tak mocno w nas tkwi, że nie da się go
całkowicie „wydrylować”. W niektórych przestrzeniach udaje się zmienić postępowanie całkowicie, ale są
zakamarki, gdzie jest to niemożliwe.
Ten korzeń będzie w nas nieustannie.
Jezus mówi, żeby się nawracać, nie
nawrócić, że „stary człowiek” w nas
jest silny; że grzech jest zakorzeniony w nas bardzo głęboko i nie ma nic
dziwnego w tym, że upadamy. Na ogół
mamy świadomość ograniczeń. Wiemy, że nie jest tak, że po spowiedzi już
nigdy nie będziemy grzeszyć. Ważne
jest, by zaakceptować naszą słabość,
ułomność, mieć świadomość, że jest to
coś, co jest wpisane w naszą naturę.
Ale najpierw musimy dostrzec
w nas tę słabość.
Jednym z najważniejszych zadań
w naszym życiu jest odkrywanie siebie.
A często jest tak, że nasze słabości, zranienia dochodzą do głosu, kiedy tłumimy prawdę o sobie gdzieś głęboko. Nie
przyjmujemy dziecka Bożego w nas. Podejmujemy działania, które nie pozwalają wydobyć prawdy o nas. To powoduje,
że cierpimy, nie do końca rozumiejąc, że
dokonujemy wyborów, nie do końca rozumiejąc, dlaczego to robimy. I to budzi
cierpienie. I tak – niezabliźniona rana
może doprowadzić do uzależnień, a nawet do śmierci, bo autodestrukcja może
prowadzić do zachowań drastycznych.
Ból z nią związany powraca. I właśnie
w cierpieniu poznajemy siebie. Człowiek
współczesny ucieka przed bólem, nie
chce bólu. Jednak tak naprawdę uciecz-
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ka przed nim jest tłumieniem prawdy
o sobie. Nawroty naszej choroby, nawroty „starego człowieka” w nas to
sygnał, byśmy się nawrócili, dotknęli
bólu po raz kolejny, zauważyli, że jeszcze jest w nas coś do wyleczenia. Jak
niewyleczone do końca przeziębienie.
Nawroty dają szanse na wyleczenie
naszej choroby do końca.
Zawsze pojawiają się nawroty?
Jeśli nie zatrzymam się w procesie
leczenia, to nie ma nawrotów. Ale może
być tak, że choroba jest ukryta. A czasami, gdy tylko ją dostrzegam, zaprzestaję leczenia, bo jest trudne, uciążliwe.
Wtedy pojawiają się nawroty. To, co nie
zostało uleczone, będzie się dalej dopominało leczenia. Ten ból jest tłumiony
i dlatego dowiadujemy się o niewyleczonych przestrzeniach nie przez ból pierwotny, ale przez konsekwencje nawrotu
do picia czy stosowania agresji.

Że nasz ból jest nam bardzo potrzebny, bo nas prowadzi do lekarza.
Jan Paweł II mówił: „bądźcie świętymi za życia”. Ale świętość, to jeszcze nie zjednoczenie z Bogiem, nie
znaczy, że święty lepiej poznał Boga.
Im bardziej się zbliżamy do Niego,
tym bardziej łakniemy. Nawroty są
nielubiane, piętnowane, lepiej, żeby
do nich nie dochodziło, ale nawrót
sam w sobie jest ważną informacją.
Krok 10. uświadamia nam, że jest
taka rzeczywistość, jak nawroty.
I nie chodzi o to, by ich uniknąć, ale
żeby je wcześnie zauważyć. Wszystko zaczyna się w naszej głowie. Tam
najpierw wraca „stary człowiek”. To
jest pierwsza faza nawrotu: „zaczęło
mi się w głowie mieszać”. Ewagriusz
z Pontu mówił: „zaczęliśmy karmić
myśli od siebie lub od złego ducha”.
Jeśli na tym poziomie to dostrzeżemy,
odbierzemy sygnał wczesnego ostrze-

Na czym to „przepracowanie”
polega?
Cała praca polega na tym, by być
stabilnym w zmianie. Praca z psychologiem służy temu, by wcześnie zobaczyć
nawrót. Praca duchowa pozwala wychwycić nawrót na poziomie duchowym.
Kiedy tracę więź z Panem Bogiem, gubię
poczucie bycia obdarowanym miłością,
a gdy wcale nie mam więzi z Bogiem –
jestem na ścieżce nawrotu. Najwięcej
narzędzi do radzenia sobie z nawrotami
daje krok 10. Pomaga być w dobrej relacji z emocjami, z myślami, uczy, jak na to
patrzeć. Jeśli mnie na którymś kroku
„wyrzuca”, to widzę, że jestem na drodze
ku nawrotowi. Nawrót to powrót „starego człowieka”, punkt zwrotny, żeby się
nawrócić. Czasami nawrót rozwija się
latami. I mamy dużo czasu, by go odwrócić. Czasami jest on jednak na tyle silny,
że musi coś ponownie „staranować”.
Najważniejsza jednak zawsze jest świadomość, że w każdym momencie nawrotu mogę powrócić do Boga.

CZŁOWIEK WSPÓŁCZESNY UCIEKA PRZED BÓLEM. JEDNAK
TAK NAPRAWDĘ UCIECZKA PRZED NIM JEST TŁUMIENIEM
PRAWDY O SOBIE. NAWROTY CHOROBY, NAWROTY
„STAREGO CZŁOWIEKA” W NAS TO SYGNAŁ, BYŚMY SIĘ
NAWRÓCILI, DOTKNĘLI BÓLU PO RAZ KOLEJNY; ZAUWAŻYLI,
ŻE JESZCZE JEST W NAS COŚ DO WYLECZENIA.
Czy z uzależnień można się całkowicie wyleczyć? Czy można na zawsze porzucić „starego człowieka”?
Święty Paweł mówi: „teraz poznaję po części”. To znaczy: nie jestem
w pełni świadomy samego siebie, nie
w pełni odkrywam samego siebie, bo
gdybym odkrył, to poznałbym Boga.
To z jednej strony tragizm życia człowieka – nie może stać się Bogiem sam
dla siebie. Ale z drugiej strony – to
jest jego szczęście. Jesteśmy odłączeni od miłości Boga przez grzech
pierworodny. Tak przyszliśmy na ten
świat. I ten brak, który mamy w sobie, próbujemy zaspokajać miłością
po ludzku, aż w końcu dochodzimy
do wniosku, że chodzi o miłość Boga.

gania: „aha, coś jest jeszcze do zrobienia!”. To jak gorączka w przeziębieniu. Znaczy: „nie zadbałem o siebie, nie byłem wystarczająco uważny
i przeziębiłem się”.
Nawrót
„wpadką”.

często

Monika Florek-Mostowska
publicystka, współpracuje
z Radiem Warszawa, związana
z Pallotyńską Fundacją
Misyjną Salvattti.pl

nazywamy

I błędnie. Nawrót to nie wpadka.
On długo się konstruuje w naszej głowie. Tym dłużej, im dłużej jesteśmy
w abstynencji, w utrzymywaniu siebie w zmianie. Zawsze wcześniej są
symptomy na poziomie myśli. Obawa,
rozdrażnienie, niezgoda. Jeśli nie wyłapiemy tego na poziomie myśli, następną sferą atakowaną przez nawroty są uczucia. Zaczynają się pojawiać

Fot. Br. Adam Michalski OFMCap

Czy nawroty to normalna dynamika w terapii osób uzależnionych?

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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Przymus powtarzania każe nam
wybierać takie osoby do bliskich
związków i samemu zachowywać
się w sposób, który odtworzy klimat
emocjonalny z przeszłości, z ważnymi dla nas osobami.
Dzieje się tak dlatego, iż mamy
nadzieję, że tym razem, w podobnych
okolicznościach, uda nam się nie doświadczyć ponownie traumy i dzięki
temu zatrzeć złe wspomnienia i ukoić ból wywołany tamtą traumą.
Szukamy ukojenia dawnego
bólu z nowymi osobami. Niestety,
jest to droga donikąd. Nie może się
powieść, ponieważ wybieramy złe
osoby, dzięki którym chcemy przepracować nasze stare traumy. Otóż,
wybieramy nieświadomie osoby,
które są bliźniaczo podobne do tych,
które w przeszłości tak bardzo nas
zawiodły. Jak to zrobić, żeby wybrać
lepiej? Paradoksalnie – wcale nie
trzeba się skupiać na wybieraniu;

Przymus powtarzania
M

ówi się, że nie wchodzi się
dwa razy do tej samej rzeki. Nie
w takim sensie, że wszystko płynie
(heraklitowskie panta rhei), choć to
też prawda, ale jako przestroga, żeby
nie powielać starych błędów, nie wracać do czegoś, co już jest za nami, nie
próbować odtwarzać tych samych sytuacji, nie wracać do dawnych, zgubnych nawyków. Tak się mówi. Jednak
– czy tak się robi?
Wydaje się, że z jakiegoś powodu ludziom bardzo trudno jest nie
wchodzić do tej samej rzeki. Coś ich
do niej ciągnie. Nawet jeśli jej nurt
jest bardzo wartki, pełno w niej wirów, podwodnych karp i topieli.
Wchodzimy przekonani, że tym razem uda nam się suchą nogą przejść
na drugi brzeg. W końcu to jest „nasza” rzeka, sami ją stworzyliśmy,
znamy ją najlepiej, bo są w niej nasze
przeżycia, doświadczenia, bóle i ra34
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dości, to rzeka naszych wspomnień,
pragnień i tęsknot, nadziei i iluzji.
Chcemy, żeby wreszcie zrealizowały
się dobre scenariusze, o których śnimy, mniej lub bardziej świadomie.
Są rzeki, których nurt nie porywa, które nie podtapiają... Są rzeki
łagodne, kojące, dające wytchnienie.
Bardzo dobrze, że są, ale nimi nie
będziemy się tu zajmować. Zastanówmy się, z jakiego powodu ciągnie
nas do tych rzek, których drugi brzeg
tonie we mgle, w których pływają piranie, a my radośnie wskakujemy
do nich na główkę, nie sprawdziwszy uprzednio dna. Każdy zapewne
kiedyś to zrobił. Niektórzy ledwo
uszli z życiem, a jednak niedługo potem zrobili to znowu. Nie dlatego, że
chcieli zginąć w paszczy krokodyla.
Coś sprawia, że ludzie na nosach
mają różowe okulary, przez które
w rwącej rzece widzą rajski strumyk,

z którego napiją się krystalicznie czystej wody i zaspokoją pragnienie, liczą,
że znajdą w nim ukojenie po ciężkim
dniu, jak w ramionach kochanej osoby.
Tak się dzieje – na przykład – gdy
ktoś po kilku nieudanych związkach
(w których czuł się wykorzystywany),
rozpoczyna kolejny z nadzieją, że tym
razem będzie inaczej. Nie w tym rzecz,
żeby wyzbyć się nadziei, ale jeśli nie
wykonamy uprzednio pracy nad sobą,
nie postaramy się dowiedzieć, dlaczego tak się działo, że we wszystkich
związkach czuliśmy się jak ofiara, nie
poszukamy naszego udziału w tych
doświadczeniach, to znowu wejdziemy
do mulistej rzeki, która wciągnie nas
na dno, a którą na początku wzięliśmy
za krystalicznie czystą.
Psychoanalitycy nazywają takie
zjawisko przymusem powtarzania.
Po raz kolejny, oczywiście nieświadomie, wchodzimy w sytuacje, któ-

re na dłuższą metę nam szkodzą,
w których czujemy się nieszczęśliwi, sfrustrowani, rozczarowani.
Jak do tego dochodzi? Jak to się
dzieje, że osoba, która wychowała
się w domu, gdzie rodzice pili alkohol, kłócili się, gdzie była przemoc,
wiąże się z kimś, kto jest – jak się
po jakimś czasie okazuje – taki jak
rodzic? Jak to się dzieje, że osoby,
które miały nieobecnych rodziców,
całe dnie spędzających w pracy lub
wyjeżdżających za granicę, które
poprzysięgają sobie, że one tego
swoim dzieciom nie zrobią, któregoś dnia od dorosłych dzieci słyszą
– że choć byli w domu, to emocjonalnie nigdy ich przy nich nie było? Zaskoczeni są wtedy bardzo, oburzeni
nawet. Nie chcieli, starali się inaczej,
ale im nie wyszło. Zorientowali się, że
znowu tkwią w tej samej rzece, po kolana, czasem nawet po szyję.

nych przeżyć, a które wyparliśmy,
stłumiliśmy, zracjonalizowaliśmy.
Dziecko, którego częstym doświadczeniem jest odrzucenie, czucie się niewidzianym albo nazbyt
kontrolowanym, przeżywa wiele
intensywnych uczuć, których nikt
z dorosłych nie zauważa, nie pomaga mu nazwać ich i oswoić, czasem
też źle reaguje na to, gdy płacze lub
krzyczy. W takiej sytuacji dziecko
musi stłumić uczucia, nie ma wyboru; jego podstawowym celem
życiowym jest zachowanie relacji
z opiekunem, będąc takim, jakim
jest. Ceną, jaką za to płaci, jest autentyczność, nie ma możliwości poznania siebie, dowiedzenia się, kim
jest, co lubi, a czego nie lubi.
W dzieciństwie taka strategia jest
odpowiednia, bo gwarantuje przetrwanie, w dorosłości jednak może
sprawiać dużo problemów, zwłaszcza
w relacjach z innymi ludźmi. Bo taki

ZAZWYCZAJ TRZEBA OPŁAKAĆ TO, CZEGO SIĘ NIE
DOSTAŁO I CZEGO SIĘ JUŻ NIE DOSTANIE. DLATEGO
CZASAMI NIEZBĘDNA JEST POMOC PROFESJONALISTY,
NA PRZYKŁAD PSYCHOTERAPEUTY, KTÓRY BĘDZIE
TOWARZYSZYŁ W PODRÓŻY DO ZAPOMNIANYCH,
WYPARTYCH UCZUĆ; BĘDZIE ROZUMIAŁ NASZ BÓL,
POMOŻE GO NAZWAĆ I ZAAKCEPTOWAĆ.
gdy już będziemy gotowi – właściwe
osoby pojawią się w naszym życiu.
Jak być gotowym? Zmiana
musi się dokonać w nas samych.
Powtórzmy: dlaczego tak bardzo
chcemy niejako odtworzyć sytuację
z przeszłości? Bo chcemy, żeby tym
razem nie zakończyła się ona źle.
Ktoś z doświadczeniem odrzucenia
w dzieciństwie, będzie więc starał
się nie powtórzyć tego doświadczenia w przyszłości, jednakże nie będzie miał umiejętności, żeby to zrobić (bo gdzie miał się tego nauczyć),
więc będzie wybierał osoby, które
go odrzucą, które potwierdzą jego
doświadczenie, to czego najbardziej się boi, i będzie się umacniać
jego wizja świata jako odrzucającego, raniącego. Jak to zatrzymać?
Sposobem na to jest skontaktowanie się z uczuciami, które towarzyszyły nam w czasie odległych, trud-

człowiek nie bardzo umie z innymi
być. Albo sam rani, albo jest raniony,
albo na zmianę jedno i drugie.
Powrót do tamtych uczuć jest
trudny i bolesny. Zazwyczaj trzeba opłakać to, czego się nie dostało
i czego się już nie dostanie. Dlatego
czasami niezbędna jest pomoc profesjonalisty, na przykład psychoterapeuty, który będzie towarzyszył w
podróży do zapomnianych, wypartych uczuć; będzie rozumiał nasz ból,
pomoże go nazwać i zaakceptować.
Człowiek, który spotkał się ze
swoim psychicznym bólem, który
zaakceptował straty, które mu się
przydarzyły, umie lepiej rozpoznawać, co mu szkodzi, a co mu służy,
na co się zgadza, a na co się nie zgadza, z kim i z czym chce iść przez
życie, a z kim i z czym nie chce.
BB
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a samym początku chcę zaznaczyć że wyjaśnianie przyczyn wszystkich trudności i problemów osobistych w dorosłym życiu przez wskazywanie na złe dzieciństwo jest często dezorientującym uproszczeniem (Jerzy Mellibruda).
Dodam od siebie: uproszczeniem wręcz uniemożliwiającym wyzdrowienie z syndromu DDA.
Uważam, że nie każdy mój obecny problem wiąże
się z nawrotem i dlatego często proszę Boga o mądrość, abym umiał odróżnić jedno od drugiego.
Niewłaściwa diagnoza oznacza niewłaściwe leczenie. Pojawiały się jednak w moim życiu takie
problemy, które do złudzenia przypominały te, jakie
miałem, gdy jeszcze nie podjąłem pracy nad sobą
w oparciu o Program DDA.
Skoro jednak pracuję na Programie DDA, znam
Dwanaście Kroków DDA, rozumiem je i pracuję na nich
na mityngu (a jeszcze bardziej pomiędzy mityngami),
a najlepiej ze sponsorem – to wszystko to nie jest dla
mnie pracą, ale przyjemnością: okazywania sobie samemu serdecznej, mądrej i odpowiedzialnej troski.
Systematycznie uczestniczę w mityngach i rozmawiam z członkami Wspólnoty DDA, umiem nazwać źródło moich trudności i ich przejawy zebrane
w 14 Cech DDA, znam tekst Rozwiązania i wprowadzam go w życie. W moim życiu realizują się obietnice DDA. Czasem jednak rodzi się we pytanie: czemu
wracam do tego, co już było?
Czemu stare schematy funkcjonowania, które
w dorosłym życiu okazywały się nieskuteczne – choć
w dzieciństwie pozwoliły mi jakoś przetrwać – znów
zaczynają dominować w moim obecnym funkcjonowaniu? Nawrót, a raczej powrót do Problemu,
oznacza dla mnie, że przestałem wprowadzać w życie Rozwiązanie. Pierwsze zdanie z tekstu Rozwiązanie brzmi: Rozwiązaniem jest stać się swoim
własnym kochającym rodzicem.
Na początku mojej pracy na Programie DDA odkryłem, że oprócz pracy nad wewnętrznym Dzieckiem, potrzebna mi była również praca nad moim
wewnętrznym Rodzicem. Miałem świadomość, że
mój wewnętrzny Rodzic tworzył się w oparciu o doświadczenie moich rodziców, którzy z powodu alkoholu, bardzo często kochać nie umieli.
Czytając literaturę DDA, zrozumiałem, że mojego wewnętrznego Rodzica, bezlitośnie krytycznego,
opisuje Lustrzana lista przeciwieństw, zwana
również Inną listą cech DDA.
Jak wewnętrznie krytyczny Rodzic może z miłością opiekować się zalęknionym wewnętrznie Dzieckiem? Praca na Programie zmieniły to! I oto mój nawrót DDA i zachowania, do których wracam: znów
opuszczam samego siebie, przestaję siebie kochać.
Znów odkrywam potężny głód miłości i wyuczone
dysfunkcyjne sposoby próby zaspokajania tego pragnienia przez nakłonienie, a dosadniej – zmanipulowanie innego dorosłego, by ów głód zaspokoił.
Gdy dziś myślę o nawrocie, to dla mnie rozpo36

czyna się on właśnie od zaprzestania realizacji
pierwszego zdania z tekstu Rozwiązanie. Gdy rezygnowałem z jego realizacji, to zazwyczaj niedługo
musiałem czekać, aby ślady dziecięcej traumy uruchomiały się w moich uczuciach, w moim myśleniu
o sobie i o innych, a na końcu – w moich działaniach.
W moim wewnętrznym Dziecku uruchomiał się
wówczas lęk – przesłaniający każde inne uczucie,
często zakamuflowany w smutek lub złość – który
następnie doprowadzał mnie do bolesnego osamotnienia i obawy, by nie ujawniło się, jak bardzo i jak
wielu rzeczy się wstydzę, a jeszcze bardziej, że wstydzę się siebie. Aby sobie poradzić z tymi wszystkimi
nieprzyjemnymi emocjami, i z kolejnym odrzuceniem siebie, znów w moim zachowaniu zaczynały
dominować wyuczone w dzieciństwie role. Kiedyś
pomagały one przetrwać trudne chwile. W nawrocie
role DDA były tylko maską, tym bardziej smutną, że
zakładaną już świadomie, za którą ukryło się moje
wewnętrzne Dziecko. Równolegle mój nieumiejący kochać wewnętrzny krytyczny Rodzic, wydając
cierpkie polecenia, nakazy lub zakazy oraz krytyczne uwagi pod moim adresem (a któż bardziej niż ja
sam zna moje słabości!) – tylko pogarszał sytuację.
I tak nawrót nabierał tempa. Emocjonalne zapicie
i ujawniające się jego konsekwencje w relacjach – boleśnie uświadamiały mi, że jednak moja przeszłość
ma na mnie wpływ. Nawrót prowadził mnie do przerabiania Kroku Pierwszego po raz kolejny i kolejny.
Usłyszałem kiedyś, że to nie ja przerabiam Program, lecz to Program przerabia mnie. Potężny
stres, napięcie, długotrwałe zmęczenie czy inny silny dyskomfort pokazywały mi, na ile nauczyłem się
stosować zasady zawarte w Dwunastu Krokach DDA
we wszystkich swoich poczynaniach.
Nawrót oznaczał dla mnie to, że działanie na Programie zamieniłem na gadanie o Programie. Tekst
Rozwiązania mówi jasno: Jest to program duchowy oparty na działaniu pochodzącym z miłości.
Mówienie do wewnętrznego Dziecka bez miłości,
w przypadku DDA mija się z celem. Zrozumiałem, że
mówienie może być działaniem, o ile jest tam miłość.
Zacząłem wiec słuchać samego siebie; nie tylko, co
mówię o sobie, ale również, jak mówię: czy ja umiem
mówić o sobie z miłością?
Przy nawrocie myślę również o swoich zewnętrznych i wewnętrznych wyzwalaczach głodu. Bo jaki
głód może mieć DDA, jeśli nie głód bycia kochanym
i zaopiekowanym? Zaniedbywanie zaspokajania
własnych zdrowych pragnień, notoryczne nieprzestrzeganie HALT, ignorowanie Programu 24 godziny – nie służy zdrowieniu, o którym mowa w Kroku Drugim (w języku angielskim brzmi: Came to
believe that a power greater than ourselves
could restore us to sanity), gdzie angielskie sanity, oznacza właśnie zdrowy rozsądek, zdrowie
psychiczne, normalność. Moją osobistą listę wyzwalaczy sporządzałem kilkakrotnie, i najsilniejsze

Fot. Br. Adam Michalski OFMCap
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Powrót tam,
gdzie już byłem
na niej były wyzwalacze wewnętrzne, bo od własnych emocji uciec nie można. Nawrót oznacza dla
mnie powrót tam, gdzie już byłem, a skąd wyszedł,
i gdzie przez pewien czas mnie nie było.
Uważam, że nawrót u DDA może pojawić się
dopiero po kilku latach pracy – terapeutycznej czy
na Programie DDA – kiedy uświadomione i przepracowane traumy przestały być niebezpieczne, niedojrzałe części osobowości dojrzały, destrukcyjne schematy funkcjonowania zostały zatrzymane i przeformułowane. Wcześniej są tylko przejawy Problemu
i 14 cech DDA.

C.G. Jung mówił, że dopóki nie uczynimy nieświadomego świadomym, dopóty będzie ono kierowało
naszym życiem, a my będziemy nazywali to przeznaczeniem, co akurat w przypadku moim, i wielu znanych mi DDA, sprowadzało się do bezproduktywnego użalania się na swój los.
Każdy nawrót uświadamiał mi tę prawdę: Rozwiązaniem jest stać się swoim własnym kochającym rodzicem. A ponieważ tej miłości ciągle mi
brak, Siła Wyższa, jakkolwiek ją pojmuję, pomaga mi
odkrywać miłość do samego siebie.
Wojtek DDA
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Zapracował sobie

cy do przejęcia kontroli nad życiem
to zdrowienie. Natomiast nawrót
to proces prowadzący do ponownej utraty tej kontroli, który wynika
z zaniedbywania procesu zdrowienia. Bez zdrowienia nie ma nawrotu.
FAZY NAWROTU
W sferze wewnętrznej: zaburzenia myślenia, zaburzenia
emocjonalne, kłopoty z pamięcią, nasilenie stresu, zaburzenia snu, problemy z koordynacją ruchową.
• W sferze zewnętrznej: powrót
zaprzeczania,
zachowania
ucieczkowe i obronne, narastanie kryzysu, utrata zdolności do działania, dezorientacja i nadpobudliwość.
• Depresja, utrata kontroli nad
zachowaniem, świadomość
utraty kontroli, ograniczenie
liczby wyborów, epizod nawrotu choroby.
•

Na przykładzie fikcyjnej opowieści może wyglądać to tak:
Pan Waldek mieszka w dużym
mieście, ma wspaniałą żonę i trójkę dzieci w wieku szkolnym, pracuje na kierowniczym stanowisku, bardzo dobrze zarabia. Dużo
czasu poświęca rodzinie; chodzą
razem do kina, do teatru, wyjeżdżają na wspólne wakacje.
Pan Waldek jest uzależniony
od alkoholu, ale swoją „determinacją
i pracą zamknął epizod bycia osobą
czynnie uzależnioną”. Osiągnął swoje dno kilka lat wcześniej i – jak mówi
– „nie chce już wracać do tamtego
życia, bo to trzeźwe jest piękne”.
Cofnijmy się około pięciu lat
wstecz, kiedy przyszedł pierwszy raz na mityng AA. Nie mówił
wówczas o sobie „Waldek alkoholik”, bo nie chciało mu to przejść
przez gardło. Chodząc na mityngi,
zorientował się, że osoby, które
pracują na Programie 12. Kroków
AA, są uśmiechnięte i szczęśliwe.
Po rozmowach z nimi zdecydował
się na terapię. Wybrał czterotygodniową terapię zamkniętą. Stamtąd wrócił prosto do wspólnoty
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AA. Systematycznie chodził na mityngi, jeździł na warsztaty, znalazł
sobie sponsora, zaczął pracować
na Programie 12. Kroków. Jego życie zmieniło się diametralnie.
Mija 5 lat trzeźwienia Waldka alkoholika. W jego rodzinie
kwitnie miłość, domownicy zawsze mogą na nim polegać. Lubi
również pomagać innym (co też
wpisuje się proces trzeźwienia).
A jednak po prawie idealnym
okresie zdrowienia stało się coś
dziwnego. Waldek zawiesił pracę ze sponsorem, tłumacząc, że
będzie zajęty projektem w pracy
i „czasowo się nie wyrobi”.
Wziął się więc za projekt i coraz rzadziej bywał na mityngach,
za to częściej spotykał się z ludźmi
ze „starego” życia. Rozpierało go
przy tym poczucie dumy i mocy. Był
pewny siebie i uważał się za człowieka niezwykle kreatywnego.
Gdy czasem wpadał na mityng,
wypijał „szybką kawę” i uciekał,
wyjaśniając, że pędzi na rozmowy
z zagranicznymi kontrahentami.
Domownicy wciąż byli dumni,
że głowa rodziny nie pije i wspaniale wykonuje swoje zadania.
Dzieci ucieszyły się, gdy tata zaproponował im wakacje w Grecji.
On zaznaczył jednak, że sprawą
wyjazdu zajmie się, „jak skończy
pilną robotę”. Podkreślił przy tym,
że wszystko jest pod kontrolą.
Tymczasem nic nie było
pod kontrolą. W pracy miał konflikt ze współpracownikiem Jarkiem. Obwiniał go, iż mało robi
w sprawie projektu. Jak później
się okazało, Jarek miał wszystko
dopięte na ostatni guzik, lecz czekał na wiążące decyzje ze strony
Waldka, który spalał się emocjonalnie, chodził sfrustrowany. Był
wrogo nastawiony do ludzi. Nie
widział swojego destruktywnego
zachowania. Uważał, „że zawsze
wszystko jakoś ogarnia”. Właśnie
słowo „jakoś” ma kluczowe znaczenie. Jakoś, czyli jak?
Mijały dni konflikt w pracy
narastał. Waldek zarywał noce
(zresztą dokuczała mu bezsenność), ślęcząc nad swoją pracą,

lecz słabo mu szło. Dla odprężenia grywał w karty w komputerze.
Za dnia zaś nie odbierał telefonów
od znajomych, odsunął się nawet
od żony i dzieci. Generalnie zaniedbywał wszystkie relacje.
Kiedy już nic mu nie wychodziło, zadzwonił do swojego sponsora,
z którym zawiesił – jak twierdził
– pracę na programie na czas realizacji projektu. Powiedział mu, że
praca go przygniata, że rodzina go
nie rozumie, choć on „robi wszystko
dla jej dobra”. W zasadzie, jak tak
dalej pójdzie, to on się wyprowadzi
z domu, bo czuje się odrzucony i samotny. Cierpi z powodu nieustannego napięcia w pracy i w domu.
Sponsor po wysłuchaniu Waldka powiedział mu bez ogródek –
że użala się nad sobą, że powinien
wrócić do programu i na mityngi,
że słyszy w jego głosie butny ton,
że przemawia przez niego pycha.
A tak naprawdę to pić mu się

Fot. Br. Adam Michalski OFMCap

Proces trzeźwienia prowadzą-

na nawrót
chce, ma nawrót choroby. I nie
może za zaistniałą sytuację obwiniać rodziny i współpracowników.
Waldek słuchał sponsora ze
złością i pogardą. Potem pomyślał: „Co on może wiedzieć? Tak
jak ja mam teraz źle, to on nigdy
nie miał. Niech się buja, sam sobie pomogę i sam swoje sprawy
pozałatwiam”. Pokłócili się.
W pracy też była klapa. Waldek
zawalił projekt. Firma poniosła
ogromne koszty. A w domu zakomunikował, że atrakcyjnych wakacji
nie będzie, bo projekt, nad którym
pracował, nie został kupiony przez
obcokrajowców. Kłamał – nie po raz
pierwszy – aby się wybielić, żeby
nikt nie pomyślał, że to jego wina.
O dalszym losie Waldka w pracy mieli rozstrzygnąć jego pracodawcy. Nic o tym nie mówił
rodzinie. Czekał na werdykt. Był
załamany, ale pewny, że „zrobił
wszystko, co było w jego mocy”.

Waldek powrócił już do suchego picia, tyle że tego nie widział,
ludzie mówili mu, że ma „ogon”.
A on nawet się nie obejrzał, żeby
zobaczyć, czy to prawda. On „wiedział, że nie ma”.
Któregoś dnia, chcąc wynagrodzić żonie i dzieciom swoją nieobecność w życiu domowym, zaprosił ich
do kina, a potem do galerii handlowej na zakupy. Było miło do czasu,
kiedy żona poprosiła męża o zakup
domowego sprzętu w dość wysokiej cenie. Wówczas stanowczo odmówił, tłumacząc, że teraz nie ma
na to pieniędzy. Żona zdziwiła się,
bo problem braku pieniędzy do tej
pory w ich rodzinie nie istniał.
Okazało się, że Waldek uszczuplił budżet rodzinny, stołując się
przez długi okres na mieście.
I w ogóle od jakiegoś czasu, jeżdżąc BMW, żył ponad stan. Uważał jednak, że może sobie na to
pozwolić.

Z wyprawy na zakupy rodzina
wracała do domu w nieprzyjaznej
atmosferze. Waldek był wściekły
i upokorzony. Ale również odezwał się w nim niepokój i lęk. Miał
uczucie braku czegoś. Gdy już dotarli do mieszkania, zamknął się
w pokoju i myślał: „Co mam teraz
zrobić ze swoim życiem?”.
Możemy dywagować: czy Waldek poszedł się napić, czy nie
(nie każdy nawrót kończy się zapiciem). Jedno jest pewne: zaniedbał swoje obowiązki zawodowe
i okłamywał rodzinę, bo wrócił
do „starego” myślenia. I zadziałały mechanizmy uzależnienia –
zaprzeczania i rozdwojonego Ja.
Waldek zapracował sobie na nawrót; wykonał kawał roboty. Bo
to nie jest tak, że nawrót sam
przychodzi. Na nawrót pracujemy tak, jak i na zdrowienie.
Grzegorz Jakuta

Fot. Joanna Bronikowska
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ieszkał w podwarszawskim mieście z rodzicami, młodszą siostrą
i starszym bratem. Ale gdy zaczął chodzić do przedszkola, rodzice oddali go
pod opiekę babci. – Mówili mi – wyjaśnia Dominik – że to dla dobra babci,
która czuła się osamotniona, że ze mną będzie jej weselej żyć.
W rodzinnym domu spędzałem jedynie weekendy. Lubiłem w nim przebywać, nie przeszkadzało mi to, że stale odbywały się tam imprezy suto zakrapiane alkoholem, bo bardzo lubiłem spijać resztki wina czy wódki pozostawione na dnie butelek. Robiłem to ukradkiem, a gdy kiedyś wyszło to na jaw,
zostałem skarcony: „Uważaj, bo dostaniesz po łapach”.
Dzieciństwo – zamyśla się Dominik – upłynęło mi bezproblemowo
do momentu, kiedy dowiedziałem się, że babcia jest moją „rodziną zastępczą”, że rodzice zrzekli się praw rodzicielskich.

Na mamę godzinami wyczekiwałem w oknie, ale
rzadko kiedy przychodziła na umówione spotkania,
ojciec wcale nie miał potrzeby się ze mną spotykać.
W ogóle nie mogłem na nich liczyć – w żadnej sprawie.
Droga do pełnoletności
Dziwili się nauczyciele i wychowawcy, że Dominik, który w pierwszych
latach nauki nie sprawiał większych kłopotów, jako trzynastolatek wywoływał awantury wśród rówieśników, opuszczał zajęcia szkolne, a nawet został przyłapany na piciu alkoholu.
– Chciałem – tak myślę dzisiaj – zwrócić na siebie uwagę, że żyję,
że dzieje mi się jakaś krzywda – mówi Dominik. – Rodzice byli wzywani
do szkoły, ale nie przychodzili na wezwania, i ze mną też się nie widywali.
Wszędzie obecna była jedynie babcia. Na mamę godzinami wyczekiwałem w oknie, ale rzadko kiedy przychodziła na umówione spotkania, ojciec
(do dziś czynny alkoholik) wcale nie miał potrzeby się ze mną spotykać. Po
jakimś czasie przekonałem się, że olewają mnie totalnie i w ogóle nie mogę
na nich liczyć – w żadnej sprawie.
Mogłem natomiast liczyć na osiedlowych kolegów, z nimi czułem się
bezpiecznie; wśród nich byli chłopcy w podobnej sytuacji do mojej i kilku
z tak zwanego półświatka. W grupie uliczników wiec się odnalazłem; bandziorem, nie byłem, ale chętnie uczestniczyłem w różnych – nazwijmy to
– rozróbach związanych z alkoholem i narkotykami.
Gdy pierwszy raz najarełem się marihuany – wspomina Dominik – nie
czułem się komfortowo; żadnych przyjemnych doznań, które miewałem po
wypiciu alkoholu, nie było. Ale to mnie jednak nie zraziło do palenia zioła. W wieku czternastu lat paliłem już dwa, trzy razy w miesiącu, potem
jeszcze częściej. Na początku byłem częstowany, ale później „towar” trzeba było sobie samemu załatwiać. No i zaczęło się: żeby zdobyć pieniądze
na używki, trzeba było najpierw coś komuś ukraść, aby potem to spieniężyć. Kradłem m.in. koła samochodowe z felgami i zegarki. Jeździłem pociągami podmiejskimi, stosując tak zwane wymuszenia. Potem zajmowałem
się „załatwianiem” narkotyków. Pierwszą wpadkę zaliczyłem, gdy miałem
szesnaście lat; ktoś doniósł na mnie na policję... Przedstawiono mi zarzuty:
handel narkotykami i wymuszenia na trzech osobach. Wówczas, jako nieletni, zostałem skierowany najpierw do monarowskiego ośrodka dla narkomanów (byłem już uzależniony). Z ośrodka Monaru (pod Kołobrzegiem)

Wszystko jest pod kontrolą
Tadeusz Pulcyn
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Dramat
W zakładzie poprawczym sprawował się nienagannie, z dobrymi wynikami ukończył tam szkołę zawodową. A po opuszczeniu zakładu zaoferowano mu mieszkanie w hostelu, w którym mieszkał z trzema kolegami.
Stracił jednak dach na głową, gdyż nie przestrzegał zasad, do czego się
zobowiązał; przede wszystkim nie umiał utrzymać abstynencji od alkoholu i narkotyków. Musiał więc wyjechać z Białegostoku – „przegrany”, jak
mówi – ponownie w babcine pielesze.
– Czułem się fatalnie – wyznaje – bo przecież zaprzepaściłem szansę
na w miarę normalne życie, bo stawałem się już samodzielny; miałem
gdzie mieszkać i pracę, z której swobodnie mogłem się utrzymać. Tymczasem babcia, cała rodzina nie przyjęła mnie entuzjastycznie; spodziewała
się innego obrotu sprawy. A ja znów coraz częściej zacząłem sięgać po
alkohol na przemian z narkotykami. Ale piłem też kilkakrotnie denaturat.
I to było moje dno, które trwało – aż do dwudziestego szóstego roku życia.
W tym okresie przeżyłem kila ataków padaczki alkoholowej, liczne zapicia do utraty przytomności. W końcu po którejś delirce trafiłem do szpitala. Jak mnie tam trochę „podreperowali”, postanowiłem, że już do używek
nie wrócę, że będę pił jedynie piwo bezalkoholowe. Po jakimś czasie jednak zmieniłem zdanie; doszedłem do wniosku, że kupowanie piwa bez procentów za drogo mnie kosztuje. I zaczęło się: – jedno piwo, dwa, butelka
wódki, a do tego znów marihuana. Wówczas piłem i używałem narkotyków
już kasacyjnie. To był mój prawdziwy dramat.

rok i dwa miesiące opuściłem tylko
dwa dni zajęć, wszystkie zadania
wykonywałem na czas). Skończyłem
ją i od tamtej pory jestem czysty –
do dzisiaj. Już 6 lat nie piję i nie zażywam narkotyków.

Teraz mam swoją Siłę Wyższą, którą jest Bóg. Modlę
się – rano sam, a wieczorem z żoną, która rozumie
proces mojego zdrowienia i chętnie spędza czas z moimi
przyjaciółmi z AA. Należymy też do Klubu Abstynenta.

Krótki epizod
Po podjęciu terapii od używek
Dominik czuł, że naprawdę zdrowieje, ale „czegoś mu brakowało”. Miewał złe nastroje, które postanowił
„leczyć” w salonach gier. – Zaczęło
się bardzo niewinnie – zaznacza –
od przegranych małych kwot. Ale potem już przegrałem sporo pieniędzy;
podbierałem je babci z odkładanych
na remont mieszkania. W tym czasie
chodziłem regularnie na mityngi AA,
gdzie opowiadałem o swoich wyczynach. Któregoś dnia jeden z kolegów
– dziś przyjaciel – powiedział mi: „Jeśli
dowiem się, że jeszcze choć raz grałeś
na maszynach, to będzie z tobą źle”.
Przestraszyłem się słów wypowiedzianych przez tego człowieka, bo wiedziałem, do czego jest zdolny, znałem
jego zachowania z przeszłości. Skończyłem więc z hazardem definitywnie.
Próbowałem jeszcze przez jakiś czas
grać w totolotka. Ale i z tego uzależnienia się wydostałem, jakby przy
okazji – idąc programem 12. kroków
AA. Tak skończył się krótki hazardowy
epizod. Wówczas zacząłem poważnie
myśleć o założeniu rodziny.

Przełom
Za jedną ze swoich największych porażek Dominik uznawał fakt, że odwróciła się od niego rodzina. Dziś się ich postawie aż tak bardzo nie dziwi;
mówi, że pewnie sam reagowałby podobnie, gdyby brat wyniósł mu z domu
i sprzedał jego ulubione szachy czy notorycznie okradał babcię z przetworów na zimę – po to, by je spieniężyć na melinie, żeby mieć forsę na używki.
– Tak m.in. postępowałem – przyznaje Dominik – do czasu, kiedy ponownie
znalazłem się w szpitalu, nie pamiętając, co się ze mną działo wcześniej. Gdy
się ocknąłem, siedziała przy mnie babia; zauważyła, że byłem siny od pachwin
– aż do kostek. Leżałem podłączony do aparatury medycznej przez tydzień,
totalnie zdruzgotany. Tam też w pewnym momencie byłem bliski śmierci, dostrzegłem jednak (dosłownie) światełko w tunelu.
Po wyjściu ze szpitala babcia znów mnie przygarnęła do siebie. Wtedy ruszyło sumienie. Nie mogłem już dalej jej nękać swoim karygodnym zachowaniem. Po kilku dniach postanowiłem pójść na terapię przymusową. Wówczas
nastąpił przełom w moim życiu. Podjąłem najpierw terapię na dochodzącego.
Potem osiem tygodni byłem w grupie podstawowej, a następnie w grupie terapii pogłębionej. Później jeszcze jedyny raz zapaliłem skręta na urodzinowej
imprezie koleżanki w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Ale nazajutrz
powiedziałem o tym, podczas grupowego spotkania, terapeutce. Grupa mnie
nie odrzuciła i terapeutka zgodziła się, żebym kontynuował terapię (przez

Dobre uczynki
Justynę poznał 14 lat temu. Podczas pobytu w poprawczaku zerwał
z nią kontakt. – Nie wiedziałem, kiedy wyjdę – tłumaczy – i nie chciałem
jej marnować życia przez nieustanne czekanie... Nie wiedziała, gdzie
jestem i co robię przez kilka lat.
Dziś wiem, że mnie jednak kochała,
choć wyszła za mąż za innego (miała do tego prawo). Po jakimś czasie
odnalazła mnie przez portale społecznościowe. Spotkaliśmy się po jej
rozwodzie z mężem alkoholikiem.
I od bez mała dwóch lat jesteśmy razem, mamy ośmiomiesięczną córkę.
Dodam – uśmiecha się Dominik –
że w tak zwanym międzyczasie zdobyłem większe kwalifikacje zawodowe
i prawo jazdy, mam stałą pracę w jednej firmie od pięciu lat, swój samo-
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chód i własny dom; stać mnie na jego
utrzymanie i na spłacanie kredytu...
Mam też swoją Siłę Wyższą, którą jest Bóg, jakkolwiek Go pojmuję.
Nie chodzę do kościoła, ale modlę
się dwa razy dziennie – rano sam,
a wieczorem z żoną, która rozumie
proces mojego zdrowienia i chętnie spędza czas z moimi przyjaciółmi z AA. Jeździmy razem na aowskie imprezy do Częstochowy czy
do Lichenia. Należymy też do Klubu Abstynenta w naszym mieście.
Ostatnio wraz z wszystkim klubowiczami uczestniczyliśmy w spotkaniu
mikołajkowym, którego atrakcją był
przejazd dorożkami (nie saniami, bo
nie było śniegu) po lesie, zakończony ogniskiem i śpiewaniem kolęd.
Należymy też z Justynką do grupy
wolontariuszy Wspólnoty Sant’Egidio –
Świętego Idziego (powstała w Rzymie
w 1968 roku), która pomaga osobom
najuboższym. Podczas ostatniej wspólnotowej Wigilii (żona uczestniczyła
w niej już trzeci raz z rzędu) – do stołu
usiadło ponad 500 bezdomnych.
Staram się spełniać dobre
uczynki – mówi przekonywająco
Dominik. – Chcę się odwdzięczyć
za dobro, które mnie spotkało ze
strony innych ludzi.
Staram się też odbudować i podtrzymywać dobre relacje rodzinne.
Na ostatniej wieczerzy wigilijnej gościliśmy w naszym domu 28 osób nam bliskich – ze strony żony i z mojej strony.
Wzruszałem się, gdy patrzyłem na radosną buzię mojej ukochanej babci.
I jeszcze nie powiedziałem –
dorzuca na odchodnym Dominik
– o czymś najważniejszym; że kocham swoją żonę i że ona mnie kocha. I mówimy to sobie nawzajem.
No i może jeszcze dopowiem: Chodzę regularnie na mityngi AA dwa
razy w tygodniu, jeden z mityngów
prowadzę. Chodzę też na mityngi
Anonimowych Narkomanów. Czytam
codziennie Wielką Księgę. Rzuciłem
palenie... Wszystko jest pod kontrolą.
Pierwodruk: „Świat Problemów”, nr 2/2018

Tadeusz Pulcyn

Fot. Joanna Bronikowska

wyrzucili mnie po trzech miesiącach za złe zachowanie.
W tamtych czasach nie musiałem iść do więzienia (miałem wyrok w zawieszeniu), zostałem skierowany do zakładu poprawczego w Białymstoku. Byłem tam
dwa lata i trzy miesiące. Kiedy stamtąd wyszedłem, miałem 21lat.
Taka była moja droga do pełnoletności – spuszcza głowę Dominik.
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Nie bądź samotny – chodź z nami !

V I I I PI ESZA PI ELGRZYMKA
WA RSZAWA - ZA KROCZYM
29- 30 CZERWCA 2 0 1 8
Pielgrzymka jest organizowana przez trzeźwiejących alkoholików.
Zapraszamy przedstawicieli wszystkich grup samopomocowych, ich
rodziny, przyjaciół, znajomych, którzy chcą dwa dni spędzić na pielgrzymim szlaku. Koszt uczestnictwa w pielgrzymce: 30 zł.

Rekolekcje w drodze do Zakroczymia
Byłem

bez nadziei, wiary,
miłości. Żyłem w lęku, strachu,
bólu i samotności. Po detoksie,
terapiach, uczestnictwie w grupie dalszego zdrowienia, wizytach
u psychiatrów i terapeutów byłem
w środku pusty. Dręczyły mnie
wciąż wyrzuty sumienia i poczucie
winy. Stale też targały mną myśli
o alkoholu, który zniszczył moje
życie rodzinne i mnie samego.
Straciłem pracę i wszystkie moje
dobra materialne. Czułem się bardzo źle; tak, jakbym miał drzazgi
i ciernie w swoim ciele i niósł ciężki krzyż ponad moje siły.
Bagaż moich przewinień był
ogromny; złamałem wszystkie
przykazania, popełniłem wszystkie
grzechy główne. Dla wszystkich
byłem nie do zaakceptowania, nikt
mnie już nie chciał znać, oprócz –
jak się okazało – Braci Mniejszych
Kapucynów z Zakroczymia. Oni zo44

baczyli we mnie człowieka. Przed
spotkaniem z nimi czułem się jak
zranione zwierzę.
Do Zakroczymia przywieźli
mnie – mój przewodnik, alkoholik
Zbyszek i jego żona Terenia. W progu OAT przytuliła mnie i przywitała ciepłymi słowami obecna
tam wówczas Ania z Torunia:
„Chodź, jesteś u siebie w domu”.
Od kilku lat nikt tak serdecznie
mnie nie przytulił, jak ona. Potem
niezwykła serdeczność, ciepło o.
Marka Długołęckiego i jego wiara we mnie sprawiły, że zacząłem
mówić o sobie i słuchać, co inni
mają do powiedzenia. O. Marek
i inni Bracia Kapucyni, duszpasterze OAT, przygotowali mnie
do spowiedzi, nauczyli mnie modlić się, uczestniczyć we Mszy św.
Gdy dostałem pierwsze rozgrzeszenie, odczułem ulgę – jakbym
wydobywał się z piekła do nowego

życia. O. Marek pomógł mi w wyjmowaniu drzazg i cierni z mojego
ciała i krzyż, który dźwigałem, stał
się lżejszy. Czułem, że powoli działa
we mnie Duch Święty; odczuwałem Go jak powietrze, bez którego
nie mogłem oddychać. Czułem, jak
spływa na mnie łaska Boga. Odeszła ode mnie obsesja picia. Powróciła wiara, nadzieja, miłość i radość
z nowego życia. Dzięki Braciom
Kapucynom dziś ludzie mówią, że
jestem dobrym człowiekiem.
Zaraz po tej mojej życiowej
przemianie zrodziła się we mnie
myśl, aby w podzięce za otrzymane od Boga łaski – wybrać się
wraz z innymi trzeźwiejącymi alkoholikami piechotą z Warszawy
do Zakroczymia. O. Marek zaakceptował ten mój pomysł z wielką
radością. No i od 2011 roku zawsze w czerwcu odbywają się nasze rekolekcje w drodze. Podczas

Fot. Archiwum Jacka

DZIEŃ PIERWSZY

dwudniowej pielgrzymki dziękujemy Bogu za pracę nad nami i duchową opiekę Braci Kapucynów.
Sercem naszych rekolekcji
w drodze jest Msza św. W 2011
roku po raz pierwszy sprawował
ją na skraju lasu, przy małej kapliczce w Janówku – za aprobatą
i akceptacją ówczesnego dyrektora OAT o. Jana Karczewskiego – o.
Marek Długołęcki. Wtedy, w tej
Eucharystii uczestniczyło tylko
siedmioro pielgrzymów: Agata
i Patrycja, Paweł, Sebastian, Grzegorz, Wojtek i niżej podpisany. Teraz nasza grupa pielgrzymkowa
jest o wiele liczniejsza. W ostatnich latach duchowo wspiera nas
o. Adam Michalski, a Msze św.
sprawuje dla nas o. Piotr Wardawy.
Bóg zapłać Wam Drodzy Bracia!
					
			
Alkoholik Jacek

(około 23 km)
Spotykamy się w Warszawie u zbiegu ulic Górczewskiej i Lazurowej przy McDonaldzie. Wyruszymy o 9.00 w kierunku Starych
Babic. Idziemy przez Lipków, Hornówek i Truskaw, gdzie wchodzimy
do Kampinoskiego Parku Narodowego. Dalej podążymy przez Jałowce
do Strażnicy ,,Przy Orle” w Janówku, gdzie będziemy nocować.
Wieczorem przy przydrożnej kapliczce Mszę świętą polową odprawi
jeden z ojców kapucynów z OAT. Potem, przy ognisku, będzie rocznicowy
mityng AA grupy ,,Droga Kropka Pl”.

DZIEŃ DRUGI

(około 25 km)
O świcie wyruszymy w dalszą drogę – przez Adamówek, Łosią Wólkę,
Jesionkę – do Kazunia Bielany. Tam będziemy odpoczywać nad jeziorem.
Stamtąd udamy się na drogę Warszawa-Gdańsk, przejdziemy mostem
na drugą stronę Wisły, a następnie drogą na Gałachy dojdziemy do Zakroczymia. Będziemy tam uczestniczyć w Mszy świętej o 19.30, razem
z grupami ,,Bory Tucholskie” i ,,Podhale”, które w tym czasie będą miały
w OAT swoje Dni Skupienia.

Do zobaczenia na szlaku !
Adam, Agata, Ania, Agnieszka, Artur, Bożenka, Bogdan, Czesiek, Darek,
Dariusz Dorota, Gosia, Grzegorz, Jacek, Jarek, Jola, Kasia, Małgosia, Mariusz,
Marta, Michał, Michaś, Mirek, Patrycja, Paweł, Sebastian, Teresa, Ula,
Urszula, Waldek, Wojtek i inni pielgrzymi

WSZYSTKIE INFORMACJE O PIELGRZYMCE:
Agnieszka tel. 731-169-654
Teresa tel. 503-658-076
pielgrzymkawarszawazakroczym@gmail.com
www.zakroczym.blogspot.com
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Wytrwały w pokonywaniu pokus
DZISIAJ, GDY KTOŚ WRACA DO PICIA ALKOHOLU PO TERAPII, MÓWI SIĘ O NAWROTACH. TAK, JAKBY
ALKOHOLIK NIE MIAŁ WPŁYWU NA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ. MATEUSZ TALBOT PO PODJĘCIU PRACY NAD
SOBĄ – MOŻNA POWIEDZIEĆ PO AUTOTERAPII – ZMAGAŁ SIĘ Z POKUSAMI SIĘGANIA PO ALKOHOL, ALE
MIAŁ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE TO, CZY BĘDZIE PIŁ, W DUŻEJ MIERZE ZALEŻY OD NIEGO SAMEGO.

N

ie było łatwo trwać Mateuszowi w abstynencji, którą przyrzekł wobec Boga w kościele, po spowiedzi.
Świadczą o tym słowa wypowiedziane
do matki w pierwszych tygodniach
odstawienia alkoholu: „Nie ma rady,
będę pił, gdy miną trzy miesiące”.
Na trzy miesiące bowiem złożył po
raz pierwszy przyrzeczenie, że „nie
będzie pił napojów alkoholowych”.
W tym czasie jednak nie siedział z założonymi rękami. Swoje trzeźwienie
związał z intensywna pracą nad rela-

Dr Bohdan Woronowicz przed
prokatedrą w Dublinie, gdzie był
ochrzczony Mateusz Talbot
Fot. Archiwum dr. Bohdana Woronowicza

cją z Bogiem. Wiele musiał stoczyć bitew sam ze sobą, aby Bóg mu pomógł.
Gdy przyglądamy się jego trzeźwieniu, to nasuwa się od razu myśl,
że osoby, które podejmują pracę nad
swoją chorobą alkoholową, muszą liczyć się z tym, że szatan nie będzie
bezczynnie przyglądał się ich dążeniu do trzeźwości. Mateusz dobitnie
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doświadczył działania złego ducha.
Zwierzył się swojemu przyjacielowi, że
w pierwszym okresie trzeźwienia, gdy
wchodził do kościoła św. Franciszka
Ksawerego w Dublinie, był gwałtownie odpychany od drzwi przez „niewidzialną rękę”. Natychmiast uznał,
że jest to sprawa diabła. Użył nawet
bardzo dosadnych słów pod adresem
podstępnego przeciwnika i nie zatrzymując się w progu świątyni, ruszył
przed ołtarz i modlił się tam żarliwie.
Inna sytuacja świadczy o jego determinacji, wytrwałości w życiowym
postanowieniu. Zdarzyło się to już
po trzech latach trwania w abstynencji. Pewnej niedzieli był na Mszy św.
o godz. 7.00. I gdy przyszedł czas Komunii św., gdy wstał, by podejść do ołtarza i przyjąć Jezusa, doświadczył
gwałtownej pokusy rozpaczy. Jakiś wewnętrzny głos mówił mu, że na próżno
usiłuje powstrzymywać się od picia
alkoholu, że wszystkie jego wysiłki są
daremne. To zdarzenie – jak wspominał – obezwładniło go tak, że nie był
zdolny zbliżyć się do ołtarza i musiał
wyjść z kościoła. Przez jakiś czas chodził po ulicach Dublina bez celu.
Gdy po kilku chwilach uwolnił się
od złych podszeptów zauważył, że
jest blisko dublińskiej katedry, w której
o godz. 8.00 sprawowana była Msza
św. Postanowił więc w niej uczestniczyć
i przyjąć Komunię św. Wówczas ponownie wróciła pokusa rozpaczy. Czuł się
wygnany z katedry. I znowu błądził po
mieście, aż dotarł do kościoła parafialnego przy ulicy Berkeley. Tam też
chciał w pełni uczestniczyć w Eucharystii, lecz tak, jak chwilę przedtem, nie
był w stanie tego zrobić.
Przygnębiony tymi wydarzeniami,
snując się między świątyniami, znalazł
się w punkcie wyjścia: przy kościele św.
Franciszka Ksawerego. Ale nie wszedł
do niego od razu. Upadł na twarz
na jego schodach i z ramionami rozcią-

gniętymi na kształt krzyża powiedział:
„Za nic na świecie, o Panie, nie chcę
popaść znowu w nałóg, który porzuciłem”. Potem modlił się do Matki Bożej,
prosząc Ją o pomoc. Po pewnym czasie
poczuł, że przygniatające go przygnębienie nagle go opuściło. Wtedy dopiero wszedł do kościoła. Uczestniczył we
Mszy św. i przyjął w końcu Komunię św.
Walka z pokusami trwała od godz. 7.00
do 10.00 i już w takiej formie nie powtórzyła się.
W pracy nad sobą pomocą służyły Mateuszowi również dwie szpilki,
wpięte w kształcie krzyża w rękaw
ubrania; miały ostrzegać go przed
upadkiem. Chciał, by przypominały
mu ukrzyżowanego Chrystusa.
Rozpoczynając życie w abstynencji od alkoholu, wiedząc, że nie jest
mocarzem, Talbot związał swoje życie
z Chrystusem totalnie. Stale miał w pamięci słowa św. Pawła: „Wszystko mogę
w tym, który mnie umacnia”. Dlatego
rozpoczynał każdy dzień od Eucharystii. A po pracy szedł do najdalej oddalonej od centrum miasta świątyni i tam
– aż do jej zamknięcia – trwał na adoracji Najświętszego Sakramentu.
Oczywiście, codzienna modlitwa
w domu i lektura religijnych książek pomagały mu poznać wolę Bożą
i przybliżały prawdy wiary.
Czy trudno jest Mateusza w jego
sposobie życia naśladować? Może
nie zawsze potrzebni są psycholodzy
i terapeuci? A jeśli są już niezbędni
w leczeniu uzależnień, to warto pamiętać, że bardzo dobrym lekarzem
jest też Jezus Chrystus. I specjaliści,
i On – nasz Uzdrowiciel – wzajemnie
się nie wykluczają.

Ks. Zbigniew Kaniecki
proboszcz parafii
św. Aleksego
w Płocku Trzepowie

Anonimowi Przemocowcy
W

listopadzie 2017 roku powstała w Warszawie wspólnota Anonimowych Przemocowców (AP) pracująca na Programie Dwunastu Kroków
AA. Jej członkowie spotykają się raz
w tygodniu na mityngach, aby przy
zapalonej świecy rozmawiać o swojej bezsilności, lękach i różnorakich
trudnościach. Dzielą się doświadczeniami codziennego życia w przyjaznej, ciepłej atmosferze. Uczą się nawiązywania relacji z innymi osobami
– bez stosowania jakiejkolwiek formy
przemocy wobec nich.
– Nasze spotkania – relacjonuje
Agnieszka, członkini wspólnoty – są
zamknięte; mogą w nich uczestniczyć
tylko ci, którzy identyfikują się z problemem stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych osób

i wyrażają szczerą chęć, aby zmienić
swoje postępowanie.
Pracujemy między innymi nad urazami z dzieciństwa, gdyż jesteśmy osobami, które w znakomitej większości
doznawały przemocy w dysfunkcjonalnej rodzinie. Zanim staliśmy się sprawcami przemocy, sami jej doznawaliśmy
ze strony najbliższych. Są wśród nas –
zaznacza Agnieszka – ofiary skrajnego
zaniedbania oraz przemocy fizycznej
(były bite lub głodzone), psychicznej
(były zastraszane, manipulowane,
obrzucane wyzwiskami i obelgami),
a także seksualnej, stosowanej często
przez najbliższych członków rodziny.
Wielu z nas było świadkami przemocy. Nigdy aktów przemocy nie doświadczyło, lecz nie mając możliwości
przeciwdziałania jej, cierpiało duchoFot. Joanna Bronikowska

wo i psychicznie. Liczni z nas, przez
długi okres dzieciństwa i dorastania,
nie zaznało innych relacji, jak relacje
przemocowe. W ten sposób wszyscy
– i doświadczający przemocy, i świadkowie przemocy – staliśmy się osobami uzależnionymi od przemocowych
zachowań. Mamy jednak nadzieję,
że – podobnie jak osoby uzależnione
od substancji psychoaktywnych czy
innych kompulsywnych zachowań –
utorujemy sobie drogę do zdrowienia.
Nadzieja nasza nie jest bezpodstawna – podkreśla Agnieszka – gdyż
członkowie innych grup samopomocowych, którzy pracują na Dwunastu
Krokach AA, z powodzeniem uwolnili
się od swoich uzależnień.
Zatem – puentuje Agnieszka –
Anonimowi Przemocowcy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy pragną
zaprzestać stosowania jakiejkolwiek
przemocy. W naszych szeregach nie
ma specjalistów w zakresie terapii
uzależnień. Nasze działania nie mają
charakteru profesjonalnej terapii. Jedynym programem naszego zdrowienia jest wspomniany program AA.
Spotykamy się w każdy czwartek – w Stowarzyszeniu Promocji
Abstynenckiej Klub Uzależnień
od A do Z „U Pima”, ul. Sienna
45 lok. 1, kod do drzwi 1kluczyk
2011 – od godz. 17.00 do 19.00.
Pytania dotyczące wspólnoty prosimy kierować pod adres: anonimowi.
przemocowcy@gmail.com.
Z przyjemnością informujemy, że
niedługo powstanie nasza strona na FB
dotycząca programu i mityngów.
Zapraszamy
zainteresowanych
na nasze spotkania!
ATP

WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH PRZEMOCOWCÓW
PRACUJE NA PROGRAMIE DWUNASTU KROKÓW AA.
JEJ CZŁONKOWIE SPOTYKAJĄ SIĘ RAZ W TYGODNIU
NA MITYNGACH. UCZĄ SIĘ NAWIĄZYWANIA
RELACJI Z INNYMI OSOBAMI – BEZ STOSOWANIA
JAKIEJKOLWIEK FORMY PRZEMOCY WOBEC NICH.
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Ciasto z rabarbarem
Nawrotu do minionej zimy (smutku i nostalgii) nie przewiduje się.
Nadszedł czas, kiedy wszystko kwitnie i żyje pełnią życia. A gdy pojawia-

ją się w naszych ogródkach pierwsze łodygi rabarbaru, cieszymy się, że
wkrótce będzie można upiec rabarbarowe ciasto.
Oto przepis na rabarbarowy przysmak! Gwarantuję, że cała blaszka
pachnącego latem ciasta będzie wszystkim smakowała i zniknie w mgnieniu oka.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciasto:
250-300 g mąki pszennej
125 ml mleka
50 g roztopionego masła
1 jajko
1 całe jajko rozmącone do posmarowania wierzchu ciasta przed
włożeniem do piekarnika i upieczeniem)
1,5 łyżki cukru
1 łyżka miodu
pół łyżeczki soli
20 g świeżych drożdży
250 g rabarbaru pokrojonego w małe kawałki (1/2cm)
szczypta cynamonu
skórka cytrynowa z jednej cytryny (starta na tarce)
1 łyżka stołowa cukru do posypania rabarbaru
cukier puder do posypania gotowego ciasta

•
•
•

Składniki na kruszonkę:
1/4 kubka cukru
1/4 kostki masła
1/2 kubka mąki pszenne

•
•
•
•
•
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Wykonanie:
Na początek wszystkie składniki
kruszonki szybko zagnieść i odstawić
do lodówki. Następnie – mleko podgrzać, dodać do niego miód, 1 łyżkę
mąki i drożdże. Odstawić do wyrośnięcia. Mąkę wsypać do miski, dodać
do niej cukier, sól, oraz zaczyn drożdżowy i wymieszać, dodać jajko i roztopione masło oraz cynamon i skórkę
cytrynową. Wyrobić dokładnie ciasto,
aż będzie lśniące i gładkie. Odstawić
do wyrośnięcia na około godzinę.
Wyrośnięte ciasto przełożyć
do wyłożonej papierem do pieczenia
blaszki i ponownie zostawić do wyrośnięcia na ok. 15 min. Na tak przygotowane ciasto nałożyć rabarbar,
obrany i pokrojony w kostkę, i posypać całość łyżką cukru oraz przygotowaną wcześniej kruszonką.
Ponownie odstawić ciasto do wyrośnięcia na kolejne15-20 minut. Tuż
przed włożeniem do piekarnika posmarować całość rozbełtanym jajkiem. Piec ok. 30 min w 180’ C, aż
ciasto zrobi się rumiane. Po ostygnięciu całość posypać cukrem pudrem.
Szkatułka Cook

