
1

Dwumiesięcznik  
Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości  
Trzeźwymi Bądźcie nr 5/2019

Dwumiesięcznik wydawany przez 
Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości 
im. ojca Benignusa Jana Sosnowskiego 
Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych 
Kapucynów 

Adres redakcji
05-170 Zakroczym, 
ul. Bł. Honorata Koźmińskiego 36
tel. 22 785 22 08, fax. 22 785 23 25
e-mail: oat_xl@wp.pl, www.oatzakroczym.pl 

Redagują
Adam Michalski OFMCap (redaktor naczelny), 
Tadeusz Pulcyn (zastępca redaktora naczelnego) oraz 
współpracujący z redakcją: Joanna Bronikowska, 
ks. Zbigniew Kaniecki, Jarosław Kubera OFMCap

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, 
zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych 
tekstów. Materiały zamieszczane w  piśmie mogą 
być przedrukowywane i  omawiane z  powołaniem 
się na źródło. 

Opracowanie graficzne i skład
Jakub Augustyn

Zdjęcie na I str. okładki
Małgorzata Rutkiewicz

Druk
Wydawnictwo Drukarnia Ekodruk
30-663 Kraków, ul. Wielicka 250 
www.ekodruk.eu 

Numery kont Ośrodka Apostolstwa Trzeźwosci:
32 80110008 0030 0300 0332 0001
powyższe konto dotyczy wpłat za prenumeratę, 
przedpłaty za pobyt itp.

05 80110008 0030 0300 0332 0002
z dopiskiem „REMONT”; dotyczy wpłat-ofiar
na remont starego ośrodka

nakład: 3500 egz. 
Cena: 7,50 zł. 
ISSN 0867-3136

Pismo współfinansowane przez Państwową 
Agencję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

Drodzy Czytelnicy
Choroba ciała, umysłu i duszy – temat tego numeru TB – kojarzy się 

od  lat z  osobami uzależnionymi  m.in. od  substancji psychoaktywnych. 
Potwierdzają to sami uzależni, zwłaszcza ci, którzy weszli na drogę zdrowienia, 
realizując Program 12 Kroków. Ich  wypowiedzi – podobnie jak wypowiedzi 
osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików – zajmują większą 
część naszego pisma. Ich świadectwa są przekonywające i warte pochylenia 
się nad nimi nie tylko dlatego, że obrazują trudne, niekiedy dramatyczne 
doświadczenia choroby, ale przede wszystkim dlatego, że da się ją ujarzmić 
i żyć w zgodzie ze sobą, w przyjaźni z Bogiem i innymi ludźmi.

Nie wszystkim jednak autorom piszącym w tym numerze choroba ciała, 
umysłu i duszy kojarzy się wyłącznie z alkoholizmem czy narkomanią. Rafał 
Stolarek pisze wprost, że w mniejszym lub większym stopniu dotyka ona 
każdego człowieka, gdy jego ciało, umysł i dusza nie funkcjonują jak system 
naczyń połączonych. Gdy równowaga pomiędzy nimi zostaje zakłócona, 
z czasem mogą pojawić fizyczne, psychiczne i duchowe problemy.

Inny autor – Łukasz Woźniak – sugeruje, że choroba ciała, umysłu 
i duszy może dotykać wielu ludzi, a zwłaszcza najmłodszego pokolenia, 
którzy często żyją w  intelektualnej i  duchowej próżni. – Ludzie ci – 
wyjaśnia  publicysta – niekiedy cierpią na poczucie zaniżonej wartości, 
nie widzą swego potencjału, nie potrafią rozeznawać, co jest ważne, a co 
nie; mają trudności z podejmowaniem decyzji i z wiernością decyzjom 
już podjętym. I nie chcą brać za nic odpowiedzialności i  myśleć o innych, 
bo bardzo są zajęci sobą w  iluzorycznym świecie budowanym przez 
promotorów źle rozumianej wolności.

Wszyscy nasi publicyści są jednak optymistami. Ratunkiem  dla 
zagubionego w istocie człowieka jest – przekonuje  m.in. Jacek Racięcki 
– nawiązanie relacji z  Bogiem. Kiedy w  nią wchodzimy – zaburzona 
przestrzeń psychiczna i  duchowa samoistnie ulega poprawie. Autor 
podkreśla, że nie chodzi tu o uzależnieniową religijność, bo to też jest 
możliwe, ale o rzeczywistą więź z Bogiem, która jest relacją akceptacji 
i otwartości, która leczy duszę, umysł i ciało.

Tezę tę uwiarygadnia Łukasz Wożniak, zwracając się nie tylko do osób 
uwikłanych uzależnieniami: Odczytajmy na nowo swoją historię, pomni 
na to, że Bóg jest obecny w każdej sekundzie naszego życia. I pamiętajmy, 
że chrześcijanie powinni wspomagać jedni drugich. Ci, którzy rozumieją 
Słowo Boże, niech manifestują przed innymi, że Stwórca pragnie nadać 
sens naszemu życiu – teraz i w wieczności; że z Nim i w Nim potrafimy 
chronić się przed wewnętrzną pustką. 

Autorzy apelują też, aby „nie tracić nadziei” i  starać się zmieniać 
przede wszystkim siebie, swoje nastawienie do innych, dostrzegając ich 
dobre strony, ale też „nie zadowalać się byciem tylko częścią tłumu”; nie 
zgadzać się na płynięcie z prądem, jak wszyscy, lecz reagować na to, co 
wydaje się nienormalne i  budować własną tożsamość, chroniąc ciało, 
umysł i duszę. A idąc drogą zdrowienia opartą na wartościach, również 
„odpowiadać na wyzwania”; żeby nie skupiać się wyłącznie na sobie, lecz 
przekraczając własne granice, poświęcać się dla jakiejś ważnej sprawy. 

Przede wszystkim warto „wierzyć w  przemianę”, w  pokonanie 
każdej choroby, co skutkuje nadawaniem sensu życiowym trudnościom 
i  wprowadzaniem w  nie  miłości Boga i  bliźniego, a  ostatecznie 
osiągnięciem Radości Życia. 

Kochani Czytelnicy, zachęcam Was do  lektury tego powakacyjnego 
numeru naszego pisma.

 
Br. Adam Michalski  OFMCap
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Wolny jak ptak
Kiedy powiedziano mi, że 

jestem uzależniony od  alkoholu 
i  sam sobie z  tym uzależnieniem 
nie poradzę, byłem przekonany, 
że po przeczytaniu kilku książek 
i  artykułów na  ten temat będę 
wiedział wszystko i  zdobyta wie-
dza będzie panaceum na wszyst-
kie moje problemy. Czytałem 
książki w konspiracji – w otwartej 
szufladzie biurka, aby można było 
szufladę zamknąć, gdy ktoś wej-
dzie do mojego pokoju. Po prostu 
wstydziłem się tego, co robiłem.

Tymczasem przyjaciele z AA ra-
dzili mi: „Skróć drogę od  umysłu 
do serca. Już wszystko wiesz o swo-
jej chorobie, więc zacznij działać”. 
Dobrze radzili. Zacząłem od zadba-
nia o  swoje ciało. Wiedziałem bo-
wiem, że otrzymałem je od  Boga 
za pośrednictwem rodziców, że jest 
to wspaniały dar i za jego kondycję 
jestem odpowiedzialny.

Zawsze po alkoholowych liba-
cjach, po przebudzeniu czułem 

się jak zbity pies. Roztrzęsiony, brudny, głodny – nie mogłem sobie zna-
leźć miejsca. Przy tym dokuczał mi ból różnych części ciała, ale lekce-
ważyłem to i dziś dziwię się, że moje serce to wszystko wytrzymało. 
Niekiedy myślałem, że już ze mną koniec. A jednak Bóg miał inne plany 
wobec mnie. Dzięki Niemu wszedłem na ścieżkę zdrowienia.

Dzisiaj dbam o ciało. Staram się, aby zawsze być czysty, ogolony, dobrze 
ubrany, a przede wszystkim wypoczęty. Ponadto uprawiam po amatorsku 
różne sporty. Pasjonują mnie górskie wędrówki i jazda rowerem. Nie na-
leżę do tych, którzy biegają po lekarzach; jak dotąd nie byłem pacjentem 
szpitala, mimo że PESEL mówi, że osiemnaście lat mogę obchodzić po 
raz czwarty. Myślę, że dlatego się tak dobrze trzymam, bo m.in. racjonal-
nie się odżywiam; wiem, że nie mogę być głodny i spragniony, gdyż może 
to skutkować chęcią sięgnięcia po alkohol. Mam dobrą kondycję fizyczną 
i psychiczną również dlatego, gdyż dbam o to, aby nie brać na siebie zbyt 
dużo obowiązków. Kiedyś o tym nie myślałem, pracowałem do upadłego, 
miałem zawsze jakiś problem do  rozwiązania, jakiś kłopot mnie trapił. 
A skutek zwykle był taki sam: „na frasunek dobry trunek”.

Mój powrót do normalności trwał jednak bardzo długo i można 
powiedzieć, że trwa nadal. Dużo czasu upłynęło zanim mój organizm 
przyzwyczaił się do  przyjmowania pokarmów. Kiedy wspominam 
tamte doświadczenia (niekończące się torsje, natarczywe drżenie 
ciała), przelatują przeze mnie dreszcze. I dobrze, ponieważ przyczy-
niają się do tego, aby trwać w trzeźwości, dziękować Bogu za obec-
ny stan zdrowia. Bo teraz z nieskrywaną radością mówię o sobie, że 
„jestem w stanie używalności”. I cieszę się, że mogę jeszcze służyć 
innym, pomagać tym, którzy mojej pomocy potrzebują.

Choroba alkoholowa spowodo-
wały pewne spustoszenie w moim 
umyśle. Wydawało mi się, że je-
stem najmądrzejszy ze wszystkich 
i nie zauważyłem, że sprawa umy-
słowego rozwoju nie była przeze 
mnie brana pod uwagę. Na pierw-
szym miejscu był alkohol i przede 
wszystkim koncentrowałem się 
na tym, żeby był obecny w moim 
organizmie, nawet po wytrzeź-
wieniu nie zmieniałem swojego 
myślenia. Wartościowanie, o  któ-
rym mówi się na  mityngach aa
-owskich, było poza strefą mojego 
zainteresowania i poznawania. 

Obecnie staram się być czło-
wiekiem odpowiedzialnym i gdy 
dokonuję wyborów, rozpozna-
ję, co jest dobre dla mnie i  dla 
innych. Świadomie podejmuję 
decyzje. Czasami żałuję, że nie 
dane mi było w młodości czytać 
książek i  dowiadywać się, jak 
żyją inni ludzie, jakie mają pro-
blemy, ale też, jakie mają umie-
jętności i  pasje. Dziś łapczywie 
nadrabiam zaległości. Czytam 
bez końca i lubię też rozmawiać 
z ludźmi, którzy mają coś do po-
wiedzenia – to mnie ubogaca, 
otwiera moje szare komórki… 
I wiem już o życiu coraz więcej.

Lubię również poznawać inne kontynenty, inne kraje. Może 
to dziwnie zabrzmi, ale dzięki temu, że jestem alkoholikiem mogę 
z przyjaciółmi ze Wspólnoty AA zwiedzać i poznawać cały świat. Nie 
zapomnę nigdy m.in. zachodzącego słońca nad Akropolem w Grecji. 
Nie mogłem wyjść z zachwytu, patrząc na ogromne zachodzące słoń-
ce i nadchodzący powoli – kojący mrok.

Muszę też tutaj zaznaczyć, że po latach odbudowałem relacje 
rodzinne, które szwankowały, gdy nadmiernie piłem. Po prostu od-
daliłem się od najbliższych. A dziś moi  najbliżsi nie pamiętają już 
o doznanych ode mnie przykrościach i nasze spotkania – bez alkoho-
lu – odbywają się zawsze w atmosferze radości, przyjaźni i zaufania. 
Za to dziękuję dziś  Bogu szczególnie.

Przejdę teraz do choroby mojej duszy, którą otrzymałem od Boga 
w  akcie stwórczym. Przyznaję się, że zawsze byłem człowiekiem 
wierzącym, ale wiara ta wyrażała się w czysto formalnym kontakcie 
z Bogiem. Traktowałem Boga w sposób merkantylny – coś za  coś. 
O  duszy nie myślałem. Dopiero gdy wstąpiłem do  Wspólnoty AA, 
przekonałem się, że Bóg wspiera mnie duchowo, że chroni moją du-
szę. Dlatego staram się być zawsze blisko Niego. Często korzystam 
z sakramentu pokuty i pojednania, który był początkiem mojej oso-
bowej relacji z Bogiem Ojcem. Dzisiaj dziękuję Mu za każdy dzień 
przeżyty w  trzeźwości i  proszę Go o  to, abym już nigdy nie urą-
gał swojej godności dziecka Bożego. Abym trwał w miłości do Boga 
i  bliźnich i  angażował się w   pozytywne działania wobec nich. Bo 
wiem już, że nie piję dla siebie, ale żyję dla Boga i innych ludzi.

Zdrowienie z alkoholizmu to m.in. pozbywanie się lęku i wstydu, 
to również walka o zbawienie duszy, to stawanie się człowiekiem 
na  miarę Bożego oczekiwania. Bóg jest miłosierny i  pragnie nas 
zbawić bez przymusu – jako osoby wolne. Kiedyś myliłem wolność 
ze swawolą. Dziś już nie mylę. Dziś na mojej drodze do zbawienia 
czuję się wolny jak ptak. Przede wszystkim wolny od przymusu upi-
jania się, wolny w  podejmowaniu decyzji. Dziś przylega do  mnie 
ten poetycki przekaz Marka Grechuty: 

Wolność – to wśród mądrych ludzi żyć,
Widzieć dobroć w oczach ich i szczęście.
Wolność – to wśród życia gór i chmur,
Poprzez każdy bór i mur znać przejście. 

Wolność – to królestwo dobrych słów,
Mądrych myśli, pięknych snów.
To wiara w ludzi.
Wolność – ją wymyślił dla nas Bóg,
Aby człowiek wreszcie mógł
W niebie się zbudzić. 

Józef alkoholik

KIEDYŚ MYLIŁEM WOLNOŚĆ ZE SWAWOLĄ. 

DZIŚ JUŻ NIE MYLĘ. DZIŚ NA MOJEJ DRODZE DO 

ZBAWIENIA CZUJĘ SIĘ WOLNY JAK PTAK. PRZEDE 

WSZYSTKIM WOLNY OD PRZYMUSU UPIJANIA 

SIĘ, WOLNY W PODEJMOWANIU DECYZJI.

Fot. Bartek Pulcyn



Jestem osobą współuzależnio-
ną i  chcę się podzielić z  czytelnikami 
moimi przemyśleniami i  obserwacja-
mi dotyczącymi choroby alkoholowej, 
na którą cierpiał mój mąż. Zgadzam się 
z tezą, że jest to choroba ciała, umysłu 
i duszy, ale jednak w mojej ocenie: du-
sza alkoholika cierpi najbardziej. 

CIAŁO
Ciało jest jakby domem duszy, w któ-

rym ona czuje się dobrze lub źle. Przy 
czym ciało może wpływać na  kondycję 
duszy i  odwrotnie. Ciało mojego męża 
cierpiało najmniej, natomiast zapamięta-
łam z dzieciństwa cierpienia ciała  mojego 
taty. Parokrotnie miał delirium tremens. 
Halucynacje, gorączka, drżenia mięśni, 
wymioty – wszystko, czego doświadczał 
wtedy, obserwowałam z  przerażeniem. 
Do dziś słyszę sygnał karetki pogotowia, 
którą odjeżdżał z domu do szpitala. Wi-
doku ciepiącego ojca nigdy nie zapomnę. 

UMYSŁ
Mąż mój miał chory umysł, który 

podpowiadał mu: „napij się, a będziesz 
się lepiej czuł”. I rzeczywiście bywał po 
wypiciu alkoholu przez jakiś czas w do-
brym nastroju, ale potem dominował 
smutek, zagubienie i lęk. Starał się złe 
emocje trzymać na wodzy. Ale z czasem, 
gdy zwiększał częstotliwość picia, to się 
zmieniało. Stawał się agresywny, wul-
garny, szyderczy, nieobliczalny w  swo-
im zachowaniu tak, że zaczęłam się go 
bać. Czułam, że alkohol zawładnął jego 
umysłem. Jeszcze niekiedy łudziłam się, 
że pijąc, chce mi tylko zrobić na złość, 
bo mu się przeciwstawiam, gdy sięga 
po kolejną butelkę wina czy piwa.

Z  perspektywy lat widzę wyraźnie, 
że alkohol w  istocie modyfikował na-
stroje męża, lecz nie modyfikował jego 
stylu życia. Żył w swoim świecie iluzji 
i zaprzeczeń. Kiedy stracił prawo jazdy 
za prowadzenie auta pod wpływem al-

W podróży do
samych siebie

KIEDYŚ MYŚLAŁAM, ŻE LU-
DZIE  WPADAJĄ W  ALKOHO-
LIZM Z POWODU BRAKU SIL-
NEJ WOLI. DZIŚ JUŻ WIEM, ŻE 
ALKOHOLIZM JEST CHOROBĄ 
– CIAŁA, UMYSŁU I DUSZY.

koholu, nie czuł się winny. Nie rozumiał tego, że będąc nietrzeźwym za kierownicą, 
zagrażał życiu innym użytkownikom dróg. Z uporem usprawiedliwiał swoje nagan-
ne zachowanie tak: „przecież wszyscy robią to, co robię ja, i dobrze się mają”. 

On niestety miał się coraz gorzej. Gdy próbowałam mu to zobrazować, oskarżał 
mnie, że oceniam go, patrząc przez pryzmat zachowań mojego taty. Uzasadniał, że 
jest „naprawdę w porządku”, bo nikt go poza domem pijanego nie widział, że nigdzie 
mnie nie kompromituje, że są osoby, które go cenią i nie  widzą w nim nic złego.

Co ciekawe, wiedziałam, że mąż jest chory, a jednak ulegałam mu, 
pozwalałam mu sobą manipulować. Niekiedy myślałam: „ rzeczywiście 
jest pod wieloma względami lepszy od mojego taty; mniej roszczenio-
wy, bardziej spolegliwy...”. Mój zniewolony umysł przez długi czas pod-
powiadał mi, że nietrafnie oceniam męża, że źle robię, sekując go.

DUSZA
Mąż w relacji ze mną był zwykle nieobecny, milczący, patrzył na mnie smutnymi 

oczami. Zrozumiałam, że alkohol pomaga mu w pokonywaniu jego  emocjonalnych 
problemów. Często usprawiedliwiałam jego chęć napicia się, tłumacząc to odre-
agowaniem napięć po dniu intensywnej pracy. I za wszelką cenę chciałam popra-
wić mu nastrój. Jego smutek mnie przygnębiał.  

Kiedyś obiecał mi, że podczas spotkania z naszymi przyjaciółmi nie wypije ani kie-
liszka, bo „nie musi pić”. Bardzo się z tej deklaracji ucieszyłam. Ale potem, jak widzia-
łam, że snuje się z kąta w kąt pogrążony w smutku, czułam się temu winna. Zauważył 
to i wykorzystał: na odchodnym jednak się napił. Nie dotrzymał danego mi słowa.

Przez długi czas traciłam całą swoją energię, aby wynagradzać mu jego duchowe 
cierpienia, nie  zdając sobie sprawy, że tak naprawdę nic go nie zadowoli jak tylko 

dotrzymywał obietnic, jego po-
czucie winy szybko mijało, bo 
ja brałam cały ciężar odpowie-
dzialności za  jego przewinienia 
na  swoje barki. Gdy zaś odgra-
żał się niekiedy, że odejdzie ode 
mnie, bo nie chce mnie krzyw-
dzić, zatrzymywałam go, przeko-
nywałam: „Jesteś mi  potrzebny 
jak powietrze”. Podświadomie 
brałam wzór ze znanej piosenki:

Nie, nie możesz teraz odejść,
Kiedy cała jestem głodem
Twoich oczu, dłoni twych.
Mów, powiedz, że zostaniesz jeszcze
Nim odbierzesz mi powietrze, 
Zanim wejdę w wielkie nic.

Ten emocjonalny szantaż skutko-
wał na  jakiś czas. Moje chorobliwe 
zainteresowanie nim paradoksalnie 
trzymało go przy życiu, gdyż jego roz-
wój duchowy i emocjonalny zatrzymał 
się na  początku picia. To zapewne 
wynikało z  bardzo niskiego poczucia 
własnej wartości, które było budowa-
ne w okresie jego dzieciństwa i dora-
stania. Nikt się nim wówczas nie inte-
resował. Nie miał nikogo, kto mógłby 
go docenić, kto mógłby go przytulić, 
odkryć w nim jego wrażliwą duszę, ta-
lenty i umiejętności. Nie umiała tego 
zrobić jego matka, bo nadmiernie piła 
i nie miała dla niego czasu.

Podsumowując: kiedy już  upewni-
łam się, że dalej nie chcę żyć tak jak 
żyję, przeprowadziłam z  mężem defi-
nitywną rozmowę. Uzgodniliśmy osta-
tecznie: „Mamy szansę się uratować”. 

Dziś jesteśmy oboje na  dro-
dze zdrowienia. Wspierani przez 
specjalistów, uczymy się żyć ze 
sobą od  nowa. Mąż trzeźwieje 
we wszystkich aspektach życia, 
a  ja  leczę się ze współuzależ-
nienia (podobnie jak on uczę 
się trzeźwego myślenia). Mamy 
wspólny cel. Podążamy w  tym 
samym kierunku, chociaż nie za-
wsze tymi samymi drogami. Istot-
ne jest również to, że z ogromną 
ciekawością często wyruszamy 
w podróż (intelektualną i ducho-
wą) do samych siebie.

Karolina

spotkanie z „butelką”. Widokiem zadowolenia na twarzy męża mogłam „cieszyć się” 
jedynie wtedy, kiedy raczył się trunkami. Propozycje wyjścia na spacer, do kina czy 
do teatru odrzucał zawsze z marsową miną. Oczywiście, niekiedy odczuwał skruchę 
wobec mnie, ale o sprawianych mi przykrościach szybko zapominał. Natomiast przy-
kre zdarzenia doświadczane przez niego rozpamiętywał. Kiedyś przyszedł do domu 
pijany i ledwo trzymając się na nogach, chciał się przywitać z naszą malutką córeczką. 
Nie pozwoliłam mu na to, grożąc, że jeśli to zrobi, to już jej nigdy nie zobaczy. Usły-
szawszy te słowa, głośno płakał jak dziecko, któremu wyrządzono największą krzywdę. 
Potem wracał myślami do tego zdarzenia. Widziałam, jak bardzo cierpiała jego dusza.

Jako osoba współuzależniona nie ułatwiałam mężowi podejmo-
wania samodzielnych decyzji. Żył pod przymusem; „musiał” postę-
pować wedle moich wskazówek. A gdy się do nich nie stosował, nie 

Fot. Pixabay
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Bez oglądania się wstecz

Moja babcia ma 21 lat. Wy-
chodzi za  mąż za  człowieka, któ-
rego nie kocha i  który „zagląda 
do kieliszka”.

Moja mama ma 8 lat. Jej młod-
szy brat wpada do kadzi z bimbrem 
i umiera. Ona czuje się temu winna 
do dziś – „gdyby była w domu, zapo-
biegłaby tej tragedii”. Dwaj inni bra-
cia mamy umierają na skutek alkoho-
lizmu kilkadziesiąt lat później.

Mama ma 24 lata. Wychodzi 
za  mąż za  mojego ojca, który już 
wtedy dużo pije.

Mama ma 32 lata. Po dwóch 
poronieniach rodzi mnie. Daje 
mi na  imię Ewa (podobno byłam 
oczkiem w głowie całej rodziny).

OTO HISTORIA DOŚWIADCZEŃ CHOROBY CIAŁA, UMYSŁU I DUSZY 
DOROSŁEGO DZIECKA ALKOHOLIKA W  DUŻYM SKRÓCIE.

Mam 4 lata. Mój ojciec siedzi 
obok mnie pijany, mama płacze 
w  łazience. Nie rozumiem, czemu 
on mówi o mamie niemiłe rzeczy.

Mam 4,5 roku. Ojciec przestaje 
pić (i od tamtej pory nie pije).

Mam 6 lat. Ojciec wchodzi 
do mojego pokoju i krzyczy, że mam 
bałagan. Zrzuca wszystko z  moich 
półek i biurka. Mówi, że nie wyjdę 
z  pokoju, póki nie posprzątam. Je-
stem przerażona, obezwładniona, 
przytłoczona. Mama próbuje mnie 
pocieszać. Bezskutecznie.

Mam 9 lat. Mama robi w kuch-
ni kanapki, jest smutna. Pytam, czy 
przeze mnie. Odpowiada, że nie. 
Nie wierzę. Czuję się winna.

Mam 11 lat. Ojciec mówi, że jak 
jeszcze raz zostawię mokry ręcz-
nik na podłodze w łazience, to tak 
mnie zleje, że przez tydzień nie 
usiądę. „Umieram” z  przerażenia, 
ale nigdy więcej tego „złego czy-
nu” nie popełniam.

Mam 15 lat. Jest u  mnie kole-
żanka. Kłócę się o coś z ojcem, on 
dostaje szału i mnie bije, nie pamię-
tam czym. Pamiętam jedynie uczu-
cie strasznej nienawiści. Wtedy po 
raz pierwszy życzę mu śmierci.

Mam 16 lat. Jestem w  liceum. 
Nie potrafię się w nim odnaleźć, nie 
wierzę w  siebie, czuję się gorsza, 
brzydsza, głupsza, nieciekawa. Nie 
wychodzę z cienia. Boję się. Rodzi-
ców uważam za wrogów. 

Mam chłopaka, jestem w nim za-
kochana. Ale boję się, że przestanie 
mnie kochać. Gdy wyjeżdża na zie-
loną szkołę, biorę dużo tabletek 
mamy, nie wiem na co. Mój chłopak 
wraca z wycieczki, idziemy na spa-
cer, podczas którego tracę przytom-
ność. Przyjeżdża pogotowie, robią 
mi płukanie żołądka. Tydzień póź-
niej chłopak mnie zostawia.

Mam 17 lat. Chodzę na wagary, 
piję i palę jak cała moja paczka. Każ-
dy z moich znajomych, co uświada-
miam sobie dużo później, ma ojca 
alkoholika, niektórzy z nich się uza-
leżnią. Pijemy w lesie, palimy u tych, 
których rodzice palą, wąchamy bu-
tapren. Po raz pierwszy upijam się 
do  nieprzytomności, wymiotuję 
przez kilka godzin. Później zdarzy 
się to jeszcze niejednokrotnie.

Jestem zagrożona z  trzech 
przedmiotów, uzależniona od  fa-
jek i  wciąż zakochana w  tamtym 
chłopaku. To pierwszy niedostępny 
emocjonalnie człowiek, z jakim by-
łam związana, który wróci do moje-
go życia rok później. Kolejni part-
nerzy będą podobnie niedostępni, 
każdy będzie miał (lub zacznie 
mieć) problem z  alkoholem albo 
narkotykami. Dziś wszyscy są czyn-
nie uzależnieni, jeden zmarł dwa 
lata temu.

Prawdopodobnie od  dłuższego 
czasu mam depresję. Pytam przyja-
ciółki, co by chciały z moich rzeczy, 
gdy umrę. Wyobrażam sobie, że 
mnie nie ma. Liczę na to, że potrąci 
mnie samochód w drodze do szkoły 
i  „wszystko wreszcie się skończy”. 
Spisany wtedy „akt fiksacji” mam 
do  dzisiaj. Wpis mojej koleżanki – 
„Nie rób tego, bo potem już nie bę-
dzie odwrotu” – mam również.

Ze złych ocen wychodzę na pro-
stą pod  koniec roku, z  papierosów 
dwa lata później, ze związków z uza-
leżnionymi – po trzydziestu trzech 
latach. Z depresji – nie wiem kiedy...

W  tym czasie moja mama bierze 
leki uspokajające i  nasenne, często 
wyjeżdża do  domu swoich rodzi-
ców, gdzie długo nie wytrzymuje, bo 

„wszyscy tam piją”. Czasem wyjeżdża 
ojciec. Oboje postawili już na  mnie 
krzyżyk. Często jestem sama w domu. 
Trochę mi to odpowiada, a trochę boli.

Mam prawie 18 lat. Zostawia 
mnie mój chłopak, znowu. Uważam, 
że z mojej winy – i mam to poczucie 
aż do terapii DDA. Wtedy mam już 
trzyletnie dziecko.

Mam 19 lat. Studiuję ukochany 
kierunek, chociaż żadne z rodziców 
nie wierzy, że się na nim utrzymam. 
Mam z nimi pakt o nieagresji, prze-
rywany moimi napadami szału. 
Mama mówi: „Ja się ciebie boję!”. 
Ojciec: „Nie zaczynaj od razu krzy-
czeć”. Krzyczę, bo czuję się zagro-
żona. Lęk na przemian z poczuciem 
winy towarzyszą mi stale.

Odchudzam się. Jestem wobec 
siebie i  innych bardzo krytyczna. 
Złośliwa, nieprzyjemna. Spragnio-
na pochwał. Bardzo często w dołku 
psychicznym i finansowym.

Zaczynam być ze swoim przy-
szłym mężem – chyba tylko dlate-
go, że na mnie spojrzał. Mieszkamy 
razem; gdy pierwszy raz podnosi 
na mnie głos, płaczę, jestem w szo-
ku. Potem się uodparniam. Jeste-
śmy parą, która się wiecznie żre, 
ale nie może bez siebie żyć. Pomył-
ka: to tylko ja nie potrafię odejść. 

Mam 24 lata. Zachodzę w ciążę, 
biorę ślub, kończę studia, zostaję 
tłumaczką, rodzę synka. Rok póź-
niej odchodzę od  męża, trzy lata 
później się rozwodzimy. 

Następuje przełom: jestem pierw-
szą kobietą w rodzinie, która odeszła 
od  przemocowego i  uzależnionego 
partnera, choć jeszcze wtedy nie wiem, 
że mój były mąż jest alkoholikiem, tak 
jak jego ojciec. Po prostu mam dosyć 
krzyków, imprez i samotności. 

Mam 28 lat. Pakuję się w  nowy 
(krótki) związek z uzależnionym. Hasła 
„przemoc psychiczna” i „manipulacja” 
przestają być pustym dźwiękiem. 

Mam 30 lat. Czytam o  syndro-
mie DDA w piśmie dla młodych ro-

dziców. Dowiaduję się, że jeśli ktoś 
krzyczy na dziecko albo je szarpie, 
to sam potrzebuje pomocy. Szukam.    

Mam 32 lata. Przed Pierwszą Ko-
munią syna jestem po kolejnym kur-
sie chemioterapii. Mam raka piersi. 

Mam 37 lat. Jestem w  nowym 
związku z  trzeźwiejącym alkoholi-
kiem, z  którym chcę się zestarzeć 
i  może nawet mieć dziecko. Jest 
wspaniale, ale zdarzają się zgrzy-
ty, uważam, że to moja wina i  idę 
na swoją drugą terapię DDA. 

Mam 38 lat. Przypadkiem odkry-
wam, że mój partner jest również 
narkomanem. Wchodzę na  długą 
drogę zgłębiania tematu alkoholi-
zmu i współuzależnienia. 

Mam 40 lat. Dzięki zaangażo-
waniu terapeutki, przyjaciół i ludzi 
z grupy wychodzę z  toksycznej re-
lacji. Ale jestem wrakiem człowieka  

Powoli, bardzo powoli zaczynam 
zdrowieć. 

Mam 42 lata i  na  strzyżyńskim 
mityngu strasznie płaczę, opowia-
dając o tym, że od lat czuję się win-
na wobec syna. Po raz pierwszy mó-
wię o tym na głos. 

SKOŃCZYŁAM 45 LAT. I DOPIE-
RO TERAZ CZUJĘ, ŻE WCHO-
DZĘ W  DOROSŁE, SPOKOJNE, 
ŻYCIE. IDĘ DO PRZODU BEZ 
OGLĄDANIA SIĘ WSTECZ I BEZ 
ŻADNEGO CZYNNIE UZALEŻ-
NIONEGO W  ZASIĘGU WZRO-
KU. Z DUŻĄ LICZBĄ OTACZAJĄ-
CYCH MNIE DOBRYCH LUDZI. 

Relacje z  tatą są w  porządku, 
choć dla mnie wewnętrznie trudne 
– i być może tak już zostanie. Za to 
z mamą, z synem i resztą świata nie-
źle się dogadujemy. Dobrze razem 
wyglądamy – nie tylko na zdjęciach.

Cieszę się, że żyję. I  coraz czę-
ściej manifestuję przy każdej okazji 
radość życia.

Ewa DDA
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Relacja z Bogiem 
jest kluczowa
Z KSIĘDZEM KANONIKIEM ZBIGNIEWEM KANIECKIM – DYREKTOREM 
OŚRODKA TRZEŹWOŚCI DIECEZJI PŁOCKIEJ, PROBOSZCZEM PARAFII 
ŚW. JADWIGI ŚLASKIEJ W BIAŁEJ – ROZMAWIA TADEUSZ PULCYN

W czerwcu tego roku odbył się w Twojej parafii Mazowiecki Kongres 
Trzeźwości, II Kongres Trzeźwości Diecezji Płockiej. Byłeś jego pomy-
słodawcą. Dlaczego go zorganizowałeś? 

Dokładnie mówiąc, byłem jego współorganizatorem. Miałem do pomocy komi-
tet organizacyjny z wójtem gminy Stara Biała, Sławomirem Wawrzyńskim, na cze-
le. Dlaczego podjęliśmy to zadanie? Dlatego, że od ponad 20. lat nie podejmowano 
w naszej diecezji wieloaspektowej refleksji nad kondycją diecezjan i wszystkich 
Polaków w kontekście ich trzeźwego stylu życie, które wpisuje się w duszpaster-
stwo trzeźwości. Pierwszy Diecezjalny Kongres Trzeźwości odbył się w 1993 roku 
w Ciechanowie pod auspicjami bp. Adama Odzimka, ówczesnego przewodniczą-
cego Komisji Episkopatu ds. Trzeźwości, i Andrzeja Wojdyły wojewody ciechanow-
skiego. W tak zwanym międzyczasie odbywały się w diecezji sympozja trzeźwo-
ściowe, ale miały charakter informacyjny, dotyczyły inicjatyw lokalnych na rzecz 
trzeźwości. W tym roku postanowiliśmy podjąć głębszą refleksję. Próbowaliśmy 
ocenić, jakie zagrożenia wynikają z nadużywania alkoholu i co robić, aby zmniej-
szyć jego spożycie nie tylko w naszej diecezji, ale w całej Polsce. Także – co robić, 
aby zmniejszyć liczbę zachęt do picia w postaci licznych reklam tak zwanego lob-
by alkoholowego oraz liczbę sklepów sprzedających alkohol przez całą dobę itp.

Co więc robić?
Dużo jest do zrobienia na linii Kościół – samorząd. Wiele zależy od uchwał 

Parlamentu, niektórych ministerstw, instytucji rządowych, ale ostatecznie sa-
morząd decyduje, co dzieje się na jego terenie w wielu wymienionych wyżej 
sprawach. Ważne jest więc, aby współpraca samorządowców z parafiami ukła-
dała się komplementarnie w zakresie tworzenia przestrzeni do trzeźwego, czy-
li normalnego stylu życia w naszych małych ojczyznach. Na przykład z gmina-
mi sąsiadującymi z parafią w Starej Białej: Bieżuń, Brudzeń Duży, Drobin czy 
Radzanowo. Trzeba działać wspólnie w ramach swoich kompetencji.

Jak to robić?
Gminy powinny korzystać ze swoich uprawnień m.in. dotyczących progra-

mów profilaktycznych, czuwać nad lecznictwem odwykowym, uruchamiać po-
radnie uzależnień, stwarzać możliwości do rozwijania grup samopomocowych 
i stowarzyszeń społeczności abstynenckiej. A duchowieństwo – zgodnie ze swo-
im powołaniem – powinno rozwijać duszpasterstwo trzeźwości, a więc nie ogra-
niczać się jedynie do opieki duchowej osób uzależnionych i współuzależnionych, 
którzy zdrowieją, realizując m.in. Programem 12 Kroków AA, ale pochylać się 

nad osobami, którym programy zdro-
wienia realizowane przez wspólno-
ty samopomocowe nie wystarczają, 
w których się nie odnajdują. Duszpa-
sterze trzeźwości powinni – jak sama 
nazwa wskazuje – być pasterzami dusz 
i realizować swój podstawowy cel.

Którym jest?
Towarzyszenie każdemu człowie-

kowi w drodze do zbawienia. Duszpa-
sterstwo trzeźwości powinno koncen-
trować się na głoszeniu Dobrej Nowi-
ny tak, aby nikt – a więc także osoby 
uzależnione od różnorakich substancji 
psychoaktywnych, ale i  od  nałogo-
wych zachowań – nie stracił szansy 
na  życie wieczne. Tu w  grę wchodzi 
przede wszystkim zachęta do  korzy-
stania z  posługi sakramentalnej, ale 
również inicjowanie spotkań w atmos-
ferze życzliwości, na  których podej-
mowana jest kwestia obyczajów. Dla-
czego dzieci i młodzież sięgają po al-
kohol? Bo biorą przykład z dorosłych. 
Gdyby miały wokół siebie osoby, które 
nie używają alkoholu, z pewnością ten 
problem w wielu przypadkach by nie 
wystąpił. Czy rodzinne świętowanie 
nie może obyć się bez alkoholowych 
toastów? Żałuję, że zaniechano propa-
gowania w Kościele idei księdza pra-
łata Henryka Korży (w  latach 1970-
1997 sekretarza Komisji Episkopatu 
Polski ds. Trzeźwości); ten wybitny 
znawca przedmiotu postulował, aby 
rodzice dobrowolnie podejmowali abs-

Ksiądz kanonik Zbigniew Kaniecki urodził się 12 września 1959 
roku w Ciechanowie. W roku 1974 rozpoczął naukę w Niższym Semi-
narium Duchownym w Płocku, gdzie cztery lata później otrzymał świa-
dectwo dojrzałości i rozpoczął studia w płockim Wyższym Seminarium 
Duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął w 1984 roku.

W  latach 1984-1987 studiował w  Akademii Teologii Katolickiej 
w  Warszawie. Uzyskał tam w  roku 1987 – broniąc pracy „Postawa 
chrześcijanina wobec alkoholizmu na  podstawie listów pasterskich 
Episkopatu Polski (1945-1986)” – tytuł magistra teologii praktycznej.

Ksiądz Kaniecki jest abstynentem od 27 lipca 1979 roku. Od 14 
sierpnia 1979 roku jest członkiem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. 
Od roku 1985 jest diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości Diecezji 
Płockiej, a od roku 1992 także dyrektorem Ośrodka Trzeźwości w tej 
diecezji. W  latach 1997-2018 wchodził w  skład Zespołu Konferen-
cji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i był sekretarzem 
tego Zespołu. 9 czerwca 2018 roku został mianowany – podczas 
379. Konferencji Episkopatu – konsultorem Zespołu ds. Apostolstwa 
Trzeźwości i Osób Uzależnionych. 

Ksiądz Zbigniew spotykał się kilkakrotnie ze św. Janem Pawłem II. 
Papież błogosławił mu w jego pracy na rzecz trzeźwości. Specjalne bło-
gosławieństwo otrzymał w Castel Gandolfo w roku 1997. 

tynencję – aż do pełnoletności swoich 
dzieci. Ta idea była komplementarna 
wobec promowanego przez Episko-
pat hasła: „Przez abstynencję wielu 
do trzeźwości wszystkich”. Ale w tym 
haśle zawarta jest też troska o kształ-
towanie w wiernych cnoty trzeźwości. 

Podkreślmy: duszpasterze w  swo-
im nauczaniu, opierając się na Słowie 
Bożym i  nauce Kościoła, nie mogą 
zapominać o umacnianiu i rozwijaniu 
w  ludziach, do  których są posłani, 
cnoty trzeźwości. W  Piśmie Świętym 
nie ma zakazu używania alkoholu. Tak 
istotne w życiu liturgicznym Kościoła 
wino – jest otaczane wręcz szacun-
kiem. Używanie wina nie jest więc na-
ganne (łyk wina nie zniekształca świa-
domości), ale jego nadużywanie jest.

Przypomnijmy ostrzeżenie zawarte 
w Biblii: Pijacy, czyli ci, którzy naduży-

Fot. Archiwum ks. Zbigniewa Kanieckiego
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wają alkoholu, nie odziedziczą Królestwa Bożego (zob. Kor 6, 9–10). Słowem 
– ten, kto nie kieruje się rozumem i wiarą, spożywając trunki, naraża się na utra-
tę życia wiecznego. Duszpasterze trzeźwości powinni więc wyjaśniać wiernym, 
jaka jest konsekwencja pijaństwa w kontekście religijnym. Ja, wyjaśniając, czym 
w istocie jest pijaństwo, posługuję się definicją ks. Władysława Wichra (nauczy-
ciela Karola Wojtyły), którą sformułował na podstawie wypowiedzi św. Tomasz 
z Akwinu: „Pijaństwo jest to dobrowolna przesada w użyciu napoju upajające-
go – aż do całkowitego lub częściowego zaniku świadomości moralnej”. Czyli 
nie idzie tu nawet o  ilość wypijanego trunku, o nie utrzymywanie równowagi 
fizycznej... Ktoś nadmiernie pijący może się pięknie uśmiechać, być duszą towa-
rzystwa, może być niekiedy nawet twórcą w wielu dziedzinach, które nie odno-
szą się do sfery moralnej, a jednocześnie zamykać sobie drogę do Nieba – jeśli 
„całkowicie” zatracił świadomość swojego grzesznego postępowania. Bo może 
być niekiedy przytomny fizycznie, ale duchowo wypalony, moralnie zrujnowany. 
Zanik świadomości moralnej może powodować niewłaściwe, szkodliwe reakcje 
na wewnętrzne i zewnętrzne bodźce. Może więc krzywdzić siebie i innych.

Zatem, rolą duszpasterza trzeźwości jest:
Przede wszystkim pomaganie wiernym – którzy nie radzą sobie z naduży-

waniem alkoholu – w pokonywaniu wstydu, do przyznawania się do tego, że 
są bezradni wobec alkoholu. Rolą duszpasterza trzeźwości jest wychodzenie 
do nich z ofertą duchowego wsparcia. Tymczasem są parafie, w których i du-
chowni, i wierni wstydzą się nawet modlić publicznie o trzeźwość członków pa-
rafialnej wspólnoty. W Białej się nie wstydzimy. Dlatego na nasze comiesięczne 
Msze w intencji trzeźwości – w intencji konkretnych osób – przyjeżdżają ludzie 
z problemem alkoholowym z innych, nawet odległych parafii.

Jako wieloletni duszpasterz trzeźwości stale proszę dekanalnych duszpa-
sterzy trzeźwości, aby tworzyli atmosferę życzliwości dla całych rodzin z pro-
blemem alkoholowym, aby chętnie przychodziły na Msze św. w  ich intencji, 
po których jest okazja do spotkań indywidualnych, do bliższego poznania się. 
Co ciekawe – są jeszcze rodziny w naszych parafiach, które wciąż nie wiedzą, 

na czym polega choroba alkoholowa. 
Są osoby, które utożsamiają alkoho-
lika z  pijakiem. Trzeba więc im te 
kwestie wyjaśniać, bo innej pomocy 
potrzebuje alkoholik, a innej pijak.

Nie wyobrażam sobie, aby dziś 
ksiądz, a zwłaszcza duszpasterz trzeźwo-
ści, nie znał mechanizmów uzależnień 
i nie umiał pomóc osobom nadmiernie pi-
jącym czy już uzależnionym. Pomaganie 
zarówno duchownych, jak i osób świec-
kich powinno skutkować podjęciem 
przez osoby uzależnione czy współuza-
leżnione pracy nad sobą. Duszpasterz 
trzeźwości powinien zatem wiedzieć, 
gdzie je skierować, aby weszły na drogę 
zmiany dotychczasowego trybu życia; 
powinien znać adresy m.in. ośrodków 
lecznictwa odwykowego, miejsc i termi-
nów spotkań grup samopomocowych. 
A po powrocie takich osób z terapii po-
winien otoczyć je szczególną troską. 
Bo bywa tak, że ten, kto ledwo stanął 
na nogi po latach fizycznego i duchowe-
go wyniszczania się – jest nagabywany 
przez swoich dawnych kompanów: „Już 
się wyleczyłeś, to możesz z nami wypić”. 

Bywa, że alkoholicy po terapii nie 
mają, gdzie się podziać. A nie przysta-
ją do grup samopomocowych i klubów 
abstynenckich. Niektórzy tak jak ir-
landzki kandydat na ołtarze Mateusz 
Talbot – chcą się leczyć we współpracy 
z łaską Bożą. Podjąć trud trzeźwienia, 
korzystając z sakramentów świętych.

Czy oprócz Talbota znasz takie 
osoby.

Znam wiele takich osób, których 
drogę nawrócenia znakomicie obrazu-

je Henryk Krzosek w książce „Bóg znalazł mnie na ulicy i co z tego wynikło”. Ta 
historia bezdomnego alkoholika jest fascynująca, a jej puenta oczywista: „Naj-
skuteczniejszym lekarzem jest Jezus Chrystus”. Dlatego ci, którzy oparli swoje 
zdrowienie na Bogu w Trójcy Osób i wyzdrowieli, śmiało mówią o sobie: byliśmy 
alkoholikami. Talbot i Krzosek mówią: „Byliśmy zniewoleni przez alkohol, a zo-
staliśmy uwolnieni od niego dzięki łasce Bożej”. Oczywiście, zdrowienie z każdej 
choroby jest procesem. Może trwać dość długo. Ale może skończyć się pełnym 
sukcesem. Odnowione relacje z Bogiem uruchamiają umiejętność korzystania 
z życia w pełni. Jezus wyzwala w człowieku radość życia. Wyzwoleni przez Jezu-
sa nie tylko potrafimy obejść się bez trunków, ale też bawić się bez nich i promo-
wać trzeźwy styl życia.

Dajmy jakiś przykład.
Jest wiele środowisk, w których przeżywanie radosnych chwil, świętowanie 

sukcesów i rodzinnych uroczystości odbywa się bez alkoholu; że wspomnę tyl-
ko liczną społeczność związaną ruchem „Wesele Wesel”, zainicjowanym przez 
ks. Władysława Zązla, promującym wesela bez alkoholu. Obecnie działalność 
ruchu Wesele Wesel skupia się wokół dorocznego, czterodniowego spotkania 
o  charakterze formacyjno-informacyjno-ewangelizacyjnym. Jego elementami 
są m.in: codzienna Msza św. i inne nabożeństwa, wykłady, prelekcje, warsztaty 
i dyskusje, świadectwa małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe, koncer-
ty muzyczne i wspólne śpiewanie. Najważniejszym punktem każdego spotka-
nia jest odnowienie przez małżonków przyrzeczeń małżeńskich. Zwieńczeniem 
spotkania jest bezalkoholowy bal weselny.

Pięknym przykładem dla młodzieży jest Akademickie Stowarzyszenie Kato-
lickie (ASK) „Soli Deo” odwołujące się do duchowego dziedzictwa i mądrości 
Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. Stowarzyszenie to powstało 
w 1989 roku. Zrzesza studentów, którzy stawiają sobie za cel kształtowanie 
świadomych postaw młodej polskiej inteligencji oraz przygotowanie jej do ak-
tywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym kraju. Imprezy i spo-
tkania organizowane przez ASK – między innymi bale, majówki, wakacyjne 
wyjazdy – są bezalkoholowe. Ostatnio „Soli Deo” zorganizowało cykl konfe-
rencji – „Droga Wojownika” – który odbył się na Politechnice Warszawskiej. 
Adresowany był do mężczyzn (wojowników) pragnących odkryć na nowo praw-
dziwe wartości (w rodzinie i społeczeństwie), spełniając rolę syna, brata, ojca, 
męża, chrześcijanina i obywatela. Słowem, ASK wzięło sobie do serca prośbę 
Jana Pawła II skierowaną w 1997 roku do ludzi młodych: „Nie dajcie się znie-
wolić, nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem mira-
ży, od których później będziecie się odwracać z  rozczarowaniem, poranieni, 
a może nawet ze złamanym życiem”.

Czy są jeszcze inne przykłady, na to, że nauka papieska w kontekście 
duszpasterstwa trzeźwości nie poszła w las?

Takim przykładem może być Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemem 
Alkoholowym, która powstała w 1996 roku. Jej przewodnim hasłem jest: „Ro-
dzina Bogiem silna”.  A jej program oparty jest na Dekalogu. Przedstawiciele 
wspólnoty (bp Piotr Libera wyznaczył dla niej w płockiej diecezji asystenta ko-
ścielnego, ks. Wojciecha Piórkowskiego) przyjeżdżają raz w miesiącu do Bia-
łej, do klasztoru Sióstr Miłosierdzia, w którym przebywała św. Faustyna. Tam 
odprawiana jest Msza św.  i odbywają się konferencje trzeźwościowe. Przyjeż-
dżają reprezentanci – bywa zwykle 20-30 osób – wspólnot z Gąbina, Gostynina, 
Ciechanowa i innych miast diecezji płockiej. Ta wspólnota osób świeckich wy-
raźnie wpisuje się w duszpasterstwo trzeźwości i może być przykładem dobrej 
współpracy organizacji kościelnej z lokalnym samorządem. 

Do  komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, które funkcjonuje 
w każdej gminie, zgłaszają się często żony alkoholików, które płaczą, że żyją 
po jednym dachem z osobami nadużywającymi alkoholu, które je krzywdzą. 
Komisja może użyć przymusu podjęcia leczenia odwykowego przez pijaka, ale 

IM WIĘCEJ BĘDZIE ABSTYNENTÓW, TYM ŁATWIEJ 
BĘDZIE ZMIENIĆ OBYCZAJ PICIA PRZY KAŻDEJ 

OKAZJI. IM WIĘCEJ BĘDZIE PIELĘGNUJĄCYCH 
W SOBIE CNOTĘ TRZEŹWOŚCI, TYM ZDROWSZE, 

LEPSZE BĘDĄ RELACJE MIĘDZYLUDZKIE.

może też wskazać adres wspólnoty, 
gdzie problemy rodzin dysfunkcyj-
nych mogą być rozwiązane na funda-
mencie wartości chrześcijańskich.

Co Księdzu Proboszczowi 
i  Duszpasterzowi Trzeźwości leży 
aktualnie na sercu?

Oczekiwanie na  beatyfikację Ma-
teusza Talbota (1856 – 1925), pijaka 
i alkoholika, który żył w czasach, kie-
dy nie było ani ośrodków lecznictwa 
odwykowego, ani wspólnot samo-
pomocowych, a  dziś jest patronem 
osób zmagających się z uzależnienia-
mi. Mówię, że jest patronem, bo są 
już liczne dowody jego skutecznego 
wstawiennictwa u  Boga w  tej dzie-
dzinie. Te cuda za  przyczyną Mate-
usza Talbota są potwierdzone, ale nie 
spełniają wszystkich kryteriów waty-
kańskich decydentów. Czekamy więc 
na  cud, który ostatecznie zakończy 
proces beatyfikacyjny irlandzkiego 
sługi Bożego. 

Czy masz, Zbyszku, jakieś prze-
słanie dla naszych Czytelników?

Chcę podkreślić, że abstynencja 
nie jest celem wyznaczonym przez 
Kościół. Nie jest i nigdy nie była. Nie 
chodzi o to, żeby nikt w Polsce nie pił 
alkoholu. Zachęcam jednak do  absty-
nencji, która wpisuje się w sprawdzoną 
w najtrudniejszych okresach życia Po-
laków ideę: „Przez abstynencję wielu 
do  trzeźwości wszystkich”. Im więcej 
będzie abstynentów, tym łatwiej będzie 
zmienić obyczaj picia przy każdej oka-
zji. Im więcej będzie pielęgnujących 
w sobie cnotę trzeźwości, tym zdrow-
sze, lepsze będą relacje międzyludzkie. 
Przy czym relacja z Bogiem we wszyst-
kich kontekstach – także w kontekście 
współpracy na  niwie trzeźwości z  sa-
morządami – jest kluczowa. Razem 
możemy – opierając się na wartościach 
ewangelicznych – stworzyć system 
skutecznego zapobiegania pijaństwu 
i uzależnieniom, a także system ducho-
wego wsparcia dla tych, którzy przez 
nadużywanie alkoholu chorują i  chcą 
wejść na drogę zdrowienia.

Z ks. Zbigniewem 
Kanieckim 
rozmawiał
Tadeusz Pulcyn
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Szukanie pomocy 
nie musi być 
kompulsywne

Br. Jarosław Kubera OFMCap

Bardzo modna dziś tak zwa-
na medycyna holistyczna zwraca 
uwagę, że każdy ból odczuwany 
przez człowieka nie tylko informu-
je o infekcji jakiegoś  narządu czy 
złamaniu jakiejś kości, ale często 
jest również sygnałem o pojawie-
niu się innych problemów jego 
organizmu jako całości duchowo
-psychiczno-biologicznej. Ujęcie 
to znane jest od  dawna wśród 
osób pracujących z osobami uza-
leżnionymi i  pomagających im 
w rozwiązywaniu ich problemów. 

Uproszczone byłoby myślenie, 
że człowiek chce się upić lub za-
żyć jakieś  środki odurzające tylko 
dlatego, że mu się chce po prostu 
napić (choć bywa i tak). Nie trze-
ba geniusza, żeby stwierdzić, że 
najczęściej ta potrzeba jest prze-
jawem czegoś, co dotyczy sprawy 
poważniejszej; że dotyczy całego 
jego człowieczeństwa. 

Uogólniając, możemy stwier-
dzić, że człowiek wpada w  sidła 
uzależnienia, próbując w  nie-
umiejętny i chaotyczny sposób po-
radzić sobie z czymś, co stało się 
dla niego zbyt trudne – zwłaszcza 
ze swymi emocjami. 

Warto jednak zauważyć, że 
czym innym jest udział człowie-
ka w  rozwinięciu się jego uza-
leżnienia i  czym innym jest cho-
roba, która go dotyka. Podobnie 
jest w przypadku innych chorób, 
na przykład w przypadku cukrzycy 
czy otyłości. Wśród przyczyn tych 
chorób jest świadomy lub nieświa-
domy brak troski o  odpowiednią 
ilość ruchu, dietę, higienę pracy... 
Ale to nie zmienia faktu, że osoby 
zmagają się z pokonywaniem tych 
chorób. Myślę, że rozróżnienie to 
jest bardzo ważne, gdyż niektóre 
osoby mają kłopot z oddzieleniem 
uzależnienia od udziału w jego po-
wstawaniu. A ten brak rozróżnia-
nia może powodować zamknięcie 
się osób bliskich alkoholikowi czy 
narkomanowi na zrozumienie na-
tury i  istoty jego problemu. Cza-
sem myślą tak: „Jakby nie pił tyle, 
to by się nie uzależnił; sam sobie 
jest winien. Czujemy się zwolnie-
ni od pomagania mu”. Wtedy czło-
wiek uzależniony często pozostaje 
sam ze swymi problemami. Ro-
dzina patrzy nań z  dezaprobatą, 
a  nawet reaguje złością na  jego 
zachowania.

Uznanie, że osoba, choć może 
czasem z  własnej winy, ale jed-
nak jest chora, zmienia per-
spektywę. Człowiek uzależniony 
uznany za  chorego ma szansę 
uniknąć nienawiści, potępienia 
ze strony otoczenia i może zdo-
być się na  odwagę, aby prosić 
o  pomoc. Ci, którzy widzą jego 
bezsilność wobec choroby, mogą 
spojrzeć na  niego jak na  kogoś 
cierpiącego, kogoś, kto potrze-
buje wsparcia. Takie spojrzenie 
jest bardziej ludzkie. Jest chrze-
ścijańskie; nie jest pozbawione 
ewangelicznego miłosierdzia. 

Zatem, kluczem do  uzdrowie-
nia  osoby uzależnionej okazuje 
się uznanie przez nią, a także jej 
bliskich, że problem, z którym się 
zmaga, jest chorobą. Oczywiście, 
można uciekać od  przyznawania 
się, że jest się chorym, ale – jak 
wynika z obserwacji – to nie uła-
twia rozwiązania tak zwanego 
problemu alkoholowego.

Inną kwestią jest zrozumienie: 
co to oznacza, że uzależnienie jest 
chorobą ciała, umysłu i  duszy? 
Wstępną odpowiedź na to pytanie 
możemy znaleźć już w  znanym 

rozróżnieniu, gdy się mówi, że 
uzależnienia mają charakter fi-
zyczny i/lub psychiczny.

Co wskazuje na  to, że uza-
leżnienie jest chorobą ciała?

Odpowiedź jest prosta: po-
dobnie jak w  przypadku innych 
chorób – objawy uzależnień uwi-
daczniają się w ciele. W przypad-
ku uzależnienia od  alkoholu bar-
dzo łatwo zaobserwować je m.in. 
w  postaci tak zwanego zespołu 
abstynencyjnego, inaczej nazy-
wanego zespołem odstawienia. 
Okazuje się, że przerywanie lub 
ograniczanie podawania alkoholu 
pociąga za sobą występowanie za-
burzeń czynności ustroju. Można 
zaobserwować je w  formie dole-
gliwości układu pokarmowego, 
np. w postaci braku łaknienia, wy-
miotów czy biegunki, lub dolegli-
wości układu krążenia w  postaci 
przyspieszenia akcji serca, zabu-
rzenia jego rytmu, podwyższenia 
ciśnienia krwi. Zespół abstynen-
cyjny dotyka też układu wegeta-
tywnego – powoduje m.in. wzmo-
żoną potliwość, suchość śluzówek 
jamy ustnej.

Choroba umysłu uwidacznia 
się szczególnie w  postaci me-
chanizmu silnych zaprzeczeń, 
które służą obronie picia.

Rozmawiając z  osobą uzależ-
nioną, nie trudno jest ją przyła-
pać na zaprzeczaniu oczywistym 
faktom i  na  manipulacji. Bywa, 
że stosuje ona zaprzeczania, 
nie zauważając groteskowość 
swoich argumentów, za pomocą 
których próbuje „zaczarować” 
rzeczywistość. Jak w anegdocie, 
w której lekarz zwraca się do pa-
cjenta: „Czy nie ma pan proble-
mu z  alkoholem?”. Pacjent od-
powiada z  całkowitym przeko-
naniem: „Panie doktorze, jaki  
mogę mieć problem, 5 złotych 
na piwo zawsze się znajdzie”.

Mechanizm zaprzeczania ewi-
dentnym faktom jest mocnym sy-
gnałem, że psychika osoby uza-
leżnionej jest dotknięta zakłama-
niem. Pokazuje, że człowiek żyje 
w iluzji i oszukuje samego siebie. 

PROCES MYŚLOWY POLEGAJĄCY NA 
UZNANIU UZALEŻNIENIA ZA CHOROBĘ 
WIELOASPEKTOWĄ MOŻE OKAZAĆ SIĘ  
DOBROCZYNNY. MOŻE SPOWODOWAĆ 

PRAWDZIWĄ PRZEMIANĘ OSÓB 
UZALEŻNIONYCH I OSÓB IM 

POMAGAJĄCYCH W ZDROWIENIU. 
MOŻE OTWORZYĆ ICH SERCA 

I BYĆ POCZĄTKIEM ICH ROZWOJU 
INTELEKTUALNEGO I DUCHOWEGO.
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POMOC DLA CIERPIĄCYCH 
NA CHOROBĘ CIAŁA, UMYSŁU 

I DUSZY – ZARÓWNO W WIELKICH 
AGLOMERACJACH MIEJSKICH, JAK 

I W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH –  NIE 
MUSI BYĆ KOMPULSYWNA. MOŻE ZAŚ 
BYĆ WIELOASPEKTOWĄ, SYSTEMOWĄ 
OFERTĄ, KTÓRĄ OSOBY UZALEŻNIONE 

MOGĄ PRZYJĄĆ ALBO ODRZUCIĆ NA 
WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Br. Jarosław Kubera
OFMCap
teolog i pedagog

Kiedy ulegamy jego manipulacji, 
dając się łatwo oszukać, wyko-
rzystuje to, manifestuje swoją 
przewagę, a  jego choroba zata-
cza szerokie kręgi – rozciąga się 
na relacje z innymi.

Uświadomiłem sobie ten pro-
ces, będąc u  przyjaciół, którzy 
mają psa. Lucky to sympatyczny 
terier wyróżniający się silnym in-
stynktem dominacji. Na początku 
naszego spotkania był bardzo przy-
milny, merdał ogonem i kładł pysz-
czek na moich kolanach. Z czasem 
stawał się coraz śmielszy i  coraz 
bardziej ekspansywny. Gospoda-
rze wielokrotnie w ciągu wieczoru 
musieli go dyscyplinować: „Luc-
ky – siad!”. Zdumiewało mnie, że 
chociaż był kilka razy pacyfikowa-

ny, podejmował nowe próby prze-
kraczania granic, sprawdzając, 
na  ile może sobie na to pozwolić. 
Właściciele psa mówili, że muszą 
być względem niego bardzo sta-
nowczy, gdyż jeśliby tylko odpu-
ścili mu  na  chwilę, to byłby nie 
do  opanowania. Kiedyś wyjechali 
na kilka dni i zostawili go u rodzi-
ny. Po dwóch dniach tak zastraszył 
jego tymczasowych opiekunów, że 
nie mogli wychodzić ze swych po-
koi – warczał na  nich, był wobec 
nich agresywny.

Oczywiście, jest dużym uprosz-
czeniem porównywanie człowie-
ka do  instynktownych zachowań 
zwierzęcia, jednak wobec osoby 
uzależnionej też trzeba stawiać 
granice i  być wobec niej konse-

kwentnym, gdyż w  przeciwnym 
razie, jej  kombinacje sprawiają, iż 
inni domownicy stają się bezradni 
i obezwładnieni. Choroba umysłu 
oznacza, iż osoba uzależniona nie 
potrafi powstrzymać swych mani-
pulacji i używania do osiągnięcia 
swoich celów wszystkich, którzy 
dają się wykorzystać. Uznaje ich 
za  naiwnych i  słabych, tracąc 
do nich szacunek. 

Uzależnienie jako choroba 
duszy?

Terapeuci porównują uzależ-
nienie do  wirusa, który infekuje 
psychikę człowieka, włączając 
niechciane i  szkodliwe mechani-
zmy myślenia, czucia i działania. 
Możemy jednak zauważyć, że 

podobnie dzieje się w  przestrze-
ni duchowej, czyli m.in. w relacji 
człowieka z Bogiem. Największym 
zagrożeniem tej relacji jest zakła-
manie, ono bowiem zniewala oso-
bę ludzką, czyni z niej niewolnika.

Pan Jezus mówi: „Poznacie 
prawdę, a  prawda was wyzwoli 
(….). Każdy, kto popełnia grzech, 
jest niewolnikiem grzechu” (J 8, 
32.35). W tym kontekście morali-
zowanie – „upijanie się jest grze-
chem” – nie ma uzasadnienia, 
nawet jeśli stwierdzenie to jest 
prawdziwe. Jeśli uzależnienie 
jest chorobą, to straszenie grze-
chem naprawdę niewiele poma-
ga w wyzwoleniu z nałogu.

Pomóc może zobaczenie, że ta 
choroba niszczy relację z Bogiem 

Ojcem. Zakłamuje Jego obraz; 
chory widzi Go jako surowego 
i  karzącego. Chora dusza, spra-
wia, że człowiek uzależniony nisz-
czy swoje poczucie bezpieczeń-
stwa i radość dziecka Bożego.

Być może to jest największy 
problem osób uzależnionych: 
uznanie, że zniewolenie nałogiem 
poniża ich godność.

Co nam daje przyjęcie uza-
leżnienia jako choroby ciała, 
umysłu i duszy?

Kiedy myślę o  chorobie alko-
holowej całościowo, rodzi się we 
mnie współczucie wobec osoby, 
która nie potrafi się uwolnić z nisz-
czących sideł. To uczucie pozwa-
la bardziej zrozumieć cierpienie 
osób uzależnionych i  spojrzeć 
na nich z większą pokorą i szacun-
kiem. Myślę, że uznanie uzależnie-
nia za chorobę nie tylko ciała, ma 
również ten skutek, że bliscy cho-
rego, mogą również doświadczyć 
wyzwolenia, wyzbywając się jało-
wego obwiniania go za  to, co się 
w  ich życiu dzieje. Mogą zacząć 
koncentrować się na własnej oso-
bie i swych decyzjach, nie uzależ-
niając swego szczęścia od  zacho-
wań osoby uzależnionej. 

Konsekwencją uznania uzależ-
nienia za chorobę złożoną jest fakt 
istnienia skutecznych programów 

jej leczenia. Dla osób współuzależ-
nionych wiąże się to z dużą ulgą, 
gdyż mogą one ich wyzwolić od ob-
sesyjnego krążenia wokół osoby 
uzależnionej i  od  ponoszenia od-
powiedzialności za decyzje chore-
go człowieka, a pozwoli skupić się 
na organizowaniu własnego życia 
i otwartego mówienia o swych po-
trzebach, uczuciach i myślach.

Pomoc cierpiącym na chorobę 
ciała, umysłu i  duszy – zarówno 
w  wielkich aglomeracjach miej-
skich, jak i w małych miejscowo-
ściach – może być pozbawiana 
desperackich działań, nie musi 
być kompulsywna. Może zaś być 
wieloaspektową, systemową ofer-
tą, którą osoby uzależnione mogą 
przyjąć albo odrzucić na  własną 
odpowiedzialność.

Proces myślowy polegający 
na uznaniu uzależnienia za cho-
robę wieloaspektową może oka-
zać się dobroczynny; może spo-
wodować prawdziwą przemianę 
osób uzależnionych i osób im po-
magających w zdrowieniu. Może 
otworzyć ich serca i być począt-
kiem ich rozwoju intelektualne-
go i duchowego.

Fot. Bartek Pulcyn



16 17

Stwórca nadaje sens naszemu życiu 
teraz i w wieczności

SŁUCHAJĄC RADIOWYCH I  TE-
LEWIZYJNYCH REKLAM W  NA-
SZYM KRAJU MOŻNA DOJŚĆ 
DO WNIOSKU, ŻE JESTEŚMY 
JEDNYM Z  NAJBARDZIEJ CHO-
RYCH NARODÓW NA ZIEMI, 
A WIĘKSZOŚĆ ROZMÓW, JAKIE 
ODBYWAMY Z  INNYMI, STA-
NOWIĄ KONSULTACJE Z  LEKA-
RZAMI LUB FARMACEUTAMI. 
CHYBA NIGDZIE NA ŚWIECIE 
NIE MA TAKIEJ LICZBY REKLAM 
LEKARSTW I  „SUPLEMENTÓW 
DIETY” JAK W  POLSCE! MUSI 
BYĆ Z  NAMI NAPRAWDĘ ŹLE! 
CZYŻBYŚMY ŻYLI W  JAKIMŚ 
POPROMIENNYM ŚRODOWI-
SKU? A MOŻE JEDNAK WIELKIE 
KONCERNY FARMACEUTYCZ-
NE ODKRYŁY NASZ SKRYWA-
NY SEKRET – POSZUKIWANIE 
CUDOWNEJ PIGUŁKI NA WE-
WNĘTRZNY, DUCHOWY BÓL, 
PŁYNĄCY Z  ŻYCIOWEGO ZA-
GUBIENIA?

Współczesny człowiek ma 
możliwości, jakich nie było nigdy 
dotąd; wie coraz więcej o  świe-
cie, potrafi obsługiwać skompli-
kowane urządzenia, coraz więcej 
podróżuje, dociera do  nowych 
miejsc, spotyka dziesiątki tysięcy 
osób, ma łatwy dostęp do wiedzy 
z wielu dziedzin, potrafi utrzymać 
coraz dłużej młody wygląd, a na-
wet przedłużyć sobie lata życia, 
uwalnia się od norm kulturowych, 
od zależności od rodziny, może de-
cydować sam o  sobie, otacza się 
tym, co lubi. A  zatem, powinien 
należeć do najszczęśliwszego po-
kolenia w historii ludzkości, powi-
nien być człowiekiem spełnionym, 
cieszącym się z życia i z tego, kim 
jest oraz kim się staje. A  jednak 
chorobą dzisiejszej cywilizacji 
jest depresja, która często rodzi 
się z poczucia bezsensu i ducho-
wego zniechęcenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWEM JEST ROSNĄCA INDUSTRIALIZACJA, 
URBANIZACJA; ROZBUDOWA, ROZWÓJ MIAST I MASOWE ICH 

ZALUDNIANIE. W ZWIĄZKU Z TYM CORAZ WIĘKSZĄ UWAGĘ ZWRACA 
SIĘ NA SOCJALIZACJĘ, CZYLI FUNKCJONOWANIE CZŁOWIEKA 

W RÓŻNORODNYM SPOŁECZEŃSTWIE, A CORAZ MNIEJSZĄ NA 
PERSONALIZACJĘ, KTÓRA POLEGA NA ODKRYWANIU I ZREALIZOWANIU 

PRZEZ CZŁOWIEKA SWOJEGO POWOŁANIA. CORAZ BARDZIEJ 
STAJEMY SIĘ TRYBIKAMI W SPOŁECZNEJ MASZYNIE, A CORAZ MNIEJ 

NIEPOWTARZALNYMI, BOGATYMI WEWNĘTRZNIE OSOBAMI. 
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jest i co robi. Wszystko wydaje mu 
się nieważne, pojawia się poczucie, 
że w nic nie warto się angażować. 
Oczywiście, jest to trudne do znie-
sienia, dlatego często ktoś owład-
nięty taką nudą próbuje się czymś 
zająć, poświęca się jakiejś sprawie, 
by stworzyć choćby wrażenie sensu 
istnienia. Socjolodzy, badający do-
minującą dziś kulturę, zauważają 
nie tylko to, że jest ona naznaczona 
brakiem sensu, ale też to, że współ-
czesny człowiek przyzwyczaił się 
już do tego, akceptuje w jakiś spo-
sób to, że życie sensu nie ma i już 
go nie poszukuje.

Do takiego stanu rzeczy dopro-
wadziła nas świecka koncepcja 
świata, kultura, która zatraciła 
prawdziwą duchowość, umiejęt-
ność dostrzegania działania Boga 
w codzienności. Gdy odrzuci się re-
ligię i metafizykę, filozofię rozumia-
ną jako poszukiwanie odpowiedzi 
na  najważniejsze pytania, w  tym 

pytanie o sens życia, w ich miejsce 
pojawia się pustka, wielka ducho-
wa próżnia, którą trzeba czymś za-
pełnić, ale się nie da.

Nasze pokolenie jest zatem po-
koleniem pustki i braku sensu, jest 
chore na  próżnię, którą człowiek 
dostrzega w sobie oraz wokół sie-
bie. Człowiek, którego cechuje pu-
sta osobowość cierpi na poczucie 
zaniżonej wartości, nie widzi swe-
go potencjału i  darów, często nie 
potrafi nawet prowadzić refleksji 
nad sobą, nie ma ze sobą kontak-
tu. Nie potrafi rozeznawać, co 
jest ważne, a co nie, ma trudności 
z podejmowaniem decyzji i z wier-
nością decyzjom już podjętym, nie 
chce brać za nic odpowiedzialno-
ści i nie chce myśleć o innych, bo 
bardzo zajęty jest sobą, kontem-
placją swojej próżni.

Wiemy, że próżnia nie może 
występować swobodnie w przyro-
dzie, tak samo w człowieku zasysa 
w siebie co tylko się da, by złago-
dzić stan napięcia. Stąd tak łatwo 
przychodzi nam wpadać w łakom-
stwo nie tylko jedzenia, ale także 
doświadczeń, doznań, informacji 
itp. Pustka domaga się ciągłych 
bodźców z zewnątrz, bo wewnątrz 
niewiele się przeżywa. To, co przy-
chodzi z zewnątrz rzadko jest wy-
sokich lotów, łatwiej jest zdobyć 
coś mało wyszukanego, nawiązy-
wać płytkie relacje, podejmować 
emocjonujące dyskusje o niczym. 
Wewnętrzna pustka jest głównym 
powodem gonitwy za  przyjem-
nościami i  rozrywką, ale także 
za plotkami i skandalami.

To wszystko, jeśli nie ma 
umiaru, odciąga nas od  tego, 
co naprawdę ważne, pogłębia-
jąc poczucie bezsensu. Pró-
bując wszystkiego, co się da, 
wyrządzamy sobie niekiedy 
krzywdę, jesteśmy naznaczeni 
niepotrzebnymi doświadcze-
niami, stajemy się niezdolni 
do  przeżywania ciszy, do  me-
dytacji świata, do  trwania 
w twórczej samotności.

Nie ma oczywiście chętnych 
do  tego, by przyznać się do  takiej 
próżniowej choroby, dlatego para-

doksalnie – im kto jest bardziej nią 
zainfekowany, tym bardziej się oszu-
kuje, trwając w przekonaniu o wła-
snej wielkości i  wspaniałości. Być 
może stąd bierze się kolejna choro-
ba współczesnej kultury, a mianowi-
cie epidemia narcyzmu i problemy 
z komunikowaniem się z innymi.

Zglobalizowana kultura, w któ-
rej żyjemy, nie pomaga nam w wy-
zwoleniu się z choroby pustki. Jest 
przesiąknięta ideami i ideologiami 
kształtującymi nasze serca, tożsa-
mość i nasze postawy. Ulegamy im, 
bo wydają nam się atrakcyjne, są 
mocno promowane w  społeczeń-
stwie. Każdy z  nas w  jakiejś czę-
ści jest przez nie ukształtowany. 
Możemy wymienić kilka przykła-
dów dominujących dzisiaj nurtów 
myślowych, zwłaszcza tych negu-
jących wartości ewangeliczne, by 
lepiej zrozumieć siebie i otaczają-
cy nas świat. A  zatem – kształtu-
je współczesną kulturę myślenie 
zwane egzystencjalizmem, zwłasz-
cza w swoim nurcie ateistycznym. 
Zakłada ono zupełną bezcelowość 
ludzkiej egzystencji. Głosi, że nie 
istnieją żadne instancje wyższe, 
nic ani nikt, do  kogo człowiek 
mógłby się odwołać czy zwrócić 
o  pomoc. Ma on na  siebie brać 
całą odpowiedzialność za  swoje 
życie. To  jest tragiczne, bo jak 
udźwignąć cały ten ciężar.

Egzystencjalni ateiści przeko-
nywali, że pozostawiony sam so-
bie człowiek musi robić wszystko, 
by zabezpieczyć swoją egzysten-
cję. Nie ma co szukać wsparcia 
u  innych ludzi, ponieważ są oni 
dodatkowym zagrożeniem. 

A   więc życie to absurd, jest 
pełne lęku przed istnieniem 
i przed śmiercią. Jasno widać, jak 
tego typu myślenie pogłębia we-
wnętrzną pustkę, która doskwiera 
współczesnemu człowiekowi. 

Kolejnym nurtem jest postmo-
dernizm, powstały jako reakcja 
na  przedwojenną nowoczesność, 
która doprowadziła do  powstania 
systemów totalitarnych i  wojny. 
Tak jak dawniej czczono ujednoli-
cenie, siłę i moc, tak teraz powinien 
nadejść czas na  różnorodność, 

zwątpienie w  ludzki umysł i moż-
liwości człowieka. Postmoderniści 
mówią, że nie jest możliwe, by do-
trzeć do prawdy absolutnej, dlate-
go trzeba odrzucić reguły, pojęcia 
i definicje, a wprowadzić wolność 
tworzenia, gdzie każdy może my-
śleć i robić co chce. Postmoderni-
styczna wolność wprowadziła nas 
w stan wielkiego zagubienia i sku-
pienia na  samym sobie i  swoich 
pomysłach na życie. 

Inną cechą naszej współcze-
sności jest wielokulturalizm i pro-
mowanie zglobalizowanej niskiej 
kultury. Z jednej strony mówi się 
o równej wartości wszystkich kul-
tur, a  z  drugiej jako jedynie po-
prawną promuje się kulturę, któ-
ra degraduje człowieka i pozwala 
nim manipulować. 

Na człowieku prymitywnym 
i  nieszczęśliwym najłatwiej 
jest zarobić i  łatwo się nim 
rządzi, bez trudu można mu 
obiecać łatwe szczęście, pod-
suwając alkohol, narkotyki czy 
pornografię. Tego typu myśle-
nie prowadzi do  okaleczenia 
świadomości, wolności i  god-
ności człowieka, sprawiając że 
nie jest on zdolny do wyrusze-
nia w duchową drogę rozwoju.

Innym niebezpieczeństwem 
są gwałtowne przemiany, rosną-
ca industrializacja, urbanizacja; 
rozbudowa i rozwój miast i prze-
noszenie się do  nich. W  związku 
z masowymi migracjami do miast, 
coraz większą uwagę zwraca się 
na  socjalizację, czyli funkcjono-
wanie człowieka w  różnorodnym 
społeczeństwie, a coraz mniejszą 
na  personalizację, która polega 
na  odkrywaniu i  zrealizowaniu 
przez daną osobę swojego nie-
powtarzalnego powołania.  Coraz 
bardziej stajemy się trybikami 
w  społecznej maszynie, a  coraz 
mniej niepowtarzalnymi, bogaty-
mi wewnętrznie osobami. 

Warto jeszcze wymienić skraj-
ny relatywizm, bo współczesna 
kultura relatywizuje dosłownie 
wszystko: możesz być tym, kim 
chcesz, nie ważne, kim się uro-

dziłeś, możesz myśleć, co chcesz 
i mieć „swoją prawdę”, możesz ro-
bić, co chcesz, bo każde postępo-
wanie jest jednakowo wartościo-
we. Sam ustal sobie, co dla ciebie 
oznaczają takie słowa, jak: miłość, 
wolność, rodzina, zdrowie czy nor-
malność. Nic nie musi być obiek-
tywne i  uznawane przez wszyst-
kich. Widzimy, jak nietrudno tu 
o  kompletne zagubienie i  utratę 
sensu istnienia. Podobnie jest z ni-
hilizmem, który otwarcie neguje 
sens ludzkiego życia i wprowadza 
zobojętnienie na własny los.

Nihilizm oznacza, że nic nie jest 
ważne, nic nie jest interesujące, 
godne przeżycia i wysiłku, nihilizm 
rodzi cywilizację nonsensu. Wielu 
tutaj upatruje źródło promocji i po-
pularności buddyzmu w  krajach 
Zachodu. Jest to bowiem system, 
w którym „oświecenie” i „zbawie-
nie” polega na ucieczce od rzeczy-
wistości i na osiągnięciu nirwany, 
czyli kompletnej obojętności.

Kolejnym nurtem jest skraj-
ny indywidualizm, który stawia 
w  centrum człowieka, jako jedy-
ne kryterium odniesienia. Przez 
to człowiek współczesny kręci 
się wokół siebie, jest niewolni-
kiem własnego egoizmu, staje się 
niezdolnym do  budowania więzi, 
do  tego, by kochać. Nadmiernie 
skupiony na  swoich przeżyciach 
i  trosce o  siebie przeżywa po-
ważne trudności psychiczne i nie 
potrafi uciec przed wewnętrzną 
pustką. Wpada zatem w  hedo-
nizm, gdzie doraźna przyjemność 
staje się najważniejsza, szuka 
przyjemności łatwo osiągalnej, 
bez wysiłku, bez zobowiązań, bez 
oceny moralnej. Szuka rozrywki 
za  każdą cenę, tracąc przy tym 
rodzinę, zdrowie, a nawet życie.

Wreszcie dobrym przykładem 
współczesnej ideologii jest skrajny 
liberalizm, oznaczający bezkrytycz-
ne kierowanie się wolnością, rozu-
mianą jako wolność od  wszelkich 
norm i zobowiązań. Taka fałszywa 
wolność prowadzi jednak do wielu 
krzywd i  konfliktów, jest anarchi-
styczna i  bezmyślna, wprowadza 
chaos w  życie społeczne, polega 
na uleganiu popędom i instynktom, 

Z pokolenia na pokolenie sta-
jemy się coraz słabsi psychicz-
nie. Coraz wcześniej dopada nas 
przygnębienie, które w tradycji 
opisywane było jako duchowa 
acedia, atakująca osoby, które 
przeżyły już przynajmniej poło-
wę swojego życia. Współczesna 
acedia odbiera chęć życia na-
wet tym, którzy niewiele jeszcze 
przeżyli, ale już nie mają siły, by 
walczyć i iść ku przyszłości.

Według Światowej Organiza-
cji Zdrowia, depresja plasuje się 
na czwartym miejscu pośród aktual-
nie największych problemów zdro-
wotnych ludzkości. Rodzi się ona 
niejako w sercu człowieka, nie ma 
bakterii ani wirusów, które by ją wy-
woływały, nie można się nią zarazić 
od sąsiadów. Rodzi się z głębokiego 
znudzenia, ze zniechęcenia, apatii 
i marazmu, jaki człowiek przeżywa, 
nie mogąc znaleźć sensu w tym, kim 

ŻYJEMY W ŚWIECIE, W KTÓRYM RÓŻNEGO 

RODZAJU IDEALISTYCZNE NURTY NARZUCAJĄ NAM 

DOMINUJĄCĄ KULTURĘ, KTÓRA POGŁĘBIA NASZĄ 

CHOROBĘ PUSTKI, NASZE ZAGUBIENIE, KTÓRA NIE 

POMAGA NAM W ODNALEZIENIU SENSU ŻYCIA. 
Fot. Małgorzata Rutkiewicz
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na  wybieraniu tego, co łatwiej-
sze, a nie tego, co wartościowsze. 
Współczesnemu człowiekowi wy-
daje się, że można stworzyć społe-
czeństwo, w którym wszyscy mają 
prawa, a nikt nie ma obowiązków.

Żyjemy zatem w świecie, w któ-
rym różnego rodzaju idealistyczne 
nurty narzucają nam się poprzez 
dominującą kulturę. Te czynniki 
kulturowe pogłębiają naszą cho-
robę pustki, nasze zagubienie. 
Wcale nam to nie pomaga w odna-
lezieniu sensu życia czy w naszym 
wewnętrznym wzroście.

Przyznanie się do tego, że 
jestem chory na pustkę i bez-
sens jest szansą na  prze-
ciwstawienie się chorobie 
i  na  nowy początek. Cier-
pienie, które płynie z  bólu 
duszy zaprasza do  poszuki-
wania sensu i  duchowego 
pogłębienia. Duchowość jest 
centralnym wymiarem czło-
wieczeństwa, inwestowanie 
w  nią nadaje sens naszemu 
istnieniu.

Prawdziwa duchowość jest dzia-
łaniem Ducha Świętego w nas, jest 
budowaniem z Bogiem dobrej, sy-
nowskiej relacji, budowaniem bo-
gatego w dobre przeżycia wnętrza. 
Trzeba oczywiście uważać na różne 
podróbki duchowości, które wydają 
się atrakcyjne, prostsze w zdobyciu, 
dające szybszą pociechę, ale często 
są tylko skupianiem się na odczu-
ciach, są po prostu emopułapkami. 
Tego typu mogą być poszukiwania 

Br. Łukasz Woźniak 
OFMCap
doktor teologii misji 

w świecie New Age czy w prakty-
kach ascetycznych Wschodu. Jak 
mówi Silvano Fausti, ukierunko-
wują nas one na nas samych, pro-
mują samowystarczalność, lansują 
wiarę w samozbawienie, zamykają 
człowieka w jego własnej skorupie, 
abstrahują od  Boga, Chrystusa, 
Jego  historii. Są ideologiami, które 
z biegiem czasu wywołują i pogłę-
biają próżnię, którą pragną zapeł-
nić. W nich pragnie się odczuwać 
dobre samopoczucie, pokój czy 
pogodę ducha. Liczą się wewnętrz-
ne poruszenia, a nie modlitwa, nie 
zbawienie, nie zdrowie duszy i cia-
ła. To raczej poszukiwanie własnej 
przyjemności, a nie miłości ku In-
nemu. Pragnienie zmysłowych do-
znań zastępuje głód Boga, staje się 
kontemplacją własnego „ja” (Silva-
no Fausti. Sztuka rozeznawania 
i podejmowania decyzji. Okazja 
czy pokusa? Kraków 2009).

Austriacki neurolog i  psychia-
tra Viktor Frankl, mający za sobą 
doświadczenie obozu koncentra-
cyjnego, całą swoją koncepcję 
terapeutyczną oparł na  idei po-
szukiwania sensu. Według niego 
jest ono celem naszego życia. Nie 
można go mylić z poszukiwaniem 
szczęścia, które nie może być ce-
lem samym w sobie, inaczej pro-
wadziłoby do  jeszcze większej 
frustracji. Zwraca również uwa-
gę na  to, że nieodnalezienie na-
szego sensu istnienia przeradza 
się choćby w  pragnienie władzy, 
w  dominację, pragnienie wpły-
wów i  przyjemności oraz coraz 

większą przemocowość. Frankl 
radzi więc, by w  poszukiwaniu 
sensu wyruszyć w drogę, na któ-
rej będą nam towarzyszyć nastę-
pujące wskazania: po pierwsze – 
„nie tracić nadziei”; w okoliczno-
ściach, których nie możemy zmie-
nić, starać się zmieniać siebie 
i własne nastawienie, we wszyst-
kim dostrzegając dobre strony 
i  możliwości. Po drugie – „pytać 
się o sens i cel swego życia”; py-
tania, dlaczego i  po co żyję, mo-
tywują do  odnajdywania swojej 
roli w  świecie. Po trzecie – „nie 
bać się cierpieć”; nie wstydzić się 
własnych łez i  słabości, bo prze-
żywanie cierpienia jest wielką od-
wagą. Po czwarte – „nie zadowa-
lać się byciem tylko częścią tłu-
mu”; nie zgadzać się na płynięcie 
z  prądem jak wszyscy, reagować 
na to, co wydaje się nienormalne, 
budować własną tożsamość. Po 
piąte – „odpowiadać na  wyzwa-
nia”; widzieć, że życie doprowa-
dza nas do  przeżywania różnych 
emocji, których nie powinno się 
tłumić, lecz powinno się je wyko-
rzystać do  konkretnych decyzji 
i do działania. Po szóste – „wypeł-
niać dzień dobrymi uczynkami”; 
dobro ma cel i  czynienie dobra 
nadaje sens naszemu życiu. Po 
siódme – „spoglądać poza siebie”, 
by nie skupiać się tylko na sobie, 
lecz przekraczając własne grani-
ce, poświęcać się dla innych i dla 
jakiejś ważnej sprawy; przez dar 
z  siebie człowiek wzrasta i  sta-
je się bardziej człowiekiem. Po 
ósme – „mieć empatię”; czuć ból 
innych ludzi, starać się rozumieć 
serce drugiego człowieka, nawet 
jeśli nie odczuwamy tego same-
go co on. Po dziewiąte – „wierzyć 
w  przemianę”; w  to, że możemy 
zmienić nasze życie, nadać sens 
trudnościom, wprowadzić w  nie 
miłość i jasno zobaczyć nasz cel.

Tradycyjna nauka chrześcijań-
ska w podobny sposób prowadziła 
człowieka do  usensownienia wła-
snego życia, nauczając o potrzebie 
ukształtowania w  sobie konkret-
nych cnót. Dziś nauczanie o  cno-
tach jest trudne do  zrozumienia, 

ale chodzi w nim o to, by człowiek 
ukształtował w sobie, we współpra-
cy z  łaską Bożą, trwałe zdolności, 
dyspozycje do  robienia rzeczy do-
brych, moralnych, tak by jak najle-
piej mógł żyć zgodnie z prawem na-
turalnym, z przykazaniami Bożymi 
i z ewangeliczną mentalnością, któ-
rą Jezus ukazał w Kazaniu na Gó-
rze. Wzrastanie w  cnotach jasno 
ukierunkowuje czyny człowieka, 
porządkuje uczucia i  sprawia, że 
żyje on zgodnie z  rozumem i wia-
rą. Jak mówi Katechizm: „Człowiek 
cnotliwy to ten, który dobrowolnie 
czyni dobro” (KKK 1804).

Na  drodze rozwoju chrześcija-
nina rodzą się cnoty teologalne, 
czyli wiara, nadzieja i miłość. Do-
datkowo w  życiu każdego pracu-
jącego nad sobą człowieka poja-
wiają się także cnoty kardynalne, 
czyli roztropność, sprawiedliwość, 
umiarkowanie i  męstwo. Każda 
z  tych cnót jest przez wieki opi-
sywana przez wielu autorów, ra-
zem z drogami wiodącymi do  ich 
osiągnięcia. Roztropność jest za-
tem zdolnością do  rozeznawania 
w  każdej okoliczności tego, co 
jest naszym prawdziwym dobrem 
i pomaga znaleźć właściwe środki, 
by to dobro wypełnić. Dzięki niej 
można bezbłędnie stosować zasa-
dy moralne, czynić dobro, a  uni-
kać zła. Sprawiedliwość sprawia, 
że oddajemy każdemu człowieko-

wi to, co mu się należy i Bogu to, 
co Mu się należy oraz szanujemy 
prawa innych, budujemy harmo-
nię w relacjach z ludźmi, jesteśmy 
bezstronni.  Męstwo z kolei zapew-
nia wytrwałość w  trudnościach 
i stałość w dążeniu do dobra, po-
maga w  przezwyciężaniu trud-
ności, w  opieraniu się pokusom, 
przezwyciężaniu strachu, uzdalnia 
do  wyrzeczeń i  ofiar w  obronie 
słusznej sprawy. Wreszcie umiar-
kowanie pozwala opanować dą-
żenia do  przyjemności, utrzymu-
je nasze pragnienia w  granicach 
uczciwości i zapewnia równowagę 
w używaniu różnych dóbr, jakie są 
na  świecie. Sprawia, że człowiek 
nie idzie ślepo za swoimi namięt-
nościami, czyli zachciankami swe-
go serca (KKK 1806-1809).

Zatem, im bardziej wzrasta-
my w  wierze, w  duchowej więzi 
z Bogiem, w zawierzeniu Jemu, im 
bardziej postawa wiary naznacza 
naszą codzienność, tym bardziej 
nasze wnętrze wypełnia się ducho-
wym bogactwem i radością. Życie 
nabiera sensu, chroniąc nas przed 
chorobą wewnętrznej pustki.

Francuski dominikanin Rémi 
Schappacher w  swojej książce 
o  potrzebie duchowego uzdro-
wienia pamięci zauważa, że życie 
pozbawione sensu jest śmiertelną 
chorobą, na którą wielu naprawdę 
umiera. Przypomina, że we Francji 

co roku czterdzieści tysięcy Fran-
cuzów, zwłaszcza młodych, odbie-
ra sobie życie, co stanowi większą 
liczbę ofiar niż tych ginących w wy-
padkach samochodowych. Decy-
dujący się na samobójstwo utracili 
sens życia, stwierdzili, że nie mają 
powodu, by żyć dalej. Francuski 
zakonnik zachęca zatem do  pod-
jęcia analizy własnego życia, 
do  zmierzenia się ze wspomnie-
niami, które często wymagają ule-
czenia poprzez spojrzenie na  nie 
w Bożej perspektywie. W ten spo-
sób, krok po kroku, eliminuje się 
wszystkie non-sensy, by pozostało 
to, co prawdziwe. Pojawia się zro-
zumienie tego, w jaki sposób Bóg 
jest z  tymi, którzy Go miłują 
i współdziała we wszystkim dla 
ich dobra (Rz 8,28). 

Brat Rémi zachęca też, by 
zauważyć, że nie jesteśmy jedy-
nymi autorami naszej historii, 
że tworzy ją z nami Bóg i speł-
nienie naszego życia dokonu-
je się w Jego obecności, nawet 
gdy jesteśmy grzesznikami. 
Nie ma żadnej cząstki naszego 
życia, która rozgrywa się poza 
Bożą obecnością. 

Zachęcam więc razem z  bra-
tem Schappacherem (autorem 
książki Porzuć swoją prze-
szłość, czyli o uzdrowieniu pa-
mięci, Kraków 2004): „Odczytaj-
my na nowo swoją historię, pomni 
na to, że Bóg jest obecny w każdej 
sekundzie naszego życia. Pamię-
tajmy, że chrześcijanie powinni 
wspomagać jedni drugich. Ci, któ-
rzy rozumieją Słowo Boże, niech 
wskażą sens życia poszukującym. 
Bóg pragnie nadać sens naszemu 
życiu teraz i w wieczności. Prze-
cież powiedział: Przyszedłem po 
to, aby owce miały życie i mia-
ły je w obfitości (J 10,10)”.

IM BARDZIEJ WZRASTAMY W DUCHOWEJ 
WIĘZI Z BOGIEM, IM BARDZIEJ POSTAWA 

WIARY NAZNACZA NASZĄ CODZIENNOŚĆ, 
TYM BARDZIEJ NASZE WNĘTRZE WYPEŁNIA 
SIĘ DUCHOWYM BOGACTWEM I RADOŚCIĄ. 

ŻYCIE NABIERA SENSU, CHRONIĄC NAS PRZED 
CHOROBĄ WEWNĘTRZNEJ PUSTKI. BÓG NADAJE 
SENS NASZEMU ŻYCIU TERAZ I W WIECZNOŚCI.

Fot. Bartek Pulcyn
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Co zatem myślę o  pojęciu 
„choroba ciała, umysłu i duszy”? 
Sądzę, że wyraża ono jeden z re-
zultatów procesu, który jest wpi-
sany w  naszą obecność na  tym 
świecie i dotyczy wszystkich, nie-
zależnie od  pochodzenia, wieku, 
wyznania czy rasy. Podobnie jak 
prawo grawitacji. Bo czy nam się 
podoba, czy nie, grawitacja obo-
wiązuje wszystkich. Ciało, umysł 
i dusza to system naczyń połączo-
nych. Gdy równowaga pomiędzy 
nimi zostaje zakłócona, z czasem 
może pojawić się choroba.

Wyobraźmy sobie dziecko, które 
przychodzi na świat. Jest beztroskie, 
radosne i  bardzo ciekawe wszyst-
kiego, co go otacza. W  momencie 
narodzin dziecko jawi mi się jako 
symbol zdrowego połączenia ciała, 
umysłu i duszy, które współdziałają 
ze sobą. Gdy dziecko płacze, to pła- Muzyka
ciała, umysłu i duszy

cze całym sobą. Podobnie cieszy się 
całym sobą – emanuje radością, roz-
promienia całe otoczenie.

Niektórzy filozofowie mówią, że 
w życiu dorosłego człowieka chodzi 
o  to, by stać się ponownie dziec-
kiem, które potrafi żyć w pełni. Bar-
dzo mi się ta myśl podoba, zwłasz-
cza w  kontekście rozważań współ-
działania ciała, umysłu i duszy.

Co się takiego dzieje, gdy dora-
stamy? Myślę, że tak jak podlega-
my sile grawitacji, podlegamy też 
oddziaływaniu naszego otoczenia, 
a szczególnie naszych najbliższych. 
Pod ich wpływem kształtujemy swój 
umysł oraz uczymy się wyrażać lub 
blokować emocje. Z umysłem spra-
wa wydaje się dość prosta. Nasi naj-
bliżsi przekazują nam swoje nawyki 
myślowe, a  my je albo przyjmuje-
my, albo odwracamy się od  nich 
o  180 stopni. Potem, gdy uznamy 
to za  stosowne, sami kształtujemy 
swój umysł, który ma szansę zna-
leźć się gdzieś pomiędzy tymi dwo-
ma biegunami. Gdy mamy szczę-
ście, dostajemy od  bliskich dobre 
„oprogramowanie”, które w  życiu 
dorosłym nie wymaga częstych „ak-
tualizacji”. W  innych przypadkach, 
nasze umysły mogą płatać nam figle 
i w dorosłym życiu możemy stanąć 
nawet przed wyzwaniem „budowa-
nia systemu od podstaw”. Ponadto, 
ważne jest też, jak nasz umysł wy-

korzystujemy. Jeśli na  pytanie: „co 
czujesz”, odpowiadamy: „myślę, że 
czuję…” – to może być wskazówką, 
że próbujemy wykorzystywać umysł 
nie tylko do myślenia, ale też do od-
czuwania. 

Rozwój duszy widzę trochę ina-
czej, bo dziecko potrafi zachwycać 
się na  100% nawet najmniejszy-
mi rzeczami. Potrafi całym swoim 
duchem być tu i teraz prawdziwie 
obecne. I tak samo potrafi wyrażać 
to, czego doznaje. Częściej robi to  
ciałem (mowa ciała), rzadziej wy-
raża  to słowami. Gdy dorastamy, 
część z nas nadal potrafi zachwy-
cać się, przeżywać i wyrażać emo-
cje. Część z  nas potrafi niektóre 
emocje wyrażać z łatwością, a nie-
które z trudem. Ilu jest jednak do-
rosłych, którzy potrafią równać się 
w autentyczności wyrażania stanu 
swojej duszy z dziećmi? 

A  co z  ciałem? Myślę sobie, 
że przez wiele, wiele lat nasze 
ciało – nasz umysł i  duszę jakoś 
nosi i  znosi. Ale mam poczucie, 
że współczesny świat stara się 
dzielić nasze umysły, dusze i ciała 
na odrębne kawałki. W szczegól-
ności ciało bywa często odrywane 
od reszty; jest uprzedmiotawiane 
i umniejszane. Tymczasem dopó-
ki mamy ciała, dopóty możemy 
kształtować umysł, mamy w czym 
nosić duszę. Czyż to nie wystar-

czający powód, by ciału stale po-
święcać dużo uwagi?

Ciało pamięta. Pamięta wszyst-
ko. Dlatego im więcej przeżyliśmy 
traumatycznych chwil, tym waż-
niejsze jest dbanie o  ciało, które 
było z nami w najtrudniejszych mo-
mentach. Mówi się wręcz o tym, że 
w traumatycznej sytuacji, niektóre 
części naszego ciała mogą zostać 
napięte, usztywnione lub wręcz 
„odcięte”, a w  konsekwencji – na-
turalny proces przepływu energii 
i  emocji zostaje zablokowany. Im 
więcej ciało „doświadczyło” trud-
nych emocji do zapamiętania, tym 
bardziej będzie zablokowane. Pro-
blemem nie jest jednak to, że ciało 
napina się w trudnych sytuacjach, 
bo kurczenie się w sobie jest w sy-
tuacji zagrożenia procesem na-
turalnym; w  pewnych sytuacjach 

może nam to ratować życie, przy-
gotować nas do walki lub ucieczki. 
Problemem jest natomiast to, że 
wielu z nas się blokuje, nie potra-
fiąc domknąć sytuacji zagrożenia 
i  wrócić do  sytuacji bezpiecznej. 
Wówczas nasze  umysły, dają-
ce nam świadomość i  racjonalne 
myślenie, obracają się przeciwko 
nam i  utrudniają uwolnienie się 
od  traumy. Utrudniają to, z  czym, 
na  przykład, antylopa, uszedłszy 
z  życiem w  konfrontacji z  lwem, 
radzi sobie doskonale; nawet jeśli 
wejdzie w stan zagrożenia, potrafi 
szybko wrócić do stanu równowagi, 
stosując uzdrawiający mechanizm 
uwalniania traumatycznego napię-
cia: resetowanie układu nerwowe-
go poprzez neurologiczne drżenie.

Można powiedzieć, że wie-
lu z  nas utraciło swoją zdolność 

do odreagowywania sytuacji kry-
zysowych i powrotu do stanu po-
czucia bezpieczeństwa. W  skraj-
nych przypadkach może być wręcz 
tak, że przebywanie w sytuacjach 
bezpiecznych i komfortowych nie 
będzie czymś naturalnym. Para-
doksalnie możemy wówczas od-
czuwać duży dyskomfort i niepo-
kój oraz mówić do siebie: „Jakoś 
za  spokojnie jest. Tylko patrzeć 
jak zaraz coś wybuchnie”. W  ta-
kiej sytuacji, „naturalne i przewi-
dywalne” będzie środowisko sta-
łego zagrożenia. Praca, w  której 
spotykamy się z  psychopatą czy 
chociażby partner z  zaburzoną 
osobowością – mogą być wówczas 
wskaźnikiem, że to nas dotyczy. 

Choroba to w mojej opinii stan 
nierównowagi, w którym ciało już 
nie daje sobie rady i  poddaje się 

MOJE PIERWSZE SKOJARZE-
NIE Z CHOROBĄ CIAŁA, UMY-
SŁU I DUSZY –  TO ALKOHO-
LIZM. NIEMAL JEDNOCZEŚNIE 
POJAWIA SIĘ WE MNIE SPRZE-
CIW, ŻE TO SKOJARZENIE JEST 
NIE TYLKO ZBYT WĄSKIE, ALE 
RÓWNIEŻ NIESPRAWIEDLIWE 
I STYGMATYZUJĄCE. DLACZE-
GO? DLATEGO, ŻE CHORO-
BA CIAŁA, UMYSŁU I  DUSZY 
NIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE 
OSÓB UZALEŻNIONYCH, LECZ 
W MNIEJSZYM LUB WIĘKSZYM 
STOPNIU NAS WSZYSTKICH.

GDY MAMY SZCZĘŚCIE, W OKRESIE DZIECIĘCTWA DOSTAJEMY 
OD BLISKICH DOBRE „OPROGRAMOWANIE”, KTÓRE W ŻYCIU 

DOROSŁYM NIE WYMAGA CZĘSTYCH „AKTUALIZACJI”. 
W INNYCH PRZYPADKACH, NASZE UMYSŁY MOGĄ PŁATAĆ NAM 

FIGLE I W DOROSŁYM ŻYCIU MOŻEMY STANĄĆ NAWET PRZED 
WYZWANIEM „BUDOWANIA SYSTEMU OD PODSTAW”.
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 CIAŁA, UMYSŁU I DUSZY 
MOŻNA SŁUCHAĆ JAK KONCERTU –  

WYŁAPUJĄC POSZCZEGÓLNE GRUPY 
INSTRUMENTÓW LUB SŁUCHAJĄC 
ICH WSPÓŁBRZMIĄCYCH. ŻADNA 

Z METOD SŁUCHANIA NIE JEST 
ANI LEPSZA, ANI GORSZA. WARTO 

JEDYNIE PAMIĘTAĆ, ŻE NAWET 
JEŚLI JAKIEGOŚ INSTRUMENTU 

W ORKIESTRZE NIE POTRAFIMY 
USŁYSZEĆ, ON GRA.

Rafał Stolarek
prowadzi blog
NaszeRelacje.pl

pod ciężarem zmęczonego umysłu 
i  poranionej duszy. Gdy jesteśmy 
w równowadze, to nawet gdy zda-
rzy się sytuacja zagrożenia, to jest 
ona wyjątkiem, podczas którego 
uruchamiamy adekwatne emocje, 
a nasz umysł wspiera nas w decy-
zji: walka lub ucieczka. Gdy jednak 
doznamy zamrożenia, przestymu-
lowania albo długotrwałego prze-
bywania w strefie zagrożenia – to 
czy możemy oczekiwać, że nasze 
ciała sobie z tym poradzą bez bo-
lesnych konsekwencji?

Choroba to przykry stan, ale 
można ją również zobaczyć jako 
wołanie naszego ciała o  zwróce-
nie na  siebie uwagi. Zazwyczaj 
chorobę poprzedzają wcześniej-
sze, niekiedy bardzo subtelne sy-
gnały płynące z ciała. Jeśli jednak 
są one ignorowane lub po prostu 
niezauważane – to czy można 
mieć do ciała żal, że domaga się 
większej uwagi? Dla przykładu: 
Co robi tak wiele osób, gdy za-

czyna je boleć głowa? Czy zasta-
nawia się nad tym, jakie emocje 
zostały niewyrażone, czy raczej 
szybko sięga po tabletkę od bólu 
głowy? Czy bolący kark jest po-
dejrzewany o to, że napinając się, 
powstrzymuje uczucia napływają-
ce z ciała? Czy lepiej powód bólu 
zrzucić na stres w pracy i tym sa-
mym zamknąć temat?

Grawitacja wydaje mi się dobrą 
ilustracją dla całego zagadnienia, 
gdyż polega na  przyzwyczajeniu 
się do  tego, że oddziałuje na  nas 
przyciąganie. Na co dzień nie my-
ślimy o  tym, że działa na nas siła 
grawitacji, bo jesteśmy z tym oswo-
jeni. Gdybym nagle przeniósł się 
na księżyc, gdzie przyciąganie gra-
witacyjne jest sześciokrotnie mniej-
sze, to z pewnością czułbym się co 
najmniej nieswojo. Musiałbym nie-
jako na nowo nauczyć się chodzić.

Tak więc zwracam się do  Cie-
bie Czytelniku: Jeśli zauważasz, 
że przebywanie w strefie zagroże-

nia jest dla Ciebie „naturalne”, to 
zachęcam Cię do wychodzenia ze 
„strefy komfortu” i  odwiedzania 
strefy bezpiecznej. Początkowo 
owe wyjścia mogą być jak wypra-
wy na  księżyc, podczas których 
oprócz spokoju i poczucia bezpie-
czeństwa, możesz doznać lęku, 
poczucia braku przewidywalności, 
poczucia ciężkości. Ponadto warto 
pamiętać, że przestymulowanie 
może być tak samo negatywne 
w  skutkach jak stan totalnej bez-
silności. Analogicznie widzę sytu-
ację, gdy naturalna jest dla Ciebie 
strefa bezpieczna. Uważam, że 
wówczas również warto udawać 
się w tę drugą strefę, by móc lepiej 
poznać samego siebie.

Zachęcam Cię do  częstych 
i  jednocześnie krótkich wypraw 
w  przestrzeń, w  której masz 
jeszcze coś do zrobienia, ułoże-
nia, domknięcia. Niech to będzie 
taki wypad na 70% Twoich moż-
liwości. Dlaczego? Bo to, co jest 

mniejsze, łatwiej jest zintegro-
wać, a to co jest zbyt duże, łatwo 
rozprzestrzenia się i robi więcej 
szkody niż pożytku.  Życzę Ci 
jednocześnie podążania w  kie-
runku, w  którym Twój umysł, 
ciało i  dusza działały w harmo-
nii, w  pełni, w  równowadze. 
Piękne jest to, że ciała, umysłu 
i duszy można słuchać jak kon-
certu – wyłapując poszczególne 
grupy instrumentów lub słucha-
jąc ich współbrzmiących. Żadna 
z  metod słuchania nie jest ani 
lepsza, ani gorsza. Warto jedy-
nie pamiętać, że nawet jeśli ja-
kiegoś instrumentu w orkiestrze 
nie potrafimy usłyszeć, on gra.

Fot. Pixabay
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Jeszcze zdążymy w dżungli ludzkości siebie odnaleźć.
Edward Stachura

o tym wiemy. A ludzie spoza tych liter 
może nigdy sobie nie uświadomią, jak 
dużym cieniem rodzinna dysfunkcja 
kładzie się na nasze życie. I jak dobrze 
jest to zrozumieć i coś z tym zrobić.

W  moim przypadku wychowanie 
w  domu alkoholowym źle wpływało 
zwłaszcza na  moją wrażliwą, arty-
styczną duszę. Byłam wycofana i  ży-
łam w swoim intymnym świecie. Zro-
biłam sobie ostatnio test na  autyzm 
i osiągnęłam 32 na 50 punktów. Zasu-
gerowano mi, żeby udać się do porad-
ni w  celu zdiagnozowania spektrum 
(co daje do  myślenia, nieprawdaż?). 
Niemniej jednak – życie z ojcem, nie-
pijącym alkoholikiem i  współuzależ-
nioną mamą zrobiło swoje, dokładając 
kilka rzędów cegieł do muru, którym 
mój artyzm (autyzm?) odgradzał mnie 
od świata. Niszczało to, co próbowało 
kiełkować za tym murem.

Ale dość już wspomnień z prze-
szłości! Dość mącenia umysłu i rozpa-
miętywania doświadczanych cierpień 
ciała i  duszy. Oto LISTA OSOBISTA 
zdrowiejącego DDA po przejściach.

• Nie myślę za  innych (a  przynaj-
mniej mocno się staram).

• Nie myślę: „a co oni sobie pomyślą”.
• Słucham intuicji i działam zgodnie 

z pierwszym odruchem. 
• Nie nasiąkam czyimś nastrojem 

(wyjątkowo trudne, ale stawiam 
blokady).

• Przyznaję się do błędów i próbuję 
je naprawiać. 

• Mówię: „muszę pomyśleć”, „jesz-
cze nie wiem”, „jednak nie” – za-
miast zgadzać się z  nieszczerym 
entuzjazmem.

• Nie reguluję sobie emocji ibupromem.
• Daję sobie prawo, żeby zmienić 

KOCHAM MAMĘ.
PRZYZNAJĘ SIĘ DO 

BŁĘDÓW
I PRÓBUJĘ JE 

NAPRAWIAĆ. 
UMIEM PRZEPROSIĆ. 

WYBACZAM.

NIE JESTEM 
W ZWIĄZKU

Z OSOBĄ 
UZALEŻNIONĄ. 

ZACZYNAM BYĆ 
ŚWIADOMA SWOJEJ 

WARTOŚCI. 

Ewa  Skórska

Jakiś czas temu byłam u  lekarza medycyny pracy, aby uzyskać urlop 
na ratowanie zdrowia (nauczyciele mogą się o to ubiegać). Patrząc na moją 
„dokumentację medyczną” od psychiatry i psychologa, lekarz, laryngolog, wy-
patrzył frazę: pacjentka z  syndromem DDA. „Co to za  syndrom?” – pyta 
zdziwiony, takim, może to znacie, tonem: „skoro ja o tym nie słyszałem, to tego 
nie ma”. „Dorosłe dziecko alkoholika – mówię. – Mój ojciec jest alkoholikiem, 
więc…”. „Mieszka pani z ojcem?” – dziwi się. „Nie mieszkam”. „To w czym pro-
blem?”. Wyjaśniam więc. Wzdycham w duchu, wznoszę oczy ku niebu, proszę 
o siłę i cierpliwość. I mówię, że ojciec nadal jest alkoholikiem, niepijącym i nie-
trzeźwiejącym. Nadal czasami jest mi z nim bardzo ciężko. I nadal jestem jego 
dorosłym dzieckiem, nic się tutaj nie zmieni. Wspominam o współuzależnieniu. 
Lekarz wygląda na nieprzekonanego, ale nie dyskutuje z pacjentką, która ma 
zaświadczenie od psychiatry i w dodatku jest jakimś DDA. 

Wychodzę z gabinetu z potwierdzeniem, że wymagam urlopu do końca czerwca 
2020 i nie mogę pojąć, że ktoś w roku 2019 mógł nie słyszeć o DDA, współuzależ-
nieniu, a i o samym alkoholizmie wie najwyraźniej niewiele; w porównaniu z nim 
jestem ekspertem na skalę wschodnioeuropejską. Staram się nie ciskać gromów 
na niedouczonych laryngologów w podeszłym wieku, którzy nie znają podstawo-
wych pojęć i myślę sobie, że w sumie może miał szczęście, że akurat ta sfera życia 
go ominęła. Ja też wiem niewiele o stomii, niepełnosprawności czy dwubiegunówce. 
I nie spędza mi to snu z powiek. No, ale on jest lekarzem. Ale może nie jest ciekaw, 
co tam słychać po drugiej stronie stetoskopu.

To wszystko przesuwa mnie w stronę rozmyślań, jak moje życie ewolu-
owało na przestrzeni kilkunastu lat, czyli od roku 2004, kiedy to  dowiedzia-
łam się o  syndromie DDA. Myślę o  tych wszystkich artykułach i  książkach, 
o terapiach, indywidualnych i grupowych na NFZ i prywatnie, we wspólnocie 
i poza nią, o pięciu latach w Strzyżynie, o dniach skupienia w Zakroczymiu, 
o mityngach AA, Al-Anon i DDA, o tym wszystkim, co pomogło mi znaleźć się 
tu, gdzie jestem.

Zastanowiłam się też, co dla mnie znaczył – i  co znaczy teraz – fakt, że 
jestem DDA. I pomyślałam sobie, że to, kim jest DDA, najlepiej oddawałaby 
LISTA MENTALNYCH ZMIAN I ŻYCIOWYCH OSIĄGNIĘĆ. Do jej napisania już 
od dłuższego czasu się zabierałam. Bo patrząc na to, jak jest już teraz, całkiem 
nieźle widać, jak słabo było jeszcze niedawno. 

Poczułam przy tej okazji  akceptacyjny smutek, jak bardzo, będąc DDA, mia-
łam do tyłu w porównaniu z tymi nie DDA. Jak bardzo „rodzinny alkoholizm”, 
który jest chorobą ciała, umysłu i duszy, drenuje z miłości, szacunku, pewności 
siebie, umiejętności zachowań społecznych, jak każe nakładać maski, robić to, 
czego nie chcemy, jak zamyka nam usta, związuje ręce, pozbawia woli... na-
wet jeśli nie mieszka się już z żadnym uzależnionym. My – DDA/DDD – dobrze 

• Piszę książkę, której może nikt ni-
gdy nie wyda, ale i tak jest fajnie. 

• Nie traktuję czyjejś opinii jak 
prawdy objawionej. 

• Nie myślę – „niech już będzie jak 
jest, po co mi to, a  komu to po-
trzebne” – tylko działam.  

• Wychodzę do ludzi, pomagam im. 
• Mam przestrzeń tylko dla siebie.
• Jestem świadoma swojego pozio-

mu energii i  czuję, kiedy trzeba 
powiedzieć:„dość”. 

• Opiekuję się sobą, wsłuchuję się  
w swoje potrzeby.

• Szanuję innych. 
• Akceptuję przeszłość. 
• Kocham siebie.  
• Wybaczam. 
• Nie mam poczucia winy, nie mam 

poczucia winy...
Bardzo się z tego wszystkiego cie-

szę – jeśli w ferworze działań wszel-
kich nie zapomnę tego robić. Teraz 
wydrukuję sobie tę listę i  powieszę 
w  sypialni, i  będę mogła codziennie 
pamiętać, jakie postępy poczyniłam 
i jak fajnie mi jest w moim życiu; jak 
bardzo jestem szczęśliwa. 

Wszystkim czytelnikom życzę 
szczęścia! Życzę zrozumienia, że co 
by nie mówić, jest dobrze. Bo żyjemy, 
bo poczyniliśmy postępy i jest nam ze 
sobą (oraz innymi) całkiem przyjem-
nie. A będzie już tylko lepiej!

Lista życiowych 
osiągnięć

zdanie lub plany.
• Bronię swoich poglądów, które wy-

rażam. 
• Nie traktuję czyjejś opinii jako kry-

tyki albo ataku. 
• Nie wchodzę w niepotrzebne kon-

flikty.
• Umiem przeprosić. 
• Akceptuję fakt, że inni mają wła-

sny pomysł na  życie, rozbieżny 
z moim. 

• Kocham moją mamę. 
• Potrafię objąć ojca na pożegnanie 

i myśleć o nim z wyrozumiałością.
• Nie kontaktuję się z  byłym mężem, 

czynnym alkoholikiem.
• Nie mam JUŻ poczucia winy z po-

wodu dzieciństwa mojego dorosłe-
go syna.

• Chodzę z synem na kawę i słucham, 
co u niego słychać. 

• Czytam książki dla dzieci i śpię w ży-
rafowej piżamie, i cieszy mnie to. 

• Przyznaję, że czegoś nie umiem 
i proszę o pomoc. 

• Przyznaję, że czegoś nie umiem 
i się uczę. 

• Przyznaję, że czegoś nie umiem 
i tak już zostanie. 
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 zisiaj nie wstydzę się już, że 
mój tata był alkoholikiem! Po jakimś 
czasie dołożył wszelkich starań, by 
wyzwolić się z  choroby atakującej 
ciało, umysł i duszę.

Choroba ta zaatakowała nie tylko 
tatę, pośrednio dotknęła również 
mamę, a przede wszystkim zawład-
nęła na długie lata mój umysł duszę 
i ciało. Alkohol naruszył mój ducho-
wy spokój i zburzył mój system war-
tości. Obrócił moje życie i życie całej 
naszej rodziny w ruinę.

Dorastając, żyłam w  bezustan-
nym zakłamaniu i  braku szczeroś-
ci z  ludźmi, którzy jak w  krzywym 

ALKOHOLIZM TO CHOROBA CIAŁA, ALE PRZEDE WSZYSTKIM UMYSŁU I DUSZY. ZANIM CIAŁO DA 
ZNAĆ, ŻE JEST CHORE – UMYSŁ I DUSZA SĄ JUŻ W ZAAWANSOWANYM STADIUM CHOROBY, KTÓRA 
DOTYKA NIE TYLKO ALKOHOLIKA. JEST JAK RAK Z PRZERZUTAMI, KTÓRY TOCZY CAŁĄ RODZINĘ. 

RESPEKTUJĄC WSKAZANIA PROGRAMU 12 
KROKÓW, OTRZYMAŁAM WIELKI DAR – ŻYCIE 

W HARMONII PSYCHOFIZYCZNEJ. MOJE CIAŁO, UMYSŁ 
I DUSZA – SYGNALIZUJĄ MI, ŻE JESTEM NA ETAPIE 

WIELOASPEKTOWEGO ROZWOJU.

w  domu i  w  szkole, a  nadto – nie 
mogłam wytrzymać już sama ze 
sobą. Znalazłam się nad przepaścią, 
w  duchowej próżni – bez pomoco-
wych ofert.

To bolesne doświadczenie do-
prowadziło mnie w  końcu przed 
oblicze Siły Wyższej i  do  gabinetu 
terapeutycznego.

Z  perspektywy czasu patrzę 
na moje doświadczenia „nowymi” 
oczami: jestem pewna, że Bóg 
wyprowadził mnie na  pustynię, 
abym mogła bez jakichkolwiek 
rozproszeń przyjrzeć się sytuacji, 
w jakiej się wtedy znalazłam oraz 
bym mogła naprawić swoje do-
tychczasowe życie.

Podczas „pustynnej wędrów-
ki” mogłam raz jeszcze dogłębnie 
poczuć wszystko, co w  przeszło-
ści działo się w  moim życiu oraz 
otworzyć się na  swoje pragnienia. 
Początkowo nie były to łatwe do-
świadczenia, bo moje zranienia 
były głębokie i przez długi czas nie 
mogły się zabliźnić. Ale coraz czę-

ściej czułam, że Bóg jest przy mnie i że moje zmagania ze sobą – są po coś.
Słowem, na pustynnej drodze nabrałam ochoty na nowe, lepsze życie. 

Podczas  wędrówki zapragnęłam zdrowieć fizycznie, rozwijać się intelek-
tualnie i duchowo. Przede wszystkim w zaciszu gabinetu terapeutyczne-
go i znanej mi od dzieciństwa kaplicy, czując się bezpiecznie, dokonałam 
pierwszego wybaczenia win; najpierw sobie, a następnie moim rodzicom.

Jakież to było wyzwalające uczucie! Przebaczenie dało mi siłę i chęć 
do dalszych zmian i pracy nad sobą. Zaczęłam patrzeć na świat inaczej. 
Z osoby podejrzliwej, smutnej i apatycznej zmieniłam się na ufną i pełną 
energii. Tryskałam dobrymi pomysłami na zmianę swojego chorego życia. 
Stałam się jednocześnie odważna i  asertywna. Potrafiłam wypowiedzieć 
stanowcze NIE, kiedy czułam zagrożenie czy dyskomfort. Rozpoczęłam ży-
cie w prawdzie i w zgodzie z samą sobą.

Początki były bardzo nieudolne. Uczyłam się „nowego życia”, powiela-
jąc błędy wyuczone i zaczerpnięte ze „starego”. Korygowałam je jednak 
na bieżąco, korzystając często z rad mojego przewodnika duchowego i te-
rapeuty jednocześnie. Chęć zmiany była na tyle silna, że w końcu udało mi 
się przezwyciężyć trudności. W końcu zaczęłam odczuwać radość i szczę-
ście. Odkrywałam drzemiące we mnie talenty i umiejętności. Rozwijałam 
je, dając sobie jednocześnie prawo do popełniania błędów.

Z „pustynnego szlaku” wkroczyłam w życie pełne różnorodności, wielo-
barwne, nie pozbawione ciekawych i kreatywnych ludzi.

Dziś staram się nie tłumić emocji – ani tych dobrych, ani tych 
złych. Żyję w poczuciu zgodności ze sobą i otaczającym mnie świa-
tem. Nie odmawiam sobie przy tym nawet marzycielstwa. Śpiewam 
z „Perfektem”: 

Jutro świat nas pokocha,
Z nieba sypnie się grosz.
Pobujamy w obłokach
Tacy wolni od trosk. 

Dziś potrafię cieszyć się małymi rzeczami i radzę sobie z codziennymi kło-
potami. Czuję się jak zwycięzca! Pokonałam chorobę, odnajdując pełnię życia.

Nie jest jednak tak, że nie miewam żadnych problemów czy złego sa-
mopoczucia. Czasem dusza daje mi znać poprzez ciało, że dzieje się ze 
mną coś złego. Umiem rozpoznawać te sygnały. „Zaglądam wtedy w głąb 
siebie”, w głąb  mojej duszy. I staram się znaleźć rozwiązanie owych pro-
blemów. Nauczyłam się tego poprzez medytację i ćwiczenia z ciałem.

Wszystkimi troskami staram się na bieżąco dzielić z bliskimi, z przyja-
ciółmi. Szukając dobrych rozwiązań, chętnie słucham ich rad i zwracam 
się o pomoc. Nie wstydzę się. Uważam, że szkoda czasu na popełnianie 
błędów z przeszłości (nie jestem już Zosią Samosią).

Przede wszystkim mam do dyspozycji znakomite narzędzie, jakim jest 
Program 12 Kroków.  Respektując jego wskazania, otrzymałam wielki dar 
– życie w harmonii psychofizycznej. Moje ciało, umysł i dusza – sygnalizują 
mi, że jestem na etapie wieloaspektowego rozwoju.  

Rebeka

zwierciadle zniekształcali rzeczywistość. W mojej rodzinie nikt nie mógł na ni-
kim polegać, nikt nikomu nie pomagał, będąc  skoncentrowanym na sobie. Do-
skwierał mi brak relacji, empatii, wzajemnego wspierania się. Każdego dnia 
towarzyszyło mi uczucie zagrożenia, a jednocześnie odczuwałam złość, gniew 
i wstyd. Żyłam w poczuciu krzywdy i winy. Mieszkałam na powierzchni 70. 
metrów kwadratowych, a czułam się jak bezdomna. Dom nie był moją twier-
dzą, w której znajdowałam schronienie. Paradoksalnie schronienia szukałam 
na ulicy pośród obcych ludzi, gdyż często pijany ojciec ze współuzależnioną 
mamą urządzali w domu libacje, a po nich głośne awantury.

Alkohol był moim osobistym wrogiem, a mimo tego jako nastolatka uży-
wałam go, podobnie jak inne substancje psychoaktywne. W końcu straciłam 
kontrolę nad konsumpcją środków odurzających i tkwiłam w uzależnieniu 
od nich przez wiele lat. Straciłam przy tym sens życia. Straciłam  nadzie-
ję na „lepsze jutro”. I było mi wszystko jedno, z kim przebywam i dokąd 
idę. Żyłam w przekonaniu, że nikt mnie nie rozumie, że nikt mnie nie ko-
cha. Osamotniona nie mogłam już udźwignąć piętrzących się problemów 

Nie rezygnuję nawet z marzycielstwa
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Zastanawiałeś się kiedyś, 
jakby to było, gdybyś urodził się 
nie mężczyzną, lecz kobietą? Lub 
odwrotnie. Gdybyś przyszedł 
na  świat w  innej rodzinie, w  in-
nym mieście, w  innym kraju? Ja 
wiele razy o  tym myślałam. Jako 
nastolatka wręcz marzyłam o tym, 
że pewnego dnia dowiem się, że 
po moich narodzinach zaszła po-
myłka, żę moi prawdziwi rodzice 
zabrali inne dziecko, a ja trafiłam 
do  obcych ludzi. Nie podążałam 
za  tym marzeniem jednak zbyt 
długo, ponieważ przy mojej dość 
wysokiej empatii zaczynałam mar-
twić się o dziecko, które trafiłoby 
na moje miejsce. W konsekwencji 
uznawałam, że nawet jeśli zaszła 
taka pomyłka, to lepiej, aby zosta-
ło wszystko tak jak jest, bo prze-
cież nikt inny nie poradziłby so-
bie na moim miejscu; tak zwykle 
myśli każdy „bohater rodziny”. 
Dziś myśląc o  tym, uśmiecham 
się i  mam poczucie, jakby to, 
o czym piszę, wcale nie dotyczyło 
mnie. Nauczyłam się żyć sama ze 
sobą oraz z moimi bliskimi – tymi 
zdrowymi, ale przede wszystkim 
z tymi, na których alkoholizm od-
cisnął swoje znamię.

Oddzieliłam 
taty życie
od swojego

Aneta

Mój tata jest alkoholikiem. 
Wyprowadziliśmy się od  niego 
z mamą i braćmi, gdy skończyłam 
10 lat. Niewiele pamiętam z tego 
okresu; szczerze mówiąc, oprócz 
zabaw ze skakanką, jedynie awan-
tury i odwiedziny w więzieniu. Ale  
jednak jest jedna rzecz, a właści-
wie słowo, które mocno zapadło 
mi w  pamięci z  okresu dzieciń-
stwa. Do dziś słyszę słowo „nie”. 
NIE mów, NIE ufaj, NIE pytaj, 
NIE krzycz, NIE płacz, NIE idź 
tam, NIE ruszaj, NIE dotykaj, NIE 
śmiej się, NIE denerwuj mnie, 
NIE przeszkadzaj mi, nawet NIE 
próbuj tego zrobić. 

W  domu nie mogliśmy robić 
niczego, co by mogło nie spodo-
bać się tacie, wprawić go w złość 
lub doprowadzić do  konfronta-
cji z mamą, bo w  jego oczach to 
ona była odpowiedzialna za naszą 
„niesforność”. Już wtedy moim 
najważniejszym celem był perfek-
cjonizm. W  szkole zawsze byłam 
najgrzeczniejsza, czytanki recyto-
wałam z pamięci, a tabliczkę mno-
żenia znałam tak dobrze, jak mój 
starszy brat. W drugiej klasie wy-
grałam konkurs na najsympatycz-
niejszą koleżankę. Byłam bardzo 

lubiana i  ceniona. Karmiłam się 
tym, ponieważ w domu nikt nie in-
teresował się moją osobą. Mama 
oczywiście robiła wszystko, aby 
nam niczego nie brakowało, ale 
brakowało nam prawie wszystkie-
go, a zwłaszcza – miłości, blisko-
ści, czułości, rozmowy, a  czasem 
nawet spokojnego snu. 

Gdy skończyłam 9 lat i zaczy-
nałam rozumieć coraz więcej, po 
kolejnej kłótni rodziców namó-
wiliśmy mamę – ja i  mój wtedy 
12-letni brat – na odseparowanie 
się od taty. Nie była przekonana, 
z  pewnością się bała, a  drugiej 
strony może w głębi duszy miała 
nadzieję na  zmianę jego zacho-
wań. Udało nam się jednak ją 
przekonać. Przeprowadziliśmy 
się do babci. Ale po kilku dniach 
tata zaczął nas tam nachodzić. 
Przepraszał, obiecywał poprawę, 
prosił, abyśmy wrócili do domu. 
Po dwóch tygodniach znów z nim 
zamieszkaliśmy. Jego obietnice  
jednak nie miały nic wspólnego 
z rzeczywistością. Kolejna potęż-
na awantura skończyła się aresz-
towaniem taty. Mieliśmy wtedy 
czas na spokojną przeprowadzkę 
i  próbę rozpoczęcia „nowego” 
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do niego chociaż na krótką chwilę, 
aby wypełnić swój obowiązek. Za-
wsze też miałam nadzieje, że to mu 
pomoże, że zobaczy, jak mi na nim 
zależy, że to go zmieni, uzdrowi. 
Chciałam być jego wybawcą. 

Niestety moje wizyty u  taty 
zawsze kończyły się rozczarowa-
niem, zawstydzeniem, poczuciem 
żalu i smutku. A gdy już weszłam 
w wiek dojrzewania, nasze spotka-
nia często kończyły się kłótniami. 
Wielokrotnie słyszałam: „Jesteś 
jak matka, tylko awantury wszczy-

UWOLNIŁAM SIĘ OD CHORYCH 
SCHEMATÓW I POTRZEBY RATOWANIA 

ŚWIATA, A ZWŁASZCZA TATY, KTÓRY 
WCIĄŻ JEST CZYNNYM ALKOHOLIKIEM. 
CORAZ BARDZIEJ POGARSZA SIĘ JEGO 
STAN ZDROWIA I ZASMUCA MNIE TO, 

ALE JEDNAK POTRAFIĘ JUŻ ODDZIELIĆ 
JEGO ŻYCIE OD SWOJEGO.

życia. Było inne, ale nadal nie 
było spokojne, nie gwarantowało 
mi bezpieczeństwa, którego po-
trzebowałam.

Od  taty byłam odseparowana 
jedynie fizycznie, bo myślami cały 
czas byłam przy nim. Myślałam 
o tym, że jest samotny, opuszczo-
ny, skrzywdzony przez nas, że nie 
ma stałej pracy, że brakuje mu je-
dzenia…  Mama nigdy nie zabra-
niała nam odwiedzania go. A  ja 

nawet czułam przymus widywa-
nia się z nim.  Z wiekiem jednak 
coraz bardziej czułam się przez 
niego oszukana, ponieważ nawet 
podczas naszych spotkań alko-
hol był  dla niego najważniejszy. 
Wielokrotnie, kiedy byłam u  nie-
go, pił; czasem sam, a  czasem 
z  kolegami. W  takich sytuacjach 
albo płakałam, albo udawałam, że 
wszystko jest w  porządku, mimo 
że bardzo cierpiałam. Czasem 

wyrażałam zdecydowanie swój 
sprzeciw i   po prostu wychodzi-
łam z domu. Ale takie zachowanie 
dużo mnie kosztowało. Przez kilka 
dni żałowałam tego, co zrobiłam, 
miałam wyrzuty sumienia. Myśla-
łam: „Przecież to mój tata, więc 
powinnam być dla niego dobra 
i mu posłuszna”. 

Nie wyobrażałam sobie, abym 
mogła przejeżdżać obok jego 
domu, jadąc do babci, i nie zajrzeć 
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nasz”. Nasze pierwsze sprzeczki 
nie dotyczyły jednak jego alkoho-
lizmu; dotyczyły relacji rodziców. 
Miałam wrażenie, że sprawia mu 
przyjemność wyciąganie spraw 
z  przeszłości i  katowanie mnie 
nimi. Może chciał wybielić siebie 
w konfliktach z mamą,  pogrążyć 
ją w  moich oczach? Bo w  jego 
opowieściach ona nie była nieska-
zitelna, „miała swoje za uszami”. 
Bardzo łatwo dawałam się wcią-
gnąć w  takie rozmowy, tracąc 
przy tym wiele energii, bo zawsze 
stawałam w obronie mamy. 

Z wiekiem coraz trudniej było 
mi odwiedzać tatę, ponieważ na-
wet kłócąc się z  nim, głęboko 
w  sercu czułam, że to wszyst-
ko moja wina. Myślałam nawet 
dość często, że może naprawdę 
ze mną, z braćmi i mamą jest coś 
nie w  porządku, że powinniśmy 
się bardziej starać, żeby wszystko 
dobrze się w naszych wzajemnych 
relacjach układało, że gdybyśmy 

POWIERZAM BOGU SWOJE 
SPRAWY I WIEM, ŻE TO, 
CO MI SIĘ PRZYDARZA – 
W SZCZEGÓLNOŚCI TO, 

CO MNIEJ PRZYJEMNE 
CZY NAWET BOLESNE 

– W PRZYSZŁOŚCI  
ZAOWOCUJE DOBREM I NIE 

ZRANI MOJEGO SERCA.

byli bardziej otwarci, empatyczni 
wobec taty, to on zacząłby nas ko-
chać i szanować.

 Całą sytuację pogarszała bab-
cia, która kilka razy tłumaczyła, 
że moi rodzice powinni się rozstać 
już po pierwszym dziecku, czyli 
moim starszym bracie, a „nie do-
kładać sobie większego proble-
mu”. Zawsze, gdy słyszałam te 
babcine słowa, powtarzałam so-
bie w myślach, że ona na pewno 
tak nie uważa, że ma na myśli coś 
innego, że  ja z młodszym bratem 
wcale nie jesteśmy problemem. 
Niestety, tak się właśnie czułam 
– jak problem, z  którym nikt nie 
chce mieć styczności. 

Czułam się tak nie tylko 
w  domu, ale w  każdym miejscu, 
w  którym się pojawiłam. Przez 
kilka, może kilkanaście lat nie da-
wałam tego po sobie poznać. By-
łam duszą towarzystwa, zawsze 
miałam coś do  powiedzenia, by-
łam kreatywna, pomocna. Próbo-

wałam zasłużyć na czyjąś miłość, 
przyjaźń, uwagę, sympatię, uzna-
nie, szacunek, w zasadzie na co-
kolwiek, co mogłoby podnieść 
moje poczucie własnej wartości. 

Przez pewien czas to działało, 
miałam poczucie spełnienia i  sa-
tysfakcji. Mimo głęboko ukrytego 
lęku byłam prawie szczęśliwa. To 
pozorne zadowolenie z  życia nie 
starczyło mi na długo, bo jedynie 
na 17 lat.

 Dziś z  perspektywy czasu 
jestem wdzięczna za  ten okres 
w  moim życiu, ale jednak wtedy 
czułam się bezsilna wobec samej 
siebie. Stałam się totalnie obojęt-
na, wypalona, nic nie sprawiało mi 
przyjemności, wręcz przeciwnie. 
To był czas największych imprez 
moich znajomych, ich cotygodnio-
wych domówek, wypadów do klu-
bów, ognisk na leśnych polanach. 
Nie miałam ochoty na takie atrak-
cje, więc zostawałam w  domu, 
a  później przez kilka godzin my-

ślałam o  tym, jaka jestem nudna 
i  leniwa. Żałowałam, że wszyscy 
się bawią, a ja spędzam wieczory 
samotnie. 

W  któryś weekend mimo nie-
chęci wyruszyłam wraz ze znajo-
mymi na podbój świata, ale podbi-
łam jedynie klubowy fotel. Czułam 
się wyobcowana, nie wiedziałam, 
jak się zachować. Wówczas z ko-
lei żałowałam, że wyszłam z domu 
i  miałam wyrzuty sumienia, że 
psuję zabawę innym. Moje zdol-
ności dopasowywania się do sytu-
acji i towarzystwa nagle zniknęły. 
Czułam się intruzem.

Kończąc szkołę średnią, tra-
fiłam na  terapię dla Dorosłych 
Dzieci Alkoholików. Tam wypła-
kałam i wyrzuciłam z siebie sporo 
żalu. Żalu z  powodu braku nor-

malnych, zdrowych relacji 
z rodzicami i szczęśliwego 
dzieciństwa. Z   pomocą 
terapeutki próbowałam 
uporządkować swoje 
życie i  w  jakimś stop-
niu to mi się udało. 
Dało mi to stabilizację 

na  kolejne dwa lata. 
Po tym czasie zaczęło wracać 
do  mnie złe samopoczucie, stra-
ciłam kontakt ze sobą, swoimi 
uczuciami i  emocjami. Podjęłam 
kolejną terapię. Tym razem mu-
siałam grzebać w  swoim sercu, 
w pamięci – jeszcze intensywniej 
i  głębiej. Były momenty, kiedy 
miałam wrażenie, że to, czego się 
dowiedziałam o sobie lub o  swo-
jej rodzinie, przerasta mnie, że 
powinnam zakończyć proces tera-
peutyczny i  już nigdy więcej nie 
wracać do przeszłości.

 Miałam chwile, kiedy żałowa-
łam rozpoczęcia terapii, bo straci-
łam w tym czasie wielu znajomych 
i  musiałam na  nowo mozolnie 
ustalać swoje priorytety, budo-
wać relacje, uczyć się nowych, 
zdrowych zachowań, wychodzić 
ze swoich schematów i  mechani-
zmów obronnych, a co najtrudniej-
sze – poznać i pokochać siebie. To 
była wyboista, lecz – jak się okaza-
ło –  jednak bardzo owocna droga 
mojego zdrowienia.

Jednym z najistotniejszych mo-
mentów na  tej drodze było sta-
nięcie w prawdzie o sobie i mojej 
rodzinie. Ważne było spojrzenie 
na  tatę jak na  alkoholika, czy-
li osobę, którą niszczy choroba 
ciała, umysłu i  duszy, która nie 
ma kontroli nad własnym życiem. 
Uwolniłam się wtedy od chorych 
schematów i  mechanizmów, tok-
sycznych relacji i  potrzeby rato-
wania świata, a  zwłaszcza taty, 
który wciąż jest czynnym alkoho-
likiem. Widzę jak coraz bardziej 
pogarsza się jego stan zdrowia 
i  zasmuca mnie to, ale jednak 
potrafię już oddzielić jego życie 
od  swojego. Nie pozwalam wcią-
gać się w jego manipulacje.

 Dziś widzę świat we wszyst-
kich jego kolorach. Czuję jak 
zdrowieje moje ciało, mój umysł 
i dusza. Czasem zdarzają się mo-
menty, kiedy emocje biorą górę, 
ale daję sobie do tego prawo.

 Żyję w  nowej rzeczywistości. 
I wiem, że to nie ja sprawuje nad  
nią kontrolę. Powierzam Bogu 
swoje sprawy i wiem, że to, co mi 
się przydarza – w  szczególności 
to, co mniej przyjemne czy nawet 
bolesne – w  przyszłości bliższej 
lub dalszej zaowocuje dobrem 
i nie zrani mojego serca.

Aneta

Fot. Pixabay
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Jak mniej myślećSą takie książki, które od  nas 
wymagają:oczytania, przygotowania, 
skupienia. Są takie, które nas poga-
niają:szybciej, szybciej, zobacz, co jest 
na końcu! Są takie, które smużą się 
jak dym, powoli się odsłaniając. Są też 
takie, które nie zwracają na nas uwa-
gi albo odwracają się do  nas tyłem, 
jakby wcale nie chciały być przeczy-
tane. A są również książki, które nas 
lubią. Mrugają porozumiewawczo, 
jakby chciały powiedzieć: „hej, chodź, 
poleżymy razem, będzie fajnie!”.

Książka, o której chcę dziś napi-
sać, nas lubi. Otwiera przed nami 
okładki, akceptuje bezwarunkowo, 
uśmiecha się ze zrozumieniem i po-
zwala być sobą. Napisana przez 
francuską autorkę Christel Petit-
collin Jak mniej myśleć, w Polsce 
została wydana w tym roku, przed 
Warszawskimi Targami Książki – 
i dzięki temu miała szansę pokazać 
się szerszej publiczności. 

Jeśli podobnie jak ja jesteście 
ludźmi, którzy bez przerwy my-
ślą, analizują, rozdzielają włos 
na  czworo, łatwo się rozprasza-
ją, prowadzą kilka projektów 
i robią kilka rzeczy na raz, zapo-
minają, co mieli zrobić, umawia-
ją się z trzema osobami w trzech 
różnych miejscach w tym samym 
czasie, wzruszają się do  łez, są 
nadwrażliwi na  bodźce i  przez 
otoczenie traktowani z niezrozu-
mieniem albo pobłażliwością – ta 
książka jest właśnie dla was.

KSIĄŻKA DLA OSÓB WSZYSTKO ANALIZUJĄCYCH BEZ KOŃCA I WYSOKO WRAŻLIWYCH.

Gdyby nie skusił mnie tytuł, da-
jący nadzieję, że są jakieś metody, 
żeby po przebudzeniu o  czwartej 
nad ranem szybko zasnąć zamiast 
myśleć o wszystkim na świecie, to 
podtytuł Dla analizujących bez 
końca i  wysoko wrażliwych nie 
pozwoliłby mi przejść obojętnie. 

Kupiłam. Przeczytałam od poło-
wy. Potem jeszcze raz od początku. 
A potem jeszcze raz, zaznaczając co 

PRZEKAZYWANIE 
INFORMACJI I DZIELNIE 

SIĘ NIMI TO JEDNO 
Z ZASADNICZYCH 

DĄŻEŃ NADWYDAJNYCH 
MENTALNIE. DLATEGO 
SĄ LUDŹMI CHĘTNYMI 

DO WSPÓŁPRACY, 
LOJALNYMI, 

OTWARTYMI, CZĘSTO 
ZNAKOMITYMI 

NAUCZYCIELAMI.

ciekawsze fragmenty z postanowie-
niem przepisania ich do brulionu. 

Po latach wyalienowania można 
by odnieść wrażenie, że coś jest ze 
mną nie tak. Że jestem za wrażliwa, 
za bardzo wycofana, za bardzo roz-
trzepana, za  bardzo rozkrzyczana, 
za  mało towarzyska, za  bardzo się 
przejmuję, za  bardzo zachwycam, 
za  głośno się śmieję, za  dużo rze-
czy robię, za dużo rzeczy gromadzę, 
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za dużo myślę, za mało się skupiam, 
za długo pamiętam, za mocno odczu-
wam, za  bardzo się przywiązuję... 
Narażam się więc na kose spojrzenia 
i kąśliwe uwagi – „no wiecie, ona tak 
ma”–  i kiwania z politowaniem gło-
wą i wysłuchiwanie instrukcji, w jaki 
sposób powinnam funkcjonować 
(mniej się wszystkim przejmować, 
mniej rozpamiętywać, egzaltować).

No i właśnie teraz, po całych la-
tach chowania się za  parawanem 
spokoju, opanowania i  chłodu, po 
przeczytaniu licznych poradni-
ków, jak się wyluzować,  natrafi-
łam na  książkę, która powiedziała 
mi: „jesteś okay, jesteś najzupełniej 
w porządku”. Po raz pierwszy poczu-
łam, że mogę być sobą. I nie wtedy, 
gdy przejdę terapię (warsztaty, cu-
da-wianki), nie potem, gdy zastosuję 
się do zaleceń  – ale teraz. Już.

Dowiedziałam się, że ludzie tacy 
jak ja – stanowią piętnaście do trzy-
dziestu procent ziemskiego społe-
czeństwa. Że jesteśmy artystycz-
nymi duszami i  – uwaga –  MAMY 
DO TEGO PRAWO! Że to nie nasza 
wina, że tak po prostu jest; tacy 
jesteśmy i  niewiele możemy na  to 
poradzić. Że nawet jeśli jestem 
kaktusem na Islandii, to mogę tam 
kwitnąć i roztaczać swoje kaktusie 
piękno i zamiast udawać mchy czy 
porosty, mogę najeżyć kolce i plenić 
się na potęgę – jak zapewnię sobie 
trochę ciepła i towarzystwo innych 
kaktusów. Co wcale nie musi być 
trudne, nawet na Islandii. 

Ważna jest akceptacja siebie. 
I  naprawdę zrobiłam wiele w  tym 
kierunku. Ale co innego jest akcepto-
wać swoje UŁOMNOŚCI, a co innego 
dowiedzieć się, że moje BRAKI mogą 
stanowić moje MOCNE STRONY. 

Przez całe lata, od  wczesnego 
dzieciństwa, moje zachowania były 
kwestionowane. Nie powinnam cze-
goś robić, znowu się zagapiłam, znów 
o czymś zapomniałam, nie powinnam 
być TAKA. Jestem „dziwna”, bo nie 
umiem się dostosować, nie ogarniam 
prostych poleceń, za bardzo kombi-
nuję, doszukuję się czegoś, czego nie 
ma, wpadam w ekstazę albo rozpacz 
bez powodu. Słyszałam: „po co się 
tak przejmujesz, nie myśl tyle, życie 
to nie bajka, nie bądź taka naiwna”. 

Mam w banku pamięci setki podob-
nych uwag, wygłaszanych przez 
nauczycieli, rodziców, znajomych, 
przyjaciół, psychologów. Chcąc nie 
chcąc, zaczęłam myśleć, że mają ra-
cję, skoro ich jest tak wielu, a takich 
jak ja są wyjątki, to my musimy coś 
zrobić, dopasować się,  wyciszyć lub 
wyjść do ludzi. 

Jeśli jesteś osobą nadwrażli-
wą, jest ci ciężko. Bo cierpisz, gdy 
patrzysz jak wycinają na  osiedlu 
wszystkie topole. Bo chcesz być dla 
wszystkich miła, a napotykasz mur 
podejrzliwości. Bo czujesz, że jesteś 
inna, a twoich krytykantów jest co-
raz więcej. I stale jesteś pod kreską. 
Zawsze jesteś tym brzydkim kacząt-
kiem bez szans, że ktoś kiedyś zawo-
ła: „Jaki piękny łabędź!”. Nigdy nie 
osiągniesz poziomu tej wszechogar-
niającej swojskiej  przeciętności. 

Rzeczą straszną jest czuć się 
skazanym na  ostracyzm z  widmo-
wą nadzieją na  ułaskawienie, je-
śli się dostosujesz? Do czego? 
Za jaką cenę? Utraty swo-
jej wrażliwości? Mam 

sobie nowych zdań. Mamy świetną 
pamięć i  jesteśmy spostrzegawczy. 
Otwieramy się na  cudze emocje. 
Potrzebujemy samotności. Żyjemy 
w ciągłym zachwycie.  

Jak pisze autorka, należą do nas: 
„osoby dotknięte hiperestezją 
(przeczulicą), którym przeszkadza 
nadmierna stymulacja pochodząca 
ze świata za  mocno oświetlonego, 
zbyt hałaśliwego, narzucającego 
zbyt intensywne zapachy, osoby 
z  przeciążonym umysłem, którym 
nie udaje się posegregować myśli, 
bo wszystkie jednocześnie wpadają 
im do  głowy, ci, którzy za  szybko 
mówią, usiłując nadążyć za  stru-
mieniem swoich myśli, a  także ci, 
którzy próbując okiełznać swój roz-
pasany intelekt, zacinają się lub ją-
kają, ludzie nadmiernie emocjonal-
ni, rumieniący się i płaczący z byle 
powodu, ci, których ciekawość jest 

nienasycona lub ultraselketyw-
na; ludzie hiperaktywni, 

wielozadaniowi, auty-
styczni, nadmiernie 

empatyczni, wchłaniający emocje 
jak gąbka, osoby z zespołem Asper-
gera”. „Nadwydajni mentalnie” – 
jest nas całkiem sporo. To daje na-
dzieję, że zdołamy się odnaleźć. 

„Przekazywanie informacji 
i dzielnie się nimi to jedno z zasad-
niczych dążeń nadwydajnych men-
talnie. Dlatego są ludźmi chętnymi 
do  współpracy, lojalnymi, otwarty-
mi, często znakomitymi nauczycie-
lami. Rywalizacja o  władzę, pole-
gająca choćby na  wstrzymywaniu 
informacji, oburza ich, podobnie 
jak niekompetencja pedagogiczna”.  

„Nadwydajni mentalnie myślą 
sercem. W  rezultacie myślenia glo-
balnego, rozgałęzionego i  pełnego 
skojarzeń, każda rzecz wiążę się z ja-
kimś przeżyciem. Tak, ten stary zme-
chacony sweter nie nadaje się do no-
szenia, ale nie mogę go wyrzucić. 
Miałam go na koncercie U2, a także 
w  tym dniu, kiedy Julien pocałował 
mnie pierwszy raz. Można się z tego 
śmiać, ale sweter stał się relikwią”. 

Kto mógłby to zrozumieć lepiej 

LUDZIE NADWYDAJNI MENTALNIE 
MYŚLĄ SERCEM. W REZULTACIE 

MYŚLENIA PEŁNEGO SKOJARZEŃ, 
KAŻDA RZECZ WIĄŻĘ SIĘ IM 

Z JAKIMŚ PRZEŻYCIEM.

Ewa Nadwydajna

Christel Petitcollin, Jak mniej 
myśleć. Dla analizujących bez 
końca i  wysoko wrażliwych; Wy-
dawnictwo Feeria, Łódź 2019.

niż ja, przechowująca całe pudła 
podobnych rzeczy (w  tym właśnie 
sweter, który miałam na obozie har-
cerskim, na pierwszej warcie), dla 
której wyrzucenie ich jest jak utra-
ta kawałka siebie!

„Nadwydajni mentalnie są hi-
perempatyczni, mają umiejętność 
odbierania informacji, odczytywa-
nia języka niewerbalnego, wykry-
wania najmniejszych zmian w  in-
tonacji lub wyrazie twarzy, odga-
dują stan emocjonalny ludzi, roz-
poznają ich oczekiwania i myśli”. 

Na ponad dwustu stronach książ-
ki Jak mniej myśleć – dostajemy 
pełną charakterystykę mentalnej 
nadwydajności, szczegółowy opis 

się już nigdy nie zachwycić złotym 
księżycem, mgłą ścielącą się wśród 
jałowców, zapachem kory? Mam 
przestać się uśmiechać do  ekspe-
dientek i  życzyć ludziom z  psami 
„miłego dnia”? Mam się nie wzru-
szać wierszami Poświatowskiej, nie 
cieszyć z  padającego śniegu, nie 
rozczulić drepczącym jeżem?   

„Nadwydajni mentalnie”, „lu-
dzie o pięknym umyśle”, „wybitnie 
inteligentni”, „osoby z  przegrza-
nym mózgiem” – tak autorka okre-
śla ludzi podobnych do  mnie. Nie 
jesteśmy gorsi. Jesteśmy inni w   
intrygujący sposób. Jesteśmy cieka-
wi wszystkiego i  lubimy się uczyć. 
Nasz mózg jest niczym „młyn wia-
trowy, którego skrzydła obracają 
się bez przerwy”. Chłoniemy nowe 
wiadomości, lubimy wyznaczanie 

zachowań wraz z  całkowitą akcep-
tacją tychże, konkretne wyjaśnienia 
punkt po punkcie, a także głaski po 
głowie, przytulenie i zrozumienie. 

Autorka mówi wprost: wiem, że 
mieliście i macie ciężko, ale – uwa-
ga! – od  teraz może być lepiej. Po 
pierwsze dlatego, że już wiecie, 
że nie jesteście tymi gorszymi, co 
grzeją ławy rezerwowych, lecz olim-
pijczykami, po drugie dlatego, że 
w to uwierzyliście, a po trzecie, po-
nieważ podsuwam wam kilka spo-
sobów, jak się odnaleźć, jak sobie 
pomóc. Daję poradnik dla kaktusów 
zamieszkujących Islandię z  ważną 
uwagą, że wprawdzie nigdy nie bę-
dzie tam pustyni i  wszyscy wokół 
nie staną się agawami, ale jest was 
tam całkiem sporo i możecie stwo-
rzyć kawał Sahary. I  spokojnie, je-
steście tam u siebie. 

Jeśli czujecie, że napisałam 
o  was – albo o  waszych bliskich – 
przeczytajcie Jak mniej myśleć… 
Ta książka spowodowała w  moim 
myśleniu pewien przełom i  mogę 

w  ślad za  autorką powiedzieć: 
cieszmy się swoją wyjątkowością 
i  swoim odbiorem rzeczywistości. 
Jesteśmy niesamowici w swojej od-
rębności. 

Z okazji nowego roku szkolnego 
wszystkim nadwydajnym mentalnie 
dorosłym oraz rodzicom nadwydaj-
nych dzieci życzę dużo zrozumienia 
i akceptacji.
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Szanowni Uczestnicy Kongre-
su Trzeźwości!

W 2017 roku odbył się Narodo-
wy Kongres Trzeźwości, którego 
owocem jest Narodowy Program 
Trzeźwości, będący wezwaniem 
do  konkretnych, pilnych działań. 
Czujemy się zobowiązani do wypeł-
nienia Jasnogórskich Ślubów Naro-
du Polskiego, w których przyrzekali-
śmy stoczyć pod sztandarem Maryi 
„najświętszy i  najcięższy bój z  na-
szymi wadami narodowymi” oraz 
„wypowiedzieć walkę pijaństwu”. 

W naszej diecezji podejmowali-
śmy działania duszpasterskie, aby 
to przyrzeczenie wypełnić. Staje 
przed naszymi oczyma bp Piotr 
Dudziec, pierwszy delegat Epi-
skopatu do spraw trzeźwości, któ-
ry przyczynił się do przyjęcia 17 
czerwca 1959 roku „Wytycznych 
Episkopatu dla kościelnej akcji 
trzeźwości”. W  1990 roku przez 
diecezję płocką rozpoczęła swój 
pątniczy szlak Piesza Pielgrzymka 
Płocka w intencji trzeźwości naro-
du do Niepokalanowa. 29 grudnia 
1992 roku został powołany Ośro-
dek Trzeźwości Diecezji Płockiej, 
którego celem jest „organizowa-
nie, kierowanie i  koordynowanie 
kościelnej działalności trzeźwo-
ściowej na  terenie diecezji płoc-
kiej”. 24 maja 1995 roku zostało 
powołane Katolickie Stowarzy-
szenie Pomocy Osobom Uzależ-
nionym i  ich Rodzinom „Filadel-

Savoir-vivre człowieka wolnego
Tadeusz Pulcyn

fia”. W kilku parafiach spotykają 
się obecnie grupy osób tworzą-
cych Wspólnotę Rodzin Katolic-
kich z  Problemem Alkoholowym, 
które pracują nad sobą, opierając 
się na Dekalogu. To tylko niektóre 
działania podejmowane w naszej 
diecezji po to, aby alkohol nie był 
powodem utraty życia wiecznego.

Apostolstwo trzeźwości w Polsce 
kieruje się zasadą: „Przez dobrowol-
ną, całkowitą abstynencję wielu – 
do trzeźwości stanowej i zawodowej 
wszystkich”. Wiele osób w  naszej 
diecezji przyłączyło się do Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka, podejmując 
zobowiązanie „rezygnacji ze spo-
żywania alkoholu, z  kupowania go 
i częstowania nim”, o czym świad-
czy Księga Czynów Wyzwolenia 
Diecezji Płockiej, w której jest wpis 
Ojca Świętego Jana Pawła II, doko-
nany podczas wizyty w  Płocku 8 
czerwca 1991 roku.

Wyrażam radość, że w  tym 
roku spotykacie się w  ramach 
Mazowieckiego Kongresu Trzeź-
wości, II Kongresu Trzeźwości 
Diecezji Płockiej pod  hasłem 
Savoir-vivre człowieka wol-
nego, który jest realizacją tego-
rocznego hasła działalności trzeź-
wościowej Kościoła w  Polsce: 
„Młodzi trzeźwi i wolni”. Kongres 
ten ma służyć poznaniu i zastoso-
waniu na terenie diecezji płockiej 
Narodowego Programu Trzeźwo-
ści, w którym zapisano, że „jedy-
nie ludzie trzeźwi mogą budować 

szczęśliwe społeczeństwo oraz 
zapewnić sobie pomyślną teraź-
niejszość i dobrą przyszłość.

Trzeźwość jest warunkiem so-
lidnego wychowania i  odpowie-
dzialnego postępowania. Jest też 
warunkiem bycia dojrzałym czło-
wiekiem, który racjonalnie 
myśli, uczciwie pracu-
je, mądrze kocha 

i  dba o  dobro wspólne w  Ojczyź-
nie. Wyłącznie człowiek trzeźwy 
jest w stanie żyć w harmonii z Bo-
giem, z samym sobą i z bliźnimi”.

Prawdą jest, że w pracy nad 
szerzeniem cnoty trzeźwości 
potrzebna jest współpraca insty-
tucji państwowych, samorządo-
wych i Kościoła. Każda społecz-
ność bowiem ma swoje zadania 
do wykonania w tym posłannic-
twie i nikt jej nie może zastąpić.

Dziękuję, że wszyscy, którzy 
mogą zająć się problemem nie-
trzeźwości, łączą swoje siły, spo-
tykając się na  tym Kongresie. 
Jestem wdzięczny przede wszyst-
kim samorządom z  naszej diece-
zji, które włączyły się w  organi-
zację: Starostwu Płockiemu oraz 
gminom: Stara Biała, na  terenie 
której odbywa się Kongres i któ-
ra poniosła największy trud orga-
nizacyjny, oraz gminom: Bieżuń, 

Brudzeń Duży, Drobin, 
Radzanowo, a  tak-

że wszystkim 

osobom, które wsparły organiza-
cję tego spotkania.

Sługa Boży kard. Stefan Wy-
szyński w  liście do  kapłanów 
w  1979 roku napisał: „Godziwe 
rozrywki i  różne występy arty-
styczne, organizowane bez alko-
holu, niech spotykają się z  wa-
szym życzliwym słowem i  niech 
będą przedmiotem Waszej dusz-
pasterskiej troski”. Cieszę się, że 
Waszym obradom towarzyszy Bal 
Ludzi Wolnych.

Razem z Prymasem Tysiąclecia 
zwracam się do Was: „Do tej pra-
cy zabierzemy się z wiarą i opty-
mizmem. Mamy głęboką nadzieję, 
że Duch Święty nie poskąpi po-
mocy i  obdarzy nas właściwymi 
owocami. Święty Paweł Apostoł 
mówi, że Duch Święty wzboga-
ca nas szczególnie takimi owo-
cami, jak: miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 
wierność, łagodność, opanowanie 
(Gal 5,22). Te zaś owoce są nie-
zbędnym fundamentem naszego 
życia ascetycznego i trzeźwościo-
wej działalności, o ile chcemy, aby 
stała się ona skuteczną”.

Wszystkich organizatorów 
i  uczestników Mazowieckiego 
Kongresu Trzeźwości, II Kongre-
su Trzeźwości Diecezji Płockiej 
– polecam w mojej modlitwie, za-
pewniając Was o mojej duchowej 
jedności oraz przesyłam paster-
skie błogosławieństwo.

Biskup Płocki
Piotr Libera

Płock, 22 czerwca 2019  

Mszy św. koncelebrowanej – 
w  której uczestniczyli dekanalni 
duszpasterze trzeźwości – przewo-
dził bp Tadeusz Bronakowski prze-
wodniczący Zespołu Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Apostolstwa 
Trzeźwości i Osób Uzależnionych. 
W homilii powiedział m.in.:

Mazowiecki Kongres Trzeź-
wości i  II Kongres Trzeźwości 
Diecezji Płockiej przeżywamy po 

hasłem: „Savoir-vivre człowieka 
wolnego”. Używając wyrażenia 
„savoir-vivre” w  kontekście wol-
ności człowieka, rozumiemy, że 
ma ono szerszy wymiar niż etykie-
ta czy dobre maniery. Wyrażenie 
to pochodzi z języka francuskiego 
i  jest złożeniem dwóch czasow-
ników w  formie bezokolicznika. 
„Savoir” znaczy „wiedzieć”, a „vi-
vre” znaczy „żyć”. Stąd savoir-vi-
vre przetłumaczyć można jako 
„sztuka życia”. I  chociaż bardzo 
ważna jest znajomość zwyczajów, 
form towarzyskich i reguł grzecz-
ności obowiązujących w  danej 
grupie, to jednak nie to stanowi 
o byciu człowiekiem nowej kultu-
ry, kultury miłości i wolności.

Mówiąc o  sztuce życia 
człowieka wolnego, musimy 
dotrzeć do  samego źródła, 
a  jest nim miłość zakorzenio-
na w Bogu. Bez tej miłości nie 
ma prawdziwej wolności. I od-
wrotnie – bez wolności nie ma 
prawdziwej miłości. 

Ta prawda jest głęboko zako-
rzeniona w Bożym Słowie, w Jezu-
sie Chrystusie, który wyswobodził 
nas „ku wolności”, który jako je-
dyny jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Jako wspólnota wierzących 
w  Chrystusa, wspólnota Jego 
uczniów, musimy stale się uczyć 
w Jego szkole kształcącej nowych 
ludzi. Ludzi, którzy są twórcami 
nowej kultury. W  szkole „nowe-
go człowieka” uczymy się używać 
słów: kocham, dziękuję, przepra-
szam i  proszę. Uczymy się słów, 
które są odzwierciedleniem życia 
ewangelicznymi wartościami, wy-
razem praktykowania chrześci-
jańskich cnót.

W  kluczu tych czterech słów, 
chciejmy również spojrzeć na  to, 
czego doświadczamy w  dziele 
apostolstwa trzeźwości w  naszej 
Ojczyźnie. Najpierw musimy so-
bie uświadomić, że siłą sprawczą 
wszelkich działań, podejmowa-

MSZĄ ŚWIĘTĄ W PARAFII ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W BIAŁEJ ROZPOCZĄŁ SIĘ – 22 CZERWCA 2019 
ROKU – MAZOWIECKI KONGRES TRZEŹWOŚCI,  II KONGRES TRZEŹWOŚCI DIECEZJI PŁOCKIEJ POD 
HASŁEM: „SAVOIR-VIVRE CZŁOWIEKA WOLNEGO”.

LITURGIĘ MSZALNĄ POPRZEDZIŁ WSPÓLNY ŚPIEW MAZURKA DĄBROWSKIEGO I  POWITANIE 
UCZESTNIKÓW SPOTKANIA PRZEZ JEGO GOSPODARZA KS. ZBIGNIEWA KANIECKIEGO – PROBOSZ-
CZA MIEJSCOWEJ PARAFII, DYREKTORA OŚRODKA TRZEŹWOŚCI DIECEZJI PŁOCKIEJ – I ODCZYTA-
NIE PRZEZ KS. KANONIKA JAROSŁAWA KAMIŃSKIEGO, DYREKTORA WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIE-
GO KURII PŁOCKIEJ, LISTU BISKUPA PIOTRA LIBERY:

WYŁĄCZNIE CZŁOWIEK TRZEŹWY JEST W STANIE ŻYĆ 
W HARMONII Z BOGIEM, Z SAMYM SOBĄ I Z BLIŹNIM.Projekt graficzny:

Małgorzata Popławska
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nych na rzecz otrzeźwienia nasze-
go narodu, jest miłość. Świado-
mość ta nie jest czymś nowym, bo 
już nasi wielcy poprzednicy dzia-
łający na niwie trzeźwości dobrze 
wiedzieli, że droga trzeźwości 
jest drogą miłości Boga i bliźnich. 
Wielki apostoł trzeźwości ks. Jan 
Kapica w  jednym ze swoich ka-
zań wołał: „Czy nie ma ratunku? 
Tu słyszę głos Chrystusa: Miłuj, 
miłuj Boga z całego serca, mi-
łuj bliźniego twego. Oto źródło 
ratunku. Tak jest. Serce miłujące 
Boga, serce miłujące bliźniego, 
Ojczyznę – oto źródło ratunku 
z niewoli pijaństwa (…). 

Kolejnym po słowie „kocham”, 
którym powinien żyć człowiek 
wolny, jest słowo „dziękuję” (…). 
Zgodnie ze słowami św. Pawła 
Apostoła – „za  wszystko dziękuj-
cie; taka jest bowiem wola Boża 
w  Chrystusie Jezusie względem 
was” – i  my dzisiaj pragniemy 
z całego serca podziękować Bogu 
za  wszelkie dobro, którego nie-
ustannie doświadczamy w  dziele 
apostołowania na  rzecz trzeźwo-
ści w naszej Ojczyźnie.

Do  szczególnej wdzięczności 
pobudzają nas jubileusze, jakie 
przeżywamy w tym roku. Oto prze-
żywamy 40 rocznicę ogłoszenia 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, 
ruchu powstałego z inicjatywy słu-
gi Bożego ks. Franciszka Blach-
nickiego (…). Krucjata stała się 
wspaniałą szkołą abstynencji dla 
wielu młodych i starszych, którzy 
składają Bogu dar abstynencji. Po-
dejmują ją dobrowolnie z pobudek 
miłości i  odpowiedzialności – dla 
dobra drugiego człowieka (...).

Wyrażając wdzięczność Bogu – 
mówił dalej kaznodzieja – nie mo-
żemy zapomnieć o  innym ważnym 
jubileuszu. Na  początku sierpnia 
w Toruniu odbędzie się XXV Ogólno-
polskie Spotkanie Małżeństw, które 
miały Wesela Bezalkoholowe. To, że 
alkohol na weselu nie jest w Polsce 
potrzebny, udowodnił przez lata ks. 
prałat Władysław Zązel w  swojej 
parafii w Kamesznicy, gdzie wesela 
bezalkoholowe stały się powszech-
ne. Odpowiedzialni za Stowarzysze-
nie Wesele Wesel podkreślają, że 

wesele bezalkoholowe ma dwa wy-
miary: społeczny i  religijny. To ini-
cjatywa, którą trzeba propagować, 
jako coś, co charakteryzuje „spo-
łeczności o otwartych umysłach”. 

Dziękujemy również za  wiele 
innych inicjatyw przyczyniają-
cych się do szerzenia kultury wol-
ności, której fundamentem jest 
trzeźwość. To wspaniałe dzieła 
jednoczące nasze rodziny, uczą-
ce świętowania i  zabawy bez al-
koholu, jak chociażby coroczne 
Podkarpackie Wesele Bez Toastu, 
Podlaska Biesiada Trzeźwości czy 
Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele. 
To jest promocja zdrowych, rado-
snych, szczęśliwych rodzin. To re-
alizacja Wytycznych Episkopatu 
Polski dla kościelnej działalności 
trzeźwościowej, przyjętych w  17 
czerwca 1959 roku; w  tym tygo-
dniu obchodziliśmy 60. rocznicę 
powstania tego ważnego i ponad-
czasowego dokumentu. To wła-
śnie w  nim znalazł się wymóg, 
żeby przyjęcia wiernych z  okazji 
chrztów, ślubów, pogrzebów, od-
pustów oraz innych uroczystości 
rodzinnych i kościelnych odbywa-
ły się bez alkoholu (…).

Pragnę również wypowiedzieć 
słowo „dziękuję”, myśląc o  ko-
lejnym ważnym jubileuszu, ja-
kim jest 45-lecie Wspólnoty AA 
w  Polsce. Należą do  niej ludzie, 
którzy – według słów ks. Marka 

Dziewieckiego – idą drogą zwy-
cięzców, którzy walczą o  to, aby 
na  nowo stać się dzieckiem Bo-
żym. Drogę zwycięzców wyzna-
cza Program 12 Kroków AA. Jest 
on programem opartym na  Bi-
blii i  wartościowym narzędziem 
odzyskiwania wolności dla osób 
uzależnionych, a także dla chrze-
ścijan, którzy pragną się duchowo 
rozwijać i  wypełniać wolę Boga. 
Ks. Marek pisze, że jest „to pro-
gram niezawodny, bo uczy nas 
żyć na tej ziemi, ale sam z niej nie 
pochodzi. To program, który jest 
streszczeniem Ewangelii, który 
może nas wyprowadzić z  każdej 
niewoli do krainy prawdy, wolno-
ści, miłości i pogody ducha”. Dzię-
kując Bogu za wszystkich, którzy 
kroczą tą drogą, wyrażam nadzie-
ję, że razem ze Wspólnotą AA bę-
dziemy owocnie działać na  rzecz 
otrzeźwienia naszego narodu.

Czyniąc refleksję na  słowami 
„przepraszam” i  „proszę” kazno-
dzieja wskazał, za  co należy prze-
praszać, za  co przepraszamy, jako 
wspólnota ludzi wierzących, ale 
skierował również prośby do uczest-
ników Kongresu i wszystkich ludzi 
dobrej woli. Akcentował m.in.:

Przepraszamy za  upijających 
się rodziców, wychowawców, na-
uczycieli, kapłanów, polityków, 
samorządowców i  innych liderów 
społecznych. Przepraszamy za gro-

mady nastolatków z puszkami piwa 
w  ręku. Za  polskie dziewczęta pi-
jące alkohol na równi z chłopcami. 
Za  to, że alkohol w Polsce jest do-
stępny zawsze i wszędzie, że moż-
na go kupować przez całą dobę, że 
mamy tak ogromną liczba punktów 
sprzedaży alkoholu. Za reklamę al-
koholu, która jest szkołą rozpijania 
zwłaszcza młodego pokolenia. Prze-
praszamy za  częste przekraczanie 
prawa, polegające na sprzedaży al-
koholu osobom nieletnim. I za wiele 
jeszcze innych ciężkich przewinień, 
które nakładają na nasz naród pęta 
wewnętrznej niewoli (…).

Prosimy natomiast wszystkich 
ludzi dobrej woli, których nie 
brakuje w naszej Ojczyźnie – aby 
pamiętali, że jednym z najważniej-
szych obecnie przejawów miłości 
bliźniego jest troska o  wychowa-
nie w abstynencji młodego pokole-
nia oraz troska o skarb trzeźwości 
w odniesieniu do ludzi dorosłych.

W Kościele, w rodzinach, we 
władzach państwowych i samo-
rządowych mamy wiele osób 
kompetentnych, zatroskanych 
o  trzeźwość narodu. Współ-
praca i integracja ich wysiłków 
jako owoc Kongresu ma szan-
sę przyczynić się do powstania 
narodowej koalicji ludzi dobrej 
woli – małżonków i  rodziców, 
księży, psychologów i pedago-
gów, polityków i  samorządow-
ców, ludzi kultury i  mediów, 
Kościołów – na  rzecz troski 
o  trzeźwość naszego społe-
czeństwa. 

Pasterz spuentował homilię 
słowami:

Niech Boża miłość wypełni 
nasze serca, abyśmy z  odwagą 
służyli sprawie trzeźwości, nie 
szczędząc swoich sił. Abyśmy słu-
żyli tej wielkiej, błogosławionej 
sprawie pomimo swoich słabości, 
pamiętając słowa Pana Jezusa, 
które skierował do Apostoła Paw-
ła: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc 
bowiem w słabości się doskonali”. 

Na zakończenie liturgii inaugu-
rującej kongres mocno wybrzmiała 
pieśń: „Obudź się Polsko”. A potem 

nastąpiło uroczyste odprowadzenie 
sztandaru 1 Liceum Ogólnokształ-
cące CN-B im. Polskich Spadochro-
niarzy w Płocku, którego uczniowie 
w  wojskowych mundurach pełnili 
przed ołtarzem – wraz z  dyrekto-
rem szkoły ppłk. Jarosławem Chro-
botem – wartę honorową. 

Co jest do  zapamięta-
nia z  listów nadesłanych 
do  uczestników Kongresu, 
odczytanych na sali obrad?

Kongresowe obrady odbyły 
się w  Szkole Podstawowej im. 
św. Jana Pawła II w  Starej Bia-
łej. Otworzył je ks. Zbigniew Ka-
niecki, który po powitaniu jego 
uczestników odczytał list Katarzy-
ny Łukowskiej pełniącej obowiąz-
ki dyrektora Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Napisała m.in.: 

Drodzy Organizatorzy oraz 
Uczestnicy Mazowieckiego Kongre-
su Trzeźwości, Szanowni Państwo.

Chcę w sposób osobisty i szcze-
gólny podziękować Państwu 
za  podjęcie inicjatywy zorgani-
zowania II Kongresu Trzeźwości 
diecezji Płockiej. Współpraca śro-
dowisk samorządowych, Kościo-
ła oraz różnych instytucji, służb, 
a także osób prywatnych działają-
cych w obszarze profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoho-
lowych – jest niezbędnym warun-
kiem dla zjednoczenia sił w trosce 
o trzeźwość rodzin i całego narodu 
polskiego. Państwa zaangażowa-
nie jest ważnym krokiem na  dro-
dze ku trzeźwości naszego społe-

czeństwa. Pozwolę sobie zacyto-
wać tu jakże trafne słowa bp. Ta-
deusza Bronakowskiego, zawarte 
w książce „Ku trzeźwości narodu”: 

 
„Wielką odpowiedzialno-

ścią państwa jest nie tylko 
stanowienie mądrego i  pre-
cyzyjnego prawa, ale też jego 
skuteczne i  bezwzględne eg-
zekwowanie. Dlatego każdy 
polityk, urzędnik, samorządo-
wiec, każdy sprawujący władzę 
w  tym kraju bierze odpowie-
dzialność wobec Boga, narodu 
i historii za swoje decyzje”. 

Życzę Państwu podejmowa-
nia samych dobrych decyzji 
i  motywacji do  tej trudnej, ale 
bardzo społecznie potrzebnej 
pracy, jaką jest troska o  trzeź-
wość Polaków.

Do  uczestników Kongresu 
skierowała też list posłanka Mał-
gorzata Zwiercan przewodniczą-
ca Parlamentarnego Zespołu ds. 
Rozwiązywania Problemów Uza-
leżnień; list odczytał asystent po-
słanki Włodzimierz Wieczorek.

Parlamentarzystka odniosła 
się m.in. do  postaw budujących 
trzeźwość naszego społeczeń-
stwa. Podkreśliła m.in., że trzeź-
wość jako postawa etyczna wy-
raża się umiarem w  używaniu 
napojów alkoholowych, ale także 
w  całkowitej, dobrowolnej abs-
tynencji. Trzeźwość jednak to 
nie tylko niepicie alkoholu. Jest 
to postawa wynikająca ze świa-
domości siebie, własnej sytuacji 

TRZEŹWOŚĆ TO 

NIE TYLKO NIEPICIE 

ALKOHOLU. JEST TO 

POSTAWA WYNIKAJĄCA 

ZE ŚWIADOMOŚCI SIEBIE, 

WŁASNEJ SYTUACJI 

EMOCJONALNEJ I ŻYCIOWEJ, 

KTÓRA KSZTAŁTUJE 

TRZEŹWE MYŚLI, EMOCJE 

I ZACHOWANIA, A CO ZA TYM 
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emocjonalnej i  życiowej, która 
kształtuje trzeźwe myśli, emocje 
i zachowania, a co za tym idzie – 
odpowiedzialne i dojrzałe decyzje 
i  postawy życiowe. Trzeźwość to 
także warunek i  wyraz wolności 
człowieka. Zarówno w  wymiarze 
indywidualnym, jak i społecznym 
– trzeźwość stanowi wartość, któ-
rą należy rozwijać i bronić.

Świadomość realiów społeczno
-kulturowych, w  których żyjemy 
pokazuje nam, jak ważne i wyma-
gające jest to zadanie. Według da-
nych statystycznych ponad 12% 
Polaków spożywa alkohol w  spo-
sób ryzykowny lub szkodliwy, 
a ok. 2% jest uzależnionych. Jeśli 
chodzi o ilość wypijanego alkoho-
lu, to na osobę powyżej 15. roku 
życia przypada ponad 11 litrów 
czystego alkoholu. I na przestrze-
ni kilkunastu lat z  roku na  rok 
wskaźniki te wzrastają.

 Alkohol stanowi bezpośrednią 
przyczynę ponad 10 tyś. zgonów 
rocznie, jest powodem licznych 
wypadków drogowych i  przemo-
cy w rodzinie. Problem uzależnie-
nia i braku świadomości społecz-
nej, w  tym edukacji kobiet-ma-
tek, sprawia, że alkohol jest przy-
czyną występowania płodowego 
syndromu alkoholowego. Jedno 
dziecko na  500 cierpi na  FAS, 
a jedno dziecko na 100 doświad-
cza zaburzeń związanych ze spo-
żywaniem alkoholu przez matkę 
w ciąży. 30% kobiet przyznaje, że 
spożywało alkohol w czasie ciąży. 
Do tych danych należy także do-
dać analogiczne statystyki zwią-
zane z  używaniem narkotyków. 
Współcześnie bowiem powszech-
nym staje się problem uzależnień 
mieszanych.

Tak duże i ważne wyzwanie spo-
łeczne, jakim jest troska o  trzeź-
wość, wymaga współpracy władz 
państwowych, Kościoła, rodziny, 
szkoły, służby zdrowia, w tym sys-
temu lecznictwa uzależnień, orga-
nizacji pozarządowych i  szeregu 
innych podmiotów (...).

Podczas Kongresu Trzeź-
wości Diecezji Płockiej, chcia-
łabym podkreślić, jak wielkie 

znaczenie dla wychowania 
do  zdrowego stylu życia, we-
wnętrznej wolności, profilakty-
ki uzależnień czy wreszcie tera-
pii uzależnień i rozwiązywania 
problemów z  tym związanych, 
ma wymiar duchowy i religijny. 
Odgrywa on istotną rolę właści-
wie w  całym przekroju zagad-
nień związanych z  problema-
tyką trzeźwości: od określenia 
godności człowieka, przez wy-
znaczanie sensu życia; stano-
wi niezastąpione źródło moty-
wacji, przetwarzania poczucia 
winy, lęku aż po działanie łaski 
i  wspólnoty wierzących, której 
osoby znajdujące się w trudnej 
sytuacji życiowej szczególnie 
potrzebują.

Co jest do zapamiętania 
z kongresowych wystąpień?

Pierwszym kongresowym pre-
legentem był bp Tadeusz Brona-
kowski. Swoje wystąpienie rozpo-
czął od przypomnienia dziesięciu 
życiowych zasad – sformułowa-
nych w 1972 roku przez sługę Bo-
żego kard. Stefana Wyszyńskiego 
– i komplementarnych wobec nich 
idei sługi Bożego ks. Franciszka 
Blachnickiego, odnoszących się 
do  kondycji współczesnego czło-
wieka. Według ks. Franciszka, 
człowieka pozbawia się jego od-
rębności, indywidualnego charak-
teru przez co staje się „człowie-

kiem stada, człowiekiem masy” 
nastawionym na  konsumpcję. 
„Myśli on i  działa według sloga-
nów; kieruje się modą, panującą 
opinią; jest niewolnikiem manipu-
lowanym przez innych”. 

Dlatego – akcentował bp Tade-
usz – potrzebny jest mu savoir-vi-
vre człowieka wolnego. Potrzebna 
jest mu szkoła, która uczy, jak pie-
lęgnować swoją indywidualność, 
jak zachować swoją godność i wol-
ność od wszelkich nałogów. 

W  końcowej części swojego 
wystąpienia Ksiądz Biskup przed-
stawił sylwetkę sługa Bożego Car-
la Acutisa, który zmarł, mając za-
ledwie 15 lat, który przed śmier-
cią zachwycił tak sformułowanym 
zdaniem: „Wszyscy rodzą się jako 
oryginały, ale wielu umiera jako 
fotokopie”. Savoir-vivre człowie-
ka wolnego uczy, jak pozostać 
do końca swego życia oryginałem 
– podkreślił mówca.

Nie przypadkiem – mówił da-
lej – przywołuję tu słowa zmarłe-
go w opinii świętości nastolatka. 
Obecny rok jest w  Apostolstwie 
Trzeźwości poświęcony ludziom 
młodym. Nasza troska ukierun-
kowana jest na to, aby byli wolni 
i  trzeźwi. Te dwie bowiem spra-
wy są ściśle ze sobą związane. 
Wiemy dobrze, że wielu młodych 
w przestrzeni trzeźwości i wolno-
ści przeżywa poważne problemy, 
czego skutkiem jest popadanie 
w różnorakie uzależnienia. 

Tym problemom wychodzi 
naprzeciw Narodowy Program 
Trzeźwości, który powstał po ma-
jącym miejsce w  2017 roku Na-
rodowym Kongresie Trzeźwości. 
Zespół Apostolstwa Trzeźwości 
i  Osób Uzależnionych promuje 
Program w różnych środowiskach, 
aby pozyskać jak największą licz-
bę osób, które odpowiedzialnie, 
mądrze i skutecznie będą przepro-
wadzać zmiany w  naszej Ojczyź-
nie. Zmiany na  lepsze. Zmiany 
prowadzące do znacznego ograni-
czenia dostępności fizycznej, eko-
nomicznej i  kulturowej napojów 
alkoholowych, bo przecież trzeź-
wość jest warunkiem pomyślne-
go rozwoju życia osoby, rodziny, 
narodu i Kościoła. Wiemy jednak, 
że te wszystkie działania nie przy-
niosą spodziewanych efektów, je-
śli nie wychowamy nowych ludzi, 
którzy będą tworzyć nową kulturę 
– kulturę trzeźwości i  wolności. 
Zdajemy sobie sprawę z  tego, że 
nie damy rady tego uczynić bez 
Boga, bez wychowania na  grun-
cie chrześcijańskich wartości, 
bez wprowadzenia Chrystusowej 
Ewangelii w życie. 

O  tym, że żywa wiara i  sys-
tematyczne praktyki religijne 
to jeden z  ważnych czynników 
chroniących przed uzależnie-
niami, w świecie naukowym mó-
wiono już od  dawna. Ostatnio 
nowatorskie badania profesora 
Uniwersytetu Harvarda Tylera J. 
Vander Weele oraz współpracu-

jącej z nim trójki polskich uczo-
nych –  Jakuba Pawlikowskiego, 
Piotra Białowolskiego oraz Do-
roty Węziak-Białowolskiej – po-
twierdziły pozytywną zależność 
między religijnością a  dobro-
stanem psychicznym. Uczeni 
dowiedli, że jest to związek sto-
sunkowo trwały. Wyniki badań 
zostały opublikowane w  oficjal-
nym periodyku naukowym Euro-
pejskiego Towarzystwa Zdrowia 
Publicznego (…).

Łączy nas wszystkich – pu-
entował przewodniczący Zespo-
łu Konferencji Episkopatu Pol-
ski ds. Apostolstwa Trzeźwości 
i  Osób Uzależnionych – wielka 
troska o  to, by nasza Ojczyzna 
była wolna od  plagi pijaństwa, 
alkoholizmu i  coraz liczniej-
szych innych uzależnień. Niech 
Narodowy Program Trzeźwości, 
który śmiało możemy nazwać 
dobrą szkołą – uczącą, co należy 
czynić, aby wolny człowiek żył 
w społeczeństwie ludzi wolnych 
– zjednoczy nas jeszcze bardziej 
w  służbie dla naszej Ojczyzny 
(…). Polskość powinna kojarzyć 
się z  trzeźwością i  abstynencją, 
a nie z pijaństwem i proalkoho-
lową mentalnością. Aby Polska 
była Polską, musimy odzyskać 
trzeźwość, tak jak sto lat temu 
odzyskaliśmy niepodległość.

Z prelekcją bp. Bronakowskie-
go współbrzmiały wykłady: prof. 
Krzysztofa Wojcieszka (Pedago-
gium WSNS w Warszawie) – Trzeź-

wość warunkiem pomyślnego 
rozwoju życia społecznego, ks. 
prof. Piotra Kulbackiego (KUL) – 
Aktywna promocja dojrzałej 
i  świadomej abstynencji”, red. 
Rafała Porzezińskiego (autora 
programu Ocaleni.tv) – Młodzi 
w  świecie mediów, Augustyna 
Wiernickiego (przewodniczącego 
Stowarzyszenia Brata Krystyna 
w Diecezji Zielonogórsko-Gorzow-
skiej) – Co można zrobić w śro-
dowisku lokalnym dla dobra 
społeczności.

Uzupełnieniem przedłożonych 
wykładów były wystąpienia samo-
rządowców, działaczy społecznych 
i posłanki Anny Cicholskiej. Oprócz 
parlamentarzystki z  Ciechanowa 
głos zabrali m.in.: Tadeusz Boro-
wicki przewodniczący Rady Gminy 
w Brudzeniu Dużym, Andrzej Szy-
mański burmistrz Miasta i  Gmi-
ny Bieżuń, Sławomir Wawrzyński 
wójt Gminy Biała oraz Lech Dą-
browski przewodniczący Rady 
Powiatu Płockiego, który zwró-
cił się do  uczestników spotkania 
z  apelem o  tworzenie w  środowi-
skach lokalnych obszarów współ-
działania w  zakresie profilaktyki 
uzależnień, obejmując nimi mło-
dzież, od której zależy przyszłość 
naszego społeczeństwa. Zachęcał 
też do ożywienia idei solidarności, 
zwłaszcza gdy chodzi o pomoc lu-
dziom samotnym i chorym – także 
na chorobę alkoholowa – ale rów-
nież całym rodzinom z problemem 
alkoholowym.

TRZEŹWOŚĆ TO 

WARUNEK I WYRAZ 

WOLNOŚCI CZŁOWIEKA. 

ZARÓWNO W WYMIARZE 

INDYWIDUALNYM, 

JAK I SPOŁECZNYM. 

TRZEŹWOŚĆ STANOWI 

WARTOŚĆ, KTÓRĄ NALEŻY 

ROZWIJAĆ I BRONIĆ.

Fot. Tadeusz Pulcyn

Fot. Tadeusz Pulcyn

Kościół parafialny w Białej

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego 
im. Polskich Spadochroniarzy w Płocku
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Wątek rodzinny podjęła też 
Alicja Olszewska pełnomocnik 
burmistrza miasta Drobin ds. roz-
wiązywania problemów alkoho-
lowych. Podkreśliła, że w  jej gmi-
nie podejmuje się wiele inicjatyw 
zapobiegających rodzinnym dys-
funkcjom. Potwierdził to bp Bro-
nakowski, wręczając, wraz z  po-
słanką Anną Cicholską, statuetkę 
św. Jana Chrzciciela (przyznawaną 
za  wybitne osiągnięcia w  pracy 
na  rzecz trzeźwości społeczności 
lokalnych) Wandzie Śniegockiej, 
kierującej w  Drobinie Katolickim 
Stowarzyszeniem Pomocy Oso-
bom Uzależnionym i ich Rodzinom 
„Filadelfia”, którego celem jest 
m.in. prowadzenie świetlic socjo-
terapeutycznych, organizowanie 
kolonii letnich dla dzieci i młodzie-
ży, wspieranie wszelkich inicjatyw 
służących promocji trzeźwego sty-
lu życia, współdziałanie z placów-
kami leczenia odwykowego i  śro-
dowiskami wzajemnej pomocy.

Wszystkie wypowiedzi na kon-
gresowym forum łączyła jedna 
idea: praca na  rzecz trzeźwości 
Polaków jest procesem, który 
trwa. Do  jego realizacji potrzeb-
ni są liderzy zarówno instytucji 
świeckich, przedstawiciele wła-
dzy na wszystkich ich szczeblach, 
jak i organizacji kościelnych. W tę 
ideę wpisują się rzeczywiste dzia-
łania profilaktyczne, aby zmniej-
szyć we wszystkich środowiskach 

nie tylko liczbę osób chorych 
na  alkoholizm, ale także liczbę 
osób nadmiernie pijących. 

W tym kontekście nie do za-
pomnienia jest kongresowa 
wypowiedź prof. Wojcieszka, 
który poinformował z radością 
uczestników spotkania – opie-
rając się na najnowszych bada-
niach naukowych – że Polacy 
najwyżej cenią sobie takie war-
tości, jak: miłość, szczęście ro-
dzinne i zdrowie. Profesor ubo-
lewał jednak, że żadna z nich 
nie jest w  pełni osiągalna ze 
względu na panującą w Polsce 
plagę pijaństwa, która rujnuje 
wszystkie wartości. Zaznaczył, 
że właśnie „pijacy, ludzie nie 
uzależnieni upijający się oka-
zjonalnie, na co jest przyzwole-
nie społeczne, wyrządzają spo-
łeczeństwu więcej szkód niż 
sami alkoholicy, których jest 
znacznie mniej”. Mamy w Pol-
sce około 640 tysięcy osób 
uzależnionych od  alkoholu 
(tak mówią ostatnie badania), 
a ponad 10 milionów ludzi – to 
pijacy. Prelegent dodał na od-
chodnym, że jako społeczeń-
stwo, wciąż nie wypełniliśmy 
Jasnogórskich Ślubów Narodu 
Polskiego, uroczyście złożo-
nych 26 sierpnia 1956 roku 
na  Jasnej Górze przy udziale 
miliona wiernych, w  których 

przyrzekaliśmy „wypowiedzieć 
walkę lekkomyślności, rozwią-
złości i pijaństwu”.

Podsumowania płockiego Kon-
gresu, w  którym uczestniczyła 
również młodzież, dokonał ks. Zbi-
gniew Kaniecki. Zaznaczył m.in.: 
kongresowa debata potwierdziła, 
iż w  pracy na  rzecz trzeźwości 
w  Polsce ważne jest przypomina-
nie we wszystkich wspólnotach 
ludzi wierzących, że czym innym 
jest troska, promowanie cnoty 
trzeźwości przez duszpasterzy 
w  parafiach, a  czym innym jest 

ich towarzyszenie osobom uzależ-
nionym. Pielęgnowanie trzeźwości 
dotyczy każdego człowieka, także 
uzależnionego, który idzie już dro-
gą zdrowienia, wspierany przez 
grupy samopomocowe. Natomiast 
duszpasterstwo trzeźwości musi 
skupiać się w  swoich działaniach 
na  osobach, które jeszcze w  uza-
leżnienia nie popadły, a  trudno 
jest im pokonać wstyd z  powodu 
nadużywania alkoholu i  nie zgła-
szają się do nikogo o pomoc, aby 
wyjść z pijackiego impasu. Cieszę 
się, że ta idea wybrzmiała dość 
wyraźnie podczas kongresowego 
spotkania. Ale cieszę się przede 
wszystkim z tego, że rośnie liczba 
ludzi rzeczywiście zatroskanych 
o trzeźwość narodu. Wszystkie wy-
stąpienia kongresowe wpisują się 
w  ponadczasową ideę wybitnego 
apostoła trzeźwości Józefa Rybic-
kiego, który przed laty pisał: „Do-
świadczenia przeszłości w naszym 
narodzie uczą, że skuteczność 
walki z  alkoholizmem jest wtedy 
realna, jeśli integralnie i  szcze-
rze współpracują ze sobą czynni-
ki państwowe i kościelne, jeśli są 

SKUTECZNOŚĆ 
WALKI 

Z ALKOHOLIZMEM 
JEST WTEDY 

REALNA, JEŚLI 
INTEGRALNIE 

I SZCZERZE 
WSPÓŁPRACUJĄ 

ZE SOBĄ 
CZYNNIKI 

PAŃSTWOWE 
I KOŚCIELNE, JEŚLI 

SĄ WŁĄCZONE 
SIŁY SPOŁECZNE 

I RELIGIJNE.

włączone siły społeczne i religijne. 
Inaczej mówiąc: dziś nie będzie 
skutecznej walki z  alkoholizmem 
bez Kościoła i bez Państwa”. O tej 
współpracy mówił tu m.in.  Bogu-
sław Gostomski dyrektor płockiej 
Izby Wytrzeźwień, której działania 
systemowe uratowały życie wielu 
ludziom nadużywającym alkoholu.

Zwieńczeniem kongresu był 
„Bal ludzi wolnych”, który prowa-
dził – w Remizie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Starej Białej – wodzi-
rej Piotr Cieluchowski z Jaworzna.

Tadeusz Pulcyn

PS.
Organizatorom Kongresu na-

leżą się wielkie brawa. Komitet 
organizacyjny oprócz jego gospo-
darza tworzyli: Sławomir Waw-

rzyński wójt gminy Stara Biała 
(przewodniczący komitetu), ppłk. 
Jarosław Chrobot dyrektor 1 Li-
ceum Ogólnokształcące CN-B im. 
Polskich Spadochroniarzy w Płoc-
ku i  jej  wicedyrektor Magdale-
na Zombirt oraz Osada Młynarza 
w Radotkach, Małgorzata Lewan-
dowska przewodnicząca Rady 
Gminy w  Starej Białej, Mieszko 
Ogończyk-Mąkowski, wspomniana 
wyżej Wanda Śniegocka, Bożena 
Zaręba dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Starej 
Białej, a  także   Małgorzata Po-
pławska kierownik Działu Organi-
zacyjnego Centrum Usług Wspól-
nych Powiatu Płockiego i  Adam 
Pawłowski radny gminy w Starej 
Białej, którzy byli – nie dało się 
tego nie zauważyć – PRAWĄ RĘKĄ 
gospodarza całego przedsięwzię-
cia. Oboje na zdjęciu powyżej
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Fot. Tadeusz Pulcyn

Bp Bronakowski i Anna Cicholska wręczają  
Wandzie Śniegockiej statuetkę św. Jana Chrzciciela

Lech Dąbrowski przewodniczący 
Rady Powiatu Płockiego
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Powrót
do zdrowego życia
Z JACKIEM RACIĘCKIM ROZMAWIA MONIKA FLOREK-MOSTOWSKA

Dlaczego o uzależnieniu mówi się jako o chorobie ciała, umysłu i duszy?
Mówimy o  chorobie ciała, bo zazwyczaj koncentrujemy się na  efektach, 

na  objawach. Uzależnienia, te najbardziej znane, objawiają się określonymi 
dolegliwościami fizycznymi. I po tym rozpoznajemy, że ktoś ma problem. Alko-
holizm jeszcze do niedawna uważano za pijaństwo, za wadę charakteru, którą 
można poprzez własną decyzję zmienić. Potem okazało się, że to niemożliwe, 
że nawet osoby, które bardzo chcą się zmienić, nie mogą nic zrobić. I zaczęto 
patrzeć na ten aspekt szerzej. Gdy człowiek nie ma wpływu na swoje zacho-
wanie, to znaczy, że źródło choroby jest głębiej. Gdy rozwinęła się psycholo-
gia, zaczęto łączyć stany, zaburzenia emocjonalne, trudności z przeżywaniem 
emocji z zachowaniami uzależnieniowymi. Dzisiaj wiemy, że substancje, takie 
jak alkohol, narkotyki, mogą uzależniać. Może uzależnić wszystko, w  czym 
człowiek szuka ukojenia.  Bo nie każdy się uzależnia od alkoholu czy kofeiny. 
Uzależnienie pojawia się wtedy, kiedy spożywanie danego środka przynosi po-
żądany przez nas efekt. Kiedy tonizuje czy niweluje napięcie. Pozwala albo 
się rozluźnić, albo uwalnia energię, agresję, która przedtem była tłumiona. 
Z  czasem choroba uzależnieniowa obejmuje całego człowieka i  sprawia, że 
tylko nią żyje. To widać na naszych ulicach. Na szczęście dzisiejszy stan wie-
dzy medycznej i postrzeganie uzależnień jako zaburzeń psychoemocjonalnych 
i somatycznych stwarza osobom uzależnionym dobre warunki do leczenia.

Czy psychoemocjonalnie i  somatycznie uzależniamy się wyłącznie 
od substancji?

W ostatnich dekadach zaobserwowano, że w podobny sposób działają zachowa-
nia. Nie zawsze musimy się uzależniać od substancji. Uzależniamy się też od pew-
nych czynności. Są to tzw. uzależnienia behawioralne. Działają w ten sam sposób. 
Prowadzą do głębokiego zniewolenia. Można uzależnić się od zakupów, hazardu czy 
cyberprzestrzeni. Wszystkie te uzależnienia sprawiają, że izolujemy się od własnych 
uczuć, od własnej osobowości. Dają nam złudzenie, że jeśli z nich korzystamy, jest 
nam lepiej, przyjemniej. Ale to tylko wrażenie, bo w rzeczywistości takie działania 
prowadzą do zaburzeń i chorób. Więdniemy, schniemy wśród innych zdrowych roślin. 
Impregnujemy się na dobro, na miłość.

Jak można to odwrócić?
Moje doświadczenie związane z realizacją programu „Wreszcie żyć. 12 kroków 

ku pełni życia”, który oparty jest  na Piśmie Świętym, od wielu dziesięcioleci daje 
duże efekty stabilnego powrotu do konstruktywnego życia. Daje też informację, że 

objawy uzależnieniowe to tylko wierz-
chołek góry lodowej. Problem tkwi głę-
biej.  Często jest tak, że gdy leczymy 
ciało i  psychikę, niekoniecznie mamy 
zadowalający efekt. Cześć leczenia jest 
nastawiona na  społeczne odzyskanie 
człowieka, czyli powrót do  odpowie-
dzialnego życia. Czasami jednak w  ta-
kich sytuacjach dochodzi tylko do  za-
leczenia alkoholizmu, a  mechanizm 
uzależnieniowy przemieszcza się gdzie 
indziej, przechodzi krzyżowo w  inne 
uzależnienie – na przykład od pracy. To 
powoduje taką samą destrukcję psy-
choemocjonalną, tyle że społecznie jest 
ona miej widoczna, czy mniej szkodliwa. 
Może być nawet społecznie pożyteczna 
– jak pracoholizm. Ale dla konkretnego 
człowieka to jest degrengolada. Zatrzy-
muje alkoholizm czy narkomanię i rze-
czywiście udaje mu się żyć w abstynen-
cji, ale nie zauważa, że popada w inne 
uzależnienia. Program „12 kroków” po-
kazuje, że człowiek potrzebuje głębszej 
przemiany, że wykwit uzależnieniowy 
widoczny w zachowaniach w ciele –  jest 
tylko somatyzacją jakiegoś problemu 
emocjonalnego czy duchowego.

Dlatego program „12 kroków” 
zaprasza do tego, by odkryć w so-
bie swoją duchowość?

Tak, bo pokazuje, że choroba uza-
leżnienia opiera się na  deficytach 
duchowych. Żeby przywrócić funk-
cjonowanie w pełnej wolności – mu-
simy wejść w tę przestrzeń. Musimy 

odkryć, rozpoznać swoja duszę. Wiemy, że ona jest, ale z boku patrząc na oso-
bę uzależnioną, widzimy wyraźnie, że szuka duchowości, choć sama tego nie 
dostrzega. W  zamian zapełnia tę przestrzeń zachowaniami zniewalającymi, 
uzależnieniowymi. Często poprzez wchodzenie w  relacje, które uzależniają. 
Osoby trzeźwiejące, pracujące nad sobą, odkrywają, że przyczyną ich uzależ-
nień jest brak miłości.  Dlatego za wszelką cenę chcą zwrócić na siebie uwagę, 
chcą odnaleźć swoje miejsce w życiu, ale nie wiedzą, jak to zrobić. Dlatego są 
podatne na różne uzależnienia.

Czyli uzależnienie to przede wszystkim choroba duszy?
Jest bardzo związana z poczuciem naszej tożsamości.  Pojawia się, kiedy nie 

mamy kontaktu ze sobą, ze swoim prawdziwym „ja”. Dzisiaj jest to o tyle trudne, 
że świat, nastawiony na doświadczanie przyjemności, poddaje młodym ludziom 
substytuty szczęścia, protezy dojrzałego funkcjonowania, które pozwalają trwać 
w fałszywym przekonaniu o dobrej jakości życia. Głównie poprzez aspekt eko-
nomiczny. On jest ważny, ale sam w  sobie nie jest sensem życia. Koncentro-
wanie się wyłącznie na nim powoduje karłowacenie. Niektórzy porównują taką 
postawę do sztuki uprawiania drzewka bonzai. Ciągle się je podcina i w rezul-
tacie drzewko karleje, a  człowiek czuje się twórcą. Często tak czynimy sami 

sobie; stale podcinamy sobie gałęzie, 
nie docierając do głębi naszego „ja”, 
nie pozwalamy, by rozwijała się nasza 
osobność, nasze talenty i  umiejętno-
ści,  których realizacja daje satysfak-
cję i umożliwia pełnię życia. Stosuje-
my wyuczone strategie przetrwania, 
dostosowując się do  świata, tłumiąc 
własne pragnienia, emocje. Niekiedy 
odrzucamy samych siebie, swoje uczu-
cia już w  dzieciństwie, a  stosujemy 
mechanizmy wyparcia i  wspomniane 
strategie przeżycia. I tracimy kontakt 
ze sobą. Wydaje nam się, że jesteśmy 
kimś, kogo udajemy. 

A kiedy to dostrzeżemy?
To ilustruje nasz program. Chodzi 

w nim o to, by wchodząc w swoją histo-
rię życia bez zafałszowań, które nam 
podsuwa współczesna kultura, możemy 
zobaczyć prawdę o sobie. Wtedy odżyje 
w nasz pragnienie wolności, chęć roz-
wijania się w wielu dziedzinach. Dopóki 
tego nie poczujemy, nie możemy wejść 
w  satysfakcjonującą relację z  drugą 
osobą, bo życie w deficytach powoduje, 
że ciągle mamy roszczeniowa postawę 
wobec innych. A chodzi o to, by nasycać 
się w relacji z Panem Bogiem. Bo relacja 
z Nim leczy ducha. Kiedy w nią wejdzie-
my, przestrzeń psychiczna i  duchowa 
zacznie się samoistnie naprawiać. Nie 
mówię tutaj o  „kościółkowości”, zapa-
daniu się w uzależnieniową religijność, 
bo to też jest możliwe, ale mówię o re-
ligijnej więzi, relacji z Bogiem. Relacja 
z Nim jest relacją akceptacji i otwarto-
ści. I leczy nasze zachowania. Leczy na-
szą duszę, umysł i ciało.

Wracajmy więc do zdrowego życia 
– w świetle Bożej Miłości.
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NIEKIEDY ODRZUCAMY 
SAMYCH SIEBIE, SWOJE 

UCZUCIA I EMOCJE 
JUŻ W DZIECIŃSTWIE. 

STOSUJEMY 
MECHANIZMY WYPARCIA 
I STRATEGIE PRZEŻYCIA. 

I TRACIMY KONTAKT 
ZE SOBĄ. WYDAJE NAM 

SIĘ, ŻE JESTEŚMY KIMŚ, 
KOGO UDAJEMY. 
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Pasztet z cieciorki i dyni
Roślinny pasztet to coś wyśmienitego w  smaku. Własnoręcznie 

zrobiony może okazać się miłą niespodzianką na jesiennym stole. Jest 
sycący i o wiele mniej kaloryczny od tradycyjnych pasztetów. Można go 
przygotować właściwie z każdego jesiennego warzywa i nasion. Moimi 
ulubionymi są pasztety z soczewicy i cukinii oraz właśnie z cieciorki 
i dyni. Można je spożywać na ciepło i na zimno. 

Składniki 
• 2 szklanki ugotowanej 

cieciorki (może być z puszki)
• 1 szklanka puree z dyni
• 5-6 suszonych pomidorów 

z zalewy
• 3 łyżki pestek z dyni
• 2-3 jajka
• 2-3 ząbki czosnku
• 1cebula
• 1 łyżka oleju rzepakowego
• 100g kaszy manny 
• 1 pęczek natki pietruszki lub 

kolendry
• przyprawy: sól, pieprz, mielony 

kmin rzymski
• papryka czerwona słodka, 

kurkuma
• gałka muszkatołowa

Wykonanie
Namoczyć cieciorkę na  12 h 

i  ugotować do  miękkości (lub 
wziąć z  puszki), wylać cieciorkę 
na sito i przepłukać. Na łyżce ole-
ju przesmażyć cebulę pokrojoną 
w  kosteczkę i  czosnek. Ciecior-
kę umieścić w  blenderze, dodać  
jaja, zrumienioną cebulkę, po-
cięte suszone pomidory, puree 
z dyni, kaszę manną, posiekane 2 
łyżki pestek z dyni oraz natkę pie-
truszki lub kolendrę i przyprawy. 
Dokładnie wszystko zmiksować 
na jednolitą masę. Po zmiksowa-
niu można jeszcze raz doprawić 
masę do  smaku. Potem ją prze-
łożyć do  podłużnej blaszki wy-
łożonej papierem do  pieczenia, 
wyrównać i posypać pozostałymi 
pestkami z dyni. Następnie wsta-
wić do  nagrzanego piekarnika 
i piec w temperaturze 180 stopni 
przez godzinę. Po wyjęciu z pie-
karnika pasztet należy schłodzić 
i wstawić do lodówki na kilka go-
dzin, aby stężał.

SzkatułkaCook


