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Rozdzia 11.

Zy chopiec. Nie potrafi
si z nim rozsta, a powinnam
czyli
o tym, e potrzeba akceptacji bywa silniejsza ni rozum

„Zy chopiec”, zna pan takich? To oni owijaj sobie kobiety
wokó palca. Dlaczego bardziej nas, kobiety, pociga kto, na kogo trzeba czeka, o kogo trzeba zabiega, dla kogo si zmieniamy,
by sta si t jedyn?
W zasadzie ju pani na to pytanie odpowiedziaa — by sta si dla
niego lepsz, ni byaby kada inna. To w uproszczeniu. Sigajc
gbiej — ta postawa wynika z wanej wiary u dzieci. Warto dobrze
j poj. Do pewnego momentu dzieci ywi w stosunku do rodziców
przekonanie: „Moi rodzice s dobrzy”. W praktyce dziaa to jak
synne prawo nr 1 o szefie, który ma zawsze racj. Jeli nie ma racji,
patrz punkt pierwszy. Z wiar dziecka w rodziców jest podobnie:
„Moi rodzice s dobrzy”, a jeli s dla mnie niedobrzy, patrz pierwsze zdanie.

Kup książkę

Poleć książkę

204

Blisko, nie za blisko. Terapeutyczne rozmowy o zwizkach

Ale jak pogodzi przekonanie, e s dobrzy, z faktami wskazujcymi niezbicie, e s jednak niedobrzy?
Logika formalna tego nie potrafi, ale dziecko umie — dochodzi do
wniosku, e samo byo nie do dobre dla nich. Niewystarczajco
si starao. Prosty przykad: rodzic opuszcza dziecko, wyprowadza
si. Umawia si z nim i zapewnia je, e przyjdzie w weekend. Ale
nie przychodzi. Ani nawet nie uprzedza, e nie przyjdzie. To s fakty,
w praktyce nie takie znów rzadkie. Ale oprócz faktów jest te wiara
dziecka, z któr ono si rodzi: „Rodzic jest dobry”. Ta wiara jest dla
niego jak fakt. Zatem mamy dwa fakty — pierwszy: rodzic nie przyszed, cho obieca (czyli by niedobry), i drugi: rodzic jest dobry.
Rozwizanie jest oczywiste: „Rodzic nie przyszed, poniewa to ja
byem nie do dobry, by do mnie przyj. Co ze mn jest nie tak.
Pewnie musz si bardziej postara”. I dziecko si stara. By takie,
jakie sobie wyobraa, e rodzic by chcia.
A naprawd — i w tym tkwi najwiksza tragedia dziecka — ono
nigdy do ko ca nie uwierzy, e rodzic nie jest dobry. Zawsze bdzie szuka winy w sobie. Jeli bardziej si postara, ta za osoba
zmieni si w t lepsz. Tylko trzeba troch pozabiega.
Relacja midzy rodzicem i dzieckiem nie musi by rozczarowujca,
by ten mechanizm dziaa. W zdrowych ukadach istnieje specyficzna szczelno: im dziecko jest dla rodzica lepsze, tym przez rodzica bdzie lepiej traktowane.
Ostatnio modny sta si pomys, by stosowa tylko pozytywne
wzmocnienie. Czyli: jeli dziecko zachowa si w podany przez rodziców sposób, dostanie nagrod, a jeli jest niegrzeczne, nagroda
si nie pojawi. Wic bdzie jeszcze szczelniej: rodzic jest tylko dobry lub lepszy. Zy rodzic jest w ogóle niemoliwy do wyobraenia.
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Tak si czsto dzieje, gdy rodzic jest jeden i dziecko jest jedno,
wychowywane na przykad przez samotn mam albo w rodzinie,
w której jedno z rodziców nie uczestniczy realnie w tym, co si dzieje.
Wtedy relacja dziecko – rodzic staje si relacj symbiozy.
Sposobem na to, by dosta co dobrego od drugiej strony, jest
wówczas by dla tej drugiej strony jak najlepszym.

I czsto ten wzór symbiozy kobiety powielaj pó niej w relacji
z yciowymi partnerami. To dlatego staramy si bardziej i bardziej, pomimo e mczyzna odwrotnie proporcjonalnie — coraz mniej?
W dorosym yciu efekty tej strategii bd dramatyczne. Zamiast
oczekiwanej „dobrej mamy” pojawi si wampiry wysysajce energi, wykorzystywacze, pijawki i okrutnicy. Niewiele tu pomoe, e
intelektualnie bdziemy wiedzie, e to okrutnicy i pijawki, a kontakt z nimi nam szkodzi. Nic si przez to nie zmieni. Bo w gbi
duszy, niewiadomie, wierzymy, e jeli tylko bardziej si postaramy,
zy obiekt z pewnoci zamieni si w dobry.

Nie wierzymy, e zasugujemy na partnera, który bdzie nas
szanowa i okazywa blisko? A moe wierzymy, e mamy tak
moc, by tego zego zmieni? W kocu zrozumie…
Paradoksalnie: im wyraniej uwiadamiamy sobie, e to zy czowiek, tym gorzej — dla naszej dziecicej czci jest to tylko goniejszy sygna: „No, daleje, bierz si do roboty! Patrz, jaki zy on
dla ciebie jest”. Czyli: „Patrz, jak bardzo si nie starasz by dla niego
jak najlepsza!”. Bo rodzic jest dobry, nawet gdy jest zy, i podobnie
„zy chopiec” — te jest w gruncie rzeczy dobry (tak chce wierzy
jego ofiara) i ona potrafi go zmieni. Wierzy, e ma tak moc. Jeli
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bdzie jeszcze lepsza, w ko cu ta druga strona odpowie tym samym. Co jest oczywicie katastrofalnie nieprawdziwe. W realnych
zwizkach nie otrzymujemy dobrego za dobre. Czasem tak, ale nie
jest to adna regua.

Czy wynika to z naszej niskiej samooceny, czy potrzeba akceptacji jest silniejsza ni rozum?
Podam pani przykad z ycia.
Mój znajomy podj si prowadzenia spraw public relations firmy
odzieowej tworzcej indywidualne projekty na zamówienie. Ubieray si tam aktorki, prezenterki, czyli kobiety, które maj raczej
wysok samoocen i codziennie s przez wiele osób przekonywane
o tym, e ich warto, atrakcyjno stoi wysoko. Po kilku tygodniach
powiedzia mi, e ma do tej pracy. Nie widzi perspektyw dla firmy.
Jego zdaniem gówna projektantka robi wszystko, by sobie i firmie
zaszkodzi. Nie zwraca uwagi na jego ostrzeenia, e jej zachowanie w stosunku do klientek musi prdzej czy póniej doprowadzi
do katastrofy. Co te ona takiego robia? Otó przymierzajcej sukienk kobiecie, powszechnie podziwianej za wygld i dowartociowywanej codziennie, potrafia powiedzie, e do tej kreacji musi
schudn tu i tam. Innej, e ma do tego czy tamtego stroju za may
albo zbyt obwisy biust. I tak dalej. Mój kolega by zdruzgotany.
„Jak ja mam robi im PR?! — pyta, wznoszc rce ku niebu —
kiedy ona tak postpuje? Codziennie jej tumacz, e tak nie mona. Ona kiwa gow, zgadza si, po czym za godzin znów robi to
samo! Przecie caa moja praca idzie w ten sposób na marne. Idiota wie, e si takich rzeczy kobietom nie mówi. I eby chocia to
bya prawda, ale ona si zwyczajnie czepia. Kada normalna osoba
po takiej uwadze trzanie drzwiami i wicej nie wróci!”.
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W pierwszej chwili pokiwaem gow ze zrozumieniem. Ale po kilku
minutach zaczem si zastanawia. W ko cu zasugerowaem koledze, by odpuci próby wpywania na t okropn projektantk i poobserwowa rozwój wypadków przez miesic lub dwa. Wkrótce okazao
si, e krytykowane klientki jednak wracay. Co wicej, rezygnoway
z usug konkurentów, którzy przekonywali je, e wietnie wygldaj.
Szy wanie do tego studia, gdzie syszay te okropne uwagi. Zadziaa
tu prosty mechanizm. Samoocena, pocztkowo przecie bardzo
wysoka, zostaa tu nieco zanegowana. Wprowadzony zosta element niepokoju. „Wszyscy mówi mi, e wietnie wygldam, a ta
jedna kobieta twierdzi, e jestem za gruba”. To denerwujce,
ale o tym nie mona atwo zapomnie. Skoro ona jedna odwaya
si na takie uwagi, moe widzi co, czego nie widz pozostali? To
paradoks, ale w oczach tych skrytykowanych kobiet warto czepialskiej projektantki automatycznie rosa. Nagle to ona, a nie caa
reszta chwalców, miaa klucz do ich samooceny. Dlatego czuy przymus, by mimo zoci odwiedza j raz za razem w nadziei, e zwróci
im to, co zabraa. Stuprocentow wiar w siebie. Co, oczywicie,
nigdy nie nastpowao. Za kadym razem byo: „W zasadzie dobrze,
ale…”. Klientki wychodziy wcieke, ale wracay.

To tak, jak z odrzucajcym rodzicem, do którego dziecko coraz
bardziej lgnie.
Podobny mechanizm dziaa w zych zwizkach. Partner, który nas
krytykuje, jest automatycznie odbierany jako ten, którego opinia ma
wiksz warto. Pochwaa, na któr trudniej zasuy, jest cenniejsza.
Pochwaa, która wydaje si na wycignicie rki, ale której w ogóle
otrzyma si nie da, ma warto niesko czon. Nadzieja otrzymania
w ko cu takiej pochway moe wic trzyma nas przy krytykancie
niesko czenie dugo.
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Koszt jest, rzecz jasna, olbrzymi. Bo samoocena systematycznie
spada, a zaleno wzrasta. Im bardziej si starasz, tym mocniej
upewniasz drug stron, e dobrze robi, nie dajc ci tego, czego oczekujesz. Tym staranniej wic przestrzega zasady niedawania. A ty
tym mocniej wiesz si z t osob. Co wane — jeeli wysoko si
cenisz, a ta osoba ci odrzuca, automatycznie moesz zacz wysoko
ceni j. „Skoro moe odrzuca kogo tak ciekawego jak ja, to znaczy, e jego (jej) warto jest olbrzymia”. Warto uzyska pochwa
od kogo tak niezwykego. I ju wchodzisz na pozycj osoby „starajcej si”.

Ile razy trzeba by odepchnit, by wreszcie zrozumie, e nic
si nie zmieni? Dlaczego nie odchodzimy, cho wiemy, e powinnymy?
eby si tak zawiesi, trzeba mie przez moment wraenie, e
otrzymanie pochway jest moliwe. Gdyby taki „zy chopiec” albo
„za dziewczyna” (w drug stron te to dziaa) po prostu zacz od
ataku i do niego si ograniczy, znajomo w ogóle by si nie zacza albo ten kto zwyczajnie zostaby wrogiem.
Emocjonalne zwizanie zaczyna si wtedy, kiedy kto wstpnie
okazuje zainteresowanie, pokazuje, e dobrze nas postrzega, i póniej nagle to zainteresowanie z niejasnych powodów odbiera. Wtedy
pierwszym odruchem jest wanie szukanie przyczyny w sobie. „Co
zego zrobiam, e zraziam tak ciekaw osob? Czego mi brak?
Bo przecie jeli zainteresowanie byo, ale si nagle sko czyo, to
znaczy, e ta osoba pewnie zauwaya we mnie jaki brak…”. Kiedy
tak pomylimy, ju jestemy w puapce.
Wanie znalaza si na pocztku drogi, której ko cem jest nocowanie na wycieraczce w nadziei, e „on” jednak raczy otworzy
drzwi. Moe raczy. Byby jednak kompletnym idiot, gdyby w tej
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sytuacji potraktowa ci tak, jak na to zasugujesz. Gdyby ci wpuci i potraktowa yczliwie, z czasem zaczaby trzewie. W ko cu
dostrzegaby, jaki to beznadziejny go, i zadaaby sobie pytanie:
„Co, u diaba, jeszcze robi w tym mieszkaniu?”. Dopóki upewnia
ci w przekonaniu, e na jego zainteresowanie musisz zasuy,
cay czas masz wtpliwoci co do siebie. I w ten prosty sposób nie
masz adnych co do niego.
Ten mechanizm dotyczy przedstawicieli obojga pci. Wiele naprawd beznadziejnych osób trzyma przy sobie wietnych partnerów
jedynie za pomoc regularnego kwestionowania ich samooceny. Przez
co ci ludzie czyni z nich swoich najwaniejszych sdziów.

Zwaszcza gdy ten „zy chopiec” jest od czasu do czasu naprawd uroczy.
Jeli kto raz jest dobry, a raz zy — staje si to bardzo przycigajce.
Zmiany nastrojów wywouj uczucie kontrastu. Kiedy wchodzimy
do ciepego pomieszczenia z zimnego dworu, wydaje nam si, e
jest tam bardzo, bardzo ciepo. Tak dziaa kontrast. W emocjach
dziaa podobnie. Jeli kto jest okropny, a za chwil cieplejszy, zaczynamy mie wraenie, e nie jest cieplejszy, tylko niezwykle tkliwy.
Wtedy zaczynamy t tkliwo ceni. I kiedy ona znika — a znika
na sto procent — nie umiemy zrozumie, co si stao.
Co wicej, nie umiejc znale przyczyny takich zmian w drugiej
osobie — bo nie sposób doszuka si adnej logicznej przyczyny
— szukamy jej w sobie. Zaczynasz si zastanawia: „Co takiego
zrobiam, e go zdenerwowaam? Co takiego si stao, e nie daam
rady utrzyma tego wspaniaego nastroju do ko ca wieczoru? Ju
byo tak wietnie, wic dlaczego znów si nie udao?”. Bardzo
trudno wtedy uzna, e nie udao si, poniewa z definicji nie mogo.
Osoba poddana takiej hutawce ma wraenie, e musi istnie jaki
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klucz. Jaki sposób, który wystarczyoby pozna — i ju mogoby
by dobrze cay czas. „By moe kto inny, mdrzejszy ode mnie
potrafiby ten klucz odnale?”.
Taka myl jest kolejnym stopniem puapki. I zwizek polega na
ustawicznym szukaniu tego klucza i kolejnych druzgoccych porakach. Bo tego klucza nie ma.
Kade „dobrze” musi zosta odebrane, bo na tym polega ten zwizek. Oto cay klucz. Ale ofiara tego nie wie. Nie potrafi w to uwierzy.
Czasem nawet przez cae ycie.

A kiedy jest dobrze, „zy chopiec” nie chce wraca do „trudnych
tematów”, bo po co psu mi atmosfer.
W momentach, kiedy jest dobrze, taka osoba nie widzi powodu, by
wraca do tych sytuacji, kiedy zachowywaa si okropnie. Poniewa
sama nie ma ju kontaktu z tym, co wtedy czua. I oczekuje, e
partnerka si dostroi. „Dlaczego nagle robisz problemy, skoro jest
mio? Po co wywlekasz wczorajsze bzdury, kiedy robi, co si da,
by ci zadowoli? Szukasz awantury? Chcesz mnie sprowokowa?
Z tob nie moe by dobrze. Sama to robisz. Sama szukasz dziury
w caym”. I mamy powrót do tej zej fazy.
Ofiara tej hutawki zaczyna wierzy, e faktycznie sama co zepsua. Bo nie potrafi sobie wyobrazi, e mona tak cakowicie podwójnie widzie rzeczywisto. A mona. Dobrze jest to pokazane
w filmie Podziemny krg. Mamy tu dwóch bohaterów mieszkajcych
razem. Jeden z nich poznaje dziewczyn, zaczyna z ni zwizek. Drugi, zastajc j rano w kuchni, pyta: „Co tu, u diaba, robisz?” i wyrzuca j za drzwi. Tamten odszukuje j i przeprasza. Tak to trwa
tygodniami. Dziewczyna jest skoowana, ale coraz bardziej przywizana. Dopiero pod koniec filmu orientujemy si, e jeden i drugi
bohater to ten sam mczyzna. Który z nich jest prawdziwy? a-
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den. Naturalnie ten film to metafora. Nie mówimy o rozdwojeniu
jani, tylko o emocjonalnej podwójnoci. O zmiennoci. Budzisz
si jakby przy innej osobie ni ta, przy której zasypiasz. Bardzo
uzaleniajce.
Podobny mechanizm zachodzi chyba take w zwizkach przemocowych, gdy partner jest uzaleniony na przykad od alkoholu.
Najgorsza puapka, w jak mona wpa, to uwierzy, e potrafi si
zmieni okropn osob w kogo dobrego — moc swojego powicenia i swojej mioci. Znoszenie bólu, to synne „niesienie
swojego krzya”, jest traktowane w takich przypadkach jako zdolno do ponoszenia ofiar. A ta z kolei jest widziana jako przejaw
wyjtkowoci i moralnej wyszoci. „Potrafi wznie si ponad
egoizm, ponad ból, ponad wasn zo. Potrafi wszystko wybaczy i pomieci najgorsze okropnoci, traktujc partnera jak due
dziecko, któremu trzeba wybaczy, bo nie wie, co czyni”.
To troch, jak sta si kim w rodzaju jego matki. Nawet kiedy
dziecko w brzuchu kopie matk, wci pozostaje jej dzieckiem.
Ofiara okropnego traktowania te moe ywi zudzenie, e w gruncie
rzeczy w jakim sensie pozostaje opiekunk swojego okropnego partnera. Wprawdzie partner traktuje tak osob strasznie, wprawdzie ta
osoba cierpi, ale gdzie w gbi duszy ma przekonanie, e moralnie
stoi wyej. Jest uczciwsza od tego partnera.
Dlatego w tym „alternatywnym wiecie” swojej wyobrani, skrytym
gdzie gboko, ta osoba obdarza sama siebie szacunkiem. To jej
moralne zwycistwo w nagrod za znoszenie bólu. Kto taki moe
na przykad mówi o sobie, e nie jest agresywny, i moe czerpa
z tego satysfakcj. „Ja nie jestem agresywn osob, ale partner jest,
dlatego jestem kim lepszym. Cierpi z powodu zego traktowania,
ale czuj si kim lepszym, bo potrafi wytrzyma to ze traktowanie
i wci odpowiada tylko dobrem. To czyni mnie kim wyjtkowym”.
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Jeli kto ma w sobie taki mechanizm, to dopóki nie przyzna sam
przed sob, e take jest osob agresywn — i nie polubi tej czci
siebie, nie wyjdzie z niszczcej relacji. Aby z niej wyj, aby przesta
potrzebowa agresywnej osoby na zewntrz, trzeba odnale agresywn cz w sobie.

Znam kobiety, które podczas rozstania usyszay od partnera:
„Bya dla mnie za dobra”. Co to za gra? Jakby powiedzia: „Ty
jeste taka wspaniaa, znajd sobie kogo lepszego, bo ja nie
zasuguj na ciebie”.
Przede wszystkim nie przywizywabym zbyt wielkiej wagi do tego,
co ludzie mówi podczas rozstania. Wikszo tego, co si wtedy
mówi, jest formuowana, by nie czu si winnym. Nie czu si porzuconym, nie odczu lku, tsknoty i innych stanów, które si
wtedy przeywa. Wic nie ma zbytniej wartoci jako ródo wiedzy.
To, co ludzie wówczas mówi, jest raczej ich sposobem radzenia
sobie z sytuacj ni opisem faktów.
Ale to chyba jest pytanie o to, czy w ogóle moliwa jest sytuacja, e jest
si dla partnera „za dobr” czy „za dobrym”. I czy to moe szkodzi.

No wanie. Wychodz nawet ksiki sugerujce, e mczy ni
wol zozy!
Otó czsto mona spotka osoby, które mówi, e zostay porzucone, mimo e byy dla partnera kumplem. Osob, która wszystko
rozumie i z któr wszystko mona zaatwi. Kim pomidzy wymarzon siostr lub bratem a idealnym koleg.
Pamitam, jak wiele lat temu pewna znajoma opowiadaa mi, e
dla swojego partnera bya tak dobra, e lataa z nim nawet na paralotniach. Dzielili to wspólne zainteresowanie i w ogóle wszelkie
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zainteresowania. Ona nie pasjonowaa si tym tak jak on, ale z pocztku lataa, bo on lata, a stopniowo wcigna si na tyle, e by
to kolejny element, który mocno ich czy. Nie byo rzeczy, której
on jej nie móg powiedzie, wszystko by zrozumiaa. Zostawi j dla
kobiety, która zacza swe rzdy od skasowania mu paralotniarstwa.
I on si zgodzi! Zoci si, cierpia, ale przesta lata. Ta poprzednia kobieta zupenie nie moga zrozumie, o co chodzi.
W skrócie: albo si jest koleank, albo kobiet. Mona by troch
koleank i troch kobiet, ale ta przestrze jest ograniczona. Im
wicej koleanki, tym mniej miejsca na kobiet. I na odwrót.
Najprociej wyjaniajc: jeli niczego nie wymagasz, bycie z tob
nie stanowi adnej trudnoci. A wic take nie ma wartoci wikszej ni rzeczywista.
Co do mczyzn, którzy kochaj zozy. Ksiki o nich sprzeday si
w wielu egzemplarzach. Dlaczego? Bo miliony pa szukaj sposobu na to, by by kim wanym dla mczyzny. Nieustannie, dzie
po dniu, pytaj, jaki jest na niego sposób. Jeli kto im mówi: „Lataj
z nim na paralotni” — polec. Jeli mówi: „Zosta zoz, bo mczyni kochaj zozy”, bd gotowe zosta zozami. Byle zadziaao.
Prawdziwa zoza nie czyta tych ksiek, bo po co? Jak nie chce kocha — jego strata.

Jeli on ci nie docenia, doce si sama?
W tytule tej rozmowy jest: nie potrafi, a powinnam. Czyli mamy
tu dwie czci. Racjonaln — wiadomo, e nic z tego nie bdzie,
wszystkie próby nieuchronnie prowadz do poraek. I emocjonaln
— zaspokojenie potrzeby kontaktu z partnerem bez wzgldu na
wszystko.
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Niektóre osoby wierz, e za podpowiedziami tej emocjonalnej
czci moe kry si jaka mdro. Co, czego rozum nie pojmuje,
ale za czym stoi wysza kosmiczna konieczno, której naley si
podporzdkowa. Takie osoby wierz, e instynktowna reakcja ciaa
nie moe ich przecie oszukiwa. Chc si rozsta, ale czekaj na
pewien moment, który nigdy nie nadejdzie. Na moment wewntrznej
zgodnoci. Tak chwil, kiedy nie bd czu wtpliwoci. Nie bd
czu pragnienia spotkania si z tym kim „mimo wszystko”. Takiej
chwili nie bdzie.

Jeli zrywamy niszczcy zwizek, zawsze czujemy wewntrzny konflikt i rozdarcie. Nie czujemy spokoju. Pojawi si pragnienie kontynuacji. Logika nakazuje jedno, a pragnienie bdzie nakazywa
drugie. adna racjonalna analiza tego pragnienia nie uciszy. Ono
bdzie istniao. Czy w tym pragnieniu jest jaka mdro?

A te wszystkie rady, które ka kierowa si sercem, uczuciem?
Jest w tym taka sama mdro, jaka stoi za chci zapalenia papierosa, kiedy si odzwyczajamy od palenia. Albo za chci hazardzisty,
by jeszcze raz zagra. Czy za chci dzieci, by je wycznie cukier.
To dziaa na prostej zasadzie — orodek przyjemnoci nie ma zbyt
pojemnej pamici. Jeli kto jest uzaleniony od gry na automatach,
jego orodek przyjemnoci pamita tylko tyle, e przyjemnie byo,
kiedy gra. Nie pamita tego, e póniej by bez pienidzy. Bo za to
odpowiada ju inny orodek, który si z tamtym nie czy. Dlatego
jego emocjonalna cz nie widzi zwizku midzy jednym a drugim.
Pamita przyjemno. Inna cz pamita brak pienidzy. Cay
czowiek pamita jedno i drugie, ale przeywa równie intensywnie
to, co mu podpowiadaj obie czci. „Nie miaem pienidzy. Ale to
byo takie przyjemne…”.
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Podobnie jest w zym zwizku. Co bywao przyjemne, ale ko czyo
si masakr. Ko czyo si masakr, ale byo przyjemne. Pami
przyjemnych chwil bdzie tworzya pragnienie zupenie od tego niezalenie. I bdziemy to pragnienie czuli. Niezalenie od tego, jak
dugo bdziemy dyskutowa o porace, jak wiele minusów podkrela — ta cz, która pamita przyjemne momenty, bdzie mówia
swoje. Dlatego trzeba jej po prostu odmówi. Wykasowa telefon
i nie zadzwoni, mimo e chcesz. Bdziesz chcie. Nawet bardzo.
Odmówi sobie, mimo e si to chcenie odczuwa. To chcenie bdzie wygasa stopniowo. Mniej wicej tak, jak z chci zapalenia
papierosa.

Mona tak zrobi, gdy si kocha bardziej samego siebie ni partnera, ale dla wielu osób mio to wyjcie poza siebie, a nawet
rezygnacja z siebie, powicanie si.
Wielu okropnych partnerów to ludzie, którzy maj naprawd powane emocjonalne problemy. Ich ofiary — osoby, które s z nimi,
widz to. Czasem kto, kto ma okropnego partnera, czuje si zdeptany. Wierzy jednak, e jest dla niego kim w rodzaju ostatniej szansy.
Jedyn osob, która moe zrozumie i zaakceptowa tego strasznego
czowieka, z którym adni znajomi nie chc mie ju do czynienia.
„Co on (ona) zrobi beze mnie? Przecie pod t mask okrutn,
pod tymi zdradami, wybuchami zoci, oszustwami i zawodami, pod
t emocjonaln hutawk, odrzucaniem i przyjmowaniem na przemian, pod kontrolowaniem i nieprzewidywalnoci kryje si cierpica samotna jednostka. Tylko ja widz t mikk cz. Jak mog
to wierzgajce dziecko skrzywdzi opuszczeniem z tego powodu,
który wida tylko na pierwszy rzut oka? Wszak ja widz gbiej…
Widz t bezradno w nim (w niej), której inni nawet si nie domylaj. I odpowiadam za to!”.
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Kto cierpicy od lat w takim zwizku powiedzia mi kiedy: „Jestemy odpowiedzialni za to, co oswoimy”. To cytat z Maego Ksicia.
Ksicia, który oswoi liska.
Powiedzie mog jedno, ale odpowiem w dwóch jzykach. Najpierw jzykiem psychoanalizy. Otó jeli kto mówi takie rzeczy, to
nie jest to nic innego, jak wprojektowanie w partnera swoich wasnych regresywnych potrzeb. To nie partner ma mikk cz domagajc si opieki bez wzgldu na wszystko, tylko ty j masz.
A teraz to samo jzykiem potocznym. Jeli sko czye (sko czya)
ju lat osiemnacie, jest zdecydowanie za póno na cytowanie Maego
Ksicia. Czowiek to nie piesek, lisek ani kotek. To czowiek. Dorosy.
I odpowiada za siebie. A jeli wolisz myle, e to piesek, przygarnij
go, karm, czesz i hoduj jak psa.
Ale nie oczekuj, e bdzie partnerem.
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