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• Zrozumienie praw i zasad rządzących związkiem
• Rozpoznanie, zdobycie i pielęgnowanie mądrej miłoœci
• Przezwyciężanie lęku przez rozstaniem i smutkiem
• Wyrażanie wszelkich emocji w sposób dojrzały
Prawdziwa miłoœć nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej
ci jej zostanie
Antoine de Saint-Exupéry

Na początku było zauroczenie, potem przyszło zakochanie i wreszcie miłoœć.
Od niezobowiązujących randek przeszliœcie do gorącego romansu i wreszcie trwałego
związku. Każdy kolejny etap był kamieniem milowym w Waszym życiu. Uczucie
dojrzewało z każdym wspólnie spędzonym dniem, miesiącem, pocałunkiem
i pomysłem na przyszłoœć we dwoje.
Budzić się co rano u boku ukochanej osoby. Razem siadać do stołu, jeździć na
wakacje, chodzić do kina, kupować kanapę, wspólnie się zestarzeć. Jeœli to również
Twoje marzenia, ta książka przepełniona praktycznymi ćwiczeniami dla par i osób
w stanie wolnym zaprasza Cię w niezwykłą podróż miłoœci, od dzieciństwa
po dorosłoœć, od pierwszych randek po rozstania. Będzie Ci w tej podróży
przewodnikiem, poradnikiem, pocieszycielem i duchową podporą.
Nie zawsze przecież bywa słodko, nie cały czas jest pieprznie. Czasem to gorycz
i sól dominują w związku. Jednak to właœnie niezwykłe smaki miłoœci czynią Wasze
uczucie pełnym i bogatym. Opierając się na buddyjskiej praktyce uœwiadomienia,
książka ta odkryje przed Wami pięć kluczowych elementów dojrzałej miłoœci i ich rolę
w związkach, które budujecie przez całe życie.
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Mio i jej mniej pot ni
sprzymierze cy

Lustrzana mio
Ludzie szukaj potwierdzenia wasnego bytu w drugiej
osobie… potajemnie i lkliwie wypatruj pokrzepiajcego
tak, które pozwala im istnie . Takie potwierdzenie susznoci bytu przepywa moe wycznie z jednej istoty
ludzkiej na drug. T wanie drog przekazujemy sobie
rajski pokarm istnienia nas samych.
— MARTIN BUBER

R

odzimy si z umiejtnoci odczuwania caego, bogatego wachlarza uczu i emocji, lecz zdolno ta, zanim zostanie w peni
wykorzystana, wymaga aktywacji. Wszyscy posiadamy elementy niezbdne do tego, aby czu , ale by dowiadcza w peni i bezpiecznie
naszych emocji, musz one wpierw by odpowiednio zainstalowane,
czyli odzwierciedlone przez innych. Odzwierciedlanie wymaga bezwarunkowego, pozytywnego stosunku wzgldem naszych osobistych
potrzeb, wartoci i pragnie okazywanych nam przez kogo, kto
wiadomie dostarcza nam piciu aspektów mioci. wiadomo w tym
przypadku polega na tym, i czujemy si kochani bez wytworów ego:
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strachu, przynalenoci, kontroli, oczekiwa, nadmiernego przywizania, uprzedze, obrony oraz osdu. Na przykad jeli odczuwamy
strach, który spotyka si ze wiadom uwag, akceptacj, uznaniem,
czuoci oraz przyzwoleniem, jest on w nas wtedy instalowany, co
oznacza, e w przyszoci bdziemy umieli go rozpozna oraz bezpiecznie go odczuwa i panowa nad nim. Przeciwiestwem odzwierciedlania jest wstyd. Im mniej odzwierciedlania otrzymujemy, tym
bardziej wstydzimy si samych siebie i tego, kim jestemy.
Oto przykad odzwierciedlania i jego alternatywy: dziecko obawia
si pierwszego dnia w szkole. Jego mama mówi: „Wiem, e si boisz,
i nie ma w tym nic zego. Zaprowadz Ci do szkoy i zostan z Tob
przez chwil, a kiedy wróc do domu, bd cay czas o Tobie myle .
Potem kiedy nadejdzie czas, przyjd, aby zabra Ci do domu. W drodze powrotnej pójdziemy na lody. To nic, e si troch boisz, najwaniejsze, eby nie pozwoli, aby ten strach przesoni Ci przyjemnoci i zabawy, jakie oferuje szkoa!”. To dziecko, a potem dorosy
czowiek nie da si opanowa lkowi. Bdzie mia do siebie zaufanie
i pewno , e sam potrafi zapanowa nad wasnymi emocjami. Lk
w jego przypadku nie bdzie oznacza zatrzymania si, lecz odwan
kontynuacj wzbogacon o wsparcie bliskich. Uczucie strachu zostao
uzasadnione i zalegalizowane, czyli bezpiecznie i trwale zainstalowane,
poniewa odzwierciedlono je za pomoc piciu elementów mioci.
Porównajmy teraz odpowied matki, która wiadomie odzwierciedla
strach dziecka, z nastpujc reakcj: „Przesta si mazgai ! Pójdziesz
do szkoy bez wzgldu na to, czy Ci si to podoba, czy nie! adne
inne dziecko nie boi si pierwszego dnia szkoy, co z Tob?!”. Pierwsza
mama odzwierciedlia strach syna i bezpiecznie przeprowadzia go
przez niego. Takie zachowanie wpaja wiar we wasne siy. W drugim
przypadku lk zosta wymiany, przez co powizany z niestosownoci
i wynikajcym z niej wstydem. Nie posiadajc wspomagajcej go niszy
dla wasnych uczu , zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych,
ten chopiec, a potem mczyzna bdzie musia znale gdzie indziej
wasne odzwierciedlenie i wynikajce z niego bezpieczestwo.
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Odzwierciedlenie moe by równie odpowiedzi na rado . Biegniemy do domu peni ekstazy, aby opowiedzie naszym rodzicom
o naszym sukcesie osignitym podczas lekcji wychowania fizycznego.
Rodzice odpowiadaj penym uwagi skupieniem, radoci, uciskiem,
pochwa oraz obietnic przybycia na urzdzane przez szko zawody
sportowe, w których mamy wzi udzia. Przeciwiestwem tej pozytywnej reakcji moe by odpowied: „Nie ciesz si tak, zobaczymy,
czy za miesic Ci si to nie znudzi”. Nasz entuzjazm zostaje w ten
sposób stumiony. Pierwsze podejcie prowadzi do przyszoci penej
pewnoci siebie i wiary we wasne moliwoci, drugie za do przyszoci
wypenionej wtpliwociami i wstydem.
Zawstydzanie to rodzaj porzucenia, a trzymanie si wasnego wstydu to samoporzucenie. Teraz staje si jasne, dlaczego tak bardzo
obawiamy si porzucenia. Jest ono brakiem odzwierciedlenia, którego
potrzebujemy, aby przetrwa emocjonalnie. Oczywiste te jest, dlaczego boimy si utraty partnera lub partnerki. Rozpacza znaczy czu
si gboko odizolowanym i pozbawionym odzwierciedlenia. Rozpacza natomiast wród innych oferujcych wsparcie oznacza wzajemne
odzwierciedlanie. Dlatego wanie pogrzeby s wydarzeniami publicznymi: nasi wspóaobnicy odzwierciedlaj nasz rozpacz i na
odwrót. Smutek, al, rozpacz s uzdrawiane poprzez kontakt z nimi
i uwolnienie si od nich.
Pozwolenie na to, aby odzwierciedlany partner mia swoj wasn
histori, jest gównym wyzwaniem dla tych, którzy pragn zaoferowa
odzwierciedlenie. Dziki praktyce uwanoci nie próbujemy naprawia , lecz raczej wspiera drug osob w jej cierpieniu lub wyborze.
Szanujemy jej wolno , stojc jednoczenie w pogotowiu, aby j wesprze , kiedy bdzie tego potrzebowa . Taki sam sposób dziaania
powinni przyj rodzice starszych nastolatków — nie powinni sta bezczynnie i pozwala im, aby wyrzdzay sobie krzywd, lecz informowa
je o ewentualnych konsekwencjach. Kiedy jednak nasze dzieci uzyskaj takie informacje, nie jestemy w stanie powstrzyma ich przed
podjciem decyzji, równie tych, które mog by niebezpieczne —
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i nie próbujmy tego robi . Matka nie moe zapobiec bdom córki,
moe jednak pomóc jej upora si z ich konsekwencjami.
Odzwierciedlanie pomaga nam przetrwa w sensie emocjonalnym,
czyli dowiadcza sytuacji yciowych, bdc wzbogaconymi o moc
radzenia sobie z nimi tak, aby nie byy w stanie zdewastowa nas
psychicznie czy rozgoryczy . Jeli odzwierciedlanie jest sabe lub jeli
w ogóle go nie ma w naszym yciu, skania nas to ku myleniu, i powinnimy si dostroi do innych lub zerwa z nimi wi niezbdn
do dalszej egzystencji. Nasza podwiadomo nie jest wtedy tylko
morzem stumionych wspomnie lub niedopuszczalnych pragnie,
tak jak sugeruje to Freud, lecz zawiera w sobie równie mas innych uczu , które nie zdoay zapewni sobie staej harmonii z innymi,
musiay wic zosta zatopione lub zapiecztowane. Jeli natomiast
otrzymalimy odzwierciedlenie we wczeniejszym yciu i teraz czujemy si w peni sob, posiadamy dziki temu wasn siatk zabezpieczajc nas przed upadkiem podczas kryzysu. Czasem zdarza si,
e podejmujemy w yciu decyzje, które nie znajduj odzwierciedlenia ani aprobaty innych. Wtedy w imi naszego psychicznego
i duchowego zdrowia pozostaj nam dwa wyjcia: albo szukamy jakiego systemu wsparcia, który zaoferowaby nam odzwierciedlenie,
albo sami stawiamy czoo sytuacji, wierzc we wasne siy, a nie
majc wsparcia z zewntrz. Czy jestem w stanie sprawi, aby wystarczyo
mi stan w wietle ksiyca i poczu jego odbicie jako odzwierciedlenie ze
strony natury?
Zdrowo funkcjonujcy doroli doceniaj tych, którzy odzwierciedlaj w nich to, co byo pominite w dziecistwie. le funkcjonujcy doroli próbuj przela na siebie z innych to, czego potrzebuj. W dojrzaym obcowaniu z innymi odnajdujemy ludzi, którzy
nas odzwierciedlaj; odnajdujemy t sam moc odzwierciedlania
w sobie, po czym okazujemy to samo innym. Przegldam si w Tobie,
a tym samym ucz si by lustrem dla innych. To jest jak kopiowanie z jednoczesnym zachowaniem oryginau.
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Niektórzy rodzice obawiaj si uczu swoich dzieci. Kiedy syn
zwraca si do ojca: „Nic nie rozumiesz!”, prawdopodobnie ma na
myli: „Nie mog ujawni Ci moich prawdziwych uczu , poniewa
nie poradziby sobie z nimi”. Syn chroni swego ojca przed konfrontacj z tymi przeraajcymi uczuciami. Moemy czyni tak przez cae
ycie, zakadajc, e mczyni lub kobiety s zbyt delikatni, aby
obdarzy ich ca potg naszych uczu . Kiedy porzucamy nadziej na
odzwierciedlenie i na moliwo wiary w innych, odrzucamy gówne
elementy, dziki którym moe zaistnie prawdziwa blisko z innymi.
Blisko bowiem jest wzajemnym przegldaniem si w sobie.
Pi aspektów mioci, co do tego mamy ju pewno , odnosi si
do jednej, podstawowej potrzeby: potrzeby bycia odzwierciedlanym.
To jest wanie harmonia, idealna tonacja zgody i wsparcia. Kiedy za
modu nasze uczucia s minimalizowane, zakazywane lub lekcewaone, nie jestemy w stanie usysze penego zestawu dwików naszych uczu , a jaka cz nas pozostaje obojtna i zdrtwiaa. Jake
jestemy szczliwi, kiedy spotykamy kogo, kto wita nas z otwartymi
ramionami i kocha nas oraz wszystkie nasze uczucia. Zwizek z tak
osob sprawia, e otwieramy si i uwalniamy, innymi sowy, jest to
zwizek, który dziaa. Wspiera on i wzbogaca wgld w psychologi
self, która skupia si na uzdrawiajcej sile dugotrwaej harmonii
penej empatii i wiadomego obcowania z innymi.
Z drugiej strony jake czujemy si zawiedzeni i zdruzgotani,
kiedy wiemy si z kim, kogo mio okazaa si by oszustwem
i kto nie akceptuje tak naprawd tego, co czujemy i kim jestemy.
Czy mona nas wtedy obwinia za ponowne odrtwienie emocjonalne?
Przecie nasz strach przed bliskoci moe by równie dobrze obaw
przed tym, e nasze wycignicie w czyim kierunku rki spotka si
z podobn odmow, któr usyszelimy w dziecistwie. Któ by si
tego nie obawia?
Nie wydaje si suszne kuszenie kogo lub podstpne zachowanie dce do odzwierciedlania si w kim bez jego wiedzy. Zdrowa
alternatywa na tego typu wybiegi przedstawia si w dwóch formach.
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Pierwsza polega na bezporednim poproszeniu o moliwo odzwierciedlenia si w tych, którym ufamy: „Czy mógby wysucha mojej
historii? Czy mógby potrzyma mnie za rk, kiedy bd Ci j
opowiada ? Czy mógby postara si zrozumie to, co zrobiem?”.
Drug form jest otwarcie si na odzwierciedlenie w postaci aski
spywajcej na nas; w postaci wolnego i spontanicznego daru od innych i od wszechwiata. Tak, równie natura proponuje nam odzwierciedlenie, moemy si w niej przejrze . To ona trzyma nas w swoich
ramionach. Zamieszkujemy w obfitym wszechwiecie, wic si rzeczy
odzwierciedlamy si w nim. Wyzwanie polega na tym, aby sobie to
uwiadomi . yczliwo wszechwiata odzwierciedla si w nauce
Buddy o uniwersalnym wspóczuciu. Kiedy zdamy sobie spraw z tego,
i odzwierciedlenie czsto przyjmuje form aski, uwolnimy si od
obawy przed tym, e moemy go nie odnale .
Obserwujc wizerunek wspóczujcego oblicza Buddy, zobaczymy
odbite w nim wszystkie nasze smutki i radoci. Równie ten rodzaj
odzwierciedlania przyjmuje dwie formy: dezaktywacj naszej ciasnej
i penej obaw jani oraz miosierdzie wzgldem naszego ludzkiego
losu. Jest to odpowiednik wspierajcej nas siy w obliczu warunków
naszego trudnego ycia. Obecno buddy w kadym z nas oznacza,
i moemy by rozdzieleni ze wiatem, ale nigdy nie jestemy sami.
Odzwierciedlanie rozwija w nas poczucie bycia sob. Tak samo
wpywa na nas proces, który Heinz Kohut nazwa „internalizacj
przeksztacajc: jedno i harmonia z uwzniolonym ródem siy
i spokoju”. Dziecko wspózawodniczy z rodzicami w zdobywaniu wadzy, co jest daremn prób. Po jakim czasie internalizuje wic wadz rodziców i przestaje rywalizowa . Wynikiem jest rozwijanie poczucia wasnej wadzy i wartoci. W dorosym yciu taka osoba wie, jak
zinternalizowa wsparcie otrzymywane od innych, przez co osiga
moc wspierania samego siebie. Przeksztacajca internalizacja dostarcza nam wasnego, penego troski i ciepa opiekuna, spójnego,
dojrzaego ja chronicego wte dziecko mieszkajce w naszym
wntrzu.
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Wypowiedzenie sów: „Jestem budd” to duchowa forma przeksztacajcej internalizacji. W praktykowaniu kultu Avalokitevary1 nowicjusz
rozpoczyna, oddajc cze bóstwu, a koczy, uznajc, i nie ma rónicy
midzy nim a czczonym bóstwem. Sanktuarium moe by w tym wypadku traktowane jako odzwierciedlenie tego, czym jestemy w naszej istocie: budd, wiadomoci Chrystusa, tchnieniem Boga, wyszym Ja.
Odzwierciedlamy si równie w tym co boskie, poniewa nasze
czowieczestwo zawiera w sobie bosko , której nie mona ani
zniszczy , ani zmniejszy . Jest to kolejne nastpstwo uwiadomienia,
dziki któremu uwalniamy si od ograniczajcej nas identyfikacji
z ego i ujawniamy bogatsz tosamo z ca otaczajc nas natur
i boskoci. Odpowiednikiem bóstwa w buddyzmie jest bodhiczitta,
czyli owiecony umys Buddy mieszkajcy w kadym z nas.

Zaprzeczanie deprywacji potrzeb
Komar z godu by przymiera,
jedzc to, co jadam ja,
ywym dzieckiem jednak byam,
które swe potrzeby ma.
(…)
Skrzyde komara nie miaam,
wzlecie w gór nie umiaam,
by obiadu szuka tam.
— EMILY DICKINSON
1

Avalokitevara — dos. Pan patrzcy w dó na wiat, Suchajcy paczów
wiata; jest jednym z najwaniejszych bodhisattwów w buddyzmie Mahajany i Wadrajany, uosabiajcym wspóczucie. W Wadrajanie praktyka
zwizana z tym aspektem Buddy rozwija wspóczucie i prowadzi medytujcego do stanu buddy. Istnieje wiele form wizerunków Avalokitevary,
lecz podstawowa i najbardziej popularna to czteroramienny Budda o kolorze
krysztau siedzcy w pozycji medytacyjnej, w lewej rce trzymajcy kwiat
lotosu, a w prawej sznur modlitewny — przyp. tum.
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Wikszo dziecistwa spdziem w miecie, jednak kadego lata
wyjedaem na kilka tygodni na farm mojej ciotki Margaret. Kiedy
miaem ju czterdzieci dwa lata, nagle ukazao mi si, a miao to
miejsce podczas sesji terapeutycznej medycyny alternatywnej, wntrze wypenionej po brzegi lodówki mojej ciotki. Naley doda , i jej
lodówka zawsze bya pena, podczas gdy lodówka w moim domu rodzinnym zazwyczaj wiecia pustkami. W tamtym momencie uwiadomiem sobie, e w dziecistwie czsto byem godny. Moja psychika
a do tego momentu nie dysponowaa adnym tego typu wspomnieniem, moje ciao miao jednak w pamici obfito na farmie i niedostatek w domu. W dziecistwie czsto zaprzeczamy przed samymi
sob, e nasze potrzeby nie s w peni zaspokajane. Tego typu negacja
czy te wyparcie moe trwa potem przez cae ycie. Czy w moim
przypadku jedzenie nie jest metafor poywki emocjonalnej, której
równie nie byo zbyt wiele w moim rodzinnym domu? Czy dlatego
wanie zawsze pilnuj, aby w mojej spiarni byo odpowiednio duo
zapasów? Czy moje ciao jest wci uwizione w przeszoci, okazujc
równie i teraz lk przed niedostatkiem? Czy z tego wywodzi si
problem skpstwa u ludzi?
„Moi rodzice starali si, jak mogli” — tak form moe przybra
nasze zaprzeczenie braków z dziecistwa. Nasze ciao nie da si
jednak zwie . wiadomo bycia pozbawionymi czego w dziecistwie
odczuwamy cielenie i instynktownie. W dorosym zwizku by moe
wci bdziemy zaprzecza temu, jak bardzo czujemy si czego
pozbawieni, oraz nigdy nie stawimy czoa, nie przeanalizujemy i nie
uwolnimy si od tego poczucia braku. W wikszoci przypadków prawdopodobnie tak jest, biorc pod uwag, jak trudno jest przej taki
proces. By moe wikszo z nas w obliczu niekoczcej si deprywacji w dziecistwie w kocu postanowia sobie, e: nie bdzie potrzebowa tego, czego nie moe mie.
Pod mask wypartej deprywacji czai si jednak guchy krzyk, zduszony szloch. Nasz rozum minimalizuje wpyw odczutych braków na
nasz psychik, na nasze emocje, na nasz seksualno , lecz kada
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komórka naszego ciaa zna i odczuwa prawdziwy efekt. Nasze ciao
jest jedynym elementem nas samych, który nie potrafi kama i który
nie daje si oszuka . Zdania takie jak: „Chcieli dobrze” czy „To nie byo
zamierzone” nic nie znacz dla ciaa. Rozumie ono jedynie sformuowania typu: „To boli”, „Boj si” lub „Jestem zy, smutny, bezsilny”.
Jeli nasz umys po latach ocenia porzucenie lub zdrad, jednoczenie usprawiedliwiajc sprawców, oznacza to, i znalaz on kolejny
sposób na uniknicie konfrontacji z przeszoci i uporanie si z alem,
które ma na celu nie odczytanie intencji innych, lecz odczytanie wpywu ich czynów na nas. Zmuszanie si jednak do obcowania z wasnym
alem moe doprowadzi do ponownego urazu. Czci naszej odpowiedzi na naduycia jest dysocjacja2, której, niestety, potem czsto uywamy równie jako doroli. W pomocnym nam procesie opakiwania,
kiedy jestemy ju na nie gotowi, ponownie obcujemy z zasonitym
przez nas samych obrazem bólu. Kluczem jest gotowo , a jedynie my
sami jestemy w stanie stwierdzi , czy jestemy na to gotowi, czy nie.
Jeli bylimy le traktowani lub lekcewaeni jako dzieci, infantylna
strona nas samych moe mie rozdwojone pragnienia. Dojrzaa cz
nas samych chce uwolni si od przeszoci, podczas gdy ta druga
pragnie j powtarza , bezustannie przywraca , co powoduje cige
emitowanie nieskonfrontowanych potrzeb. Kiedy przychodzi kryzys
lub nieprzyjemna sytuacja, czujemy si zmuszeni do opowiedzenia
tego ludziom nie raz, lecz wiele razy. Takie powtarzanie jest sposobem
na stumienie szoku. Jednak tylko szczerze opakujc przeszo , bdziemy w stanie si od niej uwolni . Zadanie to nie jest proste, poniewa obie nasze strony s aktywne, zanim jedna z nich osignie
przewag. Tak, myl, e naprawd jest w moim wntrzu co, co
zakóca moje szczcie. Jak mog je pocieszy , wysucha i dziki
temu pochowa na wieki?
2

Dysocjacja — rodzaj psychicznego mechanizmu obronnego, równie wywoane przez niewiadomo dolegliwoci fizyczne; dawniej okrelano tego
rodzaju zaburzenia jako histeri — przyp. red.
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Kojca moc bólu
Jeli nasze podstawowe potrzeby nie zostay zaspokojone, czsto tolerujemy nieodpowiednie traktowanie nas równie w dorosym yciu.
Wci cofamy si po wicej, kierujc si tam, gdzie czeka nas jeszcze
mniej („Cigle mnie ranisz, a ja nie mog odej ”). Jeli jako dzieci
co rano budzilimy si, mylc: „Jest tu kto, kto mnie nienawidzi,
a ja nie mog odej . Dzi kto znowu mnie tutaj skrzywdzi, a ja
musz to znie . Kto mnie tutaj nie chce, a ja nie mam dokd pój ”,
jake moemy odej z atwoci teraz jako doroli? Niestety, prawda
o naszej bezsilnoci potwierdza si z kadym dniem pozostawania
w bolesnej i krzywdzcej nas sytuacji.
Wyzyskujca mio naszych rodziców prowadzi nas do przekonania, i to my jestemy niepenowartociowi, a nie oni nieodpowiedni
w swoim zachowaniu. „Robili to dla mojego dobra” — to wspópraca
na wasn niekorzy . Taki konformizm i kapitulacja na rzecz niesusznego autorytetu rodzi w nas nienawi do samych siebie, która
póniej przejawia si przemoc zarówno jawn, jak i utajon. Tu ma
swoje korzenie odwet. Moemy jednak zmniejszy nienawi do samych siebie poprzez cakowite dostrojenie si do niej w wiadomy
sposób, bez wstydu, strachu czy potpienia, skonfrontowanie si z ni
w sposób miosierny i peen wspóczucia, kierujc si zarówno w stron
nas samych, jak i w stron innych osób.
W dziecistwie nauczylimy si strategii samoobrony. Znalelimy
fizyczne i psychiczne sposoby na to, aby przyzwyczai si lub uodporni na ból. Uciekalimy, wci pozostajc na miejscu. Teraz te same
strategie sprawiaj, e tkwimy w sytuacjach nie do zniesienia. Jak na
ironi chronimy samych siebie poprzez zaprzeczenie i dysocjacj,
przez co pozostajemy na asce czy raczej nieasce nieprawoci.
Jak odzwierciedlanie (akceptacja nas samych w oczach innych)
daje nam moc, tak krzywda odcina nam dostp do naszej wadzy.
Czsto pozostajemy w zym zwizku, wierzc, e pewnego dnia sytuacja by moe si polepszy. Nasze siy s przez to osabiane w dwojaki
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sposób: poprzez przekonanie, e nie zdoamy wyplta si z tej sytuacji, oraz poprzez przywieranie do nieuzasadnionej nadziei na to,
e nasz le zachowujcy si partner zmieni si na lepsze. S to kamstwa, których nauczylimy si, przywykajc do nieszczcia i bólu.
Jak powiedzia Szekspir: „Szlocham za tym, co boj si utraci ”.
Istniej takie nieprawidowe zwizki, w których wydaje nam si,
i nie potrafimy y bez drugiej osoby. Kiedy nieszczcie jest jedyn
rzecz, któr znamy, wyobraamy sobie, e na tym wanie polega
zwizek. Szkolimy wtedy partnera, aby uczestniczy w naszej prywatnej grze dramatu i wrzawy, która czsto przybiera form cigych
odej i powrotów, uwodzenia i oziboci, dyskusyjnoci, trójktów
miosnych, niewiernoci, uzalenienia i tak dalej. Jeli natomiast nic
si nie dzieje, a wszystko ukada si jak naley, czujemy si znudzeni,
a nawet zagroeni. Stres jest dla nas czym normalnym, jeeli nasze
dziecistwo byo nim wanie wypenione. To prawie tak, jakbymy
czuli przymus odtworzenia pustynnego krajobrazu naszej przeszoci.
Co wewntrz nas chce z tym zerwa , lecz jestemy w stanie tylko
wci odbudowywa ten obraz.
Czasem wyrzdzana nam krzywda jest tak subtelna, e nawet jej
nie zauwaamy. Sarkazm, szyderstwo, dranienie si, „nabieranie”
czy te ciga krytyka, do której po pewnym czasie tak bardzo si
przyzwyczajamy, e odbieramy j ju nie jako krzywd, lecz element ta akustycznego w naszym otoczeniu. Czasem zdarza si, e
osoba przebywajca w zwizku nie spenia potrzeb partnera lub partnerki, ale jako e nie sprawia te wikszych problemów, rajska para
wygnaców cignie dalej wspólny wózek z jabkami, nie zastanawiajc si nad moliwoci zmiany lub separacji: On nie jest na tyle
zy, aby go opuci, ale te nigdy nie bdzie tak dobry, aby zaspokoi wszystkie
moje potrzeby. Zawsze moemy udzi si, e nadejdzie zmiana, zamiast
zrobi co w jej kierunku. Jeli nadzieja nie zawiera w sobie planu,
tak naprawd jest beznadziej i unikaniem zmian. Wybieramy to,
czego nie zmieniamy. Czy tak wanie wiadomo odbieramy od
towarzysza lub towarzyszki naszej niedoli: „Zosta ze mn, a ja nie
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dam Ci tego, czego potrzebujesz” lub „Wró do mnie, a ja i tak nie
dam Ci tego, czego ode mnie chcesz”? Nie moemy wiecznie si oszukiwa . Nadejdzie dzie, w którym prawda dotrze do nas i zmusi
nas do dziaania. Emily Dickinson pisze3:
To — Obyczaj Popoudniowy — Ptaka,
Który leci ku cieplejszym Rajom
Jeszcze zanim Mróz cinie — gdy my —
To te Ptaki, które — zostaj —
Które dr pod wrotami Zagrody
I czekaj na niechtny Okruch —
Póki niegi litociwe — Upierzeniu —
Nie przemówi wreszcie do rozsdku —
Bycie „ptakami, które zostaj” w lodowatym New England, kiedy
rozum podpowiada nam, eby ruszy w stron Meksyku, to cika
dola, na któr si skazujemy. Moemy uy tego przykadu jako metafory zwizku, w którym partner lub partnerka nie dostarcza nam
„yciodajnego poywienia”. Potrzebujemy caego bochenka, a prosimy
o okruszyn kogo, kto boi si ofiarowa nam cay bochenek i niechtnie rzuca nam okruchy.
Spdzenie zimy w Massachusetts, a potem powiedzenie sobie
„do ” i przeniesienie si do Kalifornii wymaga pewnej odwagi, ale za
to zapewnia ciepo. Czasem okolicznoci wpywaj na nas w taki
sposób, i zaczynamy godzi si z naszym „niewygodnym” yciem.
Moemy by przekonani, e zwizek nie jest czym odpowiednim
dla nas, e skazani jestemy na wieczne poczucie nieszczliwoci
i niespenienia. Z tak perspektyw nigdy nie bdziemy w stanie
zmobilizowa si i powiedzie „do ” cierpieniu. Zamiast tego
wci bdziemy sobie powtarza : „Marny mój wysiek”.
3

Emily Dickinson, 100 wierszy, prze. Stanisaw Baraczak, Znak, Kraków
1995, Nie to, e umieranie boli (335).
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Trwanie w krzywdzcej nas sytuacji jest niebezpieczne, poniewa moe ono sprawi , e nasze pragnienie mierci stanie si równie
mocne jak wola ycia. Myl: „Nic nie powstrzyma go/jej przed ranieniem mnie” lub „Nic nie jest w stanie sprawi , e mnie pokocha”
moe przemieni si w przeraajc konkluzj: „Nic nie ma znaczenia
i nie zaley mi ju na niczym”. Tak gboka rozpacz moe przyj
form niskiej samooceny, choroby, znieksztacenia ciaa poprzez nadmierne jedzenie, samogwat, uzalenienie, ryzykowne interesy lub
zainteresowania, anoreksj, przekonanie, e nie mamy wpywu na nasze ycie, i tak dalej. Wszystko to skada si na pczniejcy w nas
balon yczenia mierci.
Niektórzy z nas celowo szukaj takiego zwizku, który daby im
poczucie bezpieczestwa i chroniby ich przed borykaniem si lub nawet stykaniem z ewentualnymi problemami. W takim wypadku partnerem szczególnie fascynujcym bdzie osoba, która bezwzgldnie
obiecuje nam, e nigdy nie bdziemy musieli konfrontowa , analizowa czy rozwizywa adnej kwestii zbyt dogbnie, e nigdy nie
bdziemy musieli zmienia naszego auto-unicestwiajcego stylu.
Mylimy wtedy: „On jest powierzchowny i równie przeraony perspektyw konfrontacji z problemami jak ja, wic tu bd bezpieczna”.
Decydujc si na taki zwizek, wydajemy milczc zgod na to, aby
„dre pod wrotami Zagrody”.
wiadomie kochajcy si partnerzy nigdy celowo nie rani si nawzajem. Sami patroluj wasne zachowanie i aresztuj kadego zodziejaszka buszujcego w otwartym kufrze wspólnej bliskoci: zemst,
przemoc, szyderstwo, sarkazm, docinek, obraz, kamstwo, wspózawodnictwo, kar i wstyd.

Dobro wasnej rodziny
Amerykaski mit dotyczcy twardego indywidualizmu (ang. rugged individualism) zdaje si pomija prawd o tym, jak dua cz naszej osobowoci ugruntowana jest w rodzinie i z niej wyrasta. Jeli tosamo
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oznacza to, co jest w nas identyfikowalne, z pewnoci stanowimy
jedn z gazi drzewa genealogicznego naszej rodziny. Patrz w lustro i widz oczy mojego ojca; krzycz na on i sysz sowa mojej
matki; tul moje dziecko i czuj objcia mojej babci; narzekam, manipuluj, kontroluj, stawiam wymagania przed dzie mi i pamitam,
jak sam byem traktowany jako dziecko; kóc si z niesfornym ssiadem i odnajduj w sobie to znajome, nowobogackie ego mieszkajce w prawie kadym mskim czonku mojej rodziny. Moje nazwisko jest nazwiskiem mojej rodziny; obok pomnika rodzinnego na
cmentarzu czeka ju na mnie wolne miejsce. Przybyem tu z rodowymi
przymiotami i te same cechy pozostawi po sobie potomstwu. Moje
ycie nie jest ksik, lecz jednym z jej rozdziaów.
Oczywicie, s pewne istotne rónice midzy mn i moimi rodzicami: kiedy rani innych, przepraszam ich za to; mam wicej róde,
z których korzystam przy rozwizywaniu problemów midzyludzkich;
staem si bardziej wiadomy i agodny dziki wszystkim poradnikom,
które przeczytaem, i uzdrowicielom, których spotkaem. Moi emigracyjni przodkowie nigdy nie mieli szansy, aby zrobi rzeczy, które
ja zrobiem.
adna rodzina nie jest idealna. W najlepszym wypadku jest to
rodzina, która dobrze funkcjonuje przez wikszo czasu, pozwala sobie na chwilow dysfunkcj, a kiedy nadchodzi kryzys, znajduje sposób
na naprawienie stanu rzeczy. Moim zdaniem, dobrze funkcjonujca
rodzina to taka, która emanuje picioma elementami mioci przez
wikszo czasu i nie krzywdzi adnego ze swoich czonków.
Dodatkowo uczucia i ewentualne pominicia s wskazywane za
kadym razem, kiedy s zauwaane, zarówno midzy obojgiem rodziców, jak i midzy rodzicami a ich dzie mi. Rodzice w takiej rodzinie nie czuj strachu ani nie s zbyt dumni, aby przeprosi wasne
dzieci za popeniony bd (i na odwrót). Wydarzenia yciowe s cierpliwie i z trosk analizowane poprzez wgld w reakcje czonków
rodziny, ich uczucia i przeczucia. Wszyscy dysponuj czasem i przyzwoleniem na to, aby by w peni sob i podchodzi do kadej kwestii
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na swój wasny sposób. Kryzys nie jest w takim domu czym, co za
wszelk cen naley ukry . Kady moe si swobodnie wypowiedzie .
Czy kto kiedykolwiek zapyta mnie o to, jak si czuj, kiedy pojawi si kryzys?
O ile wszyscy bylibymy teraz silniejsi, gdyby nasi rodzice szczerze podzielili si z nami swoimi uczuciami i obawami: „Jane, oto list,
który Twój ojciec przysa z Wietnamu. Pisze, e czsto czuje strach
i rozpacz, ale kiedy myli o Tobie i o mnie, powraca do niego nadzieja. Smutno mi jest, kiedy to czytam, a Tobie? Jak si czujesz?”.
Taki rodzaj zaproszenia do dialogu obrazuje wiadom i lustrzan
uwag, która sprawia, e nie czujemy si ju tak samotni w swoich
uczuciach, tak bezsilni, a przez to mniej przeraeni.
Frustracja szkodzi dziecku, lecz borykanie si z czym nie jest
frustracj. Dziecko trudzi si, aby zaoy kurtk. Rodzic stoi w pogotowiu, lecz nie pomaga. Dziki temu dziecko uczy si wytrwaoci
i osigania zamierzonego celu, którym w tym konkretnym przypadku
jest naoenie kurtki. Kiedy jednak dziecko jest sfrustrowane, poniewa zadanie jest zbyt trudne, i chce si podda , dobry rodzic
wkracza do akcji i pomaga mu. W dobrze funkcjonujcych rodzinach
istnieje praca oraz pomoc w odpowiednich momentach, nie ma tam
natomiast frustracji i wstydu spowodowanego porak. W ten wanie
sposób zainstalowane jest w naszej psychice antidotum na rozpacz
i desperacj.
Dobrze funkcjonujca rodzina polega równie na tym, e rodzice
rozchodz si, jeli jedno z nich jest naogowcem lub molestuje wasne dzieci, jednoczenie odmawiajc pomocy. Drugi rodzic nie pozwala, aby takie rzeczy przeszy niezauwaone, poniewa dzieci
nigdy nie powinny sta si obiektem zaspokajania chorych potrzeb
którego z rodziców. Troskliwy rodzic jest obroc wasnych dzieci
i siebie. Robi wszystko, aby odtworzy bezpieczne warunki, w których
potrzeby dzieci mog by w peni zaspokajane. Jeli trzeba, szuka ich
gdzie indziej, opuszczajc dom, który staje si zagroeniem dla bezpieczestwa.
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Dorastajc, uczymy si odgrywa dla samych siebie rol, któr
miaa w naszym yciu odgrywa dobrze funkcjonujca rodzina. Dorastanie oznacza posiadanie wewntrznego rodzica, który doglda
naszego wewntrznego, niesfornego dziecka, chroni nasze naraone
na niebezpieczestwa wntrze i pociesza nasze przeraone wewntrzne ja. Issa4, japoski poeta, który by molestowany w dziecistwie, napisa: „Nie obawiaj si / drobna abko ma / przecie jestem tu, aby chroni ci”. Czsto poczucie osamotnienia nie wynika
z braku osób w naszym otoczeniu, lecz z braku naszego dorosego ja,
które mogoby zatroszczy si o nasze wewntrzne dziecko, które
czuje si w jaki sposób porzucone (samotno jest czym pozytywnym, kiedy przechodzimy przez pewne etapy, robimy pauz na zastanowienie, stajemy si bardziej wiadomi duchowo czy odnajdujemy siebie). Moemy potraktowa samotno dosownie i szuka
towarzystwa w nieodpowiednich miejscach. Kiedy dziecko kryjce
si w nas nie moe polega na wewntrznym rodzicu, przywizuje
si do kogo lub czego z zewntrz, czegokolwiek lub kogokolwiek, kto
byby namiastk wewntrznego rodzica. Godny zaufania wewntrzny,
troskliwy opiekun zawsze towarzyszy przeraonemu wewntrznemu
dziecku, pomagajc nam w ten sposób trzyma si z daleka od niewaciwych wizi. Takie rozwizanie nie eliminuje samotnoci, która
w gruncie rzeczy jest nam potrzebna, lecz zmniejsza jej ogrom. Niech
pomocne Wam bd te oto sowa pisarki i nauczycielki Natalie
Goldberg5: „Uyj samotnoci. Jej doskwierajcy ból wyzwoli nag
potrzeb poczenia si ze wiatem. We ten ból, niech pchnie Ci
on gbiej w pragnienie wypowiedzenia si o tym, kim jeste”.
4

5

Kobayashi Issa (1763 – 1828) — synny japoski autor haiku, ceniony za
swoj zoliwo , mistrzostwo i humor — przyp. tum.
Natalie Goldberg (ur. 1948) — pisarka amerykaska. Najsynniejszym jej
dzieem jest seria ksiek przedstawiajcych pisarstwo jako praktykowanie zen. Natalie Goldberg mieszka w Santa Fe w Nowym Meksyku
— przyp. tum.
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Staroytni Rzymianie wiedzieli doskonale, jak cikie moe by
ycie rodzinne. Zdali sobie oni spraw z tego, e wycznie ludzkie
dziaanie nie moe zapewni bezpieczestwa rodzinie i e wymaga to
nieziemskiego wysiku, aby sprawi , by grupa ludzi yjcych razem
naprawd si dogadywaa. Poprosili wic o pomoc bogów, z których
kady odpowiada za konkretn dziedzin ycia czy trudno (bogowie s uosobieniem aski, wyjtkowego daru spywajcego na nas
samoistnie, który pomaga nam przekroczy granice naszej jani i woli).
Westa bya bogini ogniska domowego, wokó którego gromadzili si
czonkowie rodziny dla ciepa i towarzystwa. Tam te przygotowywano
posiki. Lary byy duchami przodków. Oddawanie im czci oznaczao
uznanie, e sami rodzice nie byli wystarczajcym ródem troskliwej
opieki (krótko mówic, potrzebujemy pomocy równie od poprzednich generacji). Penaty byy to mae bóstwa opiekujce si spiarni.
Janus, który mia twarze po obu stronach gowy, chroni drzwi wejciowe od wiata zewntrznego, jednoczenie wzrok mia skierowany
do wewntrz, pilnujc dorobku rodziny. Byy równie trzy bóstwa
odpowiedzialne za wejcie do domu; jedno zajmowao si samymi
drzwiami, drugie zawiasami, a trzecie progiem. Junona, bogini maestwa i rodziny, chronia stan umysowy i fizyczny kadego czonka
rodziny. Wszystkie te niewidzialne byty pomagay w utrzymaniu
gospodarstwa. Obrazy witych w dzisiejszych domach odgrywaj t
sam rol, któr Rzymianie przypisywali ponadludzkim ródom
opieki i protekcji.
Staroytni Grecy równie widzieli bliski zwizek midzy rodzin
a bóstwami. W sztuce Agamemnon Ajschylosa tytuowy bohater zostaje
dgnity noem i zabity przez swoj on podczas kpieli. Krzyczy
wtedy: „ miertelny cios zadano mi gboko w rodku”. Sowa te
ukazuj, jak bardzo bol nas nasze najgbsze rany spowodowane
zdrad i rozk w kontekcie rodziny i zwizków. Sztuki wystawiane
w staroytnej Grecji byy czci uczt religijnych, a gówny wtek
by zazwyczaj psychologiczny, czsto zwizany z rodzin, poniewa
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Grecy stawiali znak równoci midzy psychologi i religi. Na przykad morderstwo Agamemnona, które ma miejsce w wodzie i jest
dokonane rk kobiety, jest wykorzystaniem archetypowego tematu
rozpuszczenia w wodzie aroganckiej jani za pomoc eskich duchów
takich jak syreny czy rusaki. Podobnie w alchemii rozpuszczenie
w wodzie jest czci procesu, w którym oowiane ego zamienia si
w zote Ja. Mit i rytua nieustannie odzwierciedlaj wzór i przeznaczenie psychiki, co znów upewnia nas w przekonaniu, e praca nad
samym sob musi odbywa si na poziomie zarówno psychicznym,
jak i duchowym.

Z bliska przyjrze si cierpieniu
(…) Wielko okae si nasza
Najbardziej wówczas, gdy rzecz wielk z maej,
Pen poytku z bolesnej, a mi
Z przeciwnej stworzy zechcemy i w miejscu
Takim zdoamy poród za rozkwitn ,
W ulg cierpienia nasze przemieniwszy
Wytrzymaoci i prac
(…) majestatycznie
Mimo ruiny.
— Milton, RAJ UTRACONY6

Ze wzgldu na to, i pi elementów mioci wchodzi w skad wsparcia emocjonalnego, kiedy ich nie otrzymujemy, czujemy si emocjonalnie, fizycznie i duchowo odizolowani i odczeni. Brak któregokolwiek z nich pozostawia luk w psychice, która staje si naszym
sabym punktem, niedostatkiem. Co wicej, jeli skazani jestemy
na ból spowodowany pustk, po jakim czasie otwiera si w naszej
6

John Milton, Raj utracony, prze. Maciej Somczyski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1983.
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psychice obszerna przestrze. Faktem jest, e to co ludzkie nigdy nie
jest doskonae, zawsze ma jakie luki, a jednak moe to mie równie
i pozytywne strony.
Brak:

Moe sta si bram do:

Uwagi
Akceptacji

Gbszego spojrzenia w siebie
Zbadania pozytywnego i negatywnego aspektu
naszego ja i jego Cienia7
Odnalezienia naszych najgbszych potrzeb,
wartoci i pragnie oraz do zobowizania si,
aby y w zgodzie z nimi
Troski o siebie i wyszego Ja trzymajcego
w objciach nas samych i cay otaczajcy nas wiat
Bezwarunkowej mioci do samych siebie i innych,
do szczerej inicjatywy, czyli obdarzania mioci
innych bez oczekiwania, e to oni pierwsi nas
pokochaj

Wolnoci

Uznania
Czuoci

Widziane pod tym ktem nasze niespenione potrzeby mog przemieni si w siy grawitacyjne pchajce nas w gbi naszego dorosego ja. Jeli odniesiemy pi elementów mioci do wasnych niedoborów,
zabior nas one do takiego miejsca w naszej duszy, gdzie spenienie jest gwarancj.
Odnajdziemy nasz gbi, jeli zejdziemy bezporednio w istniejc
w nas pustk, dokadnie tak, jak zrobia to Alicja. Kraina Czarów
jest tak naprawd otchani ludzkiej duszy, z caym jej buntem przeciwko logice i wszystkimi jej promiennymi moliwociami.
Uwano zapewnia nam sposób na przeobraenie luk w uduchowiony potencja; jest najczystsz form wiadomoci i uwagi, dziki
której moemy pozna nasze prawdziwe pooenie i przyj je bez
osdu, strachu, poczucia winy, wstydu czy oczekiwa. Taka lojalno
wobec tego, co jest, pozwoli nam przemieni niespenione potrzeby
7

Cie — zgodnie z teori Junga „niechciane”, czsto neurotyczne lub
przesadne postawy czy wzorce zachowa danej osoby — przyp. tum.
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w wiedz o samych sobie. Uwano pokazuje, e luka jest tunelem, a nie
jaskini. Nasza pustka okazuje si obszarem przejciowym, jak fragment koncertu jest jedn z jego czci, a nie caoci. Pustka sprawia,
e mamy uczucie zawieszenia w próni bez siatki ochronnej, na któr
moglibymy bezpiecznie opa . Otó praktyka jest nasz siatk,
spadochronem, buszujcym w zbou8. Takie te s nasze zdrowe
zwizki z innymi. Jakiego typu wsparcia potrzebuj, zagldajc we wasne luki?
Uzdrawianie przeszoci nie polega na jej przywoywaniu i naprawianiu, lecz na pozostaniu z ni i w niej, a sama zacznie si przesuwa i otwiera . Pozosta znaczy odnale wewntrzne Umiowanie,
najgbsz, osobist rzeczywisto . Pozostanie w bolesnej sytuacji
i pozwalanie na bycie krzywdzonym jest akceptacj tyranii; pozostanie z naszym obolaym ja jest duchowym zwycistwem. Rana staje
si bram do naszej wraliwoci i w tym wanie czuym miejscu
znajduje si nasze najbardziej kruche ja. Kiedy zobowizujemy si
pozosta , traktujemy nasze rany jak witynie, które maj moc uzdrawiajc dla kadego, kto do nich przybdzie i zatrzyma si w nich na
chwil. Jestemy pielgrzymami, a nie cielami, wykonujc prac nad
sob. Jeli nasz ran jest utrata mioci, paradoksalnie moemy
odnale j, po prostu siedzc wiadomie w poczuciu tsknoty za tym,
co ju kiedy poczulimy. Odnajdujemy nasz pierwotn strat nie
tylko za pomoc kompletnego zapenienia powstaej luki uczuciem
kogo innego, lecz take poprzez przemieszczenie tego uczucia
w nas samych. Nasze ego poszukuje mioci, lecz naszym zadaniem
jest najpierw odnalezienie mioci w samych sobie. Kiedy ju to
zrobimy, moemy rozprzestrzeni j na innych, tak jak ludzie zamoni
czasem dziel si swoim majtkiem. Jeli zrobimy na odwrót, staniemy si ndzarzami wycigajcymi rce do innych.
8

Autor odnosi si tutaj do synnej ksiki pod tym samym tytuem autorstwa
J.D. Salingera. Ksika jest apoteoz dziecistwa, co w sposób szczególny
podkrelone jest przez metafor buszujcego w zbou, czyli osoby, która
apie dzieci na moment przed ich upadkiem z klifu (metafora dorosoci)
— przyp. tum.
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Bohater mitów i legend jest zawsze nieustraszony, jednak w kadej
opowieci heroicznej przychodzi moment, w którym bohater traci
chwilowo moc. Na przykad Robin Hood wtrcony do lochu, Ja
w szafie ony olbrzyma9, Jonasz poknity przez wieloryba, Dorotka
pica na polu makowym. Wszystkie te zdarzenia s metafor chwil
spokojnego przebywania w wiadomym bezruchu. Potwierdzaj one
suszno bezsilnoci i bezruchu jako uytecznych etapów kadej
ludzkiej wdrówki.
W ostatnich dziesicioleciach ruch samopomocy pooy duo
wikszy nacisk na to, eby stara si nigdy nie by ofiarami. By moe
stalimy si zbyt jednostronni i zapomnielimy o dynamicznym wzajemnym oddziaywaniu na siebie takich uzupeniajcych si przeciwiestw jak bezbronno i zaradno . Bycie wycznie ofiar jest
rzecz bezspornie niebezpieczn. Nigdy nie powinnimy akceptowa
sytuacji, w której inni robi z nas ofiary poprzez krzywdzc przemoc.
Kto jednak, kto pad ofiar depresji, kiedy inni go zdradzili, nie
moe wini za to siebie. Sporadyczne poczucie bezsilnoci pomaga
nam uwolni si od ego i kontroli i aden prawdziwy bohater nie ma
nic przeciwko niemu.
Prawd jest ponadto, i przegrana, trudnoci, rozczarowania, ból
i zdrada wydaj si by niezbdne w dopingowaniu naszego rozwoju
od dziecistwa do — i w trakcie — dorosoci. Matka szczeniaczków
warczy na nie, kiedy chc ssa jej mleko, a s ju na to za due. W ten
sposób ucz si one samodzielnoci. W caej naturze samoywice si
siy powstaj z bólu i rozki. Kiedy syszymy sowo nie od rodziców,
czujemy ból spowodowany niespenieniem naszego yczenia, lecz
dziki temu nasz rozwój jest w toku. Zakazy daj nam okazj do
negocjowania. Matka, która zawsze nam ustpuje, nie przyczynia si
do budowy naszego charakteru. Jak Kopciuszek czy nieka potrzebujemy spdzi troch czasu ze „z macoch”, aby zintegrowa
9

W angielskiej bani znanej w Polsce jako Ja i magiczna fasola bohater ukrywa
si przed olbrzymem w szafie — przyp. red.
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nasz osierocony archetyp i skoni siebie do ruszenia w kierunku
dorosego przeznaczenia (mimo i sowo sierota zazwyczaj odnosi si
do osoby porzuconej lub odrzuconej przez jedno lub oboje rodziców,
odnosi si ono równie do tej czci nas samych, która przetrwaa
nietknita w krzywdzcej lub zaniedbujcej nas rodzinie).
Jak powiedzia weteran wojenny Tom Daly: „Czsto wydarzenia,
które odbieramy jako nasze najwiksze rany, s tak naprawd pocztkiem zerwania z niezdrowym zachwytem wobec niewinnoci
przeradzajcej si w naiwno , majestatycznoci, biernoci, przemocy
czy uzalenienia”. Potrzebujemy takich zapocztkowa, gdy bez
nich moemy zablokowa swój rozwój i zmian lub nawet odrzuci
odpowiedzialno wzgldem innych oraz nasze przeznaczenie wiodce nas w kierunku przecignicia ego. Nawet wczesne krzywdy
i zdrady, aczkolwiek zawsze godne potpienia, maj swoje pozytywne
strony dla istot takich jak my, które potrafi wyciga korzyci z pocztkowych przej . Kade zakócenie i nieudana próba empatycznego
dostrojenia si naszych rodziców do nas pomagaj nam odkry
w sobie moc stawiania czoa przyszoci, ze wszystkimi jej rozstaniami,
zawodami i niepowodzeniami. Wszystko, czego potrzeba, aby osign
t moc, to ch odwiedzenia przeszoci i przebywania wraz z towarzyszcym jej bólem tak dugo, a otrzymamy jej bogosawiestwo.
W ludzkim wiecie kontrasty wci si przycigaj. Na przykad
rado sprawia, e otwieramy si na doznania, a to powoduje, e
dosiga nas równie smutek. Kiedy dziecko staje si zdolne do rozróniania widocznych kontrastów pojawiajcych si w rodzicu, oznacza
to, e dorasta: „Mama czasem jest uwana wzgldem mnie, a czasem
nieobecna, a ja kocham j w obydwu sytuacjach. Ufam, e i ona równie kocha mnie zawsze i w kadej sytuacji”. Kady z nas mia ze
i dobre dowiadczenia z rodzicami. Kiedy jako doroli patrzymy
wstecz na nasze dziecistwo i widzimy tylko krzywd lub mamy
tylko dobre wspomnienia, wiemy, i stawiamy czoo wyzwaniu, aby
sta si osobami dorosymi bdcymi w stanie radzi sobie z przeciwiestwami tego wiata.
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Bez zdrady nie byoby stymulacji, bodca do opuszczenia domu, do
rzucenia si w wir naszego osobistego przeznaczenia i do odnalezienia niezalenoci. Bez zdrady Józef nie poszedby w niewol, przez
co nie wkroczyby na ciek przeznaczenia wiodc go prosto do
faraona10. Natykamy si na takie paradoksy na kadej stronie historii
ludzkoci: Dante Alighieri dopiero po wygnaniu z ukochanej Florencji
napisa Bosk Komedi. Homer i Milton olepli, zanim napisali przejmujce epopeje. Beethoven tworzy najpikniejsze utwory po tym,
jak oguch. W kadym z tych przypadków artysta stworzy wielkie
dzieo po przeyciu wielkiego bólu i straty. My te jestemy artystami, a nasze przeznaczenie oraz wyzwanie s podobne. Nie moemy
odwróci tego, co si stao w naszej przeszoci, ale wcale nie musimy tego robi.
Nie moemy pozby si przeszoci, ale te nie musimy trzyma si jej kurczowo.
W jednym z mitów egipskich Ozyrys zostaje pocity na kawaki
przez swojego mrocznego brata. Kiedy jego siostra i ona Izyda
odnajduje i skada jego czonki, Ozyrys staje si niemiertelny.
Powtarzajce si ataki na nasze poczucie bycia sob tn nas na kawaki jak brat Ozyrysa. Przez chwil pozostajemy w kawakach, potem
dziki naszym wewntrznym eskim siom poszukiwania i zasiewania
znów zbieramy si w sobie i odnajdujemy nasz wasn drog do
caoci. Staroytni szamani stosowali rytua inicjacji mczyzn polegajcy na symbolicznym rozczonkowaniu. Tak jak w przypadku
10

Józef Egipski — patriarcha biblijny, syn Jakuba i Racheli. Jako ukochany
syn by znienawidzony przez braci, którzy zamierzali go zabi , ale ostatecznie oddali w niewol Izmaelitom. Ci z kolei sprzedali go jako niewolnika
do Egiptu. Niesusznie oskarony o gwat trafi do wizienia, gdzie zasyn trafn interpretacj snów wspówiniów. Kiedy faraon mia we nie
tajemnicz wizj siedmiu krów chudych i siedmiu krów tustych, wezwano
Józefa na dwór, gdzie wyjani, e krowy symbolizuj lata dobrych zbiorów
i nieurodzajów. Zaproponowa te wadcy gromadzenie zapasów ywnoci
w oczekiwaniu na siedem lat sabych plonów. Faraon ustanowi wtedy Józefa
zarzdc caego Egiptu i oeni go z córk egipskiego kapana Potifara
— przyp. tum.
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Chrystusa, Dionizosa i Ozyrysa równie i dla nas podzia jest czsto
niezbdnym etapem w przejciu od upokorzenia i krzywdy do pewnoci siebie i penej wspóczucia i zrozumienia mioci. Zranieni
bohaterowie s w stanie odkupi winy innych, poniewa tylko oni
dowiadczyli podziau i odnowy. Wród ruin wije si cieka prowadzca do mioci.
Mylimy, e jestemy sum wszystkich zych rzeczy, które nam
si przydarzyy. Jest to prawd tylko wtedy, jeli nie powicilimy si
pracy nad sob. Tak naprawd to, co si nam przydarzyo, oraz nasza
praca nad tym zapewniaj nam odpowiednie skadniki niezbdne do
naszego wynurzenia si jako osób, którymi od pocztku mielimy
si sta . W zdrowym zwizku moemy miao powiedzie : „Przycz
si do mojego chaosu i pomó mi go nie wyeliminowa , lecz tolerowa ”. Nieprzerwana, emfatyczna obecno z samymi sob, któr
osigamy poprzez obdarzanie siebie picioma elementami mioci,
mobilizuje nasze siy, które le zakopane pod gruzami bólu. To
pomaga nam bardziej ni jakakolwiek próba wyrwania problemu
z korzeniami. Jest to rónica midzy agresywnym atakiem i pokojow mioci w obliczu ataku.
Pod ca nasz zranion wraliwoci, wadliwymi skonnociami
i opakiwanymi bdami tkwi w naszym wntrzu solidne, wspomagajce rozwój rodowisko, które jest niezniszczalne bez wzgldu na
okolicznoci. Nigdy nie tracimy naszej bezwarunkowej woli walki. Na
tym gruncie wzrastamy. Wyzwania i zdrady s bolesnymi siami
witajcymi nas na progu rozwoju, tak jak czaiy si one zawsze na
mitycznych herosów podczas ich podróy. Skoro na kadym progu stoi
drczca nas sia, kada z tych si musi zawiera w sobie próg. Nie ma
inicjacji bez blizn. Wród ludów prymitywnych blizny te s zostawiane
przez rodziców i starszyzn. Dzi modzi ludzie robi to za pomoc
tatuay i kolczyków.
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Nasze serce, aby mogo bi , nie buntujc si wobec twardych praw wszechwiata, czy nie posiada psychologicznej potrzeby odnalezienia jakiej pozytywnej wartoci,
która mogaby przeksztaci to bolesne marnotrawstwo
w proces ksztatujcy nas i ostatecznie sprawi , aby byo
ono godne zaakceptowania?…
Cierpienie, mimo i jest mroczne i odraajce, okazuje
si doskonale funkcjonujc regu uczowieczenia i ubóstwienia wszechwiata.
— TEILHARD DE CHARDIN11

Bohaterska podró
Archetypowa podró heroiczna nie jest przemieszczaniem si z punktu A do punktu B jak w pice nonej, gdzie celem jest przejcie od
punktu wznowienia gry do bramki. Jest to natomiast podró z punktu
A do punktu A do potgi tysicznej tak jak w baseballu, gdzie celem
jest przejcie od bazy do bazy, w midzyczasie zdobywajc punkt, czyli
przynoszc co, co zdobyo si w podróy.
Fazy bohaterskiej podróy pokrywaj si dokadnie z etapami
zwizku intymnego. Bohater opuszcza rodzinne otoczenie, przechodzi
przez seri prób, po czym wraca do domu z maonk, skarbem,
amuletem lub moc uzdrawiajc. Równie zwizki rozpoczynaj
si opuszczeniem domu rodzinnego, potem nastpuje borykanie si
z seri konfliktów na nieznanym terytorium i powrót do peni siebie samych, tym razem jednak w ramach zawartego partnerstwa.
W zwizku z tym, i potrzeby z dziecistwa okazuj si by tym samym, czego potrzebujemy w dorosym yciu, podró ta zabiera nas
do naszych pocztków, tym razem jednak bez lku przed samotnoci,

11

Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881 – 1955) — francuski teolog, filozof,
antropolog i paleontolog, jezuita — przyp. tum.
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który pocztkowo sprawi, i opucilimy nasz dom. Przeszkody pojawiajce si na naszej drodze do bliskoci i przybierajce form konfliktów midzy partnerami, jeli s odpowiednio negocjowane, staj si
mostem prowadzcym do prawdziwej komunikacji i oddania si sobie
nawzajem. To, co wydaje si sta na drodze, jest drog sam w sobie.
Dojrzaa mio jest celem ludzkiej podróy. Bohater ma sta si
partnerem osoby ukochanej, a potem wej w zwizek partnerski ze
wiatem. Nie istnieje wycznie osobista praca nad sob suca wasnym celom. Kady rodzaj praktyki duchowej i psychologicznej przygotowuje nas na owiecenie i suenie wiatu. Mio w rzeczy samej
jest podró od samotnoci, przez blisko i opozycj, do komunikacji.
Ostatnim etapem podróy jak w punkcie kulminacyjnym zdrowego zwizku jest powrót do korzeni i pobogosawienie tego miejsca mioci, mdroci i uzdrowieniem — darami, które otrzymalimy w drodze, tak abymy mogli rozda je w domu. cieka
osobistej i intymnej podróy wychodzi poza nadte ego i odkrywa hojne i zdrowe ja, przygotowujc nas do waniejszego zadania, polegajcego na przeistoczeniu si w kuriera przekazujcego wiadomo od
wyszego Ja do wszystkich naszych towarzyszy. Dary, które otrzymujemy i którymi si dzielimy, to talenty. Rodzimy si z nimi, a teraz
uaktywniaj si one w sensie osobistym oraz w zwizku. Dodatkowo
stwarzajc nasze wasne mniejsze lub wiksze dziea i szerzc miosierdzie, sprawiamy, i wiat staje si lepszym miejscem, a my wypeniamy nasze ewolucyjne przeznaczenie.

wiczenia
SPRAWDZANIE BEZPIECZESTWA
Wybierzcie to z niej podanych pyta, które najbardziej chwyta Was
za serce, i napiszcie odpowied na nie w swoich notesach. Czy mam
sposobno bycia sob w tym zwizku i pozwalam, aby mio rozkwita
midzy nami? Czy nasz zwizek zawiera w sobie stref bezpieczestwa,
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w której niewidoczne aspekty mojej osoby mog wynurzy si na
powierzchni? Czy wci bdziesz mnie kocha , nawet jeli obna
przed Tob moje najgorsze strony i najmniej fascynujce uczucia?
ODZWIERCIEDLANIE
Na kadym etapie ycia odczuwamy wpyw naszych najwczeniejszych
pragnie i tsknot. Naszym zadaniem nie jest jednak odradzanie
potrzeb z dziecistwa, lecz wzicie ich pod uwag, praca nad nimi
oraz wczenie w to partnera lub partnerki, jeli wyraaj na to zgod.
Naszym celem nie jest tylko odcicie matczynej ppowiny, lecz równie zjednoczenie si z ukochan osob, która pomogaby nam
w pracy nad tym. Jak mówi Szekspir w Królu Learze: „Najwiksze cierpienie to cierpienie w samotnoci”.
Zadajcie partnerowi lub partnerce nastpujce pytania: Niektóre
fazy mojego rozwoju stany w miejscu. Czy moesz pomóc mi w odblokowaniu tego zastoju? Czy jeste osob, z któr mog bezpiecznie
przeanalizowa moje niespenione potrzeby i skierowa na inny tor
moje daremne starania? Czy mog liczy na wzajemne odzwierciedlanie? Czy czasem sprawiam, e czujesz to, czego ja nie bybym
w stanie znie , czy moesz pomóc mi zidentyfikowa te zachowania
i wesprze mnie? Czy Ty sprawiasz, e czasem czuj to, czego Ty nie
mógby znie ? Jak moemy si z tym zmierzy i ruszy dalej? Które
z moich uczu jeste w stanie odzwierciedli ? Które z Twoich uczu
odzwierciedlam ja? Których uczu obawiamy si w sobie nawzajem?
DOJRZAE POSZUKIWANIA
Dojrzae osoby dorose nie maj zbyt wygórowanych oczekiwa wzgldem partnera lub partnerki. Szukaj zaledwie dwudziestu piciu procent (dawka dla dorosych) caoci zapotrzebowania na spenienie
potrzeb przez kogo innego (sto procent to dawka dla dzieci), pozostae siedemdziesit pi procent pochodzi z wasnego wntrza,
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od rodziny, przyjació, pracy zawodowej, zainteresowa, duchowoci/
religii, a nawet zwierzt (psy na przykad s ekspertami w dostarczaniu piciu elementów mioci!).
Podczas medytacji, jak mówi Chögyam Trungpa Rinpocze, dwadziecia pi procent naszej uwagi kieruje si w stron techniki, dwadziecia pi procent powicamy na odprenie si, kolejne dwadziecia pi na zaprzyjanienie si z samymi sob, a ostatnie dwadziecia
pi na oczekiwanie rezultatów. Uywa on porównania z ogldaniem
filmu w kinie: siedemdziesit pi procent uwagi powicamy filmowi,
a reszta skupiona jest na popcornie i osobie nam towarzyszcej. Podzielna uwaga kieruje si w stron przyjemnego dowiadczenia, które
byoby niemoliwe, gdybymy skupili si wycznie na filmie. Mówi
si, e: „Lepszy rydz ni nic”. By moe sekretem udanego zwizku
jest zadowolenie si poow rydza.
Odpowiedzcie na nastpujce pytania w swoich notatnikach lub
przeanalizujcie je wspólnie z partnerem lub partnerk: Jakie s
róda spenienia moich potrzeb i jaki procent moich potrzeb jest speniany przez dane ródo? Jakie s Twoje róda i procenty? Jak ustosunkowabym si do tej oto citej uwagi Czechowa: „Jeli obawiasz si
samotnoci, nie e si”? Czy moje zapotrzebowanie na elementy mioci jako osoby dorosej jest adekwatne do zalecanej dozy? Czy zapotrzebowanie zmniejszyo si od czasów dziecistwa (jak zapotrzebowanie na mleko)? Czy otrzymywanie umiarkowanej, dostosowanej do
mojego dorosego wieku iloci uwagi satysfakcjonuje mnie? Czy odczuwam gryzce poczucie, e nie otrzymaem wszystkiego, co byo do
mnie skierowane? Czy teraz domagam si tego? Czy radowaem si
w dniu naszego lubu, kiedy kada komórka mojego ciaa gotowa bya
do paczu nad przeszoci? Czy zgadzam si ze zdaniem Henry'ego
Davida Thoreau12: „Przyjd do Ciebie, mój przyjacielu, kiedy nie
bd Ci ju potrzebowa. Znajdziesz wtedy paac, nie przytuek”?
12

Henry David Thoreau (1817 – 1862) — amerykaski pisarz, poeta i filozof
transcendentalista. przyp. tum.
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STAJ C NAPRZECIW WYBORÓW
Jak ponisza tabelka oddaje Wasze dowiadczenia? Które z podanych
zda najlepiej Was opisuj?
Nieodzwierciedlone dziecko moe:

Lub:

Szuka zwizków, które
odzwierciedlaj i buduj ufno .

Szuka zwizków, w których nie
s w stanie si odzwierciedli
i które pozbawione s ufnoci.
Widzie traum jedynie jako
przeszkod.
Wci powtarza bdy
z przeszoci, do której zbyt
mocno jest przywizane.
Ba si odmiany.

Traktowa traum jako most.
Uwolni si od przeszoci i wyj
ponad ból w niej dowiadczony.
Mie odwag ryzykowa
i dowiadcza nowych rzeczy.
Pragn wykroczy poza dane
dowiadczenie.
Oczekiwa udanego zwizku.

Czu si zmuszone przeywa
wci to samo dowiadczenie.
Oczekiwa tylko poraki.

DBANIE O SIEBIE SAMYCH
Krzywda zaznana w dziecistwie moe wpyn na nasz przysz
zdolno dbania o samych siebie, szczególnie w kwestii zdrowia. Jak
przyjmujesz ostrzeenia o zachowaniach zagraajcych yciu? Przeczytanie ostrzeenia na paczce papierosów moe skoni nas do rzucenia palenia. W takim wypadku ostrzeenie przyjte jest w sposób
dojrzay. Jednak moe ono równie opa bezgonie w guche „nie
zaley mi” rozpaczajcego dziecka wewntrz nas, które znalazo ju
kolejn drog do mierci. Odpowiedzcie na nastpujce pytanie
w Waszych notatnikach: Jaki jest mój stosunek wzgldem siebie
i wasnego zdrowia?
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SPRZECIW WOBEC KRZYWDY
Blisko wymaga otwartoci na uczucia innych. Nie znaczy to jednak, e powinnimy pozwala na to, aby inni nas wykorzystywali. Naley umie zabra gos i powiedzie : „Aj!”, zawracajc si bezporednio do osoby, która rani nasze uczucia. Jeli kto ma skonnoci
do przemocy fizycznej, powinnimy natychmiast uciec od takiej osoby
i poprosi innych o pomoc. W przypadku dugotrwaego dyskomfortu
psychicznego proponuj nastpujce rozwizanie, które powinno pomóc: kiedy czujemy si nieszczliwi z partnerem lub partnerk
i odczuwamy ból emocjonalny w danej sytuacji, nie pozostawajmy
w niej duej ni trzydzieci dni, potem powiedzmy to bezporednio
osobie zainteresowanej i rozpocznijmy terapi. Czy jest to trzydziesty
dzie , czy pidziesity pity rok mojego cierpienia?
Naley jednak pamita o tym, i istniej pewne sytuacje, w których lepiej jest nie decydowa si na bezporedni konfrontacj
z partnerem lub partnerk. Jednoczenie nie oznacza to, e powinnimy tolerowa krzywd lub brak kurtuazji. Na przykad wyobramy
sobie, e jestemy na rodzinnym obiedzie. Jeden z uczestników,
troch ju wstawiony, zaczyna kierowa pod naszym adresem zoliwe
uwagi. Nie musimy go przed tym powstrzymywa , ale nie musimy
te wcale pozostawa w takim towarzystwie. To samo odnosi si do
sytuacji, w której uczestnicy prywatki osignli taki poziom alkoholu
we krwi, i inteligentna konwersacja z którymkolwiek z nich nie
wchodzi ju w gr. W obydwu przypadkach powinnimy po prostu
wyj . I nie robimy tego wcale, aby kogo ukara czy osdzi , lecz
zwyczajnie aby zadba o siebie.
Opowiedzcie terapeucie i/lub bliskiemu przyjacielowi o krzywdach,
których doznajecie w Waszych zwizkach, i zapytajcie ich o sugestie
na temat tego, jak postpowa . Jeli krzywda ma charakter fizyczny,
naley poinformowa policj. Nie wahajcie si poprosi o pomoc nawet
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wtedy, kiedy Wam, w przeciwiestwie do innych osób przygldajcych si z boku i zwracajcych Wam na to uwag, krzywda wydaje si
niegrona.
PRZEKSZTACANIE NEGATYWNYCH PRZESA
W POZYTYWNE MY LI PRZEWODNIE
Przypomnijcie sobie przesanie rodziców, które syszelicie najczciej. Jak przekada si ono teraz na Wasze dorose ycie? Na przykad jeli przesaniem tym byo zdanie: „Za kadym razem, kiedy
przytrafia Ci si co dobrego, wiedz, e i tak prdzej czy póniej to
stracisz”, teraz, kiedy znalelicie now prac, prawdopodobnie mylicie: „Pewnie i tak mnie nie zatrudni, na pewno zmieni zdanie,
zanim rozpoczn pierwszy dzie pracy”. Jestecie pewni, e taki ju
jest Wasz los, tymczasem pami wcale nie potwierdza podobnej
reguy. Po prostu kieruje Wami strach/przekonanie, które zostao
Wam wpojone we wczesnym okresie ycia. Dziecko utwierdzone
w przekonaniu, i na nic nie zasuguje, wci ukrywa si w Waszym
wntrzu i ukazuje si za kadym razem, kiedy przytrafia si Wam
co dobrego.
Obawa, któr teraz odczuwacie, moe by prob o uwag ze
strony tego dziecka. Przyjmijcie je z otwartymi ramionami i wysuchajcie, zapewniajc, i nie jest ono ju bezsilne, poniewa Wy
wesprzecie je w szczciu i nieszczciu. Moecie powiedzie sobie:
„Jestem tutaj, aby wspomóc mae, wraliwe ja. Wiem, e wci towarzysz Ci dawne obawy. Teraz jestem z Tob. Dysponuj wieloma ródami i moesz liczy na moj ochron. Po prostu razem
w wiadomy sposób przyjrzymy si temu, co czujesz/czuj”. Ta metaforyczna, pobudzajca wyobrani technika pooy kres dziecicemu poczuciu niezasugiwania na nic i wzmoe jego/Wasz ufno
w samego siebie.
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Wikszo z nas zinternalizowaa wiele takich przesa, które
sprawiaj, i osdzamy i krzywdzimy samych siebie. Kiedy jednak
zauwaymy wewntrz siebie ten krytyczny, ograniczajcy nas gos,
wcale nie musimy si mu poddawa . Moemy si na nim skoncentrowa i potraktowa go jako atak naszego wewntrznego nieprzyjaciela,
który ma niemiy zwyczaj napadania na samego siebie. Moemy
cierpliwie zmienia jego kierunek, przeksztacajc go w nowy, dobrotliwy gos, peen wspóczucia i zrozumienia dla naszego przestraszonego wewntrznego malestwa, dziecka, które przemawia do nas
zawsze z uprzejmoci i odpowiada z uwag, akceptacj, uznaniem,
czuoci i przyzwoleniem na popenianie bdów. Oto nasz sposób
na samoukojenie i nieporzucanie siebie samych.
Kochajcy gos naszego wewntrznego sprzymierzeca akceptuje
nas takimi, jakimi jestemy, przez to czujemy si silniejsi i bardziej
kochani. Zadanie polega na wytrwaym ukierunkowywaniu negatywnego przekonania i przeksztacaniu go w nowy, dobrotliwy szept
peen zrozumienia dla naszego wewntrznego dziecka. Tak postpujc, zdobdziemy dojrza, napdzajc nas si. Nasz nowy wewntrzny gos nie ma by jednak rozumiany jako monolog. Owieceni
towarzysze aski, którzy s z nami na naszej drodze, sysz go równie.
Nigdy nie jestemy sami w naszych praktykach. Mio otacza nas ze
wszystkich stron.
Wszyscy jestemy godni mioci, gdy istnieje w nas mogca
przetrwa wszystko cakowito , nasz wewntrzny budda, zdolno do
mioci, która nigdy w nas nie umiera, bez wzgldu na to, co przydarzyo nam si w yciu. To podstawowe dobro jest istot naszej natury.
Nie jest ono wynikiem naszych stara, lecz ask dan nam wszystkim i bdc nieodcznym elementem ludzkiej natury. Jestemy
w stanie dostrzec prawdziwy wymiar tego daru, tylko jeli patrzymy
na siebie przychylnym wzrokiem.
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System obronny naszej jani powstaje jak mur w odpowiedzi na
nieprzychylno innych wzgldem nas. Ma on wic swoje korzenie
w niespenionej tsknocie za mioci. Dlatego te nasze nabrzmiae
ego zasuguje na wspóczucie, a nie na pogard. Moemy zatem
mie lito dla nas samych — by dla siebie budd (pierwsze sowa
Buddy po owieceniu, kiedy spojrza na wiat i ludzkie serca, brzmiay:
„Jakie to cudowne”) lub te moemy prowadzi kampani przeciwko
samym sobie, by Lutrem13 i wyry sobie w sercach dziewi dziesit
pi tez traktujcych o tym, co jest z nami nie tak.
Za kadym razem, kiedy syszymy w sobie te krytyczne gosy,
wyobramy sobie, i jestemy misjonarzami. Delikatnie, lecz niestrudzenie próbujmy przeksztaci je w bardziej miosiern form duchowoci. Kiedy nastpnym razem przemówi, bd ju naszymi wspótowarzyszami w praktykowaniu uwiadomienia i miujcej dobroci.
W kocu kiedy desperaci neurotycznej jani — strach, zachanno ,
oczekiwania, osd, kontrola, przywizanie i tym podobne — zagraaj
naszym dobrom psychicznym, oznacza to, e nadszed czas na uwiadomienie. Usidcie w ciszy lub spacerujcie powoli, rozmylajc nad
kadym stresujcym atakiem desperatów jani. Potem pozostawcie
je, oznaczajc je etykiet: „To tylko myl” lub zdaniem typu: „Pozbywam si kontroli nad swym pooeniem i pozwalam, aby sprawy biegy
wasnym torem”. Nastpnie poszerzcie osobist trosk o wszechstronn miujc dobro , czyli o dojrza mio : „Niech wszystkie
istoty pozbd si wszystkiego, co stoi na drodze do ich szczcia”.
Tak przemieszczamy si od ego-mioci do eko-mioci!

13

Marcin Luter (1483 – 1546) — niemiecki reformator religijny, teoretyk
i inicjator reformacji, mnich augustiaski, doktor teologii. Autor potpiajcych praktyk sprzeday odpustów dziewi dziesiciu piciu tez, w których
odrzuca moliwo odkupienia aski boej — przyp. tum.
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RÓWNOWAGA
Przeczytajcie ponisze pytania oraz stwierdzenia sami bd ze
swoimi partnerami i zastanówcie si, jak odnosz si one do Was?
Czy moje ycie zawiera bdzie straty i cierpienie? Wiem, co
one znacz.
Czy osign wspaniae zyski? Osignem ju troch i ufam,
e wiat znów mnie nimi obdarzy. Moja przyszo nie bdzie
wycznie radoci ani te jedynie cierpieniem, nie wypeni jej
tylko nadzieja lub tylko rozpacz. Bdzie ona wszystkim po trochu, a ja jestem w stanie zarówno znie cay ból, jak i czerpa
rado z przyjemnoci.
Czy moja matka bya dla mnie zawsze yczliwa? Czy mój ojciec
by zawsze czuy w stosunku do mnie? Nie, odkryem, e taka
zgodno nie jest cech charakterystyczn w ludzkich relacjach
z innymi. Wiedzc to z dowiadczenia, nigdy nie bd oczekiwa , e kto lub co bdzie idealnie zgodne i spójne, idealnie
przyjemne ani w ogóle idealne pod kadym wzgldem. Pogodzenie si z realiami ycia sprawia, i jestem dojrza, zdrow
osob. Czy doszedbym do takich wniosków, gdybym przey
cae ycie, nie doznajc cierpienia?
WIADOMO

SPENIONYCH I NIESPENIONYCH POTRZEB

W swoich notatnikach zróbcie list konkretnych sposobów speniania
lub lekcewaenia podstawowych potrzeb (uwagi, akceptacji, uznania,
czuoci i przyzwolenia) w Waszej przeszoci. Ze wzgldu na to, i
potrzeby te s równoczenie gównymi cechami mioci i wsparcia,
wypiszcie te elementy, których szukalicie i szukacie w obecnych,
dorosych zwizkach, potem poczcie liniami pozycje po obu stronach
listy, które maj ze sob co wspólnego. Czy najbardziej desperackie
potrzeby, które odczuwacie teraz, nie s przypadkiem tymi, które
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byy lekcewaone w dziecistwie? Zapytajcie partnera lub/oraz dzieci,
jak sprawdzacie si w odbieraniu i odpowiadaniu na ich potrzeby.
Jeli uwaacie si za osob odwan i otwart, sporzdcie dokadn
list wszystkich Waszych niespenionych potrzeb, pokacie j partnerowi i powiedzcie: „Oto lista elementów, których wolabym nie dostawa od Ciebie, gdy musz je najpierw odnale w sobie”.
ODNAJDYWANIE LUK
Dokadne przypatrzenie si sobie z bardzo bliska to bolesne dowiadczenie. Staramy si omija powstae w nas luki pozostawione
przez przeyte rozczarowania, lecz wpadamy w nie, nie mogc si
z nich wydosta . Oto pojednawcza praktyka, któr naley wykona
w spokojny, kontemplacyjny sposób:

1. Znajd powstae w Tobie luki, czyli punkty, w których pi podstawowych potrzeb nie zostao spenionych.
2. Przypomnij sobie wszystkie sytuacje, w których próbowae zalepi te luki kim lub czym innym.
3. Przyrzeknij sobie, e zejdziesz samotnie do tych napawajcych
Ci lkiem kraterów, pozostaniesz tam i nie bdziesz si stara
ich czym zapeni . Jedyne narzdzia, które moesz ze sob zabra , to pi aspektów mioci. Musisz po prostu trwa w kadym z Twoich sabych punktów uwanie, z akceptacj, uznaniem, czuoci i przyzwoleniem na pobyt tam bez protestu,
wstydu czy poczucia winy. Pi elementów mioci to jedyny
sposób na spenienie potrzeb. Obdarzajc nimi siebie, wygoisz
rany spowodowane nieobdarzeniem Ci tymi wanie aspektami
mioci przez innych.
Stajc wielokrotnie naprzeciw swoich pustych miejsc, stopniowo
zauwaymy, e otwieraj si one i staj si penymi ycia przestrzeniami. Nasze luki nie bd ju zalepione lub wymazane, lecz przewietlone picioma elementami mioci.
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Alicja sama podya za Biaym Królikiem, wchodzc do jamy
prowadzcej j do obszarów wasnej osobowoci, które przeraay
j i byy dla niej niezrozumiae. Zapytajcie samych siebie, czy Wasi
dotychczasowi partnerzy byli takimi wanie królikami, próbujcymi
w yczliwy sposób pomóc Wam przedosta si do najgbszych obszarów Waszej osobowoci. Teraz jestecie gotowi i chtni do wejcia
(bratnia dusza to partner lub partnerka, którzy s gotowi towarzyszy
Wam w tej podróy, wyposaajc si w te same narzdzia co Wy).
WIADECTWO BÓLU
Na wczesnym etapie lub podczas caego ycia nasi partnerzy oraz my
sami prawdopodobnie doznalimy krzywd, zdrad i cierpienia. Zaproponujcie partnerowi lub partnerce wiadome wiadectwo bólu, który
wci w nich tkwi. wiadome wiadectwo oznacza wysuchanie z absolutn uwag, akceptacj, uznaniem, czuoci i docenieniem tego,
co dana osoba nam wyjawia, oraz uwzgldnieniem uczu kryjcych si
za dan histori. Uwany wiadek nie udziela rad, nie próbuje niczemu
zaradzi , lecz po prostu odbiera wypowiadane sowa oraz okazywane
uczucia z szacunkiem i zacht. Naley traktowa poufnie to, co si
usyszao, i nie wraca do tematu, jeli druga strona tego nie robi.
Wana uwaga: nie stosujcie tej praktyki, jeli jedno z Was nie czuje
si gotowe na konfrontacj z bólem, gdy moe to spowodowa wynurzenie si cierpienia skrywanego i dawionego przez lata.
ODNALEZIENIE PERY
Potraktujcie poniszy komentarz dotyczcy pery jako metafor bólu
i jego potencjau, dziki któremu moe on przemieni si w co piknego. Potem napiszcie wiersz (uywajc do tego wasnych wspomnie
dotyczcych pere oraz tego, jak si one przedstawiaj w Waszym
yciu), który bdzie odpowiedzi na ponisze pytania lub po prostu
odpowiedzcie na nie.
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Reakcj na podranienia spowodowane przez pasoyty lub
ziarenka piasku jest uaktywnienie samouzdrawiajcych waciwoci ostrygi, które pozwalaj jej na pokrycie wasnego ciaa
warstwami aragonitu. Po latach takich zabiegów wynikiem jest
powstanie pery stworzonej z tych samych mineraów, które
wchodz w skad muszli. Pera zatem zdobywa swoje pikno
i warto gboko wewntrz wasnej, chronicej j muszelki.
Unikalno poysku pery jest uzaleniona od zaamania wiata
przebijajcego si przez póprzezroczyste warstwy. Barwna
migotliwo , któr promieniuj niektóre pery, jest wynikiem
pokrywania si wielu kolejnych warstw rozpraszajcych dochodzce do nich wiato. W odrónieniu od innych klejnotów
pery nie s ani szlifowane, ani przecinane. atwo ulegaj
zniszczeniu, a ich delikatno czyni je wraliwymi na kwasy
i ciepo. Najlepszym sposobem na zachowanie poysku pere
jest noszenie ich w bezporednim kontakcie z ciaem.
Opis ten zawiera wiele warstw metafory. Zapiszcie w notatnikach
odpowiedzi na nastpujce pytania: Czym jest ziarenko piasku tkwice
w Tobie, które oczekuje na pokrycie si ochronn warstw lub te
zostao ju ni pokryte? Czy ufasz swoim wewntrznym zasobom
i wierzysz, e pokryj one dranice Ci ziarenko warstwami ochronnymi, z których kiedy powstanie pera? Zwró uwag na nastpujce
sformuowania: „samouzdrawiajce waciwoci”, „wewntrz wasnej,
ochronnej muszelki”, „ich delikatno sprawia, i s wraliwe”,
„w kontakcie z ludzkim ciaem… aby zachowa ich poysk”. Jakie jest
Twoje zdanie na ten temat?
OPAKUJ C PRZESZO
Powró cie do pocztku ksiki i przeczytajcie jeszcze raz wstp.
Kiedy bdziecie gotowi, rozpocznijcie marsz w kierunku opakiwania
strat i krzywd z dziecistwa. Kontynuujcie pochód w miar czytania
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tej ksiki bez popiechu, zgodnie z wyznaczonym przez Was samych
tempem. By moe dobrym rozwizaniem bdzie robienie jednego
kroku z kadym kolejnym rozdziaem. Mona równie rozpocz
marsz dopiero po przeczytaniu caej ksiki. Dostosowanie si do
wasnego tempa jest podstawowym elementem osignicia sukcesu
w kadej dziedzinie.

