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OD AUTORA

Gdyby czas leczył rany, wszyscy bylibyśmy okazami zdrowia. Nikt
nie potrzebowałby psychoterapii, a książki takie jak ta, nie miałyby
racji bytu. Upływ miesięcy czy lat co najwyżej pokrywa kurzem
urazy, które i tak bolą, kiedy kieruje się na nie uwagę. Czas służy do
odrabiania lekcji: nauki unikania poznanych błędów. Nie tylko
własnych, ale także cudzych, bo na nich również można się uczyć.

Ponieważ jesteśmy omylni, lista naszych potknięć zdecydowanie jest
niekrótka. Na szczęście całkiem sporo wiadomo też o sukcesach
– pomyślnych działaniach godnych naśladownictwa. Nie sztuką jest
bowiem wytykać błędy – najważniejsze, by wskazywać skuteczne
rozwiązania.

Ta książka kierowana jest do ludzi, którzy pragną związku dającego
wszystkim zaangażowanym satysfakcję i spełnienie. Jako że relacje
z innymi są odbiciem tego, jaką relację mamy z samym sobą, zawarte
tu są także wskazówki odnośnie kształtowania miłości własnej, od
której wszystko się zaczyna.

Szczęśliwi ludzie tworzą szczęśliwe związki; osoby z niskim poczu-
ciem własnej wartości – a zatem częstokroć przynajmniej okresowo
głęboko nieszczęśliwe – kształtują relacje przysparzające im cierpie-
nia. Nasza sytuacja życiowa jest wyrazem przekonań o świecie oraz
uczuć, które pielęgnujemy najgorliwiej. Otaczamy się tym, co
rezonuje z naszym życiem wewnętrznym. Aby ocalić siebie przed
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toksycznym związkiem należy więc działać dwutorowo – budować
zdrową, przyjacielską więź ze sobą i korygować czynniki sterujące
zachowaniem w relacjach miłosnych. Pod lupę warto wziąć przeko-
nania i nawykowe reakcje, które mogą ułatwiać sprawę lub pogar-
szać sytuację w zależności od tego, czy są adaptacyjne, adekwatne
do okoliczności, czy są przeciwskuteczne, bo zupełnie nie pasują do
okazji.

Przedstawione w tej książce sposoby myślenia i postępowania mogą
zdać egzamin, ale efekty są wprost proporcjonalne do zaangażowania
i realnych wysiłków. Sama lektura może być dalece niewystarczająca
– pamiętajmy, że trzeba jeszcze cierpliwie wdrażać w życie zawarte
tu wskazówki. Każdy ma szansę ocalić siebie, jeśli tylko włoży w to
serce. Bo serce jest najważniejsze.

Owocnej lektury życzy autor – Rafał Olszak,
psycholog, właściciel kliniki Gabinet Ocal Siebie,

w której specjaliści pomagają przez internet.
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PODATNOŚĆ NA ZRANIENIE
I RELACJE WYSOKIEGO RYZYKA

Łatwo przyjąć interpretację jakoby źródłem wszelkiego cierpienia
był ktoś z zewnątrz. Jeśli jednak raz za razem wchodzi w się związki,
które w ostatecznym rozrachunku ranią, to czy rzeczywiście wina
leży wyłącznie po stronie partnerów? Czyżby był to fatalny zbieg
okoliczności?

Absolutnie nie wybielając ludzi ze złymi zamiarami, którzy
naprawdę bywają bezwzględni w dążeniu do osiągania własnych
celów, mimo wszystko zauważyć należy, iż raczej mało prawdopo-
dobnym jest, żeby powtarzająca się historia była powodowana tylko
przez nich.

Możliwe, że to kwestia podatności na zranienie czyli skłonności do
angażowania się w raniące związki z nieodpowiednimi partnerami,
na niewłaściwych warunkach, i nie wyplątywania się z takich
znajomości, gdy pojawiają się istotne ku temu przesłanki.

Skłonność ta może być nabyta w wyniku trudnych doświadczeń lub
w następstwie szczególnie skomplikowanej sytuacji – na przykład
podczas znalezienia się na celowniku wprawnego manipulanta.

Najczęściej osoby w problematycznych związkach w jakiejś mierze
spełniają oba te warunki – mają coś do przepracowania i na dodatek
ktoś oraz ich położenie im tego bynajmniej nie ułatwiają.
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Relacja wysokiego ryzyka
– związek ćmy ze światłem płomienia

Relacja wysokiego ryzyka to związek o dużym potencjale uzależnia-
jącym i prawdopodobieństwie wywołania urazu w następstwie
występowania dysfunkcji takich jak różne formy przemocy oraz
niekonsensualna asymetria w obszarze zaangażowania.

Relację tego typu potocznie zwykło określać się mianem toksycz-
nego związku, by obrazowo przekazać, iż jest szkodliwa niczym jakaś
żrąca substancja. Wśród form przemocy, występujących w takich
relacjach, wyróżnić można przede wszystkim następujące cztery
rodzaje:

– przemoc fizyczna (naruszanie nietykalności fizycznej – uderzenia,
drapanie, popychanie; zaniechanie udzielenie niezbędnej pomocy
gdy na przykład ktoś upada i trudno mu samemu wstać, ograniczanie
swobody ruchów, przetrzymywanie kogoś, odgradzanie drogi
wyjścia własnym ciałem);

– przemoc psychiczna (naruszanie godności osobistej – zawstydza-
nie, złośliwe wpędzanie w poczucie winy, zastraszanie, kontrolowa-
nie, wyzwiska, upokarzanie czy perfidne narażanie na życie
w permanentnym stresie, wynikające ze złej woli uniemożliwianie
rozwoju i zdrowego funkcjonowania, długotrwała szkodliwa mani-
pulacja, okrutne wykorzystywanie czyichś słabości do tego, by
skłonić go do postępowania, które agresorowi jest na rękę);
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– przemoc seksualna (przymus, doprowadzanie do zbliżenia bez
świadomej zgody ofiary, złośliwa i dokuczliwa krytyka fizjonomii,
wyśmiewanie wyglądu, manipulacyjne używanie seksu jak karty
przetargowej do wymuszania określonych zachowań czy ustępstw
albo zdobywania korzyści, ewidentne znęcanie się poprzez niewąt-
pliwie okrutne zaniedbywanie uzasadnionych potrzeb partnera,
lekceważenie granic partnera, zmuszanie do niechcianych przez
partnera praktyk);

– przemoc ekonomiczna (niszczenie mienia, zabieranie pieniędzy
bez czyjejś wiedzy i aprobaty, narażające rodzinę na niezaspokojenie
uzasadnionych potrzeb marnotrawienie środków ze wspólnego
budżetu poprzez wydawanie ich na przykład na hazard czy hulaszczy
tryb życia, szantażowanie odmową zakupu bez wątpienia ważnych
i potrzebnych produktów, zmuszanie do pożyczek, wmanewrowy-
wanie w niebezpieczne poręczenia, roszczenia przekraczające realne
możliwości finansowe partnera, wyśmiewanie ze względu na
zarobki, złośliwie czynione zawstydzające porównania do osób
o lepszym statusie ekonomicznym, kontrolerskie rozliczanie z każ-
dego paragonu, zadłużanie małżonka bez jego wiedzy i zgody,
wynoszenie i sprzedaż przedmiotów z mieszkania bez aprobaty ze
strony małżonka).

Osoba, która ma wątpliwość, czy doświadcza przemocy, może
skonsultować się telefonicznie z Niebieską Linią, by uzyskać pomoc.
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Niekonsensualna asymetria
– kiedy jedno z siebie daje, a drugie skacze mu po głowie

Niekonsensualna asymetria w obszarze zaangażowania to taki
rozkład inwestycji (nakładów, wysiłków i ogólnie pojmowanego
wkładu w relację), który jest rażąco niesprawiedliwy i wywołuje
u choć jednej ze stron uzasadnione poczucie krzywdy. Brak konsen-
sualności (porozumienia stron) polega na tym, że dany porządek
rzeczy nie został zawczasu ustalony, świadomie przez wszystkich
przyjęty, lecz jest wynikiem nieżyczliwych działań osoby, która
zorganizowała relację w sposób wygodny i korzystny głównie dla
siebie. Ten rodzaj problemu nie występuje zatem w sytuacji, gdy
jedno z dwojga na przykład przeżywa wypadek i ląduje na wózku,
więc może w ograniczonym zakresie angażować się w pewne sprawy,
ponieważ para została postawiona przed faktem dokonanym – nie
było tu złej woli. Nie mamy też do czynienia z tym problemem,
kiedy ludzie z miłości decydują się troszczyć o kogoś, kto na przykład
jest obłożnie chory. Opiekowanie się i bycie przy tej osobie może
wnosić do życia opiekuna nie mniej, niż otrzymuje podmiot takiej
troski. Innymi słowy, nie zawsze asymetria oznacza dysfunkcję
– staje się groźna, gdy ma miejsce okrutne, wywołujące frustrację
wyzyskiwanie kogoś chociażby ze względu na jego nieumiejętność
dążenia do równoprawnego partnerstwa, słabość charakteru czy
nieporadność życiową, brak asertywności, ugodowość wynikającą
z  lęku przed samotnością, niskie poczucie własnej wartości czy
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zwykłą naiwność albo fatalne wzorce wyniesione z domu rodzin-
nego, ewentualnie zaślepienie opacznie pojmowaną miłością.

Potencjał uzależniający
– uwaga, to bagno wciąga

Duży potencjał uzależniający relacji wysokiego ryzyka wynika
z faktu, że jednej ze stron zwykle jest bardzo na rękę jej trwanie,
gdyż odpowiada ona jej szczególnym wyobrażeniom lub jest dla niej
wyjątkowo wygodna, więc wikła partnera w znajomość, podejmuje
wytężone starania, ażeby go utrzymać przy sobie. Czasami też sama
ofiara – z powodu emocjonalnego opuszczenia samego siebie
w niedoli – trwa w relacji szkodliwej, znosi nawet wyjątkowo podłe
traktowanie. Kiedy bagno sięga wysoko, poszkodowana osoba nie
tyle przestaje dostrzegać rozwiązania, co wręcz traci z oczu perspek-
tywę ucieczki. W takich wypadkach przejmuje nad nią kontrolę
wyuczona bezradność – miotając się w  pułapce przeszła trening
poddawania się, więc popada w apatię, rezygnuje nawet z wołania
o pomoc. Ba! W skrajnych przypadkach może też odrzucać pomocną
dłoń, lekceważyć apele przyjaciół czy krewnych. Jest całkowicie
zamroczona iluzjami, które wytworzyła, by znieść przerastającą ją
sytuację, jawiącą się jako nie do zniesienia do tego stopnia, iż nawet
ofiara przeczy jej istnieniu. Na szczęście także wówczas czasami
zdarzają się przebłyski zdrowego rozsądku i w tych rzadkich
chwilach można próbować dotrzeć do takiego człowieka z przeka-
zem „ocal siebie” i kołem ratunkowym choćby w postaci tej książki.
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Relacje wysokiego ryzyka ewoluują
– problemy lubią układać się w konstelacje

Z różnych względów, które zostaną szczegółowo omówione dalej,
relacje wysokiego ryzyka mogą trwać dość długo. Na tyle, że
przekształcają się w burzliwe małżeństwa czy rodziny targane przez
przejmujące wstrząsy. Toksyczny związek czasem przekształca się
w „fabrykę podatności na zranienie”, rodzinę dysfunkcyjną. Jej cechy:

– istnienie jakiegoś osobliwego sekretu (trzymanie w tajemnicy
niewłaściwych zachowań członków rodziny, zmowa milczenia, cicha
zgoda na zło które się wydarza, udawanie idealnej rodziny przed
sąsiadami i dalszymi krewnymi, tolerowanie i krycie sprawcy
przemocy bo jest żywicielem rodziny więc gdyby trafił do zakładu
karnego jej los byłby niełatwy);

– pomieszanie ról rodzinnych (na przykład dziecko pełni rolę
opiekuna dla rodzeństwa bo rodzic zaniedbuje własne obowiązki,
ewentualnie dziecko jest powiernikiem jednego z rodziców albo
matka wchodzi w rolę ojca dla dziecka, co na dłuższą metę niekiedy
miesza mu w głowie);

– zakłócona komunikacja (częste przejawy agresji, braku akceptacji,
ewentualnie zdawkowy kontakt, powierzchowność komunikacji,
niedostępność i nie reagowanie na bieżąco na uzasadnione potrzeby
kontaktu ze strony członków rodziny);
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– brak warunków do wzrastania i rozwoju (brak miejsca na indywi-
dualność, samorealizację, poznawanie i wyrażanie siebie, właściwe
dojrzewanie, dorastanie, rozwijanie się, edukację; zbyt daleko idące
ograniczenia, nieposzanowanie granic i prywatności; zbyt zażyła,
wręcz symbiotyczna więź z dzieckiem, usuwanie drzwi z jego po-
koju, lub relacja nazbyt luźna jakby rodzica wcale nie było w życiu
dziecka, ewentualnie przesadne ingerowanie w życie potomka – na
przykład wybieranie za niego kierunku studiów bez względu na jego
preferencje);

– brak przyzwolenia na okazywanie uczuć, na wyrażanie emocji albo
okazywanie słabości, zakaz komunikowania niezależnych opinii
niezgodnych z przyjętą linią dominującego członka rodziny;

– nietolerancja, osądzanie, brak akceptacji dla stanowisk odmien-
nych od arbitralnie narzuconego punktu widzenia, przesadne
przywiązanie do jednogłośnych sądów;

– brak głębokich uczuć, relacje fasadowe, puste gesty, nadmierne
przywiązywanie wagi do powierzchownych spraw, skrajnie warun-
kowe obdarzanie uwagą (za spełnianie oczekiwań, za dawanie
powodów do dumy, za bycie grzecznym, za dobre stopnie, za
osiągnięcia życiowe, a nie za bycie członkiem rodziny, krewnym,
synem, córką; chwalenia się dzieckiem jak trofeum).

Jak widać, bywa bardzo często, że przynajmniej w jakiejś mierze
podatność na zranienie nie jest kwestią niefortunnego zrządzenia
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losu. Raczej wynika z działania specyficznych mechanizmów, które,
sterując człowiekiem z ukrycia, skłaniają go do powielania kłopotli-
wych schematów, i w efekcie wchodzenia w relacje wysokiego
ryzyka, lekceważenia sygnałów ostrzegawczych i nie wychodzenia
z takich związków w porę – niekiedy nawet wtedy, gdy staną się już
ewidentnie bardzo niszczące. Okoliczności, które także silnie
determinują nasze zachowanie, również odgrywają w tym wszystkim
istotną rolę, ale najbardziej zadziałają na osoby mające za sobą pewne
perturbacje. Nie jest jednak całkiem wykluczone, że w relację
wysokiego ryzyka zaangażuje się również osoba bez historii poten-
cjalnie szkodliwych przeżyć.

Iluzja i zaprzeczenie
– tyleż słodkie, co trujące mamidła

Jedną z cech podatności na zranienie jest wyraźna dyspozycja do
odczuwania pewnych przejawów zakochania niejako przedwcześnie
i bez adekwatnych przesłanek, albo poniewczasie, to jest po faktycz-
nym zakończeniu związku. W pierwszym wypadku zakłócony
zostaje proces tworzenia więzi, a w drugim utrudnione jest przeży-
wanie „żałoby” po rozstaniu i pogodzenie z tym, iż relacja przeszła
do historii. Wspólnym mianownikiem każdego z tych wariantów
rozwoju wydarzeń jest głębokie zanurzenie w świecie ułudy.

Skąd tak silna tendencja do używania fantazji, skąd taka inwencja
twórcza? Trudno jednoznacznie stwierdzić, ale na przykład osoby
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z domów, w których źle się działo, mogą ją mieć, bo muszą
zgadywać, jak wygląda związek – brakuje im bowiem przekonują-
cego przykładu godnego naśladowania. Pozbawione prototypu
inspirują się tym, co widziały w amerykańskich produkcjach fami-
lijnych, kiedy wpatrywały się w telewizory w okresie dzieciństwa.
Niektórzy ludzie czują rodzinną atmosferę, gdy oglądają filmy tego
typu i widzą aktorów z dawnych lat, a nie wtedy, gdy są w obecności
krewnych. Za fantazjowanie odpowiadać może także fakt posiadania
ogromnej konstelacji rozległych przemyśleń i dysponowania nieby-
wałą ilością wyobrażeń o idealnym związku, które powstały z po-
wodu ekspozycji na silnie perswazyjne i sprzeczne obrazy oraz
komunikaty z internetu, prasy kolorowej, literatury czy świata filmu.

Szczególnie kłopotliwa bywa inżynieria memiczna. Terminem tym
określa się produkowanie przez różne środowiska memów czyli
zwykle wzbogaconych o krótkie sentencje obrazków, krążących po
serwisach społecznościowych. Wiele z nich przedstawia myśli
szkodliwe, nadmiernie uwzniośla bądź kompletnie wypacza pewne
idee, prezentując w tym celu wyrwane z kontekstu refleksje podmio-
tów lirycznych różnych powieści lub wypowiedzi znanych osób.
Znaczna część tych obrazów ukazuje związki w sposób skrajnie
uproszczony i korzystny głównie dla jednej strony, najczęściej dla
kobiet, ponieważ w ostatnich latach feminizm stał się bardzo
modny. Groźna idea kobietocentryzmu (stawiania kobiecej perspek-
tywy w centrum uwagi) sprawia, że męskie zapatrywania są pomi-
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jane. Dochodzi zatem do zachwiania równowagi, oskarżania
mężczyzny o całe zło – w skrajnych wypadkach nawet o to, że
partnerka go zdradziła czy nastawia przeciwko mu jego biologiczne
potomstwo, posługując się fałszywymi oskarżeniami. Perspektywa
ograniczona do poglądu jednej płci jest zbyt uboga, by mogła
ukazywać adekwatne podejście uwzględniające kompromis, równo-
prawne partnerstwo, realnie skuteczne rozwiązania. Radykalnie
feministyczna inżynieria memiczna oraz serwisy społecznościowe
stymulują kobiecą wyobraźnię, kształtują postawy i preferencje
w  sposób, który nie zawsze, ale na pewno nierzadko sprawia, że
kobieta staje się niezdolna do tworzenia stałego związku z mężczy-
zną. Równie wykoślawiony jest obraz interakcji między kobietami
i mężczyznami prezentowany w treściach pornograficznych konsu-
mowanych z kolei na potęgę zwłaszcza przez panów. Częściowo
szkodliwa bywa też dla mężczyzn pewna część serwisów społeczno-
ściowych – zwłaszcza ta, w której po trudnych związkach wrogo
nastawiają się względem pań i wręcz stają mizoginami, oraz ta,
w której panowie oglądają tygodniowo setki prężących się, młodych
kobiet złaknionych uwagi, polubień, wirtualnych serc. Kiedy męż-
czyźni napatrzą się na te wszystkie wybitnie korzystne, a nierzadko
też wyretuszowane zdjęcia młodych dziewcząt, przestają być zado-
woleni z wyglądu własnych partnerek. Gdy zaś napatrzą się na to
wszystko, co dzieje się w filmach dla dorosłych, bywają wprost
zrozpaczeni tym, jak wygląda ich życie seksualne w monogamicznym
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związku z wciąż tą samą kobietą, odbierając to wręcz jako uwłacza-
jące, żałosne, niegodne prawdziwego samca alfa, który miałby raczej
harem z Tindera. Albo trójkąt z supermodelkami.

Jednostki przesiąknięte na wskroś wypaczoną, odrealnioną wizją
(związków, aktywności seksualnej, właściwych partnerów czy part-
nerek) częściej zatracają się w fantazyjnych scenariuszach.

Codziennie przez długie minuty narażając się na kontakt z takimi
stymulującymi wyobraźnię bodźcami człowiek wyrabia w sobie
skłonność do bujania w obłokach, bo tam znajduje ukojenie od prozy
życia jawiącej się jako frustrująco szara, przyziemna. Może to także
pogrążać jego poczucie własnej wartości, bo on i jego relacja nie
wyglądają tak świetnie jak na obrazkach czy w filmach, jak również
skłaniać go do krytycznego myślenia o partnerze czy partnerce, co
zmniejszy jego motywację do troski o aktualny związek.

W pewnych wypadkach „przedawkowanie” internetowymi farma-
zonami i fantazjami może tak zwiększyć czyjeś wymagania, że dana
osoba stanie się niebywale roszczeniowa. Będąc kimś całkowicie
zwyczajnym, uwierzy, że należy jej się książę, Miss Universe, Mister
Polski, ktoś bajecznie bogaty (niepotrzebne skreślić). Głęboko
nieadekwatna samoocena sprawi więc, że będzie wręcz skazana na
samotność, albo podatna na działania ludzi, którzy lubią kłamać.
Każdy, kto żyje bajkami, trafi wreszcie na dilera bujd.
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Zakochanie w wyobrażeniu
– idealizowanie w fazie zauroczenia to przy tym błahostka

Gdy pojawia się potencjalnie spełniający pewne kryteria partner,
zwłaszcza kiedy widać tylko jego wyretuszowaną wersję w internecie,
osoba silnie podatna na zranienie odczuwa wręcz magnetyczne
przyciąganie, bo uruchamia się w niej intensywny proces fantazjo-
wania. Im bardziej potencjalny partner jest niedostępny, im mniej
szczodry emocjonalnie, tym większe pole do popisu dla wyobraźni.
I tym ciekawszy, bardziej emocjonujący wydaje się nadchodzący
scenariusz, który chce się poznać tak samo jak pragnie się połknąć
kolejny odcinek serialu. Fantazjowanie powoduje, że osoba podatna
na zranienie tak jakby ścina zakręty: wybiega naprzód, obsadzając
potencjalnego partnera w pewnych rolach do końca jeszcze nie
wiedząc, czy on się do nich tak naprawdę nadaje, a nawet czy ich
chce. Dana osoba, mówiąc metaforycznie, zadurza się czy wręcz
zakochuje we własnych wyobrażeniach, a jej nastrój staje się ich
zakładnikiem!

Czasami potencjalni partnerzy, zwłaszcza zdolni do roztaczania
wspaniałych wizji narcyzi i psychopaci, doskonale wpływają na cudzy
umysł, ponieważ mają świetną orientację w wyobrażeniach lanso-
wanych i modnych w danym czasie. Uczą się obserwując popularne
strony, które są lubione przez tysiące kobiet. Zawierają one niezli-
czone tanie teksty, przy których jednak panie pieją z zachwytu,
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analogicznie, jak mężczyźni na widok różnorodności w filmach dla
dorosłych. Podrywacze na ogół opanowują też do perfekcji zarzą-
dzanie swoim wizerunkiem. Taki osobnik (płci męskiej lub żeńskiej)
z łatwością rozkochuje w sobie jednostki podatne na zranienie po
wstępnym rozpoznaniu „profilu” ich wyobrażeń na temat idealnej
miłości. Wtedy wyobraźnia nie wchodzi na wysokie obroty sama
z siebie, lecz pod wpływem oddziaływań uwodziciela, który podsyca
ją z premedytacją, by osiągnąć zamierzone cele. Podrywacz czy
uwodzicielka masuje mózg ofiary przez uszy, szepcząc jej czułe
słówka, które rezonują z jej wewnętrznym światem cudownych
symboli i wspaniałych scenariuszy. Ponieważ proces ten jest bardzo
przyjemny, ofiary nie są specjalnie skore protestować, a właściwie
wchodzą w to jak w dym.

Kiedy czar pryska
– człowiek budzi się z ręką w nocniku

Fantazjowanie osób podatnych na zranienie powoduje też, że
partner może jawić się jako odpowiedni, choć wcale nie jest
zainteresowany zaangażowaniem i jasno to deklaruje, bo nie jest na
to jeszcze gotowy, albo nawet już odszedł lub wręcz nigdy nie
okazywał otwartości na związek. Można się bardzo zagalopować,
wmawiając sobie, że ktoś w końcu jak w romantycznej komedii
przejrzy na oczy, wreszcie pokocha, albo jak w pięknej piosence
zrozumie swój błąd, zostanie odmieniony przez miłość i wróci
z bukietem kwiatów oraz butelką dobrego szampana...
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Przez nadmierne fantazjowanie czasami obecny skądinąd partner
czuje się nieswojo, ma bowiem wrażenie, że nie jest darzony
autentycznym uczuciem, gdyż osoba podatna na zranienie zdaje się
raczej kochać własne imaginacje. Widzący nieautentyczność więzi
partner takiej osoby stopniowo zaczyna się wycofywać, co ostatecz-
nie może prowadzić do rozpadu relacji lub jej skomplikowania.

Niekiedy to osoba podatna na zranienie zaczyna w pewnej chwili
odczuwać wzmożony lęk przed bliskością, czyli niezrozumiały
niepokój, który skłania ją do sabotowania relacji, gdyż po bliższym
poznaniu okazuje się, iż partner naprawdę daleko odbiega od wciąż
żywych wyobrażeń o idealnej parze.

Niektóre jednostki podatne na zranienie przeżywają pasmo relacji
wysokiego ryzyka, inne tkwią latami w toksycznym związku, ale są
i takie, które kurczowo trzymając się własnych wyobrażeń żyją
w samotności, bo rzeczywistość nie jest w stanie sprostać wynikają-
cym z tych wizji oczekiwaniom.

Historia lubi się powtarzać
– hardo podążając po śladach emocjonalnego bólu

Osoby podatne na zranienie częstokroć mają za sobą niełatwe
przejścia w dzieciństwie i wczesnej dorosłości albo specyficzną
relację z rodzicami. Doświadczenia te niejako zmuszały do odcinania
się od własnych negatywnych stanów emocjonalnych, które były



20

wówczas trudne do zniesienia, bo młody człowiek bez właściwego
wsparcia nie jest w stanie tak dobrze sobie radzić, jak osoba dorosła
posiadająca odpowiednie umiejętności. Treningu tych umiejętności
też nierzadko brakowało, bo rodzice swoją postawą raczej dawali
złe lekcje na temat emocji. W następstwie tego stanu rzeczy osoba
podatna na zranienie ma zwiększoną tolerancję na trudne sytuacje
– znosi więcej, lekceważy sygnały ostrzegawcze lub nie czerpie
informacji ze swoich negatywnych emocji trzymając je na dystans,
traktując jako niepożądane, zbędne. Traci przez to bezcenne źródło
informacji o sobie, własnych potrzebach i związkach z innymi
ludźmi. Działa na przekór intuicji, która czasami potrafi nawet
bardzo głośno bić na alarm. W odzyskaniu połączenia z samym sobą
może pomóc praca nad poczuciem własnej wartości oraz psychote-
rapia. Zwłaszcza, że podatność na zranienie zwykle współwystępuje
z innymi czynnikami utrudniającymi prawidłowe funkcjonowanie
w związku, jak na przykład lękowy styl przywiązania bądź inne, na
których omawianie nie ma tu miejsca.

Wiara w bajki cudów nie czyni
– życie to nie opera mydlana

Wielu psychologów jest dość zgodnych, że nie jest też bez winy
romantyczna wizja związków, którą na swój specyficzny sposób
nasiąkają kobiety i mężczyźni. W popularnych baśniach, filmach,
utworach muzycznych miłość prezentowana jest jako siła, która
pozwala wszystko przetrwać, znieść, ze wszystkim uporać się. Siła
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mająca wręcz moc uzdrawiania, a raczej naprawiania partnera,
odczarowywania żaby z powrotem w księcia.

Tymczasem realnie w związkach niezbędne są granice, asertywność,
zdrowa dawka miłości własnej i troski o siebie, pewna harmonia, co
ze zrozumiałych względów stoi w sprzeczności z wizją ogromnego
poświęcania się w imię miłości – dla dobra związku, dzieci lub
innych ideałów stawianych wyżej, niż własny dobrostan bądź
zdrowie albo wręcz życie.

Inne czynniki kulturowe także odgrywają pewną rolę. W dobie kultu
samochwalstwa, epoce narcyzmu, a także lansu na serwisach
społecznościowych, posiadanie czegoś, czym można się pochwalić,
bywa ważniejsze, niż zaplecze, to czego nie widać gołym okiem.
W wyniku tego młode pokolenia kobiet unieważniają się poprzez
wchodzenie w relacje bez przyszłości, ale dające inne profity, udając,
że nie widzą, iż czeka ja zranienie, lub wręcz akceptujące je jako tak
czy inaczej nieuchronne. Pokazanie się z przystojnym fotomodelem
w serwisie społecznościowym żeby zaimponować koleżankom, może
być ważniejsze od zachowania bezpieczeństwa i angażowania
w dobrze rokującą znajomość. Jedno z badań dotyczących zjawiska
przemocy wykazało, że wysoki odsetek kobiet, które doświadczyły
jej lub nielojalności partnera, na wczesnym etapie związku wyraźnie
widziały sygnały ostrzegawcze, lekceważyły je jednak w nadziei na
to, że uda im się utrzymać relację z mężczyzną postrzeganym jako
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szczególnie reprezentacyjny, fotogeniczny czy z prestiżowym zawo-
dem. Z kolei panowie uganiają się za pięknościami podobnymi do
królewien Instagrama, tracąc przy tym nie tylko głowę, ale też
szacunek do siebie oraz oczywiście czas, majątek i zdrowie. Trzeba
sobie bowiem w tym miejscu uczciwie powiedzieć, że w części
podatność na zranienie nie wynika z poważnych przyczyn psycho-
logicznych bądź z czynników sytuacyjnych. Krzywda czasami jest
oczywistym następstwem szalenie nieroztropnych wyborów, jakich
dokonuje dana osoba, na przykład świadomie angażująca się
w relację skazaną na bolesny finał. Wszyscy wiedzą, że kaktus ma
kolce i wymaga odpowiedniego obchodzenia się z nim, ale i tak
każdego dnia tysiące ludzi rani się w palce. Z wchodzeniem w relacje
wysokiego ryzyka bywa analogicznie, niestety.

Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć również o ludziach,
których można nazwać prowodyrami zranienia. Prowodyr zranienia
to osoba przejawiająca wzorzec zachowań, który predestynuje ją do
zostania ofiarą okrucieństwa zwłaszcza ze strony jednostek o rysie
psychopatycznym, narcystycznym. Poprzez swoje przykre, lekcewa-
żące, nie wyrażające szacunku działania odpycha ludzi ceniących
godne traktowanie, a przyciąga potencjalnych sprawców przemocy.
Zachowania manipulacyjne rażą tych, którzy ich nie tolerują,
zapraszają natomiast do gry osoby, które uznają je za dopuszczalne.
Wywoływanie dyskomfortu prędzej czy później sprowadza na
człowieka odwet. Ten bowiem, kto z premedytacją zachowuje się
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krzywdząco (czynnie lub przez zaniechania), musi spodziewać się,
że świat mu odpłaci. To tylko kwestia czasu. Naiwnym jest ranienie
innych bez spodziewania się, iż spotka się kogoś z tej samej ligi. Nie
ma nietykalnych. Czasami kobiety sądzą, że ujdzie im płazem złe
traktowanie mężczyzn, ponieważ myślą, iż jako kobiety mają taryfę
ulgową. Innym razem ranią jacyś nazbyt pewni siebie panowie,
uważający, że wszystko im wolno. Potem jednak nieuchronnie trafia
kosa na kamień. Kto krzywdzi, ten pocierpi.

Trzy typy podatności na zranienie

Typ chroniczny obserwujemy u osób, które są w stanie latami trwać
w wypalających je relacjach, tolerować naganne postępowanie
partnerów, a nawet same przykładają się do pogarszania jakości
związku. Bywa, że osoby, które cechuje podatność na zranienie
o  typie chronicznym, stają się jednostkami współuzależnionymi
– żyją u boku cierpiących na chorobę alkoholową partnerów, którzy
uporczywie się nie leczą. Inne po prostu bytują w niesatysfakcjonu-
jących, pozbawionych perspektyw, pustych związkach łudząc się, że
jeszcze coś z tego będzie, chociaż partner pomimo zapewnień nijak
nie przykłada się do poprawy sytuacji. Przykładem może być związek
kobiety proszącej się o małżeństwo i założenie rodziny z partnerem
o typie Piotrusia Pana, który tylko z premedytacją wpędza partnerkę
w lata, gra na zwłokę, okłamuje ją, dobrze się bawi, a potem
zamienia na młodszą. Niektóre kobiety czekają zatem w nieskoń-
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czoność na oświadczyny, inne jako małżonki w milczeniu znoszą
zdrady, albo same dolewają oliwy do ognia i swoim postępowaniem
czynią relację trudną do zniesienia, sabotują własne starania o dobrą
jakość więzi, ni stąd ni zowąd robią dramy, a żadna poważna
rozmowa nie może obejść się bez ich płaczu i pretensji, gdyż
permanentny kryzys jest dla nich kontekstem, w którym czują się
jak w domu (rodzinnym, bo tam też panował chaos). Mężczyźni,
których charakteryzuje podatność na zranienie o typie chronicznym,
przykładowo przez całe lata robią za parobków, istnych sługusów,
swoiste bankomaty swoich marnotrawiących majątki partnerek,
błagając o odrobinę czułości w sypialni choć raz na parę tygodni. Są
zużywani jak bateria, stają się kłębkami nerwów, zaharowują się,
siwieją lub tracą włosy ze stresu, a w zamian nie mogą liczyć nawet
na szczerze wypowiedziane słowo „dziękuję”.

Typ seryjny charakteryzuje osoby podatne na zranienie, które
wprawdzie nie pozwalają sobie na trwanie w toksycznym związku,
ale mają takie kryteria doboru partnera i skłonności, które skazują
je na przeżywanie kolejnych rozczarowań. Mówi się, że historia lubi
się powtarzać... Znajduje to odzwierciedlenie szczególnie w przy-
padku podatności na zranienie o typie seryjnym – każda kolejna
relacja przynosi problemy z tego samego repertuaru, a wszelkie
starania mające to zmienić okazują się niepomocne lub wręcz
destrukcyjne. Typ seryjny zwykle różni się od chronicznego liczbą
partnerów, jakkolwiek w sensie emocjonalnym zranienie właściwie
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również trwa przez cały czas. Ranić mogą nie tylko konkretne
zachowania partnera, ale też ruminacje o kondycji więzi (niekoń-
czące się przemyślenia, roztrząsanie, rozdmuchiwanie drobnych
spraw), wspomnienia utraconych związków i porównywanie ich do
aktualnego, fantazje o partnerach, którzy odtrącili (i przez niedo-
stępność zdają się lepsi od obecnego). Nawet będąc w udanym
związku dana osoba może cierpieć z powodu doświadczania odbie-
ranych jako narzucające się i szczególnie kuszące wizje bycia u boku
kogoś innego, co może przekształcić się w relacyjne zaburzenie
obsesyjno-kompulsyjne. Istotą tego problemu psychologicznego jest
ciągle nawracające przeświadczenie, że wybranek nie jest najlepszą
opcją – jakby dana osoba traciła zaufanie wobec własnych uczuć, bo
bycie kochanym wydaje się jej wprost czymś niewiarygodnym, albo
miłość jawi się jako coś znacznie lepszego niż to, co przeżywa.
Mężczyźni, których charakteryzuje seryjny typ podatności na
zranienie, to często ten typ, który wciąż goni za ideałem w każdym
calu (dziewczyną w odpowiednim wieku, z nieskazitelną urodą,
z doskonałymi wymiarami, będącą perfekcyjną kochanką i wyma-
rzoną kandydatką na matkę wspólnego potomstwa)... Nigdy nie
czują się gotowi na ustatkowanie się, unikają jak ognia wszelkich
zobowiązań, czasami czują się schorowani nawet na samą myśl
o wspólnym mieszkaniu z partnerką. Ich otoczenie niekiedy pogar-
sza sprawę jeszcze ich chwaląc, gdy zmieniają dziewczyny jak
rękawiczki. W praktyce jednak ich związki są po prostu płytkie, więc
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ci panowie nie mają szansy na zaspokojenie głębokich potrzeb
psychologicznych, doznanie intymności. Utrwala to w nich fałszywe
przeświadczenie, że związki z kobietami niewiele wnoszą, są jałowe,
ograniczają się do przysług w zamian za zbliżenia.

Typ pełen złudzeń to podatność na zranienie, która polega w głów-
nej mierze na pozbawianiu się szansy na realną bliskość i dobrze
rokujący związek poprzez dobór niedostępnych partnerów lub życie
w czymś raczej o charakterze układu, niż intymnej relacji. Czasami
związek zastępowany jest iluzją – marzeniem, które nigdy się nie
ziszcza, bo nikt nie jest w stanie mu sprostać. Najczęściej typ pełen
złudzeń jest jak bomba z opóźnionym zapłonem. Czas, który dana
osoba mogłaby poświęcić na budowanie stabilnej więzi z prawdzi-
wego zdarzenia ze szczodrym emocjonalnie, zaangażowanym
partnerem, zagospodarowuje ona w sposób nie dający cienia szansy
na wartościowy związek. Niektóre osoby angażują się na długo
w znajomości z ludźmi w związkach małżeńskich, niedostępnymi
emocjonalnie, pracoholikami, alkoholikami, hazardzistami, sekso-
holikami lub po prostu takimi, którzy od początku im nie odpowia-
dają. Inne żyją przelotnymi romansami z osobami o wysokim
statusie, które tylko pozornie dowartościowują, a na dłuższą metę
są źródłem unieważnienia, uprzedmiotawiają (kobiety z tej grupy
nierzadko kończą jako swoiste trofea, którymi celebryci i zamożni
mężczyźni chwalą się przed kolegami; mężczyźni kończą jako
sponsorzy studentek czy bywalcy profesjonalnych prostytutek).
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Niektóre osoby podatne na zranienie o typie pełnym złudzeń tworzą
czasem rozmaite układy, bo liczą na karierę, wsparcie, ewentualnie
wierzą, iż druga strona wbrew wstępnym deklaracjom wreszcie
zacznie kochać, jeśli tylko dość długa będzie otaczana opieką. Bywa
także, iż łudzą się, że miłość jest zbędna, nie ma znaczenia ani
wartości, że potrzebę bycia z kimś blisko i pragnienie więzi można
zastąpić zimną kalkulacją, że cynizm to najlepsza strategia w dobie
brutalnego kapitalizmu, gdy liczy się to, czym można się pochwalić
w serwisach społecznościowych. Mamią się, że nie są wykorzysty-
wane oraz że nie wykorzystują innych, że nie są używane jak
przedmiot i nie traktują nikogo instrumentalnie, nie nazywają rzeczy
po imieniu, żyją w iluzji, a to dalece ogranicza możliwość stworzenia
autentycznej więzi. Oczywiście nie wszystkie osoby charakteryzujące
się podatnością na zranienie o typie pełnym złudzeń są cyniczne,
wyrachowane. Czasami złudzenia to nic innego, jak nadmiernie
rozwinięte fantazjowanie, które przybiera wręcz postać zaklinania
rzeczywistości, zaprzeczania faktom lub problemom. Mianowicie
tego typu skłonności charakteryzują zwłaszcza niektóre Dorosłe
Dzieci Alkoholików, wchodzące w związki z osobami od czegoś
uzależnionymi – najczęściej cierpiącymi na chorobę alkoholową.

Wyróżnienie tych trzech typów jest rzecz jasna pewnym uogólnie-
niem. W istocie są to odcienie tego samego zjawiska, więc czasami
w praktyce trudno jednoznacznie je odróżnić – częściowo pokrywają
się, mieszają. Bywa i tak, że sekwencyjnie dana osoba raczej
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charakteryzuje się podatnością na zranienie o typie na przykład
seryjnym, a w innym czasie – o typie pełnym złudzeń.

Kwestionariusz podatności na zranienie

Kwestionariusz podatności na zranienie może zostać wykorzystany,
jeśli ktoś podejrzewa u siebie tego typu cechy, i chce ocenić, na ile
sprawa jest poważna. Został on opracowany przez autora niniejszej
publikacji w oparciu o obserwacje kliniczne. Każdemu z poniższych
czternastu twierdzeń należy przyznać 0 punktów, 1  punkt lub
2 punkty, biorąc pod uwagę następujące wytyczne:

0 – raczej nie pasuje do mnie to stwierdzenie,
1 – umiarkowanie pasuje do mnie to stwierdzenie,
2 – zdecydowanie pasuje do mnie to stwierdzenie.

Warto zauważyć, że niektóre pozycje kwestionariusza zawierają
różne opcje – jeśli przynajmniej jedno ze stwierdzeń pasuje, należy
pozycji przyznać 1 lub 2 punkty.

[1] Zdarzyło mi się pozostawać zdecydowanie za długo w relacji bez
perspektyw

[2] Z takich samych lub podobnych powodów doznałem(am) rozczaro-
wania w ostatnich kilku związkach

[3] Czuję magnetyczne przyciąganie do niedostępnych osób, którego nie
odczuwam względem ludzi wyraźnie na znajomość ze mną otwartych,
pozytywnie względem mnie nastawionych
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[4] Fantazjując o idealnym partnerze lub doskonałym związku czuję
przygnębienie lub wprost przeciwnie, mój nastrój znacznie poprawia
się i czuję się niemal tak, jakbym unosił(a) się nad ziemią

[5] Mama albo osoba która pełniła dla mnie taką funkcję nie zachowy-
wała się jak matka
i/lub rywalizowała ze mną
i/lub wyręczała się mną w kontakcie z ojcem

[6] Mama albo osoba która pełniła dla mnie taką funkcję nie stawała
w mojej obronie, gdy działa mi się krzywda ze strony innych krewnych
i/lub nie koiła moich trudnych stanów emocjonalnych

[7] Gdy byłem(am) dzieckiem lub w wieku nastoletnim z mojego życia
nagle zniknął ojciec
bądź nagle zaczął mnie on traktować zupełnie inaczej, bo nasza relacja
uległa drastycznemu pogorszeniu

[8] Raczej nie mówię o swoich uzasadnionych potrzebach w relacji,
a później czuję się rozczarowany(a), że nie zostają zaspokojone
i/lub mówiąc o swoich uzasadnionych potrzebach w relacji notorycznie
jestem zbywany(a) deklaracjami bez pokrycia bądź lekceważony(a)

[9] Często zdarza się, że w relacji nie mówię jak się czuję, a potem jestem
zawiedziony(a), że nie jestem rozumiany(a)
i/lub kiedy próbuję partnerce/partnerowi mówić o swoich emocjach,
napotykam silny opór, jakby nie było to mile widziane
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[10] W związku daję zdecydowanie więcej niż otrzymuję

[11] Szczerze mówiąc nawet podnieca mnie, kiedy partner(ka) podchodzi
do mnie z dużą rezerwą i nie okazuje mi ciepła

[12] Decyduję się na związki o typie układu dla jakichś korzyści
i/lub tworzę związki z osobami, które trzeba ratować, holować przez
życie, niańczyć, obsypywać prezentami albo sponsorować

[13] Znoszę upokorzenia byle tylko związek przetrwał
i/lub sam(a) bywam okrutny(a) względem osoby, z którą jestem w bli-
skim związku

[14] Mam silne przeświadczenie, że źle dobieram sobie partnerów
życiowych
i/lub moi dobrzy przyjaciele bądź bliscy i życzliwi mi krewni uważają,
że moje kryteria doboru partnera/partnerki wymagają poważnych zmian

[15] Jeśli w związku jest spokój, prowokuję spięcia
i/lub kiedy jestem z kimś w bliskiej relacji, czuję przykry niepokój, więc
staram się zwiększyć dystans
i/lub wiąże się z osobami, które prowokują spięcia w okresach, kiedy
wszystko się układa

Minimalna ilość możliwych do uzyskania punktów to 0, a maksy-
malna to 30. Przy uzyskaniu wyniku z zakresu 10 – 20 punktów
można u siebie podejrzewać łagodne lub umiarkowane funkcjono-
wanie mechanizmów charakterystycznych dla podatności.
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Uzyskawszy 21 lub więcej punktów można podejrzewać, że mecha-
nizmy podatności na zranienie działają ze znacznym natężeniem.
Autodiagnoza nie zastępuje jednak profesjonalnej diagnostyki
psychologicznej przeprowadzonej przez wykwalifikowanego
fachowca takiego jak psycholog o specjalności klinicznej czy psycho-
terapeuta. Możliwe, że stosowanie wskazówek zawartych na stro-
nach tej książki okaże się wystarczające do tego, by się z tym uporać.
Jeśli nie, wskazana będzie konsultacja psychoterapeutyczna.

Zamiast waleczność, pielęgnuj cierpliwość
– kto toczy wojnę, zbiera urazy

Podatność na zranienie to coś, z czym ludzie na różne sposoby
starają się walczyć. Wdawanie się ze sobą w walkę przynosi jednak
nierzadko opłakane skutki. Wojna ze sobą tak czy inaczej rozłoży
na łopatki. Nie jest rozwiązaniem optymalnym, a czasami nawet
pogarsza sprawę, bo każda walka wyłania nie tylko zwycięzcę, ale
i  przegranego, kosztuje zatem wiele daremnego wysiłku, jeśli to
jedna i ta sama osoba. Zamiast więc zdrowej troski o siebie człowiek
ze sobą się zmaga, a przecież nie o to chodzi, by siebie nokautować,
lecz by mieć oparcie w sobie. Samowspółczucie, serdeczny stosunek
do siebie, bycie swoim sprzymierzeńcem ma głębszy sens niż bycie
swoim rywalem.

Czasami wojna z podatnością na zranienie nie kończy się na
zmaganiach ze sobą – przyjmuje postać ataków wymierzonych



32

w  partnera. Spirala wzajemnej agresji może się nakręcić do tego
stopnia, że dojdzie do poważnych form przemocy albo zerwania
więzi, która mogłaby się pomyślnie rozwijać, gdyby tylko podjęto
inne, niż ofensywa, działania zaradcze. Relacje wysokiego ryzyka
nie muszą przekształcić się w źródło ciężkich urazów, ale prawdo-
podobnie staną się nim, gdy przyjmie się toksyczną dla więzi
międzyludzkich strategię „najlepszą obroną jest atak”. Kto przekra-
cza czyjeś granice, nie przestrzega zasad, próbuje innych robić
w konia, może spodziewać się końca znajomości lub przekształcenia
kontaktu w jakiś rodzaj matni.

Innym razem następuje strategiczny odwrót – wycofanie. Miewa to
postać unikania rozmowy na ważne tematy, udawania, że nie ma
problemu, albo wręcz stosowania przemocy psychicznej w postaci
cichych dni, a niekiedy przyjmuje formę opuszczenia związku bez
żadnej dyskusji, bez próby rozwiązania ewentualnego kłopotu.
Mężczyźni doświadczając stresu częściej w relacji udają, że partnerki
nie słyszą, pogłaśniają telewizor, wychodzą z pokoju trzaskając
drzwiami albo zaczynają robić kazania. Z kolei panie częściej są
nadąsane, a zapytane o co chodzi, mówią, że o nic. Istny kabaret,
ale nie jest do śmiechu temu, kto to naprawdę przeżywa.

Alternatywną, ale również nieskuteczną metodą jest uczepianie się.
Niektórzy, doświadczając stresu w jakiejś relacji, jeszcze bardziej
lgną do drugiego człowieka jakby jego utrata miała zakończyć się
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totalną katastrofą. Bywa to szczególnie problematyczne, kiedy dana
osoba doświadcza przemocy lub złego traktowania – wtedy tym
bardziej jest na to narażona w trwającej interakcji i w przyszłości.
Zdarza się również, że, metaforycznie mówiąc, przypomina to silne
ugryzienie – człowiek tak jakby wgryza się w partnera, co u niego
powoduje oczywiście dyskomfort bądź wręcz ból. Dzieje się tak, gdy
mamy do czynienia z osaczaniem, kontrolowaniem, brakiem posza-
nowania czyichś granic, narzucaniem się, nachodzeniem, a gdy
miesza się z taktyką atakowania – z długotrwałym stalkowaniem,
internetowym hejtem. Czasami niektórzy przylegają do kogoś, kogo
kochają, nawet jeśli ich rani, robiąc to w nadziei na przerwanie walki
na chwilę, jak ma to miejsce u zmęczonych bokserów w trakcie
pojedynku. Są ludzie, którzy wydłużają w ten sposób historię
swojego cierpienia nawet o całe lata. Uczepianie niekiedy sprawia,
że podatna na zranienie osoba upodabnia się do partnera, na
przykład partnerka uzależnionego od pornografii mężczyzny sama
staje się seksoholiczką i godzi się na doświadczenia, które inaczej
nie przyszłyby jej do głowy. Albo zatraca własną indywidualność,
tożsamość i upodabnia do postaci z jego fantazji. Innym przykładem
mogą być mężczyźni znoszący romanse żon, byle tylko ich nie stracić
– niejako przejmują tych pań moralność, patrzą na sprawę z takiej
perspektywy, abstrahując od tego, jakie upokorzenie ich realnie
spotyka. Uczepianie się ma warianty bardzo różne, ale podobnie
kłopotliwe.
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Często stosowaną strategią jest też obwinianie, zrzucanie odpowie-
dzialności na partnera. Za całe zło jest wtedy oskarżana druga strona.
To bardzo wygodne – umywa się ręce, oczyszcza samego siebie
z wszelkich zarzutów. Problem polega na tym, że wtedy traci się
możliwość konstruktywnego wpływu na sytuację w związku i ogra-
nicza udział w decydowaniu w jaki sposób zostanie rozładowane
napięcie, złagodzony stres czy rozwiązany problem. Czasami
obwinianie odbywa się w głowie danej osoby – przytakuje ona
partnerowi, a nawet przeprasza, ale chowa urazę i w ciszy postanawia
odwet. Od tego momentu zapamiętuje przewinienia, zbiera argu-
menty, hoduje w sobie potwora, którego przy odpowiedniej okazji,
gdy partner czymś podpadnie, zamierza wypuścić z klatki, by
dokonać w ten sposób zemsty w białych rękawiczkach, bo mając
jakiś pretekst. „To ty otworzyłeś klatkę, skarbie!”

Elementem walki bywa wzmożony samokrytycyzm – walczący
wspomina trudne zajścia w relacjach lub aktualnej więzi, o które
następnie ma do siebie wielkie pretensje. Przypomina to kopanie
leżącego czy chłostanie samego siebie. W rezultacie tak surowego
obchodzenia się ze sobą, człowiek zamyka się i nikogo nie dopuszcza
do swojego serca, bo uznaje, że tylko tak umie uchronić się przed
emocjonalnym bólem. Niestety efekt takiej „hibernacji” jest taki
sam, jak w przypadku zranienia – potrzeby emocjonalne pozostają
zaniedbane. A podatność na zranienie pozostaje nierozstrzygniętym
wyzwaniem.
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Walka ze sobą produkuje ofiarę
– samoopieka ocala

Istotnym jest, aby rozpoznać w czym rzecz i zmierzać do rozwiązania
problemu, zaopiekowania się sobą, a nie tylko tłumić bądź unikać
czyli starać się zwalczać pewne reakcje. Wskazana jest tu strategia
podobna do tej, którą obieramy, gdy coś się w skomplikowany
sposób zwiąże. Z supłem nie ma się co szarpać – trzeba go na
spokojnie rozplątać, jak sznur z lampkami na choinkę, ewentualnie
jak splątane sznurowadła, by włożyć buty i móc iść dalej. Chodzi
o to, by stać się własnym sprzymierzeńcem a przestać być swoim
przeciwnikiem. Dać sobie cierpliwość zamiast większej dozy udręki.
Dlatego tak ważne są pożyteczne przekonania o relacjach, świado-
mość pewnych uniwersalnych wskazówek oraz troska o dobre
poczucie własnej wartości, które to zagadnienia będą omawiane
dalej. Rany, których się nie opatruje, krwawiąc topią to, czego
pragniemy. Zaniechanie leczenia to okrutny autosabotaż. Należy
porzucić doktrynę wojny na rzecz idei oparcia w sobie.
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CECHY I FAZY
TOKSYCZNEGO ZWIĄZKU

Analiza ponad tysiąca problematycznych związków pozwoliła
wyłonić sześć typowych faz relacji wysokiego ryzyka. Tego typu
znajomości charakteryzuje bowiem szereg cech wspólnych, które
w  nich zazwyczaj występują (w różnych proporcjach i z różnym
natężeniem). Warto jednak pamiętać, że w danej relacji nie muszą
pojawić się one wszystkie, a poza tym nie jest powiedziane, że
kolejność będzie zawsze identyczna. Faz nie należy rozumieć jako
etapy następujące po sobie zawsze w takiej samej kolejności, lecz
raczej jako pewien specyficzny klimat, który może powracać wielo-
krotnie i mieszać się z atmosferą z innych momentów. Na potrzeby
niniejszych wyjaśnień poszczególne fazy będą omówione jako
odrębne okresy, ale w praktyce często przenikają się one, a jakość
związku nieustannie ulega fluktuacjom. Nie należy więc tego
podziału traktować nazbyt dosłownie, bo to pewne uproszczenie.

Na potrzeby wyjaśnień stosowane są określenia takie jak „ofiara” czy
„oprawca” albo „toksyczny partner”, ale dobrze jest pamiętać, iż
destrukcyjne czy ofiarne postępowanie może być udziałem każdej
ze stron. Dzieje się tak zwłaszcza, gdy dojdzie do spirali przemocy
lub obie strony postępują w sposób problematyczny. Czasami jednak
bywa ewidentne, kto jest czarnym charakterem i działa ze złą wolą
w pełni zasługując na pejoratywne określenie.
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Faza gry pozorów

W tej fazie najtrudniej jest dostrzec toksynę, która bywa dobrze
zakamuflowana lub mało widoczna na tle bardziej rzucających się
w oczy aspektów relacji – zwłaszcza, gdy gra pozorów ma miejsce
na samym początku znajomości. Kiedy ludzie są w trakcie zalążków
tańca godowego, patrzą na siebie wzajemnie przez różowe okulary,
idealizują, a także nęcą, pokazując od jak najlepszej strony. Charak-
terystyczne dla tego początkowego okresu jest silne oddziaływanie
hormonów zakochania, które sprawiają, że człowiek traci głowę,
jest skłonny do myślenia życzeniowego, chce wierzyć, iż wszystko
będzie dobrze. Otumaniony przez koktajl w postaci substancji
wytwarzanych przez jego własny organizm może zlekceważyć nawet
najbardziej jaskrawe sygnały ostrzegawcze. Dla osoby, która chce
ocalić siebie, okoliczności te są zatem wyjątkowo niesprzyjające.
Łatwo bowiem o poważne przeoczenia. Mimo to nie należy
rezygnować z samoopieki i dać sobie właściwą dozę czasu. W razie
potrzeby warto zrewidować swoje podejście jeśli przesiąkło się
wizjami z literatury czy kinematografii. Romantyczne komedie
i  książki wciąż sugerują, że prawdziwa miłość rozpoczyna się od
gromu z jasnego nieba i narasta gwałtownie, bo dwoje ludzi
w galopującym tempie obdarza się prawie bezgranicznym zaufaniem
i uczuciem bez względu na wszystko. Świat fikcji kusi perspektywą
nieoczekiwanego zrządzenia losu za sprawą którego napotka się
bratnią duszę, z którą od razu złapie się wspólny język, zaiskrzy
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i  będzie tak zwana chemia. Dobrze jednak dać sobie nieco na
wstrzymanie – jeśli dwoje ludzi jest dobrze dobranych, to stan
zakochania i tak wystąpi, a miłość będzie możliwa. Nie trzeba tych
odczuć ponaglać, ścinać zakrętów, myląc maksymalizm uczuć
z nieroztropnym pośpiechem. Warto dać sobie czas na budowanie
relacji, obserwowanie zachowań partnera i tego, jak samemu
zachowujemy się w toku znajomości oraz jakie wywołuje to w nas
wrażenia. Niemal każdy zauważy literówkę, jeśli czyta słowo bardzo
powoli, ale gdy zaledwie spojrzy na nie w pośpiechu, może ona
umknąć. Z dostrzeganiem sygnałów ostrzegawczych jest analogicz-
nie – to sztuka wymagająca odrobiny wprawy i czasu. Dojrzałość
jest wtedy, kiedy serce i rozum idą ramię w ramię zamiast w prze-
ciwnych kierunkach albo odległymi szlakami. Nikt nie jest dojrzały
bezgranicznie i ciągle, ale dobrze byłoby, gdyby takie podejście raczej
przeważało. W innym razie człowiek zachowuje się jak niezrówno-
ważony, bo zdając się na sprzeczne sygnały ze strony partnera,
nieustannie miota się zamiast podążać drogą środka – ścieżką
kompromisu między emocjami i rozsądkiem.

W trakcie gry pozorów niektóre osoby starają się wywierać bardzo
silną presję, by sprawy toczyły się szybko. Podsycają wyobraźnię,
która zwłaszcza u kobiet i tak działa na zwiększonych obrotach, bo
często fantazjują na temat przyszłości, na wyrost obsadzając partnera
w różnych rolach. Wprawni uwodziciele bombardują tym wszyst-
kim, co symbolizuje miłość i kojarzy się z romantyzmem: wierszami,
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muzyką, kwiatami, bombonierkami, czułymi słówkami, wyznaniami
o sprawach uczuciowych, zapewnieniami szczerych zamiarów,
obietnicami upojnych nocy, erotyzmem i tak dalej. Bywa tego tak
wiele w krótkim czasie, że można dostać zawrotu głowy. Wolno to
nazwać bombardowaniem miłością. Coś podobnego stosują niektóre
sekty w trakcie werbowanie nowych członków, by uzależnić ich od
siebie. Nawet wodzowie wielkich religii mówią, że ich wiodące
bóstwo jest miłością, żeby omamić i podporządkować sobie masy.

Istotnym elementem gry pozorów jest też manipulacja. Nic dziw-
nego, w końcu synonimem słowa „uwodzić” jest „omamiać”,
„okpiwać”, „ogłupiać”. Biegli w sztuce oczarowywania bywają
zwłaszcza narcyzi i psychopaci, którzy na krótką metę potrafią
wykazać się ogromną determinacją, mają opanowane psychologiczne
techniki wywierania wpływu, posiadają też bujną wyobraźnię, więc
potrafią roztaczać niezwykłe wizje przyszłości.

Niektóre osoby uwodzące na tym etapie same są bardzo skryte, ale
jednocześnie starają się wydobyć jak najwięcej informacji od swojej
ofiary, po to, by potem udawać, iż są dla niej idealnym partnerem.
Zwłaszcza narcyzom przychodzi łatwo granie kogoś, kim nie są.
Przypominają wręcz kameleona – potrafią przejawiać pożądane
przez daną osobę cechy, podzielać ważne dla niej wartości (przynaj-
mniej na poziomie deklaratywnym). Są niczym aktorzy odgrywający
określone role po to, żeby ofiara myślała, że trafiła na wymarzonego
towarzysza życia. Oczywiście w trakcie tej maskarady zdarzają się
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niespójności, niekonsekwencje, a z czasem całe to przedstawienie
traci wiarygodność, ale początkowo można w tą iluzję uwierzyć,
a nawet mocno zachłysnąć się nią. Ponieważ to tak piękna wizja,
ofierze trudno się z nią rozstać, więc skłonna jest się jej trzymać
również wtedy, gdy ewidentnym jest już, iż to mrzonka. W pewnej
chwili jest już tak zmanipulowana, że sama siebie okłamuje,
zaprzecza faktom, ucieka w iluzję, bo jest ona znacznie przyjemniej-
sza od ponurej rzeczywistości – przykrych zachowań partnera.
Spojrzenie prawdzie w oczy jest trudne, bo wymaga przyznania
przed sobą samym, że padło się ofiarą oszustwa, a to mocno zagraża
samoocenie, którą każdy człowiek stara się chronić. Jednak zaak-
ceptowanie stanu faktycznego jest nieodzowne do uwolnienia się
spod wpływu tyleż romantycznej, co destrukcyjnej fikcji. I partnera,
który jest zaangażowany, ale w udawanie, nie zaś – emocjonalnie.

Toksyczni uwodziciele zwykle wybierają takie profesje i role spo-
łeczne, które stanowią znakomitą przykrywkę dla ich drugiego ja,
równoległego życia. W szczególności uważać należy na lekarzy
(zwłaszcza chirurgów), prawników, polityków niskiego szczebla,
przewodników duchowych, księży, artystów (jak kreatorzy mody
i fotografowie), gwiazdy estrady, gangsterów, coachów, psycholo-
gów i rozmaitych celebrytów. Fasada jest wszelkimi możliwymi
sposobami uatrakcyjniania, ponieważ osoby te starają się jak najlepiej
zarządzać swoim wizerunkiem i często robią to bardzo dobrze.
Niektórzy zakładają fundacje, chwalą się działalnością charytatywną,
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wiele mówią o moralności (siebie przy okazji wykluczając z grona
podejrzanych), udają bardzo praworządnych i solidnych, o niepo-
szlakowanej opinii. Obraz, który roztaczają, jest tak piękny, że aż
trudno uwierzyć, iż jest prawdziwy. Faktycznie, niejednokrotnie
okazuje się fikcyjny – stanowi przynętę, która działa przede wszyst-
kim na osoby zahukane, z niskim poczuciem własnej wartości,
spragnione popularności czy podwyższenia statusu w oczach innych
poprzez zdobycie partnera o typie człowieka sukcesu. Godnym
odnotowania jest, że określeni predatorzy zwykle szukają ofiar
w dość sprecyzowanej grupie. Lekarze-narcyzi i psychopaci polują
na pielęgniarki, początkujące lekarki i naiwne pacjentki, zakładające,
że wykonywanie zawodu zaufania publicznego jest równoznaczne
z posiadaniem sumienia czystego niczym nieskazitelnie biały kitel.
Prawnicy na kilometr wyczują kobietę po przejściach, więc chętnie
wchodzą w rolę rycerza, ratownika, który w srebrnej zbroi wybawi
rzecz jasna przepiękną damę z opresji przy pomocy prawniczych
sztuczek i nie tylko. Politycy – mistrzowie zakłamywania rzeczywi-
stości ładnymi słówkami – kuszą wygodnym życiem i karierą śliczne
modelki, hostessy, początkujące aktywistki. Psychopatyczni prze-
wodnicy duchowi i księża-predatorzy niczym wilki w owczej skórze
w przerwach od molestowania nieletnich i wpajania ludziom rzeczy
niedowiedzionych zbliżają się do zagubionych, pokrzywdzonych
jednostek rzekomo w trosce o ich zbawienie czy oświecenie, i wtedy
atakują. Artyści oraz gwiazdy estrady polują na młode, naiwne fanki



42

lub aspirujące do bycia gwiazdą artystki. Wytatuowani i umięśnieni
chłopcy w stylu „hip-hop gangsta” szukają niedojrzałych dziewcząt
wychowujących się bez ojców, które mylą męskość z agresywnością,
a miłość z seksem. Coache i psycholodzy-psychopaci polują na
pokrzywdzone przez los, podatne na sugestię kobiety niebywale
głodne emocjonalnego uprawomocnienia. A celebryci wyławiają
złaknione sławy piękności z Instagrama i wymieniają je co sezon.
Lub co tydzień. Oczywiście wśród łowców, predatorów są także
kobiety. W literaturze można znaleźć informacje o paniach, które
zgrywają nieporadne biedactwa, a robią to tylko po to, by uśpić
czujność swojego – zwykle starszego i znacznie zamożniejszego
– partnera. Po wmanewrowaniu go w małżeństwo bez intercyzy,
w dogodnym czasie doprowadzają do rozwodu sprytnie zrzucając
na niego winę, by uzyskać dla siebie wysokie alimenty. Mężczyźni,
a raczej ich portfele, bywają łapane na dziecko. Ofiarami tych starych
jak świat numerów padają nawet premierzy średniej wielkości
europejskich krajów oraz multimilionerzy! Istnieją też, a jakże,
dojrzalsze wiekiem, majętne kobiety, które biorą sobie za punkt
honoru udowodnienie światu własnej rezolutności. Za wszelką cenę
szukają młodych mężczyzn, którymi następnie bezwzględnie mani-
pulują, by ich utrzymać przy sobie i móc się nimi chwalić na salonach
niczym zdobytym trofeum. Są także panie w piśmiennictwie znane
jako modliszki – zdobywają mężczyznę, a potem okrutnie eksplo-
atują, sprowadzają do roli parobka, służącego, lokaja, którym
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wysługują się jak niewolnikiem grożąc oskarżeniami o molestowanie,
rozwodem z orzeczeniem o winie, rujnującymi alimentami, alienacją
rodzicielską (utrudnianiem kontaktów z dzieckiem i nastawianiem
go przeciwko ojcu). Częstym zjawiskiem jest też udawanie przez
toksyczne kobiety wyzwolonych lolit i bombardowanie mężczyzny
hedonistyczną przyjemnością dzięki wprawie w sztuce ars amandi,
a potem, po zaobrączkowaniu, manipulowanie nim poprzez regla-
mentację seksu. „Kup mi futro z norek albo zamontuję zamek
w drzwiach sypialni!” Czasami aż trudno uwierzyć, że takie rzeczy
mają miejsce, ale nie lekceważmy ryzyka – oprawcy żerują na naiwnej
wierze, iż danego człowieka taka „klasyka gatunku” nie spotka.

Wchodząc w interakcje z potencjalnie problematycznymi osobni-
kami należy zachować szczególną ostrożność – tak samo jak
prowadząc auto zachowuje się ją podczas wjeżdżania na skrzyżowa-
nie. Pomocna w tym może okazać się empatia. Kiedy węchem
wyczuwa się, że z jedzeniem jest coś nie tak, po prostu odrzuca się
je. Empatia bywa błędnie kojarzona jedynie z dostrajaniem się do
innych osób, ze współodczuwaniem. Tymczasem może być używana
analogicznie jak zmysł powonienia. Kiedy wyczuwa się toksynę,
niespójność, fałsz, sprzeczne sygnały, kłamstwo, osobliwe sekrety,
złą energię, wibracje, które z nami nie rezonują, należy rozważyć
odrzucenie znajomości lub wyznaczenie twardych zasad, nieprze-
kraczalnych granic. Empatia jest jak radar – należy trenować
odczytywanie z niego sygnałów, a po pewnym czasie będą one
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odbierane intuicyjnie. O ile tylko da się swojej intuicji dojść do głosu.
Warto też zwracać uwagę na to, jak dana osoba wypowiada się o płci
przeciwnej i byłych partnerach – jeśli etykietuje ludzi w sposób
osądzający bądź wręcz skrajnie pogardliwie, zaś jej przeszłość to
pasmo burzliwych, dramatycznych związków, stanowi to sygnał
ostrzegawczy. Należy uważać też na ludzi, którzy z uporem maniaka
pokazują się tylko z dobrej strony i wydają się być mistrzami
kreowania wizerunku. Nierzadko kryje się za tym coś zdradliwego.
Autoprezentacja i manipulowanie percepcją odbiorcy to sztuka
nadużywana nie tylko na Instagramie. Warto szukać ludzi auten-
tycznych, a nie wszystko inscenizujących. Relacji szczerych, a nie
wyreżyserowanych. Osób, które z godnością opiekują się swoimi
zranieniami, a nie takich, które kłamią, iż urazów nie było. Lepsze
są związki prawdziwe niż podejrzanie idealne.

Nasuwa się uzasadnione pytanie, czemu ludzie skłonni są postępo-
wać w taki sposób. Żyjemy w dość zwariowanej rzeczywistości, która
niczym fabryka produkuje u ludzi zaburzenia. Niemało jest osób
z narcystycznym rysem osobowości, skłonnościami psychopatycz-
nymi bądź innymi problemami natury osobowościowej. Jednostki
te starają się w miarę możliwości spełniać społeczne wymagania
i zaspokajać swoje potrzeby w związkach, co nie zawsze przebiega
pomyślnie. Rodzina pochodzenia to szkoła relacji, do której dzieci
uczęszczają w trakcie obserwacji ojca i matki. Negatywne mechani-
zmy sterujące życiem rodziny mają niejednokrotnie katastrofalne
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skutki. Dysfunkcje bywają przenoszone z generacji na generację
– aby przerwać to pasmo nieszczęść potrzeba zwykle ogromnej dozy
samozaparcia oraz psychoterapii. Przykładowym źródłem niektó-
rych problemów, które czasami mogą wystąpić, jest niepełność
rodziny, co zwykle we współczesnych realiach oznacza, że dziecko
wychowuje się bez ojca. Choć tak wiele jest zabawek na świecie,
chłopcy pozbawieni męskiego wzorca i tak wolą bawić się kobiecymi
uczuciami. Nie uwewnętrznili sobie bowiem poczucia obowiązku
i  dyscypliny wpisanej w archetyp męskości. Jeszcze gorzej, gdy
wprawdzie wzorzec istnieje, ale jest głęboko zaburzony, bo na
przykład ojciec stosuje przemoc, jest nałogowcem, niedostępny
emocjonalnie lub otwarcie zdradza żonę. Dziewczęta natomiast
pozbawione sensownej, ojcowskiej opieki, zwłaszcza jeśli na domiar
złego widzą matki manipulujące ojcami, by ugrać jak najwięcej
w sądach rodzinnych, skłonne są w dorosłości okpiwać mężczyzn.
Ludzie ci uznają bowiem, że to typowy scenariusz, naturalna kolej
rzeczy, jedyna słuszna droga, wszak innej nie znają. Na szczęście nie
zawsze fatalny bagaż doświadczeń przekłada się na skrajnie wadliwe
funkcjonowanie w relacjach. Poza tym przyczyn złej kondycji
związków i zaburzonego postępowania może być znacznie więcej,
ale nie jest to miejsce na ich omawianie. Grunt, by mieć świadomość,
iż dolegliwe problemy istnieją, i dążyć do ich rozwiązywania, oraz
łączyć się tylko z jednostkami, które skłonne są nad sobą pracować,
jeśli coś im przysparza trudności w tym obszarze. I nie chodzić do
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łóżka z osobami, które mają problemy zdecydowanie większe od
naszych – lepiej najpierw dać im czas na ich rozwiązanie.

Szczególnym wariantem fazy gry pozorów jest tak zwany miesiąc
miodowy – czas po kryzysie, okresie spięć, awantur czy wręcz bardzo
dramatycznych okoliczności i podłych bądź przemocowych zacho-
wań partnera. Rzadko trwa on aż miesiąc, zwykle znacznie krócej.
Toksyczna osoba może obiecywać poprawę i znowu bombardować
miłością, pokazywać się od jak najlepszej strony, przypominać
piękne chwile, grać na sentymentach. Każdy „miesiąc miodowy”
nieuchronnie się kończy, a wtedy stare nawyki powracają. Zmiany
wprowadzane radykalnie bywają nietrwałe, więc nie ma co wierzyć
w nagłą metamorfozę, lecz w razie chęci kontynuowania związku
żądać konkretnych działań – na przykład uczestnictwa w psychote-
rapii, warsztatach, kursach czy grupach wsparcia.

Faza zagnieżdżania się

Kiedy już toksyczna jednostka zdoła emocjonalnie zaangażować
swoją ofiarą, stara się ją jak najszybciej zwabić w pułapkę, z której
trudno byłoby się wydostać. W miarę możliwości proces ten
przeprowadza ekspresowo.

Właściwie jedynym ograniczeniem jest tu opór, asertywność osoby
uwodzonej – gdyby nie to, zagnieżdżanie przebiegałoby wręcz
błyskawicznie. To oplątywanie przy pomocy rozmaitych połączeń,
które skazują ofiarę na kontakt z oprawcą.



47

Toksyczna osoba może bardzo wcześnie nalegać na wspólne
zamieszkanie i to na takich warunkach, które jak najbardziej
utrudniają wyjście z relacji: ściągnąć kogoś do siebie z innego miasta
lub nakłonić do wyjazdu zagranicę. Może zatrudnić w miejscu,
w którym będzie rozdawać karty. Może uwikłać w różne interesy,
zobowiązania lub przylgnąć czy raczej przyssać się jak pasożyt do
swojego żywiciela, czerpiąc jak najwięcej z jego hojności, dobrego
serca. Znamienne, że z reguły widoczna jest tutaj znaczna dyspro-
porcja w zakresie nakładów. Czasami oprawca angażuje się bardziej,
na przykład finansowo, by uzależnić od siebie ofiarę i móc wpływać
na nią w razie potrzeby wypominając różne przysługi, wzbudzając
poczucie winy lub zawstydzając. W ten sposób może z łatwością
wykorzystywać swoją przewagę ekonomiczną do kontrolowania,
dominacji oraz organizowania związku po swojemu. Alternatywnym
scenariuszem jest sytuacja odwrotna – kiedy oprawca pozwala grać
ofierze kogoś w rodzaju wybawcy, bohatera, czym łechta jej ego
i doraźnie podwyższa zaniżone poczucie własnej wartości. Niektórzy
ludzie czynią wtenczas ze swojego życia swoistą misję – dążą do
ratowania, sprowadzania na dobrą drogę, leczenia czy ulepszania
swojego partnera. Oprawca chętnie z tego korzysta, by ustawić się
jak najwygodniej – żerując na cudzej naiwności.

Kolejnym charakterystycznym elementem zagnieżdżania jest osa-
czanie, które odbywa się głównie poprzez odcinanie od znajomych
i rodziny. Drapieżnik chce oddzielić swój cel od stada, by łatwiej
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mu było go dopaść – priorytetem oprawcy staje się zatem pozbawie-
nie ofiary wsparcia czy źródła obiektywniejszej oceny sytuacji. Za
sprawą takiego postępowania strona poszkodowana jest bardziej
podatna na manipulacje i sugestie, co toksycznej osobie jest na rękę.
Oprawca nastawia więc ofiarę przeciwko rodzinie i dąży do popsucia
więzi z krewnymi, sabotuje jej znajomości koleżeńskie i przyjaźnie,
stawia ultimatum w stylu „albo oni albo ja”. Czasami w tym celu
podkreśla wyjątkowość, unikatowość relacji – opowiada o niej jak
o niezwykłym połączeniu, absolutnie niepowtarzalnej więzi z wła-
sną, szczególną charakterystyką, której nikt inny nie zrozumie. Może
też użyć słów w stylu „inni zazdroszczą nam naszej miłości, więc
musimy trzymać się od nich z daleka” po to, by wpoić ofierze
specyficzny kodeks postępowania, rozbudzić w niej przesadną
lojalność bądź móc przeprowadzać proces podobny do prania
mózgu. Narcyzi i psychopaci skłonni są tworzyć bardzo osobliwe
związki, totalnie niekonwencjonalne relacje, które mają taki charak-
ter w istocie nade wszystko po to, ażeby mogli sprawować kontrolę,
doświadczać poczucia omnipotencji (wszechmocy) i mieć jak
największy komfort.

Tym, co warto wziąć pod uwagę, jeśli podejrzewa się, iż trwa faza
zagnieżdżenia, jest możliwość zwolnienia tempa lub cofnięcia
zaangażowania. Osoby zaburzone i mające złe intencje zwykle
w takich przypadkach reagują bardzo nerwowo, ponieważ przeży-
wają niepokój na myśl o tym, iż ich plan nie przebiega tak, jak by
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sobie tego życzyły. Człowieka można poznać choćby po tym, jak
reaguje na domniemane odrzucenie. Czy przyjmuje je z godnością
oraz szanując cudzą decyzję, wyznaczoną granicę, czy reaguje
manipulacją, agresywnie albo oburzeniem jakby doszło do obrazy
majestatu. Nie mniej ważne jest też to, czy ktoś w ogóle skłonny
jest się na nie narazić, czy na samą myśl o odrzuceniu ucieka
w  popłochu lub stroi fochy. Dyskomfort bycia odrzucanym jest
częścią życia. Każdy, kto nie może go ścierpieć, w końcu traci coś
cennego: spokój a z nim dobre maniery i reputację, albo wartościowe
perspektywy. Wchodzenie w związek musi zakładać, że wolno nam
mieć wpływ na tempo i przebieg wydarzeń. Toksyczne osoby
skłonne są atakować, kiedy nie przyjmuje się ich propozycji, albo
w ramach odwetu stosować przemoc psychiczną w postaci cichych
dni, naburmuszenia i wzbudzania poczucia winy. Nawet będąc
z kimś bardzo blisko nie musimy godzić się na wszystkie propozycje
wspólnych zobowiązań, połączeń. Pewna doza autonomii jest
wskazana dla ogólnie pojmowanej psychicznej higieny. Nie należy
godzić się na nic, co wzbudza w nas zbyt duży lęk, przesadny
dyskomfort lub wywołuje poczucie nadmiernego pośpiechu, wraże-
nie desperacji. Wskazane jest stosowanie asertywności.

Faza wymagania dowodów miłości

Kiedy toksyczny partner nie jest już ofierze obojętny, a poza tym
ma ją w garści za sprawą osaczenia, może zacząć żądać dowodów
miłości – wytaczać żądania, traktując uczucie jak kartę przetargową.
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W razie odmowy ma do dyspozycji różne sposoby karania – może
zawstydzać („tyle nas łączy, a ty nie chcesz tego dla mnie zrobić”,
„gdybyś mi ufał nie prosiłbyś o intercyzę nawet jeśli twoje zdolności
zarobkowe są kilkukrotnie lepsze”), wpędzać w poczucie winy
(„gdybyś mnie naprawdę kochała nie miałabyś takich dylematów”),
znęcać się fizycznie, stosować przemoc ekonomiczną („nie dam ci
pieniędzy na zimowe buty chyba że...”) lub seksualną („rób, co każę,
albo porozmawiamy inaczej”, „nie mam ochoty chodzić z tobą do
łóżka skoro nie chcesz mi wyremontować mieszkania”). Panowie
częściej skłonni są stosować przemoc ekonomiczną (szantaż finan-
sowy), a panie seksualną (reglamentacja seksu) – obie formy bywają
bardzo okrutne, poniżające, zwłaszcza w perspektywie długotermi-
nowej narażając na spadek poczucia własnej wartości.

Wspomniane dowody miłości mogą być bardzo różnego rodzaju.
Może to być podporządkowanie, nieuczciwy podział obowiązków,
coś co przeczy idei sprawiedliwości dystrybutywnej (pożytków
psychicznych z relacji), przepisanie na oprawcę majątku, podpisanie
niekorzystnych umów, znoszenie niekomfortowej sytuacji, tolero-
wanie podwójnych standardów albo wątpliwej moralności partnera,
godzenie się na coś wbrew sobie, działania na własną szkodę.

Faza wymagania dowodów miłości pojawia się na różnych etapach
znajomości. Ten toksyczny okres może poprzedzać rozstanie, kiedy
jedna ze stron przygotowuje się do porzucenia związku, więc stara
się jak najlepiej na to przygotować, by nie odejść z niczym. Może
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też występować tuż po fazie zagnieżdżania, kiedy oprawca wciąż
jeszcze wykorzystując zakochanie i otumanienie partnera próbuje
go wmanewrować w coś, co mu zaszkodzi i przysporzy cierpienia.
Czasami faza ta jest też elementem planu działania na szeroką skalę
– dzieje się tak, gdy przenika się z zagnieżdżaniem. Toksyczny
partner może próbować wpędzić ofiarę w pułapkę utopionych
kosztów. Człowiek, który wiele wysiłków włożył w relację, może
chcieć inwestować w nią jeszcze więcej, by jego dotychczasowy trud
nie poszedł na marne. Oprawca, niczym akwizytor, może stosować
handlowe chwyty, skłaniać do kolejnych ustępstw, niemądrych
posunięć, wskazując, że przecież podobne działania były już podej-
mowane w przeszłości, więc przetarły szlak i wskazana jest konse-
kwencja. Warto pamiętać, że nie jest się zobowiązanym do
powielania zachowań – wolno też odmawiać prośbom, których nie
chce się spełnić, niezależnie od tego, jaką czuje się wdzięczność
wobec partnera. Kluczowe w kontekście ochrony przed negatyw-
nymi konsekwencjami fazy wymagania dowodów jest poszanowanie
Osobistej Karty Praw, która jest omówiona w dalszej części książki.

Faza mieszania w głowie

Faza ta następuje w odpowiedzi na próbę wyplątania się z toksycznej
relacji, stawianie oporu, widoczną chęć zreformowania charakteru
związku przez ofiarę. Oprawca stara się wtedy wytrącić ją z równo-
wagi, bo człowiek mający mętlik w głowie jest bardziej podatny na
manipulację i łatwiejszy do zdominowania.
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Podczas fazy mieszania w głowie toksyczni partnerzy stosują
niekiedy technikę przyciąganie-odpychanie. Zbliżają się i oddalają,
są ciepli a chwilę później wieje od nich emocjonalnym chłodem, są
responsywni (reagujący na bieżąco) a wkrótce potem obojętni
i zdystansowani, odpowiadający ze zwłoką, opóźnionym zapłonem,
zwykle mając przy tym jakąś wymówkę. Człowiek odrzucany może
być skłonny podejmować bardziej wytężone starania na rzecz
związku, w który wiele zainwestował, a toksyczna osoba chętnie ten
fakt wykorzysta z premedytacją dystansując się, prowokując
sprzeczki, doszukując powodów do nadąsania czy wyszukując na
siłę rzekome dowody złej woli. Ofiara w takich wypadkach niejako
stawia wszystko na jedną kartę, z bezgranicznym, wręcz niezdrowym
oddaniem próbuje odzyskać uczucie.

Bardzo często stosowaną metodą jest też gaslighting (dosłowne
tłumaczenie: gasnący płomień świecy gazowej), czyli rodzaj prze-
mocy psychicznej, robienie z kogoś wariata, czynienie sytuacji
niejasną, mącenie wody by zdawała się głębsza, odwracanie kota
ogonem czy wmawianie komuś różnych rzeczy. „Przewidziało ci się,
wcale nie szedłem z tamtą dziewczyną za rękę”, „Jesteś nienormalna
skoro myślisz, że mógłbym chcieć od ciebie wyciągnąć pieniądze”,
„Przesadzasz!”, „Masz urojenia”, „Wymyślasz, wcale z nią nie
flirtowałem”, „Nie mam pojęcia, o co ci chodzi, spotkałam go
przypadkowo”, „Czepiasz się, wszyscy tak robią”, „Jestem najlep-
szym, co cię w życiu spotkało”, „Wcale tak nie powiedziałam,
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przesłyszało ci się”, „Wydawało ci się, że już coś do ciebie czuję,
zmarnowałeś szansę” – to tylko kilka przykładów stwierdzeń, które
może wypowiedzieć manipulant w trakcie wywoływania u ofiary
mętliku w głowie poprzez przeinaczenia oraz zakłamywanie rzeczy-
wistości. W skrajnych wypadkach dochodzi do wmawiania komuś
choroby psychicznej, urojeń, przewidzeń (omamów wzrokowych)!
W pewnym momencie osoba poszkodowana przestaje ufać sobie,
wierzyć własnym oczom i całkowicie zdaje się na swojego oprawcę,
który oczywiście wykorzystuje to do własnych celów.

Pewne odczucia mogą ułatwić rozpoznanie, iż jest się ofiarą
gaslightingu: odruchowe wątpienie we własną ocenę sytuacji,
przyjmowanie przepraszającej postawy, unikanie asertywności by
nie sprowokować manipulanta, częste robienie czegoś wbrew sobie
by zapobiec niezadowoleniu drugiej osoby lub działanie w konspi-
racji aby nie doświadczyć kolejnego ataku w postaci zarzutów bycia
nienormalnym, pomylonym, a także wewnętrzny przymus udawania,
że wierzy się w wersję oprawcy, ewentualnie traktowanie go jako
wszechwiedzącego autorytetu, a nie partnera w dyskusji.

Najgorszym bodaj następstwem różnych form mieszania w głowie
może być coś podobnego do syndromu sztokholmskiego. Mówi się
o nim wtedy, kiedy ofiara zaczyna usprawiedliwiać, wybielać,
a  nawet czynnie bronić swojego oprawcę. Ma już taki mętlik
w głowie i w takim stopniu obawia się reakcji osoby sprawującej nad
nią kontrolę, że skłonna jest przyznawać jej rację, dawać jej alibi,
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w jej imieniu kłamać, dla jej dobra znosić fatalne traktowanie czy
godzić się na różne niebezpieczeństwa. Czasem nie tyle tłumaczy
sobie, co wręcz intensywnie racjonalizuje okrutne zachowania
partnera na przykład poprzez snucie fantazji o jego trudnej prze-
szłości lub przeprowadzając domorosłą psychoanalizę, której rezul-
taty rzekomo wszystko usprawiedliwiają. Dzieje się tak w znacznym
stopniu ze względu na utratę autonomii, co jest wypadkową
manipulacji, zagnieżdżenia i utopionych kosztów. Człowiek ma
poczucie, iż jest skazany na relację z oprawcą, więc przed innymi
i we własnych oczach stara się go wybielać, by życie u jego boku nie
jawiło się jako tak niekomfortowe.

Toksyczne osoby skłonne są mieszać w głowach swoim ofiarom
zwłaszcza wtedy, gdy podejmują wątpliwe moralnie działania, zależy
im na zatajeniu swoich prawdziwych celów, chcą uchodzić za
sprawniejsze lub bardziej szlachetne niż są w rzeczywistości, pragną
bezkarnie zrobić coś, co jest im na rękę, ale stoi w sprzeczności
choćby ze zwykłą ludzką przyzwoitością. Przypomina to trochę
zabawę w ciuciubabkę – starają się przygasić światła, zasłonić oczy,
wywołać zawroty głowy, a wszystko po to, ażeby potem zorientować
partnera tak, jak im się to podoba, by osiągnąć to, na czym im zależy.
Najczęściej jego kosztem – przy jak najmniejszych kosztach wła-
snych, oczywiście. Straty ponoszone przez ofiarę mogą być bardzo
wysokie: materialne, niematerialne, ale głównie psychiczne.
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Faza racjonowania miłości

W przeciwieństwie do fazy wymagania dowodów miłości, gdy
oprawca żąda czegoś pod groźbą ukarania ofiary, w fazie racjono-
wania miłości uczucie jest nagrodą, którą toksyczna osoba obdaro-
wuje w zamian za na przykład podporządkowanie. Pozycja
negocjacyjna oprawcy jest w tym wypadku o wiele silniejsza – ofiara
może być bowiem na tyle zakochana, zaangażowana i spragniona
uczucia, że wcale nie trzeba jej grozić, by wykonywała polecenia.
Najstraszniejsza dla nie jest bowiem perspektywa utraty partnera,
więc sama staje na rzęsach, eksploatuje się na potęgę, wyręcza go,
hołubi, adoruje, by ten przerażający scenariusz się nie ziścił. Czasami
postępują w ten sposób mężczyźni, którzy niebywale zachwycili się
urodą i biegłością w sztuce ars amandi swoich ponętnych partnerek.
Innym razem beznadziejni romantycy funkcjonujący niczym bohater
powieści „Cierpienia młodego Wertera”. A niekiedy kobiety utoż-
samiające miłość z poświęceniem, doznające neurotycznego głodu
uczucia (od którego są zatem wręcz uzależnione choć towarzyszy
temu silny dyskomfort) albo wpatrzone w swojego wybranka
przystojnego niczym Adonis. Będąc w tak wygodnym położeniu,
toksyczny partner nie musi się szczególnie wysilać – wystarczy, że
zaniecha niektórych działań, a ofiara od razu sama siebie zdyscypli-
nuje, by zasłużyć na akceptację, zdać egzamin, przejść próbę.
W rezultacie bywa, że osoby podporządkowane, wprost niebywale
angażują się w odgadywanie oczekiwań partnera, spełnianie jego
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życzeń i zachcianek, rozwiązywanie jego problemów, byle tylko go
nie stracić. Osoba, u której występują tego typu nieomal masochi-
styczne tendencje, może postępować w ten sposób nawet przez całe
lata i stać się wrakiem człowieka w imię zaspokojenia potrzeb
oprawcy. Dramatyczne losy tego typu ofiar bywają niezwykle
przejmujące, a ich życiorysy zdają się wręcz nieprawdopodobne. Na
kanwie tych historii prawdopodobnie nie stworzono by scenariusza
filmu, gdyż wydawałby się niewiarygodny, choć przecież opierałby
się na faktach!

Faza zmiany żywiciela

Życiem narcyza i psychopaty oraz innych potencjalnie toksycznych
osób rządzi zasada bezwysiłkowej gratyfikacji – chcą wiele zyskać,
samemu na rzecz relacji przeznaczając jak najmniej. Nawet gorącz-
kowe próby zadowolenia toksycznego partnera mogą zatem okazać
się dalece niewystarczające, co skrajnie wycieńcza, a nierzadko wręcz
poniża, niszcząc przy tym samoocenę. Pamiętać bowiem należy, że
dla wielu osobników drugi człowiek nie jest podmiotem, lecz
instrumentem do zaspokojenia aspiracji, podkreślania statusu,
zaspokajania potrzeb jak najniższym kosztem. Nie jest osobą, jest
funkcją. A skoro tak, dla oprawcy nikt nie jest niezastąpiony. Jeśli
nadarzy się sposobność, wymieni daną osobę na kogoś lepszej
kategorii – model młodszy, atrakcyjniejszy, zaradniejszy, zdolny do
większych poświęceń, albo na kogoś, po czyich plecach można



57

wspiąć się wyżej w hierarchii społecznej, bądź dzięki komu można
zrobić zawrotniejszą karierę.

Nieodłączną częścią fazy zmiany żywiciela są oczywiście poszuki-
wania lepszej opcji. Jak nietrudno się domyślić, nie trwają one po
zakończeniu znajomości, ale jeszcze w jej trakcie. Toksyczny partner
pozostaje więc aktywny na serwisach i w aplikacjach randkowych,
wciąż nawiązuje nowe znajomości z płcią przeciwną, uważnie się
rozgląda, szuka kontaktów, „zanęca łowiska”, prowadzi przedsię-
wzięcia przysparzające mu okazji do poznawania osób określonego
typu, bardzo dba o reputację, wizerunek i atrakcyjność. Rzecz jasna
ma jakąś przykrywkę (na przykład podróże służbowe) i dobre alibi
na okoliczność wpadki („nie miałem z tą kobietą romansu, to
psychofanka, która mnie nęka”). Dotychczasowego związku oczy-
wiście nie porzuca, bo straciłby źródło zaspokojenia potrzeb, a to
byłoby nieopłacalne. Wszystkim rządzi zimna kalkulacja. Kontynu-
uje znajomość dopóki odpowiednio dobrze nie przygotuje się do
rozstania – mając już wygodne miejsce u boku kogoś nowego,
zaplecze finansowe, materiał dowody potrzebny do żądania orze-
czenia o winie podczas rozwodu i tak dalej, i tym podobne.

Finałem tej fazy, która może trwać bardzo długo, nawet lata, jest
zdrada, która pełni funkcję tranzytową – przenosi pasożyta na
nowego żywiciela, który własnym kosztem będzie go holował przez
życie lub zabawiał. Do czasu, rzecz jasna.
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Niektóre z opisanych tu przykrych zachowań zdarzają się także
osobom skrajnie pogubionym, niezdolnym do radzenia sobie
w zdrowy sposób.

Nie jest oprawcą każdy, kto w swoim życiu popełnił błąd z mło-
dzieńczej głupoty, niedojrzałości emocjonalnej czy pod wpływem
stresu, desperacji, z wyczerpania. Nie należy być dla siebie zbyt
surowym podczas refleksji na temat powyższych informacji. Dopiero
duża częstotliwość kłopotliwych zachowań, utrzymywanie się ich
w czasie, a zwłaszcza podejmowanie ich z premedytacją, uzasadniają
podejrzenia o to, iż czyjeś zachowanie jest toksyczne. Nie należy
nadużywać tej etykiety. Nikt nie funkcjonuje podręcznikowo cały
czas – ideałów nie ma.

Nie chodzi o to, aby samego siebie piętnować. Rzecz w tym, by
dostrzegać oraz w razie potrzeby edytować zachowania, które nie są
powodem do dumy.
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OSOBISTA KARTA PRAW

Nad Osobistą Kartą Praw pracowały różne środowiska samopomo-
cowe, ośrodki terapeutyczne. Analizowali ją także przeróżni psy-
cholodzy i psychiatrzy. Istnieją zatem rozmaite jej warianty.
Poniższa wersja powstała w oparciu o doświadczenia kliniczne
wynikające z pracy własnej autora tej publikacji oraz nadzorowania
zespołu psychoterapeutów Gabinetu Ocal Siebie.

Wymienione Prawa niejednokrotnie korespondują z ludzkimi
potrzebami, więc ułatwiają ich zaspokojenie. Zdroworozsądkowe
dawanie tych Praw sobie sprzyja poczuciu własnej wartości, bo
człowiek pielęgnuje w ten sposób relację z samym sobą. Natomiast
przyznawanie ich w porównywalnym stopniu sobie i innym sprzyja
zgodnym związkom.

Warto odnotować, że Prawa te nie są obowiązkami – czasem, mając
dobre powody, można z nich zrezygnować. Nie należy ich też
nadużywać, rozumieć jako przyzwolenie dla podłych, niegodziwych
uczynków, albo jako dogmaty, których trzeba trzymać się kurczowo
bez względu na wszystko. Wskazany są: zdrowy rozsądek, odpo-
wiednia doza wyczucia, elastyczność

Głęboka refleksja nad poniższymi wytycznymi oraz wzięcie ich sobie
do serca, potraktowanie jak drogowskazy użyteczne podczas inte-
rakcji z ludźmi, może podwyższyć jakość tych kontaktów. Zmniejszy
też prawdopodobieństwo wchodzenia w relacje wysokiego ryzyka,
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trwania w tych spośród nich, które staną się niebezpieczne, oraz
ułatwi wychodzenie z problemowych znajomości.

Analizując Osobistą Kartę Praw warto zadawać sobie następujące
pytania:

Czy realnie przyznaję sobie to Prawo?
Czy pozwalam innym korzystać z tego Prawa?
Czy inni pozwalają mi korzystać z tego Prawa?
Czy inni przyznają sobie to Prawo?

Całe mnóstwo rozmaitych kłopotliwych interakcji w relacjach,
zwłaszcza bliskich, wynika z faktu, że ludzie lekceważą te z pozoru
oczywiste „przykazania”. Każde z Praw zostanie zatem poniżej
omówione szczegółowo, by nie było wątpliwości, co wyraża.

Lista może ewoluować, zostać rozszerzona. Jeśli ktoś czuje potrzebę,
by coś jeszcze na niej uwzględnić, może to zrobić po głębokim
namyśle, a najlepiej po kontakcie z psychologiem, własną grupą
samopomocą czy wsparcia, oraz po szczerej rozmowie ze swoim
partnerem, jeśli on to zaaprobuje.
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Osobista Karta Praw
1. Wolno mi komunikować jakie mam oczekiwania, potrzeby.
2. Wolno mi odmawiać usłyszawszy prośby czy żądania, których nie chcę lub
nie potrafię spełnić. Mam prawo mówić „nie”.
3. Wolno mi wyrażać swoje myśli i emocje.
4. Wolno mi zmienić zdanie.
5. Wolno mi nie być osobą doskonałą i mam prawo uczyć się na błędach.
6. Wolno mi obstawać przy własnych wartościach i mieć osobiste standardy.
7. Wolno mi decydować o sobie i samemu ustalać swoje priorytety.
8. Wolno mi nie brać odpowiedzialności za cudze problemy, działania,
uczucia, a także nie być empatycznym.
9. Wolno mi dbać o własne bezpieczeństwo i oczekiwać uczciwości od
innych.
10. Wolno mi czuć złość na kogoś, kogo kocham.
11. Wolno mi powiedzieć „nie wiem”, „nie umiem”.
12. Wolno mi powiedzieć „boję się”.
13. Wolno mi być kimś wyjątkowym; mam prawo być sobą.
14. Wolno mi nie usprawiedliwiać ani nie podawać powodów swojego
zachowania.
15. Wolno mi uwzględniać swoje emocje podejmując decyzje.
16. Wolno mi mieć czas i miejsce tylko dla siebie.
17. Wolno mi być bezsilnym.
18. Wolno mi żartować i zachowywać się niepoważnie, bawić się swobodnie.
19. Wolno mi funkcjonować zdrowiej niż ludzie w moim otoczeniu.
20. Wolno mi myśleć w sposób pożyteczny.
21. Wolno mi być nieosądzającym oraz samemu nie być ocenianym.
22. Wolno mi nie godzić się na złe traktowanie i oczekiwać szacunku.
23. Wolno mi inicjować znajomości, zawierać przyjaźnie, szukać miłości,
być z kimś blisko.
24. Wolno mi ufać, ale mam też prawo ograniczać zaufanie.
25. Wolno mi się zmieniać, ale mam też prawo nie wdrażać zmian.
26. Wolno mi mieć uświęcony stosunek do czasu.
27. Wolno mi doświadczać szczęścia.
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1. Wolno mi komunikować jakie mam oczekiwania, potrzeby.

O ile na poziomie intelektualnym ludzie zwykle zdają się doskonale
rozumieć, że mogą powiedzieć o tym, czego potrzebują, emocjonal-
nie nie zawsze czują się do tego w pełni zdolni. Miewają skrupuły
wynikające choćby z tego, że nie chcą kogoś obarczać swoimi
troskami, nie chcą komuś zawracać głowy, wolą nie zaciągać długu
wdzięczności, ewentualnie preferują bycie w jak największym
stopniu kimś samowystarczalnym. Tymczasem prawidłowe przy-
znanie sobie tego Prawa oznacza jedynie, że komunikujemy swoje
potrzeby, by w ten sposób nadać im rangę istotnych, bo wypowie-
dzianych, i żeby świat o nich wiedział. Zatajanie oczekiwań może
nie tylko narazić nas na brak spełnienia, ale nawet być odebrane jako
przejaw złej woli – prowokowanie konfliktów albo manipulowanie
mające na celu testowanie czyjejś domyślności. Istotnym elementem
realnego uznawania tego Prawa jest uzmysłowienie sobie, czego się
chce. Nie da się jasno, asertywnie wyrazić potrzeby, gdy samemu
ma się mętlik w głowie. Tym więc, co każdorazowo poprzedza
adekwatne użycie tej wskazówki, jest autorefleksja. Wśród ważnych
potrzeb człowieka wymienia się między innymi: bezpieczeństwo
fizyczne, bezpieczeństwo finansowe, poczucie bycia dla kogoś
ważnym, zainteresowanie ze strony innych osób, bycie słuchanym,
doświadczanie szacunku, wyrażanie emocji, poczucie przynależno-
ści, poczucie że zadbało się o ciało, intymność (zażyły, poufały
kontakt), ekspresja seksualna, doświadczanie czyjegoś zaufania,
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poczucie zbliżania się do celów, poczucie kompetencji lub biegłości
w jakiejś dziedzinie, zabawa i rozrywka bez poczucia winy, poczucie
swobody oraz niezależności, ekspresja twórcza, duchowość i poczu-
cie sensu, bezwarunkowa miłość, poczucie wpływu na swoje życie.
Niektóre z wymienionych potrzeb nade wszystko wymagają, by
człowiek przyznał sobie Prawo w relacji z samym sobą. Od tego się
zaczyna. Kto nie ma dobrej relacji ze sobą, może nie zdołać stworzyć
udanej relacji z kimś innym. Jeśli nigdy nie odpowiada się sobie na
pytanie „czego potrzebuję?”, trudno podołać wyzwaniu zakomuni-
kowania tego we właściwy sposób innym ludziom, którzy skazani
zostają na szukanie po omacku.

Z pomocą na szczęście przychodzi bardzo prosty i łatwy do
zapamiętania przepis na asertywność. Wzór na nią prezentuje się
bowiem następująco: JAK JEST (opis stanu faktycznego) PLUS
TO, CZEGO CHCĘ LUB NIE CHCĘ. Kolejność może być
dowolna. Przykładowo ktoś mógłby zatem powiedzieć coś w stylu
„odnoszę wrażenie, że mało ostatnio ze sobą rozmawiamy, potrze-
buję częstszego kontaktu” albo „mam poczucie, że w sferze seksu-
alnej oddalamy się od siebie, chciałbym nad tym popracować”,
ewentualnie „uwielbiam z tobą spędzać czas i bardzo to cenię, ale
mam sesję egzaminacyjną więc chciałbym w tym miesiącu spotykać
się o połowę rzadziej”.

Z każdą wskazówką z Osobistej Karty Praw można też przesadzić.
W tym wypadku dzieje się tak, gdy w rażąco nieodpowiednich
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okolicznościach komunikuje się swoje oczekiwania w sposób, który
nie jest prośbą, lecz żądaniem, rozkazem. Nie ma mowy o proszeniu,
gdy bezwzględnie wymaga się, iż ktoś zrobi coś dla nas. Prośba jest
nią tylko o tyle, o ile idzie z nią w parze gotowość przyjęcia odmowy.

Nadużyciem tego Prawa byłaby też roszczeniowość, skrajna dyspro-
porcja w zakresie formułowania próśb w stosunku do tego, na ile
i w jaki sposób reaguje się na cudze. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli
chodzi o brak symetrii, istnieją sytuacje wyjątkowe, które ją uzasad-
niają. Staje się problemem tylko jeśli ludzie nie aprobują jej, nie
widzą w niej sensu, a mimo wewnętrznej niezgody znoszą dany stan
rzeczy. Zwłaszcza, gdy wynika ze złej woli.

2. Wolno mi odmawiać usłyszawszy prośby czy żądania, których
nie chcę lub nie potrafię spełnić. Mam prawo mówić „nie”.

Jak wspomniano wcześniej, możemy prosić, ale aby dany komunikat
pozostawał w tym tonie, musimy liczyć się z odmową i być gotowi
ją zaakceptować. Prawo do odmawiania jest szalenie istotne. Można
bowiem mieć pewną potrzebę i prosić o jej zaspokojenie, ale wolno
też nie mieć potrzeby spełniania tego oczekiwania, ewentualnie mieć
potrzebę, by tego nie robić. Na tym polega wzajemny szacunek
– ludzie będący w związku wychodzą naprzeciw swoim oczekiwa-
niom, które rezonują z ich wartościami, celami, pragnieniami.
Szczególnie pomocna w tym kontekście bywa asertywna komuni-
kacja. Jakkolwiek warto odnotować, że nie sprowadza się ona jedynie
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do wypowiedzenia słowa „nie” czy stwierdzenia „rozumiem, że to
dla ciebie ważne, ale wolałbym tego nie robić”, bo dozwolone są
także negocjacje. Równie dobrze komunikat może brzmieć na
przykład następująco: „tak, ale pod warunkiem, że...”, „tak, ale mogę
to zrobić w innym terminie...”, „tak, zrobię to, ale nie dlatego, że ty
tak chcesz, lecz z innych powodów”, „nie i proszę, byś nigdy więcej
nie zwracał się do mnie z takimi prośbami, bo tego typu postępo-
wanie nie jest w moim stylu”, „nie, ale jeśli zapytasz za miesiąc, to
skłonny jestem to ponownie rozważyć, biorąc pod uwagę rozwój
wydarzeń”. Jak widać, odmowy mogą mieć bardzo różny charakter.
Dostępne jest ich całe spektrum: od kategorycznych poprzez mniej
stanowcze, a na negocjacjach i mniejszym bądź większym przedefi-
niowaniu prośby kończąc. Warto pamiętać, że istnieje repertuar
możliwości. Gdy zaś ktoś wciąż nalega, w takim wypadku przyda
się technika o nazwie „zdarta płyta”: „rozumiem, że to dla ciebie
ważne, ale znasz już moje zdanie”, „jak już mówiłem, nie chcę tego
zrobić, nie naciskaj”, „mówiłem już, co o tym sądzę, więc nie
kontynuujmy tej rozmowy”, „ponownie mówię, że nie, a jeśli dalej
będziesz naciskać, odłożę słuchawkę”. „Zdarta płyta” polega na
powtarzaniu tego samego lub niemal tego samego nieco innymi
słowami tak długo, jak długo wystarcza nam cierpliwości (z nadzieją,
że nasz przekaz wreszcie dotrze do rozmówcy).

Nadużyciem tego Prawa byłoby natomiast perfidne lekceważenie
uzasadnionych potrzeb drugiego człowieka, by mu dokuczyć,
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szantażować go lub wykorzystywać i traktować niesprawiedliwie.
Albo wykorzystanie tej formuły do rażąco niewłaściwych odmów
w sytuacjach, kiedy wszystko wskazuje na to, iż ciąży na nas jakiegoś
rodzaju zobowiązanie. Jeśli jedno z partnerów powołując się na
przysięgę małżeńską prosi by drugie zaprzestało flirtów czy roman-
sów w internecie albo mikrozdrad jak na przykład zostawianie
licznych polubień pod zdjęciami atrakcyjnych, wolnych osób płci
przeciwnej, zrozumiałym jest, że odmowa w tym kontekście może
mieć znamiona nadużycia. Istnieją też pewne normy społeczne,
które wskazują przyjęty sposób funkcjonowania godny uwzględnie-
nia w określonej sytuacji. Jeżeli kobieta sygnalizuje mężczyźnie, że
dotarła w okolice miejsca spotkania, ale czuje się niepewnie
i  cieszyłaby się jeśli chłopak by po nią wyszedł, w dobrym tonie
byłoby, gdyby mężczyzna pofatygował się po swoją partnerkę. Jeśli
dwoje ludzi funkcjonuje jako para, zrozumiałym jest, że mogą
pojawić się prośby z którejś strony, aby wspólnie bywali na ważnych
spotkaniach rodzinnych. Nadto, byłoby nadużyciem Prawa odma-
wianie na prośby zaprzestania stosowania przemocy czy przejawiania
niestosownych zachowań.

3. Wolno mi wyrażać swoje myśli i emocje.

Niebagatelne znaczenie dla higieny zdrowia psychicznego i jakości
relacji międzyludzkich ma wyrażanie emocji w cywilizowany sposób.
Pełnią one bowiem istotne funkcje – takie jak sygnalizowanie
stosunku do różnych wartości oraz informowanie o poziomie
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zaspokojenia poszczególnych potrzeb. Człowiek, który nie mówi,
bez przejawiania agresji, o tym, co go złości, frustruje, smuci, cieszy
czy napawa dumą, jest jak samochód bez deski rozdzielczej – bez
źródła cennych informacji o tym, co w nim działa, co wymaga uwagi,
co dla niego ważne. Emocje pełnią też funkcję motywującą – skła-
niają do takich czy innych zachowań daną osobę i jednostki w jej
otoczeniu.

Czasami pewien rodzaj postępowania, który sugerują emocje, może
nie być skuteczny, ale na szczęście zawsze można podjąć tak zwane
przeciwstawne działanie. Łatwiej o jego zdefiniowanie, gdy omówi
się sprawę z kimś zaufanym, bliskim. Czasami zaś samo wyrażenie
danej emocji jest wystarczające do jej złagodzenia. Natomiast
trzymanie wszystkiego w sobie, ciągłe cenzurowanie pewnych reakcji
emocjonalnych czy wręcz chroniczne robienie dobrej miny do złej
gry to sposoby radzenie sobie z emocjami, od których można się
pochorować. Oczywiście warto także pamiętać o możliwości wyra-
żania pozytywnych emocji – bycia z siebie dumnym, usatysfakcjo-
nowanym swoimi osiągnięciami, radosnym z powodu udanych
doświadczeń, choć świat może próbować człowieka stłamsić, a nawet
z zawiści przygnębić, podcinać skrzydła, atakować za to, że ośmielił
się wyjść przed szereg.

Nadużyciem tego Prawa byłoby wyrzucanie z siebie emocji w sposób
raniący innych ludzi: epatowanie nienawiścią w internecie, komu-
nikowanie pogardy poprzez wyzwiska, wybuchanie złością, stoso-
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wanie przemocy psychicznej w postaci cichych dni by okazać swoje
niezadowolenie, lub przemocy fizycznej jak uderzenia czy szturcha-
nie. Nadużyciem jest też skrajna nietolerancja, usilne narzucanie
własnego punktu widzenia innym ludziom i surowe karanie tych,
którzy ośmielają się obstawać przy swoich opiniach. Wolno nam
mówić, a nie zakrzykiwać, wolno nam wyrażać emocje, ale nie znęcać
się nad innymi, kogoś maltretować czy zmuszać do brania odpowie-
dzialności za poprawę naszego nastroju, co jest zadaniem dla nas.
Wszyscy odpowiadamy za to, co robimy ze swoimi emocjami,
a także jaki jest nasz sposób myślenia.

4. Wolno mi zmienić zdanie.

Niektórzy skłonni są walić głową w mur – obstawać przy przegranej
sprawie. Albo do przesady są lojalni – w stopniu, który ociera się
o dogmatyzm czy jakąś formę fanatyzmu. Niejednokrotnie wiedzie
to takie osoby na skraj przepaści, o czym przypominają dzieje naszej
cywilizacji wykładane na lekcjach historii. Wiele dramatów trwa tak
długo właśnie dlatego, że ludzie nie są skorzy przyznać sobie Prawo
do zmiany zdania. Uważają, że to źle o nich świadczy, gdyż
postrzegają niekonsekwencję jako przejaw braku charakteru czy
słabość. Tymczasem życie to proces dynamiczny – wskazana jest
więc odpowiednia doza elastyczności, bez której trudno zaadaptować
się do zmieniającego się otoczenia. Wolno, a czasami wręcz warto
wycofywać się z zobowiązań, które były poczynione na określonych
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warunkach, jeśli przestały one zachodzić. Kiedy piszemy się na
radosną przejażdżkę, wolno nam od tego odstąpić, jeśli okaże się,
iż samochód nie przeszedł przeglądu technicznego, na przykład nie
ma sprawnych hamulców, a właściciel nie zamierza oddać go do
warsztatu. To samo dotyczy trwania w  związku, które z relacji
wysokiego ryzyka przekształcił się w horror, bo partner przestał nas
szanować, pozostaje czynnie uzależniony bo uporczywie nie leczy
się, ewentualnie zaczął stosować wobec nas różne formy przemocy
i nie zamierza nic z tym robić. Co do zasady, takiej osobie również
dobrze jest przyznać Prawo do zmiany zdania. Może to być dla nas
bardzo wyswobadzające. Jeśli dojrzale uznamy, że druga osoba
mogła przestać nas kochać i wolno jej było nawiązać osobliwy
romans z butelką czy hazardem, przestaniemy po odpowiednim
czasie odwodzić ją od tego. Jest bowiem dorosłym człowiekiem,
zdolnym i uprawnionym do decydowania o swoim losie. Ratunek
przed krzywdzącą relacją może zatem przynieść jednoczesne przy-
znanie tego Prawa obu stronom.

Z nadużyciem mamy natomiast do czynienia dla przykładu wtedy,
gdy próbuje się je stosować jako alibi dla manipulacji. Perfidne
rzucanie słów na wiatr, narażanie na uczucie zawiedzionych nadziei
i frustrację, niespełniane obietnice bywają narzędziem osób zdolnych
powiedzieć wszystko, byle tylko skłonić nas do określonego postę-
powania. Pospolitych kłamstw i krętactw nie należy nazywać zmianą
zdania! Brak asertywności też nie jest usprawiedliwieniem.
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5. Wolno mi nie być osobą doskonałą i mam prawo uczyć się na
błędach.

Ludzie, z którymi rozmawia się na temat tego Prawa, nierzadko
zarzekają się, iż ma ono dla nich głęboki sens i chętnie podpisaliby
się pod nim obiema rękami. Jednocześnie wskazują, że trudno jest
im przyznawać je sobie w praktyce. Oto bowiem okazuje się, że
brakuj im narzędzi, którymi mogliby faktycznie wpłynąć na własne
funkcjonowanie w tym kontekście. Temat ten zostanie obszernie
omówiony w rozdziale na temat korekty dialogu wewnętrznego.
W  tym miejscu warto odnotować, że połowa sukcesu to nie
pogarszać sprawy. Popełnienie błędu czy odnotowanie własnej
niedoskonałości zazwyczaj jawi się jako wystarczająco dokuczliwe.
Nie trzeba dodatkowo jeszcze sobie za to dokuczać. Kiedy zaczynają
przychodzić do głowy myśli pełne samokrytycyzmu, warto spróbo-
wać powiedzieć „stop” i zakwestionować ich przekaz. Ostatecznie
to tylko myśli, które o niczym nie świadczą, nie przesądzają. Można
też stosować dyfuzję – przyjrzeć się im jakby to były liście płynące
po rzece, które rychło znikają z pola widzenia. Myśl jest jak chmura
na niebie, a nie samo niebo – umysł nie jest tym, co w nim zachodzi.
Refleksja „jestem nieudacznikiem” nie stanowi prawdy na nasz temat
– jest tylko automatyczną myślą, która zatem przyszła do głowy
niezamówiona, ale da się ją podważyć lub odrzucić jako pozbawioną
znaczenia. Jesteśmy ludźmi, a więc z natury istotami nieperfekcyj-
nymi. Błędy natomiast są częścią procesu uczenia się i dążenia do
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samorealizacji. To ludzkie, że się potykamy. Alternatywą dla
samokrytycyzmu jest coś, co psycholodzy określają jako autokorekta
– zmienianie swojego postępowania w sposób dający potencjalnie
większe szanse powodzenia. Jeśli tak się do nieudanych prób
podchodzi, nie jawią się one nigdy jak pasmo porażek, lecz jak
poszukiwanie optymalnego rozstrzygnięcia.

Nadużyciem tego Prawa jest stosowanie go jako pretekstu do
popełniania w nieskończoność tych samych błędów, zrzucanie na
innych odpowiedzialności za swoje życiowe niepowodzenia, żero-
wanie na czyimś współczuciu, a także roszczeniowe podejście do
świata czyli postawa „daj, wyręcz, uratuj” u osób, które mają lub
mogą zdobyć zasoby, by samemu sobie radzić.

6. Wolno mi obstawać przy własnych wartościach i mieć osobiste
standardy.

Jeśli nie znamy swoich wartości, coś nami kieruje z ukrycia. Mówi
się wprawdzie, że każda droga skrywa cel, którego nie znamy
wyruszając w podróż, i coś w tym jest, jakkolwiek nie zmienia to
faktu, że lepiej jest mieć orientację w terenie oraz wiedzieć czym się
kierować, bo to znacząco przyśpiesza i ułatwia cały proces. Można
też dzięki temu trafić tam, gdzie się chce zamiast w miejsce
całkowicie niepożądane. W relacjach z innymi ludźmi wydajniej
jesteśmy w stanie dochodzić do kompromisów, jeśli posiadamy
hierarchię wartości i jesteśmy jej świadomi. W ostatecznym rozra-
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chunku sprzyja to realizacji kariery życiowej, w której inni ludzie
częstokroć odgrywają istotną lub wręcz doniosłą rolę. Znając swoje
wartości i przyznając sobie Prawo do obstawania przy nich, a także
posiadając osobiste standardy na przykład względem jakości związku
uczuciowego czy przyjaźni, możemy z rozmysłem decydować, jakimi
ludźmi chcemy się otaczać, a kogo unikać. Istnieje zdecydowanie
niższe ryzyko, że wpadnie się w tak zwane złe towarzystwo lub
ugrzęźnie w jałowym związku albo wyląduje w toksycznej znajomo-
ści, jeśli okażemy sobie troskę poprzez realne uwzględnianie osobi-
stych standardów jakości. O ludziach, którzy zwykli to robić, mówi
się, że mają charakter, kręgosłup moralny, są kimś asertywnym. Te
pozytywne określenia trafnie ukazują, jak ważne jest Prawo,
o  którym tu mowa. Ćwiczenia związane z określaniem spraw
kluczowych można wykonać na warsztatach autora publikacji.

Nadużyciem tego Prawa mogłoby być usilne narzucanie własnych
wartości innym ludziom – zwłaszcza wykorzystując do tego prze-
moc. Czasami można też zatracić się, popaść w przesadny idealizm
i w efekcie stać się kimś za mało elastycznym. Świat nie jest
perfekcyjny – warto na to brać dużą poprawkę w trakcie starań, by
żyć według własnych wartości. Byłoby wręcz utrapieniem podcho-
dzenie do tego tematu w sposób zbyt radykalny, skrajnie dogma-
tyczny. Między czernią i bielą są jeszcze odcienie szarości – spektrum
jest dostępnych opcji jest bardzo szerokie. Mieszczenie się w nim
może być jak najbardziej optymalne.
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7. Wolno mi decydować o sobie i samemu ustalać swoje priorytety.

Niektórzy ludzie są, jak to określa psychologia, zewnątrzsterowni.
Nie siedzą za kierownicą swojego życia, ale raczej na tylnym
siedzeniu lub wręcz są zamknięci w bagażniku przez jakiegoś
porywacza! Trudno w takiej sytuacji doświadczać poczucia koheren-
cji czyli sensowności, zrozumiałości i wpływu na swój los. To
natomiast negatywnie wpływa na ocenę jakości życia i zwiększa
ryzyko doznawania beznadziei. Człowiek, który chce takim przy-
krościom zapobiec, powinien spróbować wziąć odpowiedzialność
za swoje położenie – chwycić byka za rogi, przejąć ster, by pokiero-
wać swoim życiem z rozmysłem, przy tym radykalnie akceptując to,
czego nie da się zmienić. Istotnym elementem takiej postawy jest
uświęcony stosunek do czasu. Ciężko zarządzać czymkolwiek, jeśli
nie wie się, ile tego zasobu potrzeba na poszczególne operacje.
Pokrzepiające, że w ludzkim życiu niejednokrotnie da się oszacować,
ile zajmą niektóre procesy. Starając się być kowalem własnego losu,
co prawdę mówiąc jest dalece ograniczone, można zmaksymalizować
szanse powodzenia w wybranych dziedzinach. To, jakie miałyby to
być obszary, zależy w znacznej mierze od priorytetów – tego, na ile
ważne są dla nas określone wartości. Uporządkowanie ich sprawia,
że nie czujemy się, jakbyśmy dryfowali. Nie musimy też stale pytać
innych o zdanie, prosić o poradę i wskazanie kierunku. Nie jesteśmy
skazani na cudze widzimisię. To priorytety nam doradzają, więc
możemy sami wspierać się w trakcie drogi ku obranym celom.
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Nadużyciem tego Prawa może być przesadny eskapizm – utopijna
ucieczka przed życiem w fantazjowanie o nieograniczonej wolności
i totalnej swobodzie bądź pełnej kontroli nad wszystkim. Można
też popaść w skrajność – starać się być supersamowystarczalnym, co
udaremni nawiązywanie głębszych relacji, bo ich istotą jest do
pewnego stopnia poleganie na drugiej osobie.

8. Wolno mi nie brać odpowiedzialności za cudze problemy,
działania, uczucia, a także nie być empatycznym.

Niektórzy mają bardzo silną tendencję do tego, by kogoś wybawiać,
ratować, holować przez życie, własnym kosztem uszczęśliwiać,
prowadzić, oświecać czy nakierowywać. Bywa to dla wielu ludzi
sposobem odwracania uwagi od własnych problemów. Kto skupia
się na innych – nie koncentruje się na sobie. A to mogłoby być
znacznie trudniejsze. Trzeba wtedy bowiem spojrzeć prawdzie
w oczy – ujrzeć siebie wraz ze wszystkimi deficytami, niedoskona-
łościami i tematami do przepracowania. Bycie kimś w rodzaju
ratownika może też doraźnie poprawiać samoocenę – łechtać ego.
Na krótką metę może dawać poczucie silnej kontroli, a nawet
władzy, co poniekąd koi lęk przed śmiercią – według teorii opano-
wywania trwogi jedno z najbardziej dojmujących ludzkich odczuć.
Opiekowanie się innymi może niekiedy zwiększać szansę, że nie
zostanie się porzuconym – zwłaszcza, jeśli ich wręcz uzależnia się
od tego typu pomocy. Problem polega na tym, że ci ludzie mogą
w pewnym momencie rozleniwić się i oczekiwać wyręczania nawet
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wtedy, gdy równie dobrze byliby w stanie radzić sobie sami.
W  innych wypadkach swoista nadopiekuńczość może stanowić
utrapienie, formę sprawowania władzy, co nie ma wiele wspólnego
z partnerstwem. Osoba traktowana w ten sposób może zacząć się
odsuwać, by zachować higieniczny i potrzebny jej do samorealizacji
dystans. Człowiek, który skłonny jest przedobrzyć z oferowaniem
opieki, bywa chronicznie wyczerpany, często doświadcza poczucia
niedocenienia i nierzadko zmaga się z silnym zatroskaniem o losy
innych. Tak czy inaczej negatywne konsekwencje przesadnego
wchodzenia w rolę Matki Teresy mogą być przejmujące bądź
dramatyczne. Z tego względu zdecydowanie warto przyznawać sobie
Prawdo do tego, aby nie wchodzić w cudze buty, nie być nadmiernie
empatycznym, nie ratować zawsze wszystkich, którzy o to poproszą.
Jest się całkowicie w porządku nawet wówczas, gdy nie pomaga się
każdemu, kto na to liczy. Zwłaszcza, że pomaganie może być dla
kogoś szkodliwe – żadne dziecko nie nauczyłoby się jeździć na
rowerze, gdyby rodzic asekurował je bez przerwy. Zresztą, jak
mawiają psycholodzy, pomaganie jest łatwe, ale pomaganie sku-
teczne to już zupełnie inna historia. Warto mierzyć siły na zamiary
– nie bawić się w wybawcę, bo wybawianie nie jest zabawą, gdyż
bierze się odpowiedzialność za drugiego człowieka.

Z nadużyciem tego Prawa mielibyśmy natomiast do czynienia, gdy
ktoś z premedytacją wywołuje określone problemy lub uczucia
partnera na przykład poprzez świadome zaniechania, a potem
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umywa ręce. Czasami ludzie skłonni są też korzystać z jakiegoś
wsparcia, ale samemu absolutnie nie oferować czegoś podobnego
w zamian, choć byliby w stanie. Zrozumiałe, że może to wywołać
poczucie niesprawiedliwości u człowieka, który wnosi do relacji
wiele, zaś sam w chwilach słabości ustawicznie nie może liczyć na
pomocną dłoń.

9. Wolno mi dbać o własne bezpieczeństwo i oczekiwać uczciwości
od innych.

Istnieją ludzie dzień po dniu zadający sobie w duchu pytanie „kto
się mną zaopiekuje?” Skłonne są to robić zwłaszcza niektóre kobiety
utożsamiające poczucie bezpieczeństwa z męską troską i ekonomicz-
nym zabezpieczeniem gwarantowanym przez mężczyznę. Panowie
też czasem myślą podobnie o dobrze sytuowanych kobietach. Bywa
i tak, że ludzie pytają siebie „kiedy wreszcie mnie ktoś pokocha
i  uchroni przed cierpieniem?” albo „któż mnie ocali przed sobą
samym?” bądź „kto mnie ocali przed bólem braku miłości?” Nad-
mierne utożsamianie bezpieczeństwa z czynnikami zewnętrznymi
sprawia, że człowiek przestaje brać sprawy w swoje ręce w optymal-
nym stopniu. Alternatywą jest przyznanie sobie Prawa do troski
o to, by nic nam nie zagrażało. To praca, którą musimy wykonać
sami, by nie uzależnić się, nie polegać przesadnie na innych i nie
marnować potencjału drzemiącego w nas samych. Uwieszanie się
na kimś, bycie swoistym bluszczem, oczekiwanie, że ktoś będzie nas
niósł na barkach przez życie, niańczył lub nam matkował albo grał
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rolę rodzica zamiast partnera – to częste symptomy niedojrzałości
a zarazem blokady do jej osiągnięcia. Na tym polega błędne koło
lekceważenia tego Prawa – kiedy nie troszczymy się o siebie
w  zadowalającym stopniu, tym bardziej szukamy kogoś, kto nas
wyręczy. A im bardziej udaje nam się takie relacje tworzyć, w tym
większym jesteśmy niebezpieczeństwie, gdyż zdajemy się na cudze
kaprysy, łaskę i niełaskę. Gdy zaś ma to miejsce, jeszcze usilniej
szukamy ratunku... I tak błędne koło zamyka się. Co gorsza, będąc
w tak niezręcznym położeniu trudno realnie oczekiwać uczciwości
od innych, ponieważ znajdując się w sytuacji bez wyjścia, nie mamy
jak tego wyegzekwować. Kiedy ktoś widzi, że jesteśmy od niego
zależni, może to bezkarnie wykorzystywać. Jako że bywamy dość
mocno zdeterminowani przez czynniki sytuacyjne, nawet całkiem
przyzwoity człowiek może zacząć postępować niegodziwie, skoro
uchodziłoby mu to płazem. Nie wszyscy tak zrobią, ale w miarę
możliwości lepiej nie sprawdzać, co i tak uda się zapewne tylko
w ograniczonym zakresie.

Nadużyciem tego Prawa może być przesadne asekuranctwo i odże-
gnywanie się od jakiegokolwiek ryzyka. W skrajnym wypadku może
to doprowadzić do całkowitej życiowej stagnacji oraz izolowania się
od ludzi, by zapobiec rozczarowaniom, niepowodzeniom, zranie-
niom, które jednak są naturalną częścią egzystencji. Nadużyciem
byłoby też przesadne zabezpieczanie siebie i innych – ciągłe
sprawdzanie swoich myśli, ocenianie odczuwanej miłości czy
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poziomu niepokoju, nieustanne monitorowanie własnego stanu
fizjologicznego, próby kontrolowania partnera, inwigilowanie go,
ustawiczne żądanie zapewnień i gwarancji uczuć, dowodów wierno-
ści, co jest niebywale uciążliwe i może popsuć nawet dobrze
zapowiadający się związek. W skrajnych wypadkach nadużywanie
tego Prawa jest czynnikiem sprzyjającym poważnym zaburzeniom
psychicznym.

10.Wolno mi czuć złość na kogoś, kogo kocham.

Ludzie boją się złości. Kojarzy im się ona z awanturami, rzucaniem
się sobie do gardeł, walką na noże, bijatykami, wojną i strzelaniem
ostrą amunicją. Skłania ich to do przyjmowania negatywnych
przekonań na temat tej emocji, oraz do jej cenzury. Gdy tak się
dzieje, niekiedy wyciągają daleko idące wnioski podczas jej doświad-
czania. Złość, podobnie jak inne emocje, pełni pożyteczne funkcje.
Sygnalizuje, że coś przekracza nasze granice, koliduje z naszymi
planami, stoi w sprzeczności z jakąś ważną dla nas wartością. Daje
zastrzyk energii, mobilizuje do wytężonych starań na rzecz tego, co
istotne w określonej sytuacji. Jeśli tylko jest kanalizowana w zdro-
worozsądkowy sposób, wyrażana bez agresji, mówi się o niej
w cywilizowany sposób, zwykle nie stanowi kłopotu. Czasami może
się pojawić w odpowiedzi na coś, co zrobił, powiedział partner.
Nawet wtedy bywa oznaką miłości – gdyby bowiem coś podobnego
zrobił ktoś nam obojętny, prawdopodobnie w wielu wypadkach
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niespecjalnie byśmy się tym przejęli. Innymi słowy zdarza się, iż
odczuwamy złość, właśnie dlatego, że kogoś kochamy.

Nadużyciem tego prawa byłoby utożsamianie złości czy uczucia
zawodu albo innych negatywnych emocji z miłością. Odczucia te
mogą się niekiedy pojawić, ale nie są istotą uczucia, które miałoby
łączyć ludzi w relacji. Jeśli ktoś przede wszystkim tego doświadcza
w związku, a mimo to decyduje się go kontynuować, to być może
kieruje nim neurotyczna potrzeba miłości. Wynika ona najprawdo-
podobniej z charakteru relacji z rodzicem w dzieciństwie. Jeśli
opiekun lekceważył dziecko, odtrącał je, kiedy bardzo potrzebowało
uwagi, albo źle się z nim obchodził, dorosła osoba może odtwarzać
tę historię podążając po dawno utworzonych śladach emocjonalnego
bólu, wyznając taką definicję miłości, która przysparza powodów do
przeżywania cierpienia, napięcia, niepokoju, smutku, frustracji,
a  nawet samotności. Dziecko opuszczone wyrasta czasem na
dorosłego, który samego siebie opuszcza – na przykład stwarzając
w związku dystans, w wyniku którego nie może zaznać bliskości.
Bywa także jeszcze gorzej... Dzieci niekochane czasem w dorosłym
życiu na własne życzenie skazują się na brak uczucia. Groźnie jest
też wtedy, gdy bycie odrzucanym, z rozmysłem narażanym na nader
częste i silne doświadczanie gniewu, osobie z neurotyczną potrzebą
miłości jawi się jako przejaw zaangażowania, więzi uczuciowej,
wręcz dowód adekwatności połączenia. Tymczasem raczej należa-
łoby to rozumieć jako uczuciową zawiłość, swoiste powikłanie,
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w  wyniku którego odtwarza się dawny scenariusz doznawania
dyskomfortu w kontakcie z kimś, po kim spodziewamy się zażyłego
kontaktu. Podsumowując, nadużyciem tego Prawa jest lekceważenie
tej funkcji złości, która z dobrych powodów mobilizuje do starań
o  ratunek, poprawę w obszarze bliskich związków, a zwłaszcza
uznawanie, iż gniew podkreśla jak dana relacja jest mocna i znacząca,
gdy naprawdę te refleksje są pobożnymi życzeniami. Nadużywać
można także przyznawania tego prawa innym – przyzwalanie na
niekontrolowane wybuchy złości, akty przemocy fizycznej, wyzwiska
czy psychiczne maltretowanie. Odczuwanie tej przykrej emocji jest
nieuniknione, ale forma jej wyrażania musi mieścić się w granicach
rozsądku. Godzenie się na to, by było inaczej, jest dawaniem
zielonego światła złemu traktowaniu.

11.Wolno mi powiedzieć „nie wiem”, „nie umiem”.

Nikt nie jest alfą i omegą. Każdemu może coś umknąć. Nie zawsze
jesteśmy doskonale przygotowani. Nie trzeba udawać, że znamy
odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie jest żadną ujmą udzielenie
zgodnej z prawdą informacji na temat braku pewnej wiedzy
w danym momencie. Nawet wykładowcy uniwersyteccy nie są jak
encyklopedie, które otwiera się na dowolnej stronie, by uzyskać
potrzebne wskazówki. To nie hańba, nie wstyd, lecz coś zupełnie
naturalnego. Dobrze jest czasem poradzić się kogoś, komuś zlecić
wykonanie czegoś za nas, skonsultować swoje rozterki z osobą
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bardziej kompetentną bądź obiektywną, bo niezaangażowaną
emocjonalnie w sprawę. Jeśli chodzi o bliskie związki, tego typu
doradcą może być psycholog, terapeuta par bądź inny specjalista,
posiadający pewne rozeznanie. Czasami kimś takim może okazać
się również starający się zachować bezstronność członek rodziny.

Życie pisze zaskakujące scenariusze – zdarza się, że nie wiadomo
jak się zachować w niezwykłych sytuacjach, jak zareagować na pewne
okoliczności czy zachowania partnera. Kiedy coś wydaje się abso-
lutnie obce, całkowicie niepojęte, wręcz zagadkowe, dobrze jest dać
sobie trochę czasu do namysłu. I skorzystać ze wsparcia społecznego
zamiast wstydzić się niewiedzy bądź braku rozeznania. Totalnie
tajemnicze bądź wieloznaczne postępowanie wolno nam poddać
refleksji z kimś, kto może mieć jakieś zdanie na ten temat.

Jeśli nie skorzysta się z tego Prawa, osoby mające złe zamiary
z łatwością mogą wykorzystywać niepewność i dyrygować człowie-
kiem by wmanewrować go w osobliwe historie.

Nadużyciem tego Prawa byłaby ignorancja lub wręcz spodziewanie
się, że świat będzie odrabiał lekcje za nas i wyręczał w zakresie
dostarczania niezbędnych informacji. To tak nie działa, więc ktoś,
kto tego oczekuje, może się przeliczyć. Albo związać z kimś,
kreującym się na guru, choć jest zwykłym szarlatanem i zamierza
wodzić partnerem za nos dla frajdy lub korzyści. Ewentualnie być
podatnym na złe rady osób tylko pozornie życzliwych.
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12.Wolno mi powiedzieć „boję się”.

Zwłaszcza mężczyźni skłonni są udawać, że się nie boją, a nawet
usilnie podkreślać własną nieustraszoność. Brawura bywa dla nich
zgubna, podczas gdy obawy pełnią niekiedy w ludzkim życiu bardzo
pożyteczne funkcje. Ileż osób byłoby wolnych od nałogów, gdyby
dopuściło do głosu strach przed rakiem wskutek korzystania
z  nikotyny, przed odwyknięciem od dyskomfortu psychicznego
wskutek ratowania się narkotykami, czy przed stratą majątku
i rodziny w następstwie grania w kasynie. Ileż osób ewakuowałoby
się w porę i zapobiegło wielkim krzywdom w toksycznych związ-
kach, gdyby tylko ośmielili się spojrzeć prawdzie w oczy, dostrzec
sygnały ostrzegawcze i wybrać ratunek zamiast emocjonalnego
kaskaderstwa, szkodliwej zuchwałości. Ileż mniej byłoby szoku,
niedowierzania, załamań i rozpaczy, gdyby ludzie zawierając związek
małżeński rozumieli, że to umowa prawna nakładająca na poszcze-
gólne strony określone zobowiązania, które mogą być egzekwowane
także podczas rozwodu i na długo po nim.

Nadużywanie tego Prawa polegałoby natomiast na życiu w cieniu
strachu – przyzwalaniu sobie na uciekanie w popłochu przed
problemami, wyzwaniami czy potencjalnym niepowodzeniem.
Czasami najbardziej adaptacyjnym rozwiązaniem jest stawienie
czoła swoim obawom, by się przekonać, że strach ma wielkie oczy.
Lęk nie powinien stanowić alibi dla bezczynności, wycofania.



83

13.Wolno mi być kimś wyjątkowym; mam prawo być sobą.

Człowiek skłonny jest ograniczać ekspozycję siebie z obawy przed
odrzuceniem. Rzeczywiście dobrze jest mieć wpływ na to, kiedy,
komu i w jakich kontekstach ujawniamy informacje na swój temat.
Przesadą byłaby jednak nadmierna koncentracja na zarządzaniu
wizerunkiem, gdyż trudno wówczas o swobodę, spontaniczność,
a jest to potrzebne do nieskrępowanej ekspresji własnej osobowości.
Nieodzowna jest właściwa doza samowiedzy – jakże być sobą, jeśli
nie ma się rozeznania, kim się jest? Bez tego typu wtajemniczenia
człowiek częstokroć jawi się jako ktoś przypadkowy, efemeryczny,
niestały, a przez to mętny, mało pociągający lub wręcz wzbudzający
lęk bądź odrazę. Człowiek miałki, nie mający nic do powiedzenia,
nieskory do zajmowania stanowiska, wycofany jest człowiekiem bez
siły przebicia. Przypomina liść miotany przez wiatr lub tratwę
rzucaną z miejsca w miejsce przez wzburzone morze. Nie tylko
nikogo (także siebie samego) nie obchodzi, ale też jego los jest
w  zasadzie przesądzony. Najlepszym, co może go spotkać, jest
podążanie utartymi szlakami – życie pod dyktando innych ludzi,
funkcjonowanie jak marionetka, którą ktoś steruje pociągając za
sznurki. Taka jednostka jest pozbawionym znaczenia trybikiem
w machinie zarządzanej przez taką czy inną religię akurat popularną
na danej szerokości geograficznej oraz system światopoglądowy,
który promują dla swych korzyści różne środowiska. Osoba, która
nie daje sobie Prawa do bycia sobą, skazuje się więc na los poddań-
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czy, bycie niewolnikiem cudzych pomysłów na życie, a zatem
znacząco pozbawia się okazji do realizowania drzemiącego w niej
potencjału.

Nadużyciem tego Prawa byłoby natomiast unieszczęśliwiające
oderwanie od społeczeństwa, bycie kompletnym odszczepieńcem,
dziwakiem, który nie ma szans na zaspokojenie swoich potrzeb
w relacjach z innymi osobami. Nadużyciem byłoby też nadmierne
umiłowanie własnych szczególnych preferencji czy apetytów i pod-
porządkowanie im zbyt dużej części życia, co w praktyce skazywa-
łoby na wieczne nieusatysfakcjonowanie czy powodowało in-
strumentalne traktowanie i krzywdzenie innych ludzi. Kłopotliwe
mogłyby także być: popadnięcie w utopijny samozachwyt, narcy-
styczne adorowanie siebie czy absolutna bezkompromisowość.

14.Wolno mi nie usprawiedliwiać ani nie podawać powodów
swojego zachowania.

Niektórzy ludzie tłumaczą się niemal ze wszystkiego. Ciągle się
usprawiedliwiają. Są zakładnikami poczucia winy czy wstydu, więc
gorączkowo starają się z tymi emocjami uporać, podając jak najprę-
dzej możliwie wyczerpujące wyjaśnienia. Pewnie czasami warto
podać powody swojego postępowania, a nawet jest ze wszech miar
wskazane, by przynajmniej trochę uargumentować stanowisko.
Mimo to dobrze jest odnotować, że równie dobrze wolno sobie
wyjaśnienia odpuścić. Zwłaszcza, gdy miałyby być strzępieniem
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języka po próżnicy albo mogłyby zostać użyte do prób przekonania
nas do zmiany zdania. Każdy akwizytor marzy o tym, by ktoś wdał
się z nim w rozmowę, bo tak długo, jak to trwa, ma potencjalnego
kupca na haczyku. Kiedy dyskusja się kończy, domokrążca jest
niepocieszony, bo to oznacza, że nie może dalej kogoś urabiać.
W relacjach – bliższych i dalszych – roztropnie jest pamiętać o tym
Prawie, by nie dawać się wciągać w niepotrzebne dysputy podczas
gdy nasze stanowisko zostało wyczerpująco przedstawione. Nie
zawsze jesteśmy winni komuś rozległe wyjaśnienia – często wystar-
czy zdawkowa odpowiedź. Nierzadko dobrze jest powiedzieć sobie
w duchu „mój wybór, moja sprawa” i po prostu żyć zamiast prosić
o pozwolenie.

Nadużyciem byłoby zasłanianie się tym Prawem w celu ukrywania
swoich prawdziwych intencji czy niecnych uczynków, szczególnie
w sytuacji, kiedy komuś wręcz należą się wyjaśnienia. Problema-
tyczne byłoby też rozmyślne trzymanie ludzi w niepewności,
mącenie wody by zdawała się głębsza czy stawianie się na pozycji
kogoś w rodzaju wodza lub dyktatora, który przed nikim nie musi
się tłumaczyć. Złośliwe zaniechania w zakresie wyjaśnień bywają
też niekiedy formą przemocy psychicznej – na przykład ktoś może
dokuczać partnerowi poprzez stosowanie cichych dni, a zapytany
o co chodzi lub poproszony o rozmowę, odpowiadać, że nie zamierza
się tłumaczyć. Te Prawo nie powinno być alibi dla rozmyślnego
wyrządzania komuś krzywdy. Nadużywanie go w dłuższej perspek-
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tywie czasu może znacząco obniżyć jakość relacji, więc należy
zachować zdroworozsądkowy umiar.

15. Wolno mi uwzględniać swoje emocje podejmując decyzje.

Emocje nie są nam dane przez naturę bez powodu. Ewolucja nie
działa nam na przekór. To nie jest złośliwość losu, że je posiadamy.
Pełnią one bowiem pożyteczne funkcje, które jednak nie zawsze
łatwo rozszyfrować. Dzieje się tak na ogół dlatego, że ludzie miewają
bardzo problemowe przeświadczenia na temat emocji. To one
zniekształcają odbiór tych reakcji naszego organizmu, zwrotnie na
nie wpływają, a przez to komplikują sprawę. Niektórzy trzymaliby
je jak złe psy za ogrodzeniem, tłumili, zamrażali, byle tylko trzymać
z dala od świadomości. W efekcie nie korzystają właściwie z drze-
miącego w nich potencjału – motywacyjnego oraz informacyjnego.
Biorąc pod uwagę to, czy emocja raczej jest realnie adekwatna, raczej
odpowiadająca okazji, oraz to, czy raczej skłania do czegoś adapta-
cyjnego, pożytecznego w kontekście życia osoby, warto różnie się
z nią obejść. Niżej opisana, swoista instrukcja obsługi emocji udziela
przydatnych wskazówek na temat tego, jak je traktować. Zwiększa
to szanse optymalnego ich spożytkowania oraz ogranicza ryzyko
nadużycia omawianego tu Prawa, co czasem groziłoby wręcz
katastrofą. Byłoby problemem na przykład wtedy, gdy ktoś odpycha
od siebie uczucia rozczarowania, frustrację i poczucie krzywdy, które
pojawiały się w odpowiedzi na złe traktowanie. W imię ocalenia
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związku oraz podtrzymania złudzeń ludzie czasami odrzucają
emocje, bo gdyby je do siebie dopuścili, musieliby przestać żyć
w zaprzeczeniu i udawać, iż wszystko jest super.

Co robić zależnie od tego, czy emocja pasuje do faktów oraz czy
podjęte lub planowane działanie jest skuteczne, pożyteczne, sen-
sowne? Zalecenia są oznaczone liczbami 1), 2), 3), natomiast
przykłady są oznaczone literami a), b), c), d).

Wariant pierwszy: emocja pasuje do faktów
i działanie pod jej wpływem jest skuteczne, sensowne

1) Bądź świadom bieżącej emocji, zrób z niej użytek zamiast ją
tłumić lub jej unikać, co przyniosłoby efekty odwrotne od zamie-
rzonych;
a) kiedy kochasz, upajaj się tym;
b) kiedy boisz się, że dziecko zbiegnie z wąskiego chodnika na
ruchliwą ulicę, czuj ten strach, by zapewnić dziecku lepszą ochronę
trzymając je trochę mocniej za rękę.

2) Działaj zgodnie z emocją - uwzględniaj ją;
a) gdy boisz się iść ciemną, złowrogą uliczką, znajdź inną drogę;
b) jeśli tęsknisz za partnerem, spotykaj się z nim częściej;
c) złoszcząc się na partnera, bo zawiódł, asertywnie wyraź to;
d) jeśli wstydzisz się zdarzeń z przeszłości, które mogłyby doprowa-
dzić do odrzucenia społecznego, gdyby inni się o nich dowiedzieli,
zachowaj je dla siebie.
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3) Angażuj się w rozwiązanie problemów, postaraj się skutecznie
załatwić sprawę;
a) gdy jesteś zły, że współpracownik zrzuca na ciebie część własnych
obowiązków, wykorzystaj asertywność, aby mu na to nie pozwalać;
b) gdy obawiasz się utraty bagażu podczas podróży, ubezpiecz go;
c) jeśli jest ci przykro, że otrzymałeś produkt niezgodny z opisem,
użyj umiejętności związanych ze skutecznością interpersonalną
i  zwróć go, wywalcz zwrot pieniędzy lub wymianę towaru na
właściwy.

Wariant drugi: emocja pasuje do faktów
ALE działanie pod jej wpływem NIE jest skuteczne, sensowne

1) Nie działaj zgodnie z emocją, rozważ przeciwstawne działanie;
a) jeśli masz przykrą dolegliwość i wstydzisz się iść do lekarza, mimo
to skonsultuj się ze specjalistą;
b) jeśli ktoś raptownie zajeżdża ci drogę i powoduje twój gniew,
więc masz ochotę trąbić i ruszyć za nim w pościg, by mu oznajmić,
że źle prowadzi auto, zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność lub
zjedź na najbliższą stację benzynową i zatrzymaj się, żeby ochłonąć;
c) jeśli twoja mama umiera i jesteś bardzo smutny, ale ona nie znosi,
kiedy ludzie w jej otoczeniu są przygnębieni, przynoś jej dobre
nowiny i skup się na pozytywnych wydarzeniach;
d) jeśli jesteś przygnębiony i masz ochotę usiąść oraz załamać ręce,
poszukuj rozwiązań i sposobów na bezpieczną poprawę nastroju.
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Tak zwane przeciwstawne działanie JEST mądrym wyborem, gdy
bardziej opłaca się postąpić wbrew temu, co mówią emocje. Na
przykład czując znudzenie warto mimo to kontynuować naukę, by
zdać egzamin, zaś czując strach przed niepowodzeniem warto mimo
to próbować coś osiągnąć zamiast unikać okazji. Przeciwstawne
działanie NIE JEST natomiast mądrym wyborem, gdy działając
wbrew emocjom możemy podtrzymać złą sytuację lub ją pogorszyć.
Na przykład lekceważenie złości po tym, gdy ktoś nas długo
krzywdził, może narazić na kolejne akty przemocy.

Wariant trzeci: emocja NIE pasuje do faktów,
a działanie pod jej wpływem NIE jest skuteczne, sensowne

1) Nie działaj pod wpływem emocji, gdyż istnieje ryzyko, że nieade-
kwatna emocja popchnie cię do niewłaściwego postępowania.

2) Dopasuj swoje myśli do faktów, w razie potrzeby aktywnie szukaj
nowych dowodów i argumentów, by zmieniając swój sposób
myślenia zacząć odczuwać adekwatną emocję.

3) Podejmij przeciwstawne działanie, zmień zachowanie w celu
zmiany emocji;
a) jeśli boisz się składać podania o pracę, bo uważasz, że i tak jej nie
dostaniesz, więc to będzie strata czasu oraz kompromitacja, zbierz
się na odwagę i staraj się o pracę mimo wszystko;
b) jeśli boisz się zagadywać do płci przeciwnej, rób to;
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c) jeśli czujesz złość nie mając pewności czy ktoś faktycznie jest
przyczyną twoich problemów, zamiast go atakować, wyjaśnij sprawę
w spokojny, cywilizowany sposób;
d) jeśli czujesz głęboki smutek choć nic negatywnego cię nie
spotkało, zamiast leżeć bezczynnie cały dzień, spróbuj zrobić coś
choć trochę radosnego lub satysfakcjonującego.

Wariant czwarty: emocja NIE pasuje do faktów,
ALE działanie pode jej wpływem JEST skuteczne, sensowne

1) Bądź świadom bieżącej emocji, czasami sama emocja jest
skuteczna, bo mobilizuje cię do konkretnych działań lub ułatwia
przejście przez sytuację;
a) jeśli w danym momencie wszystko wskazuje na to, że sytuacja jest
bez perspektyw, a więc nadzieja nie jest trafna, i tak możesz ją
odczuwać poszukując rozwiązań, przy okazji czegoś się ucząc;
b) jeśli stoisz w długiej kolejce, nie ma nic niewłaściwego w tym, że
czujesz wdzięczność (np. za możliwość treningu uważności lub bycia
cierpliwym albo przeglądania wiadomości na telefonie), bo pozwala
ci to lepiej spożytkować ten czas aniżeli wtedy, gdybyś był ziryto-
wany i zniecierpliwiony, tak jak pozostali oczekujący.

2) Z godnością zaakceptuj konsekwencje;
a) jeśli czując nieadekwatną złość skutecznie narzucasz partnerowi
określone zachowanie, pogódź się z tym, że wystawia to na próbę
wasz związek;
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b) jeśli czując nieadekwatny smutek wpędzasz partnera w poczucie
winy choć nie wyrządził ci krzywdy, pogódź się z tym, że może to
źle wpłynąć na waszą relację.

16.Wolno mi mieć czas i miejsce tylko dla siebie.

Związki z innymi ludźmi bywają uznawane za bardzo ważne. Wiele
można się dowiedzieć na swój temat obserwując własne doświad-
czenie przebywania z innym człowiekiem. Nie zmienia to faktu, że
wskazane jest, by do kontaktu ze sobą przynajmniej okazjonalnie
dochodziło w sytuacji samotności – kiedy nie wchodzi się z nikim
w interakcję. Możemy wtedy pogłębiać samowiedzę, zajmować się
samorozwojem, dopuszczać do głosu swoje refleksje i monitorować
potrzeby, ustalać priorytety, a także najzwyczajniej w świecie wrzucić
na luz, by miło spędzać czas we własnym towarzystwie. Każdemu
potrzeba trochę przestrzeni, nawet jeśli jest w bardzo czułej,
intymnej i udanej relacji miłosnej. Dla higieny dobrze jest troszczyć
się o pewną dozę dystansu, miejsca tylko dla siebie.

Nadużyciem tego Prawa byłoby natomiast wykorzystanie go jako
pretekstu do wycofywania się rakiem z powziętych postanowień,
danego słowa, poważnych zobowiązań wobec drugiego człowieka.
Jeśli finanse i sytuacja życiowa pary jasno wskazują, że obie strony
mogą sobie pozwolić na urlop tylko raz w roku, a jedno z dwojga za
plecami wykorzystuje cały budżet na własne luksusowe wakacje, nie
jest to fair. Jeśli dwoje ludzie postanawia założyć rodzinę, a potem
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któreś z dwojga w środku srogiej zimy decyduje się realizować swoje
skrajnie groźne hobby i zdobywać górskie szczyty ryzykując zdrowie
i życie, naraża drugą osobę na stres, a rodzinę na niebezpieczeństwo.

17. Wolno mi być bezsilnym.

Nawet maszyna potrzebuje czasem przerwy, wytchnienia, przeglądu
technicznego lub naoliwienia zaworów czy uzupełnienia paliwa. Nie
inaczej jest z nami – też potrzebujemy regeneracji. Poza tym nie
jesteśmy w stanie w każdej chwili na żądanie sprostać absolutnie
każdemu wyzwaniu, jakie stawia przed nami życie bądź nasza własna
psychika. Faktem jest również, że nie podołamy wszystkiemu
– pewne rzeczy nas w mniejszym lub większym stopniu przerosną.
Niektóre aspekty naszego życia wewnętrznego lub codzienności
mogą być dla nas zbyt trudne i nie poradzimy sobie. Czasami
kłopotliwa bywa lawina negatywnych myśli, innym razem nadwraż-
liwość lub przesadna empatia, a niekiedy brak odpowiedniej mobi-
lizacji. Człowiek w obliczu niezliczonych trudności bywa bezsilny.
Ludzkim jest doświadczenie bycia słabym. Przyznanie sobie tego
Prawa może odbyć się poprzez samowspółczucie – troskę o siebie,
życzliwe i serdeczne obejście się ze sobą zamiast karcenia siebie za
bezsilność, wypominania sobie tego, krytykowania czy litowania się.
Dobrze jest pozwolić sobie w pewnych kontekstach do przyznania,
iż brakuje nam pary, nie dajemy rady, bo nie jest to powód do wstydu
czy hańba, lecz normalna kolej rzeczy, część procesu jakim jest życie.
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Niejednokrotnie wymaga to sporo odwagi cywilnej, bo we współ-
czesnym świecie niemile widziane bywa przyznanie się bo braku siły.
Zamiast robić dobrą minę do złej gry można dzięki temu dać innym
osobom wgląd w nasz obecny stan, uzyskać ich wsparcie, akceptację
takimi, jacy jesteśmy. Autentyczna więź tkana jest nie tylko przez
wzloty, akty śmiałości i odwagi, porywy serca, ale również obecność
w chwilach bezradności, gesty wyrażające współczucie i gotowość
do niesienia wsparcia, a także wyjaśnień, kiedy coś wydaje się
niezrozumiałe. Właśnie wtedy ludzie doświadczają akceptacji,
a nawet miłości bezwarunkowej albowiem uprawomocnia się ich
istnienie mimo słabości.

Ciemną stroną tego Prawa jest pozbawianie się okazji do treningu
mięśnia siły woli, popadanie w rezygnację, apatia. Wiele umiejęt-
ności radzenia sobie wymaga ćwiczeń. Zaniechania w tym obszarze
mogą boleśnie się mścić na człowieku i jego otoczeniu. Kiedy słabość
staje w progu, jej obecność jest faktem, pozostaje to uznać, radykal-
nie zaakceptować, co nie znaczy, iż należy to aprobować i z powodu
tej osobliwej wizyty otwierać butelkę szampana! Człowiek, który po
wypadku długo leżał w łóżku, może mieć bardzo osłabione nogi.
Jakkolwiek zamiast się tym zadręczać mógłby to uznać, i jednocze-
śnie uczestniczyć z zapałem, determinacją w rehabilitacji. Jeśli
natomiast zlekceważyłby temat, skazując tak bliskich na to, że
musieliby z powodu jego braku dobrej woli wozić go na wózku po
kres swych dni, nadużyłby tego Prawa.
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18.Wolno mi żartować i zachowywać się niepoważnie, bawić się
swobodnie.

Wbrew pozorom nie każdy jest zdolny do tego, by dać sobie Prawo
do luzu, relaksu, rozrywki. Ludzie czasami traktują samych siebie
jak własnych niewolników. Żyją w kieracie powinności. Wciąż chcą
być produktywni, robić coś pożytecznego, realizować jakieś zadania.
Oczywiście przy okazji psują zabawę wszystkim dookoła, co bywa
wielkim utrapieniem. Ciężko o relaks w towarzystwie człowieka
chronicznie spiętego, bez uśmiechu na twarzy, który myśli tylko
o wypełnianiu obowiązków, realizacji celów lub zarabianiu pienię-
dzy. Cele, obowiązki i pieniądze są dla ludzi, a nie odwrotnie.
Jednocześnie dzięki temu Prawu łatwiej uporać się z sytuacjami,
w  których zrobiło się coś niestosownego, nieroztropnego. Każdy
czasem może się wygłupić, skompromitować, palnąć coś, popełnić
nietakt, zrobić gafę – to ludzkie. Ten, kto wciąż skupia się na
wypadaniu jak najlepiej może mieć problem ze swobodą, a przez to
z autentycznością, luzem. Dobrze mieć dystans (także do siebie),
poczucie humoru, bo łatwiej wtedy przejść przez nieproste sytuacje
bez uszczerbku na zdrowiu. Świat bywa jak dowcip, więc nie ma co
brać wszystkiego na poważnie – lepiej podejść do pewnych spraw
bez zadęcia.

Nadużyciem tego Prawa byłoby obracanie wszystkiego w żart, ciągłe
gorączkowe próby zabawiania towarzystwa, przez co człowiek od
pewnego momentu wcale nie byłby traktowany serio, a nawet
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uchodziłby za błazna, idiotę, z którym właściwie wolno obchodzić
się zupełnie niepoważnie. Nadużywają tego Prawa również jed-
nostki, które popadają w samookłamywanie się, wciskają sobie kit,
a przez to właściwie kpią ze swojej osoby. W relacji ze sobą można
się wygłupić. Można siebie wystrychnąć na dudka oraz okpić sprawę,
zrobić ze swojego życia żenującą, niskobudżetową komedię – wystar-
czy nie traktować serio potrzeb, ograniczeń, wartości, zobowiązań...
I dryfować bez celu oraz sabotować swoje działania. I udawać, że
wszystko jest w porządku mając uśmiech błazna na twarzy. Marnuje
się przez to własny potencjał, a innym czas, co nie sprzyja udanym
znajomościom.

19.Wolno mi funkcjonować zdrowiej niż ludzie w moim otoczeniu.

Podobno najwięcej wypadków zdarza się w domu. Psycholog
stwierdziłby raczej, że w domu rodzinnym. Złośliwcy powiadają
nawet, że z krewnymi dobrze wypada się jedynie na zdjęciach. Nie
zawsze jest aż tak źle, ale zdarzają się sytuacje dramatyczne.
Zdystansowanie się od członków rodziny bywa jedynym sposobem
ochrony przed krańcowo wysokim stresem, krzywdą, manipulacjami,
swoistymi zamachami na samoocenę. Wolno nam nie funkcjonować
tak, jak pozostali w otoczeniu, i warto z tego Prawa korzystać, kiedy
wydaje się to ze wszech miar zasadne.

Nie musimy, a często nie jesteśmy w stanie, naprawiać poszczegól-
nych aspektów takich czy innych związków. Tym, co da się zrobić,
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jest zarządzanie sobą w danej relacji – częstotliwością, formą
i  charakterem kontaktów. Prawdę mówiąc nawet uzdrawianie
zwykle wymaga odpowiedniej dozy dystansu – mówiąc obrazowo,
w ciasnocie trudno o swobodę ruchów, więc nie daje się dokonywać
zmian. Nadto, jeśli mamy na przykład do czynienia z kimś nieobli-
czalnym, jego nieprzewidywalne zachowanie staje się naszą psycho-
logiczną rzeczywistością, więc w perspektywie czasu tracimy
stabilność, która ulega ustawicznemu nadwątlaniu. Bywa nierzadko,
że udzielają się nam nastroje innych ludzi. Pewne dolegliwości mogą
być nam nawet indukowane, co w praktyce wygląda tak, jakby ktoś
nas zarażał swoimi zaburzeniami. Dlatego tak istotnym jest, by
zachowywać higieniczny dystans względem tego, co nam nie służy
bądź może zaszkodzić.

Jeśli jesteśmy za blisko toksycznej sytuacji, stajemy się jej częścią,
więc warto mieć śmiałość, by wyznaczać granice. Nie angażować się
w nie swoje sprawy, nie wchodzić między wódkę a zakąskę, nie być
pośrednikiem, wybawcą, swoistym ratownikiem, niejako kuratorem
czyichś zmian czy domorosłym terapeutą rodzinnym. Z patologią
jest jak z żarówką w dowcipie o psychologu. Ilu psychologów trzeba,
by zmienić żarówkę? Tylko jednego, ale żarówka musi chcieć się
zmienić. Istotnym elementem jest nie tylko wola pracy nad sobą,
ale też obecność specjalisty, który ma odpowiednie przeszkolenie.
Nie musimy zaburzać swojego życia w imię zbawiania innych ludzi.
Możemy pomagać, ale na określonych zasadach, tylko gdy zostaną
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spełnione warunki bezpieczeństwa i posiadamy wyjście awaryjne.
Inaczej to misja samobójcza.

Nadużyciem tego Prawa czasami byłoby troszczenie się o własne
zdrowie kosztem innych ludzi – na przykład w celu stawiania siebie
w lepszym położeniu nadmierne wykorzystywanie czyjejś dobroci,
okrutne używanie dobrego serca, czyjegoś braku asertywności,
naiwności czy nieroztropności. Istota bycia zdrowszym od osób
w naszym otoczeniu nie polega na staniu się swoistym wampirem,
który żeruje na innych, albo pogarsza ich stan, by ich od siebie
uzależnić, czego skrajnym przejawem jest zespół Münchausena
(problem psychologiczny polegający na zatruwaniu bliskiej osoby,
żeby była ona zdana na swojego oprawcę i go nigdy nie upuściła).

20.Wolno mi myśleć w sposób pożyteczny.

Wydaje się czasem, że niektórzy ludzie wprost uwielbiają się
zadręczać: martwić na zapas, przyjmować przygnębiający punkt
widzenia, w myślach się karcić i straszyć, rozdrapywać rany, zrywać
pieczęcie zamkniętych spraw, wskrzeszać demony przeszłości,
łudzić, robić emocjonalne labirynty z prostych kwestii, zadawać
sobie pogrążające pytania, kłaść się do trumny razem ze straconym
czasem i posypywać wieko piachem. O ile martwienie się może
pełnić pożyteczną funkcję, gdy trwa tyle, ile trzeba, trapienie się
ponad miarę jest formą maltretowania samego siebie. W żadnym
razie nie jest to słodka tortura – raczej pełne goryczy uwikłanie
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w  toksyczną znajomość ze sobą. Kto myśli niepożytecznie, ten
szkodliwie postępuje, a to z kolei sprawia, że wzmagają się w nim
potencjalnie destrukcyjne emocje, których nie umie tak jakby
rozbroić, więc niejednokrotnie wybuchają mu w twarz. Dlatego tak
ważna jest umiejętność życzliwego dialogu wewnętrznego, odpiera-
nia zatruwających nastrój myśli, a także posługiwania się nieosądza-
jącym językiem podczas snucia osobistej narracji (sprzyjającej
poczuciu sensu opowieści na temat własnego życia). Ponadto ważne
jest, metaforycznie mówiąc, stawianie kropki w porę. Można się
zagalopować i powiedzieć w duchu o jedno zdanie za dużo, a potem
źle się z tym czuć, albo w odpowiednim momencie ugryźć się
w  język, powiedzieć „stop”. Gdy to się powiedzie, można zacząć
zadawać sobie pytania pokrzepiające i życzliwe bądź nadawać nową
interpretację temu, co się wydarzyło. Taką, która nas wzmacnia,
a nie stanowi kulę u nogi i podcina nam skrzydła.

Wbrew pozorom to wszystko nie jest bez znaczenia w kontekście
relacji z drugim człowiekiem. Nieosądzająca postawa i pogodne
usposobienie wyćwiczone podczas relacji ze sobą, to dary, na które
wyczekują z  utęsknieniem ludzie zawierający związki. Bez tego
łatwo o zniecierpliwienie, zirytowanie, brak akceptacji, niewyrozu-
miałość, a nawet przedmiotowe traktowanie drugiego człowieka
– jak instrumentu, który ma spełniać ściśle określone funkcje wedle
narzuconych parametrów, jak czegoś co ma załatać jakąś dziurę.
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Nadużyciem tego Prawa jest opaczne pojmowanie pożyteczności
myślenia. Śmiertelnik, który siebie wręcz adoruje, ubóstwia własne
jestestwo, wciąż sobie schlebia, słodzi, a poza tym uważa, że
zasługuje na specjalne traktowanie i pełen wachlarz przywilejów,
może zacząć żyć utopijną wizją. Dużo można sobie wmówić, w wiele
z pozoru użytecznych przekonań uwierzyć, w całe mnóstwo pułapek
wpaść, gdy człowiek aż nadto siebie oczarowuje, uwodzi, mami.
Jedną z nich jest tak zwana pułapka pozytywnego myślenia, która
rozleniwia i demobilizuje wskutek bezkrytycznego przyjęcia, iż
wszystko będzie dobrze. Okłamywanie siebie, myślenie dalekie od
realizmu na ogół nie jest czymś, co można by uznać za pożyteczne.
Wystarczy myśleć nienegatywnie i trzymać się tego, co faktycznie
prawdopodobne.

21.Wolno mi być nieosądzającym oraz samemu nie być ocenianym.

Zadziwiające, ale wiele osób traktuje osądzanie jak swoisty przywilej.
Zdaje im się, że podkreślają w ten sposób swój dobry gust, własną
wytworność czy umiejętności analityczne. Tymczasem zwykle
przysparza im to jedynie dyskomfortu, zwiększa poziom ogólnego
stresu czy niepokoju albo frustracji, a poza tym nierzadko psuje
relacje z otoczeniem. Trudno doświadczać na co dzień wdzięczności
za swój los, kiedy operuje się osądzającym językiem – etykietuje
sytuacje jako nie dość dobre, a ludzi jako głupich. Nieosądzające
podejście do drugiego człowieka oraz nienegatywne myślenie to
wyjątkowo istotne czynniki sprzyjające dobrej kondycji psychicznej,
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bo sprzyjając dobrej relacji z samym sobą przekładają się na bardziej
satysfakcjonujące relacje z innymi. Nie mniej ważne jest stronienie
od osób, które są oceniające – zachowują się jak sędziowie, którym
wolno orzekać, jaka jest nasza wartość, ile jest warta nasza egzysten-
cja. W skrajnym wypadku osoby takie niczym inkwizycja najchętniej
widziałyby nas na płonącym stosie, bo emanują niewyrozumiałością,
nieżyczliwością lub wręcz pogardą.

Natomiast nadużyciem tego Prawa byłoby w imię opacznie pojmo-
wanej tolerancji odmawianie sobie możliwości wycofywania się
z relacji z ludźmi, którzy ewidentnie mają na nas zły wpływ. Istnieją
osoby przyzwalające na złe traktowanie z powodu uznania, iż innym,
ze względu na ich odmienność czy trudne przejścia lub naturę, wolno
to robić. W ostateczności zatem należy posłużyć się osądem, by nie
usprawiedliwiać każdego oprawcy i nie robić dla niego w ten sposób
alibi. Krzywdzenie nas nie jest w porządku – nawet jeśli weźmie się
pod uwagę szalenie trudną przeszłość tego, kto to robi, lub trapiące
go dolegliwości. Strońmy od tego, co nam nie służy.

22.Wolno mi nie godzić się na złe traktowanie i oczekiwać szacunku.

Niejedna osoba mogłaby stwierdzić, że ta pozycja jest na tej liście
zbędna, bo wydaje się zbyt oczywista... Niestety, nie jest tak
kolorowo. Pod wpływem rozmaitych czynników człowiek skłonny
jest trwać w sytuacjach, które go niszczą, zamiast opuszczać je, gdy
jest to wskazane. Sam sobie odmawia Prawa do dobrego traktowania
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i szacunku, bo znosi poniżające okoliczności albo pogarsza sprawę
lub osobiście pastwi się nad swoją znękaną psychiką. Czasami zdarza
się, iż ktoś do takiej jednostki wyciąga pomocną dłoń, a ów człowiek
ją z jakiegoś powodu odrzuca. Trudno uratować kogoś, kto stawia
na sobie krzyżyk. Ciężko wybawić osobę, która rzuca się w przepaść.
Lepszy los chętniej wychodzi na spotkanie z tymi, którzy pragną
ocalić siebie, więc przyznają sobie to Prawo.

Nadużyciem tej wytycznej jest na przykład akt agresja pod pozorem
żądania szacunku – kiedy tyran oczekuje uległości z racji przypisy-
wania sobie specjalnego znaczenia i uprzywilejowanej pozycji.

23.Wolno mi inicjować znajomości, zawierać przyjaźnie, szukać
miłości, być z kimś blisko.

Nie jest tajemnicą, że człowiek jest istotą społeczną, czy jak to ktoś
kiedyś ujął – zwierzęciem stadnym. Mimo to niektórzy grają
samowystarczalnych, wstydzą się doświadczania poczucia osamot-
nienia, kryją z pragnieniem poznania kogoś bliskiego sercu lub
z chęcią zawarcia nowych koleżeńskich znajomości. Zatajając tego
typu zamiary nie wysyłają odpowiednich sygnałów, a przez to
w  skrajnych wypadkach na własne życzenie skazują na życie
w izolacji. Nie jest ujmą brak bliższych znajomych – w dzisiejszym
zatomizowanym społeczeństwie staje się to zjawiskiem coraz
częstszym. Nie ma też nic niegodziwego w byciu singlem. Jest
natomiast pewną niefrasobliwością, kiedy ktoś pragnie znaleźć się
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w innym położeniu, a nie podejmuje zmierzających do tego wysił-
ków. Pewne sprawy nie rozwiążą się samoczynnie.

Nadużyciem tego Prawa byłoby zaniedbywanie kontaktów, które
wymagają pielęgnowania, a także popadnięcie w gonitwę za nowym
towarzystwem, flirtami, romansami. Nawet będąc w bardzo bliskim
związku warto mieć swoją przestrzeń i dawać sobie szanse na
poznawanie nowych kolegów czy koleżanek, ale ewidentne spycha-
nie dotychczasowych znajomości na boczny tor, lekceważenie ich,
może czasami być problematyczne, nie w porządku.

24.Wolno mi ufać, ale mam też prawo ograniczać zaufanie.

Nie da się jechać trzymając stopę na hamulcu – aby zaangażować
się w relację z drugim człowiekiem konieczne jest przyzwolenie sobie
na ruszenie poza bezpieczną strefę. Wchodzenie w relacje oznacza
podjęcie ryzyka i pogodzenie z dyskomfortem. Jakaś niewygoda
wystąpi bowiem na pewno – jest to nieuchronne. Nawet gdy postawi
się ludzi blisko siebie i poprosi by zawiązali sobie wzajemnie
sznurowadła, może dojść do trącania się łokciami lub czegoś w tym
rodzaju. W bliskość wpisane są zranienia tak samo jak z chodzenia
wynikają potknięcia. Kiedy fakt ten uda się zaakceptować, łatwiej
jest zaufać, że w razie wystąpienia tego typu sytuacji partner
zareaguje w sposób pełen miłości. Bez zaufania nie ma cierpliwości.
Kto jest nieufny, żąda natychmiastowych dowodów, zapewnień
i próbuje sprawować kontrolę. Tymczasem niejednokrotnie potrzeba
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czasu, by wzajemnie nauczyć się, jakiej opieki, troski i uwagi, czyli
jakich gestów miłości potrzebuje druga strona. Kiedy uda się ten cel
osiągnąć, być może relacja dotrwa do takich czasów, gdy dwoje
kochających się ludzi naprawdę będzie sobie wzajemnie wiązało
sznurowadła, bo będą w podeszłym wieku. Godnym odnotowania
jest również to, że zaufanie nie jest drogą jednokierunkową. Działa
raczej jak suwak. Kiedy występuje, ciepłe odzienie chroni przed
chłodem z zewnątrz, bo jest on zapięty. Gdy go brak, wieje zimnem
i jest nieprzyjemnie. Mimo to odrobina niższej temperatury bywa
niekiedy wskazana, by ochłodzić zbyt gorączkowe próby utrzymy-
wania związku, który jest niebezpieczny. Należy mądrze obdarzać
zaufaniem – dozując je adekwatnie do sytuacji.

Nadużyciem tego Prawa byłoby popadanie w niezdrowe skrajności
– przedwczesne żądanie pełnego zaufania w celu zdobycia wielu
informacji o drugim człowieku, ale także pochopne obdarzanie
kogoś głębokim zaufaniem, kiedy nie jest to zasadne. Problema-
tyczna może bywać też przesadna nieufność bądź wręcz krańcowo
silna podejrzliwość.

25.Wolno mi się zmieniać, ale mam też prawo nie wdrażać zmian.

Drugie imię niektórych osób to schemat – wciąż stosują podobne
strategie postępowania dziwiąc się przy tym, że nie odnoszą lepszych
efektów niż dotychczas. Pewne wzorce działania przypominają
wręcz sytuację, w której człowiek sam pod sobą kopie dół. Połowa



104

sukcesu, to nie pogarszać sprawy, więc dobrze byłoby czasem
odłożyć łopatę i poddać głębokiej refleksji, jakie są inne opcje.
Zmiany w człowieku przekładają się na różnice w jego działaniu, co
wpływa na dalszy rozwój wydarzeń.

Czasami zasadnym okaże się też zaniechanie zmian, kiedy widzimy,
że nie idą one w dobrym kierunku. Jednostki zdolne do nadużyć
mogą nas wziąć na celownik, kiedy dostrzegą w nas wielką łatwość
zmieniania siebie, przesadną ugodowość, coś jakby plastyczne
usposobienie.

Nadużyciem byłoby przyzwalanie sobie na nadmierną zmienność
– niemal totalne rozregulowanie obracające w niwecz wszelkie plany,
uniemożliwiające konsekwentne działania. Istnieje zasadnicza
różnica między byciem człowiekiem elastycznym, a rozkapryszo-
nym, między człowiekiem rozwijającym się, a osobą chaotyczną,
niezdecydowaną.

Nadużyciem może być w pewnych okoliczności postawienie kogoś
przed faktem dokonanym. Istnieją zobowiązania, które ze słusznych
i godnych odnotowania przyczyn ograniczają pole manewru w ob-
szarze możliwych przemian. Kiedy dwoje ludzi umawia się na
monogamiczną relację, a jedno znienacka po rozkochaniu pierw-
szego deklaruje, iż jednak czuje potrzebę niemonogamicznego
związku, może to być nadużyciem, choć to zależy od subiektywnej
oceny strony powiadamianej i kontekstu.
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26. Wolno mi mieć uświęcony stosunek do czasu.

Analizując to prawo warto zadać sobie następujące pytania... Czy
szanujesz czas? A może go marnujesz – samemu lub godząc się na
to, by ktoś wytracał twój czas? Albo czyjś czas rezerwujesz, więc go
kogoś pozbawiasz, a potem wykręcasz się z zobowiązania, zapomi-
nając, iż czas to pieniądz? Komuś kradniesz czas, bo nie wiesz, czego
chcesz, boisz się odpowiedzialności, lekceważysz to, co ktoś mógłby
wtedy zrobić? Lub kogoś narażasz na stratę czasu, bo nie traktujesz
tej osoby naprawdę serio? A może grasz czasem jak kartą przetar-
gową? Grasz na zwłokę? Odnośnie terminów rzucasz słowa na
wiatr? Żyjesz w niedoczasie, czas cię goni albo jesteś w fazie
poszukiwania zaginionego czasu? Irytujesz się, że coś wymaga czasu?
Łudzisz się, że na wszystko będziesz miał czas? Że będzie czas na
powiedzenie czegoś komuś, choć nie jest to pewne? Okłamujesz się,
że ktoś będzie na ciebie wiecznie czekał?

Tylko uświęcony stosunek do czasu może zapobiec tym utrapieniom.
Ludzie, którzy tak do tego nie podchodzą, częstokroć niweczą
własne plany, sabotują swoją karierę życiową, robią sobie wrogów
wśród osób, które oczekują szacunku, uczciwych deklaracji, dotrzy-
mywania słowa.

Nadużyciem tego Prawa byłoby na przykład skreślanie ludzi za
dwuminutowe spóźnienie, pastwienie się nad kimś za konsekwencje
własnych wyborów (na przykład godzenie się na czyjś brak deklara-
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cji), agresywne pretensje o to, iż ktoś nie chce nam dać swojego czasu
w dawce, której oczekujemy. Pewną formą kłopotliwego nadużycia
może być też przeładowanie grafiku, by nie stracić ani sekundy, stałe
bycie w najwyższej gotowości, żeby bezustannie rygorystycznie
zarządzać sobą w czasie, co byłoby udręką, niezdrową obsesją.

27. Wolno mi doświadczać szczęścia.

Gonitwa za szczęściem nie jest tym, co do niego prowadzi. Ucieczka
przed cierpieniem też nie jest gwarantem zadowolenia. Szczęście to
takie zorientowanie względem życia, które czyni nas pogodnymi,
otwiera bowiem na obfitującą we wzruszenia miłość do świata. Kiedy
żyjemy zgodnie z taką formułą szczęścia, przysparza to okazji do
uniesień, oraz utrwala w nas zdolność do myślenia w sposób
nienegatywny i życzliwy. Przeciwne podejście stanowi natomiast
swoistą kulę u nogi, naraża na ciągłe niespełnienie – przypomina
los narkomana, który wciąż pędzi za kolejnymi dawkami używki, co
wypala go i skazuje na niemijający głód oraz poczucie pustki
wewnętrznej. Jednocześnie to właśnie stanowi jedną z form naduży-
cia tego Prawa – mylenie niezdrowego apetytu na ekstazę z pragnie-
niem szczęśliwego życia prowadzi zwykle do fatalnych kon-
sekwencji. Może również sprawiać, że ktoś skłonny będzie innych
unieszczęśliwiać, byle tylko samemu doznać uniesień, ale to przeczy
idei miłości do świata, więc oczywiście ostatecznie naraża na
głębokie niespełnienie w tym obszarze.
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PRZEKONANIA RELACYJNE

Istnieje szereg różnego rodzaju przekonań, które mogą powodować
problemy w związkach. Wziąwszy pod uwagę, że człowiek reaguje
szczególnie intensywnie emocjonalnie, gdy sprawa dotyczy bliskich
relacji, przekonania te mogą okazać się szkodliwe w sposób wyjąt-
kowo dokuczliwy. Warto je przeanalizować, poddać głębokiej
refleksji i porozmawiać o nich ze swoim partnerem, by ustalić, czy
nie stwarzają problemów.

„Jako kobieta, po prostu ze względu na swoją płeć mam pewne
przywileje, których pozbawiony jest mój partner.” / „Jako mężczy-
zna, po prostu ze względu na swoją płeć mam pewne przywileje,
których pozbawiona jest moja partnerka.”

Niebezpiecznie przyjmować jest na wyrost, że coś się nam ot tak
należy. W istocie bowiem wszystko jest kwestią pewnej umowy.
Czasem nie mówi się o jej warunkach wprost, bo obie strony
przyjmują pewne założenia zaczerpnięte chociażby z obserwacji jak
postępują inni, religii czy z kultury, norm społecznych. Niekiedy
zakładamy, że druga osoba bez wyraźnego komunikatu czy ustaleń
będzie postępować w określony sposób. Wyobrażenia o tym, jak
należy postąpić, mogą się jednak drastycznie różnić u poszczegól-
nych ludzi. Konflikty na tym tle bywają szczególnie przykre
i gwałtowne. Jeśli dla przykładu mężczyzna przeświadczony jest, iż
ze względu na noszenie spodni zawsze powinien mieć ostatnie
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słowo, może mimowolnie zacząć ograniczać lub odbierać prawo
głosu partnerce, wręcz ją dominować. Jeśli zaś dana osoba ma
przekonanie, że jako kobieta nie musi mieć swojego wkładu
w  budżet domowy, a jedynie wolno jej dysponować środkami
i wydawać je na wszelkie swoje projekty i zachcianki, partner może
zacząć w końcu protestować, gdy zacznie czuć się eksploatowany,
traktowany jak bankomat. Tym, co ochrania związek przed poważ-
nymi problemami tego typu, jest życzliwa komunikacja i mówienie
o swoich wyobrażeniach na temat funkcjonowania związku. Warto
nieco na wyrost przyjąć, że nic nie jest oczywiste i podchodzić do
stanowiska drugiej strony z ciekawością – wtedy o każdej sprawie
da się porozmawiać bez napięcia powstałego po pojawieniu się
sporu. Każde z partnerów może też we własnym zakresie starać się
urealniać swoje przekonania, by przystawały do rzeczywistości,
w której para się znajduje.

„Płci przeciwnej nie można ufać.”

Przyjmując to przeświadczenie w takim brzmieniu, ludzie skłonni
są nie baczyć na to, jak obdarzają kogoś zaufaniem. Z góry bowiem
zakładają, że zostanie ono nadużyte, a skoro tak, nie ma potrzeby
troszczenia się o nie we właściwy sposób. Mogą więc raz za razem
wpadać w objęcia kogoś, kto będzie potwierdzał takie przeświad-
czenie o płci przeciwnej. Bardziej adaptacyjnym podejściem jest
przyjęcie, że niektórzy mogą być warci obdarzenia ich zaufaniem.
Można i warto robić to stopniowo, bez niepotrzebnego pośpiechu.
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Niektórzy tak bardzo są spragnieni kontaktu, że odsłaniają się
ekspresowo i ujawniają w stopniu dalece przekraczającym poziom
zaangażowania emocjonalnego obu stron.

Zaufanie nie jest gorącym kamieniem, który tak parzy, że trzeba go
jak najszybciej komuś oddać. To raczej doniczka z cenną zawarto-
ścią, z której może wyrosnąć coś pięknego – pod warunkiem, że
zazna właściwej pielęgnacji. Zaufanie można też niczym roślinę
w  razie potrzeby nieco zmodyfikować lub wyrwać z korzeniami.
Donicę da się też upuścić, kiedy ktoś wda się w romans lub okaże
się nielojalny z innego powodu.

Poczucie zaufania, jak każde uczucie, jest czymś dynamicznym, co
może zmieniać się w czasie. Aby doświadczać psychicznego kom-
fortu warto regulować je w taki sposób, aby nie mieć wrażenia, że
ewidentnie wystawia się na atak lub daje się komuś zdecydowanie
zbyt duży kredyt zaufania w stosunku do tego, jaki się otrzymuje.
Otwieranie się przed kimś nieomal bezgranicznie w sytuacji, gdy
druga osoba jest bardzo wstrzemięźliwa w kontakcie z nami, może
oznaczać, iż ktoś zbiera pewne informacje w celu ich wykorzystania
przeciwko nam. Stopniowe i świadome obdarzanie zaufaniem
poprzedzone refleksją jest więc dobrym pomysłem. Sprzyja komfor-
towi obu stron, zacieśnia więź. Można nawet zaryzykować stwier-
dzenie, że równoważny poziom zaufania jest miarą jakości relacji.
Jeśli bardzo mocno brakuj tu symetrii, zwykle oznacza to jakieś
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kłopoty lub zwiastuje ich nadejście. Ufajmy z wzajemnością, a nie
bezgranicznie, naiwnie, pośpiesznie, bezmyślnie, głupio.

„Najlepszym sposobem na zmienienie zachowania partnera jest
manipulowanie nim albo emocjonalny szantaż.”

Czasami manipulacja może się okazać skuteczna na krótką metę.
W perspektywie długoterminowej potraktowana w ten sposób osoba
zwykle zaczyna orientować się, że coś jest nie tak. W odpowiedzi
może zacząć postępować analogicznie lub nawet przejawiać chęć
wzięcia odwetu. Wtenczas może dojść do błędnego koła, gdy obie
strony wzajemnie sobie sprawiają różne przykrości.

Ofiara manipulacji może też odsunąć się, zmniejszyć zaangażowanie
w ramach protestu względem takiego traktowania, co obniży jakość
związku. Zdecydowanie lepiej jest – zgodnie z wytycznymi Osobistej
Karty Praw – komunikować się zatem w sposób asertywny, mówiąc
wprost, czego się oczekuje, o co prosi, na co liczy, jakie ma się
potrzeby.

„Lepiej jest cierpliwie znosić trudne sytuacje niż wywlekać brudy
na światło dzienne i maglować niełatwe tematy w związku.”

Ilekroć ponad miarę dławimy coś w sobie, tylekroć pogarszamy
sprawę, bo w końcu zsumowane utrapienia czy pretensje mogą
eksplodować. Wtedy trudno jest na spokojnie rozmawiać i wzrasta
ryzyko agresywnych zachowań. Warto zatem trenować asertywną
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komunikację i w miarę możliwości na bieżąco sygnalizować, co nas
gryzie, co leży nam na wątrobie – wyrażając to jasno i czytelnie, bez
owijania w bawełnę lub przejaskrawiania. Dzięki temu druga strona
może wiedzieć na czym stoi, a nas nie trapi określone zagadnienie
zbyt długo. Dobrze jest także pamiętać, że niektóre tematy trudno
omówić za jednym razem. Mogą wymagać rozmowy niejako na raty,
omawiania po trochu. Bywa i tak, że zmiana pewnych uciążliwych
zachowań partnera może odbywać się bardzo powoli, zająć długi
okres docierania się. Cierpliwość bywa tu niezwykle pomocna,
ponieważ nierzadko to kropla drąży skałę. Nie wszystko da się
załatwić ot tak. A niektórych rzeczy nie da się zmienić, więc takie
ryzyko warto przyjąć do wiadomości.

„Konflikty w relacji zawsze prowadzą do rozstania.”

Przekonanie takie sprawia, że ludzie obawiają się poruszać sporne
tematy, unikają ich, a przez to w relacji brakuje okazji do tego, by
wypracowywać kompromisy, docierać się, ustalać pasujące obu
stronom rozwiązania. Przeświadczenie to może też prowadzić do
tego, że związek wpada w tak zwaną pułapkę bezkonfliktowości.
Ludzie wtedy oddalają się od siebie, żyją jakby obok, a nie razem,
ponieważ nie rozmawiają o tym, co jest dla nich naprawdę ważne,
a bywa sporne. Spokój ma urok, brak konfliktów ma swój czar, ale
na dłuższą metę może to mieć negatywne konsekwencje, jeśli to
cisza przed burzą. Konflikty w związku, o ile rozwiązywane są
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w cywilizowany sposób, z poszanowaniem Osobistej Karty Praw,
mogą zbliżać partnerów, sprzyjać więzi, ponieważ wraz z każdym
rozstrzygnięciem wzrasta poziom porozumienia. A im lepiej działa
związek tym chętniej się go kontynuuje otaczając troską.

„Partner powinien w pierwszej kolejności dbać o moje potrzeby.”

Zapewne czasami nie jest to zły pomysł...

Gdy jedno z dwojga ma akurat silny atak migreny, druga osoba może
rzeczywiście swoje potrzeby przesunąć na dalszy plan – wyłączyć
głośną muzykę, zgasić światła i usunąć się z sypialni.

Jeśliby jednak ktoś obstawał przy takim przeświadczeniu, traktując
je wręcz dogmatycznie jako uniwersalną regułę, stałby się osobą
roszczeniową. Taki człowiek oczekuje obsługi, stawiania na piede-
stale, stałego traktowania priorytetowo. Tego typu nastawienie
powoduje, że związek przestaje funkcjonować symetrycznie – zaan-
gażowanie obu osób nie jest porównywalne. Strona gorzej trakto-
wana może w końcu przestać czuć zadowolenie z relacji i ją porzucić.

W bliskich związkach chcemy być traktowani fair i mieć wybór. Jeśli
sami decydujemy się ograniczyć swoje potrzeby z dobrych powodów,
nie uznajemy tego za problem. Kłopoty pojawiają się wtedy, kiedy
ktoś decyduje za nas, narzuca nam warunki i nie licząc się z naszą
opinią stawia nas na gorszej pozycji. Poczucie niesprawiedliwego
traktowania może drastycznie uszkodzić miłość.
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„Partner jest odpowiedzialny za moje uczucia.”

Emocje pojawiają się w odpowiedzi na to, jak odbieramy rzeczywi-
stość. W takiej samej sytuacji różni ludzie mogą zareagować
w zupełnie inny sposób. Ogrom reakcji emocjonalnych zależy od
naszej percepcji zdarzeń i wyuczonych, nawykowych myśli w postaci
ocen, etykiet, osądów. Największy wpływ na własne emocje posia-
damy my sami. To, co stanie się z daną emocją, zależy zatem
w  głównej mierze od nas. Skoro ściśle korespondują z oceną
okoliczności, interpretacją tego, co zaszło, warto próbować mody-
fikować zapatrywania tak, by były bardziej użyteczne. Sposób
myślenia i podejmowane wraz z nim działania wzmagają lub koją
określone emocje. Inni mogą być w to jakoś zaangażowani, zwłasz-
cza, jeśli postaramy się o to. Jeśli bowiem nie potrafimy zmienić
sposobu myślenia, by poczuć się lepiej, możemy próbować zmienić
własne zachowanie, wpłynąć na swoje ciało, okoliczności lub
poczynania ludzi, z którymi przebywamy. Czasami możemy aser-
tywnie skłonić partnera, by podjął działania, które pozwolą nam
poczuć się inaczej. Nie ma jednak gwarancji, że partner się dostosuje.
Ostatecznie zatem to, co zrobimy z przeżywaną emocją, jest
w naszych rękach. Nasze emocje, nasza sprawa (w tym sensie, że do
nas należy wybór, co z nimi poczniemy). To my głównie mamy
troszczyć się o to, co przeżywamy. Jeślibyśmy zrzekli się tej odpo-
wiedzialności, bylibyśmy skazani na dobrą wolę innych lub przypa-
dek, a to nie jest zbyt optymistyczna perspektywa. Regulacja
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własnych emocji to zadanie dla nas. Czasem bywa to teoretycznie
proste i praktycznie łatwe, niekiedy proste ale niełatwe, a zdarza się,
iż jest niebywale trudne pod każdym względem. Mimo wszystko
warto próbować, by rozwijać umiejętności z tym związane. W skraj-
nych wypadkach konieczne jest wzięcie pełnej odpowiedzialności
za swoje uczucia i po wyczerpaniu wszelkich środków zaradczych
zmienienie otoczenia czy zerwanie relacji, jeśli nie jesteśmy zdolni
do radzenia sobie z emocjami, które w danych warunkach występują.
Nikt nie jest władcą absolutnym swoich emocji – czasami postawie-
nie się w innej sytuacji, zdanie na wpływ czynników odmiennych
od dotychczasowych jest najlepszym sposobem.

„Jeśli nie będę zawsze mocno starać się o miłość partnera, to on ode
mnie odejdzie.”

Nawet stawanie na rzęsach w celu zadowolenia drugiej strony nie
gwarantuje, że ona przy nas zostanie. Warto troszczyć się o to, żeby
zaangażowanie było adekwatne. Łatwo popaść w skrajność i prze-
inwestować, co może zakończyć się doznaniem nadużycia. Strona,
która desperacko zabiega o miłość, może w końcu sprowokować lub
przyzwolić na wykorzystywanie. Kiedy relacja traci z takich powo-
dów symetrię, w wielu wypadkach może stać się dysfunkcyjna
– przestać zaspokajać uzasadnione potrzeby osoby, która daje zbyt
wiele. Wskazane jest zrobienie od czasu do czasu rzetelnego bilansu
wzajemnego wkładu w relację: wszelkich przejawów miłości,
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ustępstw, nakładów czasu i zasobów. Niektórzy ludzie boją się to
zrobić lub mają przed tym silne opory albo odczuwają skrupuły.
Obawiają się, że gdy spojrzą prawdzie w oczy, dotrze do nich z całą
mocą to, w jakiej relacji tkwią. Albo że wyjdą na wyrachowanych
egoistów. Tymczasem transparentność sprzyja sprawiedliwemu
rozkładowi zaangażowania, więc taka refleksje raz na jakiś czas może
być bardzo wyzwalająca. A jeśli w relacji jest bardzo dobrze, bilans
pozwoli to dostrzec wyraźniej, i mocniej docenić wszelkie jej zalety,
co nawet ją umocni. Związek przypomina trochę taniec – dobrze,
gdy obie strony raczej nadążają. I na tyle, na ile to możliwe, mogą
liczyć na zaspokojenie uzasadnionych potrzeb, a nie tylko mają
obowiązek uwzględniania cudzych. Najzwyczajniej w świecie można
o tym wszystkim rozmawiać zamiast z symetrii robić temat tabu.

„Żeby drobne problemy się nie powtarzały trzeba je wyolbrzymiać,
bo inaczej partner nie uzna ich za naprawdę ważne.”

Łatwo jest zrobić burzę w szklance wody. Dużo trudniej jest później
zniwelować niesmak, jaki po tym zostaje u partnera czy partnerki.
Kiedy robi się widły z igły niestety skutki mogą być opłakane.
Sprawia to, że druga osoba jest zdezorientowana lub wręcz zszoko-
wana. Może mieć poczucie, że szuka się pretekstu do kłótni.
Najczęściej w odpowiedzi słyszy, że sprawa jest rzeczywiście tak
istotna, a wtedy zastanawia się czemu ktoś tak przesadza. W rezul-
tacie nabiera dystansu, odnosi wrażenie, że więź została zakłócona,
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lub wręcz traci zaufanie do partnera, który zachowuje się w tak
irracjonalny sposób. W miarę możliwości warto hamować swoje
zapędy, jeśli przyłapuje się na tym, że dąży się do dramy. O spra-
wach, które nas trapią, lepiej dyskutować używając odpowiednich
środków wyrazu i szacując wagę zagadnienia w sposób precyzyjny.
W razie potrzeby zawsze będzie można do danego tematu powrócić,
by asertywnie nieco mocniej zaakcentować swoje stanowisko. Nie
trzeba od razu wytaczać ciężkich dział artyleryjskich.

„Szczęśliwy związek to taki, w którym zawsze jest przyjemnie.”

Niektórzy spisują relację na straty, kiedy zdarzają się w niej trudne
chwile. Tymczasem one mają prawo się pojawić i zdają się wręcz
nieuniknione. Szczególnie niełatwe okresy to etap docierania się po
zamieszkaniu razem, faza tuż po przyjściu na świat dziecka, oraz
czas, gdy seksualne przyciąganie ewidentnie z różnych względów
maleje i nie ma tak silnych porywów namiętności.

W życiu zdarzają się też sytuacje losowe: choroba, stresujące
momenty, wypadki i rozmaite przykrości. Nie czyni to atmosfery
przyjemniejszą w dosłownym tego słowa znaczeniu, a nawet wprost
przeciwnie, ale możliwość rozmowy o tym, co człowieka trapi,
podzielenia się tym z partnerem odgrywa istotną rolę, i może być
satysfakcjonującym doświadczeniem. Bywa nawet kojące, jest formą
pielęgnowania więzi, sprzyja wzajemnej łączności, pozwala wenty-
lować emocje. Niektórzy zatajają pewne fakty, bo nie chcą drugiej



117

strony obciążać. Udają, że wszystko jest w porządku – robią dobrą
minę do złej gry, i nie pokazują po sobie, że coś jest nie tak. Zdarza
się również, że ludzie tłumią swoje emocje byle tylko nie zakłócać
dobrej atmosfery w domu, więc z czasem robią się nieznośni. Istnieją
też osoby, które bezwzględnie wymagają od drugiej strony, by nie
komunikowała tego, co ją dręczy, nie okazywała smutku – oczekują,
by negatywne emocje były cenzurowane, ażeby zachowywano dla
siebie trudniejsze kwestie. Tymczasem, mówiąc brutalnie, rezultaty
unikania nieprzyjemnych dyskusji są analogiczne jak wówczas, gdy
zaniedbuje się konieczne czynności serwisowe czy sanitarne: szambo
prędzej czy później wybija. A wtedy uporanie się z problemem jest
o wiele bardziej skomplikowane. Lepiej więc w miarę na bieżąco
rozpracowywać kłopoty i mówić otwarcie o tym, co wymaga
przedyskutowania, choć ten scenariusz odbiega od wizji sielanki.
Można posiłkować się pociesznym rytuałem – na przykład w usta-
lone dni tygodnia robić posiedzenia i wspólnie pić herbatę w trakcie
omawiając sprawy, które mogły do tego czasu poczekać.

„Mężczyźni są słabi w budowaniu związków, więc to na kobiecie
spoczywa cała odpowiedzialność za jakość relacji.”

Przeświadczenie to miewają między innymi kobiety, które w prze-
szłości zostały zdradzone albo wywodzą się z rodzin, w których
mężczyźni nie cechowali się lojalnością. W następstwie takiego
myślenia pojawia się nadopiekuńczość, branie na siebie zbyt dużej
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odpowiedzialności. Czasami prowadzi to nawet do prób zniewolenia
partnera, problematycznych wysiłków na rzecz kontrolowania go,
by postępował w ściśle określony sposób. Skutkiem tego mogą być
ostre zgrzyty, kłótnie albo... Realne zdominowanie mężczyzny,
nieomal złamanie mu charakteru, uczynienie z niego swoistego
podnóżka, kogoś bez własnego zdania. Pod pewnymi względami
taka sytuacja może odpowiadać niektórym kobietom, ale na dłuższą
metę bywają one niepocieszone. Oto bowiem uzmysławiają sobie,
że żyją u boku człowieka, który nie jest ich równoprawnym partne-
rem, lecz kimś w rodzaju dużego dziecka – obok kogoś pod
pantoflem, kogo trzeba prowadzić przez życie, instruować, stale
pouczać, nakierowywać, a także w wielu wypadkach wyręczać.
Ponadto mężczyzna systematycznie sprowadzany do parteru, psy-
chicznie kastrowany, może w końcu zacząć się buntować. Nierzadką
taktyką używaną podczas czegoś w rodzaju zimnej wojny domowej
jest strajk w sypialni – panowie wychładzają swoje libido, odmawiają
zbliżeń, wycofują swoją erotyczną ofertę z menu. Bywa i tak, że
ratują się ucieczką – ewakuują się ze związku, w którym zostali
stłamszeni. Czasami po prostu odchodzą; częściej idą do przeciwień-
stwa ich dotychczasowych partnerek czyli w ramiona kobiet, które
dla odmiany wspierają ich niezależność, podziwiają za zaradność
i  umiejętność podejmowania męskich decyzji. Ażeby zapobiegać
tego typu scenariuszom, warto troszczyć się o porównywalne
zaangażowanie obu stron, pracować na rzecz kompromisów, nego-
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cjować, wspólnie ponosić odpowiedzialność – nie zrzucać jej zbyt
wiele na kogoś ani nie obarczać się nią w przesadnym zakresie.
Partnerstwo to wybór, którego dokonuje się więcej niż raz, a wła-
ściwie całkiem często, bo dzień po dniu.

„Najlepszy sposób żeby zbudować zaufanie do partnera to spraw-
dzanie, inwigilowanie go.”

W dobie supernowoczesnych gadżetów niektórzy skłonni są nawet
wgrywać do cudzego telefonu podsłuch, instalować gdzieś ukryte
kamery czy podczepiać specjalne nadajniki. Pozostali sprawdzają
partnerowi komórkę, zakradają się do komputera kiedy jest zalogo-
wany do portali społecznościowych, przeszukują kieszenie, wypa-
trują śladów szminki, dzwonią do pracy lub do znajomych, by
sprawdzać rozmaite fakty. Mało tego, niektórzy organizują prowo-
kacje – opłacają profesjonalnie zajmujące się uwodzeniem osoby, by
przekonać się, czy mąż lub żona nie ulegnie. Wszystko to wskazuje
na brak zaufania do towarzysza,  towarzyszki  życia.  Ufność  wzrasta
wtedy, kiedy ma ku temu sposobność – gdy nie ma pewności,
gwarancji, ale nadzieje nie są zawodzone. Jeśli natomiast nieustannie
stara się weryfikować, czy postępowanie drugiej strony nie ma
znamion podstępu albo nielojalności, nie ma tu miejsca dla zaufania.
Co gorsza, czasem takie nastawienie sprawia, że faktycznie ktoś
zaczyna być zawodny, niesłowny. Działa bowiem samospełniające
się proroctwo – człowiek bezwiednie wychodzi naprzeciw naszym
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oczekiwaniom. Skoro wciąż przypisujemy mu złowrogie intencje,
mimowolnie rzeczywiście zaczyna przejawiać problematyczne
zachowanie, niejako z przekory. Wobec tego zdecydowanie korzyst-
niej jest zachować pewną dozę czujności, ale nie popadać w skraj-
ność, totalną podejrzliwość, i nie stawać się kimś w rodzaju
śledczego. Zwłaszcza, że człowiek osaczony, ustawicznie spraw-
dzany, może w końcu zapragnąć swobody i odejść do kogoś, kto nie
będzie starał się zamknąć go w klatce. Potrzeba bycia obdarzanym
zaufaniem, jeśli jest zbyt długo deprywowana, skłania do szukania
dla siebie spełnienia w warunkach, które odbiegają od aktualnych.

„Jeśli powiem wprost partnerowi, że czuję na niego złość, to
pomyśli, iż go nie kocham.” „Jeśli partner jest na mnie zezłoszczony,
to na pewno oznacza, że tak naprawdę mnie nie kocha.”

Oba te przekonania są problematyczne z podobnych powodów. Ich
wspólnym mianownikiem jest założenie, że emocja taka jak złość
występuje wyłącznie przy braku miłości. Jest ona postrzegana jak
zły omen, który nie tyle zwiastuje koniec romantycznego uczucia,
co wręcz jest świadectwem tego ponurego finału. Tymczasem można
być zezłoszczonym na kogoś właśnie dlatego, że się go obdarza
uczuciem. Gdyby daną czynność wykonał ktoś inny, mogłoby to
wcale nie wywołać gniewu. Wyciąganie zbyt daleko idących wnio-
sków na podstawie pojawiania się u osób tworzących relację takich
emocji jak na przykład złość, frustracja, smutek czy wstyd może
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prowadzić do niepotrzebnego wycofania się, rezygnacji. O ile tylko
wyrażanie ich odbywa się w cywilizowany sposób zgodny z Osobistą
Kartą Praw, nie musi to oznaczać niczego negatywnego. Związek
nie jest czymś w rodzaju emocjonalnej kwarantanny – cudowną
bańką, w której dzieją się same wspaniałości. Mogą do niego
przenikać nastroje innych osób, ludziom w relacji mogą udzielać się
przykre emocje kogoś spoza związku, a także oni sami mogą
doświadczać takich przeżyć wewnętrznych. Grunt to obchodzić się
z nimi starannie, z miłością, wykazując się przy tym w miarę
możliwości jak największą dozą powściągliwości. Wzajemna cier-
pliwość na dłuższą metę stanowi kluczowy składnik udanej relacji.
To właśnie ona pozwala na nieosądzające podejście do emocji
drugiego człowieka, uprawomocnienie odczuć poprzez pozwolenie,
aby wybrzmiały, były obiektem właściwej troski, znalazły ujście
w trakcie interakcji umożliwiającej ich wentylację. Złoszczenie się
jest ludzkie – nieludzkie zdaje się natomiast okrutne zabranianie
tego, a także bezwzględne ranienie innych za to, iż w ich obecności
przeżywa się złość.

„Jeśli coś w związku nie przebiega po mojej myśli, to zawsze
oznacza, że się nadmiernie poświęcam.”

Niektórzy ludzie mają dość konkretny obraz tego, jak ich zdaniem
powinien wyglądać związek. Problem z tym wyobrażeniem z reguły
polega na tym, że nie uwzględnia on perspektywy innego człowieka.
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Trudno niekiedy, by wizje obu stron pokrywały się w zadowalającym
zakresie. Ostatecznie kształt relacji jest jednak każdorazowo wypad-
kową obu zapatrywań, kwestią kompromisów, swoistą drogą środka.

Myślenie o tym w kategoriach poświęcenia jest niebezpieczne,
ponieważ tworzy bez uzasadnionych powodów coś w rodzaju
wirtualnego długu wdzięczności. Wtedy osoba, uważająca, że się
poświęca, może oczekiwać wyrównania szkód. Przez to bywa
roszczeniowa lub wypomina brak wzajemności.

Tymczasem realnie rzecz biorąc wyłącznie ponosi konsekwencje
własnych wyborów. Nie powinna więc obarczać odpowiedzialnością
drugiej strony. Słowo „poświęcenie” występuje wprawdzie w leksy-
konach języka polskiego, ale z „języka miłości” lepiej je wykluczyć.

Ostatecznie zawsze odczuwa się tylko skutki swoich wyborów. Nikt
nie jest nam nic winien. Kiedy tak podchodzi się do kwestii kształtu
relacji, okazuje się, że kluczem do obustronnego zadowolenia jest
intensywna komunikacja zmierzająca do rozstrzygnięć, które wszy-
scy zgodnie zaakceptują.

Nie ma zatem powodów do wypomnień, odchodzą motywy preten-
sji, wykluczone są wyrzuty. Przestaje się też sabotować relację
nieuzasadnionymi roszczeniami, żalami, wycieczkami do przeszło-
ści, bo człowiek jest świadom, że jest w punkcie, do którego sam
skierował kroki.
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„Skoro jesteśmy w bliskim związku, partner powinien domyślać się,
czego potrzebuję w danej chwili.”

Tego typu zapatrywania to myślenie życzeniowe. Ono zaś przyspa-
rza partnerom cierpienia, gdy nadzieje zostają zawiedzione. Mogą
też skutkować wybuchami złości na osobę, która nie sprostała tym
oczekiwaniom. Można więc powiedzieć, że co najmniej jedna strona
relacji ucierpi, częściej jednak obie. Jednym z czynników, który
sprawia, że komunikacji przerzedza się, staje płytsza i mniej
precyzyjna, jest poznanie partnera. Przywykając do tego, że ma
określony repertuar szczególnie ważnych potrzeb, łatwo przeoczyć,
kiedy hierarchia ulega zmianie. Przypomina to sytuację, kiedy jeździ
się miesiące czy lata tą samą trasą, a tu nagle na drodze postawiony
zostaje nowy znak. Wielu kierowców nie zauważa go i w rezultacie
otrzymuje mandat. Tak samo może być w związku, gdy z takich czy
innych powodów zamiast troszczyć się o dobrą łączność i bycie na
bieżąco, ludzie lekceważą zmiany, bo przyjmują na wyrost, iż nie
zachodzą i nigdy nie zajdą. A tymczasem związek ulega ciągłym
fluktuacjom. Trzeba sobie z tym radzić, lecz trudno to robić, kiedy
nie dopuszcza się takiej możliwości. Rytuał w postaci rozmów przy
herbacie mógłby temu zapobiec. Dobra rada: regularna narada.

„Partner powinien rozumieć mnie bez słów.”

Szczerze powiedziawszy, zanim przyjmie się taki punkt widzenia,
warto poddać głębokiej refleksji, czy aby na pewno byśmy sobie tego
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życzyli. Jak trenować umiejętności konwersacyjne, jeśli rozumie się
drugą osobę bez słów? O ileż uboższe byłoby nasze słownictwo,
gdybyśmy odgadywali z łatwością cudze zamiary? I czy faktycznie
dobrze czulibyśmy się pozbawieni prywatności, gdyby dysponowano
nieograniczonym dostępem do naszego strumienia myśli? Jakiż
mielibyśmy niesmak, gdyby ktoś mógł się w dowolnej chwili pod
byle pretekstem nurzać w naszej świadomości, mieszać w niej, mącić
nasz stan skupienia?

Nadto, człowiek odkryty jest człowiekiem nagim w najgorszym tego
słowa znaczeniu; podmiotem przejrzanym na wylot, rozpracowanym
totalnie, rozmienionym na najdrobniejsze elementy, a przez to
wszystko nieciekawym, niegodnym poznania.

Człowiek, który jest jak otwarta książka, stoi nawet na półce niżej
od lektury obowiązkowej w hierarchii statystycznego ucznia – raczej
odpycha aniżeli przyciąga. Bez szczypty tajemniczości tracimy smak.
Rozumienie bez słów to idea tyleż utopijna, co szkodliwa; oczeki-
wanie takie jest więc w dwójnasób daremne: niczemu nie służy,
a  tylko nas zapętla, bo kluczymy w miejscu, gdy nie jesteśmy
z drugim człowiekiem w kontakcie.

Dopóki stanowimy bezmiar możliwości, które mogą zaskakiwać,
dopóty nie przechodzi się obok nas obojętnie. Zachowujmy pewną
dozę prywatności choćby poprzez brak oczekiwania, by ktoś rozu-
miał nas bez słów.
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„Tolerowanie ciężkich nałogów partnera pokazuje jak bardzo moja
miłość jest prawdziwa i mocna.”

Między innymi ludzie, odczuwający neurotyczną potrzebę miłości,
skłonni są mylić przykre napięcie z głębią uczuć, której pragną. Ból
bywa przeszywający i w tym sensie sięga głęboko. To zrozumiałe,
że jako istoty ludzkie złaknieni jesteśmy tego, co nas przerasta.
Chcemy znaleźć się we wszechogarniającej toni, która odbiera nam
dech w piersiach... Zatracić się, jakbyśmy znajdowali się pod wodą
na tle bajecznego krajobrazu. Jest to duchowość, której nie naucza
się na lekcjach religii, a mimo to każdy ma o niej jakieś pojęcie. Nie
należy jednak mylić głębi z przepaścią, przestronności z urwiskiem,
ciepła uczuć z gardzielą ponurego wulkanu. W miłość wpisane jest
cierpienie, ale związane z tęsknotą, a nie utrapieniem współuzależ-
nienia. Związane z niemożliwą do osiągnięcia całkowitą jednią
z ukochaną osobą, a nie z emocjonalnym bólem, który wynika z tego,
że ktoś nadużywa naszej dobroci, z premedytacją naraża na udręki.
Wielkie cierpienie nie zawsze jest cierpieniem potrzebnym, a bywa
wręcz daremnym i szkodliwym, kiedy jest w imię czegoś, co nie ma
racji bytu. Należy ratować się przed myśleniem życzeniowym, które
wywołuje przymus trwania w udręce. Wielka lojalność nie zawsze
jest lojalnością słuszną, chwalebną, a bywa wręcz autosabotażem,
nieomal masochistycznym męczennictwem w imię zaznania uczuć,
które są fałszywą miłością – jedynie bowiem zaspokaja neurotyczną
potrzebę doznawania głębokich wrażeń. Pewien dyskomfort jest
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nieunikniony, więc jakość naszych relacji zależy od opanowania
sztuki cierpienia z właściwych powodów i przyjmowania tego
z godnością, co faktycznie może być uszlachetniające. Jest jednak
różnica między nieprzespaną nocą przez zbolałego partnera, który
wymaga opieki, a nieprzespaną nocą przez partnera, który pije
i  wszczyna awantury, bo uporczywie nie leczy się z choroby
alkoholowej. Zło opuszczone może stać się dobrem kiedy sięgnie
dna; zło wybawiane jedynie się rozbestwia.

„W związku nie należy robić nic, co mogłoby się partnerowi nie
spodobać.”

Kiedy idziemy na spacer do parku raczej nie spodziewamy się, że
absolutnie wszystko będzie tam wyglądało idealnie. Może ktoś
gdzieś wyrzucić papierek po batoniku, na ścieżce pojawi się uciążliwa
kałuża, jakiś osobnik może spać na ławce lub wdać się w żywiołową
dyskusję ze Strażą Miejską. Wchodząc w związek też nie należy się
spodziewać, iż w każdej chwili jego funkcjonowanie będzie perfek-
cyjne pod każdym względem. Jesteśmy ludźmi, a ludzie są niedo-
skonali, więc takie są również nasze relacje. Mamy prawo
podejmować działania odbiegające od wyobrażeń partnera. Nieu-
stanne wychodzenie naprzeciw jego oczekiwaniom może być bardzo
męczące. Ciągłe dostosowywanie się w perspektywie czasu bywa
wręcz utrapieniem. Będąc w związku godzimy się z niedoskonałością
drugiej osoby i akceptujemy fakt, że nie będzie ona tryskać entuzja-
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zmem w odpowiedzi na wszystkie nasze poczynania. Warto dysku-
tować o preferencjach i oczekiwaniach, docierać się, szukać
kompromisów, ale także wykazywać się zdroworozsądkową dozą
wyrozumiałości, tolerancji – samemu też na to licząc.

„Jeżeli partner nie pamięta szczegółów jakiejś rozmowy, to znaczy,
że po prostu mnie nie słuchał.”

Ludzki umysł nie działa jak dyktafon. Nie rejestruje ze stuprocen-
tową wiernością i całkowitą precyzją każdego odebranego bodźca.
Na odbiór i przetwarzanie informacji wpływ mają doświadczane
przez daną osobę emocje, poziom jej zmęczenia, przekonania
odnośnie poruszanego tematu, oraz to, na co jest uwrażliwiona.
Ponadto naturalnym zjawiskiem jest to, że z upływem czasu
wspomnienie rozmów czy interakcji może ulec zniekształceniu.
W efekcie niejednokrotnie dochodzi do konfabulowania, nieumyśl-
nego przedstawiania sytuacji inaczej niż przebiegała. Człowiek
pamięta najlepiej wrażenie z dyskusji, a pamięć faktów zostaje nieco
odmieniona, więc para może się spierać nawet co do tego, jakie padły
słowa, co się stało. Biorąc na to dużą poprawkę można z większą
dozą prawdopodobieństwa zapobiegać zbyt ostrym konfliktom. Jeśli
bierze się pod uwagę, że umysł płata tego typu figle, można starać
się nieznużenie dyskutować o tym, jak każda ze stron odebrała to,
co się stało. W końcu to część bycia w związku – wzajemna wymiana
opinii. Podsumowując, fakt, że ktoś czegoś nie pamięta lub wspo-
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mina odmiennie, nie musi wynikać ze złej woli, ale z wielu
prozaicznych czynników. Jeżeli dwie osoby skłonne są zaakceptować
pewien margines błędu, łatwiej się porozumieć. Zwłaszcza, jeśli
skupiają się na rozwiązaniu, a nie na problemie w danej sytuacji.

„Gdy partner krytykuje jakieś moje zachowanie, to znaczy, że mnie
odtrąca.”

Rzeczywiście, krytyka źle wyrażana, zwłaszcza niezapowiedziana
lub pojawiająca się wtedy, gdy wolałoby się nie mierzyć z informacją
zwrotną, może być równoznaczna z odrzuceniem. Szczęśliwie
jednak w większości wypadków nie jest aż tak źle. Jakkolwiek
istotnym jest, by umiejętnie oddzielać zachowanie od osoby. Jest
bowiem znacząca różnica między stwierdzeniem „jesteś głupi skoro
tak robisz” a „na twoim miejscu postąpiłbym inaczej ponieważ...”.
Ważne, by krytyka w miarę możliwości była konstruktywna,
najlepiej wskazywała jakąś alternatywę lub zachęcała do jej poszu-
kiwania. Idealnie, gdyby została poprzedzona zapytaniem, czy ktoś
chciałby poznać opinię na dany temat. Tymczasem niejednokrotnie
zdarza się, iż niektórzy krytykują nieproszeni, niepytani, wbrew
czyjejś woli, lekceważąc to, czy ktoś w danej chwili czuje się na siłach
i ma gotowość by wysłuchać krytyczne uwagi. A nawet wtedy, gdy
ktoś prosi o jakiś pozytywny, wspierający komunikat! Asertywna
komunikacja polega nie tylko na właściwym wyrażaniu poglądów,
ale często także na umawianiu się na warunki i czas takiego
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przekazu. Tymczasem ludzie niekiedy częstują się krytyką w najm-
niej sprzyjających momentach lub wyrzucają ją z siebie pod wpły-
wem silnych emocji, w trakcie kłótni, przez co robi się wręcz zajadła,
perfidna. Nie są to okazje sprzyjające pokojowym rozstrzygnięciom,
a taka jej postać przypomina raczej truciznę. W miarę możliwości
nie krytykujmy znajdując się w stanie silnego wzburzenia; róbmy to
po ochłonięciu.

„Jeśli związek nie jest idealny, to znaczy, że jest do niczego.”

Zniekształcenia poznawcze to błędy w rozumowaniu. Jednym z nich
jest myślenie czarno-białe, albo-albo. Przykładem takiego sposobu
myślenia jest założenie, iż związek odbiegający od ideału jest relacją
z gruntu pozbawioną racji bytu. Tymczasem w każdej znajomości
może dojść do konfliktów, spierania się, kryzysów lub okoliczności
wyjątkowo niekomfortowych. Żaden związek nie posiada gwarancji,
która zabezpieczałaby przed wszystkimi sytuacjami awaryjnymi.
Będąc tego świadomym, mając realistyczne podejście, człowiek
może w porę przeciwdziałać wyłaniającym się problemom, zamiast
przedwcześnie poddawać się, uciekać ze znajomości niczym z toną-
cego okrętu – i to pod byle pretekstem. Niektórzy popadają w apatię
i rezygnują tak rychło, że nawet w obliczu prozaicznych trudności
przestają się starać i angażować w poszukiwanie rozwiązań. W efek-
cie zrzucają całą odpowiedzialność na drugą stronę. Pomijając fakt,
że nie jest to fair, czasami przyczynia się do silnych zgrzytów bądź
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rozłamu relacji – szereg problemów wymaga zaangażowania wszyst-
kich uczestników, a nie tylko jednego. Kiedy działa się w pojedynkę,
nawet stosunkowo błahe kłopoty okazują się czasem nierozwiązy-
walne. Lub obciążające w stopniu wprost niebywałym.

„Skoro partner związał się ze mną, musi też kochać moją rodzinę.”

Miłość to nie pizza – nie dowożą jej na żądanie. Wbrew pozorom
nie jest też całkowicie przypadkowa. Pojawia się dopiero, gdy
spełnionych zostanie szereg warunków, z czego wiele pozostaje poza
ludzką świadomością, a zatem również – kontrolą. Trudno więc
spodziewać się, że ktoś obdarzy tym uczuciem osoby wskazane
palcem, abstrahując przy tym od cech ich osobowości czy zachowa-
nia. O ile wydaje się to dość zrozumiałe w przypadku rodziców czy
rodzeństwa partnera bądź partnerki, o tyle nie jest takie oczywiste
w wypadku potomstwa z poprzedniego związku. Zwłaszcza niektóre
kobiety oczekują od swoich partnerów, że będą kochali jak własne
ich dzieci z minionych relacji. Więź z cudzym potomstwem ma
jednak pod wieloma względami nieco inny charakter. Wymuszanie
rodzicielskiej miłości może wręcz całemu przedsięwzięciu zaszko-
dzić i sprawy niepotrzebnie skomplikować. Nic tak nie razi jak
wymuszona, sztuczna uczuciowość. Uczucia tego typu nie lubią
nacisków, presji, sprawdzania – wtedy niejako płoszą się, potrafią
zelżeć lub przemienić w coś innego. Lepiej podejść do tego swobod-
nie, oczekując zachowań wyrażających szacunek i serdeczność.
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Reszta może przyjdzie z czasem, a nawet jeśli nie, więź i tak może
być satysfakcjonująca dla wszystkich zainteresowanych dzięki ciepłu
i życzliwemu podejściu. To niemało.

„Muszę dokładać wszelkich starań, aby ulepszać swojego partnera.”

Zdarza się, że ludzie wchodzą w związek z intencją udoskonalania
partnera, zmieniania go, poprawiania. Nie jest to z gruntu złe
nastawienie, bo zrozumiałym jest przecież, że chciałoby się sprzyjać
rozwojowi ukochanej jednostki. Istnieje nawet zjawisko znane jako
efekt Michała Anioła, które polega na tym, że doceniając pewne
zachowania partnera mimowolnie sprawia się, iż wzrasta jego
motywacja do ich przejawiania, a zatem treningu. Tym niemniej
jest znacząca różnica między tym, a podejściem zakładającym, że
drugiego człowieka trzeba sobie – jak to niektórzy mawiają – wycho-
wać, wytresować, ułożyć. Wywieranie presji w kierunku zmiany
wbrew czyjejś woli może wywołać silny opór, a w rezultacie nawet
swoisty bunt, strajk, sprzeciw bądź zmienianie się w kierunku
przeciwnym od pożądanego. Jeśli natomiast przedsięwzięcie się
powiedzie i na przykład poprzez stosowanie manipulacji uda się
kogoś niejako wpędzić w oczekiwane zmiany, potem taka osoba
może mieć nam to za złe. Niektóre pary mają na siebie dobry wpływ,
wspierają się, doceniają i otwarcie rozmawiają o potrzebach w kon-
tekście edytowania zachowań – w takich okolicznościach rezultaty
mogą być satysfakcjonujące. Gdy jednak coś robi się na siłę lub
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niejako za cudzymi plecami, wtedy jest duże ryzyko, że dojdzie do
negatywnych konsekwencji. Z edycją zachowań jest jak z obróbką
zdjęć – kiedy przedobrzymy, ktoś samego siebie nie pozna na
fotografii i będzie miał nam za złe, że przeprowadziliśmy aż tyle
manipulacji.

„Nie powinnam nigdy wprawiać partnera w negatywny nastrój.”

Niektórzy biorą sobie za punkt honoru, by nie narażać partnera na
negatywne emocje. Tymczasem życie obfituje w sytuacje stresujące
i problemy domagające się przedyskutowania. Nie ma też nic złego
w wyrażaniu w cywilizowany sposób negatywnych emocji takich jak
frustracja, smutek czy złość. Każdy może niekiedy potrzebować
werbalnie wyrazić to, co przeżywa, nawet jeśli wywoła to niekom-
fortowe odczucia u słuchacza. To ludzkie, że bywamy rozbici,
zdenerwowani, doświadczamy rozpaczy czy gniewu. O ile tylko
udaje się to dozować w zdroworozsądkowych dawkach i można
liczyć na reakcje pełne miłości, odczucia te z większą łatwością
wybrzmią i przeminą. Z reguły wcale nie muszę być roztrząsane,
poddawane wnikliwej analizie. Czasami wystarczy, że zostaną
wyrażone w ciepłych warunkach. Jeśli obie strony to rozumieją,
sprzyja to wzajemnemu wsparciu i trosce o takie proporcje emocji
negatywnych i pozytywnych, by raczej przez większość czasu nikt
nie czuł się nadmiernie obciążony. Wiąże się to z odpowiedzialną
regulacją emocji w wypadkach, w których wskazane byłoby wsparcie
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z zewnątrz. Jeśli na przykład któraś ze stron całymi tygodniami ma
mocno obniżony nastrój i wciąż przedstawia depresyjne zapatrywa-
nia, wtedy uzasadnione jest oczekiwanie, by skontaktowała się
z lekarzem oraz z psychoterapeutą. Sam partner może nie podołać,
gdy zalecana jest pomoc specjalistyczna.

„Jeżeli nie będę pilnować swojego partnera, to na pewno mnie
zdradzi.”

Niektórzy gorączkowo zabiegają o to, by nie doświadczyć zdrady.
Czynią z tego nadrzędny cel, przesłaniający inne. Wybija się on na
tle pozostałych ważnych kwestii, staje się on priorytetem lub wręcz
obsesją. Skutki tego stanu rzeczy bywają opłakane. Człowiek
zmienia się w żandarma starającego się zamknąć drugą osobę
w klatce, by zapewniać sobie jak największe poczucie bezpieczeń-
stwa. Ktoś funkcjonujący w taki sposób dostrzega zagrożenie nawet
tam, gdzie go nie ma, więc reaguje nadmiernie, co prowokuje zbędne
konflikty. Podczas gdy osoba naiwna jest ślepa na sygnały ostrze-
gawcze, typ związkowego strażnika jest jak śledczy, który z mania-
kalną precyzją bada poszlaki, prześwietla partnera i monitoruje jego
postępowanie w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości.
Życie u boku kogoś tak podejrzliwego i wyzutego z zaufania może
być bardzo męczące. Nawet najcierpliwsi mogą temu nie podołać,
bo zachowania żandarma mają tendencję do nasilania się, stają się
coraz bardziej niezręczne, zawstydzające czy wywołujące nieade-
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kwatne poczucie winy, a przez to toksyczne. Przykro jest być
w relacji z kimś, kto rozlicza z każdej chwili, sprawdza, podsłuchuje,
wypytuje osoby trzecie, weryfikuje wersje wydarzeń. Przypomina to
życie w pokoju przesłuchań lub na posterunku z detektywem, który
cierpi na pracoholizm, więc działa nieprzerwanie.

„Zazdrość jest dobra, bo ochrania związek.”

Powyższe sformułowanie ma zbyt ogólny charakter. Nie każda
zazdrość ochrania i z pewnością nie każda jest dobra. Bywa z tym
bardzo różnie. Czasami u jednej z osób jej poziom jest bliski zeru,
co druga strona odbiera jak zimne zobojętnienie, brak zaintereso-
wania. Człowiek, o którego towarzysz życia nie jest ani odrobinę
zazdrosny, może mieć wrażenie, że po prostu partnera nie obchodzi.
Nie jest to wprawdzie przesądzone, ale trudno to również wykluczyć.
Natomiast gdy zazdrość jest przesadna, może skłaniać zazdrosną
osobę do osaczania partnera, izolowania go od otoczenia, zbyt
daleko idących prób ograniczania. U osób cierpiących na problem
alkoholowy zazdrość może mieć wręcz patologiczny charakter,
skrajne natężenie. Wtedy do głowy zazdrosnej osoby przychodzą
przeświadczenia nie mające nic wspólnego z rzeczywistością i nie
podlegające krytyce. Ten urojeniowy sposób myślenia może pchnąć
nawet do stosowania przemocy, bezzasadnych oskarżeń o zdradę
i  innych przykrych zachowań. Podsumowując, dobra dla związku
bywa czasami jedynie taka zazdrość, która występuje w zdroworoz-
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sądkowych dozach. Jest jak przyprawa poprawiająca smak. Niekiedy
może też chronić relację przed potencjalnymi zagrożeniami. Nie-
wykluczone także, że jej gwałtowne nasilenie stanie się sygnałem
ostrzegawczym, mówiącym, że źle się dzieje z takiego czy innego
powodu. Jeśli owe przyczyny okażą się wyjątkowo przejmujące,
związek może zostać przerwany. W innych wypadkach może temu
scenariuszowi zapobiec, sygnalizując w porę, że ktoś powinien
przestać coś robić.

„W związku trzeba ciągle coraz więcej wymagać, bo inaczej partner
się rozleniwi albo znudzi i odejdzie.”

Jest zasadnicza różnica między sytuacją, kiedy dobrze życzy się
swojemu partnerowi, kibicuje mu w rozwoju, wspiera go i jest dla
niego serdecznym, a sytuacją, kiedy dokręca mu się śrubę, stawia
kolejne wymagania, bezwzględnie oczekuje spełniania coraz to
nowszych warunków. Niektórzy w dobrej wierze, kierując się
czystymi intencjami przekraczają granicę i zaczynają partnera
rozliczać, nieomal tresować. Inni zapominają się, bo chcą by druga
osoba przystawała do ich wyobrażeń idealnego partnera. Bywa to
stresujące i przykre dla obu stron, sprzyja zbędnym konfliktom.
Pomaganie dziewczynie w trzymaniu diety to nie to samo, co
wypominanie jej przy każdej okazji, że ma nadwagę. Pomaganie
mężczyźnie w wyszukiwaniu ofert pracy to nie to samo, co gderanie
codziennie, że za mało zarabia, że sąsiad ma lepszy samochód
i zabrał żonę na bardziej egzotyczne wakacje. Ciągłe podwyższanie
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poprzeczki bywa dalekie od akceptowania partnera, a nierzadko
stanowi pretekst do osądzania go, uprzykrzania mu życia, podkopy-
wania jego samooceny. Kiedy relacja jest dobra, kontakt ma odpo-
wiednio wysoką jakość, w sprzyjających okolicznościach można się
podzielić wyznaniem, że na przykład partner jawił się jako atrakcyj-
niejszy przed tym, gdy zaczął mieć nadwagę. Taki komunikat jest
wystarczający. Nie trzeba jeszcze komuś dokuczać, kogoś dręczyć.
Piłka jest po stronie odbiorcy tej informacji. Może on rozpocząć
zmianę i w pewien sposób zaprosić do tego procesu swojego
partnera. Ale może też te słowa zlekceważyć i ponosić tego konse-
kwencje. Każdemu wolno zmieniać się, lecz także zaniechać zmian.

„Mszcząc się za niewłaściwe zachowanie partnera można najlepiej
pokazać mu, że coś nas zraniło.”

Czasami ludzie wpadają w spiralę przemocy. Dzieje się tak, kiedy
jedno w odpowiedzi na zachowanie drugiego wymierza mu swoistą
karę: jest dokuczliwe, mówi coś uszczypliwego lub poprzez zanie-
chanie przysparza cierpienia. Ubodzona takim atakiem osoba może
poczuć pragnienie odwetu bądź zareagować nie mniej uciążliwie.
Nie zawsze natychmiastowo. Czasem z opóźnionym zapłonem, po
pewnej intelektualnej i emocjonalnej obróbce tego, co zaszło, albo
w okolicznościach czyniących zemstę najbardziej dotkliwą. Rozpo-
czyna się osobliwy ping pong wzajemnych złośliwości. Początkowo
mogą to być drobne działania – raz podejmowane z premedytacją,
a w innym wypadku całkiem bezwiednie. Powodują one coś, co
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można by określić jako mikrourazy. Najpierw dochodzi do nich od
przypadku do przypadku, a potem coraz częściej. Zranienia rosną,
emocjonalny dyskomfort niejako rozlewa się na sąsiednie obszary,
różne konteksty, bo życie wewnętrzne człowieka to naczynia
połączone. Wpierw działa efekt śnieżnej kuli, a następnie rusza
lawina. I nagle ludzie sami nie wiedzą, czemu w najmniej spodzie-
wanych momentach bywają podli, przykrzy... Albo czym sobie
zasługują na tego rodzaju traktowanie. Takie są następstwa czasem
nie całkiem uzmysławianych przekonań w rodzaju „oko za oko”,
„najlepszą obroną jest atak”, „wet za wet”. Sensowniej jest asertyw-
nie, w miarę możliwości na bieżąco informować, że jakiegoś
zachowania nie akceptujemy, że coś nas ubodło lub wywołało w nas
dyskomfort, by próbować sprawę wyjaśnić, a psychiczny ból ukoić.
Przy okazji wzajemna troska sprzyja jakości więzi.

„Jeśli zrobię coś dla partnera, on musi mi się odwdzięczyć.”

Czasami związki przypominają targowisko – trwa tam jakaś forma
wymiany handlowej. Ludzie wymieniają się pewnymi świadczeniami
czy przysługami i bezwzględnie z tego rozliczają. Ostatecznie relacja
zaczyna jawić im się jako giełda, na której nieustannie trwa walka
o to, by akcje poszczególnych osób były jak najcenniejsze. Znajo-
mość przeobraża się zatem w rywalizację, a ponieważ człowiek
z natury bywa egoistyczny, popycha go to nieuchronnie do stoso-
wania chwytów poniżej pasa. Pojawiają się rozmaite odpowiedniki
nieuczciwej konkurencji i niepożądanych praktyk – wszystko po to,
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by nie stracić wartości na swoistym rynku, a najlepiej ją zyskać.
Ludzie sabotują wzajemnie swoje położenie, bo trwa bezwzględne
pozycjonowanie, ustawianie się na lepszym miejscu, co odbywa się
oczywiście kosztem drugiej osoby. Relacja w najgorszy możliwy
sposób traci symetrię, bo skoro ktoś wygrywa, kto inny jest prze-
grany. Związek, w którym ustawicznie doświadcza się poczucia
porażki lub ma się wrażenie bycia nadużywanym, jest związkiem
z  wyznaczonym terminem ważności. To tylko kwestia czasu aż
któraś ze stron zapała żądzą zemsty za subiektywnie oceniane
krzywdy definiowane jako straty ekonomiczne, stracone lata, upo-
korzenia, poświęcenie, ewentualnie w podobny sposób. Rozłam lub
dramat jest nieunikniony. Alternatywą jest przyjęcie zupełnie innego
punktu widzenia. Kiedy myśli się o działaniach na rzecz relacji jak
o gestach wyrażających miłość, które pozwalają na jej doświadczanie
i podtrzymują ogień we wspólnym palenisku, oczywistym jest, że
nie ma się co licytować. Kto chce doznawać ciepła, musi je z siebie
wykrzesać, by obdarzyć nim partnera, gdyż dopiero złączone ręce
pozwalają napawać się tym doświadczeniem. Niezdrowej rywalizacji,
konkurencji nie ma, więc gra się do jednej bramki.

„Należy pamiętać jak najwięcej błędów partnera, żeby móc mu je
wypominać w trakcie kłótni.”

Mężczyźni i kobiety niejednokrotnie różnią się między sobą
w  zakresie sposobu magazynowania wspomnień w swej pamięci.
Metaforycznie mówiąc, mężczyzna skłonny jest wszystko trzymać
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w różnych szufladkach – popołudniową kłótnię w innej niż poranną
obietnicę wieczornej rozkoszy, złożoną przez partnerkę. Natomiast
kobieta raczej całość trzyma w jednej, wielkiej szafie. Kiedy ją
otwiera, widzi wszystko razem. I skoro po południu była awantura,
obietnica wieczornej ekstazy uznawana bywa za nieaktualną. Warto
brać na to poprawkę, by lepiej się porozumiewać. Odrębną sprawą
jest świadome kolekcjonowanie potknięć drugiej strony z nieomal
prawniczą pieczołowitością. Kiedy ludzie zamiast się wzajemnie
słuchać szukają na siebie haka, dyskusja może być skazana na
niepowodzenie bez kogoś w rodzaju mediatora – na przykład
terapeuty par, który w miarę możliwości sprzyja pojednaniu stron.
Warto stosować aktywne słuchanie i czynnie brać udział w rozmo-
wie z intencją wysłuchania opinii drugiej osoby, dojścia do kompro-
misu lub znalezienia rozwiązania zamiast łapać za słówka,
wypominać coś, abstrahować od meritum. Kto ma tendencje do
rozpamiętywania błędów partnera, ten niejako zbiera amunicję.
Amunicję, która po wystrzeleniu trafi go rykoszetem lub poważnie
uszkodzi relację. Aktywne słuchanie polega na upewnianiu się, że
dobrze się pojmuje partnera: „Rozumiem, iż chodzi ci o to, że...”

„Jeśli mój partner poczuje się naprawdę kochany, to będzie w stanie
zerwać ze swoim nałogiem (na przykład alkoholem, narkotykami,
hazardem).”

Wokół miłości narosło wiele mitów. Niektóre przypisują jej moc
nieomal magiczną. Być może wynika to z faktu, iż w religii
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dominującej na terenie naszego kraju po wielokroć powtarza się, iż
Bóg jest miłością, a poza tym należy nieść swój krzyż. Bez względu
na genezę przekonania jakoby miłość rozwiązywała nawet tak
ciężkie problemy jak uzależnienie, w ogromnej większości wypad-
ków jest to myślenie życzeniowe. Co niezdrowe, to nade wszystko
wymaga leczenia, terapii, a nie samego tylko miłowania.

Ba! Często wskazane jest wręcz wycofanie naszego zaangażowania,
by partner zrozumiał jakie są konsekwencje życia z nałogiem.
W wielu przypadkach nawet samotność nie otwiera oczu nałogow-
cowi. Niejeden musi sięgnąć dna, by pojąć, iż z każdą nałogową
czynnością stawia kolejny krzyżyk na swoich relacjach, własnej
życiowej karierze, edukacji, zdrowiu i tak dalej. Pamiętajmy, że
zgodnie z Osobistą Kartą Praw możemy nie brać odpowiedzialności
za cudze problemy, oraz wolno nam oczekiwać, iż partner podejmie
wytężone starania na rzecz ich rozwiązania. Jednym z takich
wymagających troski zagadnień bywa właśnie uzależnienie, którego
wolno nam u kogoś nie tylko nie kochać, ale też absolutnie, pod
żadnym pozorem nie akceptować, jeśli nas samych kosztuje to zbyt
wiele zdrowia!

W historii ludzkości podobno był już jeden taki człowiek, który całe
życie z rozmysłem zmierzał do ukrzyżowania – nie ma potrzeby tego
osobliwego wyczynu powtarzać. Zwłaszcza, że dzisiaj nikt nie
uwierzyłby, że to zbawia świat.
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„Jako osoba pozbawiona miłości, niekochana, będę osobą nieszczę-
śliwą.”

Posiadamy pewien bazowy poziom szczęścia. Szacuje się, że w około
50% jest on zdeterminowany genetycznie – zależy od konfiguracji
cech psychologicznych, a konkretnie tego, czy one ze sobą współ-
grają. Znacznie mniej istotne są okoliczności życiowe, które mogą
wpłynąć na poczucie szczęścia tylko na pewien czas. Potem jego
poziom wraca do bazowego niczym wańka-wstańka (lalka, która ma
okrągłą podstawę, dzięki czemu wraca do pierwotnej pozycji po
odchyleniu). Wydatnie zakłócać współgranie cech psychologicznych
i przysparzać psychicznego bólu mogą problematyczne przeświad-
czenia, skłaniające do przyjmowania perspektywy, która wytrąca
z równowagi i wywołuje przygnębiające myśli. Przykładem takiego
przekonania, które realnie może zmniejszać poczucie szczęścia, jest
uznanie, że bycie obdarzanym miłością stanowi bezwzględny
warunek doznawania zadowolenia. To groźna idea nie tylko dla
naszego szczęścia, ale również dla poczucia własnej wartości. Poza
tym problem polega na tym, że ten, kto bycie kochanym stawia wyżej
od szczęścia, gotów jest pozwolić na nadużycia i złe traktowanie,
byle tylko miłości nie utracić. Tymczasem wedle różnych szacunków
miłość człowiek przeżywa średnio od zera do dwóch razów w życiu.
Ze statystyki tej jasno wynika, że nie jest ona pisana każdemu.
A nawet jeśli ktoś jej doznaje, to może się ona skończyć, by zrobić
miejsce dla kolejnej. Także następna może prędzej czy później
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doczekać się finału z takich bądź innych powodów. Bezpieczniej
zatem jest dać szczęściu zielone światło niezależnie od bycia
kochanym – uczynić miłosny związek wisienką na torcie. Zwłaszcza,
że zadowolenie z życia oraz dobre poczucie własnej wartością są
atrakcyjne, więc łatwiej o znalezienie partnera bądź partnerki.

„Kontrolując swojego partnera mogę sobie zagwarantować, że nie
zostanę oszukany.”

Pewien dyktator stwierdził kiedyś, że kontrola jest najwyższą formą
zaufania. Niektórzy ludzie próbują sprawować kontrolę nad swoimi
partnerami. Czasami nawet im się to udaje choć muszą nieźle się
przy tym wysilić. Abstrahując jednak od trudu, jakiego to przysparza,
jest to również niewygodne dla strony kontrolowanej. Ileż można
znosić sprawdzanie, rozliczanie, wypytywanie świadków, wydzwa-
nianie do znajomych czy współpracowników by sprawdzić wersję
wydarzeń, nakazy, zakazy, warunki i inne tego typu uciążliwości?
Bywa to niebywale kłopotliwe, męczące i często obu stronom zabija
radość z relacji. Emocjonalna obecność polega na doświadczaniu,
że ktoś z wyboru czyli z własnej, nieprzymuszonej woli autentycznie
angażuje się, obstaje przy związku, reaguje na to, co się w nim dzieje
i jest gotów z empatią obchodzić się z uczuciami podmiotowo
traktowanego partnera. Przymus czy bycie marionetką lub wręcz
tak jakby zdalnie sterowaną zabawką pod całkowitą kontrolą – to
czynniki, które nijak nie rezonują z emocjonalną obecnością, bo



143

wykluczają wolność wyboru. Na emocjonalną obecność można
pozwolić, ale nie da się jej kontrolowaniem sprowokować, bo presja
wywołuje opór, a on zakłóca więź. Emocjonalna obecność idzie
w parze z autentycznym otwarciem się na drugiego człowieka, co
przebiega w warunkach swobody, a nie w sytuacji przymusu. Ten,
kto nadużywa kontroli, powinien liczyć się z tym, że będzie
doświadczał oddalania się partnera albo sprowokuje jego ucieczkę
przed naciskami. Może nawet, o ironio, fortelem używanym podczas
swoistej ewakuacji będzie jakiś rodzaj oszustwa, przed którym
osaczający partnera kontroler tak bardzo starał się chronić...

„Spędzanie czasu osobno jest szkodliwe, bo zawsze sprawia, że ja
i partner oddalamy się od siebie.”

Przestrzeń to słowo klucz. Człowiek pozbawiony właściwej prze-
strzeni jest jak roślina w zbyt małej doniczce – nie może się rozwijać.
Człowiek pozbawiony odpowiedniej przestrzeni ze zrozumiałych
względów czuje się skrępowany – w każdym tego słowa znaczeniu.
Ludzie w zbyt silnej symbiozie mogą nawet w dobrej wierze
pozbawiać się należnej im i potrzebnej dozy swobody, odbierać sobie
oddech, ograniczać spontaniczność. A kiedy tak się dzieje, nie mają
okazji wzajemnie za sobą choć odrobinę zatęsknić. Nie mają
sposobności do tego, ażeby uzmysłowić sobie, na ile obecność
drugiego człowieka jest im miła i droga, ponieważ takie refleksje
niejednokrotnie przychodzą zwłaszcza pod jego nieobecność. Pogor-
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szeniu może również ulec jakość życia erotycznego pary. Seksualne
napięcie jest jak cięciwa łuku – wymaga właściwej dozy dystansu,
by doszło do naciągu. Natomiast ciała na siebie nader często wręcz
skazane przestają ciążyć ku sobie – zmysłowa grawitacja bywa
bowiem absolutnie bezwzględna. Ludzie w tak przesadnie zależnym,
bliskim zespoleniu mają też większą trudność w zakresie zaspoka-
jania psychologicznych potrzeb związanych z kontaktem z innymi
osobami, oraz pozostałych, na których omawianie nie ma tu miejsca.
Reasumując, związek nie musi być celą, ciasną łódką, fortecą,
kajdanami, by być relacją bezpieczną i dobrze funkcjonującą. Faktem
jest jednak również, że przesadne oddzielenie, druga skrajność, także
może stanowić źródło kłopotów. Dopóki serca wzajemnie wokół
siebie orbitują, są ku sobie wystarczająco często zwrócone, mają
szansę się dostrzec, na dość długo spotkać, dopóty prognozy
pozostają pokrzepiające. Częstotliwość i wszelkie miary dystansu
pozostają kwestią indywidualną – o potrzebach, które są z tym
związane, należy na bieżąco dyskutować.

„Żeby wywołać zakochanie, a w efekcie mieć prawdziwą miłość
i zatrzymać przy sobie kochającego partnera trzeba dobrze mani-
pulować, grać, zwodzić.”

Kiedy spotkają się dwie kompatybilne osobowości, to tak jakby
doszło do kontaktu dwóch substancji chemicznych – następuje
reakcja w wyniku której obie ulegają przekształceniu. Ludzie zwykli
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to nazywać zauroczeniem, zadurzeniem, zakochaniem. Natomiast
tacy jak Zygmunt Freud – nagłą manifestacją potrzeb, które nie
mogły znaleźć ukojenia w dotychczasowych realiach życia danej
osoby. Jeszcze ciekawsze jest to, co poprzedza wspomnianą reakcję.
Wewnętrzny kompas, przyrodzony radar z ukrycia steruje człowie-
kiem tak, by wzmógł się jego magnetyzm względem osób o właści-
wej aurze, i popycha tam, gdzie ziszczają się swoiste czary takie jak
samospełniające się proroctwo. To właśnie tam człowiek dochodzi
do wniosku, że los jest sprawczą całością i myśli jak pewni nie
znający pojęcia czasu Indianie: wydarzyło się już wszystko – jedynie
stopniowo do nas dociera. Miłość natomiast jest miłości nierówna.
Zdarza się miłowanie przywiązania: kochanie tego, co znane. Zdarza
się wyczekiwanie cudu, który wybawi od marazmu. Zdarza się
przeplataniec burz i miesięcy miodowych. Zdarzają czasy emocjo-
nalnego głodu i karmienia się okruchami w cichej rozpaczy. Zdarza
się, iż miłość jest niczym dramat lub tania opera mydlana. Bywa też
jak żarliwa modlitwa lub gorączkowa inkantacja zaklęć w reakcji na
widok spadającej gwiazdy zanim zniknie za horyzontem. Kiedy
zacznie działać magia, miłość bywa jak wypowiedzenie wojny: nie
bierze jeńców, nie liczy ofiar, nie znosi sprzeciwu... Bywa jak
mroczny seans: zasłania oczy, wiąże ręce, jest słodką torturą... Bywa
jak czarna msza: nie zna pojęcia grzechu. Jednak należy uważać,
kiedy odprawia się rytuały. Mędrcy powiadają, że czary są mieczem
bez rękojeści. Nie da się nimi bezpiecznie władać. Kto krzywdzi,
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ten pocierpi. Na przykład na własne życzenie będąc w iluzorycznym
związku sztucznie podtrzymywanym przy życiu przez fikcję kre-
owaną z wielkim mozołem.

„Żeby mieć udany związek, wystarczy tego chcieć.”

Fundamentalnym źródłem kryzysu relacji jest to, że istnieje gigan-
tyczna dysproporcja między tym, ilu ludzi chce być kochanymi, a ilu
realnie nie tylko chce, ale i potrafi kochać. Brakuje objęć dla tych,
którym ich potrzeba. Nie wystarcza gestów, nie dość pocałunków,
nie ma tyle troski. Na każde słowo, które pragnie się wyrazić,
przypada ledwie promil uwagi i zrozumienia. Na każdą emocję
przypada jedynie skrawek empatii. Komunikacja jest szczątkowa –
niczym okruchy chleba, którymi trudno się odżywiać. Biedując,
z trudem obdarowujemy, więc tym bardziej ubywa ciepła. W dobie
wszechobecnego internetu powszednieją wirtualne serca i cyfrowe
kciuki w górę zamiast prawdziwych uśmiechów, oczu szczęśliwych
na widok drugiego człowieka. Bliskość udaje pozorowana obecność
poprzez bycie na liście znajomych online. Światu przydałoby się
więcej autentycznych więzi, ale choć nie da się ich zamówić przez
sieć, ludzie zdają się czekać na odpowiednie powiadomienie z ofertą.
Analogicznie jest z umiejętnościami w zakresie inicjowania, rozwi-
jania satysfakcjonujących relacji (a także kończenia tych pozbawio-
nych perspektyw). Do pewnego stopnia powodzeniu w miłości
sprzyjają przyrodzone zdolności, ale ten potencjał może się nie
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ujawnić, jeśli zabraknie elementarnej wiedzy o radzeniu sobie
w  związkach rozwijanych w warunkach współczesności. Niegdyś
tego typu wiedza była przekazywana z pokolenia na pokolenie przez
licznych krewnych i w stosunkowo niedużym stopniu okazywała się
przedawniona. Dzisiaj czas pędzi niebywale, patologii i złych
wzorców przybywa, okoliczności zmieniają się w galopującym
tempie, społeczeństwo jest zatomizowane, zaś więzi rodzinne są
płytkie. Ratunkiem zdają się być zatem odpowiednie lektury
psychologiczne, poradniki, warsztaty i konsultacje w swoistych
internetowych grupach wsparcia. Warto rozwijać umiejętności, by
na miarę swoich możliwości lepiej podołać wyzwaniu i w konse-
kwencji mieć bardziej satysfakcjonujące związki. Nie wystarczy
chcieć – trzeba się jeszcze przyłożyć.

„Nie ma udanego związku bez poświęcenia.”

Była już mowa o szkodliwym dla związku myśleniu w kategoriach
poświęcenia. Mimo to warto powiedzieć na ten temat kilka dodat-
kowych słów w nieco innym kontekście. Pewne osoby są zdania, że
miarą zaangażowania w relację jest skala wyrzeczeń. To bardzo
niebezpieczne podejście. Zakłada bowiem, że nie ma satysfakcjonu-
jących związków bez ponoszenia jakiegoś rodzaju strat. Pamiętajmy,
że nie tracimy powietrza, którego nie wciągamy, robiąc wdech
– dopiero w trakcie napełniania płuc uzmysławiamy sobie, iż reszta
jest poza nami. Należy zrozumieć, że relacja nigdy nie zubaża, lecz
jedynie ubogaca – czasem jednak o dary kłopotliwe, takie jak
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poczucie, że coś innego nas omija, bądź takie jak swoisty bagaż:
niełatwa czegoś świadomość, trudne doświadczenia albo rany bądź
urazy. Nie zachodzi żadne poświęcenie albowiem relacje z innymi
są odbiciem tego, jaką mamy relację ze sobą. W razie rozczarowań
podczas znajomości z kimś, zyskujemy wiedzę, czasem bolesne
rozeznanie, jaką mamy więź z samym sobą – na jakie traktowanie
przyzwalamy, czego gotowi jesteśmy w imię jakości relacji dokonać,
jakich zaniechań skłonni jesteśmy się dopuścić, by coś jej kosztem
osiągnąć. Kiedy przyjmie się taki punkt widzenia, można odetchnąć
z ulgą i przestać się bać, iż coś straci się będąc w związku – pozba-
wieni możemy bowiem zostać tylko tego, czego sami sobie odmó-
wimy. A kiedy człowiek jest wolny od tej postaci lęku przed
bliskością, doznając ukojenia uprzytamnia sobie, że związek z dru-
gim człowiekiem jest pielęgnowaniem relacji ze sobą. Gdy zaś tak
na to spojrzy, zrozumie, że cokolwiek wtenczas zachodzi, ma szanse
mu służyć, być dla niego pożyteczne dokładnie o tyle, o ile sam dla
siebie nie jest szkodliwy, toksyczny. Co by się nie działo w poten-
cjalnym czarnym scenariuszu, człowiek uzyskuje wgląd w naturę
relacji ze sobą, by móc właściwie się o nią zatroszczyć. To nie jest
poświęcenie.

„O tym co mi się nie podoba w zachowaniu partnera mogę mówić
tylko raz na jakiś czas, żeby nie myślał, że ciągle gderam i wiecznie
marudzę.”
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Teoretycznie słowa nic nie kosztują. W praktyce ich wypowiadanie
wymaga pewnej dozy wysiłku – zwłaszcza emocjonalnego. Ugła-
śniając swoje myśli narażamy je i siebie na krytykę, odrzucenie.
Mówiąc o swoich potrzebach czy formułując prośby konfrontujemy
się z ryzykiem usłyszenia odmownej odpowiedzi. Wielu ludzi ma
też swoiste skrupuły przed mówieniem o sobie, gdyż nie chcą innych
obciążać. Słuszne wydaje się dozowanie pewnych informacji
– adekwatnie do poziomu zażyłości, zaufania i tego, ile druga strona
jest w danym czasie zdolna przyjąć. Asertywność polega nie tylko
na formułowaniu komunikatów, ale też na ustalaniu, kiedy będzie
odpowiednia pora na ich omówienie. Poprzedzając prowadzenie
trudnych rozmów właściwym wstępem można na bieżąco ustalać,
które tematy domagają się pilnego rozstrzygnięcia, a które mogą
poczekać. O ile tylko zależy na tym oby stronom, minimalizuje to
ryzyko oskarżeń o gderanie czy marudzenie. Jasnym jest bowiem,
że pewna liczba rozmów jest nieodzowna, pewne zagadnienia muszą
być przedyskutowane – pozostaje kwestią wyboru, kiedy do tego
dojdzie. Odwlekanie ponad miarę omawiania niekomfortowych
kwestii może brutalnie zemścić się na funkcjonowaniu relacji.
Człowiek, który tłumi potrzebę mówienia, skłonny jest krzyczeć,
gdy nie podoła ciężarowi. Czasem przypomina to nieoczekiwane
erupcje wulkanu – następuje gwałtownie i powoduje spustoszenie.
Partner takiej osoby może też mimowolnie postępować w sposób
sprzeczny z jej potrzebami, gdyż nie będzie wiedział, na czym jej
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zależy. To także potrafi rzucać cień na jakość relacji. Lepiej więc
asertywnie komunikować się w porę – w przeciwnym wypadku
wzrasta ryzyko nader nieasertywnej interakcji poniewczasie.

„Kiedy partner mi mówi „rozchmurz się”, „uspokój się” albo „odpręż
się”, to na pewno oznacza, że lekceważy moje uczucia.”

Bywa, że ktoś postępuje w sposób, który dałoby się odebrać jako
próba spławienia nas, umniejszenia naszych odczuć, wysyłanie nam
lekceważących komunikatów. Nie jest jednakże przesądzonym, że
takie właśnie intencje kimś kierują, gdy wypowiada przytoczone
wyżej słowa. Równie dobrze może czuć się bezradny w obliczu tego,
co się z nami dzieje, i nie wiedzieć, jak się zachować, jak zareagować,
więc plecie trzy po trzy. Zamiast czytać w myślach i zakładać, że
ktoś kieruje się złą wolą, warto te zapatrywania sprawdzić bądź
jedynie obserwować bez wyciągania daleko idących wniosków.
Można asertywnie udzielić komuś instrukcji, jakich słów bądź
gestów wsparcia byśmy oczekiwali. Warto też wsłuchać się w ton
głosu i przyjrzeć reszcie komunikacji niewerbalnej partnera. W razie
potrzeby dobrze jest wyraźnie zasygnalizować, iż wolelibyśmy być
traktowani inaczej. Umniejszanie tego, co czujemy, bywa formą
unieważnienia. Kiedy czyjeś emocje są unieważniane poprzez
wyrażanie do nich przez partnera stosunku takiego jak „nie czuj tak”,
„to, co czujesz jest idiotyczne”, „czuj co innego, ale już”, „natych-
miast przestań się tak czuć”, nie tylko dyskomfort nie maleje, ale
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wręcz może się pogłębić. Alternatywą dla unieważnienia jest
uprawomocnienie: „powiedz mi coś więcej, o tym co czujesz”,
„przedstaw swój punkt widzenia”, „postaram się wczuć w twoje
położenie”, „daj mi szansę lepiej siebie zrozumieć i opowiedz o tym,
co się z tobą dzieje”, „dziękuję, że podzieliłaś się tym ze mną, to
dobrze, że mówisz o swoich emocjach i możemy to przedyskuto-
wać”. Przy takim podejściu druga osoba ma szansę wyrazić emocje,
wypowiedzieć trapiące ją myśli, poczuć się akceptowana taką, jaką
jest, co niejednokrotnie okaże się wystarczające do tego, by doszła
do siebie. Oczywiście niekiedy trudno jest zastosować uprawomoc-
nienie. Jest tak na przykład wtedy, kiedy nie podziela się perspek-
tywy, sposobu myślenia danej osoby i generalnie nie uznaje za
odpowiednie jej funkcjonowania. Nawet wtedy można jednak
przynajmniej w pewnym stopniu uznać reakcje drugiego człowieka
za mające rację bytu – takimi są wszak w istocie niezależnie od
wszystkiego: skoro wystąpiły, to mogło do nich dojść. Nie trzeba
czuć i myśleć tak samo jak druga osoba. Można jednak przyjąć do
wiadomości jej przeżycia i bez osądzania obejść się z tym, jak
doświadcza swojej sytuacji życiowej, jak ją pojmuje, przeżywa. Taka
postawa przynosi ukojenie także temu, kto ją ma, bo redukuje
napięcie, ryzyko wystąpienia gniewu czy frustracji albo poczucia
bezradności. Nie ma się bowiem za złe tego, jakim ktoś jest w danej
chwili, gdyż ma to rację bytu, skoro zaszło. W takim nastawieniu
skrywa się gotowość do radykalnej akceptacji: przyjmowania rzeczy-
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wistości taką, jaka jest, oraz innych ludzi takimi, jacy są. Mamy
niezmącone wnętrze i pozostajemy w pozytywnym sensie niezależni
emocjonalnie, kiedy uznajemy stan faktyczny bez etykietowania go,
oceniania w kategoriach dobra i zła, wybierania aprobowania lub
dezaprobaty. Z naszą aprobatą czy bez, rzeczywistość pozostaje taką,
jaką jest, i lepiej to zaakceptować, niż z tego powodu miotać się
z wściekłości czy żalu. Mając na podorędziu siłę spokoju, nawet jeśli
to spokój jak w oku cyklonu, możemy wpływać na otoczenie
– natomiast niespokojni to my jesteśmy zdani na wpływy, wręcz
kaprysy losu i ludzi. Emocjonalna obecność przy drugim człowieku
oznacza danie mu szansy, przydzielenie mu przestrzeni, by zajął
stanowisko, zamanifestował to, co przeżywa, a także bycie uważnym,
aby jak najmniej przeoczyć. Uprawomocnienie, radykalna akcepta-
cja, emocjonalna obecność, uważność – to elementy sprzyjające
przejrzystości relacji, dzięki czemu raczej wiadomo, jakie są intencje
drugiej osoby. A nawet, jeśli czyjeś zachowanie można uznać za
dokuczliwe, widzimy je z pozycji obserwatora, a nie z pozycji
zranienia. Spostrzegamy dokuczliwość, odczuwamy emocje, ale nie
jesteśmy doznaniem dokuczliwości ani emocjami czy myślami, bo
one jedynie przechodzą przez nasz umysł. Doświadczenia te są jak
wyładowania na zachmurzonym niebie – nie są samym niebem. Tak
samo jak myśl nie jest umysłem, tak nasze interpretacje cudzych
gestów nie są nami. Możemy obejść się z nimi bardziej adekwatnie,
jeśli nie weźmiemy ich nadto do siebie. Pomocna bywa omawiana
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już dyfuzja czyli oddzielenie wrażenia od podmiotu doznającego go.
Program emitowany w telewizji nie jest telewizorem. Ludzie często
przyjmują, że kiedy rozumieją sytuację jako lekceważenie, są
lekceważeni, więc w rezultacie odczuwają przymus wejścia w tę rolę.
Tymczasem mogą co najwyżej być świadkami ewentualnego lekce-
ważenia i obserwatorami myśli oraz emocji, które pojawiają się
w danej sytuacji. Widząc je wszystkie niczym wachlarz kart, mogą
wybrać odpowiedź najbardziej pożyteczną zamiast reagować pod
wpływem wewnętrznej presji, nawykowo, pochopnie, pod dyktando
pierwszej reakcji, która się napatoczy. Mogą też zareagować poprzez
zaniechanie wykonywania jakichkolwiek ruchów. Pozostaje to
kwestią świadomego wyboru, a nie schematycznego działania.
Oczywiście takie zorientowanie wobec rzeczywistości nie jest stanem
możliwym do utrzymania przez cały czas w stu procentach, ale nawet
praktykowane w niedużym stopniu może przysporzyć korzyści.
Wymaga to treningu, jak każda umiejętność.

Nawiasem mówiąc, stwierdzono że praktykowanie uważności
(uważnej obecności, uważnego bycia tu i teraz) korzystnie wpływa
na odporność organizmu, neuroplastyczność mózgu, wzrost aktyw-
ności części mózgu związanej z afektem pozytywnym i regulacją
emocji, wzmocnienie obszarów mózgu odpowiedzialnych za myśle-
nie i podejmowanie decyzji. Uważność (mindfulness) to wyjątkowy
rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą
chwilę. Stanowi specyficzny sposób doświadczania rzeczy, emocji,
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zjawisk „takimi, jakie one się jawią”, w miarę możliwości „takimi,
jakie one są”. Właściwie wolno stwierdzić, że uważność jest formą
medytacji, a konkretnie tak zwaną medytacją wglądową (w odróż-
nieniu od medytacji ściśle związanej z koncentrowaniem uwagi).
Jak twierdzą Segal, Williams i Teasdale „w praktyce uważności,
przedmiot skupienia uwagi danej osoby jest otwarty na przyjęcie
wszystkiego, co wkracza w doświadczenie, jednocześnie obecna jest
postawa zaciekawienia, pozwalająca danej osobie badać to, co się
pojawia, bez wpadania w automatyczne osądy i reagowanie”.
Umiejętność bycia uważnym pozwala przerywać schematyczny,
nawykowy tok reagowania na określone wrażenia (wewnętrzne
i zewnętrzne), co jest wyjątkowo cenne w kontekście pojawiania się
bodźców uznawanych za negatywne, bo lepiej się to znosi. Ze
względu na swoją specyfikę, praktykowanie uważności jest pomocne
na przykład jako metoda minimalizowania podatności na stres i jego
objawów, bądź technika sprzyjająca leczeniu depresji, kiedy człowiek
wpada w spiralę negatywne myśli. Ułatwia również lepsze znoszenie
okresów przewlekłego bólu, który towarzyszy różnorakim dolegli-
wościom. Uznaje się, że osiągnięcie uważności jest możliwe wów-
czas, gdy uda się spełnić szereg kryteriów. Są one ściśle powiązane
z nastawieniem w trakcie medytowania. Składają się na to:

– podatność początkującego, czyli postawa charakteryzująca się
ciekawością, chęcią doświadczania na nowo, inaczej niż dotychczas,
wciąż od początku;
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– nieocenianie, czyli postawa neutralnego, nieosądzającego obser-
wowania doświadczeń bez określanie ich jako dobre bądź złe;

– uznawanie, czyli przyjmowanie do wiadomości samego faktu
pojawienia się pewnych odczuć, myśli lub emocji, przeżywanie ich
takimi, jakie są;

– niedążenie, to znaczy brak usilnych wysiłków by osiągnąć okre-
ślony stan, nie wybieganie naprzód, nie cofanie się do przeszłości,
nie trzymanie się czegoś kurczowo, lecz doświadczanie tego, co tu
i teraz bez presji, by to kontrolować czy do czegoś dążyć;

– opanowanie, czyli równowaga, pozwalanie by emocje i myśli po
prostu wybrzmiewały, przechodziły niczym fale, bez pozostawiania
po sobie chaosu, zmącenia czy zgiełku;

– przyzwalanie, to jest pozwalanie by doświadczenie po prostu
dokonywało się bez dramatyzowania lub usilnego modyfikowania,
unikania, zwalczania go, zmagania się z nim, czyli unoszenie się na
fali doznania;

– poleganie na sobie, posiadanie oparcia w sobie, czyli postawa
charakteryzująca się pragnieniem samodzielnego, osobistego
doświadczenia wglądu w istotę przeżywanych zjawisk;

– współczucie dla siebie, czyli unikanie karania się lub krytykowania
za doświadczanie pewnych emocji i myśli, nie obwinianie się za ich
występowanie, lecz pełna miłości, współczucia postawa wyrozumia-
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łości i udzielania samemu sobie ciepłego wsparcia, troski: „kocham
cię bez względu na to, co i dlaczego czujesz”.

Uznawanie i nieosądzające podejście do emocji, pozwalanie im
wybrzmieć bez walki z nimi lub usilnych prób ich modyfikowania
znacząco sprzyja ich regulacji. Emocja, niczym fala, osiąga bowiem
w pewnym momencie szczytowy poziom, który potem konsekwent-
nie maleje. Wysiłki koncentrujące się na usilnym hamowaniu
narastania owej fali lub unikania świadomości, że tak się dzieje,
przynoszą efekty odwrotne od zamierzonych, wzmagając tylko
przykre doznania. Przypomina to stawanie naprzeciw wielkiej fali
z zamiarem jej pokonania, co jedynie może skończyć się podtopie-
niem. Tymczasem wyjście emocjom naprzeciw, doświadczenie ich,
odebranie informacji, jakie ze sobą niosą, uznanie, że są, bez
samooskarżeń, bez walki, by je wyeliminować, umożliwia wybrzmie-
nie ich i w ostatecznym rozrachunku wygaszenie. Uznanie nie jest
jednak aprobatą, nie chodzi o to, by godzić się z tym, co one mogą
znaczyć, być z tego powodu zadowolonym, ale o to, by skoro już się
pojawiły, nieoceniająco je obserwować, wyciągnąć z nich pewną
wiedzę i pozwolić, by swoim normalnym rytmem, w zwykłym
tempie przeminęły. Pozwala to doświadczyć, przeżyć na własnej
skórze prawdy, że wszystko co się w człowieku pojawia, nawet jeśli
jest to bardzo trudna emocja i związane z nią przykre doznania
fizyczne, kiedyś odchodzi i jest to nieuniknione. Akt przyzwolenia,
by fale wrażeń i emocji dopłynęły do brzegu, na którym stoimy,



157

umożliwia drugą fazę – odpływanie, odbijanie od brzegu tych
odczuć. Tymczasem akt sprzeciwu, presja, by iść pod prąd, walczyć
z pewnymi emocjami i odczuciami, obwinianie siebie lub innych za
ich obecność, zwiększa tylko opór, tarcie, więc częstokroć niepo-
trzebnie wzmaga cierpienie.

Uważność (mindfulness) sprzyja temu, co bywa określane jako
zdecentrowany stosunek do treści psychicznych (czyli, mówiąc
metaforycznie, nie oglądanie ich mając nos centralnie wściubiony
w samo ich wnętrze, ale obserwowanie z pewnego dystansu). Jej
trening naucza nas przyjmowania szerszej perspektywy w celu
oglądania swojego myślenia oraz przeżywania w danej chwili
z bezpiecznej odległości. Nie zanurzamy się bez reszty w tym, czego
doznajemy. Uznanie, że myśli nie są faktami, nie stanowią rzeczy-
wistości, nie są też „tym kimś kto je posiada”, ułatwia nabranie
dystansu względem pewnych zniekształceń w odbiorze i ocenie
rzeczywistości. To bardzo pożyteczne i ważne, gdyż zmiana sto-
sunku do myśli może istotnie odmienić repertuar przeżywanych
emocji. Wiele emocji wynika ze sposobu myślenia, a ściślej
–  z  naszego stosunku do myśli, które pojawiają się w naszej
świadomości. W konsekwencji uważność zwiększa tolerancję na
trudne uczucia, dzięki czemu człowiek przestaje żyć pod ich
dyktando, ma większą wolność wyboru. Sam decyduje jak się
zachowa, jak zareaguje, jakie postępowanie zdecyduje się wdrażać
w życie – w mniejszym stopniu nawyki wybierają to za niego.
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Przypowieść o dwóch szklankach.

Wyobraźmy sobie dwie szklanki stojące na stole. Jest im dobrze gdyż są
wypełnione wodą, za czym wprost przepadają. Ten stan nie trwał niestety
długo. Oto bowiem nagle ktoś przechodzący obok potrąca stół. Mebel
ma cztery nogi i jest ciężki, więc szybko wraca do pozycji wyjściowej. Nie
można tego samego powiedzieć o szklankach. Zaczęły się chybotać, jakby
miały zaraz przewrócić się i  stracić całą zawartość. Pierwsza szklanka
zaczęła szarpać raz w lewo, raz w prawo, byle tylko nie rozlać niczego.
Walczyła dzielnie, kręciła się na obrzeżach własnego spodu, ale w końcu
poległa – upadła i stoczyła się ze stołu, więc spotkał ją smutny los. Druga
szklanka zamiast walczyć ze sobą podeszła do wyzwania bardziej
zadaniowo. Rozumiała, że przede wszystkim musi wiedzieć, co się z nią
dzieje. Spojrzała więc w lustro wiszące na ścianie, by ocenić swoją pozycję
i zobaczyć na czym stoi. Postanowiła, że nie wzburzy się, nie zasmuci, ani
nawet nie będzie szukać dobrych stron w tym, co zobaczy – wszystko po
to, by zachować obiektywizm. Patrząc w lustro spojrzała na siebie
z dystansu. Szybko zrozumiała, że wykonując ruch przeciwny do tego,
który nią targa, sama sobą targnie, tyle że w drugim kierunku. Przez
ułamek czasu byłaby w pozycji idealnie pionowej, denkiem równolegle
do blatu stołu, ale po tej krótkiej chwili przechyliłaby się ponownie.
W taki sposób nie uzyska równowagi, to pewne, a doraźna przyjemność
z krótkotrwałego bycia w pozycji pionowej stanowczo nie wydała się jej
satysfakcjonująca. Patrząc więc w lustro nie szła w zaparte, nie
podejmowała trudu na rzecz pozornych lub krótkotrwałych rozwiązań,
ale po prostu postanowiła znieść brak równowagi, który ostatecznie okazał
się chwilową niedogodnością. Zniosła to, nie dała się ponieść, ustała.
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„Gdy partner mówi, że nie chce o czymś rozmawiać, to na pewno
ma coś do ukrycia albo odsuwa się ode mnie.”

Pogląd ten wydaje się sformułowany nader kategorycznie. Równie
dobrze ktoś bowiem może nie czuć się na siłach ażeby omawiać dane
zagadnienie w określonym czasie. Może nie mieć zdania lub czuć,
że temat go zwyczajnie przerasta. Jeśli nie da się poruszyć takiej
kwestii, warto trochę kluczyć w pobliżu, starając się ustalić, co jest
przyczyną tego stanu rzeczy. Można wyraźnie zasygnalizować, że
szanuje się fakt, iż ktoś nie chce o czymś rozmawiać, ale czułoby się
o wiele lepiej, gdyby dało się przynajmniej orientacyjnie ustalić, po
spełnieniu jakich warunków rozmowa będzie możliwa. Warto także
starać się, by w relacji nie dochodziło do osądzania, bo ono stanowi
blokadę komunikacyjną – trudniej otwierać się przed kimś, kto
wartościuje nasze doświadczenia, myśli czy emocje. Jeśli w żadnym
razie i w żadnym stopniu partner nie chce wyjść naprzeciw naszym
uzasadnionym oczekiwaniom w tym kontekście, wolno potraktować
to jako sygnał ostrzegawczy. Bo co będzie w przyszłości, jeśli już
teraz ktoś kategorycznie odmawia omawiania istotnych dla nas
kwestii – tego, co dla nas ważne i trapiące. Wpisuje się to w schemat
zwodzenia innych charakterystyczny dla osób, które skłonne są żyć
w warunkach swoistej nieważkości, w zawieszeniu, donikąd nie
zmierzając. Życie u boku osoby tak niezdecydowanej może być
utrapieniem lub okropną stratą czasu w perspektywie długotermi-
nowej. Nadmierne godzenie się na to bywa świadectwem istnienia
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jakiejś usterki we własnym poczuciu własnej wartości – człowiek nie
mający poczucia, że jest ważny, przyzwala na traktowanie jakby on
był kimś zupełnie nieistotnym. Albo jego czas był pozbawiony
znaczenia, tani, zbyteczny.

„Kiedy partner mówi, że chciałby już zakończyć trudną rozmowę,
to na pewno chce zamieść problem pod dywan.”

Podczas rozmów poziom napięcia może drastycznie wzrosnąć.
Niektórzy skłonni są wtedy prosić o swoistą przerwę techniczną.
Tematy zwykle nie uciekają i prędzej czy później mogą powrócić.
Uporczywe i z błahych powodów odwracanie uwagi od istotnych
kwestii może być alarmujące, ale warto zachować ostrożność przy
ocenie tego stanu rzeczy. Czując pragnienie sfinalizowania jakieś
rozmowy można pochopnie ocenić cudze wycofanie się jako sabotaż
czy unik, a to może być zwyczajna chęć ostudzenia emocji, zebrania
myśli czy analizy dotychczasowego materiału przed pójściem dalej.
Jeśli chodzi o sprawy niełatwe bądź wręcz bardzo trudne, warto
uzbroić się w cierpliwość, bo zwykle to kropla drąży skałę. Aser-
tywne powracanie do palącej kwestii bywa nieszczególnie komfor-
towe gdy chciałoby się szybko mieć temat omówiony definitywnie,
ale warto przyjąć, iż częstokroć tak to właśnie przebiega – stop-
niowo. Przerabianie pewnych tematów może przebiegać niejako na
raty. Jednocześnie zasadnym jest przyjęcie, że nawet tak zwana
anielska cierpliwość ma swoje granice. Natomiast ten, kto bezter-
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minowo naraża się na szczątkową, nic nie wnoszącą komunikację,
powinien uczciwie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy przypadkiem
nie nadrabia iluzją – kiedy brak pewnej wiedzy i nie wiadomo dokąd
się zmierza, niektórzy skłonni są zadowolić się złudzeniami. Mani-
pulanci chętnie na tym żerują wręcz z premedytacją niemożebnie
podsycając fantazję, roztaczając niesłychanie urzekające wizje, które
nijak nie rezonują z ich postępowaniem.

„Jeśli partner nie zaspokaja wszystkich moich potrzeb, to wolno mi
go zdradzać.”

Ktoś kiedyś powiedział, że przed pójściem z kimś do łóżka mamy
prawo oczekiwać kompletu badań, ale już nie gwarancji pełnego
repertuar wszelkich technik sztuki ars amandi. Ludzie rozmaicie na
siebie wzajemnie reagują na różnych etapach znajomości, w zróżni-
cowanych okolicznościach i zależnie od wielu czynników. Jedne
praktyki ma się ochotę wdrażać w życie przy określonej osobie,
a  inne niespecjalnie, choć niegdyś u boku byłego partnera nie
stanowiło to kłopotu. Seksualność człowieka bywa nieodgadniona,
co raczej dodaje jej uroku chociaż bywa uciążliwe, kiedy sprawy nie
toczą się po naszej myśli. Bezpiecznie jest przyjąć, że charakter sfery
seksualnej związku z natury ulega pewnym fluktuacjom, jest proce-
sem, a nie stanem danym raz na zawsze. Kiedy spogląda się na to
jak na fale, łatwiej przyjąć do wiadomości, że po przypływach mogą
nastąpić odpływy, że coś zostaje dodane, a czego innego ubywa, coś
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zanika, by po jakimś czasie powrócić w odmienionej postaci lub
zostać zastąpionym czymś zupełnie innym. Pierwotna dzikość może
stawać się raczej nieoczekiwanym gościem sypialni lub innych
zakątków rozkoszy, częściej dając przestrzeń łagodnej czułości.
Miłość może być uprawiana na różne sposoby – żaden z nich nie
jest lepszy, czy gorszy, co najwyżej może być tym, na którego akurat
ma się większy bądź mniejszy apetyt. Jeśli para jest ze sobą w dobrym
kontakcie, ma szansę wspólnie ustalać, co chciałaby zobaczyć
w menu. Zdrada jest natomiast ostentacyjnym, szalenie nieeleganc-
kim wyjściem z restauracji i pójściem do zupełnie innego lokalu. Po
powrocie przy stoliku może nie być już nikogo. Tylko wysoki
rachunek za nielojalność.

„Mówienie o swoich potrzebach to zły pomysł, bo jeśli partner ich
nie zaspokoi, poczuję się okropnie.”

Ludzie miewają bardzo silne przekonania na temat tego, jak w danej
chwili należy reagować. Jeśli podchodzą do nich nader sztywno,
rzeczywiście zdolni są na przykład poczuć się okropnie. Warto
zrewidować poglądy na temat możliwych reakcji, uelastycznić swoje
podejście do tego tematu. Przecież w odpowiedzi na odmowę
możemy zachować spokój, poczuć żal, smutek, złość, ale także
wdzięczność za szczerość, szacunek wobec czyichś granic, ciekawość
względem motywów kierujących drugim człowiekiem. Uporczywe
utrzymywanie, że tylko jedna reakcja jest dozwolona, stanowi rodzaj
braku elastyczności, który sprawia, że człowiek zaczyna zachowywać
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się schematycznie, a zatem często w sposób nieadekwatny. Wtedy
trudniej przystosować mu się do okoliczności bez uszczerbku na
psychicznym dobrostanie. Co gorsza, przewidywanie doznania
negatywnych emocji może skłaniać do zaniechań, w wyniku których
człowiek na własne życzenie pozbawi się szans uzyskania zaspoko-
jenia swoich uzasadnionych potrzeb. Kto milczy, marnuje prawo
głosu, a kto je marnotrawi, przykłada się do wywoływania własnego
nieszczęścia. Ten rodzaj autosabotażu bywa szczególnie dotkliwy
w relacjach, ponieważ powoduje niezadowolenie z sytuacji i nastawia
negatywnie do partnera, który cudownym zrządzeniem losu sam się
nie domyślił czegoś ani tego nie odgadł. Człowiek nie przychodzi
na świat po to, by odczytywać z czyjegoś spojrzenia, jakie ktoś ma
zachcianki. Każdy sam odpowiada za to, by świat dowiedział się
o jego potrzebach. Kto skłonny jest je przemilczeń, niech nie ma
potem pretensji, że nie zostały zaspokojone.

„Proszenie jest upokarzające. Jeśli otrzymuję coś po prośbie, nie ma
to większej wartości.”

Choć może ciężko w to uwierzyć, niektórzy są zdania, że mówienie
o swoich oczekiwaniach jest urągające, stanowi rodzaj uwłaczającego
zachowania, piętna czy plamy na honorze. Oczywiście odnoszą to
nade wszystko do próśb, które mają miejsce w bliskim związku.
Kiedy zamawiają pizzę przez telefon, proszenie o dodatkowy sos nie
stanowi dla nich takiego problemu. Kryje się zatem w takim
myśleniu rażąca niekonsekwencja, którą sami niekiedy na poziomie
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intelektualnym zdolni są dostrzec. Nie zmienia to faktu, że nie czują
się dobrze, wyciągając po coś rękę. Pomimo owego dyskomfortu,
który w istocie jest nawykową, dezadaptacyjną reakcją, warto mówić
w miarę na bieżąco i wprost o swych oczekiwaniach, formułować
prośby, mówić czego się sobie życzy, czego się chce. Wszyscy mamy
do tego prawo – odmawianie go sobie mija się z celem, bo ostatecz-
nie chodzi o to, by uwzględniać siebie, przyzwalać na wyrażanie
tego, co dla nas istotne. Proszenie nie jest upokarzające ani nieupo-
karzające. Te zbędne etykiety, wynikające z osądzającego nastawia-
nia, niepotrzebnie komplikują coś, co powinno pozostawać proste
jak zamówienie pizzy. Można powiedzieć, „oczekuję byś był czuła”,
„pragnę byś częściej mnie obejmował”, „potrzebuję dłuższej gry
wstępnej”, „chcę byś spędzał ze mną więcej czasu”, „zależy mi na
tym byśmy częściej rozmawiali”, „wolałbym gdybyś nie podnosiła
na mnie głosu”, „proszę byśmy częściej wychodzili na randki”, „pieść
mnie w ten sposób, proszę”, „pragnę na widok kwiatów w tym
wazonie czuć się kochana i kobieca, więc chciałabym abyś przynosił
mi je częściej”, „czułbym się wspaniale gdybyś zechciała mi czasem
uprasować kilka moich ulubionych koszul”, „chciałabym wiedzieć,
ile jeszcze potrzebujesz czasu na decyzję w sprawie małżeństwa”.
Komunikacja jest darem, więc pełni nadziei obdarowujmy informa-
cją. Asertywne mówienie o swoich pragnieniach oraz uzasadnionych
potrzebach to także są gesty wyrażające miłość i troskę o związek.
Ich przekaz brzmi następująco: „popatrz, odsłaniam się przed tobą,



165

bo cię kocham, dając ci jednocześnie prawo do tego, byś robił tylko
to, na co czujesz się gotowy, byśmy oboje wiedzieli na czym stoimy”.

„Związek może się poprawić tylko wtedy, jeśli partner się zmieni.”

Z pozoru oczywista konstatacja jakoby jakość relacji była wypad-
kową działania dwóch stron nie wszystkim jawi się jako coś
pewnego. Przyjmują, że związek może się poprawić wyłącznie
wtedy, gdy to druga osoba zmieni swoje postępowanie. Tymczasem
nasza ocena znajomości jest subiektywnym odczuciem, na które
w głównej mierze mamy wpływ my sami. Tak długo jak znosimy
bieżący stan, tak długo na niego przyzwalamy, dokładając swoją
cegiełkę do tego, jak związek wygląda. Nie mamy mocy totalnego
kontrolowania innych ludzi. Posiadamy natomiast wpływ na swój
sposób myślenia – możemy decydować, jak odbieramy obecną
kondycję relacji oraz czy i jak w jakich warunkach chcemy funkcjo-
nować. Przykładem może być klasyczna, a zarazem niebywale częsta
sytuacja, gdy mężczyzna wciąż odwleka oświadczyny – nawet
pomimo obietnic, że wkrótce to zrobi. Przekracza wszelkie terminy,
jest niesłowny, odwleka decyzje w nieskończoność albo stawia coraz
to bardziej odrealnione warunki. Łatwo jest przyjąć, że wszystko
zależy od niego i związek może ulec modyfikacji wyłącznie za sprawa
działania tego człowieka. Takie podejście do tematu oznaczałoby
wiele negatywnych konsekwencji – kobieta byłaby wręcz skazana
na jego kaprysy, jej samopoczucie i dobre mniemanie o sobie
w  pewnej mierze stałyby się jego zakładnikami. Im bardziej jest
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gotowa wytrzymywać niepewność, tym bardziej on jest skłonny robić
dalej swoje. Życie na ruchomych piaskach, bez możliwości snucia
poważniejszych planów bywa dla kobiet istną udręką – mają bowiem
znacznie bardziej uświęcony stosunek do czasu, niż mężczyźni,
którzy często bardzo go lekceważą. Faktem pozostaje, że kobieta
również ponosi odpowiedzialność za to, jak się sprawy mają. Jeśli
zrobiłaby krok w tył, wycofała swoje zaangażowanie, wyprowadziła
się od partnera, wróciła do panieńskiego życia, skoro mężczyzna nie
traktuje jej poważnie, odczuwałby konsekwencje swojego niezdecy-
dowania. Jeżeli nie zależałoby mu na niej, wiedziałaby na czym stoi,
a ostatecznie – odzyskała wolność, by móc stworzyć satysfakcjonu-
jącą relację. Jeśli mężczyzna nie ponosi konsekwencji swoich
wyborów, nie ma powodu, by dokonywać odmiennych.

„Zawsze gdy jakiś mój związek się kończy, źle to o mnie świadczy”

Zarządzanie swoimi relacjami to nie tylko umiejętność ich inicjo-
wania, rozwijania i pielęgnowania, ale również kończenia, gdy tak
zdecydujemy. Całkiem możliwe, że ta ostatnia kwestia stanowi
szczególnie istotny element. Jeśli utknie się w krzywdzącej lub
głęboko niezadowalającej znajomości, to poniekąd ląduje się na
życiowej mieliźnie, a nie jest to los do pozazdroszczenia. Często
w wyniku takich okoliczności człowiek zaczyna mieć o sobie bardzo
złe mniemanie – metaforycznie mówiąc jego samoocena zaczyna
chorować. Niebezpiecznie jest wchodzić do labiryntu uczuć nie
mając pewności, że umie się z niego wyjść. Groźnie jest wsiadać do
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pojazdu, który jest pozbawiony hamulców. Niefrasobliwie jest
skakać ze spadochronem bez spadochronu zapasowego. Zdolność
uwalniania się od raniących, głęboko jałowych czy toksycznych
znajomości jest istotnym warunkiem zdrowia psychicznego. Bycie
częścią totalnie rozregulowanej struktury rzuca cień na funkcjono-
wanie człowieka, co przysparza mu trosk, stresu i cierpienia.
Umiejętność kończenia związków – w miarę możliwości z klasą
i wyrażając szacunek do partnera – raczej wolno uznać za świadectwo
dojrzałości. Z jednej strony to zdrowe zorientowanie na własne
potrzeby, a z drugiej nawet altruizm – zwracanie swobody komuś,
kto nie mógłby liczyć na pełnię uczuć z naszej strony. Kończenie
daremnych relacji stanowi ograniczanie szkód.

„Rozstania oznaczają, że nie nadaję się do związków.”

Prawdę mówiąc, nie jest to całkiem wykluczone. Rzeczywiście
niektórym najlepiej żyje się w pojedynkę. Faktem jest też, że nie
każdy zdoła stworzyć związek na całe życie lub choćby kilkunasto-
letni. Możliwe także, iż ktoś zdecydowanie najpierw powinien
przepracować kilka spraw podczas psychoterapii, ponieważ raz po
raz udaremniają one jego próby tworzenia relacji. Wszystkie te
kwestie nie są jednak pewne – równie dobrze nie udało się bowiem
trafić na właściwą osobę i dlatego na przestrzeni ostatnich lat
zawierało się znajomości, które nie znosiły próby czasu. Z całą
pewnością nie jest natomiast uzasadnionym tak kategoryczne
podejście do tematu i załamywanie rąk. Tyle o sobie wiemy, ile nas
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sprawdzono – dopiero u kresu życia, gdy nadejdzie pora rozliczeń,
można będzie stwierdzić, iż nie nadawało się do relacji (choć i wtedy
ten sąd może być zbyt surowy). Na pewno nie ma co stawiać tak
ponurej diagnozy przedwcześnie, bo stanowiłaby ona swoiste alibi
dla bezczynności. Tymczasem w związkach można doświadczać
doznań, które sprzyjają rozwojowi, zaspokojeniu potrzeb, oraz
stanowią pretekst do tego, by wnieść dużą wartość do życia innych
ludzi. Nadto, warto pamiętać, że funkcjonowanie w relacjach to
pewna umiejętność, która rozwija się w trakcie treningu. Niepowo-
dzenie może, ale nie musi się powtórzyć.

„Jeśli zdarzy mi się przyłapać na myśleniu o kimś innym, niż
partner, to znaczy, że mój związek nie jest udany.”

Bycie człowiekiem oznacza, że nie jest się maszyną, którą da się
zaprogramować w ściśle określony sposób, by wykonywała jedynie
przewidziane procedury. Umysł jest chłonny – czerpie inspirację
z popkultury, ma skłonność do snucia fantazji, reaguje na bodźce.
Myśli o innych osobach mogą przychodzić do głowy nawet jeśli
bardzo kocha się swojego partnera. Dopóki nie jesteśmy skłonni
z  dużą częstotliwością zatracać się w takich wyobrażeniach czy
pragnąć wdrażać je w życie, dopóty nie jest to powodem do
zmartwień. Jako żywe istoty, stworzenia zmysłowe, uposażone
w płciowość, możemy niekiedy doświadczać wrażeń wewnętrznych,
które zdają się wymykać standardowym zapatrywaniom na temat
tego, co jest dozwolone, odpowiednie. Bywa na przykład, że
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w  chwilach doznawania silnej rozkoszy do głowy przychodzą
ludziom myśli związane z celebrytami, znanymi aktorami, sportow-
cami, postaciami z książek albo z dawną miłością bądź z kimś, kto
ostatnio danego człowieka zauroczył. Nie sprawuje się nad tym
kontroli. Nie musi do tego dojść, ale nie jest to też wykluczone. Nie
ma co robić z tego wielkiej afery. Nie należy też wyciągać na tej
podstawie zbyt daleko idących wniosków na temat jakości swojego
związku. Zwykle nie jest też wybitnie dobrym pomysłem zwierzanie
się z tego osobie, z którą przeżywa się chwile uniesienia. Partner czy
partnerka nie jest kimś w rodzaju spowiednika – pewna doza
prywatności jest wskazana dla higieny psychicznej. Nie myjemy
zębów tą samą szczoteczką do zębów niezależnie od tego, jak bardzo
kogoś kochamy. Analogicznie warto podejść do tematu tego typu
myśli. W razie poważnych rozterek, dylematów czy wątpliwości,
kiedy myśli są natarczywe i wywołują bardzo silny dyskomfort, warto
rozważyć kontakt z psychoterapeutą. Dla takiego specjalisty roz-
mowy o tego rodzaju sprawach to chleb powszedni, więc w trakcie
konsultacji ewentualny wstyd szybko minie i wątek zostanie należy-
cie omówiony, co może przynieść wielką ulgę.

„Miłość to cierpienie, które uszlachetnia.”
„Znoszenie upokorzeń jest w porządku, o ile to ocali związek.”

Dorastając w kręgu kulturowym, w którym powtarza się wciąż, iż
należy nieść swój krzyż, a symbolem miłości są zwłoki przybite do
narzędzia tortur, trudno jest nie przyjąć, że należy znosić udręki.
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Będąc ofiarą indoktrynacji religijnej, która na niesłychaną skalę
odbywa się na niewinnych dzieciach, trudno jest jako dorosła osoba
nie przyjąć, iż odmowa cierpienia jest grzechem sankcjonowanym
wtrąceniem do piekła. Żyjąc w przeświadczeniu, że samo przyjście
na świat wiąże się z grzesznością, trudno jest uznać, że bez poczucia
winy wolno ratować się przed krzywdą. Ludzie bywają tak głęboko
przekonani, iż powinni znosić fatalny los, iż skłonni są wytrzymywać
wstrząsająco podłe traktowanie. Nie jest się aniołem, kiedy pozwala
się przypalać własne skrzydła. To nie szlachetność, lecz zgoda na
maltretowanie i kalectwo. Zdrowy organizm do tego nie dąży
– żadna religia tego faktu na szczęście nie zmieni!
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PRZYKŁADNA RELACJA Z SAMYM SOBĄ

Relacje z innymi są odbiciem tego, jaką człowieka ma relację
z samym sobą. Poczucie własnej wartości stanowi miarę tego, na ile
dobra jest to więź. Kiedy można liczyć na samowspółczucie,
adekwatną życzliwość (nie nadmierne adorowanie), przyjacielskie
wsparcie, dodawanie otuchy, gotowość do stawania we własnej
obronie i komunikowania swoich potrzeb, a także do ekspozycji
siebie (bycia sobą), sprzyja to wrażeniu, iż jest się cenną jednostką.
Kiedy lekceważy się siebie, zamiast udoskonalać chłoszcze poprzez
samokrytykę, jest się własnym katem, niewolnikiem, sabotażystą,
wtedy mniemanie o sobie pogarsza się, a w konsekwencji maleje też
poziom szczęścia bądź wręcz pojawiają się dokuczliwe epizody
przygnębienia.

Trudno tworzyć wartościowe związki z innymi ludźmi jeśli nawet
siebie nie uważa się za cennego towarzysza, własnego sprzymie-
rzeńca, swojego przyjaciela. Relacja z samym sobą jest dla innych
przykładem, wskazówką, jak się z nami obchodzić. Jeśli instruuje
się innych, by traktowali nas szorstko bądź wręcz okrutnie, znajdzie
się ktoś, kto skłonny będzie tak właśnie postępować. Nie jest to
wprawdzie przesądzone, i z rzadka zdarzają się dobrzy ludzie,
z którymi relacje mają korekcyjny charakter i poniekąd poprawiają
naszą więź z samym sobą, ale nie są to bardzo częste przypadki.
Dlatego właśnie lepiej jest odrobić lekcje i zaopiekować się kondycją
relacji z samym sobą – poczuciem własnej wartości.
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Bezwzględny Narrator, Bezlitosny Szyderca, Ponura Postać, Cień
– to pozornie zabawne imiona nadawane przez niektórych ludzi
czemuś, co opanowuje sposób myślenia o sobie i skłania do krań-
cowo krytycznych ocen własnej osoby i swojego życia. Stanowi
źródło negatywnych komunikatów, które potrafią całkowicie zdo-
minować dialog wewnętrzny. Swoje korzenie ma głównie w dotkli-
wie krytycznych bądź zawstydzających uwagach słyszanych
w dzieciństwo od ważnych osób – rodziców, opiekunów, bliskich
autorytetów i członków rodziny, nauczycieli. W psychoterapii
zwykło się ten przykry głos określać jako OKW – Okrutny Krytyk
Wewnętrzny (zwany też negatywną mową wewnętrzną). Encyklo-
pedia definiuje go jako: „Zbiór postaw o oceniającym, negatywnym
charakterze, kształtujący się w osobie pod wpływem życiowych
doświadczeń, głównie krytyki zewnętrznej ze strony rodziców
i opiekunów we wczesnym okresie życia. Celem krytykującego jest
on sam. Silny krytyk wewnętrzny może prowadzić do problemów
psychicznych.” Ponieważ ten głos tak jakby rozlega się we wnętrzu
człowieka, częstokroć automatycznie odbiera się go jako wiarygodne
źródło i przyjmuje na wiarę to wszystko, co ma do przekazania.
Uznaje się podsuwane przezeń refleksje za bardzo przekonujące,
a wywołane przez nie emocje – za potwierdzenie, iż to wiarygodne
źródło prawdziwych informacji. Niestety nie jest to dobre rozwią-
zanie, ponieważ Okrutny Krytyk Wewnętrzny potrafi bez końca
pastwić się nad człowiekiem, wpędzając go w coraz gorszy nastrój
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i obdzierając z poczucia własnej wartości. Różni się zasadniczo od
głosu rozsądku, ponieważ dąży do przestraszenia, zawstydzenia,
przygnębienia, zdemotywowania, kuszenia do złego, prowokowania
lub innych szkodliwych reakcji w danym kontekście.

Okrutny Krytyk Wewnętrzny nie jest oczywiście czymś namacal-
nym, nie jest też objawem ciężkiej choroby umysłowej – omamem
słuchowym czy inną halucynacją. Jest to pewna koncepcja, uwzględ-
niająca fakt, że psychika każdego człowieka jest niesłychanie złożona
i wieloaspektowa. Uważa się, że nie posiadamy jednej, jedynej
osobowości, lecz dysponujemy szeregiem subosobowości (zwanych
też konfiguracjami, przypominającymi poniekąd różne postawy
w  zależności od odgrywanej w danym kontekście roli życiowej),
które pozostają w interakcji i determinują nasze działania. Można
więc powiedzieć, że Okrutny Krytyk Wewnętrzny jest takim
aspektem osoby, która ma na jej własny temat drastycznie złe zdanie.
Hiszpanie nazywają czasem ten ponury wymiar osobowości „tecato
gusano” – „robalem”, który żywi się negatywnymi emocjami, niejako
zżera człowieka od środka, pozbawiając wiary w siebie, nadziei,
poczucia własnej wartości, wywołując poczucie ułomności i nieade-
kwatności, niekompletności, braku kompetencji, czy nawet poczu-
cie, że nie zasługuje się na miłość (ani własną, ani cudzą).

Osoby mocno „wsłuchane” w Okrutnego Krytyka Wewnętrznego
mogą wręcz zacząć myśleć o sobie jak o kimś głęboko, wewnętrznie
ułomnym, z jakimś strasznym piętnem, o kimś skazanym na
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najgorsze, niegodne tego co w życiu cenne. Działając pod wpływem
informacji od Krytyka Wewnętrznego mogą unikać intymnych
związków, bo są przeświadczone, że i tak nikt ich nigdy autentycznie
nie pokocha z uwagi na ich ukryte deficyty. Mogą też niejako
kontratakować, by zagłuszyć nieznośnie podniesiony głos Krytyka
i zamiast mu ulegać zacząć desperacko próbować przeczyć temu, co
sugeruje. Udowadniać mu, że są w stanie utrzymać związek (nawet
jeśli dana relacja to istny horror). W istocie także są pod jego
nieustannym, przewrotnym wpływem, z determinacją dążąc do tego,
by go przekonać, iż są wartościowe, dość dobre i godne uczuć. Rzecz
w tym, że Krytyk jest nieprzejednany i nigdy nie rezygnuje ze swojej
ponurej wizji osoby – może więc udawać, że przegrywa, przemilczeć
niektóre tematy, jeśli człowiekowi źle się dzieje na dłuższą metę.
A  następnie i tak atakować, ale w innych obszarach ludzkiego
funkcjonowania.

W ujęciu psychoterapii integracyjnej Okrutny Krytyk Wewnętrzny
jawi się jako nie tylko wywoływacz negatywnych myśli i stwierdzeń,
ale i przytłaczających komunikatów w formie bardziej obrazowej.
Działania Okrutnego Krytyka Wewnętrznego według psychotera-
peutów integracyjnych to surowe i wrogie ocenianie postępowania,
pragnień, cech i całej osoby; postulowanie różnych form karania
i  przepowiadanie negatywnych i groźnych wydarzeń; uporczywe
przypominanie negatywnych czynów i wydarzeń; negowanie Oso-
bistych Praw – do miłości, szacunku, życia, szczęścia; odtrącanie,



175

ośmieszanie, poniżanie, pogardzanie; dręczenie tekstami i obrazami,
które są z tym wszystkim związane.

Co z tym zrobić? Nie łudźmy się, że Okrutny Krytyk Wewnętrzny
zamilknie, odpuści – przeciwnie, będzie działał bezlitośnie, dlatego
musimy zatroszczyć się o siebie gwarantując sobie ochronę. Powinna
nią być miłość własna, delikatność i autentyczna, ciepła troska, które
będą chronić przed bezwzględnymi standardami i terrorem wyśru-
bowanych powinności. Okrutny Krytyk Wewnętrzny zamiast
dopingować i wspierać, tłamsi poczucie własnej wartości i dławi
zapał, konieczny jest więc równoważący głos – mówiący językiem
wzmacniającym, serdecznym, dodającym otuchy. Słowo po słowie
trzeba się go nauczyć, by głos Krytyka nie był głosem jedynym,
wiodącym. Z czasem Okrutny Krytyk może zostać niemal całkowi-
cie wypleniony i zastąpiony życzliwą mową wewnętrzną. Aby cel
ten osiągnąć na początek należy „wyłączyć automatycznego pilota”
i przestać w sposób bezrefleksyjny przyjmować absolutnie wszystkie
wypowiedzi padające w nieustannie w nas trwającym dialogu
wewnętrznym. Nie wszystkie pojawiające się tam komunikaty są
sprzyjające – Okrutny Krytyk Wewnętrzny żywi się pogrążaniem
i deprecjonowaniem, więc im jest silniejszy, tym brutalniej traktuje
człowieka. Z lubością wykorzystuje do tego zniekształcenia poznaw-
cze, a szczególnie Etykietowanie, Katastrofizację, Ocenianie i Filtr
negatywny, które to błędy w rozumowaniu omawiane są w rozdziale
poświęconym w całości tego typu usterkom w myśleniu.
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Analizując własne myśli należy rozpatrywać, czy negatywne treści
są adekwatnym opisem sytuacji i faktycznie pasują do kontekstu,
czy raczej stoi za nimi Cień, który źle człowiekowi życzy i pragnie
jego upodlenia. W przypadku, gdy mamy do czynienia z ewident-
nym komunikatem Okrutnego Krytyka, należy go podważyć, a jeśli
przekaz nie jest dobitny i dokuczliwy, więc da się go zignorować,
po prostu tak zrobić i działać życzliwie dla siebie. Można powiedzieć
sobie w duchu „stop”, „dość”, by przerwać Krytykowi. Podważanie
jego wywodów może odbywać się poprzez rozpatrywanie za
i przeciw lub bezpośrednią kontrargumentację. Jeśli mówi „jesteś
beznadziejny” można na przykład pomyśleć w odpowiedzi coś
w stylu „czasem popełniam błędy, ale mam na koncie wiele sukce-
sów, więc zarzut jest nietrafiony”. Gdy zaś sugeruje „jesteś słabym
nałogowcem, ulegniesz pokusie prędzej czy później, nie opieraj się
więc, zrób teraz to, na co masz ochotę” odpowiednią reakcją byłoby
pomyślenie na przykład „wiele dni dawałem sobie radę bez nałogu
i wiele razy opierałem się pokusom, więc podołam także dzisiaj
i kropka”. Można także notować sobie najdotkliwsze komunikaty
Okrutnego Krytyka Wewnętrznego po to, by później na spokojnie
poddać je wnikliwej analizie pod kątem bezzasadności, robiąc to na
piśmie. To rozwiązanie jest szczególnie pomocne, bo do tak
sporządzonych „rozpraw” można w dowolnym czasie wrócić, by
sprawdzić, czy przypadkiem Krytyk znowu nie mąci, oraz żeby
odświeżyć sobie pamięć w kwestii tego, jakie stosuje sztuczki w celu
pogrążania osoby. Kiedy dobrze się je zna, łatwiej z nim wygrać.
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Gdy OKW podsuwa komunikaty jawiące się bardziej jako obrazy
niż dotkliwe hasła tak jakby wypowiadane przez jakiś głos, należy
spróbować rozpoznać, do czego te obrazy się odwołują. Do wyobra-
żeń, fantazji, wspomnień? Być może trzeba będzie wrócić do
momentów szczególnych, w których zakotwiczyły się owe przytła-
czające wizje, obrazy, ażeby doświadczyć tamtych chwil na nowo,
w inny sposób, i w rezultacie „wciągnąć kotwice z powrotem na
pokład”. Praca z tymi ogniskowymi obszarami (w których złośliwie
zakotwiczyły się trudne do bezpośredniej zmiany wizje dotyczące
własnej osoby) mogą być przedmiotem psychoterapii, w której stara
się zatroszczyć o te emocjonalne ślady z przeszłości. Mówiąc
metaforycznie, niekiedy trzeba dotrzeć do samego źródła problemu
analogicznie jak ma to miejsce w sytuacji, gdy wędkarz zmuszony
jest podpłynąć łódką do miejsca, gdzie zaczepił się haczyk. Techniki,
które mogą okazać się w tym pomocne, prezentowane są na
warsztatach autora niniejszej publikacji.

Czasem Okrutny Krytyk Wewnętrzny jest wyjątkowo przebiegły
i dobrze kamufluje się. Trudno odróżnić go od innych myśli, które
też nie zawsze są jednoznacznie budujące i konstruktywne. Warto
zastanowić się nad własnym określeniem dla OKW, by móc go
identyfikować i od razu przywoływać wiedzę o tym, że jest on bardzo
złym doradcą. Niektórzy ludzie określają go mianem Sabotażysty,
który ciągle skłania ich do autodestrukcyjnych posunięć, burząc
szanse na realizację planów jak zerwanie z nałogiem czy szukanie
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pracy. Chodzi o to, by w nazwie (imieniu) Okrutnego Krytyka
zawrzeć jego najulubieńszą strategię postępowania i sferę, w której
najchętniej się objawia. Jeśli wydaje się bardzo wszechstronny,
można mu nadać bardziej ogólną nazwę, jak choćby wspomniany
już – Cień. Nazwanie OKW to dopiero początek określania jego
„profilu sprawcy”. Aby wiedzieć, kiedy i w jaki sposób działa, warto
się nad tymi kwestiami dobrze namyślić. To ważne, ponieważ
w wyniku jego podszeptów częstokroć człowiek może pogrążać się
w  wyjątkowo złym nastroju, angażować się w ryzykowne bądź
problematyczne sytuacje i działania, albo wręcz wyrządzać sobie
w pewien sposób krzywdę. Nawet jeśli nie zdołamy ponad wszelką
wątpliwość ustalić, czy jakaś myśl jest Krytykiem, możemy postawić
na życzliwy, wspierający dialog wewnętrzny, który na pewno nie ma
z nim nic wspólnego.

W celu sporządzenia „profilu” Okrutnego Krytyka, by móc go dzięki
temu łatwiej rozszyfrowywać, należy przeanalizować poniższe
przykłady. W ramach ćwiczenia warto też postarać się pogłębić
wgląd w naturę własnego strumienia myśli i  wyciągnąć na
powierzchnię problemowe zapatrywania, wypisując je na kartce po
to, by potem pisemnie zakwestionować. Poniżej podane są przykła-
dowe sytuacje, w których Krytyk może dawać w kość, oraz hipote-
tyczne myśli, przy pomocy których może to robić. Ponadto,
przedstawiono również przykłady alternatywnej mowy wewnętrznej
– serdecznej, ciepłej, pokrzepiającej, nienegatywnej, korekcyjnej.
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Czując się świetnie po ukończeniu jakiegoś trudnego zadania mój
Okrutny Krytyk Wewnętrzny…

Mówi na przykład: „nie ma się z czego cieszyć, każdy by to zrobił”,
„to nie było nic wielkiego”, „ktoś inny zrobiłby to lepiej lub szybciej”,
„oklaski ci się nie należą, bo to po prostu było do zrobienia”, „przed
tobą jeszcze długie pasmo problemów, więc nie ciesz się przedwcze-
śnie”, „może to tylko dla ciebie było takie trudne”. W ten sposób
zabija radość, utrudnia doznawanie satysfakcji czy dumy, umniejsza
skalę sukcesu, zawstydza wskazując iż zadowolenie jest nieade-
kwatne, pozbawia dobrego humoru po zwieńczeniu czegoś sukcesem.

Życzliwa mowa wewnętrzna mogłaby brzmieć następująco: „doko-
nałem tego, więc mogę poklepać się po ramieniu i być z siebie
dumny”, „mam prawo być z siebie zadowolony, ponieważ koszto-
wało mnie to sporo wysiłku”, „nawet jeśli ktoś inny wykonałby to
lepiej lub szybciej liczy się przede wszystkim fakt, że ja tego
dokonałem i mam to na koncie”, „jestem autorem tego sukcesu”,
„cieszę się, że posiadam doświadczenie bycia efektywnym”, „mam
powód do dumy”, „brawo, tak trzymaj, świetna robota”.

Gdy załamuję się i czuję przegrany, mój OKW…

Mówi na przykład: „jak zwykle”, „nic nowego”, „jesteś zwykłym
nieudacznikiem”, „tobie nigdy nic nie wychodzi”, „do niczego się
nie nadajesz”, „jesteś beznadziejnym przypadkiem”, „nic z ciebie nie
będzie”, „mażesz się jak dziecko”, „jesteś pechowcem”.
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Życzliwa mowa wewnętrzna mogłaby brzmieć następująco: „masz
prawo czuć się przygnębiony skoro coś ci nie wyszło, ale to uczucie
nie potrwa wiecznie, a poza tym są inne wyzwania, którym możesz
sprostać, więc jeszcze poznasz smak satysfakcji”, „nie udało się, ale
to nie jest twoje ostatnie słowo, jeszcze pokażesz światu na co cię
stać”, „porażki się zdarzają, to naturalne, że nie wszystko się udaje,
ale masz na koncie sporo sukcesów, które możesz sobie przypo-
mnieć, aby poczuć się lepiej”, „każdemu zdarzają się błędy, nieudane
próby i niepowodzenia, ale to nie koniec świata, życie toczy się dalej,
a ty będziesz miał jeszcze wiele okazji, by osiągnąć sukces”, „czasami
porażka sprawia, że można się czegoś nauczyć, wyciągnąć warto-
ściowe wnioski, a niekiedy nawet wychodzi człowiekowi na dobre
bardziej niż sukces”, „upadłeś, poleżysz, odpoczniesz, a potem
wstaniesz i będziesz dalej próbował radzić sobie w tej lub w innej
dziedzinie”, „postaraj się mimo wszystko być dobrej myśli”.

Kiedy ktoś obdarza mnie pozytywnym uczuciem mój OKW…

Mówi na przykład: „ten ktoś tylko udaje, bo czegoś ode mnie chce”,
„gdyby ta osoba znała mnie lepiej, na pewno by mnie nie lubiła”,
„lepiej nie wchodzić w relacje, bo ludzie ranią, więc należy odrzucić
sympatię”, „gdyby ten ktoś wiedział jak niegodziwą jestem osobą,
z  pewnością nie czułby wobec mnie sympatii”, „ta osoba pewnie
zamierza mnie wykorzystać, inaczej nie byłaby tak serdeczna”, „ona
jest miła, bo chce, żebym coś dla nie zrobił”.
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Życzliwa mowa wewnętrzna mogłaby brzmieć następująco: „da się
mnie lubić, mam cechy, które można obdarzyć sympatią”, „bywam
sympatyczny”, „nawet jeśli ktoś jest miły, bo później chce prosić
o  przysługę, wolno mi przyjąć jego sympatię, a potem w razie
potrzeby asertywnie odmówić, jeśli nie będę chciał czegoś zrobić”,
„może właśnie ze względu na moją niedoskonałość ktoś polubiłby
mnie nawet bardziej, bo bycie nieidealnym jest tak zwyczajnie
ludzkie, nie jestem Panem Perfekcyjnym”, „ideałem nie jestem, ale
fajny ze mnie człowiek, więc to naturalne, że niektórzy reagują na
mnie sympatią”, „zasługuję na życzliwość i dobre traktowanie, oby
tak dalej”, „z tego, że ktoś obdarza mnie sympatią, nie wynika, że
jestem takiej osobie coś winien”.

Ilekroć jestem przeciążony lub przytłoczony, mój OKW…

Mówi na przykład: „jesteś mięczakiem, wymiękasz podczas gdy inni
dawaliby radę”, „lekceważ zmęczenie, działaj do upadłego”, „masz
obowiązek działać choćbyś tu skonał”, „nie masz prawa czuć się
przeciążony, nikogo to nie obchodzi”, „coś z tobą nie tak, bo ktoś
inny spokojnie by sobie poradził”, „jak zawsze nie umiesz rozplano-
wać wszystkiego sensownie”, „jesteś leniem patentowanym i dlatego
czujesz się przytłoczony, kiedy jest odrobina pracy”, „nigdy nic nie
osiągniesz skoro tak łatwo się męczysz”.

Życzliwa mowa wewnętrzna mogłaby brzmieć następująco: „masz
prawo tak się czuć ze względu na okoliczności, w których aktualnie
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się znajdujesz”, „poczucie przytłoczenia jest faktem, z którym nie
ma co dyskutować, pozostaje tylko stopniowo, krok po kroku starać
się je zmniejszyć, dając sobie też czas na odpoczynek”, „najwyższy
czas zwolnić tempo, zregenerować się”, „nawet telefon trzeba czasem
naładować, ty też zasługujesz na wypoczynek”, „mam nadzieję, że
kolejnym razem uda się zapobiec przeciążeniu”, „chciałbym kolej-
nym razem zorganizować wszystko tak, by nie zaznać poczucia
przytłoczenia”, „następnym razem chcę czuć się dobrze wykonując
swoje obowiązki”, „zależy mi na tym, aby w przyszłości czuć pełnię
sił podczas podejmowanych działań”.

W obliczu dylematu, trudnej decyzji, mój OKW…

Mówi na przykład: „co byś nie wybrał, nie będziesz zadowolony”,
„to cię przerasta”, „zdaj się na innych, bo sam nie umiesz dokonywać
wyborów”, „to żałosne, że nie potrafisz się zdecydować”, „życie jest
dla ciebie za trudne, bo coś z tobą nie tak”, „i tak jak zawsze wszystko
schrzanisz”, „złe wybory to twoja specjalność”, „nic z tego nie będzie,
zdaj się na ślepy los”, „odwlekaj podjęcie decyzji tak długo aż ktoś
lub sytuacja zdecyduje za ciebie”, „udawaj że nie ma tematu”,
„zamiataj problem pod dywan”, „unikaj myślenia o tym – sprawa
w końcu jakoś sama się załatwi”, „graj na zwłokę, niech to sobie wisi
nad tobą, przecież wiele jest takich nierozstrzygniętych spraw, które
znosiłeś mimo wywoływanego przez nie napięcia”, „unikaj wzięcia
odpowiedzialności”, „nie szukaj sposobu rozwiązywania takich
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dylematów”, „nie szanuj czasu – nie miej do niego uświęconego
stosunku, bo czas to jakaś abstrakcja”.

Życzliwa mowa wewnętrzna mogłaby brzmieć następująco: „wybie-
rzesz najlepiej jak potrafisz w oparciu o wiedzę, którą aktualnie
posiadasz”, „nawet jeśli będziesz potem trochę żałować wyboru, to
nic nowego, często tak się zdarza, bo zwykle nie ma idealnych
rozwiązań, ale lepiej mieć już podjęcie decyzji za sobą, żeby nie żyć
w niepewności”, „załatw to żeby nad tobą ta sprawa nie wisiała”, „to
będzie w porządku decyzja, bo będzie moja, gdyż ja tak wybiorę,
więc konsekwencje przyjmę z godnością i pokorą”, „chcę mieć już
za sobą rozstrzygnięcie tego dylematu”, „chcę załatwić tę sprawę”,
„chcę być wolny od rozterek i napięcia, które one powodują”, „mam
prawo popełniać błędy i nie być doskonały, więc wybiorę to, co
wydaje mi się najlepsze, a życie zweryfikuje, czy postąpiłem słusznie
– przyjmę to do wiadomości”, „mogę poprosić kogoś o radę, ale
decyzję chcę podjąć sam, pozostając w zgodzie z własnym sumie-
niem”, „skoro nie wiem, co zrobić, spróbuję dowiedzieć się, jak
skutecznie podejmować decyzje, robić bilans zysków i strat, szukać
argumentów za i przeciw”.

Kiedy coś nie idzie po mojej myśli mój OKW…

Mówi na przykład: „typowa sytuacja, nigdy nic nie umiesz mądrze
zaplanować”, „to nie do zniesienia, wszystko się sypie”, „nie wytrzy-
mam tego”, „tracę głowę, co ja teraz zrobię”, „co teraz ze mną
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będzie”, „dlaczego mnie to spotyka”, „czemu zawsze mi przytrafia
się coś takiego”, „to koniec”, „jestem na lodzie”, „los sprzysiągł się
przeciwko mnie”, „nienawidzę takich sytuacji”, „doprowadza mnie
to do szału”, „jestem do niczego, skoro ciągle coś niweczy moje
plany”, „nic nie osiągnę skoro wciąż moje rozwiązania zawodzą”.

Życzliwa mowa wewnętrzna mogłaby brzmieć następująco: „życie
pisze zwariowane scenariusze, ale jest szansa, że da się to ogarnąć”,
„to zupełnie naturalne, że nie wszystko przebiega idealnie zgodnie
z planem – teraz jest taki moment, gdy pora się z tym zmierzyć”,
„życie jest jak pudełko czekoladek...”, „taka jest natura tego procesu
– los jest do pewnego stopnia nieprzewidywalny, zaskakujący”, „nie
są mi potrzebne idealne plany ani doskonałe rozwiązania do
realizowania moich celów”, „chcę czerpać satysfakcję z działania”,
„w przeszłości zdarzały się podobne kryzysy, a czasem dawałem
sobie radę”, „niemal każdy problem ma swoje rozwiązanie”, „co by
się nie działo, dam z siebie wszystko i będę sobie kibicował do
końca”, „chcę stawić temu czoła”, „darmowa adrenalina”, „niezły
bajzel, ale mam środki czystości”.

Kiedy nudzę się bo mam niezorganizowany czas mój OKW…

Mówi na przykład: „twoje życie jest rozlazłe i bezcelowe, pozba-
wione sensu”, „jesteś nudny więc masz bezproduktywne i denne
życie”, „potrafisz tylko marnować czas”, „coś z tobą nie tak skoro
nic nie robisz i niczego nie planujesz”, „powinieneś wciąż bez
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wytchnienia rozwijać się, pracować nad sobą, robić coś produktyw-
nego”, „prawidłowo, nikt cie przecież nie pytał, czy chcesz przyjść
na ten świat – nie zabieraj się za cokolwiek, żyj w chaosie, lekceważ
upływ czasu”, „brawo, ktoś tak wspaniały i niezwykły jak ty nie
potrzebuje planu”, „sięgnij po jakąś używkę a od razu będziesz miał
zajęcie”, „wartość ma tylko to, co uda się osiągnąć dzięki talentowi,
a nie mozolnej pracy”.

Życzliwa mowa wewnętrzna mogłaby brzmieć następująco: „każdy
ma prawo do nicnierobienia – zwłaszcza, jeśli potrzebuje zwolnić
tempo, dać sobie trochę luzu, wylogować się z codziennego pędu”,
„wolno trochę poleniuchować, a nawet warto, bo przychodzą wtedy
niezłe pomysły do głowy”, „wolałbym lepiej organizować swój wolny
czas w przyszłości – właściwie mogę zacząć od razu”, „chcę popra-
cować nad bardziej uświęconym stosunkiem do swojego czasu”,
„nawet nie mając planu na dzisiejsze popołudnie, mogę improwizo-
wać i zrobić coś satysfakcjonującego”, „wiem, że kiedy człowiek się
za długo nudzi, kuszą go złe nawyki, nałogi, kiepskie zwyczaje, więc
zadbam o to, by nicnierobienie wkrótce się skończyło”.

Kiedy mam coś ważnego do zrobienia i termin jest blisko, OKW…

Mówi na przykład: „jesteś zerem skoro nie umiesz pracować pod
presją czasu”, „wciąż jest jeszcze trochę czasu, więc nadal można
odwlekać to, co jest do zrobienia”, „odwlekaj tak długo, aż stres
zmusi cię do jakiegokolwiek działania”, „jeśli masz coś zrobić dzisiaj,
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zrób to pojutrze, a zyskasz w ten sposób dwa dni wolnego”, „nie
dasz rady, nie ma sensu nawet zaczynać”, „nie wytrzymam tego
stresu”, „nie zniosę tego napięcia i pośpiechu”, „nie zdzierżę tego
tempa”, „to mnie wykończy”, „jestem beznadziejny skoro nie umiem
lepiej planować i zabierać się za robotę z odpowiednim wyprzedze-
niem”, „dawaj, prędzej, rób cokolwiek, jak popadnie, byle gdzie”.

Życzliwa mowa wewnętrzna mogłaby brzmieć następująco: „gdzie
się człowiek śpieszy, tam się diabeł cieszy, więc śpiesz się powoli”,
„zrobisz tyle, ile zdołasz, na tyle dobrze, na ile pozwala ci twoja
forma i wiedza”, „chcę się z tym zmierzyć”, „chcę zdobyć doświad-
czenie radzenia sobie z takimi sprawami pod presją czasu, by
przekonać się, czy to styl pracy dobry dla mnie”, „chcę zapamiętać
jak się teraz czuję, żeby wyciągnąć wnioski”, „tempo dostosuję do
swoich możliwości”, „poświęcę na to tyle czasu, ile będę go miał do
dyspozycji”, „będę to robił bez poganiania siebie, bez nakręcania się,
na spokojnie, cierpliwie”, „mogę zmierzać do ważnych celów nie
będąc swoim własnym niewolnikiem”, „mierzenie się z tym wyzwa-
niem sprawia, że czuję się z siebie dumny”.

Kiedy jestem pod wpływem silnego stresu mój OKW…

Mówi na przykład: „to mnie złamie”, „nie zdzierżę tego”, „nie dam
rady”, „to mnie przerasta”, „normalka, nie zasługuję na funkcjono-
wanie bez tak silnego stresu”, „normalne warunki nie są mi pisane”,
„muszę żyć w tak stresującym środowisku”, „wszystko przetrzymasz”.



187

Życzliwa mowa wewnętrzna mogłaby brzmieć następująco: „nie-
zdrowo jest narażać się na tak silny stres, więc wyciągnę z tego
wnioski na przyszłość”, „żeby w perspektywie długoterminowej być
produktywnym, potrzebuję metod radzenie sobie ze stresem, które
zamierzam poznać”, „mogę radzić sobie przy pomocy głębokiej
relaksacji”, „mogę oddychać torem przeponowym”, „pamiętam, że
radziłem sobie w podobnych sytuacjach, więc może i tym razem się
uda”, „może to tylko adrenalina która dodaje mi wigoru”, „mogę to
widzieć jako wyzwanie, a nie problem”, „skupię się na rozwiązaniu,
a nie na problemie”, „mogę czegoś się dzięki temu nauczyć”, „jest
szansa, że temu podołam, ale nie zamierzam nadwerężać swojego
zdrowia, więc chciałbym mądrze zarządzać stresem w przyszłości”,
„zastosuję omawianą na youtube.com/c/ocalsiebie technikę bazującą
na spostrzeganiu peryferyjnym, by zresetować umysł, oczyścić go
z przejmujących myśli, i wypełnić myślami dodającymi otuchy”.

Kiedy wdaję się w spór mój OKW…

Mówi na przykład: „ulegnij, ustąp, nie przegadasz drugiej strony”,
„musisz być ugodową osobą żeby zasłużyć na aprobatę / miłość /
szacunek innych”, „rób, co ci każą albo cię ukarzą”, „poddaj się”,
„najlepszą obroną jest atak więc rzuć mu się do gardła, zniszcz go,
zdepcz, osądzaj, rób z niego wariata, odwracaj kota ogonem, mieszaj
mu w głowie, zmieniaj temat, mąć wodę”, „absolutnie nikt nie
będzie ci mówił co masz robić, więc rzuć to wszystko w diabły”,
„bądź całkowicie bezkompromisowy”, „zakrzycz ich”, „postaw na
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swoim za wszelką cenę”, „wszyscy są idiotami – tylko ja jeden jestem
rozsądny”, „nikt nie będzie dyktował ci warunków”.

Życzliwa mowa wewnętrzna mogłaby brzmieć następująco: „masz
prawo wyrazić własną opinię, więc zajmij stanowisko”, „używaj
racjonalnych argumentów”, „bądź asertywny”, „spór to tylko
wymiana opinii”, „konflikty mogą być pożyteczne, mogą przebiegać
w cywilizowany sposób, więc zachowaj spokój i mów to, co masz
do przekazania”, „wdając się w spór bądź gotów przyjąć do wiado-
mości, że się mylisz, i przyznać do błędu, jeśli zostanie to dowie-
dzione”, „wolno ci mówić o swoich potrzebach”, „weź głęboki
wdech, oddychaj torem przeponowym, ostudź emocje, a potem
dyskutuj, negocjuj, dziel się swoimi refleksjami”, „szanuj opinię
rozmówcy nie mniej niż własną”, „miej klasę, okaż szacunek, postaraj
się być obiektywny, mów stanowczo, ale bez przesady”, „konflikty
są potrzebne, bo stanowią element docierania się”.

Gdy ktoś na mnie krzywo spojrzy lub zaśmieje się ze mnie, OKW…

Mówi na przykład: „to normalne, bo jestem pośmiewiskiem”,
„zasłużyłeś na to by cię wyszydzano i traktowano niegodziwie”,
„pogódź się z tym, że jesteś nikim”, „a na co ty liczyłeś”, „naprawdę
sądziłeś, że ktoś okaże ci szacunek?”, „musisz temu komuś wskazać
miejsce w szeregu – atakuj, rozerwij go na strzępy”, „to oznacza
wojnę, zemścij się przy najbliższej okazji”, „ta zniewaga krwi
wymaga”, „znienawidź każdego, kto ośmieli się tak zareagować”.
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Życzliwa mowa wewnętrzna mogłaby brzmieć następująco: „miej
do siebie dystans”, „zanim zaatakujesz upewnij się, że trwa wojna”,
„w razie potrzeby mogę być asertywny”, „niektórzy biorą takie rzeczy
do siebie, ale po mnie może to spłynąć jak po kaczce”, „żeby mnie
zranić trzeba by mnie zabić”, „jeśli masz odpowiedzieć, niech riposta
wyraża dystans i poczucie humoru”, „dopóki nie mam pewności, że
to szyderczy śmiech, nie będę reagował zbyt stanowczo”, „wyznacz
granicę, wyjaśnij sprawę”, „wzrusz ramionami, może w tym wypadku
nie warto się tym przejmować, nie ma sensu wdawać się w niepo-
trzebną dyskusję”, „masz prawo oddalić się na bezpieczną odległość
jeśli ktoś stwarza zagrożenie, prowokuje, szuka zwady”, „każdy ma
prawo popełnić gafę i rozśmieszyć tym otoczenie – może tak właśnie
było w tym wypadku?”

Gdy kończę związek uczuciowy lub ważną relację, OKW…

Mówi na przykład: „jestem osobą niegodną miłości”, „nigdy nie
ułożysz sobie życia”, „jesteś osobą skazaną na samotność”, „nigdy
nie będziesz szczęśliwy”, „krzywdzisz ludzi i siebie”, „ranisz innych”,
„wszyscy się od ciebie odwracają”, „coś ze mną nie tak”, „jestem bez
wartości”, „nie nadaję się do związków”, „następnym razem też na
pewno skończysz ze złamanym sercem”, „miłość to piekło”, „miłość
nie istnieje”, „miłość to przekleństwo”, „jestem nie do zaakceptowa-
nia”, „jestem niewart czyjegokolwiek uczucia”, „jestem gorszej
kategorii”, „jestem brzydki, odrażający”, „jestem stary”, „jestem
niewystarczająco dobry”, „jestem nieważna”, „jestem brzydka / tłusta



190

/ odrażająca / ułomna / niepełnosprawna / gorsza / nieadekwatna /
potworem / niekompletna / patologiczna / z piętnem”.

Życzliwa mowa wewnętrzna mogłaby brzmieć następująco: „nie ma
gwarancji, że związki z innymi ludźmi będą wiecznie trwać, tak się
zdarza, że niektóre się kończą”, „jestem człowiekiem wartościowym
niezależnie od tego, czy ktoś mnie kocha”, „mogę być szczęśliwy
nawet jeśli nikt mnie nie pokocha”, „mam oparcie w sobie, przejdę
przez to, zawody miłosne są częścią życia”, „wolno mi wyrażać
smutek, płakać, przeżywać żałobę po rozstaniu – najlepszym
sposobem, żeby się z tym uporać, jest przejście przez to”, „byłem
zdolny kochać, więc może udać mi się przeżyć to raz jeszcze
i uniknąć błędów”, „zniosę ten ból, pozwolę mu wybrzmieć, a potem
spróbuję ułożyć sobie życie”, „jestem godny miłości mimo wszystko”,
„da się mnie lubić, traktować jak przyjaciela, kochać się we mnie”,
„mam dodatkowy impuls do troski o swoją atrakcyjność”, „miłość
to nie wszystko”, „zrewiduję swoje podejście do pewnych spraw,
spróbuję nauczyć się czegoś na tym doświadczeniu”, „po przeżyciu
żałoby zamknę rozdział i zacznę kolejny etap swojego życia”,
„zamiast roztrząsać sprawę i robić wycieczki do przeszłości pozwolę
sobie ochłonąć”.

Gdy doświadczam przemocy, złego traktowania, mój OKW…

Mówi na przykład: „nic dziwnego, w końcu jesteś kimś gorszym”,
„to standard, całe życie jesteś popychadłem”, „nawet rodzice mnie
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poniżali, więc to oczywiste, że inni będą robić to samo”, „nie
zasługuję na nic lepszego”, „to moja wina”, „na pewno sam jestem
sobie winien”, „jestem typem ofiary”, „zawsze spotyka mnie coś
przykrego”, „muszę to znosić aby ocalić relację”, „bycie ofiarą
przemocy potwierdza jak parszywy ze mnie typ”, „a na co ja
liczyłem”, „nareszcie coś się dzieje, przynajmniej czuję, że żyję”,
„historia lubi się powtarzać – moi rodzice też mnie tak traktowali”,
„jestem niegodziwy więc po prostu spotyka mnie to, na co zasługuję”.

Życzliwa mowa wewnętrzna mogłaby brzmieć następująco: „nawet
jeśli popełniłem błąd lub sam postąpiłem niestosownie, druga strona
ma prawo do asertywności bądź samoobrony, a nie krzywdzenia
mnie – nic nie usprawiedliwia przemocy względem mojej osoby”,
„niezależnie od tego, jakie w danej chwili mam poczucie własnej
wartości, zamierzam wyznaczać granice, bronić się przed podłym
traktowaniem – nawet, jeśli negatywny głos mówi, iż mi się należy”,
„mam prawo żyć w środowisku wolnym od przemocy”, „zasługuję
na to, by traktowano mnie z godnością i szacunkiem”, „mam prawo
oddalić się na bezpieczną odległość od osób, które łamią moje prawo
do życia bez doznawania krzywdy”, „mogę być zdrowszy od ludzi
w moim otoczeniu – nie wpadać w spiralę przemocy, nie odpłacać
pięknym za nadobne, stanowczo sprzeciwiać się niegodziwemu
traktowaniu”, „jestem odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo,
więc zatroszczę się o nie”, „mogę się bronić, mogę się zdystansować,
mogę nawet uciekać, jeśli tak zdecyduję, i nie jest to żadną ujmą, bo
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– jak mawiał Bruce Lee – walka uniknięta jest walką wygraną”,
„mogę trzymać się z dala od dram, personalnych przepychanek,
cudzych sporów na płaszczyźnie prywatnej, i nie dawać się wciągnąć
w awantury, które mnie nie dotyczą”.

Gdy odczuwam pokusę, by oddać się nałogowi, z którego się leczę
(albo bardzo złym nawykom), mój OKW…

Mówi na przykład: „śmiało, jeszcze jeden raz nie zaszkodzi”, „to już
naprawdę ostatni raz”, „należy ci się po tym wszystkim”, „należy ci
się w nagrodę”, „poużywaj sobie życia”, „poużywaj sobie na pocie-
szenie”, „to przecież nic wielkiego, wszyscy tak robią”, „bez tego
sobie nie poradzisz”, „nie wytrzymasz, sięgnięcie po używkę to i tak
tylko kwestia czasu”, „kogo ty próbujesz oszukać, przecież i tak
pękniesz”, „są gorsze rzeczy, a to nic wielkiego”, „śmiało”, „na co
czekasz”, „oj tam, oj tam, wielkie mi mecyje, jeszcze jeden kieliszek
/ jedna kreska / jedno oglądanie pornografii nic nie zmieni”.

Życzliwa mowa wewnętrzna mogłaby brzmieć następująco: „chcę
zachować trzeźwość”, „chcę wytrwać na dobrej drodze”, „wiem, co
się kroi, ale zdołam oprzeć się pokusie, bo podejmę kroki zaradcze
i postawię się w sytuacji sprzyjającej wolności od nałogu”, „jestem
zdolny do tego, by chronić się przed nałogiem”, „mogę być wolny
od złych nawyków, zastępując je dobrymi”, „chwile zwątpienia się
zdarzają, ale mogę przez nie przejść”, „wiele razy udawało mi się
funkcjonować prawidłowo – jest szansa, że tym razem także
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zdołam”, „jestem w niebezpieczeństwie, potrzebuję wsparcia, wolno
mi szukać pomocy, by ratować się przed nałogiem”, „w tym stanie
jestem podatny na używki, więc zrobię wszystko, co mogę, by swój
stan poprawić / położenie zmienić / problem rozwiązać / emocje
ukoić / stres złagodzić”, „głód, dyskomfort, którego doświadczam,
nie będzie trwał wiecznie – przejdę przez to”.

Dobrze też zadbać o system motywujący do odpierania podszeptów
Okrutnego Krytyka. W tym celu warto uzmysławiać sobie korzyści
płynące z odpierania negatywnej mowy wewnętrznej. Dobrze jest
założyć zeszyt, w którym będzie notowało się swoje sukcesy w tej
dziedzinie i opisywało pozytywne lub choćby neutralne następstwa
(nawet one są lepsze niż przykre konsekwencje oddania władzy
Krytykowi). Raz na jakiś czas można uczcić poczynione postępy
– na przykład zrobić sobie drobny prezent czy z intencją nagrodzenie
siebie spędzić miło czas (w sposób bezpieczny, oczywiście).

Rozpracowywanie Okrutnego Krytyka Wewnętrznego może być
elementem psychoterapii – jest to wskazane zwłaszcza wówczas, gdy
jego podszepty są wyjątkowo uporczywe, perfidne, a człowiek czuje
się nimi wprost osaczony i w ich obliczu bezbronny. Na przykład
osoba w depresji bądź z niebywale niskim poczuciem własnej
wartości może doświadczać wręcz lawiny negatywnych myśli.
W takim wypadku psychoterapeuta staje się swoistym sprzymierzeń-
cem w równoważeniu dialogu wewnętrznego i nabywaniu przez
pacjenta zdolności formułowania samouspokajających, serdecznych
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komunikatów. Jest też trenerem umiejętności podważania myśli
obarczonych zniekształceniami poznawczymi. Czasami nieodzowna
jest również konsultacja z lekarzem psychiatrą, który wykluczy
ogólnomedyczne przyczyny obniżonego nastroju, zaleci odpowied-
nie leczenie ewentualnej depresji. Lekarz może dać skierowanie na
psychoterapię refundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co
bywa optymalnym rozwiązaniem dla osób, które nie są w stanie
pokrywać koszty psychoterapii oferowanej przez placówki działające
w sektorze prywatnym.

Podsumowując, idea Okrutnego Krytyka Wewnętrznego jest tyleż
prosta, co błyskotliwa... Przemawia do wielu osób, ponieważ
w nieskomplikowany sposób oddaje istotę problematycznego dia-
logu wewnętrznego, który powinien zostać poddany korekcie.
Można mu się też przeciwstawiać odpowiednio pożytecznym
i adekwatnym postępowaniem, choć mimo wszystko warto trenować
życzliwą mowę wewnętrzną. Tym niemniej godnym odnotowania
jest również, że niektóre bardziej sceptyczne osoby uznają koncepcję
OKW za dość abstrakcyjną. Mogą też mieć ograniczony wgląd
w strumień swoich myśli i nie dostrzegać ich wpływu na samopo-
czucie oraz funkcjonowanie. Jeśli jednak będą w stanie przemóc się
i spróbować przyjąć założenia tej idei, poeksperymentować z inten-
cjonalnym wsłuchiwaniem się w krytyczne komunikaty i wolityw-
nym traktowaniem ich jako niepomocne, pogrążające treści, które
należy podważyć, wtedy i tak przyniesie to dobre efekty (wiara nie
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jest potrzebna, wystarczy sprawdzić). Nawet jeśli Krytyk nie jest
specjalnie dokuczliwy, warto podejmować świadomy wysiłek, by
stopniowo nawykiem stawała się serdeczna, akceptująca mowa
wewnętrzna.

Koncept OKW jest także atrakcyjny i użyteczny z uwagi na to, iż
wszelkie podszepty i negatywne zapatrywania, które podsuwa, są
niejako odrębne od osoby, która je „w sobie słyszy”. A skoro tak, nie
wywołują one takiego wstydu – są czymś w pewnym sensie oddzie-
lonym od człowieka, nie muszą być przez niego maskowane bądź
ukrywane. Mieć przytłaczające automatyczne myśli to nie wstyd
– grunt, by nad nimi pracować.

Krytyk nie jest przekleństwem o tyle, o ile nie pozwalamy mu się
piętnować – jeśli natomiast uwierzylibyśmy mu bezgranicznie,
przysparzałby cierpienia i problemów. A może nawet perfidnie
skłaniał do współtworzenia toksycznych związków, nie korygowania
ich oraz do nie wychodzenia z nich w porę. Albo czynił człowieka
toksycznym. Stop! Nie ma mowy! Nigdy więcej!
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ZDROWE MYŚLENIE, ZDROWE RELACJE

W pewnej kreskówce nad głową bohatera pojawiała się żarówka,
kiedy wpadał na dobry pomysł. Można powiedzieć, że istnieją
usterki, które nie pozwalają żarówce zaświecić. Zniekształcenia
poznawcze to najoględniej rzecz ujmując prowadzące do trudnych
emocji i zachowań wadliwe sposoby myślenia, częstokroć zawiera-
jące potknięcia logiczne lub inne niedoskonałości. Takie błędy
w pojmowaniu zdarzają się każdemu z różnych względów, natomiast
niektórzy ludzie popełniają je częściej i robią poważniejsze. Ludzie
podatni na zranienie miewają często takie automatyczne myśli (same
przychodzące do głowy), które skłaniają do pogarszającego poczucie
własnej wartości samokrytycyzmu, trwania w toksycznych związ-
kach, wracania do problematycznych partnerów czy wdawania się
w relacje wysokiego ryzyka. Osoby uwikłane w szkodliwe znajomo-
ści mogą miewać taki mętlik w głowie, że trudno jest im zdrowo-
rozsądkowo myśleć. Zniekształcenia poznawcze mogą też solidnie
zakłócać relacje ze względu na wywoływanie kłopotliwych zachowań.

Podczas psychoterapii, z pomocą terapeuty, pacjent uczy się rozpo-
znawać charakterystyczne dla jego stylu rozumowania zniekształce-
nia, by następnie rozprawić się z nimi i zastąpić prawidłowymi,
adekwatnymi do okoliczności zapatrywaniami. Trudność polega na
tym, że niektóre osoby przyjmują swoje myśli za fakt – swego rodzaju
oczywistość, choć rzecz jasna nie jest to prawdą. Owszem, część
myśli w jakiejś mierze odpowiada rzeczywistości, ale ważne, by mieć
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nawyk weryfikowania swoich refleksji zamiast brania ich za pewnik
podczas gdy brakuje dowodów potwierdzających je wystarczająco.
Warto też dopuszczać alternatywne zapatrywania zamiast uczepiać
się jednej koncepcji i brać ją od razu za najlepszą rację, ostateczną
prawdę. Praca nad zniekształceniami wymaga ćwiczeń – trening
popłaca, gdyż z czasem dana osoba zaczyna rozpatrywać różne
kwestie w sposób bardziej zrównoważony, i dzięki temu nie naraża
się na negatywne emocje oraz przykre sytuacje wywoływane przez
szkodliwe zapatrywania.

Poniżej omówiona zostaje lista najpowszechniej występujących
zniekształceń poznawczych. Ta klasyfikacja jest sporządzona, by
ułatwić rozpoznanie poszczególnych problemów. Nie znaczy to
jednak, że część z nich nie może się ze sobą w jakimś sensie, w jakiejś
mierze pokrywać. Nierzadko tak się dzieje. Na papierze wszystko
jest czytelnie poukładane – realnie miesza się, przenika.

W ramach pracy własnej można ustalić, które zniekształcenia
zdarzają się: prawie nigdy, czasami, raczej często, często lub
nieustannie, oraz zilustrować to własnymi przykładami po to, by
następnie przyłapywać się na tym i w porę modyfikować kłopotliwy
sposób myślenia.

Czytanie w myślach polega na bezzasadnym przyjmowaniu za
pewnik, że wiemy, co inni myślą w danej chwili, i jakie mają motywy
lub co pomyślą w określonej sytuacji. Przykłady: „Ja wiem czemu
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on mi to zrobił”, „Robi mi to na złość, specjalnie”, „Zachowuje się
tak, żeby mi dokuczyć”, „On mnie na pewno nie trawi”, „Wszyscy
z pewnością widzą, że się nie przygotowałem”, „Ona uważa, że
jestem nieatrakcyjny”, „Skoro on nie dzwoni, to znaczy, że mnie nie
kocha”, „Skoro on idzie na spotkanie z kolegami, nie traktuje naszej
relacji poważnie”, „Skoro ona się na mnie złości, to znaczy, że
oczekuje bym był bardziej uległy”.

Do przerywania zniekształconych sposobów myślenia przydatna
bywa omawiana już pokrótce Technika STOP. Dla przypomnienia,
stosując ją, mówimy sobie w duchu „stop, basta, dość tego, zmieniam
sposób myślenia, chcę rozumieć to inaczej, wybieram inną interpre-
tację”. Ważny jest ten mocny akcent, który stopniowo stanie się
nawykiem. Z czasem już po samym metaforycznym uderzeniu ręką
w stół, tak jakby tupnięciu nogą przez daną osobę, jej umysł zacznie
przestawiać się na bardziej pożyteczny tok rozumowania. Właściwie
czasem można naprawdę klasnąć, uderzyć ręką w stół albo strzelić
zawczasu założoną na przedramię gumką recepturką, by dać sobie
dobitnie do zrozumienia, że oto właśnie następuje zwrot akcji i myśli
płyną innym torem. Technikę STOP można stosować przy każdym
ze zniekształceń poznawczych.

Jeśli chodzi o czytanie w myślach, czasami można ratować się przed
nim poprzez użycie asertywności. Można powiedzieć o swoich
odczuciach i poprosić o informację, jak naprawdę się sprawy mają.
Rzecz jasna nie w każdej sytuacji byłoby to sensowne, zasadne, ale
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bez wątpienia niekiedy można po prostu dopytać, zbadać cudze
motywy podczas szczerej rozmowy, zwłaszcza gdy relacja z drugim
człowiek ma dobrą jakość, więc jego wyznania byłyby wiarygodne.

Czytanie w myślach można też pokonać poprzez uzmysłowienie
sobie, że istnieją także zupełnie inne możliwości. Przywołanie
alternatywnych interpretacji może zrównoważyć sytuację i przywró-
cić równowagę. Może być różnie, nie jest to przecież przesądzone,
że mamy rację. Zresztą, niezależnie od wszystkiego, ludzie są wolni,
mają prawo postępować w sposób sobie właściwy nawet jeśli jest
nam to nie w smak. Uznanie suwerenności drugiego człowieka może
być ratunkiem przed własnym bólem emocjonalnym, który pojawia
się w odpowiedzi na nieakceptowanie czyjegoś postępowania,
czyichś potencjalnych motywów. Pamiętajmy o Osobistej Karcie
Praw i o tym, że inni będą używali jej wytycznych, bo mogą.
W  większości przypadków nie da się innym narzucić sposobu
funkcjonowania, myślenia czy tego, jak mają się czuć. Należy to
uszanować, by samemu mieć z tego korzyść – spokój ducha.

Etykietowanie ma miejsce wówczas, gdy przypisuje się sobie oraz
innym negatywne predyspozycje, cechy choć nie istnieją wystarcza-
jąco mocne przesłanki, by to uzasadnić. Może się też odnosić do
sytuacji, którym z kolei przypisuje się bardzo specyficzne właściwości
negatywne. Etykieta to zwykle bardzo krótkie stwierdzenie,
ogromne uproszczenie, które miewa wręcz przytłaczający charakter.
Na przykład: „Jestem do niczego”, „Jestem idiotą”, „To jest bezna-
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dziejna sprawa”, „Ona jest za głupia żeby mnie zrozumieć”, „Nie da
się mnie pokochać”, „Nie poradzę sobie, bo to mnie przerasta”,
„Nigdy nie uwolnię się z tej relacji”, „Ten ból jest niemijający więc
zawsze będzie mnie trapił”, „Cierpię bo miłość to ból”. Występuje
też w formie błędnego wzajemnego uzasadniania dwóch lub więcej
fałszywych przesłanek, na przykład: „Szukanie pomocy jest bezce-
lowe, bo jestem beznadziejnym przypadkiem”, „Ocena jakości
związku mija się z celem, bo to najlepsze, na co mnie stać”.

Aby uporać się z Etykietowaniem warto sobie przede wszystkim
uprzytomnić, że to tylko slogan. Niebywale krótki opis sytuacji,
który najpewniej nie obejmuje jej złożoności i nie uwzględnia
niuansów. Z definicji jest zbyt lakoniczny, by wyrażał pełnię treści.
Ponadto żadna etykieta w istocie nie ma mocy sprawczej. Jeśli na
słoiku dżemu ktoś omyłkowo przykleiłby naklejkę z informacją, że
to miód, wewnątrz wciąż byłby dżem. Pomyślenie, że jesteśmy
multimilionerami nie czyni z nas ludzi bajecznie bogatych, a uwa-
żanie, że jesteśmy totalnymi nieudacznikami w miłości, nie sprawia,
iż tak jest faktycznie – nawet jeśli mamy za sobą pasmo problemów.
Popełnianie błędów jest ludzkie, rozstania i powroty są wpisane
w  istotę toksycznych związków, a wplątywanie się w kłopotliwe
znajomości jest częścią podatności na zranienie. Są to jednak
wyłącznie wybrane opisy tego, co się przydarza, a nie wiedza
objawiona wykuta w kamiennych tablicach określająca człowieka
kompletnie i raz na zawsze.
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Z Etykietowaniem można też radzić sobie poprzez stosowanie
dyfuzji myśli z wykorzystaniem technik wyobrażeniowych. Myśl nie
jest rzeczywistością niezależnie od tego, jak mocno w nią wierzymy.
Nie jest też umysłem – pomyślenie o bezwartościowości nie oznacza,
iż umysł jest bez wartości. To jedynie treść, która przychodzi do
głowy, a potem odchodzi. Można odnotować jej obecność, uznać,
iż dane myśli istnieją, zaakceptować takimi, jakie są, a następnie
wyobrazić je sobie jako kogoś, kto wchodzi do pomieszczenia,
w którym siedzimy, a potem wychodzi innymi drzwiami. Jest chwilę
w tym samym pokoju, więc jesteśmy świadomi jego obecności, ale
ten ktoś nie jest nami. Istotą dyfuzji jest właśnie przeprowadzenie
procesu przeciwnego fuzji (scalenia) czyli oddzielenie swoich myśli
od swojego umysłu. Nie świadczą one przecież nijak o nas, w żad-
nym razie nie określają nas w sposób definitywny, a poza tym ulegają
zmianom i, jak wspomniano, nie są umysłem. Myśli można też
wyobrazić sobie jako określone obiekty, które umieszczamy
w  skrzynce. Następnie pudełko wpada do wody i odpływa albo
zostaje rzucone w przepaść i niknie w ciemności. Można też
wyobrazić sobie, że myśli są jak gazety sunące po chodniku
w wietrzny jesienny dzień. Są blisko, ale potem odsuwają się, nikną
w oddali. Albo że są jak niepożądane reklamy w trakcie jakiegoś
filmu. Trwają, ale można je przeczekać, bo nie są wieczne (choć
przyznać trzeba, że reklamy telewizyjne zdają się czasem ciągnąć
w  nieskończoność, to jednak wreszcie mijają). Jeśli myśli nie są
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pożyteczne, lecz szkodliwe, nie pokrzepiają nas, nie ułatwiają
zaadaptowania się do sytuacji, warto uwalniać się od nich i zastępo-
wać innymi, bardziej pomocnymi.

Filtr negatywny polega na tym, że koncentrujemy się na aspektach
negatywnych i z trudem dostrzegamy jakiekolwiek pozytywy.
Patrzymy przez ciemne okulary, zauważając jedynie to, co ponure.
„Nie widzę żadnych szans na wybrnięcie z tej sytuacji, moje
położenie jest beznadziejne”, „Nigdy nie uwolnię się emocjonalnie
od toksycznego partnera, bo już kilka razy wracałam do niego”, „Nie
ma sensu próbować, bo nic mi nie wychodzi, wszystko robię źle”,
„Skoro znowu się w czymś nie zgadzamy, to lepiej jest sprowokować
awanturę niż dalej to ciągnąć”, „Wszystko, co mnie ostatnio spotyka,
to straszna porażka”, „Ten człowiek ma same wady”.

Będąc pod wpływem negatywnych emocji skłonni jesteśmy dostrze-
gać przede wszystkim to, co koresponduje z ponurym nastrojem.
Wspominamy bolesne chwile, dostrzegamy przykre aspekty sytuacji,
mamy głowę pełną przygnębiających myśli. Aby zdjąć ciemne
okulary wcale nie trzeba na siłę myśleć pozytywnie. Może to wręcz
przynieść skutki odwrotne od zamierzonych, bo zadziała efekt
sprężyny. Im silniej tłumimy negatywne myśli bądź ich unikamy,
z  tym większą siłą później one do nas wracają. Trudno jest dla
przykładu nie myśleć o różowym misiu, gdy powiemy sobie „Nie
myśl o różowym misiu”. Poza tym niełatwo przejść drogę od
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myślenia negatywnego do pozytywnego – te dwa zapatrywania dzieli
przepaść. Zdecydowanie lepiej jest podjąć świadomy wysiłek
i myśleć nienegatywnie. Wystarczy koncentrować uwagę na neutral-
nych aspektach. Chodzi o to, by starać się opisywać swoje emocje,
refleksje i ogółem doświadczenia, narracją, która byłaby w miarę
możliwości nieosądzająca, surowa, bez uprzedzeń. Lepiej jest zatem
powiedzieć „przeżywam zawód miłosny; czuję smutek i rozgorycze-
nie; potrzebuję czasu na zagojenie ran” aniżeli „serce mi pęka; ten
ból jest nie do zniesienia i to się nigdy nie zmieni, to niedorzeczne,
że dałam się tak okłamać, coś ze mną nie tak”. Jeśli ktoś czuje się
na siłach, może także z rozmysłem postarać się dla równowagi
dostrzec optymistyczne aspekty sytuacji.

Przeskakiwanie do konkluzji – w tym wypadku człowiek nie śledzi
biegu wydarzeń (okoliczności) od początku do końca. W ogóle nie
analizuje łańcucha przyczynowo-skutkowego, a zamiast tego od razu
niczym wróżka przewiduje, co będzie finalnie. Można to porównać
do wielkiego skoku z pozycji „start” na samą „metę”, dlatego wiele
rzeczy po drodze umyka, w konsekwencji czego dana osoba wyciąga
błędne wnioski. Przykłady: „I tak nic z tego nie będzie”, „To
wszystko nie ma sensu, bo i tak mi nie wyjdzie”, „I tak nic dobrego
z tego nie wyniknie”, „Nie ma sensu walczyć o siebie, bo i tak
wpadnę z deszczu pod rynnę”, „Po co zrywać z toksycznym partne-
rem, skoro potem znowu do niego wrócę albo znajdę kogoś równie
beznadziejnego”, „Nie ma sensu zaczynać rozmowy, bo i tak nie
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dojdziemy do porozumienia”, „Po co próbować, skoro się nie uda”.
Tego typu zapatrywania podcinają skrzydła, pozbawiają motywacji
czy wręcz paraliżują. Skłaniają człowieka do zaniechań, a czasem
niejako zamrażają jego instynkt samozachowawczy. Choć dana
osoba na poziomie intelektualnym zdaje sobie sprawę z tego, że
pozostawanie w trudnej relacji narazi ją na krzywdę, skłonna jest
przyjąć, że ratowanie się nie ma sensu. Doświadcza apatii, czuje się
zrezygnowana, załamuje ręce, reaguje bezradnością i w wyniku tego
pozostaje skazana na złe traktowanie. W odpowiedzi na takie myśli
warto próbować wzbudzać w sobie ciekawość, a także nadzieję, jeśli
ktoś czuje się do tego zdolny. „Wolę sprawdzić, czy podołam,
zamiast z góry zakładać cokolwiek”, „Chcę się przekonać, jak to
będzie, a nie przewidywać”, „Ciekawe czego się nauczę w trakcie
uwalniania się od toksycznego partnera”, „To może mi się tym razem
udać, a w każdym razie na pewno nie jest wykluczone”, „Jeśli nie
wiem jak to zrobić, mogę spróbować się dowiedzieć”. Można
również zadawać sobie pokrzepiające pytania: „Co dobrego o mnie
powie to, że podejmę próbę?”, „Jakie wystawię sobie świadectwo,
stawiając temu czoła?”, „Jaki dam przykład swoim dzieciom nie
godząc się na złe traktowanie?”, „Czego nie stracę, jeśli podejmę
działanie?”, „Co potencjalnie odzyskam lub zdobędę, jeśli zacznę
działać?”, „Ile razy udawało mi się sprostać równie trudnym celom?”

Gdybanie polega z kolei na uporczywym myśleniu w kategoriach
„co będzie, jeśli”, „a co jeżeli”, który to sposób myślenia wzmaga



205

obawy przed tym, co ma nastąpić. Gdybanie często wywołuje
nadmierny niepokój, lęk. To ciągłe wybieganie w przyszłość
i  zakładanie złego obrotu spraw. Przykłady: „A co jeśli wtedy
popełnię gafę”, „Co jeżeli się wygłupię”, „Co pocznę, jeśli zacznie
mi się kręcić w głowie”, „A jeśli zemdleję”, „A jeżeli ona nie przyjmie
zaproszenia na randkę”, „A co jeśli sama sobie nie poradzę”, „A co
jeżeli nie wytrzymam samotności”, „A jeżeli skompromituję się”,
„A  jeżeli on mnie wyśmieje, że go podrywam”, „A jeśli znowu
poczuję się lekceważona”. Te perspektywy mogą nie być wykluczone,
ale skoro nie są też przesądzone, nie należy im ufać bezgranicznie.
Nierzadko przeszacowuje się prawdopodobieństwo ich wystąpienia
– traktuje jak pewnik. Jeśli już ktoś decyduje się gdybać, lepiej by
robił to w sposób nie obdzierający z nadziei lub nawet ją wzbudza-
jący. Łatwiej jest zmodyfikować gdybanie niż całkowicie się go
pozbyć. Zamiast myśleć „A co jeśli sobie nie poradzę” można
rozważać alternatywny scenariusz – „A co jeśli znajdę sposób”, „A co
jeżeli zdołam uzyskać wsparcie”, „Jeśli znosiłem złe traktowanie, to
może podołam też temu, co mnie czeka”, „A co jeżeli znajdę kogoś,
kto będzie mnie szanował, doceniał, kochał”, „A jeżeli jestem
godzien miłości”, „A jeśli naprawdę zasługuję na to, by obchodzono
się ze mną podmiotowo zamiast instrumentalnie”, „A co jeśli
potrafię nauczyć się asertywności”, „A co jeśli jeszcze mogę być
szczęśliwy”. Niekiedy aby uporać się z Gdybaniem można też
powiedzieć sobie „stop” i zacząć wzbudzać w sobie ciekawość przy
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pomocy myślenia w stylu „Chcę zobaczyć jak to wyjdzie, jakie mam
możliwości, jakie istnieją sposoby uporania się z tym i kto może
mnie wesprzeć, pomóc mi”.

Katastrofizacja polega na przypisywaniu określonym wydarzeniom
lub sytuacjom bardzo poważnych, negatywnych, wręcz złowiesz-
czych konsekwencji. Przykłady: „Całkowicie się załamię, jeśli nie
dostanę tej pracy”, „Serce mi pęknie, jeśli ona mnie nie zechce”, „To
będzie tragedia, jeśli nie podołam temu wyzwaniu”, „Wywołam
traumę u dzieci jeśli się rozwiodę”, „Na pewno pęknę i wrócę do
szkodliwego związku”, „Nie przeżyję rozstania”, „Nie wytrzymam
świadomości, że kogoś porzucam po tak długim czasie”, „Odejdę
od zmysłów, jeśli ten mężczyzna mi się nie oświadczy”, „Będę nikim
jeśli ona mnie nie pokocha”. Nie dość, że takie podejście wywołuje
negatywne emocje i stres, to w przypadku gdy okoliczności faktycz-
nie okazują się niesprzyjające, towarzyszą im o wiele gorsze odczucia,
niż gdyby miało to miejsce bez tak dramatycznego nastawienia.

Jednym ze sposobów uporania się z Katastrofizacją jest dokonanie
gradacji. Skoro najmroczniejszy scenariusz jest już znany, warto
rozważyć mniej przytłaczające i dla równowagi te, które wcale nie
są takie mroczne. Rozwód rodziców może zostawić emocjonalny
ślad w psychice dziecka, ale dużo gorszy może być pozostawiony
przez życie w rodzinie dysfunkcyjnej i bywanie świadkiem przemocy
bądź doznawanie jej. Rozstanie może spowodować mieszane
uczucia, chęć pojednania z partnerem nawet jeśli był krzywdzący,
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tęsknotę i idealizację tego, co było, a także ogromny ból. Po jakimś
czasie może jednak dać komfort psychiczny, wywołać poczucie
satysfakcji i zadowolenia z powodu tego, że wyszło się z toksyny.
Bywa także, iż rozstanie szybko przynosi ulgę, ostatecznie przywraca
spokój i równowagę wewnętrzną. Otwiera też na nowe perspektywy.
Krótko mówiąc, aby uporać się z Katastrofizacją warto ujrzeć
wachlarz możliwości zamiast koncentrować uwagę tylko na najczar-
niejszym scenariuszu.

W niektórych wypadkach, kiedy ktoś czuje się na siłach, by to zrobić,
i wydaje się to możliwe, Katastrofizację można też pokonać poczu-
ciem humoru. W tym celu wyolbrzymia się zniekształconą myśl do
rozmiaru absurdu. „Tak, oczywiście, kiedy od niego odejdę, ludzie
będą mnie wytykali palcami, będą o mnie mówić w radiu, w telewi-
zji, a nawet nie będą mnie chcieli obsługiwać w barach mlecznych.
A tak poza tym każą mi nosić tabliczkę z informacją, że rozbiłam
rodzinę i jestem wrogiem publicznym.”

Technika ta nie nadaje się do radzenia sobie z absolutnie każdą
zniekształconą myślą, a poza tym nie jest dla wszystkich. Nie należy
jej stosować przedwcześnie, by nie unieważnić swoich myśli i uczuć.
Raczej warto po nią sięgnąć dopiero wtedy, kiedy człowiek jest na
to gotowy, zyskał trochę dystansu, dał choć trochę wybrzmieć
emocjom. Nie należy forsować tego rozwiązania, gdy ono nie działa,
by nie pogorszyć sprawy.
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Myślenie dychotomiczne zwane też spolaryzowanym, to rozumo-
wanie w kategoriach zerojedynkowych, czarno-białych, albo-albo.
Przykłady: „Całe moje życie jest do niczego”, „Zawsze to samo”,
„Nie spotka mnie już nic dobrego”, „To wszystko jest beznadziejne”,
„Każdy mój związek to porażka”, „Nie radzę sobie”, „Nigdy nic
dobrego mnie nie spotyka”, „Żadna mnie nie zechce”, „Jestem
skazana na nieatrakcyjnych mężczyzn”, „Tylko zaniedbane kobiety
zwracają na mnie uwagę”, „Są mi pisane psychopatki”, „Nic nie robię
dobrze”, „Nigdy nie zaznam miłości”, „Jestem skazana na krzyw-
dzący związek”, „Związek nie jest idealny, więc jest do niczego”.
Jednym założeniem wyklucza się wszelkie inne warianty zdarzeń
i przekreśla alternatywne scenariusze. Widząc jedynie czerń i biel
całkowicie pomija się wszelkie odcienie szarości, wszystkie inne
opcje aniżeli skrajne. Problem ten szczególnie wyraziście widoczny
jest u perfekcjonistów, którzy są skłonni uznać realizację zadania za
totalnie nieudaną i beznadziejną pomimo nawet tego, że poza
pojedynczym potknięciem wszystko poszło zgodnie z planem
(w  myśl zasady, że jeśli coś nie jest idealne, to jest całkowitym
fiaskiem). Czasami ludzie sami sobie fatalnie obrzydzają związek
koncentrując się na obszarze, który nie działa jak należy. Niektórzy
popadają ze skrajności w skrajność – najpierw myśląc, że wszystko
jest rewelacyjnie, a potem, iż jest całkowicie nie do zaakceptowania.
Tak silne kontrasty wywołują ekstremalne emocje, intensywne
poczucie niezadowolenia lub wręcz rozpacz. Do znacznego obniże-
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nia nastroju oczywiście może też dojść jeśli ktoś widzi głównie
mankamenty sytuacji i na ich podstawie wyciąga daleko idące
wnioski o jej beznadziejności.

Aby ratować się przed myśleniem dychotomicznym warto podjąć
świadomy wysiłek i skupić uwagę na odcieniach szarości. Zwykle
życie nie jest ani czarne ani białe, lecz znacznie bardziej skompliko-
wane. Nie zawsze ktoś jest całkowicie niezdolny do czegoś lub
bezgranicznie do tego przygotowany w sposób gwarantujący ocze-
kiwane efekty. Wyzwanie może być trudne, dość trudne, raczej
niełatwe, pod pewnymi względami nieproste – nie zaś z góry
niemożliwe do wykonania. Wyplątanie się z toksycznego związku
może jawić się jako misja niemożliwa do zwieńczenia sukcesem, ale
można też ocenić to mniej przytłaczająco, jako coś, co przysporzy
emocjonalnego bólu, spowoduje przykre następstwa, ale też może
być źródłem satysfakcji, dumy z siebie, a w pewnych momentach
również ulgi. Podsumowując, aby uporać się z myśleniem czarno-
-białym, należy dostrzec złożoność sytuacji, co pozwala zmienić
sposób myślenia na bardziej przystosowawczy, optymalny. Odsta-
wiamy czerń, żegnamy biel, witamy szarość, by jak z mgły wyłoniły
się z niej przydatne zapatrywania i pożyteczne strategie.

Nadmierne uogólnianie polega na daleko idącym generalizowaniu,
zwłaszcza negatywnych okoliczności, w taki sposób, że przypisujemy
je jakiejś fundamentalnej tendencji. To skrajna przesada. Osoby,
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które nadmiernie uogólniają robią z igły widły. Przykłady: „Nic
w tym dziwnego, że mi się nie udało, ciągle ponoszę porażki”, „Jak
zwykle nie dałem rady, to standard”, „Znowu to samo, tak już ze
mną jest, że pakuję się w tarapaty i zawodzę innych, nie da się z tym
nic zrobić”, „To, co czuję teraz, będę czuł już zawsze”. Inny przykład
to pomyślenie o hałasujących przed blokiem dzieciach: „Te dzieciaki
nie zasługują na to, żeby tu mieszkać”, a o rodzicach „Ci ludzie są
totalnie nieodpowiedzialni, wcale nie interesują się tym, co robią
ich dzieci”. Kolejny przykład: „Ona znowu postawiła naczynie nie
tu, gdzie trzeba pomimo moich wielu próśb, co oznacza, że mnie
kompletnie nie szanuje”. Czasami Nadmierne uogólnienie do
złudzenia przypomina doszukiwanie się okropieństw: „To jest
straszne”, „To jest nie do wytrzymania”, „Ja tego nie zniosę”, ale
gdyby rzeczywiście było tak, jak głoszą owe myśli, człowiek nawet
nie zdążyłby w ten sposób pomyśleć, bo padłby trupem. Myślenie
o sytuacji, że jest nie do zdzierżenia, wzmaga stres, frustrację,
podwyższa poziom złości, a to może przełożyć się na przesadnie
silne reakcje, groźne zachowania. Czasami omawiane tu zniekształ-
cenie jest bardzo podobne do tak zwanej selektywnej percepcji
i polega na skupianiu się na jednym aspekcie z pominięciem całej
reszty kontekstu: „Mąż je z otwartymi ustami, więc tak naprawdę
kompletnie nie jest facetem w moim typie”. Nadmierne uogólnianie
może być także uogólnianiem pozytywów, co czasem wyraźnie
zniekształca obraz rzeczywistości i skłania do nader ryzykownych
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posunięć: „Dzisiaj wszystko idzie zgodnie z planem. To mój dobry
dzień. Muszę odwiedzić kasyno, trzeba wykorzystać ten fart!”,
„Ostatnio toksyczny partner jest dość spokojny, więc wrócę do niego,
to nieważne, że ostatnio złamał mi rękę, to było niechcący”. Innymi
słowy na podstawie niewystarczającej ilości lub jakości przesłanek
człowiek wysnuwa wnioski, które narażają go na utrudnienia
w zakresie radzenia sobie z tym, co przynosi czas. Aby to przerwać,
należy przyjrzeć się sprawie patrząc przez lupę a potem w szerszej
perspektywie – zwracając uwagę na szczegóły, fakty oraz kontekst.
Kiedy ujrzy się to i przyjmie do wiadomości, łatwiej uniknąć
przesadnego wyolbrzymiania. Należy zrobić bilans, uczciwie i rze-
telnie szukać argumentów za i przeciw, dążyć do zrównoważonego
zapatrywania, sprowadzać się na ziemie poprzez kurczowe trzymanie
się stanu faktycznego.

Nadużywanie imperatywów, powinności polega na częstym używa-
niu określeń „muszę”, „powinienem”, „trzeba”, „tak ma być”, przez
co dana osoba nie skupia się na tym, jakim coś jest, lecz ciągle
interpretuje wszystko w kontekście jakichś ideałów, wyimaginowa-
nych standardów, ocenia siebie i sytuację przez pryzmat tego typu
wyśrubowanych oczekiwań i warunków. Na przykład: „Skoro nie
ma na tym etapie postępów, nie ma dla mnie perspektyw, jestem
niereformowalny”, „Powinnam była zrobić to lepiej”, „Musi mi się
to udać albo okaże się, że jestem nieudacznikiem”, „Nie powinienem
tak się czuć”, „Nie wolno mówić o przykrych emocjach”, „Muszę
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zacisnąć zęby i znosić złe traktowanie”. Nadużywanie powinności
powoduje także często presję, która podcina skrzydła; na przykład
człowiek może pomyśleć „Muszę w końcu załatwić tę sprawę” przez
co jest mniej zmotywowany, bo przymuszanie siebie nie dodaje
ochoty do działania. Ludzie nadużywający imperatywów żyją
w kieracie powinności, ciągle myślą w kategoriach „muszę”, „trzeba”,
„powinienem” zamiast „chcę”, „to mi się opłaca”, „to mi wyjdzie na
zdrowie”, „widzę w tym sens”, „potrzebuję tego”, „wolałabym to”,
„preferowałbym”. Oczywiście w efekcie trudniej im się zmobilizo-
wać, bo nie działa motywująco ciągłe przymuszanie się zamiast
stosowania życzliwej, zachęcającej mowy wewnętrznej. Aby
doświadczać zadowolenia z życia nie trzeba być własnym niewolni-
kiem, który sam nad sobą stoi z batem i wciąż wydaje komendy,
rozkazy – zdecydowanie lepiej jest być własnym serdecznym
sprzymierzeńcem, kibicem, swoim dobrym przyjacielem, który
używa pokrzepiającego dialogu wewnętrznego do motywowania,
zachęty. Przymus może czasem zadziałać, ale na dłuższą metę
obrzydza daną aktywność jeszcze bardziej, a wtedy przestaje zdawać
egzamin jako strategia radzenia sobie z brakiem dostatecznej dozy
motywacji. Człowiek, który żyje w kieracie powinności, bywa trudny
w pożyciu dla osób w otoczeniu – jawi się jako swoisty żandarm,
sztywniak, a często przy tym osoba skrajnie nieskuteczna czy mająca
problem z prokrastynacją (patologicznym odwlekaniem). Tymcza-
sem ktoś, kto jest w kontakcie ze swoimi potrzebami i wartościami
oraz trzyma ze sobą sztamę, umie chcieć, więc... Nic nie musi.
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Niesprawiedliwe porównania to odnoszenie zwłaszcza własnej
osoby do skrajnie wygórowanych standardów i wybór takich punk-
tów odniesienia, które sprawiają, że oceniane osiągnięcia wydają się
znikome. Na przykład: „Tomek jest moim rówieśnikiem a już
posiada świetny samochód i mieszkanie w centrum”, „Barbara ma
już męża i dziecko, a ja wciąż jestem panną”. Niesprawiedliwość
takich porównań w zasadzie polega na tym, że nie uwzględnia się
indywidualnej historii danego człowieka. Przykładowo Tomasz
mógłby pochodzić z bogatej rodziny, więc miał inny start lub po
prostu trafiła mu się lepsza posada dzięki koneksjom ojca, natomiast
Barbara miała więcej szczęścia, bo była we właściwym miejscu
w  odpowiednim czasie i dlatego poznała partnera. Inny godny
przeanalizowania przykład niesprawiedliwych porównań jest nastę-
pujący: „Krzysiek to ma wzięcie, ciągle umawia się z jakimiś
atrakcyjny dziewczynami, które same do niego podbijają. A ja mam
problem z umówieniem się na randkę”. Niesprawiedliwość tego
porównania może polegać na tym, że Krzysiek jest sławny lub ma
aparycję modela albo po prostu więcej czasu poświęca na budowanie
sieci kontaktów z kobietami i ogółem życie towarzyskie. Kolejny
przykład: „Monika zawsze znakomicie wygląda, ma świetną syl-
wetkę, a ja ciągle wyglądam grubo”. Niesprawiedliwość tego porów-
nania może polegać na tym, że kobieta, która myśli w ten sposób,
ma genetyczne predyspozycje do nadwagi i wykonuje siedzącą pracę,
podczas gdy z Moniką jest zupełnie inaczej, bo zawsze była szczupła



214

i pracuje jako kelnerka, ciągle w ruchu. Niesprawiedliwe porównania
często wywołują nadmiernie przykre emocje takie jak poczucie
bezwartościowości, poczucie winy lub wstyd. Czasami niesprawie-
dliwie porównuje się swoich partnerów życiowych, zestawiając ich
z kimś o zupełnie innej historii, psychice, innym starcie, tle
rodzinnym, poziomie intelektualnym bądź materialnym, predyspo-
zycjach fizycznych, statusie, zestawie genów (urodzie).

Do radzenia sobie z tym błędem w rozumowaniu warto stosować
obiektywną analizę zdarzeń, które doprowadziły do określonego
położenia. Nie należy ich jednak osądzać, a tylko w sposób neutralny
odnotować, by mieć uczciwy obraz sytuacji. Ponadto dobrze jest
przyłapywać się na dokonywaniu porównań i mówić sobie w duchu
„stop, odrzucam porównywanie siebie do innych osób, bo mam
własną niepowtarzalną historię inną niż pozostali ludzie”. Właściwie
niejednokrotnie okazuje się, że samo przyłapanie się na porówny-
waniu bywa wystarczające – dostrzega się proces, który niejako
zostaje w ten sposób wstrzymany, bo zamiast go kontynuować
zaczynamy w duchu zdumiewać się, iż robimy coś tak bezproduk-
tywnego. Można również porównać się do osób w gorszym położe-
niu – nie po to, by się chełpić, lecz by zobaczyć bardziej obiektywnie,
gdzie znajdujemy się na skali. Niekiedy bywa też pomocne porów-
nanie się do siebie z przeszłości, zanim opanowało się pewne
techniki, rozwinęło w wybranym obszarze, rozpracowało pewne
kłopoty, sprostało jakimś wyzwaniom. Ma to być pokrzepiające.
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Nieumiejętność kwestionowania myśli polega na przyjmowaniu
niepożytecznych spostrzeżeń w sposób bezrefleksyjny, bez weryfi-
kowania ich sensu. To generalny brak zdolności rewidowania swoich
poglądów, pewna sztywność i zacietrzewienie, a nawet uporczywe
trwanie na stanowisku, które ponad wszelką wątpliwość jest bezza-
sadne – także gdy przeczą mu wszelkie argumenty i dowody. Osoba
pozbawiona umiejętności kwestionowania myśli zwykle przyjmuje
na wiarę to, co przychodzi jej do głowy. Zakłada na wyrost, że skoro
w określony sposób o sobie myśli, to na pewno jest „bezsilna”,
„słaba”, „bezradna w obliczu problemu” albo „pozbawiona wartości”
lub „niegodna kochania”, „brzydka”, „nieatrakcyjna”, „nieadekwatna
towarzysko”, „nie do przyjęcia”, dla kogoś odpychająca, ewentualnie
na pewno ma słuszność, wie lepiej, rozumie coś bardziej, ma lepszą
opinię. Odrzucanie faktów, które stoją w sprzeczności z jakimś
przekonaniem, może przysparzać ogromnego cierpienia, a w per-
spektywie długoterminowej powodować drastyczny spadek poczucia
własnej wartości. Całkowita wiara w to, że dana myśl jest prawdziwa,
czasami skłania człowieka do podejmowania działań, które pogar-
szają jego położenie lub narażają na poważne problemy. Na przy-
kład: „Jestem nieuleczalny, skuteczność terapii to tylko statystyka,
a jestem jednym z tych, którym nie da się pomóc, nie ma co z tym
dyskutować, to sprawa całkowicie przegrana”, „Nie umiem żyć bez
miłość, bez mężczyzny jestem bezwartościowa, a egzystencja
w pojedynkę to po prostu totalna porażka, więc muszę znosić podłe
traktowanie”, „Z niczym sobie nie mogę poradzić samodzielnie,
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jakieś drobne kwestie się nie liczą, jestem słaba i nie ma co tego
kwestionować, więc jestem zdana na łaskę toksycznego męża, bo
bez niego zginę”, „Bez kobiety u boku żaden ze mnie mężczyzna”,
„Jako mężczyzna zasłużę na miłość jedynie oddając cały swój majątek
we władanie partnerce”. Radzenie sobie z tym zniekształceniem
polega na ustawicznym trenowaniu poszukiwania bardziej realistycz-
nych zapatrywań, koncentracji na rozwiązaniu zamiast na problemie,
dialektyzmie poglądów (przyjmowaniu, że wiele z nich ma mieć
rację bytu nawet gdy zdają się sprzeczne lub wręcz wykluczające się
wzajemnie). Jest to lekcja do stałego powtarzania.

Obwinianie ma miejsce wtedy, gdy widzimy w innych ludziach
wyłącznych lub niemal jedynych winowajców własnych tarapatów,
przypisujemy im większość lub całą odpowiedzialność za swoje
problemy i emocje, lekceważąc przy tym osobisty wpływ na bieżącą
sytuację. Na przykład: „Gdybym posiadała normalną rodzinę, nie
miałabym takich problemów”, „Gdybym miał normalne dzieciń-
stwo, nie byłbym alkoholikiem”, „Gdyby mnie naprawdę kochał,
nie musiałabym psuć małżeństwa, szukając ciepła u kochanka”, „To
z jej powodu teraz jestem tak zdenerwowany, to jej wina, że tak się
wściekam i muszę pić, żeby się uspokoić”, „Gdyby była milsza, nie
zdradzałbym jej”, „Gdyby robiła to, co jej każę, nie podnosiłbym na
nią ręki”. Oczywiście czasami cudze zachowania mają wpływ na to,
jakich doświadczamy kłopotów lub emocji albo jakie myśli przycho-
dzą nam do głowy – nie znaczy to jednak, że nasz wpływ na ten stan
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rzeczy nie istnieje. To my wybieramy, jaki mamy do tego wszyst-
kiego stosunek. Jeśli zaniechamy wzięcia odpowiedzialności za
myśli, emocje i swoje zachowanie, zaaprobujemy negatywne oddzia-
ływanie na nas ze strony osób trzecich. Zdecydowanie lepiej rokuje
wzięcie spraw w swoje ręce – na tyle, na ile jest to tylko możliwe,
by zrobić wszystko, co w naszej mocy, ażeby poprawić jakość życia
oraz nasze doświadczenia związane z tym, co ma miejsce w bliskim
związku. Lepiej więc pomyśleć „Czuję złość, która wynika z inter-
pretacji tego, co zaszło, więc to ode mnie zależy, co z nią zrobię”
zamiast „Jestem wściekły, bo ona znowu nie zrobiła tego, o co
prosiłem, więc wykrzyczę tej kretynce, co o niej sądzę”. Lepiej
powiedzieć „Czuję złość, kiedy nie dotrzymujesz danego mi słowa;
wolałbym abyś starała się pamiętać o naszych ustaleniach” aniżeli
„Nigdy nie robisz tego, co ustalamy, mam już tego dość, to jest nie
do wytrzymania, czy ty mi to robisz specjalnie, żeby mnie wnerwić?!”

Ocenianie polega na daleko idących uproszczeniach podczas
odnoszenia się do różnych aspektów życia, sytuacji i osób mimo ich
złożoności, długiego czasu trwania lub wielu wymiarów. Na przy-
kład: „Całe liceum to był okropny okres”, „Fatalnie wspominam
dzieciństwo”, „Ci ludzie to kompletni imbecyle”, „Spośród poplą-
tanych ludzi ja jestem pokręcony w takim stopniu, że nie da się mnie
zrozumieć”. Po przyłapaniu się na oceniającym podejściu warto
spróbować w swoim myśleniu cofnąć się o krok i po prostu ujrzeć
daną sprawę taką, jaką ona jest, i opisać ją słowami bez wartościu-
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jącego wydźwięku, neutralnie. Z pomocą przychodzi uważność oraz
radykalna akceptacja – przyglądanie się danej kwestii z dziecięcą
ciekawością, bez osądzania, wdawania się w walkę. Zamiast myśleć
„Partner jak zwykle mnie zlekceważył, bo do mnie nie zadzwonił
po dojechaniu na miejsce” albo „Kobieta znowu mnie odrzuciła”
można pomyśleć „Jak do tej pory partner nie odezwał się trzydzieści
minut po terminie dojazdu” oraz „Z tą kobietą nie dojdzie do
spotkania”. Opis stanu faktycznego zapobiega pojawianiu się zbyt
silnych emocji, które mogłyby pchnąć do dalszych problematycz-
nych zapatrywań lub przykrych zachowań. Naturalnie nie zawsze
uda się podejść w ten sposób do tego, co nas spotyka – warto jednak
próbować, by reagować adekwatnie – mogąc w pełni uwzględniać
emocje o odpowiednim poziomie nasilenia, zgodnie z instrukcją
opisywaną w rozdziale o Osobistej Karcie Praw.

Personalizacja następuje, gdy człowiek w nieproporcjonalny sposób
czuje się odpowiedzialny za różne sytuacje i zaistniałe fakty. Na
przykład: „Córka miała wypadek samochodowy, bo nie uprzedziłam
jej, że jest duży ruch”, „Syn się rozwodzi, gdyż źle go wychowałam”,
„To wszystko moja wina”, „To przeze mnie mąż pije”, „Rzeczywiście
to w całości ja odpowiadam za to, że partnerka w złości spoliczko-
wała mnie”, „Mąż mnie znieważał, bo nie pozwoliłam mu wypocząć
po pracy”. Z personalizacją mamy do czynienia, kiedy człowieka
bierze na siebie zbyt duży ciężar w stosunku do tego, jaki obiektyw-
nie posiadał wpływ na sytuację. Osoba myśląca w ten sposób może
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doświadczać bardzo silnego poczucia winy, wstydu, przez co trudno
jej reagować i zachowywać się adekwatnie. Czasami w wyniku tego
skłonna jest godzić się na niewłaściwe traktowanie, przemoc albo
dawać się wykorzystywać. Poczucie winy skłania do podejmowania
działań naprawczych, co z reguły jest prospołeczne i mile widziane,
ale okazuje się niekiedy bardzo szkodliwe, gdy naprawia się szkody
niewywołane lub odpokutowuje błędy niepopełnione albo rekom-
pensuje krzywdy niewyrządzone.

Pamiętać należy, że nic nie usprawiedliwia raniącego obchodzenia
się z nami – nawet jeśli my popełnimy błąd, powiemy coś szorst-
kiego, druga strona może asertywnie zareagować, wyznaczać granice,
oczekiwać przeprosin, ograniczyć kontakt, odejść, ale odwet, prze-
moc stanowią jej własne wykroczenia. Należy tak przyjąć po to, by
w relacji nie dochodziło do powstawania spirali przemocy i było
jasne, że każdy odpowiada za swoje występki. Odrzucenie idei
okoliczności łagodzących sprawia, że każdy dwa razy się zastanowi,
zanim powie lub zrobi coś ewidentnie krzywdzącego. Gra w odbi-
janie piłeczki, odpowiadanie ogniem, to droga donikąd.

Przepowiadanie przyszłości zwykle polega na wróżeniu częstokroć
wręcz nierealnych scenariuszy i na przyjmowaniu, że na pewno się
ziszczą. Czasami zniekształcone w ten sposób myśli mają charakter
niebywale optymistyczny: „Jeśli zobaczy, jak bardzo go kocham, on
w końcu zerwie z nałogiem”, „Ona zrozumie, że tak miły i szczodry
mężczyzna jest dla niej najlepszą opcją, więc przestanie się uganiać



220

za tamtym draniem”, „Tak naprawdę jej / jemu zależy; nie odzywa
się bo na pewno ma coś ważnego do zrobienia”. Innym razem
zamiast dopuszczać różne warianty zdarzeń zakłada się ziszczenie
fatalnych wizji. Bywa, że przybiera to wręcz postać samospełniającej
się przepowiedni. Przykład: „Jeśli pójdę na imprezę, na pewno
zdołuję się, że inni tak dobrze się bawią”, „Nie ma szans, żebym po
rozstaniu znalazł dziewczynę, którą równie mocno pokocham”,
„I tak mi się nie uda”, „Załamanie jest tylko kwestią czasu”. Z tak
wypaczonym nastawieniem faktycznie możemy funkcjonować
poniżej swoich możliwości i w efekcie doprowadzić do ziszczenia
się czarnego scenariusza. Jeśli natomiast zapatrywanie jest znie-
kształcone przez nadmierny optymizm, popada się w myślenie
życzeniowe. W jego następstwie ludzie znoszą okropne traktowanie
łudząc się, że wszystko się ułoży – nawet wtedy, gdy nic na to nie
wskazuje. Kiedy przyłapujemy się podczas przepowiadania przyszło-
ści, warto podjąć świadomy wysiłek, aby się powstrzymać i sprowa-
dzić na ziemię. Kiedy już zdołamy przystopować, warto przyjrzeć
się faktom. W oparciu o nie można zacząć planować działania
i wkrótce potem te plany realizować krok po kroku. Wtedy mamy
wpływ na sytuację, nie zaś jesteśmy zakładnikami złudzeń.

Umniejszanie pozytywów jest przedstawianiem osiągnięć w gorszym
świetle, nieadekwatnym zaniżaniem rangi sukcesów, traktowaniem
powodzenia jako czegoś błahego, obniżaniem wartości pomyślnych
okoliczności, określaniem wybranych zdarzeń jako bez znaczenia.
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Na przykład: „To po prostu miało zostać zrobione, więc nie ma
powodu, żeby być z tego jakoś specjalnie dumnym, zresztą mogło
być lepiej”, „Pojedynczy sukces o niczym nie świadczy”, „To nic
wielkiego, nie ma się z czego cieszyć, każdy by to zrobił”, „Ktoś inny
wykonałby to zadanie szybciej”. Ludzie, którzy często obchodzą się
tak ze sobą i w ten sposób oceniają własne zachowania, miewają
bardzo niskie poczucie własnej wartości, oraz bywają bardzo
męczący dla otoczenia, bo rzadko są z siebie zadowoleni. Tkwi
w  tym zachowaniu również pewne ryzyko. Może ono czynić
podatnym na zranienie. Jeśli po ustępstwie lub dostosowaniu się do
oczekiwań partnera nie jest się w stanie tego adekwatnie ocenić, lecz
uznaje się, że to była drobnostka, problematyczny osobnik może
zacząć to wykorzystywać. Jeśli nie oceniamy naszych wysiłków
właściwie, ktoś może zacząć na tym żerować. Duża przysługa to
duża przysługa, a nie błahostka, drobny gest. Adekwatna ocena
działań sprzyja uczciwemu rozkładowi zobowiązań i zaangażowania;
nieadekwatna ułatwia potencjalnemu oprawcy wmanewrowanie nas
w relację gruntownie pozbawioną równowagi.

Uzasadnianie emocjonalne polega na tym, że dana osoba traktuje
jako przesłanki własne odczucia i stany emocjonalne zamiast
przyjrzeć się w sposób bardziej roztropny faktom, rzeczowym
argumentom za i przeciw określonemu poglądowi. Na przykład:
„Jest mi teraz tak bardzo smutno, więc ten związek jest całkowicie
jałowy”, „Boję się, że nic lepszego mnie w życiu nie spotka, więc
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muszę zadowolić się tym, co jest i znosić to”, „Kocham go, więc to
najlepsze, co mnie w życiu spotkało mimo bólu jaki temu towarzy-
szy”, „Wierzę, że on się zmieni, więc na pewno tak się stanie”, „Mam
nadzieję, że ona przestanie mnie zdradzać, więc tak będzie”, „Mam
nadzieję, że ona przestanie podkradać pieniądze, więc na pewno już
tego nie zrobi”, „Wstydzę się zadzwonić na Policję, więc to na
pewno zły pomysł”. O emocjach była już mowa, ale powtórzmy
w tym miejsc, że sygnalizują one, iż wymagana jest reakcja – to od
nas zależy, jaka ona będzie. Możemy skorzystać z  „ustawień
domyślnych”, zrobić to, co w pierwszej chwili emocja zdaje się
sugerować, albo podjąć tak zwane przeciwstawne działanie.

Żałowanie przeszłości polega na formułowaniu stwierdzeń w stylu
„gdybym uniknął tego, to…”, „mogłam to rozegrać inaczej”.
Tymczasem nie da się cofnąć czasu i taka forma samoudręczenia nic
nie zmieni. Jedyne co da się zrobić, to ruszyć dalej, modyfikując
postępowanie, ewentualnie zaplanować najbliższą interakcję z dru-
gim człowiekiem inaczej, niż poprzednio. W toksycznej relacji
żałowanie przeszłości nierzadko sprowadza się do tego, że ofiara
zaczyna usprawiedliwiać swojego oprawcę, dręczyciela. „Gdybym
go nie zdenerwowała, to by się nie upił i mnie nie pobił”, „Gdybym
wstawił się za nią przy obiedzie, nie znęcałaby się nade mną
psychicznie”. W rezultacie zamiast asertywnie wyznaczać granice,
człowiek godzi się na bolesne zachowanie partnera. Przeszłość nie
istnieje. Nie da się wskazać jej palcem. Nie leży na półce ani na
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biurku, bo jej w ogóle nie ma. Pod tym względem ma wiele
wspólnego z przyszłością, która też jest nieuchwytna. Do dyspozycji
mamy jedynie chwilę bieżącą, którą warto spożytkowywać w sposób
rezonujący z naszymi wartościami, potrzebami, celami. Nie jest
pożyteczne marnotrawienie aktualnej chwili na zbyt rozwlekłe,
nadmierne roztrząsanie czegoś, co minęło, lub tego, co nie jest
pewne. Powiedziawszy sobie najpierw „stop”, następnie można
przekierować uwagę na doświadczenie dające poczucie sensu, bo
zgodne z tym, co dla nas ważne. Nie cofamy się w czasie i nie
wybiegamy naprzód – zamiast tego przyjmujemy taką orientację, by
teraźniejszość jawiła się jako odpowiednia. Bycie tu i teraz jest
znajdowaniem się na właściwej drodze; roztrząsanie historii lub
wróżenie na temat bliższej lub dalszej przyszłości to błądzenie,
bujanie w obłokach, groźne bezdroża.

Jak widać, czyhają na nas liczne pułapki błędnego rozumowania.
Wszyscy od czasu do czasu padamy ich ofiarą w mniejszym lub
większym stopniu. Należy pracować nad tym, by unikać tego typu
niebezpieczeństw narażających nas na zupełnie nieadekwatne,
negatywne emocje oraz reakcje, które nie pojawiałyby się, gdybyśmy
rozumowali w sposób bardziej zrównoważony.

Kto nie myśli trzeźwo, grzęźnie w życiowych zawirowaniach i ma
mętne relacje. Warto podejmować starania, by przed takim losem
ocalać siebie.
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Osoby zainteresowane dalszymi przemyśleniami
autora, informacjami na tematy poruszane w tej

publikacji, mogą rozważyć lekturę artykułów
na stronie www.ocalsiebie.pl oraz książek:

„Twarde życie mężczyzny” i „Refleksje mężczyzny”.
Warto także rozważyć udział w warsztatach,

kursach online. Możliwe jest też zamówienie szkoleń,
prelekcji. Gabinet oferuje również konsultacje
psychologiczne i psychoterapię przez internet
za pośrednictwem darmowego komunikatora

do wideorozmów online.
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