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Oto Ja, Bóg twój (...),
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Niech zajaśnieje wam Światło!
(ze starożytnej homilii na Wielką Sobotę)
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Telefon Zaufania

Jesienna konferencja PTPT w Jastrzębiej Górze
Gdański Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel“ zorganizował w dniach 18–21 października 2018 kolejną
Jesienną Ogólnopolską Konferencję szkoleniowo-naukową Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej. Odbyła
się ona w Jastrzębiej Górze, urokliwej nadmorskiej miejscowości oferującej uczestnikom konferencji chwile wytchnienia podczas spacerów na plaży i na klifie. Niezwykle przyjazny był dom wczasowy VIS, w którym odbywały
się obrady i zakwaterowani byli uczestnicy.
Konferencja zgromadziła 111 osób z całej Polski. Szczegółowy program został opublikowany w numerze 57
„Naszej Gazety“ (październik 2018). Tematem przewodnim były uzależnienia i przemoc, ze szczególnym
uwzględnieniem tych problemów wśród młodzieży. Zostały przedstawione wykłady w pięciu sesjach:
I . Samobójstwo, stres pourazowy i sytuacje kryzysowe
II. Ochronna moc rodziny
III. Kształtowanie sumienia
IV. Przemoc w rodzinie
V. Pomoc osobom uzależnionym
Przewodniczącą konferencji była prof. Grażyna Świątecka. Wykładowcami byli: suicydolog mgr Ryszard Jabłoński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego orazpsycholodzy: dr Beata Kostrubiec-Wojtachnio i dr Wiesław
Okła z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr Magdalena Błażek z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Mikołaj
Majkowicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jako wykładowcy zostali
również zaproszeni psychoterapeuci. Mgr Małgorzata Glanc z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od
Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie omówiła zasady i znaczenie dialogu motywującego do zmian jako
formę pomocy osobom uzależnionym, a dr Ireneusz Kaflik, lider z Grup Balinta prowadził warsztat nt. relacji
z trudnym rozmówcą. Uczestnicy konferencji z ogromną uwagą wysłuchali prezentacji z treściami ocenianymi
przez nich jako niezwykle pomocne w rozmowach w trakcie posługi w telefonie zaufania.
Przedstawione zostały zachowania autodekstrucyjne wśród młodzieży jako narastający problem. Młodociani coraz częściej w sytuacjach kryzysowych dopuszczają się samookaleczeń, a nie jest tajemnicą, że skala prób
samobójczych jest duża i ciągle wzrasta. Uzupełnieniem tego tematu było forum dyskusyjne na temat przemocy
i uzależnienia wśród młodzieży. Niepodważalną rolę w pomocy osobom z problemami odgrywa rodzina. Ochronna i psychoprofilaktyczna moc więzi zaufania i wsparcia rodziny wobec osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych to również był temat wykładów. Rodzina może stanowić wsparcie, ale również może stanowić źródło
problemu – nie zabrakło w trakcie konferencji referatów na temat przemocy w rodzinie oraz pomocy dzieciom
osób uzależnionych. Słuchacze mogli także pogłębić wiedzę o naturze i przebiegu stresu pourazowego. Farmaceuta, prof. Małgorzata Sznitowska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zapoznała uczestników z formami
zaangażowania środowiska farmaceutycznego w profilaktyce uzależnień i z zadaniami, jakie mogą być realizowane
w aptekach albo w fazie projektowania leków w przemyśle, by z jednej strony pomóc w prawidłowym stosowaniu
leków psychiatrycznych, a z drugiej — zapobiegać niewłaściwemu stosowaniu leków w celach psychotycznych.
Angażowanie się lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów czy innych pracowników systemu ochrony zdrowia w trudne
sprawy pacjentów to również sprawa sumienia. Podobnie sumienie reguluje często zachowania wolontariusza
telefonu zaufania. Ma także istotne znaczenie w życiu pacjenta, jego wyborach, kondycji psychicznej. Temu zagadnieniu poświęcony został wykład prof. Mikołaja Majkowicza.
Dzięki obecności zarówno księdza dr Jana Uchwata, asystenta kościelnego Gdańskiego Telefonu Zaufania oraz
PTPT, jak i księży-uczestników konferencji (o. Tomasza Leśniewskiego z Częstochowy i ks. Roberta Kowalskiego,
dyrektora Caritas w Radomiu) zgomadzeni na konferencji mieli zapewnioną opiekę duchową i mogli codziennie
uczestniczyć we mszy św. Ksiądz Doktor wygłosił również wykład na temat „delikatnego dotykania sumienia”
w czasie rozmowy o sprawach moralnych, co pozwala na kontakt z rozmówcą bez wywierania presji.
Spotkanie bogate było w dyskusje, zarówno w czasie sesji wykładowych, jak i w przerwach oraz podczas wspólnych posiłków i spacerów. Zorganizowany został również czas na sesje „Forum pomagania”, w trakcie których uczestnicy dzielili się ze sobą doświadczeniami z trudnych rozmów, m.in. z nieletnimi, których rodzice nadużywają alkoholu,
z terminalnie chorymi i z chorymi psychicznie. W tym samym czasie część uczestników wzięła udział w sesji integracyjno-wyjazdowej do Kaszubskiego Oka w Gniewinie, Słowińskiego Parku Narodowego i Łeby.
Rozstając się, wszyscy pomagający w telefonie zaufania mieli przekonanie, że spotkanie wzmocniło ducha,
obdarowało nowymi siłami, nadzieją, dodało skrzydeł... A czas szybko mija i trzeba myśleć o kolejnym takim wydarzeniu, już wkrótce.
prof. Małgorzata Sznitowska
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Bezpieczeństwo w rodzinie jako profilaktyka
zachowań uzależnionych i nałogowych
dr Magdalena Błażek
Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański

Świat wielu przemian
Współczesny człowiek/rodzic staje w obliczu
ustawicznego braku bazy, jaką stanowi jasny, klarowny i przejrzysty system wartości. System, którym człowiek współczesny zaczął się posługiwać,
opiera się na „przekonaniu i poczuciu”, co jest dobre, a co złe, a wartości są postrzegane jako ekspresja wewnętrznego Ja. Społeczeństwo w coraz
mniejszym stopniu mówi jednym głosem, dzięki
któremu jednostka wiedziałaby dokładnie, jakie zachowania są nagradzane, a jakie karane. Christopher
Lasch (1978) twierdzi, że współczesna kultura jest
kulturą narcyzmu, a człowiek poszukuje aprobaty
bez względu na swoje postępowanie, szuka intensywnych emocjonalnych doznań, będąc jednocześnie zagubionym w świecie stale zmiennych wartości. Roy Baumeister (1991), wybitny amerykański
psycholog, mówi z kolei, że panujące powszechnie
i niestety podtrzymywane przez psychologię przekonanie, że niezależnie od tego, jak dana osoba
postępuje, zasługuje na wysoką samoocenę, a nawet, że przyczyną „złych” zachowań jest niska samoocena, zrobiło człowiekowi krzywdę. Zamiast
motywacji do pracy nad sobą, sprzyja ono bowiem
usprawiedliwianiu się w każdej sytuacji. Biję dzieci,
bo miałem ciężkie dzieciństwo, piję, bo jestem zestresowany, nie umiem utrzymać pracy, bo trafiam
na złych ludzi — to przykłady takich chroniących samoocenę uzasadnień, które przyczyniają się do potężnych problemów samoregulacyjnych człowieka.

Wpływ na rodzinę
Rodzina stanowi naturalne środowisko rozwoju człowieka, w którym jednostka nabywa wiedzy
o świecie, zasadach nim rządzących, wartościach.
Wielopłaszczyznowe przeobrażenia ekonomiczne,
polityczne, obyczajowe i kulturowe prowadzą do
dewaluacji rodziny jako podstawowego środowiska zaspokajania potrzeb człowieka i kształtowania

wzorców zachowań. Co więcej, prowadzą do rozluźnienia więzi w rodzinie oraz obniżenia wartości
rodzicielstwa. Pojawia się przekonanie o powszechnym relatywizmie, a kształtująca się postawa młodego człowieka może przeniknąć immoralizmem oraz
nihilizmem. Postawy rodzicielskie oscylują między
rygoryzmem a liberalizmem wychowawczym. Nadmierny rygoryzm prowadzi do obniżenia potencjału rozwojowego dziecka, kształtuje niskie poczucie
własnej wartości, uniemożliwia swobodną ekspresję
emocji i stanów psychicznych. Liberalizm natomiast,
czyli brak faktycznego zainteresowania dzieckiem,
pozostawianie mu całkowitej swobody, brak zaangażowania emocjonalnego, staje się źródłem licznych
problemów społecznych i emocjonalnych dziecka.
Najczęściej obserwowaną mieszanką tych dwóch
stylów jest nadwartościowa koncentracja uwagi na
dziecku i traktowanie go jak „przedmiotu poddawanego obróbce”, co prowadzi w gruncie rzeczy do
obniżenia poczucia własnej wartości dzieci, braku
odporności psychicznej i zanikania potrzeby zdobywania faktycznych, a nie tylko deklarowanych kompetencji. Młody człowiek, wychowany w poczuciu
własnej wyjątkowości, nieuczony uwzględniania
potrzeb innych ludzi, narażony na obojętność rodziców wobec potrzeb emocjonalnych, przy jednoczesnej koncentracji na rozwoju intelektualnym, nie
ma możliwości prawidłowego rozwoju, zgodnego
z rytmem i potrzebami. W książce The Hurried Child:
Growing Up Too Fast Too Soon (2001) David Elkind
pisze, że dziecko dzisiaj stało się niedobrowolną
i nieświadomą ofiarą uciążliwej dla niego presji, wywodzącej się z szybkich i w pewnej mierze niekontrolowanych zmian społecznych oraz z nieustannie
rosnących w stosunku do niego oczekiwań. Dziecko
poddawane jest następującym presjom: wymaganie szybkiego wzrostu i przedwczesnej dojrzałości,
z zaniechaniem stopniowego rozwoju; obarczanie
wymogami emocjonalnymi, intelektualnymi i społecznymi, które są właściwe ludziom dorosłym,
odbieranie czasu na zabawę i kontakt z rówieśnika-
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mi. W konsekwencji pojawiają się trudności z wykształceniem tożsamości oraz chwiejny sens życia
przy ciągłym poszukiwaniu potwierdzenia własnej
przewagi i wyjątkowości. Druga grupa problemów
wiąże się z oderwaniem sfery duchowo-uczuciowej
od seksualnej, czego konsekwencją jest seksualizacja, uzależnienie od seksu, gloryfikacja chwilowych
przyjemności, manifestowanie inności i oczekiwanie aprobaty społecznej dla każdego zachowania.
Coraz częściej obserwowaną konsekwencją jest
odwlekanie ważnych decyzji, brak dojrzałości do
podejmowania zobowiązań, lęk przed ograniczeniem wolności, brak bliskich relacji, utrata wiary
w wartość miłości, brak zaufania, brak zaangażowania w związek (brak wspólnoty). Zwiększona zachorowalność na depresję, bezradność w prostych
sytuacjach życiowych, uzależnienie od rodziców i innych ludzi, czerpanie wiedzy o relacjach z mediów,
uzależnienie od narkotyków, alkoholu, Internetu, zakupów i tym podobne, to kolejne konsekwencje pokazujące, jak groźne są skutki opisanych przemian.

Wartości wzmacniające rodzinę
Warunkiem prawidłowego funkcjonowania poszczególnych członków rodziny oraz rodziny jako
systemu jest właściwy stosunek uczuciowy rodziców
do siebie nawzajem i rodziców do dziecka. Zdrowo
funkcjonującą rodzinę charakteryzują właściwości,
dzięki którym jej członkowie mogą nie tylko zaspokajać potrzeby, ale także rozwijać się jako jednostki
oraz członkowie systemu, w którym wszyscy pozostają ze sobą we wzajemnych interakcjach. Należą do
nich: pozytywna tożsamość wyrażająca się akceptacją
siebie i generalnym przekonaniem każdego z członków rodziny o byciu wartościowym człowiekiem;
autonomia poszczególnych jej członków, co wyraża
się w posiadaniu prawa do niepowtarzalności i budowania własnego życia; otwarte i skuteczne komunikowanie się nie zagrażające ważnym wartościom osobistym; wzajemność, czyli dawanie sobie nawzajem
oparcia, uwagi, wymiana uczuciowa oraz połączenie
ze światem zewnętrznym, czyli otwarcie systemu rodzinnego na wnikanie idei, poglądów, ludzi.
Do najważniejszych wartości sprzyjających prawidłowemu rozwojowi dziecka w rodzinie zaliczyć
możemy: szacunek, bezpieczeństwo, odpowiedzialność, szczerość, zaufanie, poszanowanie życia, poszanowanie zdrowia oraz, oczywiście, miłość. By
dziecko zdolne było do ukształtowania osobowości
w taki sposób, aby mogło wieść prawdziwie szczęśliwe, dobre życie, a także czynić lepszym życie
innych ludzi, potrzebuje bezwarunkowej rodziciel-
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skiej miłości i akceptacji, poczucia bezpieczeństwa,
poczucia własnej skuteczności, realnych sukcesów
w różnych sferach życia oraz satysfakcjonujących relacji z innymi. Jak mówi Carl Rogers (1959), potrzebuje ono uznania w oczach innych i poczucia własnej wartości, bowiem to, co myślimy o sobie, jest
podstawą prawidłowego funkcjonowania: zdrowia
psychicznego i zdolności do osiągania celów. Osoba o wysokim poczuciu własnej wartości otrzymała
„prezent” w postaci bezwarunkowego bezpieczeństwa, miłości i akceptacji (jest wysoko wartościowana, szanowana, kochana), dzięki czemu jest pewna
siebie („potrafię”), myśli o sobie dobrze, podejmuje
wyzwania życiowe, akceptuje porażki, negatywne
emocje i doświadczenia, jest otwarta na innych ludzi. Osoba o niskim poczuciu własnej wartości unika
wyzwań, nie akceptuje tego, że życie bywa czasami
trudne i smutne, jest nastawiona obronnie i uległa
wobec innych w ciągłym poszukiwaniu potwierdzenia siebie, a także bardziej narażona na uzależnienia.
Pojawia się zatem pytanie o to, co to znaczy mądrze kochać, dawać poczucie bezpieczeństwa i jak
wzmacniać autentyczne poczucie własnej wartości
dziecka, aby wyposażyć je w zdolności i umiejętności „dobrego życia”? Kilka kwestii jest w odpowiedzi na to pytanie fundamentalnych. Po pierwsze,
okazywanie przez rodziców czułości i zdolność odczytywania sygnałów płynących od dziecka. Chłód
emocjonalny, brak empatii, niedostrzeganie potrzeb
dziecka wywołują poczucie odrzucenia, a to z kolei
skutkuje poszukiwaniem akceptacji w innych, nie zawsze pożądanych, relacjach. Szacunek rodziców do
uczuć dziecka wyraża się z kolei w akceptacji prawa do przeżywania różnych uczuć, również negatywnych, oraz pokazaniu sposobów radzenia sobie
z nimi. Nadmierny dystans emocjonalny wywołuje
w dziecku poczucie niedowartościowania i braku
wiary we własne możliwości. W wyniku dobrego
kontaktu powstają bezpieczne więzi (Bowlby, 2007),
a osoby bezpiecznie przywiązane wierzą w trwałość
miłości, postrzegają innych jako godnych zaufania,
a siebie jako wartościowych i lubianych. W sytuacji
braku prawidłowych warunków rozwoju możemy
mówić o przywiązaniu unikowym, które wyraża się
w powątpiewaniu w trwałość miłości i twierdzeniu,
że inny człowiek nie jest potrzebny do pełni szczęścia
lub w przywiązaniu lękowo-ambiwalentnym, charakteryzującym się wysokim poczuciem niepewności
i braku bezpieczeństwa, częstym zakochiwaniem się,
przy jednoczesnym dużym problemie z odnalezieniem prawdziwej miłości (Hazan i Shaver, 1994). Konsekwencją ukształtowania określonego stylu przywiązania jest posiadanie lub nieposiadanie bazalnego
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poczucia bezpieczeństwa w relacjach, umiejętność
radzenia sobie z trudnymi sytuacjami poprzez wykorzystywanie lub niewykorzystywanie pozytywnych
zasobów. I tak osoby bezpiecznie przywiązane wiedzą, że w trudnych sytuacjach mogą liczyć na pomoc
osoby znaczącej i uczą się skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem i kontroli nad awersyjnymi
bodźcami, co sprawia, że w przyszłości podobne
sytuacje będą postrzegane jako mniej stresujące,
niepokojące. Osoby o stylu przywiązania unikającym, które doświadczyły obojętności rodzica (najczęściej matki) uczą się natomiast, że w sytuacjach
trudnych pozostają zdane na siebie. Z kolei dla osób
przywiązanych lękowo-ambiwalentnie najbardziej
charakterystyczna jest niepewność, wynikająca
z braku przekonania, że w trudnej sytuacji matka
bądź inny opiekun zareagują adekwatnie, czy reakcja
w ogóle nastąpi lub obawy, że będzie ona niewspółmierna do sytuacji i aktualnych potrzeb takiej osoby.
W sytuacjach stresowych czy nowych wykazują zatem nadaktywność zachowań przywiązaniowych,
chcąc wywołać pożądaną reakcję opiekuna, która
obniża możliwości dziecka (Bowlby, 2007).
Zadaniem rodziców jest zatem wychowywanie dziecka w atmosferze bezwarunkowej miłości
i w poczuciu bezpieczeństwa, co czyni więzi silnymi,
a te z kolei są podstawowym czynnikiem chroniącym
dziecko przed utrwalaniem zachowań niepożądanych (Rembowski, 1972). Do warunków umożliwiających kształtowanie się więzi uczuciowej o głębokim
i pozytywnym charakterze należą, poza atmosferą
stabilności i przewidywalności w rodzinie, troska
o dziecko, spędzanie z nim czasu, aktywne zajmowanie się nim oraz okazywanie mu zrozumienia i ciepło
w kontakcie. Dzieci, które wykazują pozytywne i silne więzi z rodzicami, lepiej funkcjonują w innych relacjach społecznych, są bardziej otwarte w kontakcie
zarówno w aspekcie werbalnym, jak i emocjonalnym
oraz w mniejszym stopniu przejawiają skłonność do
przemocy i uzależnień. Pozytywna więź uczuciowa
stanowi nie tylko potencjał sprzyjający prawidłowemu kształtowaniu się wzorców relacji interpersonalnych i formułowaniu generalnie pozytywnych
oczekiwań społecznych, ale jest również czynnikiem
wzmacniającym ujawnianie się potencjału dziecka.

Proces opiekuńczo-wychowawczy
— perspektywa pozytywna
Szczególne zadania związane są z procesem
opiekuńczo-wychowawczym, którego prawidłowy
przebieg zapewnia kształtowanie się prawidłowych
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i skutecznych z punktu widzenia zarówno jednostki,
jak i społeczeństwa mechanizmów funkcjonowania
osobowości młodego człowieka. Żelazną zasadą
tego procesu jest stawianie dziecku granic tak, by
wiedziało, co mu wolno, a czego nie, co jest dobre,
a co nie do zaakceptowania. Trzeba to robić konsekwentnie, by mogło się szybko nauczyć, że coś jest
na przykład niebezpieczne, ale stosownie do jego
umiejętności i etapu rozwoju.
Celem procesu wychowawczego jest nabywanie systemu Ja, który zdolny jest do samoregulacji
i samowartościowania oraz sprzyja prawidłowemu
wypełnianiu ról społecznych. W wyniku rozwoju zdolności emocjonalno-społecznych i poznawczych, dziecko kształtuje pogląd na temat tego, kim
jest, kim ma być (nie być) i kim powinno być (nie
powinno być). Wiedza ta jest aktywnie konstruowana w oparciu o ważne sytuacje psychologiczne
rodzic-dziecko. Rodzice, których funkcjonowanie
charakteryzuje małe zaangażowanie i niska spójność, kształtują u dzieci słabe standardy Ja. Dzieci
pozbawione odpowiedniego kontekstu rodzinnego
kształtują słabe standardy, przejawiają silne tendencje aspołeczne, często wchodzą w konflikty (zachowania antyspołeczne, agresja, uległość, negatywizm)
i reagują zaburzeniami emocjonalnymi, skłonnością
do uzależnień oraz zaburzeniami odżywiania. Higgins (1991) i Csikszentimihalyi (1996), dwaj wybitni psychologowie amerykańscy, opisali właściwości
stylu wychowawczego sprzyjające kształtowaniu silnej osobowości. Zaliczyli do nich:
— częstość: im częściej dziecko doświadcza pozytywnych relacji z rodzicami, tym lepsza będzie jego
wiedza o tym, jaką osobą powinno lub ma być;
— konsekwencję: im jaśniej powiązane ze sobą są
pewne zachowania, cechy dziecka i sposób reagowania rodziców, tym większe prawdopodobieństwo, że dziecko nabędzie silne standardy;
— jasność, wyrazistość: cele i informacje zwrotne
pochodzące od rodziców na temat tego, czy
i w jakim stopniu zachowania spełniają oczekiwania, są jasne i zrozumiałe;
— istotność: im bardziej motywacyjnie i emocjonalnie istotne są sytuacje psychologiczne, tym silniejsze standardy Ja;
— centralizację: poczucie bycia obiektem zainteresowania rodziców;
— wybór: świadomość możliwości wyboru z wielu
różnych opcji — dziecko może łamać prawa, ale
ponosi za to konsekwencje;
— zaangażowanie: zaufanie, które pozwala dziecku
czuć się na tyle bezpiecznie, że może zrezygnować z mechanizmów obronnych;
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— wyzwanie: zapewnianie dziecku coraz bardziej
złożonych możliwości działania.
Obecność tych czynników sprzyja kształtowaniu
się silnego Ja (samokontrolującego się, świadomego,
wysoko wartościowanego), stanowi przygotowanie
do czerpania zadowolenia i satysfakcji z życia, podnosi zdolność konstruktywnego radzenia sobie z porażkami i skutecznego funkcjonowania społecznego.
Wychowanie wspierające oraz rozważne prowadzi
do rozwoju silnych standardów Ja i prawidłowego
kształtowania tożsamości dziecka. Wychowanie
oparte na wycofywaniu uczuć, nadmierne ochranianie, lekceważenie, brak rozwagi, oznacza negatywną sytuację psychologiczną, prowadząc do słabych
standardów i nieprawidłowego funkcjonowania społecznego i życiowego.
Dojrzały rodzic pracuje nad sobą w świadomy sposób, starając się w procesie oddziaływań na dziecko jak
najlepiej je poznać i zrozumieć. Ma świadomość, że nie
jest w stanie przeżyć życia za swoje dziecko, ale może
je wyposażyć w taki sposób, aby mogło przeżyć swoje

życie dobrze, szczęśliwie i bezpiecznie dla siebie i innych. Takie wychowanie wymaga od rodzica jasności
co do wartości, które wyznaje, tak, aby wiedza o świecie, przekazywana dziecku, była jasnym drogowskazem dla jego życiowych wyborów. Dojrzały rodzic dba
o odporność emocjonalną swojego dziecka i kształtuje
jego umiejętność radzenia sobie z problemami. Nie
chroni go przed konsekwencjami jego działań, a wręcz
przeciwnie —pozwala doświadczać skutków złych
zachowań i uczy ponoszenia za nieodpowiedzialności.
Prawidłowo przebiegający proces opiekuńczo-wychowawczy zapewnia kształtowanie się prawidłowych
i skutecznych z punktu widzenia zarówno jednostki,
jak i społeczeństwa, mechanizmów funkcjonowania
osobowości młodego człowieka, co w rezultacie uczyni go bardziej odpornym na doświadczanie problemów emocjonalnych, mniej podatnym na uzależnienia,
bardziej świadomym i zdolnym do kierowania swoim
działaniem w sposób odpowiedzialny.
/piśmiennictwo w redakcji/

O formowaniu sumienia
ks. dr Jan Uchwat (Gdańsk)

Jak rozmawiać o sprawach moralnych
bez wywierania presji
— delikatne dotykanie sumienia
„W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo,
którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien
być posłuszny, którego głos wzywający go zawsze
tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem...
Człowiek bowiem ma w swym sercu wypisane
przez Boga prawo”1.
Sumienie to jeden z najcenniejszych darów dla
człowieka. To dzięki niemu możemy rozpoznawać
w życiu, co jest dobre, a co złe. Sumienie jest jednocześnie darem i zadaniem. Formowanie go stanowi
więc jednocześnie obowiązek i przywilej. Oznacza

1. Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) 1776.

nadanie kształtu. Nadanie kształtu oznacza zaś konkretną pracę, a także poddanie pewnemu naciskowi.
Nie można nadać formy bez wykonania pracy, bez
wysiłku, wreszcie — bez celowego działania, które
jest świadome i dobrowolne. Naturalnie, jeśli mówimy o formowaniu sumienia, trzeba podkreślić, że nacisk w żadnym stopniu nie pozostaje w sprzeczności
z wolnością! Nie wiąże się też z przymusem, choć
jest swego rodzaju imperatywem wewnętrznym,
który powstaje w wyniku konkretnych działań, bodźców, doświadczeń, argumentów i tym podobnych..

Święty porządek życia
W znanym powiedzeniu „Przy czystym sumieniu
zaśniesz i na kamieniu” kryje się prawda o wpływie,
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jakie ma sumienie na całość życia człowieka. Na jego
dobry byt. „Prawdziwy dobrobyt jest po prostu dobrym byciem, dobrym byciem z innymi i dobrym byciem dla innych. Pragnienie takiego dobrobytu jest
cnotą i o taki dobrobyt możemy z pewnością modlić
się do Dobrego Boga, który jest jedynym prawdziwie Dobrym Bytem”2.
Szczęście człowieka zależy zatem od jego sumienia. Sumienie integruje całego człowieka, wprowadza porządek wewnętrzny, harmonię i ład, dlatego
czyste sumienie umożliwia doświadczanie szczęścia,
spełnienia, pokoju i tym podobnych. Czyste (także
dobrze uformowane, zdrowe) sumienie oznacza
święty porządek życia.
W Kościele katolickim podczas sakramentu pojednania szafarz odmawia modlitwę, podczas której
mówi między innymi: „[...] Niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła [...]”. Tak
więc skutkiem przebaczenia grzechów, a w konsekwencji czystego sumienia (oczyszczonego), jest wewnętrzny pokój.
Chrześcijańskie rozumienie sumienia opiera się
na odniesieniu do Boga. Człowiek odkrywa prawdę
— nie tworzy jej sam. Prawo Boże mamy wypisane
w sercu, jest ono jakby wdrukowane. To właśnie tu,
w sumieniu, odkrywamy, co mówi Bóg.
Kiedy człowiek odkryje w sumieniu Boże prawo, powinien być mu posłuszny. Tradycja duchowa
Kościoła mówi wręcz o konieczności formowania
sumienia. Troska i kształtowanie sumienia, po osiągnięciu używania rozumu, jest obowiązkiem moralnym każdego człowieka. „Każdy powinien wykorzystywać środki odpowiednie do formowania swego
sumienia”3. Jest to w dużej mierze indywidualna odpowiedzialność.
Do kształtowania sumienia zachęcał św. Jan Paweł II: „Podstawowym obowiązkiem każdego człowieka jest kształtowanie własnego sumienia w świetle obiektywnej prawdy, której poznania nikomu się
nie odmawia i nikt nie może go zabronić”4.
Bardzo ważnym dokumentem w nauczaniu Kościoła na temat sumienia jest encyklika Jana Pawła

2.
3.
4.
5.
6.
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II Veritatis splendor. Czytamy w niej: „W kształtowaniu sumienia bardzo pomaga chrześcijanom Kościół
i jego Magisterium”5.

Kształtowanie sumienia w Kościele
Zarówno Kościół jako instytucja, jak i kapłani
mają moralny obowiązek formowania sumień wiernych6. Dostarczenie odpowiednich środków, narzędzi, do formacji jest obowiązkiem „Kościoła z jednej
strony i niezbywalnym prawem wiernych z drugiej.
Każdy wierny ma prawo do środków, które pomogą
mu właściwie kształtować jego sumienie”7.
„Władza Kościoła, gdy wypowiada się w kwestiach moralnych, nie narusza w żaden sposób wolności sumienia chrześcijan: nie tylko dlatego, że wolność sumienia nie jest nigdy wolnością od prawdy, ale
zawsze i wyłącznie w prawdzie, lecz także dlatego,
iż Magisterium nie wprowadza do chrześcijańskiego
sumienia prawd mu obcych, a tylko objawia prawdy,
które sumienie powinno już znać i rozwijać je, wychodząc od pierwotnego aktu wiary”8.
Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: „Sumienie moralne jest sądem rozumu, przez który
osoba ludzka rozpoznaje jakość moralną konkretnego czynu”9. Jednym z głównych kryteriów, jakimi
powinien kierować się człowiek, jest zdrowy rozsądek. Stanowi on odniesienie do praw wypisanych
w sercu każdego człowieka przez Boga: czyń dobro, a unikaj zła. „Wydajcie wasze ciała jako wyraz
rozumnej służby Bożej”, czytamy w Liście do Rzymian (Rz 12,1).
Sumienie dobrze uformowane jest prawe
i prawdziwe, a tylko takie osądy sumienia wskazują
drogę do pokoju wewnętrznego, do integracji człowieka — co oznacza spełnienie i szczęście. „Człowiek powinien być zawsze posłuszny pewnemu sądowi swego sumienia”10.
Z przedstawionych argumentów wynika, że nie
tylko można, ale wręcz trzeba (jest to obowiązkiem
moralnym) dbać o formację przede wszystkim swojego sumienia, a także sumienia innych. Warunkiem

Zob. W. Żmudziński, Pragnienie dobrobytu, https://jezuici.pl/2017/10/pragnienie-dobrobytu/ [dostęp: 2019-01-23].
KKK 1798.
Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1991, nr 3, https://ekai.pl/dokumenty/oredzie-na-swiatowy-dzien-pokoju/ [dostęp: 2019-01-24].
Jan Paweł II, Veritatis splendor, 1993, nr 64.
Por. „[Alumni – tj. przyszli kapłani – przyp. aut.] Powinni się przyzwyczajać do częstego korzystania z sakramentu pokuty i zaleca się, by każdy miał
kierownika swojego życia duchowego, ale wybranego w sposób wolny, przed którym mógłby z zaufaniem otwierać swoje sumienie”. Kodeks Prawa
Kanonicznego, kan. 246 § 4.
7. Tamże, kan. 213, 217.
8. Jan Paweł II, Veritatis splendor, 1993, nr 64.
9. KKK 1796.
10. KKK 1800.
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Delikatna konstrukcja
i budowanie sumienia

sine qua non tego, aby rozmawiać o sprawach moralnych bez wywierania presji, czyli delikatnie dotykać
sumień, jest przede wszystkim prawda.

Kryteria formacji
— prawda, wolność, miłość, dobro
Ukazanie prawdy powinno być jak najbardziej
jasne i jednoznaczne. Tylko taki sposób jej ukazania
pomaga w kształtowaniu sumienia. Prawda oznacza rzeczywistość obiektywną, to znaczy opartą na
obiektywnych, niezmiennych wartościach. Gwarantem tego, że istnieje prawda obiektywna (niezmienne wartości) jest Bóg. Słowa Pana Jezusa: „Poznacie
Prawdę, a Prawda was wyzwoli” (J 8,32) ukazują Jej
udział w szczęściu człowieka.
Do prawdy trzeba dochodzić w wolności. Przy
tym bardzo ważny jest brak intencji wywierania presji. Jeśli ten, kto formuje sumienia (osoba czy instytucja), szanuje wolność tego, kogo formuje, wtedy
spełniony jest kolejny warunek adekwatnego dotykania sumienia. Obdarować wolnością to akceptować fakt, że ktoś może odrzucić prawdę. Nie mogę
zamknąć kogoś w poczuciu, że musi mnie słuchać.
Mam być człowiekiem wolnym także od przymusu podporządkowywania prawdzie. To zaś staje się
możliwe jedynie w atmosferze miłości. Prawdziwa
miłość daje wolność.
Kolejnym powodem, dla którego istnieje wewnętrzny moralny imperatyw formowania sumienia, jest sprawa dobra człowieka, łącząca się z wizją
nadprzyrodzoną. Wizja nadprzyrodzona polega na
uwzględnieniu celu ostatecznego człowieka, czyli ostatecznego dobra, jakim jest zbawienie i życie
wieczne. Bez tych elementarnych odniesień — do
dobra, i to nadprzyrodzonego — traci sens pojęcie
sumienia, praca nad jego kształtowaniem, wsłuchiwanie się w jego delikatne naciski oraz formacja poprzez ów delikatny nacisk. Bezsensowny zarazem
staje się cały wysiłek życia zgodnego z sumieniem.
Człowiek stworzony został przez Boga, który
jest Miłością, stworzony z miłości i do miłości. Stworzony został na obraz i podobieństwo Boga, co oznacza rozumną i wolną naturę. Został obdarzony duszą
nieśmiertelną i jest powołany do świętości, doskonałości i życia wiecznego z Bogiem. Taka wizja człowieka, nazywana antropologią adekwatną lub boskim
pochodzeniem, pozwala właściwie zrozumieć sprawę
formacji sumienia i życia według jego osądów.

Delikatne dotykanie sumienia wymaga spełnienia
istotnych kryteriów, dzięki którym z jednej strony
człowiek ma całkowitą wolność, a z drugiej rzeczywiście formuje swoje sumienie. Najważniejsze
z tych kryteriów (warunków) zostały już wymieniowe powyżej. Oto niektóre z pozostałych:
Nemo dat quod non habet, czyli nikt nie da tego,
czego sam nie ma. Prawda ta podkreśla konieczność
troski o siebie i swoje sumienie — w pierwszej kolejności11. Jeśli mam chore sumienie, nie uzdrowię
sumienia innych.
Gratia non tollit naturam, sed eam supponit et perficit — łaska nie znosi natury, lecz ją zakłada i doskonali — ta prawda w odniesieniu do sumienia oznacza
konieczność świadomej pracy nad jego formowaniem. Świadomość, podobnie jak wolność, jest fundamentalna w podejmowaniu wyborów moralnych.
Tak więc dopiero dobrze uformowane sumienie,
w sposób naturalny oświecone, przemienione łaską
Bożą, może w pełni oddziaływać, być właściwym
drogowskazem, głosem — według tego, jak zostało
stworzone, czyli zamierzone w planach Boga.
W kształtowaniu sumienia bardzo przydatna jest
metoda majeutyczna (położnicza), nazywana metodą sokratejską. Polega ona na wspólnym dochodzeniu do prawdy przez dialog. Mistrz tak prowadzi dialog, że prawda, której szuka uczeń, niejako rodzi się
w nim samym. Uczeń sam do niej dochodzi. Metoda
ta bardzo dobrze służy formowaniu sumienia. Już
samo ukazanie wartości powoduje, że człowiek jest
przez nie przyciągany. Obiektywne wartości moralne stanowią ideał ludzkiego postępowania. Wartości
nas wołają, pociągają i wymagają odpowiedzi.
Osobiste doświadczenie wartości, które w filozofii określa się jako transcendentalia (prawda,
dobro, piękno), pociąga do dobrego postępowania.
Przebywanie wśród nich wpływa na człowieka i na
jego sumienie. W kontakcie z prawdą człowiek staje
się prawdziwszy, w kontakcie z dobrem — lepszy,
a z pięknem — piękniejszy. Pragnie wówczas prawdy, dobra i piękna, tęskni za nimi, chce nimi żyć.
Kształtowaniu sumienia bardzo sprzyja tak zwany model paternalistyczny. Doktryna Kościoła (Kościół) pełni rolę ojca w wychowywaniu sumień. Analogicznie — konkretne osoby, rodzice, nauczyciele,
spowiednicy, kierownicy duchowni stają się ojcami

11. Tak samo brzmi przykazanie miłości: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”.
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kształtującymi sumienia kolejnych pokoleń. To wielka odpowiedzialność. Zgorszenie czy złamanie sumienia jest wielkim złem moralnym: „Lecz kto by się
stał powodem grzechu dla jednego z tych małych,
którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień
młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi” (Mt 18,6).
Exempla trahunt, czyli świadectwo, to kolejny
sposób formowania sumienia. Jest on bardzo skuteczny. Wobec faktów nie ma argumentów. Świadectwo życia pociąga i nie dewaluuje się wraz z czasem.
Warto zwrócić uwagę na pewną zasadę, która
odgrywa istotną rolę w kształtowaniu sumienia. Jest
to zasada naczyń połączonych. Możemy ją bardzo
prosto przedstawić. Zarówno cnoty, jak i wady,
działają w sieci wzajemnych uzależnień. Wzrost duchowy w jednej z cnót będzie powodował wzmocnienie pozostałych — podobnie jedna wada będzie
pociągać za sobą inne.
Trzeba pamiętać, że najlepsze warunki do kształtowania sumienia tworzy środowisko miłości, przyjaźni. Ewangelizacja pierwszych wieków odbywała
się na zasadzie relacji osobistych, a więc w relacji
przyjaźni. Obecność, zaufanie, bliskość powodują,
że człowiek się otwiera („Effatha, to znaczy: Otwórz
się!”, Mk 7,34). Kiedy człowiek czuje się kochany,
wychodzi z kryjówki, odblokowuje się. Otwiera serce, może właściwie słyszeć i mówić (por. Mk, 7,37).
Wtedy dopiero można formować sumienie.
Podobnie dzieje się w sferze stawianych wymagań.
Jeśli istnieje relacja przyjaźni, wymagania są odbierane
zupełnie inaczej, stają się też o wiele skuteczniejszym
narzędziem formacji. Bardzo potrzebne są również
autorytety i argumenty z autorytetu (argumentum ex
auctoritate). W bliskiej relacji przyjaciół, którzy się dobrze znają, świadectwo życia jest zawsze autentyczne.
Tym samym świadek, który jest przyjacielem, staje się
ważnym autorytetem. W tym kontekście w sprawach
wiary i moralności największym autorytetem jest Kościół i jego nauczanie. Dzięki asystencji Ducha Świętego nauczanie to jest pewne, nieomylne.
Zwyczajnymi środkami formowania sumienia
dla katolików są: doktryna Kościoła w sprawie wiary
i moralności (chodzi o powszechne nauczanie z zaangażowaniem autorytetu papieża), tzw. środki formacji zbiorowej (kazania, homilie, rekolekcje itp.),
a także środki formacji indywidualnej (spowiedź czy
kierownictwo duchowe). Istotną rolę w kształtowaniu sumienia odgrywają predyspozycje osoby. Każdy
człowiek jest inny, ma inną wrażliwość, poziom empatii i tym podobne. Stąd delikatne dotykanie, po12. Benedykt XVI, Deus Caritas est, 2005, 1.
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moc w formowaniu sumienia, zawsze musi uwzględniać konkretne uwarunkowania. Szczególną wartość
mają tu środki indywidualne. Ich oddziaływanie jest
skierowane do tego, a nie innego człowieka.
Bardzo ważne w edukowaniu sumienia są motywacje. Najbardziej właściwe są motywacje pozytywne. W sprawie tak osobistej jak kształtowanie sumienia niezbędny jest czas, cierpliwość i spokój. Podobnie
jak nie można w jednym momencie wychować, wyedukować człowieka, tak samo nie można w jednej
chwili ukształtować jego sumienia. To praca na całe
życie (nihil est perpetuum datum — nic nie jest dane na
zawsze). Jak mówi św. Augustyn na temat wyborów
moralnych: „Raz wybrawszy, ciągle wybierać muszę”.
Czyste sumienie, człowiek sumienia, czyste serce, człowiek zintegrowany oraz podobne określenia
dotyczą człowieka szczęśliwego, spełnionego. Motywacją ostateczną nie jest jednak ani szczęście, ani
spełnienie czy integracja wewnętrzna, ani jakakolwiek inna nagroda, ale Osoba i miłość do Niej. Wyraził to papież Benedykt XVI: „Uwierzyliśmy miłości
Boga — tak chrześcijanin może wyrazić podstawową opcję swego życia. U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem,
z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę,
a tym samym decydujące ukierunkowanie”12.

Najważniejsze słowo należy do Boga
Jak już zostało powiedziane, kluczem do dotarcia do drugiego człowieka, do jego sumienia, jest
miłość. Ten, kto kocha ludzi, może do nich dotrzeć.
Trzeba kochać konkretnego człowieka, aby pomóc
mu w formowaniu jego sumienia.
Nie zapominajmy więc o tym, co najważniejsze.
Ostatnie, a właściwie pierwsze i ostatnie, słowo należy do Boga! Do Tego, który kocha od początku,
bezwarunkowo i do końca.
W procesie formowania, towarzyszenia, pomocy, doradzania, kierownictwa duchowego i tym
podobnych, jakkolwiek byśmy nie nazwali tego procesu, najbardziej skutecznie formuje Bóg. Ludzie
mogą sobie jedynie pomagać: „Słudzy nieużyteczni
jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”
(por. Łk 17,10). Bóg jest Stwórcą sumienia i jedynie
On ma klucz do serca człowieka.
Aby zatem, zachowując wszystkie warunki,
o których była mowa, skutecznie formować sumienia innych, trzeba się zwrócić do Ducha Świętego.
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To On gwarantuje delikatność, adekwatność, skuteczność w kształtowaniu sumienia.
Na zakończenie warto wsłuchać się w słowa
Psalmu 128 — o szczęściu człowieka, który ma czyste sumienie:

„Szczęśliwy człowiek, który służy Panu
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie”.

Dojrzała osobowość — niedoceniany walor
prof. dr hab. Bogusław Borys (Gdański Uniwersytet Medyczny)
specjalista psycholog kliniczny
certyfikowany psychoterapeuta

W języku codziennym o ludziach, którzy przekroczyli prawnie określony wiek, mówimy zwykle:
człowiek pełnoletni, dorosły, dojrzały. W Polsce tą
cezurą wiekową sprawiającą, że używamy takich
określeń, jest ukończenie osiemnastego roku życia.
Ale czy to oznacza, że mówimy o ludziach funkcjonujących na tym samym poziomie refleksyjności, odpowiedzialności, wypracowanych przekonań własnych,
wypracowanego i przestrzeganego systemu wartości? Pewnie nie, a przynajmniej bardzo często te
określenia nie pokrywają się w zakresie tych treści.
W potocznej konwersacji rzeczywiście często
traktujemy je zamiennie. Wszystkie te określenia
w odniesieniu do konkretnego człowieka dotyczą
kogoś, kto zgodnie z prawem jest jednostką uprawnioną do głosowania w ustroju demokratycznym,
jest także uprawniony do podejmowania różnych
działań prawnych, do decydowania o własnych,
niezależnych poczynaniach życiowych. Najkrócej
mówiąc: taki człowiek jest pełnoprawnym, ale —
co trzeba bardzo wyraźnie podkreślić — również
w pełni odpowiedzialnym obywatelem jakiegoś społeczeństwa. Czy to jednak musi oznaczać, że jest
to człowiek dojrzały w swoim myśleniu, działaniu,
postawie życiowej? Innymi słowy, czy osoba pełnoletnia, dorosła, dojrzała biologicznie, a nawet bardzo
sprawna intelektualnie jest jednocześnie, niejako automatycznie, dojrzała psychicznie, osobowościowo?
Niekoniecznie. Dojrzałości psychicznej, dojrzałej
osobowości nie osiąga się w sposób automatyczny,
jak dzieje się to w przypadku dojrzałości biologicznej. Osiągnięcie dojrzałości psychicznej, wypracowanie dojrzałej osobowości, wymaga świadomego
działania najpierw mądrych rodziców dziecka, po-

tem też mądrych nauczycieli i wychowawców na
różnym poziomie rozwoju młodego człowieka, ale
nade wszystko potrzebna jest tu praca własna osoby, która świadomie dąży do bycia osobowościowo
człowiekiem dojrzałym.
Czas już, by zadać sobie pytanie — co rozumiemy przez pojęcie o s o b o w o ś ć? Posłużę się tu
określeniem znanego klasyka problematyki osobowości, Gordona Allporta. Według tego autora
osobowość to dynamiczna struktura cech psychofizycznych sprawiająca, że określony człowiek myśli,
czuje, działa, zachowuje się w sposób dla siebie tylko właściwy. A zatem osobowość człowieka jest w
pewnym sensie jego identyfikatorem, określającym
w jakimś stopniu jego unikalność czy niepowtarzalność. Mówiąc o dynamicznej strukturze Allport ma
na myśli zdolność do ciągłego rozwoju. Rodzące się
dziecko przynosi ze sobą na świat określone wyposażenie genetyczne, czyli fundament; jakby pierwszy
swój identyfikator. Stopniowy rozwój osobowości
rozpoczyna się w dzieciństwie i trwa właściwie całe
życie, o czym wspomniałem już wyżej. Niestety,
proces rozwoju osobowości zostaje niekiedy zahamowany, czy wręcz przyjmuje kierunek odwrotny.
Mówimy wtedy o procesie degeneracyjnym osobowości. Tu przykładem może być postępujący alkoholizm. Dojrzała osobowość nie jest stanem, który ktoś
osiąga jak szczyt wysokiej góry i tak już niezmiennie
pozostaje. Tu nie ma miejsca na przysłowiowy „spoczynek na laurach”. Jest to ciągle toczący się proces,
który oby utrzymywał stały kierunek ku górze.
Trudnym problemem jest w pewnym sensie
obiektywna ocena poziomu dojrzałej osobowości
konkretnego człowieka. Tu nie ma tak czytelnych,
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empirycznie sprawdzalnych kryteriów, jak w przypadku wspomnianej wcześniej dojrzałości biologicznej. Ona następuje, jak wiadomo, w sposób
automatyczny, a kryteriami jej oceny są określone
fakty biologiczne, stosunkowo łatwe do obiektywnej obserwacji. W przypadku dojrzałej osobowości
nie mamy do czynienia z automatyzmem. Dojrzała
osobowość jest — jak już wspomniałem — efektem długotrwałej, od dzieciństwa trwającej pracy,
a poza tym brak jest takich jednoznacznych kryteriów oceny, jak w przypadku dojrzałości biologicznej. Nie znaczy to jednak, że nie dopracowano się
pewnych kryteriów oceny osobowości dojrzałej,
które — moim zdaniem — w pełni oddają treści
powszechnie rozumianej dojrzałości psychicznej.
W literaturze psychologicznej można znaleźć szereg
opracowań nawiązujących do kryteriów oceny człowieka psychicznie dojrzałego. W tym miejscu posłużę się zestawem kryteriów przytoczonych przez
Zdzisława Chlewińskiego w swoim krótkim zbiorze
esejów zatytułowanym „Dojrzałość, osobowość,
sumienie, religijność”. (Poznań, Wydawnictwo
W Drodze, 1991). Wspomniane kryteria zasadniczo
nie odbiegają od kryteriów przytaczanych przez innych autorów, a poza tym są bliskie mojemu rozumieniu pojęcia „człowiek psychicznie dojrzały”.
Wspomniany autor wymienia trzy podstawowe
kryteria osobowości dojrzałej:
— autonomiczność jednostki,
— szeroko rozumiana otwartość na innych ludzi,
— wgląd w motywy własnego postępowania i zdrowy samokrytycyzm.
Autonomiczność jednostki to, mówiąc najogólniej, bycie sobą w myśleniu, działaniu, ocenianiu
siebie i innych, w postrzeganiu rzeczywistości —
wszystko to w zgodzie z wypracowanymi przekonaniami, przyjętym systemem wartości i własnym sumieniem. Autonomiczność jednostki bazuje na tym
wszystkim, co przynosimy ze sobą na świat, a zatem
na naszej genetyce, ale również na tym wszystkim,
co otrzymujemy od naszego otoczenia, niemal od
pierwszych dni życia na ziemi. Tu jest przede wszystkim to, co otrzymujemy od naszych rodziców.
Wszelkie przekazy, które płyną z ich strony, od tych
najbardziej podstawowych, po coraz bardziej skomplikowane. Z czasem grono osób wpływających na
rozwój człowieka stopniowo się poszerza. Będą to
pewnie dziadkowie i inni członkowie rodziny. Potem pani w przedszkolu, nauczyciele różnych szczebli, grono rówieśników, wreszcie szerokie grono
wszystkich tych, których człowiek spotyka na własnej drodze życiowej. Oni wszyscy mają jakiś wpływ
na kształtowanie się jednostki. Ale to jest jedynie
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materiał, który wymaga własnych refleksji, wielu
przemyśleń, dyskusji z innymi i samym sobą, przeżywanych kryzysów wewnętrznych — co stopniowo prowadzi do kształtowania się własnego, ciężko
wypracowanego „ja”. Tak kształtuje się prawdziwa
autonomiczność jednostki, czyli jedno z kryteriów
osobowości dojrzałej. Człowiek autonomiczny jest
niezależny w myśleniu, nie ulega żadnym podszeptom w postaci obietnicy awansów, dodatkowych
korzyści majątkowych za cenę sprzeniewierzenia
się byciu sobą. Tak rozumiana autonomiczność jest
stabilnym kręgosłupem moralnym tego człowieka.
Mówiąc językiem współczesnym, można by ją chyba
nazwać niezawodnym GPS-em życiowym.
Kolejnym kryterium dojrzałej osobowości jest,
jak wspomniałem wyżej, szeroko rozumiana otwartość na drugiego człowieka, na innych ludzi w ogóle.
Tu największą przeszkodą jest egocentryzm, który
— zwłaszcza w życiu dorosłym — może przyjmować bardzo różne formy. Dziecko z natury swojej
jest bardzo egocentryczne. Mały człowiek cały świat
i najbliższe otoczenie postrzega przez pryzmat niemal wyłącznie własnej osoby. W sposób naturalny
stawia siebie w centrum uwagi całego otoczenia;
wszystko i wszyscy są niejako dla niego. Takie jest
postrzeganie rzeczywistości przez pryzmat małego
dziecka. I to jest w pewnym sensie naturalne, ale
tylko na poziomie małego dziecka. Mądrzy, dojrzali rodzice, mając świadomość tej naturalnej cechy
u własnego dziecka, starają się swoje oddziaływania wychowawcze w dużej mierze koncentrować
właśnie na stopniowym wygaszaniu tej cechy. Uczą
dziecko dostrzegania innych ludzi, potrzeby dzielenia się zabawkami z rówieśnikami. Zwracają uwagę,
że uderzenie drugiego dziecka powoduje u niego
ból podobny do tego, który odczuwa ono samo, gdy
jest uderzone przez inne dziecko. Wyprowadzanie z naturalnego egocentryzmu jest długotrwałym
procesem zapoczątkowanym w najprostszych formach przez rodziców. Z czasem jednak krąg osób
„szlifujących” egocentryzm dziecka się poszerza. Są
to rówieśnicy, najpierw w przedszkolu, szkole i na
innych stopniach edukacji. Niemałą rolę odgrywają
nauczyciele, wychowawcy, trenerzy i tym podobni.
Wreszcie po prostu życie. Kontakty z innymi ludźmi
są okazją do oduczania się, zwłaszcza nadmiernego,
egocentryzmu. Niestety często — mimo tego długotrwałego procesu wychowawczego — okazuje się,
że wielu osobom, niezależnie od przybywających lat,
mimo wykształcenia, i to często na wysokim szczeblu, mimo nawet najwyższych tytułów naukowych
i bardzo wysokich stanowisk w hierarchii społecznej, egocentryzmu nie ubywa. Wręcz przeciwnie,
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przybiera on niejednokrotnie bardziej zakamuflowane czy wręcz wysublimowane formy. Przejawem
egocentryzmu w dorosłym wieku jest między innymi niepostrzeganie drugiego człowieka przez pryzmat jego inności. Jakakolwiek odmienność drugiego
człowieka utożsamiana jest z jego gorszością. Inność
w myśleniu, ocenie rzeczywistości, ocenie innych
ludzi, różnicach światopoglądowych, religijnych, odmienności kulturowej — wszystko to oceniane jest
negatywnie; chociaż czasem w sposób zawoalowany. Egocentryzm w wydaniu dorosłym często pozbawia człowieka, a przynajmniej bardzo ogranicza,
jego zdolność do empatii. Brak zdolności do empatii
to bardzo poważna wyrwa w obrazie osobowości
dojrzałej. Dorosły (nie mylić z dojrzałym) sprzyja
wyrabianiu w sobie przekonania o własnej nieomylności i posiadaniu patentu na jedynie słuszną rację.
Brak tolerancji, a czasem wręcz upokarzanie ludzi
prezentujących jakąkolwiek odmienność, to kolejne
„dziecko” postawy egocentrycznej. To tylko niektóre, moim zdaniem bardzo ważne, cechy świadczące
o braku dojrzałej osobowości człowieka — niezależnie od jego wieku, wykształcenia, utytułowania
czy pozycji społecznej.
Wreszcie ostatnie z trzech, bardzo ważne kryterium osobowości dojrzałej, to zdolność do wglądu
w motywy własnego myślenia, przyjętych priorytetów, zachowań czy postępowania. Mówiąc krócej, to
zdrowy samokrytycyzm dotyczący własnych przekonań, stosowanych metod i motywów swojego działania. Autentyczny wgląd w siebie wymaga zdolności do
refleksji i zadawania sobie samemu trudnych, niewygodnych, być może wstydliwych dla siebie pytań. Nie
każdy to potrafi i nie każdy widzi taką potrzebę. Dość
trudno wyobrazić mi sobie w tej sytuacji człowieka
o wyraźnych cechach narcystycznych, czy też innych,
zbliżonych symptomach zaburzonej osobowości. Cechą wspólną tego typu zaburzeń osobowościowych
jest głębokie przekonanie o swojej doskonałości
w różnych obszarach życia, również w zakresie swojej nieomylności w sądach, myśleniu i poglądach. Te
osoby charakteryzują się posiadaniem swoistego „patentu na wszelką rację”, stąd nie pojawia się w nich
potrzeba refleksji dotyczącej ewentualnie samokrytycznego spojrzenia na własne myślenie i postępowanie, również wobec innych osób. W tym momencie
nasuwa się niestety smutny wniosek, że osoby z różnymi zaburzeniami osobowości nie osiągają poziomu
osobowości dojrzałej, a z obserwacji życia codziennego wynika, że ludzi z różnymi przejawami osobowo-

13. J. Tischner, Jak żyć, Wrocław 1997.
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ści zaburzonej jest wokół nas sporo. Niestety, wielu
z nich pełni odpowiedzialne funkcje, zarówno w sferze społecznej, jak i politycznej.
Autentyczny, zdrowy samokrytycyzm nie należy
do wrodzonych cech człowieka. Jest efektem pracy
wychowawczej na wielu kolejnych szczeblach rozwoju człowieka, poczynając od wczesnego dzieciństwa. W dorosłym życiu zwykłe oddziaływania wychowawcze mogą już nie wystarczyć. Tu potrzebny
jest dodatkowo udział własny, polegający między innymi na świadomym, wynikającym z własnego wyboru, kształtowaniu w sobie refleksyjnego myślenia na
swój temat, prowadzącego do umiejętności wglądu
we własne, nieco głębsze „ja”. Pomocną rolę w rozwijaniu w sobie zdrowego samokrytycyzmu może
pełnić swoiste „lustro społeczne”, którym może być
prawdziwy przyjaciel, od którego jesteśmy w stanie
przyjąć krytyczną uwagę na swój temat. Podkreślam
jeszcze raz: p r a w d z i w y p r z y j a c i e l, czyli
człowiek sprawdzony, życzliwy, ale też autentyczny
w wyrażaniu swoich opinii, nawet tych niemiłych dla
uszu przyjaciela. Prawdziwy przyjaciel jest w takiej sytuacji autorytetem moralnym dla swojego przyjaciela.
Biorąc pod uwagę te trzy istotne kryteria oceny osobowości dojrzałej, warto sobie to wszystko
podsumować i zadać pytanie, kogo zatem uważamy za człowieka dojrzałego, człowieka o dojrzałej
osobowości? Przy okazji warto też jeszcze przypomnieć, że dojrzała osobowość nie jest tworem raz
na zawsze skończonym, absolutnie doskonałym
i niezmiennym. Dojrzała osobowość, czy dojrzałość
psychiczna, nie jest stanem. Jest procesem, a zatem
„jest ciągle w drodze — ku górze lub w dół”. Nie ma
więc ludzi skończenie dojrzałych. Ktoś, kto uważałby siebie za osobę absolutnie dojrzałą psychicznie,
już w tym momencie wykazuje niedojrzałą postawę,
przynajmniej w tym zakresie. Zatem kogo można
uznać za człowieka dojrzałego psychicznie, za człowieka o dojrzałej osobowości? Moim zdaniem kogoś
takiego, kto zasadniczo spełnia omawiane wcześniej trzy kryteria oceny dojrzałości psychicznej,
a jednocześnie ma pełną świadomość, że jest człowiekiem „ciągle w drodze”. Ładnie ujął to ks. prof.
Józef Tischner, pisząc w jednym ze swoich tekstów:
„O człowieku nie można powiedzieć, że jest, albowiem człowiek jest w stadium ciągłego stawania się”13.
Kończąc już ten wywód na temat rozumienia
psychicznej dojrzałości człowieka, chciałbym nawiązać do postawionej przeze mnie w tytule tezy, że
dojrzałość psychiczna, dojrzała osobowość to ciągle
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niedoceniany, a może niedostatecznie doceniany, walor w naszym życiu społecznym, politycznym, organizacyjnym, rodzinnym, osobistym i chyba w ogóle
w życiu codziennym. Trudno byłoby zaprzeczyć, że
tak rozumiany człowiek psychicznie dojrzały jest w jakimś sensie człowiekiem kompletnym, co nie znaczy
człowiekiem absolutnie doskonałym raz na zawsze,
ostatecznie ukształtowanym. Tak nie jest, o czym
wspomniałem wcześniej. Niemniej cechy, którymi
dysponuje człowiek, chociażby względnie dojrzały
psychicznie, predysponują go do podejmowania ważnych, odpowiedzialnych zadań życiowych i stanowią
jakąś gwarancję dobrego wywiązania się z tych ról.
Dotyczy to różnych pól życia, od najważniejszych publicznych w skali kraju zadań, zarówno społecznych,
jak i politycznych, poprzez te o bardziej lokalnym znaczeniu, do rodzinnych i osobistych włącznie.
Nie analizując już szczegółowo na czym polega
ważność obecności właściwego, czyli kompetentnego i psychicznie dojrzałego człowieka na określonym miejscu, ograniczę się do postawienia pytań, na
które Państwo, czytając te słowa, spróbujecie sobie
według własnej oceny odpowiedzieć.

A oto te pytania:
Czy dojrzałość psychiczna, dojrzała osobowość
konkretnego człowieka, jest w jakikolwiek sposób
brana pod uwagę przy obsadzaniu bardzo ważnych
stanowisk natury politycznej, społecznej czy ekonomicznej? Zakładam, że człowiek dojrzały psychicznie nie czując się profesjonalnie czy osobowościowo
kompetentnym, do takiego stanowiska w ogóle nie
pretenduje.
Tu powstaje kolejne pytanie, kto miałby dokonać
tej oceny? Na pewno musiałyby to być osoby psychicznie dojrzałe. Tylko czy tymi kryteriami w sposób poważny kieruje się świat polityki, biznesu i tym
podobne gremia?
Wreszcie, czy my, podejmując własne, bardzo
ważne decyzje życiowe — zawarcie małżeństwa,
powołanie rodziny, objęcie odpowiedzialnego stanowiska, podjęcie się innego trudnego zadania życiowego, kierujemy się oceną własnej dojrzałości
psychicznej?
Tymi pytaniami zakończę swoje refleksje na temat doceniania, czy też niedocenienia, tego waloru,
jakim jest dojrzałość psychiczna człowieka.

PRZESŁANIE DO NASTĘPCÓW,
którzy podjęli służbę
w INTERNETOWYM TELEFONIE ZAUFANIA
Barbara Skurzyńska
W ITZ od kwietnia 2014 do października 2018

Zjawisko wypalenia jest znane chyba wszystkim
służącym pomocą i wsparciem w ramach jakiejś formy telefonu zaufania. Znają je ze słyszenia, z czytania czy własnych przeżyć.
Pojawia się ono u ludzi w różny sposób: albo powoli i przebiega jak po sinusoidzie, albo wolno, ale
z tendencją rosnącą, albo nagle, w wyniku jakiegoś
„powalającego” wydarzenia.
Mnie dopadło wtedy, gdy byłam przekonana
o olbrzymiej wartości w moim życiu właśnie tego
internetowego pomagania. Wszystko nagle się załamało, gdy bardzo mi bliska, bardzo kochana i ko-

chająca 16-latka, która napisała do mnie 242 maile,
popełniła samobójstwo.
Nie byłam w stanie żadnego ludzkiego problemu, który pojawiał się w później otrzymywanych
mailach, uznać za ważny, nie potrafiłam więc empatycznie na nie odpisywać.
Pozostała jednak we mnie świadomość olbrzymiej wartości, jaką ma dla pomagających właśnie ta
forma wsparcia ludzi samotnych, zagubionych, rozdartych i załamanych.
Na prośbę spiritus movens telefonicznego pomagania, czyli Przewodniczącej PTPT Grażyny Świą-
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teckiej, chcę się podzielić swoimi doświadczeniami
z tymi, którzy przejęli po nas pałeczkę i aktualnie
służą w Internetowym Telefonie Zaufania..
Na pewno nie mam patentu na rację, na pewno nie posiadam wiedzy zapewniającej maksimum
skutecznego pomagania i na pewno nie mam prawa
pouczać innych.
Dlatego chcę przekazać następcom nie to, jak ja
pomagałam, nie jak ja reagowałam na wyczytywane
w mailach ludzkie problemy, nie to, co ja uważam
za najważniejsze, tylko to, co docierało do mnie
w ramach informacji zwrotnych od osób te maile
piszących.
Muszę jednak podkreślić, że mnie bardzo pomagała w tych kontaktach z piszącymi sympatia, jaką
ich obdarzałam jeszcze przed przeczytaniem tego,
co napisali. Najczęściej towarzyszyła mi — większa
lub mniejsza — do końca kontaktów. Czasami, ale
naprawdę bardzo rzadko, wyzwolenie w sobie empatii do niektórych piszących było trudne, ale jeżeli
kontakt nie skończył się na jednym mailu, to najczęściej osoba pisząca stawała mi się coraz bliższa, co
ten kontakt ułatwiało.
Posługując się niektórymi fragmentami otrzymywanych odpowiedzi, chcę podzielić się wiedzą
o tym, co piszący do mnie cenili najwyżej, czego
najbardziej potrzebowali, z czego najskuteczniej
korzystali, czego przede wszystkim oczekiwali i co
się w nich czy w ich życiu zmieniało w wyniku tego
korespondowania.
Zacznę od fragmentu maila14 otrzymanego już
po zawiadomieniu, że kończę służbę w ITZ — fragmentu, który ma przekazać następcom przekonanie,
że służba, której się podjęli, jest ważna, potrzebna
i dużo dająca.
18 XI 2018
W takim momencie chcę Ci koniecznie napisać te
kilka słów.
Byłaś, jesteś i będziesz dla mnie wielkim błogosławieństwem. Moje problemy, w porównaniu z innymi,
z którymi miałaś styczność na co dzień, były pewnie malutkie, ale nigdy mnie nie zlekceważyłaś. Głównie dzięki
Tobie, dzięki temu, że obdarzyłaś mnie swoim czasem
i uwagą, udało mi się wyjść z bulimii, po wielu latach
prób. Zwróciłam się co Ciebie w momencie, kiedy sama
nie dawałam sobie już rady również z innymi problemami, a Ty pokierowałaś mną i pomogłaś mi się poukładać.
Byłam często nieznośna i małostkowa, ale i tak zawsze byłaś dla mnie.
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Uważam Cię za przyjaciółkę, mimo, że nigdy się nie
spotkałyśmy.
Następne cytowane fragmenty maili powinny
uświadomić, że oczekiwania piszących do ITZ są
bardzo różne. Niektórzy z nich oczekują bardzo
malutko: tylko przeczytania tego, co napisali,
tylko świadomości, że jest ktoś, komu nie są
obojętni.
31 III 2014
Po prostu nie mam komu się z tego wyżalić więc
jest mi coraz gorzej. Przecież czasem człowiek potrzebuje kogoś, kto go chociaż wysłucha, a ja teraz mam
wrażenie, że już mam kogoś takiego — anonimową
przyjaciółkę, która czyta to, co piszę
10 XI 2018
Czasem wystarczy wiedzieć, że KTOŚ JEST. I że
można się z nim podzielić swoimi myślami, swoimi problemami i wylać w niego swoje łzy
9 IV 2016
Nie mogę uwierzyć, że chcesz żebym do Ciebie pisała, A ja nawet nie wierzyłam, że to ktoś w ogóle czyta.
5 IX 2016
Gdy pisałam maila do jakiegoś Anonimowego Przyjaciela, to nie liczyłam na to, że ktoś to przeczyta. Jak
następnego dnia zobaczyłam odpowiedź — to mnie to
powaliło z radości. Mnie by prawie wystarczyło przeczytanie tego, co napisałam. A tu jeszcze taka odpowiedź zachęcająca do dalszego pisania.
11 VIII 2017
Pisząc do Was nie liczyłam, że ktoś to przeczyta.
Zupełnie „zbaraniałam” z radości, gdy następnego dnia
zobaczyłam odpowiedź.
Najczęściej występującą przyczyną pisania
do Anonimowego Przyjaciela jest samotność
— zarówno ta bez ludzi, jak i ta wśród ludzi.
Jest to samotność, która bardzo boli, która wyzwala w osobach ją odczuwających potrzebę zrobienia
„czegoś”, co ją zmniejszy. Niestety tym „czymś” coraz częściej jest autoagresja, mniej lub bardziej niebezpieczne okaleczanie się, które podobno uspokaja i zagłusza ból osamotnienia.
Bywa jednak czasami, że wystarczą informacje
o depresji, a w przypadku znalezienia jej objawów

14. Wszystkie przytoczone w artykule maile z zachowaniem pisowni oryginalnej.
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u osoby piszącej — namówienie na wizytę u psychiatry oraz mailowe wsparcie, co potrafi zmniejszyć poczucie samotności.
9 II 2016
Czuje się strasznie samotna...każdy wieczór spędzam
sama, wszyscy wokół mają chłopaka/dziewczynę. Mam
już dosyć życia, nie na już dla mnie żadnego sensu...Inni
spotykają się, się, mają jakieś szanse. a ja widocznie nie
zasługuję na żadną. Coraz częściej nachodzą mnie myśli
aby zakończyć to cierpienie, ale nie mam odwagi. Chyba
juz zawsze będę sama i nieszczęśliwa jak teraz:(
15 VIII 2016
Widzę w sobie tylko beznadziejną, brzydką osobę,
która nie potrafi się odnaleźć w towarzystwie i totalnie
nie ma gustu i klasy. Pewnie dlatego nikt mnie nie lubi
i nigdy nie jestem zapraszana na żadne domówki. Przez
to mam nawet kłopoty w pracy, bo brak mi pewności
siebie, a jest to niezbędne w moim zawodzie /jestem
ekspedientką w sklepie kosmetycznym/ Podobno jestem milcząca i nie potrafię się uśmiechać i sądzę,
że właśnie przez to mnie zwolnili mimo, ale nikt mi
nic nie powiedział a wypowiedzenie otrzymałam jedynie listownie. Może tu znajdę prawdziwą przyjaciółkę,
z którą będę pisać, co może potrafię. Proszę….
8 V 2017
Po raz pierwszy od paru lat nie czuję się samotna.
Sprawiły to twoje maile, dzięki którym odczułam pewność, że mam przyjaciółkę.
Ja kiedyś tak bardzo chciałam znaczyć cokolwiek
dla kogokolwiek, chciałam żeby mnie ktoś wysłuchał
w chwilach takich jak teraz, gdy jestem smutna i czuję się przytłoczona tym światem. Chciałam żeby mnie
przytulił i powiedział żebym się nie martwiła, bo będzie
dobrze. Tak po prostu, po ludzku.
Pisząc do was nie wierzyłam że może istnieć wirtualna przyjaźń. A jednak — ty mnie o tym przekonałaś,
za co ci bardzo dziękuję!
18 V 2017
Dopadł mnie taki smutek, że nawet nie potrafię
tego opisać. Nie mam już chęci na nic, nie umiem się
skoncentrować, czuję jakbym dosłownie tonęła. Nie
widzę żadnej przyszłości. Już nie mówię o jakiejś dalekiej, odległej...ja nawet nie umiem wyobrazić sobie
dnia jutrzejszego. Każdy kolejny jest identyczny, nawet
nie mam ochoty wstawać z łóżka. Zupełnie nic mi nie
wychodzi, czuję taką pustkę...nicość...nie ma już nikogo. Wszyscy gdzieś odeszli. Myślałam, że mam chociaż
znajomych, a jak się okazuje nie mam nikogo. Jestem
totalnie sama...
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Niestety chyba najwięcej w otrzymywanych mailach jest wołania o pomoc, której jest trudno udzielić wirtualnie. Dotyczy to głównie myśli samobójczych i samookaleczenia się.
Bywa, że osoby piszące przysyłają nawet zdjęcia okaleczonych rąk czy nóg i podobno jest dla nich
ważne, że mogą to komuś pokazać.
Reakcje na moje odpowiedzi były bardzo różne — od ich braku począwszy, poprzez długą wymianę myśli, a kończąc na stwierdzeniu niektórych
rozpaczliwie piszących, że udało im się spojrzeć na
życie inaczej i niejako zacząć je od nowa.
Nie mam wątpliwości, że największa, ale i najtrudniejsza rola Anonimowego Przyjaciela polega
właśnie na wspieraniu tych osób.
4 X 2014
Coraz częściej myślę o jakimś sposobie zejścia
z tego świata, ale nie mam pomysłu, a przede wszystkim odwagi. Nie znoszę siebie. Nie mogę patrzeć
w lustro. Wydaje mi się, że inni też nie mogą na mnie
patrzeć. Jak zapamiętałam, to zawsze miałam poczucie jakiejś winy, jakiegoś grzechu. jakiejś niższości. tak
jak bym żyła komuś na złość.
Po ok. 2 miesiącach mailowania ta osoba napisała:
18 XII 2014
Idą święta, a ja ciągle żyję i bardzo się z tego cieszę. Jestem pewna że ty też bardzo cieszysz się ze mną,
bo to dzięki tobie!
3 IV 2016
Uważam, ze skończenie życia byłoby w moim przypadku najlepszym rozwiązaniem. Nie boje się śmierci
— chcę jej!
Są jednak dwie rzeczy, które trzymają mnie przy
życiu, a mianowicie moja wiara i przyszłość.
W religii katolickiej za odebranie sobie życia od
razu idzie się do piekła, a ja chciałabym, aby to mnie
ominęło;) Druga rzecz to marzenie o założeniu szczęśliwej rodziny, o czym ty też mi pisałaś.
Chciałabym mieć szczęśliwą rodzinę, taką jakiej ja
nie mam.
17 VII 2017
Coraz częściej zastanawiałam się czy nie odejść
z tego świata. Nie umiem radzić sobie z tym wszystkim, ze sobą. Z życiem… Mam wrażenie, że wszyscy
są raczej przeciwko mnie. Chciałabym być szczęśliwa,
ale nienawidzę siebie. Nie lubię swojego życia. Często
płaczę. Mam cholerną wyobraźnię i chęć zmieniania
świata, a nie potrafię zmienić siebie. Szukam jakiegoś
lekarstwa na to wszystko. Ale czy znajdę je tu?
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Mam nadzieję, że je znalazła, bo korespondowałyśmy ze sobą do końca mojej służby w ITZ, czyli do
października 2018, i temat samobójstwa przestał się
pojawiać.
Na szczęście znacznie częściej jednak piszącym
można dać to, czego od Anonimowego Przyjaciela
oczekują, czyli poważne potraktowanie opisywanych problemów, zrozumienie tego, co ich dręczy
i tę właśnie wirtualną przyjaźń.
11 XI 2014
Cieszę się bardzo, że ktoś zerknął z boku na mój
problem i wątpliwości. Byłam taka pogubiona, a teraz,
po Twojej odpowiedzi całkiem inaczej patrzę na wszystko. Bardzo podniosłaś mnie na duchu i rzuciłaś inne,
jasne światło na moją sytuację!
12 V 2016
Chcę żebyś wiedziała, że Twoja wiadomość napełniła mnie jakimś spokojem. Po prostu poczułam się
spokojna i akceptowana. Dawno tego nie czułam.
30 XI 2016
Jeszcze całkiem niedawno przechodziłam ogromne
załamanie psychiczne, chciałam skończyć że sobą nienawidziłam siebie, widziałam świat jedynie w ciemnych
barwach, nie widziałam sensu dalszej walki o lepsze
życie, o dojście do celu, o spełnienie swoich marzeń...
Próbowałam wszystkiego, okaleczałam się, głodowałam i kiedy zupełnie nie wiedziałam już co ze sobą
zrobić wtedy znalazłam „Anonimową Przyjaciółkę”.
Zaryzykowałam i napisałam. Już po krótkim czasie
czułam wielkie wsparcie. Mimo tego, że nadal miałam
problem, wiedziałam, że jest osoba, która we mnie wierzy i mi pomaga . Mimo tego, że była to pomoc przez
Internet to dała mi dużo więcej niż wizyta u psychologa. Jestem szczęśliwa, że napisałam do pani — to był
mój najlepszy wybór . Mogę otwarcie powiedzieć, że
zawdzięczam pani również swoje życie!.
1 XII 2016
Jak czytam co piszesz to mi lepiej. Moja mama
też mi tak mówiła, że mi przejdzie, to co mnie dręczy.
Mamy jednak już nie ma, z czym łatwiej było mi się
pogodzić, gdy znalazłam przyjaciółkę w Tobie!
12 III 2018
Pamiętam, że wtedy gdy zaczęłam pisać /2015r/
byłam dość „zdesperowana” i szukałam pomocy w Internecie, Odkryłam ITZ i to była naprawdę moja ostatnia nadzieja. Gdyby nie to, na 100% coś bym sobie
zrobiła. Dzięki tej korespondencji — żyję!
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4 VI 2018
Gdyby nie maile od Ciebie nie wiem jak do tej pory
potoczyłoby się moje życie. Gdybym to wszystko w sobie
dusiła...może i mnie już by nie było. Ja, nieśmiała, zawsze
na uboczu, nigdy nie zdobyłabym się na to, żeby na żywo
opowiedzieć komuś o swoich problemach, nigdy! Mogę
chyba napisać, że uratowałaś moje, życie. Wiedziałam, że
ktoś tam jest i wie o tym, że istnieję i nie jest mi dobrze.
Często piszący oczekują na jakieś nasze
rady i, wbrew naszym zasadom, powinno się to
ich oczekiwanie spełnić.
24 VI 2015
Bardzo dziękuję za wszelkie rady, a szczególnie za
namówienie mnie na warsztaty literackie.. Prawdopodobnie, gdyby nie Pani do niczego, bym nie doszła. A tak,
znam już kilku poetów, sama zaczęłam pisać wiersze
i zakwalifikowałam się do konkursu — teraz czekam na
wyniki. Mam wrażenie, że powoli otwiera się przede mną
nowa droga. Mam nadzieję, że uda mi się nie zabłądzić.
14 VII 2016
Już sam fakt, że poświęca Pani swój czas na pomoc
innym i robi to w tak delikatny i „bezpieczny” sposób
jest według mnie bardzo cenny. Niektórym wystarczy,
krótka wymiana mailowa i już jest lepiej, Czasem trzeba kimś pokierować i podpowiedzieć co ma robić, jaką
drogą iść. Bardzo liczę na jedno i na drugie.
1VIII 2017
Bardzo mi pomogłaś wtedy kiedy cierpiałam i byłam słaba, a w Twoich odpowiedziach znalazłam nadzieję i motywację do działania oraz pracy nad sobą.
Przekonałaś mnie, że psycholodzy i psychiatrzy są „dla
ludzi” i skorzystałam z tego. Jest lepiej!
15 IX 2017
Nigdy nie słyszałam o DDA. Jak mi o tym napisałaś,
poszukałam w Internecie i okazało się, że w najbliższym
miasteczku taka grupa wsparcia działa. Trochę się boję,
ale spróbuję się z nimi skontaktować. Dziękuję za radę!
Wśród tych ok. 3 tys. maili otrzymanych od 907
osób było kilka, w których proszono mnie o pomoc materialną, o załatwienie pracy (z pięknie napisanym CV), o pośrednictwo w rodzinnym sporze,
o informacje, jak sobie radzić z przemocą domową,
o pomoc w znalezieniu opieki nad dzieckiem, a nawet o podpowiedzi, jak znaleźć i potem utrzymać
chłopaka. Nie cytuję fragmentów tych maili, bo tylko
je pamiętam, a szukanie ich zajęłoby zbyt dużo czasu.
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Pomaganie w ramach ITZ wymaga nie tylko
wiedzy m.in. o uzależnieniach, fobiach, depresjach
czy innych chorobach psychicznych, o zasadach
działania innych instytucji pomocowych, o kryzysach
psychicznych i szukaniu sposobów wyjścia z nich,
o przynajmniej niektórych przepisach obowiązujących w naszej rzeczywistości, i tym podobnych., ale
wymaga też umiejętności przekazywania ciepła,
serdeczności i wiary w możliwości osoby piszącej oraz nadziei na pozytywną zmianę.
Do tej pory jestem zaskoczona, jak ogromną wartość w tym pomaganiu może mieć wirtualne przytulanie. Za nic mi tak bardzo nie dziękowano, jak za często
kończące moje maile słowa „przytulam Cię mocno”.
Wyzwalały one nie tylko lawinę podziękowań za to,
czego piszącym często brakowało od ich najbliższych,
ale i otwierało szerzej ich wnętrza oraz budziło w nich
poczucie tak bardzo deficytowej bliskości.
Oczywiście musiało ono być autentyczne, mieć
pokrycie w całej treści mailowania i niejako wynikać
z atmosfery kontaktu.
13 I 2016
Za każdym razem gdy mi Pani pisze „mocno Cię
przytulam”, czuję się ważna, czuję się wyciszona, bezpieczna i radosna!!!! Może nie czuję tego fizycznie, ale
z pewnością bardzo mi to psychicznie pomaga.
4 V 2017
Bardzo dawno nikt mnie nie przytulał. Nawet zapomniałam, co się wtedy czuje. Dopiero ty, całkiem mi
obca osoba, przypomniałaś mi o tym . Nawet nie wiesz
jak bardzo ci za to jestem wdzięczna.
9 XII 2017
Jest pani taką częścią mojego świata, świata którego bardzo chronię i nie pozwalam aby ten świat
został zburzony przez kogoś. Na początku wstąpiła
pani w ten świat małym kroczkiem, a teraz jest pani
tam całą sobą! Gdy mnie pani wirtualnie przytula czuję zapomnianą już dawno, ale bardzo mi potrzebną
bliskość.
7 IV 2018
Nigdy w życiu tak bardzo nie potrzebowałam przytulenia. Bądź proszę cały czas wirtualnie przy moim
łóżku i pozwól mi się wtulić w Ciebie tak mocno jak
kiedyś, w moją nieżyjącą już, najukochańszą Babcię.
23 X 2018
Zanim jeszcze pójdę spać mocno się przytulę do
Twojego serca, Może ono jakoś wyciągnie z mojej głowy
myśli złe, a ja się uspokoję i wyciszę .
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Na zakończenie przytoczę parę fragmentów
maili, w których znajduje się informacja, co się
zmieniło w życiu osób korespondujących ze mną.
17 VI 2015
Wszystko jest po staremu, tylko ja uległam zmianie. Oczywiście, zdarza mi się być smutną, ale to nic
dziwnego. Najważniejsze jest to, że pozbyłam się maski i zaczęłam dostrzegać, że mam duży wpływ na moje
życie.
4 X 2015
Nie wiem jak to zrobiłaś i nie wiem jak się mogę
tobie odwdzięczyć ale dałaś mnie i mojej rodzinie nowe
życie, nauczyłaś nas miłości i bycia dla siebie. Wiem że
nigdy nie będę w stanie spłacić Ci tego długu.
22 III 2016
Piszę, bo chciałam Ci powiedzieć, że nasze mailowe rozmowy dużo wniosły do mojego życia, pomogły mi
zrozumieć kilka kwestii i na pewno dostałam od Ciebie parę cennych wskazówek na przyszłość. Jedyne co
mogę Ci napisać to: DZIĘKUJĘ :)
26 VII 2016
Jesteś moim oparciem, takim okresowym podsumowaniem. Uwierzyłam w siebie.
28 III 2017
Minął już drugi tydzień od rozmowy z mężem, do
której mnie tak mocno namawiałaś oraz uczyłaś jak
z nim rozmawiać i do naszego domu znów zawitał spokój. Nie usłyszałam ani jednego przykrego słowa, a co
najlepsze pierwszy raz od dawna potrafimy tak po prostu siedzieć ze sobą, ciekawie rozmawiać i śmiać się.
Obiecaliśmy sobie, że nie będziemy wrzeszczeć lecz
rozmawiać. Mam nadzieję, że to wypali. Dziękuję!
17 IX 2017
Przekonałam się, że miałaś rację twierdząc, że najlepszym lekiem na ból i trudne problemy jest zauważanie innych ludzi i robienie dla nich czegoś dobrego.
Gdy ten twój lek zastosowałam – okazał się naprawdę
skuteczny,
15 I 2018
Nauczyła mnie Pani wiary w ludzi i ufania im.
Nie jestem już taką szarą myszką , która wiecznie
unikała sprawiana innym bólu, a sama cierpiała . Potrafię teraz być dobrą i dla innych i dla siebie.
Kończąc, pragnę podkreślić konieczność autentyczności odpisujących, bo piszący do ITZ bardzo to
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wyczuwają i żeby wcielać w życie to, do czego są
namawiani — muszą mieć pewność, że namawiający o tym, co piszą, są naprawdę przekonani, że są
wiarygodni.

Bardzo mocno i szczerze życzę wszystkim pomagającym w ramach ITZ pełnego spełniania się we
wspieraniu tych, których życie zbyt mocno przygniata
i którzy tego ciężaru nie są w stanie sami udźwignąć!

ZMAGANIE SIĘ Z UTRATĄ, PROCESY
DOŚWIADCZANIA I PRZEŻYWANIA ŻAŁOBY
Janina Krystyna Czech (Starogard Gdański)
psycholog

Wprowadzenie
Analizę procesów doświadczania, przeżywania
i radzenia sobie z żałobą można prowadzić w oparciu o różne podejścia. Ważną rolę w tych pracach
odgrywa model Kübler-Ross (1969), gdyż umożliwia on diagnozowanie tego złożonego procesu
w etapach, które wymagają innego podejścia w toku
wspomagania osób po stracie. Wymaga to jednak
też sprecyzowania definicji straty i opisania rodzajów utrat. Część końcowa tego tekstu poświęcona
jest procesom poznawczym zachodzącym w toku
doświadczania i opracowania traumy. Z tego podejścia wynikają dopasowane do fazy procesu żałoby
interwencje pomocne.

1. Definiowanie utraty, żałoby
Pojęcia straty (utraty), osierocenia oraz żałoby
są w literaturze przedmiotu, a także w życiu codziennym, często stosowane zamiennie. Osierocenie dotyczy człowieka przeżywającego śmierć bliskiej osoby. Wyraża się głównie poprzez żal, a żal
jest reakcją emocjonalną na utratę ważnej dla człowieka wartości.
Silverman (1994) definiuje osierocenie jako
„zbliżającą się przemianę w życiu człowieka. Nie
jest to choroba, z której dana osoba wyzdrowieje;
ale proces, który ma miejsce w czasie, obejmujący
głębokie uczucia smutku i strapienia, który prowadzi do zmiany sposobu życia po śmierci ukochanej
osoby”.

De Walden-Gałuszko (1996, s. 118) używa
też pojęcia osierocenia i określa je jako „sytuację człowieka, który z powodu śmierci utracił
dla siebie ważną osobę”; zaś żałobę określa jako
„społeczny wyraz reakcji na utratę bliskiej osoby,
usankcjonowany typowymi dla danej społeczności
obyczajami (noszenie odpowiedniego stroju, unikanie zabaw itp.)”.
Natomiast definicja słownikowa tak definiuje
żałobę po stracie: „Żal, smutek po śmierci kogoś
bliskiego. Określony zwyczajowo okres po śmierci bliskiej osoby, w którym się nie bierze udziału
w życiu towarzyskim i nosi się odpowiedni strój: żałoba rodzinna, powszechna żałoba. Nosi się czarną
suknię na znak żałoby, np. roczna żałoba po mężu”.
Zwraca uwagę na zachowania określone przez kulturę i zwyczaje.
Brehant (1980, s. 182) używa pojęcia żałoby
jako „utraty, która nie tylko pogrąża w bólu otoczenie wstępujące w okres żałoby; okres, w którym
bliscy będą płakać tyle nad sobą, co nad zmarłym.
Żałoba wywołuje w rodzinie dezintegrację, której
z dnia na dzień trzeba stawić czoło, wpływa na życie
towarzyskie i społeczne, w miarę jak zmusza do rezygnacji z pewnych zwyczajów przyjętych w danym
środowisku”.
Zgodnie z koncepcją Makselona żałobą jest „zespół doznań i procesów psychicznych, jakie przeżywa człowiek po stracie osoby bliskiej. Żałoba jest
dopiero początkiem wielu nowych problemów, jakie pojawiają się po stracie osoby bliskiej” (Makselon, 1985, s. 487).
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Żałoba może, ale nie musi, wiązać się z przykrą reakcją emocjonalną, natomiast osierocenie
daje wyraz głównie przez żal. Żal jest wtedy reakcją
uczuciową na utratę ważnych dla człowieka wartości (np. bliskiej osoby).
Jak widać z przedstawionych powyżej definicji
pojęcia straty, utraty i żałoby dotyczą zjawisk złożonych i trudno je sprowadzić do wspólnego mianownika. Podkreśla się doświadczenia osoby, relacje
rodzinne i zachowania wynikające z ustaleń społeczno-kulturowych. Pojęcie utraty, o którym będzie
mowa w tym artykule, wymaga więc dookreślenia.
Strata może być zarówno pozytywna, jak i negatywna, przykładowo utracić można zbędne kilogramy,
jak również majątek.
Co więcej, jednostka doświadczająca utraty
może mieć wpływ na jej zaistnienie bądź też nie;
trzymając się powyższego przykładu, utrata wagi
może być często efektem zaplanowanego działania
(diety i ćwiczeń), a utrata majątku może być rezultatem zdarzenia losowego (rabunku).
W artykule tym zawężę rozważania do bardzo
konkretnego rodzaju straty — negatywnej i niezamierzonej/nieprzewidzianej, tj. utraty (w wyniku śmierci) bliskiej osoby. Założenie, że jest to
strata negatywna i losowa, przyjmuje się odgórnie
w związku z tym, że najczęściej o takich okolicznościach mówimy w przypadku śmierci osób nam
bliskich. Tak scharakteryzowana utrata (ze względu
na przyjęte cechy) jest zdarzeniem losowym; nie
pozwala jednostce w jakikolwiek sposób się na nią
przygotować. Oczywiście zdarzają się przypadki
„oczekiwanej” śmierci bliskich — leżących na łożu
śmierci przez dłuższy czas. O takim przypadku nie
mówimy w przyjętej dla tego artykułu definicji żałoby (jako wyniku zdarzenia losowego).

2. Fazy procesu żałoby po starcie
bliskiej osoby
Analizy tej dokonam z perspektywy modelu
Kübler-Ross (1969), popularnie zwanego też modelem utraty bądź żałoby. Amerykańska psycholog
opublikowała go jako model postępujących stanów emocjonalnych, doświadczanych przez osoby, u których zdiagnozowano nieuleczalną, śmiertelną chorobę. I choć to właśnie z doświadczenia
z takimi pacjentami Kübler-Ross zaczerpnęła inspiracje do stworzenia tego modelu, to jednak od
momentu opublikowania go, przeobraził się on
w myślach wielu ludzi na ogólny model przeżywania żałoby.
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2.1. Model doświadczania
i przeżywania żałoby po stracie

Rycina 1. Model Kübler-Ross (Christina Gregory
2018)
Autorka wyróżnia pięć następujących po sobie etapów wraz z ich niektórymi objawami. Są to kolejno:
• zaprzeczanie — w pewnym sensie może ono
stanowić swoisty mechanizm obronny naszej
psychiki. Skrótowo ujmując, polega na odrzuceniu przytłaczającego obrazu rzeczywistości
— trzymając się motywu artykułu — śmierci
bliskiej nam osoby na rzecz swojego własnego,
w którym do tragicznego zdarzenia nie doszło:
„być może doszło do pomyłki w papierach i zawiadomiono nas przez pomyłkę”, „może źle zidentyfikowano ciało”, „może lekarze się pomylili i to wcale nie jest nieuleczalna choroba”.
Umysł osoby doświadczającej tak nagłego i przykrego zdarzenia może nie być gotowy na zaakceptowanie nowego stanu rzeczy, więc tworzy
fikcyjne scenariusze oddalające fakty, otwarcie
im przeczące bądź nadające im złudne szanse na
szczęśliwy rezultat. I choć trwanie w tym braku akceptacji może się wydawać szkodliwe, to
jest ono naturalne i jeżeli pozwoli to osobie doświadczonej stratą nieco łagodniej zrównać się
z przykrą rzeczywistością, może być pomocne
na ostatecznej drodze do pokonania żałoby.
• złość — w modelu występują także inne określenia emocji, takie jak: gniew, frustracja,
irytacja, lęk. Na tym etapie radzenia sobie ze
stratą pojawia się złość, złość na innych: lekarzy,
którzy nie byli w stanie pomóc bliskiej nam osobie; na siebie — za niedostrzeżenie sygnałów
mogących sugerować chęci samobójcze kogoś
ważnego; na świat, bogów bądź przeznaczenie
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— za postawienie nas w takiej sytuacji. Osoba
doświadczająca tego stanu może zacząć zadawać
pytania: „Dlaczego to przydarzyło się właśnie mi
i moim bliskim?”, „Dlaczego nikt nie pomógł
bądź nie był w stanie pomóc?, „Dlaczego sam nic
nie zrobiłem, nic nie widziałem, nie zareagowałem?”. Mimo że dla osób zewnętrznych wydawać się to może niepotrzebne, nieprowadzące
donikąd czy też nawet (w sposób uzasadniony)
krzywdzące, to wciąż jest to istotny element
długotrwałego procesu radzenia sobie ze stratą
i jej akceptacji. Pozwala on wyładować kumulujące się w nas emocje i ból, być może przerzucić
go na coś bądź kogoś innego. Co więcej, próby
tamowania czy ukrywania frustracji, a niekiedy
agresji względem zaistniałej sytuacji mogą jeszcze bardziej przedłużyć ten etap i w rezultacie
doprowadzić do nasilonego „wybuchu” osoby,
która od dłuższego czasu nie mogła sobie poradzić z narastającym gniewem czy strachem.
• negocjacje — nawet jeśli już dotarł do nas pełen
obraz straty, jaka zaszła, nie oznacza to jeszcze
naszej mentalnej zgody na jej zaistnienie. Choć
często nie możemy już nic zrobić, dalej ciężko jest się nam z tym pogodzić. Chcielibyśmy
móc coś zrobić, jakoś wszystko naprawić bądź
w ogóle do straty nie dopuścić. W głowie osoby
ją przeżywającej mogą pojawiać się scenariusze
„Co by było, gdyby…?”: gdyby choroba została zdiagnozowana wcześniej, „gdybym zwracał
więcej uwagi na jego/jej stan psychiczny”, „może
dostrzegłbym, że chce się zabić”. „Gdybym tylko
mógł zrobić coś, co zapobiegłoby temu wszystkiemu”.
Z tego typu myśleniem może się wiązać poczucie winy bądź wyrzutów — tak samo jak w przypadku złości; tyle że teraz chcielibyśmy, by nasze
słowa, obietnice poprawy czy nadzieje zyskały
moc sprawczą, moc „naprawienia” tragedii,
która już nieuchronnie się zdarzyła. Tutaj także,
choć — podobnie jak na etapie zaprzeczania
— nasze myślenie ma charakter iluzoryczny, to
wciąż jest ono naturalne i spodziewane w takim
stanie emocjonalnym. Dlatego, niezależnie od
tego, jak długo dana osoba na nim pozostaje,
jest po prostu kolejnym etapem radzenia sobie
z żałobą.
• depresja — w reakcji na utratę bliskiej osoby jest
jednym z najbardziej charakterystycznych etapów
żałoby. Często jest z nią utożsamiana jako ogólny,
czy wręcz jedyny, stan osoby po stracie. Choć założenie to może być mylne, to niezaprzeczalnym
faktem jest to, że depresja bądź stany obniżonego
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nastroju są najczęstszymi objawami żałoby. Charakteryzować się mogą obezwładniającym uczuciem pustki, braku nadziei czy sensu — czyniąc
jednocześnie osobę przeżywającą stratę wycofaną ze świata, otępiałą czy apatyczną.
W trakcie przeżywania żałoby można stać się
obojętnym względem rzeczywistości, która
jest zbyt przytłaczająca, by w ogóle próbować
w niej żyć. Dlatego to właśnie ten moment całego
przeżycia jawić się może jako „najmroczniejszy”
— taki, z którego najciężej się wydostać, ponieważ nie ma już osoby bliskiej, i przyszłość zaczyna być postrzegana jako „czarny scenariusz”.
• akceptacja — na samym końcu często długiej
i mozolnej żałoby, nastaje (a przynajmniej chcemy, by nastał) moment akceptacji i pogodzenia
się z rzeczywistością. Jesteśmy wtedy już w pełni świadomi rzeczywistości i choć niekoniecznie
musi się nam ona podobać, to jesteśmy w stanie
z nią żyć; „straciłem bliską mi osobę, ale będzie
w porządku, poradzę sobie” lub „mimo że utraciłem bliską mi osobę, to życie toczy się dalej
i dam radę/poradzę sobie”.
Jest to czas, w którym powracamy do świata,
gotowi żyć w nim dalej, choć zmiany, które się
w nim dokonały, skrzywdziły nas dotkliwie. Zaczynamy reorganizować swoje życie i przystosowywać je do nowych warunków (życie bez tej
osoby) oraz godzimy się z tymi zmianami.
		 Szczęśliwie, każda osoba powinna ostatecznie, choć w swoim własnym czasie, dotrzeć do
tego punktu, w którym jej życie zaczyna toczyć
się dalej. Nie chcemy, by ktokolwiek zatrzymał
się na stałe w którymś z etapów przejściowych,
jednak jest to druga możliwa opcja, której trzeba
być świadomym i starać się jej zapobiegać.
		 Model Kübler-Ross często bywał w przeszłości krytykowany ze względu na rzekomą
„prostoliniowość” procesu żałoby, względnie
sztywne ramy. Głównymi oponentami są Russell Friedman oraz John W. James (2008), którzy
w swym artykule zatytułowanym „Mit stadiów
umierania, śmierci i żałoby” (The myth of the stages of dying, death and grief) stawiają trzy zarzuty
modelowi. Są to:
— sam koncept „etapów”, które z założenia
powinny występować w ściśle określonej
kolejności, podczas gdy w rzeczywistości,
oraz jak wskazywała sama Kübler-Ross, owe
„etapy” wcale nie muszą iść tak wyraźnie
wyznaczoną ścieżką;
— znaczące poszerzenie modelu w stosunku
do oryginalnego jego zastosowania; Kübler-
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-Ross stworzyła go, by odzwierciedlał przeżycia osoby dowiadującej się o swojej własnej, śmiertelnej i nieuleczalnej chorobie
— natomiast przekształcił się w ogólny model żałoby;
— niska wartość naukowa modelu, ponieważ
został on opracowany na bazie personalnych
wywiadów z pacjentami, a nie na podstawie
jakichkolwiek badań.
		 Można jednak stwierdzić, że krytyka ta nie
tyle stawia sam model, co najwyżej (jeszcze) nie
udowodniony naukowo, w złym świetle, a raczej
jego rozpowszechnioną, okrojoną wersję, znaną
powszechnie i przyjętą w praktyce medycznej.
Tak długo, jak trzymać się będziemy zauważonej
przez Kübler-Ross dowolnej kolejności i długości
danych doświadczeń, a także pozostając z dala od
semantycznych konotacji wiążących się z nazywaniem ich „etapami”, tak długo model ten może
prezentować użyteczny, ogólny schemat, który
będzie się różnić praktycznie u każdej osoby. Nie
każdy doświadczy wszystkich etapów, niektórzy „przeskoczą” kilka z nich i znajdą się gdzieś
w środku, niektórzy będą wracać do poprzednich
bądź bardzo długo trwać w jednym. To wszystko
może się zdarzyć. Każda strata jest w pewien sposób unikalna, dlatego też każdy doświadcza swojej własnej straty, w indywidualny sposób. Model
ten jest tylko prawdopodobnym zobrazowaniem
tego, co może się dziać z osobą doświadczającą
żałoby i może jedynie sugerować, jak pomóc takiej osobie doświadczyć akceptacji.

3. Sposoby radzenia sobie ze stratą
i pomoc w przeżywaniu żałoby
Żałoba fizjologiczna ma swój naturalny przebieg
i najczęściej nie wymaga podejmowania działań ze
strony specjalistów, ani tym bardziej nie potrzebuje
interwencji farmakologicznej — wyjątkiem jest tzw.
żałoba powikłana, inaczej nazywana żałobą patologiczną.
Na ogół towarzystwo życzliwych osób może
ułatwić proces przeżywania fizjologicznej żałoby;
jednakże uzasadnionym jest oczekiwać, że i tak
poszczególne etapy żałoby zajmą pewien okres —
z czym należy się pogodzić od samego początku.
Żadna liczba „przyjaznych twarzy” nie zredukuje go
radykalnie.. Należy dać dostatecznie wiele czasu na
przebycie tej drogi.
Literatura przedmiotu sugeruje, że czas na przeżywanie żałoby powinien wynosić od około 6 do 12
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miesięcy; w przypadku utrat o szczególnym znaczeniu, na przykład utrata dziecka, śmierć spowodowana zabójstwem bliskiej osoby może ten czas
wydłużyć, i nawet dwa lub trzy lata nie będą spełniały kryteriów zbyt długiej żałoby. Śmierć dziecka
jest szczególnie trudna do zniesienia, gdyż w oczach
ogółu to nielogiczność, która uchybia naturze. Stratę dziecka przeżywa się w totalnej rozpaczy; ale
kiedy pozostaje dwoje ludzi (rodzice), którzy się
wzajemnie wspierają, to sytuację taką można przeżyć cierpiąc, ale mniej, i ma to miejsce, kiedy relacje
pomiędzy małżonkami są dobre; to cierpienie jakie
wynika ze straty dziecka, może ich do siebie przybliżyć. Może też jednak oddalić, jeśli małżonkowie
zaczną się obarczać odpowiedzialnością za śmierć
potomka.
Pomoc ludziom przeżywającym stratę powinna
się koncentrować wokół „empatycznego daru bycia”: umiejętności wysłuchania, które pozwala wyrazić ból osobie osieroconej bez oceniania, pouczania, czy cierpienie jest zasadne/niezasadne, bo na
przykład osoba była starsza i chorowała. Niewątpliwie śmierć młodego człowieka jest zjawiskiem wywołującym najostrzejszy sprzeciw, a śmierć dziecka wydaje się być totalnym nieporozumieniem,
trudnym do zaakceptowania przez otoczenie. Nie
mamy w sobie psychicznej zgody na śmierć dziecka,
które powinno się naturalnie rozwijać; taka śmierć
kojarzy nam się z kwiatem, któremu nie dane było
rozwinąć swoich pąków, i to wzbudza nasz naturalny sprzeciw, bo jest to niejako odwrócenie porządku świata.
Zgodnie z Ogryzko-Wiewiórkowską (1994,
s.102) możemy powiedzieć, że śmierć noworodka
rodzi u matek poczucie bezradności wobec zrządzenia losu. Wyniki przeprowadzonych przez nią
badań wykazały, że takie matki czują się niezdolnymi do urodzenia zdrowego potomstwa, co we własnych oczach czyni je osobami z pewnym defektem,
stanowi pewną dyskwalifikację ich jako kobiet. A już
najbardziej bolesne jest dla nich, kiedy sytuacja taka
powtarza się po raz kolejny.
Jesteśmy w stanie szybciej zaakceptować śmierć
kończącą długie życie, szczególnie po przewlekłej
chorobie związanej z cierpieniem i bólem fizycznym;
ale nawet taka śmierć nie wiąże się z mniejszą wartością albo mniejszą dotkliwością. W takim przypadku można ją jedynie łatwiej zrozumieć i pogodzić się
z jej koniecznością.
Wielkość rodziny ma wpływ na sposób radzenia
sobie ze stratą. Śmierć jednego z członków rodziny
małej stanowi źródło przeżyć również dla dalszych
krewnych. Śmierć dorosłego i samodzielnego dziec-
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ka nie przestaje być przyczyną żalu nawet dla starzejących się osób (Ogryzko-Wiewiórkowska, 1994,
s. 139). Wyniki prac badawczych tej autorki dowiodły, że doświadczenie śmierci bliskiej osoby w subiektywnej ocenie badanych wyraźnie wpływa na wzrost
skłonności do rozmyślania nad własną śmiercią.
Podsumowując można stwierdzić, że śmierć
człowieka młodego budzi w nas sprzeciw, gdyż
uznajemy jego prawo do życia. Śmierć dziecka to
tragedia, którą trudno jest do czegokolwiek porównać, ponieważ towarzyszy jej rozpacz nie tylko spowodowana więzią uczuciową, ale także żalem, że
życie to nie miało możliwości wypełnienia się.
Śmierć człowieka dojrzałego jest naturalnym dopełnieniem i zamknięciem karty jego życia. Nie należy jednak zapominać, że odchodzący starzy ludzie
pozostawiają po sobie puste miejsca, których nikt
inny zająć nie może. Dlatego też najczęściej ludzie
płaczą nie nad nimi, lecz nad sobą. Żegnając zaś na
cmentarzu dziecko, żegnają swoje nadzieje.
3.1. Pomoc w różnych fazach żałoby
Zacznę od ponownego zwrócenia uwagi na
przedstawiony wyżej model Kübler-Ross, ponieważ
oprócz etapów żałoby, przedstawia on też „taktyki”
pomocy osobom jej doświadczającej. Są to wsparcie emocjonalne oraz wskazywanie kierunku, drogi. I choć prawdą jest, że wymienione dyrektywy są
ogólnikowe, to wciąż wskażą nam określone czynności i zadania.
Zaczynając od żałoby, nieocenioną pomocą będzie uświadomienie osobie doświadczonej stratą
zmiany realnej sytuacji. Przejawia się to najwyraźniej
w formie rytuałów, zwykle związanych z odejściem
bliskich osób: pogrzebu, stypy, wspominania i tym podobnych. Pozwalają one na „domknięcie” poprzedniego etapu życia i pożegnanie się z osobą w okolicznościach jasno deklarujących, że ta osoba odeszła i nic
jej nam nie zwróci. Pozostaje pamięć o osobie bliskiej
i to pozwala przetrwać ten trudny czas.
Istotne jest także wsparcie i obecność innych
bliskich, tak samo na pogrzebie, jak również na
późniejszych etapach przeżywania żałoby. Rodzina
i znajomi mogą nie dość, że psychicznie wspierać,
a w późniejszym etapie motywować do zaakceptowania zmian, to jeszcze stanowią istotny element
nadzorujący osobę przeżywającą stratę, potencjalnie
mogący sprawnie zareagować w wypadku gwałtownego i znacznego pogorszenia się sytuacji, chociażby

15. De Montaigne, za: Nuland, 1996, s. 111.
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pomagając znaleźć pomoc specjalistyczną: psychologa, psychiatrę albo grupy wsparcia dla osieroconych.
Tak samo będą oni potrzebni przy końcowych
etapach żałoby. Gdy osoba przeżywająca stratę zaczyna być gotowa do podjęcia dalszego życia (w znaczeniu powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie),
niezwykle istotną będzie pomoc bliskich osób w:
• spokojnym planowaniu zmian w jej codziennym
życiu,
• wprowadzeniu zaplanowanych zmian w życie,
• wyznaczaniu nowych celów w życiu.
Wszystkie powyższe działania rodziny i przyjaciół osoby w żałobie mogą ułatwić jej proces asymilowania się do świata bez utraconego bliskiego, jak
również zwiększyć prawdopodobieństwo szczęśliwego ukończenia tego procesu, czyli akceptacji nowego stanu rzeczy, zamiast pogrążenia się w żałobie
i wywołanej przez nią depresji.
Na fazy przeżywania żałoby ma wpływ między
innymi wiara, która pomaga osobom wierzącym
złagodzić poczucie lęku właściwe każdemu oddaniu
się zarówno w życiu, umieraniu, jak i osieroceniu.
Z tej wiary płynie wielka duchowa siła i nadzieja, tak
bardzo potrzebna człowiekowi znajdującemu się
w sytuacji trudnego doświadczenia życiowego; a takim
bolesnym przeżyciem jest odejście kogoś bliskiego.
Kiedy doświadczamy śmierci bliskiej nam osoby,
pojawia się w nas refleksja dotycząca sensu naszego
życia i rodzi się pytanie o możliwość własnej śmierci.
Nikt z nas do końca nie jest w stanie poradzić sobie
psychicznie z myślą o niej, ale rozważania w tym zakresie mogą być nam bardzo pomocne. Przykładem
ich byłyby rozmyślania szesnastowiecznego filozofa społecznego — Michela de Montaigne’a. Śmierci
poświecił najwięcej myśli, jakby chcąc być przygotowanym na jej nadejście: „Tylko dzięki temu człowiek
może umierać w stanie akceptacji i pojednania, przeżywszy życie pełniej, dzięki ciągłej świadomości, że
lada chwila może nadejść jego kres… Pożytek życia
nie tkwi w czasie jego trwania; jest on w jego wyzyskaniu: niejeden żył długo, a przecie żył niewiele”15.
Nie wiemy dokładnie, na ile wiara pomaga nam
w akceptacji śmierci, ale możemy domniemywać, że
taka korelacja zachodzi. Zakładamy to na podstawie
własnych obserwacji oraz prowadzonych rozmów
w telefonie zaufania z osobami osieroconymi, czy
też rozmów w gabinecie terapeuty.
Reasumując, w przypadku fizjologicznej żałoby
wystarczą działania związane z naturalnym przebiegiem akceptacji tego, co nieuchronne, lecz warto
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pamiętać o możliwości odbiegających od normy powikłań. W przypadku ich zaistnienia, niezwłocznie
należy wyszukać adekwatną pomoc u specjalisty:
psychologa, psychoterapeuty, psychiatry. Artykuł
ten, z uwagi na określony zakres, nie będzie poruszał zagadnienia żałoby patologicznej, która jest odrębnym zjawiskiem. Powszechniejsza jest naturalnie
przebiegająca żałoba, choć jest ona bardzo zindywidualizowana. Wiedzę o psychicznych procesach
i reakcjach w toku złożonego procesu żałoby w różnych jej fazach można uznać za podstawę kontaktu
i prowadzenia rozmowy w osobami dotkniętymi
osieroceniem.

4. Podsumowanie
Problematyka śmierci, umierania, przeżywania
żałoby, odbudowywania nowego życia po stracie

osoby bliskiej jest obszarem bardzo intymnym; dlatego potrzebna jest szczególna wrażliwość osoby,
która zechce towarzyszyć osobie przeżywającej
tego typu doświadczenia. Celem pomocy jest zrozumienie przeżyć człowieka w jego najszerszym
i najgłębszym wymiarze. Chodzi o to, by pozwolić
cierpiącemu ból po stracie osoby bliskiej dokonać
refleksji na temat własnego życia: w związku z przeżywanym bólem, cierpieniem, czasem rozpaczą.
Należy pozwolić się swobodnie wypowiedzieć osobie osieroconej, aktywnie jej słuchając, w oparciu
o poświęcony czas, empatię i życzliwość, powstrzymując się od oceniania i pospieszania.
Autorka jest specjalistą w procesie certyfikacji
leczenia uzależnień oraz studentką IV roku studiów
podyplomowych z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w SWPS w Sopocie.
/piśmiennictwo w redakcji/

Czy w telefonie zaufania możemy
zapomnieć o Panu Bogu?
Andrzej Dramiński (Olsztyn)
To takie marnotrawstwo, umierać...
Oriana Fallaci, „Człowiek”
Wtedy, gdy Chad Varah zwołał pierwszą konferencję prasową i opowiedział o swoim pomyśle, brytyjscy
dziennikarze usłyszeli ważne przesłanie, że możliwe
jest ratowanie samobójców. „Chcę ratować samobójców, tych z myślami samobójczymi. To jest możliwe i swoją aktywnością pragnę tego dowieść”.
Tak opowiadał o tej idei na sympozjum „Społeczne problemy uzależnień i rola rodziny w ich
zapobieganiu” w Piotrkowie Trybunalskim w dniu
23 października 1985 roku:
„Największym odkryciem, jakiego dokonałem
przed 32 laty, było to, że zwykli ludzie mogą przeciwstawiać się samobójstwom. Sam poprzednio
myślałem, że aby pomóc komuś, kto ma zamiary
samobójcze, trzeba koniecznie być psychiatrą albo
terapeutą, jakim ja byłem. Wielkim zaskoczeniem
było dla mnie odkrycie, że oprócz osób profesjonalnie zajmujących się poradnictwem, są osoby, które

mają w sobie tyle serca, tyle ciepła, że mogą odegrać bardzo ważną rolę w tym procesie. Na początku profesjonaliści z niechęcią zgadzali się z tym, że
zwykli ludzie mogą pomóc innym osobom będącym
w kryzysie. Oczywiście, ci zwykli ludzie, o których
mówię, nie byli zwykłymi ludźmi. Byli to ludzie niezwykli, ludzie o wspaniałych sercach, którzy potrafili
słuchać. Dzięki nim udało się nam rozwinąć na całym
świecie coś, co nazywamy terapią słuchania — the
listening therapy”.

Ten, który okazał mu miłosierdzie
Tak jak nas wtedy w Polsce, tak wcześniej dziennikarzy zauroczyła opowieść anglikańskiego pastora.
I, jak wyjaśniał Chad, to oni temu pomysłowi i osobom, które tym się miały zajmować, nadali nazwę
The Samaritans — Samarytanie. I mieli rację, bo są to
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takie osoby, jak opisani w Biblii mieszkańcy Samarii
(północnego Izraela):
Pewien znawca prawa wystąpił i zapytał Go podchwytliwie: „Nauczycielu, co powinienem czynić, aby
odziedziczyć życie wieczne?”. On mu odrzekł: „Co jest
napisane w Prawie? Jak czytasz?”. On odpowiedział:
„Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim
sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym
swoim umysłem; a swego bliźniego jak samego siebie”.
Powiedział mu: „Odpowiedziałeś poprawnie. Czyń tak
a będziesz żył!”. On zaś, chcąc siebie usprawiedliwić,
zapytał Jezusa: „A kto jest moim bliźnim?”. Jezus, nawiązując do tego powiedział: „Pewien człowiek schodził
z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce bandytów. Oni
go obrabowali, pobili i zostawiając ledwie żywego, odeszli. Przypadkiem schodził tą drogą pewien kapłan. Gdy
go zobaczył, ominął go z daleka. Podobnie i lewita, gdy
przyszedł na to miejsce i zobaczył go, ominął go z daleka. Pewien zaś Samarytanin, będąc w drodze, przechodził obok niego. A gdy go ujrzał, ulitował się. Podszedł
i opatrzył jego rany, zlewając je oliwą i winem. Potem
wsadził go na swoje juczne zwierzę, zawiózł do gospody
i opiekował się nim. Nazajutrz wyjął dwa denary, dał
gospodarzowi i powiedział: «Opiekuj się nim, a jeśli wydasz więcej, oddam ci, gdy będę wracał». Jak sądzisz,
który z tych trzech okazał się bliźnim napadniętego
przez bandytów?”. On odpowiedział: „Ten, który okazał
mu miłosierdzie”. Jezus powiedział do niego: „Idź i ty
czyń podobnie” (Łk 10, 25-37).

Pochylenie się nad każdym ludzkim
nieszczęściem i nędzą
W tym fragmencie Ewangelii wg św. Łukasza zawarte jest nawiązanie do najważniejszego przykazania Boskiego, jakie Jezus zostawił ludziom — do
przykazania miłości. Miłość Boga wydaje się oczywistością dla człowieka religijnego. Ewangelia uczy
więc pojęcia bliźniego, miłości bliźniego i miłosierdzia. Bliźni to każdy człowiek, brat, członek wielkiej
rodziny, jaką jest ludzkość. Rodzinę tę powinna łączyć miłość i pragnienie dobra bez względu na to,
czy ów bliźni to przyjaciel czy wróg. Miłość tę należy
rozumieć nie jako deklarację słowną czy hasło, ale
jako czyny: niesienie pomocy w potrzebie, zrozumienie, wsparcie duchowe.
Kapłan i lewita (człowiek wykonujący niższe
posługi w świątyni) z racji znajomości praw religijnych powinni przyjść z pomocą rannemu. Żydowskie prawo rytualne zabraniało jednak kapłanowi
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dotykać zmarłego, plamić rąk krwią. Obydwaj ściśle przestrzegają rytualnych zakazów religijnych, ale
zapominają o najważniejszym nakazie: miłosierdzia
i miłości bliźniego. Chcą dobrze służyć Bogu, jednak
czynią to w sposób mechaniczny, zgodnie z literą
prawa, nie rozróżniając wagi spraw. A dobro bliźniego powinno się okazać ważniejsze.
Samarytanie byli ludźmi, którymi Żydzi pogardzali, uważali ich za gorszych, pozbawionych praw.
Ale to Samarytanin jako jedyny udowadnia, że zasługuje na miano bliźniego. Jego czyn jest piękny nie
tylko dlatego, że nie pozwolił umrzeć człowiekowi
na drodze, ale także dlatego, że ów człowiek zaopiekował się nim, wzruszył się jego losem, udzielił
mu wsparcia duchowego, pomógł przeżywać ciężkie chwile.
To właśnie jest miłosierdzie: pochylenie się nad
każdym ludzkim nieszczęściem i nędzą. Nauka wynikająca z przypowieści jest aktualna. Tak jak aktywność brytyjskich „Samarytan” i polskich telefonów
zaufania.

Oferta nadziei jako linia życia
Niestety, niektórzy próbują niewłaściwie interpretować siódmą zasadę (principle) Samarytan: „Samarytańskim woluntariuszom zabrania się narzucać
ich własnych przekonań albo wpływać na dzwoniących w sprawach polityki, filozofii czy religii” (Samaritan volunteers are forbidden to impose their own
convictions or to influence callers in regard to politics,
philosophy or religion).
Wpływać na dzwoniących w sprawach religii?
Czy chodzi o to, że w telefonie zaufania możemy
zapomnieć o Panu Bogu?
„Kimkolwiek jest dzwoniący, Samarytanie oferują mu akceptację pozbawioną krytycyzmu i szacunek, zachęcając go do mówienia o rzeczach,
których on przedtem nie wypowiedział, rzeczach,
które wypełniają jego mózg ciemnością i niebezpieczeństwem między życiem i śmiercią. To delikatne
zadanie, ale może zakończyć się nagrodą. I nie będzie podziękowań — nie one są oczekiwane, ale jest
to oferta nadziei jako linia życia”. Tak pisze Norman
Keir w książce : „Nie doczekam jutra. Pomoc dla
tych umęczonych myślami o samobójstwie”16.
A sam Chad Varah w książce „Zaprzyjaźnić się
z samobójcą” (Befriending the Suicidal) — biblii telefonów zaufania w Wielkiej Brytanii i na świecie
— napisał: „Samarytanie to ci, którzy chcą pomagać

16. N. Keir, Nie doczekam jutra. Pomoc dla tych umęczonych myślami o samobójstwie, Thornsons Publishing Group, 1986, str. 164-165
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ludziom w znalezieniu przez nich ich własnych odpowiedzi”.
Bo kto jest najważniejszy? Dzwoniący i tylko on.
I to on, przeprowadzony przez nas przez tę rzekę
nieszczęść, gdy znajdzie się na drugim, bezpiecznym
brzegu, szuka samego siebie. Nas potrzebuje jako mostu, by samemu znaleźć to, co go przestanie dręczyć.
I dalej w tej samej książce Chad pisał: „Filozofia Samarytan oparta jest na szacunku i tolerancji dla
innych”. Szacunek i tolerancja. Także w sprawach
Boga i Jego Mocy.

Dać mu znak, że w tej chwili
jest ktoś życzliwy
Osoba dzwoniąca jest dla nas najważniejsza,
z jej myślami, bólem, uczuciami, emocjami. To ona
ma pełne prawo mówić w atmosferze intymności
o wszystkim, co ją w danym momencie przeraża.
I że życie staje się tak nieznośne. Aż tak bardzo, że
może lepiej je zakończyć...? Wtedy jest potrzebny
wolontariusz, ten kind-hearted one — o niezwykłym,
czułym sercu, który „zrozumie i zaakceptuje” (2. zasada Samarytan) dzwoniącego takim, jakim on jest.
Ta wolność dzwoniącego jest pełna. Aż do życiowego maksimum. Jakiego?
„Dzwoniący nie traci wolności do podejmowania swoich własnych decyzji, włączając decyzję
zabrania swojego własnego życia, i ma wolność do
przerwania kontaktu w każdym momencie” (A caller
does not lose the freedom to make his own decisions,
including the decision to take his own life, and is free
to break contact at any time) (3. zasada Samarytan).
Dzwoniący decyduje o wszystkim. My mamy mu
towarzyszyć tak długo, jak on tego od nas wymaga
(może przerwać kontakt w każdym czasie), dać mu
znak, że w tej chwili jest ktoś życzliwy, kto go rozumie. To tyle. I aż tyle. Więcej nie potrzeba. Inaczej
naszej roli jako wolontariusze nie postrzegajmy.

Uzdrowieńcza moc Waszej miłości
— nie próbujcie robić czegoś innego
To dlatego Chad dokonał takiego zapisu w kronice Olsztyńskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy
Przyjaciel”:
„JESTEM SZCZĘŚLIWY, ŻE MOGĘ SKIEROWAĆ PRZESŁANIE DO WOLONTARIUSZY
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W OLSZTYNIE. A TO DZIĘKI TEMU, IŻ ANDRZEJ
I ANDRZEJ PODRÓŻOWALI CAŁĄ NOC, ABY
ZOBACZYĆ MNIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM I PRZYWIEŹLI ZE SOBĄ KRONIKĘ”.
„Co chcę Wam przekazać to: wierzcie w uzdrowieńczą moc Waszej miłości, którą przekazujecie
dzwoniącym. Nie próbujcie być za bardzo doskonali, nie bądźcie imitacją profesjonalnych ekspertów.
Zaprzyjaźnianie się i terapia słuchania, które zostały
zapoczątkowane przez Samarytan udowodniły, że
są skuteczne w suicydalnej prewencji w 27 krajach
świata. Nie próbujcie robić czegoś innego”.
To dzwoniący decyduje, o czym chce rozmawiać. I czy jest mu potrzebne wsparcie modlitewneczy Boga. Jeśli tego nie chce, nikt mu nie będzie tego
narzucał. Nie ma mowy o robieniu czegoś na siłę
w kontekście miłości do dzwoniącego.

Telefony zaufania to nie placówki
bez Boga
Dlatego zaskakują takie uwagi, jak na niedawnej
konferencji prasowej w Olsztynie, że skoro są placówki używające „katolicki” w nazwie, to coś z góry
narzucają, ograniczają dzwoniących.
Czy tak jest naprawdę? Czy „katolicki” oznacza
w tym wypadku duchowość, szukanie wsparcia,
przy pomocy wolontariusza, w Mocy Najwyższego?
A nawet jeśli niewierzący ma porozmawiać o mocy
miłości, miłosierdziu i współczuciu oraz empatii,
którą mu okazują wierzący wolontariusze, to traci?
Czy zyskuje?
Niektórzy odczytują 7. zasadę Samarytan jako
myśl, iż telefony zaufania mają być areligijne, zupełnie bez Boga. Bo wolontariuszowi nie wolno narzucać! Mylą się uważając, że telefony zaufania to placówki bez Boga. Mylą samego Boga z narzucaniem
Boga. Niezmiennie bowiem obowiązuje wolontariusza w telefonie zaufania zasada: w czasie rozmowy
najważniejszy jest dzwoniący i najważniejsze są sprawy, o których on chce mówić. Włączamy w to Boga
i Jego Moc. I naszą modlitwę!
Wielu wolontariuszy właśnie z modlitwy czerpie siłę, by nieść nadzieję. Maria Konopnicka pisała:
„W niezgasłe gwiazdy ufam wśród zawiei. Przeciw
nadziei”. Bo dzwoniący to nie do końca człowiek,
który w nic już nie wierzy i na nic nie ma nadziei17…
/piśmiennictwo w redakcji/

17. Słowa Oriany Fallaci, por. R. Grzela, Podwójne życie reporterki. Fallaci. Torańska, Prószyński i S-ka, Warszawa 2017, str. 340.
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Zatrzymaj się
na chwilę...
Tym razem chcę się umówić z Czytelnikami Naszej Gazety na pożegnalny spacer, gdyż podjęłam
decyzję o zakończeniu mojego do niej pisania. Nie
chcę jednak, żeby to było pożegnanie smutne.
Jest wiosna, nie tylko przyroda budzi się do
życia, ale i my — ludzie, zyskujemy nową energię,
nowe siły i zapał oraz nowe nadzieje, że będzie lepiej, ciekawiej i radośniej.
Żegnając się życzę zarówno piszącym, jak i czytającym „Naszą Gazetę”, tekstów bardzo ciekawych, głębokich oraz przydatnych w telefonicznym
pomaganiu. Jest we mnie prawie pewność, że te życzenia się spełnią, z czego i ja też będę korzystać.
Zatrzymując się ten ostatni raz w naszym wspólnym życiowym biegu, proszę wszystkich mi w nim
towarzyszących o zrobienie swoistego remanentu,
takiego głębokiego podsumowania tego, co nam
daje służba w telefonie zaufania.
Jednocześnie będę prosić wszystkich, którzy tę
służbę ciągle będą pełnić, o zastanowienie się nad
tym, co jeszcze można byłoby z siebie dawać tym
z pomocy i wsparcia korzystającym, i co w tym pomaganiu można udoskonalić.
Ja, odchodząc na boczny tor, na którym mam
wprawdzie nadzieję spotykać dalej osoby raczej mi
znane i bliskie, oczekujące ode mnie wsparcia, podpowiedzi czy chociaż zapewnień, że wszystko ma
też dobrą stronę — nie mam żadnych wątpliwości,
że to nasze pomaganie więcej daje nam niż tym, którym staramy się pomagać.
Z wszystkich potrzeb zawsze najważniejszą była
dla mnie potrzeba BYCIA POTRZEBNĄ i właśnie
telefon zaufania dał mi możliwość realizacji tej potrzeby, likwidując przy okazji moje, kiedyś olbrzymie, kompleksy, dając poczucie samorealizacji i bardzo dowartościowując.

Niezależnie od towarzyszącego mi nierzadko
poczucia bezradności czy niezrozumienia niektórych ludzkich postaw, ta służba dała mi wiele dowodów, że nawet w bardzo trudnych sytuacjach ludziom można pomóc, że można im wrócić wiarę nie
tylko w siebie, ale i w drugiego człowieka, że można
dodać sił do walki z i do walki o.
Mam prawie pewność, że bardzo podobne odczucia mają prawie wszyscy, którzy podjęli się tej telefonicznej pomocy, że prawie wszyscy odczuwają,
że ich życie stało się bogatsze i ciekawsze, że zwiększyła się ich wiedza o wnętrzu człowieka i o czynnikach wpływających na ludzką psychikę, że uwierzyli w swoje możliwości skutecznego pomagania
ludziom przeżywającym życiowe kryzysy.
Telefoniczne pomaganie jest jednym z elementów życia, a życie, jak wiadomo, ma złe i dobre
strony, i zawsze jest w nim obszar, w którym można
coś zmienić, który można udoskonalić i wzbogacić.
Dlatego namawiam, żeby ci wszyscy, którzy
potrafili się zatrzymać w drodze, którzy odczuli
potrzebę wniknięcia w swoje wnętrze i dokonania oceny swojego życia, zastanowili się, co można
i w sobie, i w telefonicznym pomaganiu udoskonalić,
co wprowadzić, a czego uniknąć.
Życie ciągle przynosi nowe problemy, rozwój
technik komunikowania się daje nowe możliwości,
ale i coraz większe zagrożenia, z którymi w telefonicznym pomaganiu też trzeba się zmierzyć.
Wymaga to nie tylko chęci, ale i zwiększania
wiedzy o tych zagrożeniach oraz wiary, że możemy
temu sprostać zmniejszając chociaż trochę ich negatywny wpływ.
Szczerze tego życzę i myślami obiecuję wszystkich wspierać!
Z serdecznościami, Barbara Skurzyńska
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Notatka o książce

Korneliusz POLICKI

Sztuka mądrego życia
Filozofia mądrości
Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego
Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2015

Mając do wyboru życie święte, szczęśliwe, dobre, szlachetne, ciekawe, mądre, bogate, spokojne,
radosne… – chyba nie wybrałabym życia mądrego,
ale po przeczytaniu polecanej dziś książki o sztuce
mądrego życia, mogłabym mieć wątpliwości. A te
wątpliwości wynikałyby z przekonania, że życie mądre zawiera w sobie wiele innych wartości.
Korneliusz Policki w swojej książce zgromadził
bardzo dużo „złotych myśli” nie tylko J. I. M. Bocheńskiego, ale również starożytnych filozofów oraz
Artura Schopenhauera, Tadeusza Kotarbińskiego
i innych myślicieli od średniowiecza do nowożytności.
Nie zabrakło też wielu cytatów z Ewangelii,
a nawet mądrości ludowych.
Z bardzo wielu zgromadzonych cytatów oraz
komentarzy do nich wynika, że życie według zasad
mądrości nie jest łatwe, ale ich stosowanie może
uczynić to życie bardziej szczęśliwym i spełnionym.
W ramach zachęty do przeczytania książki zacytuję słowa J. I. M. Bocheńskiego:
„Jeśli chcesz coś zrobić dla siebie, musisz koniecznie — i to jest nieodzowny warunek — znaleźć trochę czasu dla siebie, codziennie choć chwilę.
Chwilę, w której mógłbyś pomyśleć.
Rzecz niełatwa, bo świat ciągnie nas do myślenia
o wszystkim, tylko nie o sobie.
Ale uwierz mi, trzeba myśleć o sobie, bez tego
z ciebie nic nie będzie.
Powtarzam, to jest nieodzowny warunek: codziennie znaleźć chwilę, w miarę możliwości, na
myślenie o sobie”.
Rozważania o sztuce mądrego życia autor zawarł w 4 grupach tematycznych:
A. Maksymy ogólne
B. Maksymy dotyczące naszego zachowania
wobec nas samych
C. Maksymy dotyczące naszego zachowania
wobec innych ludzi
D. Maksymy dotyczące naszego zachowania
wobec toku wydarzeń na świecie oraz losu

Chcąc przybliżyć czytelnikom „Naszej Gazety”
rozważania o sztuce mądrego życia, ograniczę się
do niektórych cytatów, które do mnie najbardziej
przemawiają.
Barbara Skurzyńska

Maksymy ogólne
Chcąc ocenić sytuację jakiegoś człowieka pod kątem szczęścia, nie należy dowiadywać się, co go raduje,
lecz co go trapi.
A. Schopenhauer
Zachowuj zawsze pogodę ducha i mów sobie codziennie „świetnie jest”.
Podręcznik seminaryjny
Wejdź w siebie. Tam mieszka prawda.
św. Augustyn

Maksymy dotyczące naszego
zachowania wobec nas samych
Ważną rzeczą, jeśli chodzi o mądrość życia, jest
właściwa proporcja miedzy uwagą poświęconą teraźniejszości i przyszłości, tak żeby żadna z nich nie odbiła
się na drugiej.
A. Schopenhauer
Zachowaj we wszystkim umiar.
Bądź ostrożny w swoich sądach.
Przekładaj wiele małych przyjemności nad niewiele
wielkich.
Postępuj tak, aby twoje życie zawsze miało sens.
Znajdź codziennie chwilę do namysłu nad sobą.
J.I.M. Bocheński
Aby żyć całkiem rozważnie i wyciągać z własnego
doświadczenia cała naukę, jaka w nim jest zawarta,
trzeba często myślą wracać wstecz.
A. Schopenhauer
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Postępuj tak, abyś znalazł życzliwość i pomoc u ludzi. Bądź uprzejmy.
Sprawdź przed ważną decyzją, czy nie bierzesz
swoich życzeń za rzeczywistość, żeby nie wpaść w błąd
myślenia życzeniowego.
J.I.M. Bocheński
Nieszczęśliwe zdarzenie już nastąpiło. A więc już
nic go nie odmieni, nie należy dopuszczać do siebie
myśli, że mogłoby być inaczej, ani tym bardziej myśli,
w jaki sposób można byłoby odwrócić nieszczęście,
gdyż właśnie ta myśl potęguje ból, tak iż człowiek staje
się samodręczycielem.
A. Schopenhauer
Prawdą jest, że nie da się zmienić człowieka całkowicie, niełatwo jest go przerobić i dlatego trzeba bardzo
uważać, kiedy się kogoś sądzi.
Musimy się liczyć z naszą naturą, z wrodzonymi cechami i skłonnościami.
Nie jest jednak prawdą, że nie da się w tym nic
zmienić.
J.I.M Bocheński

Maksymy dotyczące naszego
zachowania wobec innych ludzi
Aby przebrnąć przez życie, należy wziąć ze sobą znaczny zapas ostrożności i wyrozumiałości. Pierwsza chroni
przed stratą i szkodą, a druga przed sporem i kłótnią.
A. Schopenhauer
Bądź ostrożny w stosunkach z innymi ludźmi.
Trzeba być ostrożnym, bo ktoś może drugiemu zaszkodzić, pobić go, okraść, obmówić, oczernić, oszukać,
wykorzystać czy donieść, bo nie zawsze doniesienie jest
zabronione przez sumienie.
Przedkładaj samotność nad towarzystwo, bo jak
mawiał J. Tischner: „Samotność to swoboda ducha”.
Myśl i czuj niezależnie od innych.
Nie przywiązuj się zbytnio do nikogo i niczego.
Do każdego spotkanego człowieka podchodź
z uśmiechem.
Darz każdego człowieka, oprócz wrogów, sympatią,
ale nie wszystkich jednakową.
O ile możesz tego unikać, nie mów nikomu rzeczy
nieprzyjemnych.
Nie uznawaj za prawdę żadnego twierdzenia tylko dlatego, że jest wydrukowane albo wypowiedziane
w środkach masowego przekazu.
J.I.M Bocheński
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Nie istnieje taki charakter, który można byłoby pozostawić samemu sobie i puścić samopas.
Każdy wymaga kierowania za pomocą pojęć i maksym.
A. Schopenhauer
Ani cechy wrodzone, ani nabyte nie mogą decydować o tym, kim jesteś i kim chciałbyś być. Cechy wrodzone czy nabyte mogą tylko ułatwić lub utrudnić drogę
do człowieczeństwa.
To, kim będziesz, zależy tylko od ciebie samego. Bo obok tych dwóch czynników, na szczęście, jest
w człowieku jeszcze coś, co zależy od niego: cechy wypracowane w świadomej pracy nad sobą.
J.I.M. Bocheński

Maksymy dotyczące naszego
zachowania wobec toku wydarzeń
na świecie oraz losu
Nie przejmuj się tym, na co nie masz wpływu.
Jeżeli się nam uda odnaleźć boski sens w naszym
losie, w tym, co się zdarza i zdarzyć może, to nagrodą
za to będzie pogoda ducha.
Zajmuj się sprawami, które od ciebie zależą, a nie
tymi, które od ciebie nie zależą.
Powziętą decyzję wykonaj mocno i wytrwale. Decydowanie nie kończy się na powzięciu postanowienia.
Klasyczni filozofowie mówią, że decyzja to byt duchowy,
to system, na który składa się szereg aktów rozumu
i woli, które następują na przemian i zazębiają się wzajemnie, tworząc jeden nieprzerwany łańcuch.
J.I.M. Bocheński
Ogólna zasada postępowania zakłada, że decyzje
powinny być jak najszybsze i jak najbardziej stanowcze.
Sprawność decyzji potrzeba wychować i wypracować jak wszystkie inne cnoty.
Są wprawdzie ludzie, którzy przychodzą na świat
z lepszymi predyspozycjami pod tym względem niż inni,
nigdy jednak sama natura nie daje tego, co może dać
praca nad sobą.
Do osiągnięcia pełni sprawności decydowania potrzeba, by nasze działanie na każdym kroku było przez nas
kierowane, planowane i kontrolowane, aby niczego nie
robić na oślep, ale starać się w każdym położeniu działać
z rozmysłem i przewidywać skutki naszego działania.
Człowiek dojrzały powinien być artystą decyzji i ma
ścisły obowiązek dbania o swoje zdrowie psychiczne
i fizyczne, bowiem również choroby somatyczne mogą
prowadzić do utrudnień w podejmowaniu decyzji.
A. Schopenhauer
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Telefony Zaufania w kraju

Katolicki Telefon Zaufania w Katowicach
Pierwszy dyżur
Nie zapomnę mojego pierwszego dyżuru. Wiedziałam, że być może przyjdzie mi stanąć w obliczu
cierpienia, że przyjdzie mi wysłuchać człowieka,
który odczuwa strach, lęk czy samotność.
Z ludzkiego punktu widzenia stanę może bezradna wobec problemów rozmówcy, ale przecież
to nie przypadek, że znalazłam się w tym miejscu.
To Bóg mnie tam posłał, pomimo mojej grzeszności
i moich ograniczeń. Może chce, bym przez tę posługę poprowadziła kogoś do Chrystusa?
I nagle zadzwonił telefon. Byłam przerażona…
Moja rozmówczyni odezwała się ciepło. Ufała, że ktoś ją wysłucha i zrozumie. Jej miły głos nie
sygnalizował zrazu ogromu cierpień, jakie były jej
udziałem. Starałam się towarzyszyć jej w niesieniu
tego krzyża i zapewnić, że nie ma takiej sytuacji,
z której by Chrystus człowieka nie podniósł.
Motyw cierpienia i samotności będzie się potem
przewijał w większości prowadzonych rozmów.
I tylko prawda, w którą wierzę i przyjmuję
z wdzięcznością, że to Chrystus dźwiga z człowiekiem ten krzyż, pomoże nam nieść dalej swoje cierpienia, trudy i lęk przed samotnością. Każda rozmowa — ta trudna i ta radosna (bo takie też bywają),
jest dla mnie darem, uczy pokory, dystansu do życia
i do własnych problemów.
Marta

Pan Bóg ma poczucie humoru!
To już nasza trzecia rozmowa. Każda jest długa (limitowana godzina), poważna i bolesna dla
rozmówczyni. Opowiada o życiowych zranieniach
i o tym, jak Bóg ją z nich uzdrawia. Uważne śledzenie zwierzeń pozwala mi dostrzec pewne niebezpieczeństwo i delikatnie zwrócić na nie uwagę. Kiedy
informuję, że czas naszej rozmowy niedługo dobiegnie końca, słyszę:

—— No to jeszcze, żeby pani się trochę pośmiała,
opowiem, jak się przekonałam, że Pan ma poczucie humoru. To było kilka dni po tym, jak
zdobyłam prawo jazdy. Jechałam do kościoła,
spieszyłam się. Nagle zatrzymuje mnie patrol.
—— „Nie zapaliła pani świateł — informuje policjant.
—— Niemożliwe!
—— Proszę wyjść i zobaczyć”.
Wychodzę. Faktycznie, nie zapaliłam.
„O Matko Boska! — mówię uradowana — Jak
dobrze, że mnie pan zatrzymał, jechałabym dalej po
ciemku!” Facet dosłownie zbaraniał. Takiej reakcji
chyba się nie spodziewał. Ale to nie było żadne zagranie z mojej strony, nawet bym nie zdążyła czegoś
takiego wymyślić.
„Widzę, że prawo jazdy świeżutkie. Dowód rejestracyjny proszę”.
Otwieram tylne drzwi, z siedzenia biorę torebkę, którą tam rzuciłam. O Boże, jak wygląda dowód
rejestracyjny?! Trzęsącymi się rękami usiłuję w pliku
podanych mi przez męża dokumentów znaleźć ten
cholerny dowód. Wiem, że jest, ale który to?! Zrezygnowana podaję plik policjantowi i mówię: „To na
pewno tam jest, ale niech pan sam poszuka”. Znowu
zaniemówił. Kiedy odzyskał głos, powiedział zrezygnowany: „Dobrze, wierzę. Niech pani już jedzie”.
Ufff! Dzięki Bogu. Ruszam. Nagle znów lizak
i zatrzymanie. Jednak mandat? Trudno, zasłużyłam.
—— „Tak?
—— Nie zamknęła pani tylnych drzwi!”.
Obie wybuchamy śmiechem. Tym kończy się nasza rozmowa.
Ewa Krakowczyk

Co wniosła w moje życie posługa
w KTZ?
Cisza i spokój, czas na modlitwę i refleksję.
Z radością i… lekkim niepokojem czy podołam,
przychodzę tutaj, żeby służyć i może odpocząć.
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TAK, zwyczajnie odpocząć w tych małych czterech
ścianach (pierwsza siedziba telefonu) od krzątaniny
domowej, od natłoku spraw w pracy i wielu aktywności poza domem i pracą.
Spotkanie z dzwoniącymi uczy mnie WIELKIEGO
dystansu do siebie, swoich spraw, problemów, trudności. Bycie TU I TERAZ w tej szczególnej rzeczywistości, życie CHWILĄ OBECNĄ. Za każdym telefonem stoi konkretna osoba i chcę być dla niej, żyć dla
niej, po prostu słucham. Uczę się tracić siebie, swoje
pomysły, swoją koncepcję, swoją wiedzę, swój punkt
widzenia. Każdy dźwięk telefonu to szybki akt strzelisty „CHWAŁA OJCU I SYNOWI…” za tego po drugiej stronie słuchawki i ze spokojem zdaję się całkowicie na DUCHA ŚWIĘTEGO i wsłuchuję w JEGO głos,
bo cóż ja sama mogę powiedzieć lub odpowiedzieć.
Tak się składa, że zdecydowana większość moich
rozmów to sprawy rodzinne i relacje, a najczęściej
ich brak, między małżonkami, rodzicami, dziećmi,
dalszą rodziną i bliskim otoczeniem. Jestem w środku tych spraw, bo mając rodzinę sama uczestniczę
w różnych aspektach życia rodzinnego, tych pięknych i tych trudnych.
Wsłuchuję się w problemy dzwoniących, które
po ludzku WSZYSTKIE mnie przerastają i TYLKO
z BOŻĄ pomocą jestem w stanie ogarnąć to cierpienie, ból, smutek, złość, samotność, radość, szczęście, zadowolenie. Cieszę się, że mają do kogo zadzwonić, mają komu o tym powiedzieć, wykrzyczeć,
wypłakać, pożalić się, ucieszyć, zadumać, pomilczeć.
BARDZO dziękuję za CAŁĄ grupę posługujących w KTZ. Jesteście dla mnie ŻYWYM, autentycznym Kościołem. WIELKIE DZIĘKI.
Bogumiła Warząchowska

Mój niedzielny dyżur
Spojrzałam na zegarek. To już ta pora. Za chwilę
podniosę słuchawkę i usłyszę głos osoby zmagającej się z jakimś problemem — błahym, a może tak
trudnym, że będę w stanie tylko milczeć. Może to
będzie ktoś z depresją albo z pretensjami do Pana
Boga za zesłanie cierpienia. Kłębią się też w mojej
głowie wątpliwości, czy będę umiała odpowiedzieć
na zadane pytanie, dać nadzieję, wesprzeć…
—— Katolicki Telefon Zaufania. Słucham…
—— Dzień dobry pani Magdo. Dzwonię, żeby głośno
komuś powiedzieć to, co czuję i o czym myślę.
I potoczyły się słowa gorzkie, oskarżające, szukające winnych. Emocje sięgały zenitu. Trzydzieści lat na wózku to zabrane marzenia, niezrealizowane plany i prawie nieustający ból.

—— Nikt nie cierpi tak, jak ja. Czy ktoś to zauważa?
—— Czy ja dobrze słyszę, że „gdyby wszyscy byli silni
jak konie, to nikt nikomu nie byłby potrzebny”?
I pani naprawdę tak uważa, że mój wózek, to
nie ostatnie słowo w życiu i mam szansę na trochę radości?
Bezsilność wobec cierpienia jest nie do zniesienia. Odwieczne pytanie „dlaczego ja” prawie zawsze zostaje bez odpowiedzi.
—— Katolicki Telefon Zaufania. Proszę…
—— Panie Piotrze, pokłady dobra, jakie może pan
uruchomić, tkwią właśnie w panu. Warto je
odkryć, ale też warto poszukać „grzechów”
u siebie.
—— Spróbuję. Może uda mi się pokonać zazdrość.
Mówi pani, żeby pokonać chęć otwierania
skrzynki mailowej żony? I nie podsłuchiwać rozmów telefonicznych?
—— Tak, brak zaufania może zniszczyć wasz związek.
Usadowiłam się wygodniej w fotelu.
—— Katolicki Telefon Zaufania. Słucham…
—— Witam cię, Haniu.
—— Znów myślałam o tym, żeby się pociąć żyletką,
ale jednak najpierw zadzwoniłam do pani. Nie
radzę sobie z autoagresją. Przyjemność sprawia mi oglądanie filmów, w których jest dużo
przemocy i krwi. Często myślę o samobójstwie.
Mogę o coś zapytać?
Pytań było wiele, dziecięco prostych, bo Hania
jest niepełnosprawna intelektualnie. Pojawiło się, jak
zawsze, również to najtrudniejsze: jak przebaczyć
mamie?
Trudno przebaczyć mamie, która odrzuciła swoje dziecko, nigdy nie okazała mu ani troski, ani miłości. Konsekwencje matczynego zachowania ponosi
do dziś, dorosła już, Hania.
—— To, że do was dzwonię, pomaga mi żyć. Ufam
wam. Proszę o modlitwę, bo ja z modlitwą to
raczej kiepsko.
Rozmowa z Hanią trochę ją wyciszyła. Potrzebowała umocnienia. Na jak długo jej to wystarczy?
—— Katolicki Telefon Zaufania. Proszę…
—— Jesteśmy powyżej wieku średniego. Czy warto
pielęgnować nasz związek? Czy nie jesteśmy za
starzy, żeby się pobrać?
—— Warto dbać o miłość. Pan Bóg obdarzył was
czymś wspaniałym.
—— Katolicki Telefon Zaufania. Słucham…
—— Rozmowa ze mną nie będzie ani miła, ani interesująca. Nikt nie chce ze mną rozmawiać, bo
jestem nieudacznikiem, mało ciekawą osobą.
Nie mam żadnych zalet. Nie jestem towarzyski,
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nie mam nowego modelu smartfona. Nawet Pan
Bóg się ode mnie odwrócił i w niczym mi nie
pomaga. Tylko proszę nie zaprzeczać i mnie nie
pocieszać i nie kazać mi bardziej wierzyć w siebie.
—— Nic z tych rzeczy? Nie spodziewałem się takiej
reakcji. Rozbawiła mnie pani słowami, że „szara
mysz” też może być sympatyczna i ważna. Bóg
jest blisko i z Nim mogę wszystko? Naprawdę?
Dyżur powoli dobiega końca. Jeszcze tylko pan
Marek z Lubelszczyzny zapytał, jak znaleźć żonę,
a ktoś inny o to, jak wyjść z lekomanii oraz kiedy
będzie dyżurował kapłan.
Jak się okazuje, nie trzeba wielu słów, wystarczy być z rozmówcą i słuchać. Na podstawie tych
kilku fragmentów rozmów można odpowiedzieć na
pytanie, co daje ludziom wzięcie do ręki słuchawki
i wybranie numeru telefonu zaufania.
Teresa K.
Imiona przypadkowe
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odpowiadam: „Mnie w takiej sytuacji pomaga modlitwa. Może wspólnie zmówimy różaniec?”. „Dobrze”. Jestem trochę zaskoczona, ale rozpoczynamy. W miarę odmawiania kolejnych dziesiątek moje
zaskoczenie rośnie. Po pół godzinie słyszę radosne:
„Dziękuję. Tego mi było potrzeba”. „??!!” To była doskonała lekcja pokory.

Zawsze…
modlę się za każdego rozmówcę, wszystkich
traktuję poważnie, również wygłupiającą się młodzież. Ich reakcje są różne: raz „dziękuję”, raz potok
wyzwisk i wulgaryzmów. Nie odkładam słuchawki,
nie daję się sprowokować. W gruncie rzeczy żal mi
tych zagubionych, młodych ludzi, często wyobcowanych ze świata piękna i wartości. Może za kilka
lat, jeśli pojawi się w ich życiu prawdziwy problem,
będą wiedzieli, gdzie dzwonić.

Dyżuruję, bo…
Krótka kronika telefonicznego
powiernika
Krótka, bo niespełna dwuletnia. Zaczęło się na
spotkaniu rejonowym naszej wspólnoty, gdy padła
prośba o posługiwanie w Katolickim Telefonie Zaufania. Warunki spełniam… Dzwonię, zostaję przyjęta. „Niby nic, a tak to się zaczęło”.

Pierwsza rozmowa
Ręka drży przy podnoszeniu słuchawki, głos przy
powitaniu. A w myśli tłuką się słowa: „Nie martwcie
się o to, co macie mówić” (Mt 10,19).
„Nasze babcie były rodzonymi siostrami. Czy
możemy się pobrać?”. „Nie wiem. Proszę zadzwonić za pół godziny, upewnię się”. Szybki telefon do
kapłana-eksperta i jego pewna odpowiedź: „Tak”.
Z jakąż radością przyjął ją rozmówca, gdy tylko udało mu się dodzwonić.

Z biegiem czasu…
nauczyłam się rozpoznawać stałych rozmówców, prowokatorów, wygłupy młodzieży. W kontekście tych ostatnich zdarzyła mi się pouczająca
historia. Młody głos skarży się — dość jednak spokojnym tonem — że ze względu na wiarę i jej praktykowanie jest odrzucany przez otoczenie. „Stary
numer” — myślę w duchu, ale zgodnie z prawdą

ludzie dzwonią. Czuję się potrzebna. Rzadko
można dać radę, ale zawsze można pomóc. Każdy telefon to jak latarnia Diogenesa, który wołał:
„Szukam człowieka”. Rozmówcy potrzebują przede
wszystkim zrozumienia ich przeżyć, uczuć. Często czują się niedowartościowani, zakompleksieni,
bezradni, samotni, niekochani. Nieraz opowiadają
o bolesnych doświadczeniach z dzieciństwa lub młodości, które wymagają uzdrowienia wewnętrznego.
Wiem, że Bóg może tego dokonać. Ja chcę być tylko
narzędziem w Jego ręku, które nie zrani ani Jego,
ani „materiału”, na którym „pracuję”. Nie naprawię
świata, nie uszczęśliwię ludzkości, nie sprawię, by
krzywdzący zmienił swoje decyzje. Nie cofnę przeszłości. Ale dążę do tego, by wszyscy rozmówcy
poczuli się rozumiani, dowartościowani, silniejsi, by
z odwagą stawili czoła problemowi. Najtrudniej jest,
gdy nie widzą go w sobie, lecz wyłącznie w innych.
Wtedy pozostaje nadzieja i jeszcze gorętsza za nich
modlitwa. To posługiwanie sprawia, że sama czuję
się szczęśliwsza, własne problemy widzę we właściwych proporcjach, doceniam to, co mam. To pobudza do dziękczynienia. I dyżuruję, bo każda rozmowa to spotkanie z drugim człowiekiem, a jak pisał śp.
ksiądz Jan Twardowski: „Ktokolwiek nas spotyka od
Niego przychodzi / jeśli mniej religijny --- bardziej
chrześcijański (…) / niekiedy łzę urodzi ważniejszą
od twarzy (…) / czy byliśmy prawdziwi — sprawdził
mimochodem”.
Ewa Krakowczyk
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Konferencja Węgierskich Telefonów Zaufania
(LESZ), 24–26 sierpnia 2018 roku
Coroczna konferencja miała miejsce w uroczej miejscowości Veszprem, niedaleko Balatonu,
ok. 120 km na północny-zachód od Budapesztu.
Tematem przewodnim było pytanie: Jak dbamy
o „strażników dusz ludzkich”? Inspiracją dla tak sformułowanego tytułu spotkania była fraza z „Satyr”
rzymskiego poety Juwenalisa: „Quis custodiet ipsos
custodes?”, czyli: „Kto dba o tych, którzy troszczą
się o innych?”.
To dbanie o „strażników dusz ludzkich” ma
wskazywać, jak ważne są działania na rzecz dawania
wsparcia i ochrony dyżurnym w telefonie zaufania.
Nasi węgierscy przyjaciele dążą do intensyfikacji
takich działań oraz tworzą warunki do niezwłocznego reagowania w przypadku, gdy dyżurny pod wpływem stresu po zakończonej rozmowie (rozmowach) nie byłby w stanie normalnie funkcjonować.
Istnieje funkcja tzw. supervisora, a lista tych osób
dostępna jest w widocznym miejscu w każdej z 18
węgierskich placówek. Osoby pełniące taką funkcję
spotykają się w każdym tygodniu z dyżurującymi,
którzy chcą z nimi rozmawiać. Celem jest tworzenie
autentycznej wspólnoty.
Sposobów wspierania dyżurujących jest naprawdę wiele i przykłada się do tych działań dużą wagę.
Wolontariusze korzystają na przykład z listy przydatnych w trakcie rozmowy zdań, zebranych na plakacie
wywieszonym przed dyżurnym. Jeden raz w miesiącu
omawiane są w większych grupach trudne nagrane
rozmowy, pochodzące z różnych placówek. Należy
wspomnieć, że na Węgrzech LESZ ma jeden numer:
116 123 dla wszystkich 18 węgierskich placówek.
Dzwoniący łączony jest z wolną dyżurującą placówką. Osoby przeżywające osobiste tragedie czy będące w stresie nie mogą w tym trudnym okresie dyżu-

rować, a po przerwie ponownie są szkolone. Ten
wymóg jest ściśle przestrzegany. Węgrzy stosują do
badania stresu u dyżurnych testy używane w armii,
które pozwalają szybko ustalić, jaka jest odporność
na sytuacje stresowe, w jakim stopniu wolontariusz
potrafi zachować spokój ducha. Testy powtarzane są
przed powrotem wolontariusza do dyżurów.
Węgrzy promują także inne działania wspomagające. Organizowane są na przykład spotkania
w grupach osób mających podobne zainteresowania, a wszyscy mogą uczestniczyć w spotkaniach
z ćwiczeniami jogi, grami sportowymi, a nawet
z tańcami (te ostatnie dość mocno praktykowaliśmy
w Veszprem przez dwie szalone noce).
Uwalnianiu dyżurnych od stresów służyć ma
metoda terapii narracyjnej. Wolontariusze opowiadają o tym, co stało się w trakcie rozmowy, ale
stosując lżejszą formę: na przykład w formie bajki
z fikcyjnym określeniem ról, a nawet ich zamianą
(rola metamorfozy), kiedy dyżurny jest osobą dzwoniącą i relacjonuje, co powiedział mu rozmówca,
jednak w sposób swobodniejszy. To ma pomóc zwizualizować problem i bardziej powiązać go z emocjami oraz przełożyć na język emocji.
Długo rozmawiałem z obecną Panią Prezydent
International Federation of Telephonic Emergency Service (IFOTES), Tiną Duvivier. Najbliższy 21. Kongres IFOTES ma się odbyć w dniach 3–7 lipca
2019 r. w Udine na północy Włoch, 100 km od
Wenecji. Tematem ma być „Oddalanie samotności
— budowanie więzi” (Leaving Loneliness — Building
Relationships) — Samotność jako epidemia naszych
czasów. Czekają na nasz entuzjazm i przyjaźń!
Andrzej Dramiński
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