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FORMY
ROZWOJU 
I SAMOROZWOJU

Pierwsza czę�� książki jest
po�więcona r�żnym formom
rozwoju i samorozwoju. Piszę 
o psychoterapii, psychoterapii par
oraz o zmieniających życie
warsztatach rozwojowych. Jest 
też sporo o formach i narzędziach
do samorozwoju. 
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ODCIĘCIE
PĘPOWINY

Druga czę�� książki porusza
temat zdrowego oddzielania się
od rodzic�w. Odrzucenie tego, co
zostało nam narzucone, a co nam
nie służy, jest niezbędne do
budowania własnej tożsamo�ci.
To też rozdział o stawianiu granic
i nauce chronienia ich. Piszę też 
o zmianie, kt�ra rodzi r�żne
reakcje.

04
RELACJE
Z INNYMI

W ostatniej czę�ci książki
skupiam się na relacjach 
z innymi. Piszę 
o budowaniu relacji
opartych na zdrowych
zasadach. Sporo miejsca 
po�więcam lękowi 
przed blisko�cią, kt�ry jest
bardzo powszechny 
i utrudnia wchodzenie 
w relacje. Poruszam też
temat lęku przed
macierzy�stwem oraz
kryzysu w związku. 

03
WEWNĘTRZNA
ZMIANA,
BUDOWANIE
RELACJI ZE SOBĄ

Trzecia czę�� książki 
jest o budowaniu relacji 
ze sobą, o wewnętrznej
zmianie i odkrywaniu siebie.
Ta czę�� jest też po�więcona
przyglądaniu się 
i przepracowywaniu lęk�w,
niewspierających
przekona�, krzywdzących
mechanizm�w 
i schemat�w, kt�re
determinują nasze my�li
oraz zachowania. W tej
czę�ci docieramy głęboko,
odkrywamy i nazywamy.
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Im bliżej siebie i swojego przeżywania
jeste�my, tym bardziej �wiadome jest
nasze życie. Rozw�j i praca nad sobą
zmienia jako�� życia na lepsze. To zmienia
też nas na niemal każdej płaszczy�nie. 
To przywilej, z kt�rego warto korzysta�.
Jestem tu po to, by o tym przypomina�.
 
Więcej moich tre�ci znajdziecie na
Instagramie @elajza oraz na moim blogu
www.elizawydrych.pl.
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O MNIE

Nazywam się Eliza Wydrych-Strzelecka,
jestem psycholożką, psychoedukatorką 
i przyszłą arteterapeutką. Psychologia
fascynowała mnie od zawsze, ale to
do�wiadczenie psychoterapii przeniosło
moje życie na wyższy poziom. Odkryło
przede mną zupełnie nowe obszary.
Pokazało istnienie �wiata, o jakim nie
miałam pojęcia. 

Moją misją jest psychoedukacja,
inspirowanie ludzi do refleksji, do
zadawania sobie pyta�, bycia uważnym. 

ELIZA
WYDRYCH-
-STRZELECKA



Według Słownika języka polskiego PWN odkrycie to „zdobycie wiedzy 
o czym� dotychczas niezbadanym, dotarcie do nieznanych obszar�w”. Z kolei
ol�nienie (iluminacja) w języku psychologii oznacza zjawisko polegające na
u�wiadomieniu sobie czego� dzięki �wiadomym i/lub nie�wiadomym procesom
my�lowym. Pomy�lałam, że te dwa słowa idealnie oddają wszystko, co
przeżyłam w ciągu ostatnich czterech lat. Wej�cie na drogę samorozwoju,
psychoterapia, warsztaty rozwojowe, praca własna pozwoliły mi odkry�
nieznane obszary własnej psychiki. Pokazały mi spektakularną wiedzę, 
kt�ra poprawia jako�� mojego życia. 

Piszę tutaj o odkryciach i ol�nieniach, kt�re zmieniły mnie jako człowieka,
kobietę, c�rkę, siostrę, żonę, przyjaci�łkę, tw�rczynię i przedsiębiorczynię. 
W tej książce odkrywam się przed wami bardziej niż kiedykolwiek. 

Tematyka psychologiczna, a zwłaszcza odkrycia z mojej psychoterapii 
były najlepiej klikającymi się i lajkowanymi tre�ciami w moich kanałach
społeczno�ciowych. Odbiorcy pokochali te tre�ci i czerpali z nich gar�ciami.
Nadal niewiele jest os�b, kt�re otwarcie opowiadają o swojej psychoterapii 
czy drodze rozwojowej. Dzielenie się z innymi tak intymnymi przeżyciami
sprawia, że czujemy się zagrożeni. Sama oczywi�cie filtrowałam te informacje 
i nie m�wiłam o wszystkim, ale tre�ci, kt�re uznałam za odpowiednie,
wprowadzałam na Instagram. To było �wieże, ciekawe i pozwoliło mi edukowa�
swoich odbiorc�w w temacie psychologii. Ludzie dostrzegli w tym warto��, 
a ja poczułam, że psychoedukacja to moja misja. Jestem psycholożką 
z wykształcenia, a obecnie studiuję podyplomowo arteterapię i pomoc 
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psychologiczną z interwencją kryzysową. Mam wiedzę psychologiczną, 
a połączenie tego z do�wiadczeniem własnej psychoterapii i samorozwojem 
w oparciu o psychologię tworzy mieszankę idealną. 

Nasze problemy są uniwersalne i powtarzalne. Przygnębieni z powodu 
jakiej� trudnej sytuacji często my�limy, że nie ma z niej wyj�cia, że jeste�my
beznadziejni i pozostawieni sami sobie. Tymczasem psychologia,
psychoterapia czy psychiatria znajdują rozwiązania na te problemy. 
Wielu ludzi do�wiadczyło lub do�wiadcza tego samego co my. 

Ta książka powstała między innymi po to, by pokaza� wam, że moje problemy,
schematy, lęki, przekonania niewiele r�żnią się od waszych. 

Przeczytacie tu o wielu własnych trudno�ciach, prawdopodobnie dostrzeżecie
schematy czy lęki swoich bliskich, a dzięki tym tre�ciom lepiej zrozumiecie
siebie i innych ludzi. 
 
Napisałam tę książkę także dla siebie, by wszystko podsumowa�, spojrze�
wstecz na drogę, jaką przeszłam, i doceni� to. Niestety wła�nie z docenianiem
samej siebie miałam kiedy� wielki problem. 

Jestem przekonana, że ta książka będzie dla was �r�dłem odkry� i ol�nie�. I nie
mogę się doczeka�, aż mi o nich opowiecie! 

1 1



1CZĘŚĆ 1
Pierwsza czę�� książki jest po�więcona r�żnym formom rozwoju
 i samorozwoju. Zaczynam od psychoterapii, kt�ra pr�cz tego, 

że rozwija, jest r�wnież lecząca. Piszę też o warsztatach rozwojowych,
wyzwaniach, workbookach czy książkach. Nie pomijam narzędzi

rozwojowych, z kt�rych możemy korzysta� samodzielnie i skutecznie  
je łączy� z innymi formami rozwoju. 



01ROZDZIAŁ
PIERWSZY 

O D K R Y C I A  I  O L Ś N I E N I A



Wyobra� sobie dom. Z zewnątrz jest piękny, ma ogr�dek, werandę, elewację 
i duże okna. W �rodku znajduje się sporo pomieszcze�: dobrze wyposażona
kuchnia, przestronny salon, przytulne sypialnie i łazienki. Domownik, dajmy na
to Marek, razem z innymi członkami rodziny regularnie w tych pomieszczeniach
przebywa, dba o nie i sprząta. Jest czysto i pachnąco. 

W domu znajduje się też piwnica, do kt�rej Marek nie wchodził od lat. 
W piwnicy jest straszny syf, bałagan i smr�d. Wszyscy w domu udają, że tego
pomieszczenia nie ma. A tam, pod powierzchnią ziemi mieszkają strachy. Nic
dziwnego, że Marek unika tego miejsca, nie chce tam zagląda� w obawie, że 
cały ten syf na niego spadnie, że będzie musiał staną� oko w oko ze strachami.
Przerasta go to, więc woli udawa�, że wszystko jest w porządku. 

Marek miał nadzieję, że jak zamknie piwnicę na klucz, to wszystko będzie 
w porządku. Niestety tak to nie działa. Wszystko, co zamknął w piwnicy, daje 
o sobie zna�. Na początku subtelnie, z czasem z większym natężeniem. Brud
zaczyna się wylewa� przez szpary w drzwiach, kawałek po kawałku oblepia
�ciany, podłogę i sufit. Smr�d jest coraz większy, wręcz nie do wytrzymania, 
a strachy… strachy naprawdę zaczynają straszy�. Przeszło�� Marka staje się
problematyczna nie tylko dla niego, ale też dla jego bliskich. Osoby, kt�re kocha,
odczuwają dyskomfort, boją się, cierpią, wstydzą się zaprosi� go�ci do domu.
Smr�d sprawia, że członkowie rodziny mają problemy z oddychaniem, duszą 
się, nie chcą przebywa� w tym domu. Marek wie, że sam sobie z tym wszystkim
nie poradzi. Zdaje sobie sprawę, że potrzebuje pomocy w sprzątaniu piwnicy.

14
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METAFORA PIWNICY



Brakuje mu nie tylko odwagi czy siły, ale też narzędzi. Nie ma też wiedzy 
i do�wiadczenia koniecznych do poskromienia strach�w. Zgłasza się do
specjalisty i wsp�lnie zaczynają trudny, pracochłonny i czasochłonny proces.
Każdy posprzątany regał, każdy oswojony lęk i każdy usunięty smr�d poprawia
jako�� życia zar�wno Marka, jak i jego rodziny. 
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PSYCHOTERAPIA TO SPRZĄTANIE PIWNICY 

Uwielbiam tę metaforę, bo doskonale wyja�nia, czym jest psychoterapia i jaki
jest jej cel. Nieprzepracowana przeszło�� daje o sobie zna�. Lęki, traumy, rany
z przeszło�ci, stłumione emocje oraz krzywdzące schematy mają olbrzymi
wpływ na nasze życie. Tkwią w nas, determinują nasze zachowanie i my�lenie,
ale wpływają też na naszych bliskich. W psychoterapii chodzi o otworzenie tej
symbolicznej piwnicy z brudem oraz strachami i wysprzątanie jej z pomocą
psychoterapeuty. 

Trudno nam przyzna�: „Tak, ten syf jest m�j, czas go posprząta�, ale sam nie
dam rady, potrzebuję pomocy”. Dlatego tak podoba mi się powiedzenie, że
psychoterapia jest oznaką siły, nie słabo�ci. 

PSYCHOTERAPIA JEST OZNAKĄ SIŁY, NIE SŁABOŚCI  

Psychoterapia to ciężka praca. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut, ale to
dopiero początek. Gdy wychodzimy z gabinetu, proces jest kontynuowany, 
on się nie ko�czy. Wysnuwamy wnioski, przeżywamy odkrycia i ol�nienia.
Pracujemy nie tylko w gabinecie. Psychoterapia to proces, kt�ry trwa cały 
czas i jeszcze długo po zako�czeniu terapii. Możesz się zajmowa� swoimi
obowiązkami, ale na poziomie nie�wiadomo�ci cały czas wykonujesz pracę. 
W psychologii nazywamy to inkubacją. Informacje są przetwarzane przez
umysł także na poziomie nie�wiadomym. 



Nasz m�zg przetwarza i opracowuje zagadnienia r�wnież bez naszej uwagi 
czy �wiadomo�ci (np. we �nie). Proces psychoterapii jest naprawdę
spektakularny. 

Poruszanie trudnych temat�w bywa bolesne, wielokrotnie w trakcie sesji
bolała mnie głowa, b�l nie odpuszczał do ko�ca dnia, żadna tabletka nie
pomagała. Zdarzyły mi się też wymioty oraz b�le mię�ni. Gdy psychika nie
może czego� znie��, przejmuje to ciało. Podczas psychoterapii często
dokopujemy się do głęboko skrytych lęk�w, pragnie�, traum. Przeraża nas 
to i zaburza spok�j, jaki sobie wypracowali�my. To rewolucja zar�wno dla
psychiki, jak i dla ciała. Sprzątanie tej symbolicznej piwnicy jest ciężką
har�wką.  
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LECZNICZA RELACJA Z TERAPEUTĄ 

Psychoterapeuta jest naszym sojusznikiem, ramię w ramię przechodzi 
z nami przez cały proces. Nazywa rzeczy po imieniu, edukuje, wprowadzając
dawkę psychologicznej wiedzy do naszego życia, oswaja nas z lękami, wspiera,
wsp�łodczuwa, z uwagą nas słucha i nie ocenia. Po prostu jest obok. Dla 
wielu relacja z psychoterapeutą to pierwsza w życiu zdrowa relacja. W moim
przypadku tak wła�nie było. Ta wyjątkowa wię� stała się dla mnie wzorem 
do tworzenia lub naprawiania relacji z innymi lud�mi. Oczywi�cie relacja 
z terapeutą możliwa jest do odtworzenia w okre�lonych warunkach, relacje 
z lud�mi nigdy takie nie będą. I dobrze. Chodzi o to, by do�wiadczy� 
leczniczej relacji z psychoterapeutą i wyciągną� z niej dobre rzeczy, 
kt�re możemy wnie�� do swoich więzi. 

Wyobra�cie sobie relację, w kt�rej jeste�cie ważni, a wasze granice są
respektowane. Pomy�lcie o relacji, w kt�rej nigdy nie staniecie się 



ofiarą manipulacji czy szantażu emocjonalnego. Nie będziecie oceniani 
bez względu na to, co zrobicie czy powiecie. Nie otrzymacie konkretnych
(często bezsensownych) rad, tylko wsparcie. Pomy�lcie o relacji z kim�, kto 
jest wyrozumiały, kto szanuje wasze wybory i traktuje was poważnie. 

Czasami nie mogłam poją� swojej relacji z terapeutką. Podejrzewałam, 
że to jaka� �ciema. Przecież tak się nie da. Byłam pewna, że ona ma mnie 
już do�� i ją nudzę. Raz zebrałam się na odwagę i powiedziałam o swoich
przypuszczeniach. Zobaczyłam zaskoczenie i usłyszałam, że to jakie� moje
wyobrażenie, kt�rego �r�dła zaraz poszukamy (więcej o tym w rozdziale 15.
Słuchacz słucha, nie m�wi). Terapeutka zapewniła mnie, że jest tu dla mnie, 
że jestem dla niej ważna i że cieszy się z mojego progresu. Popłynęły mi łzy,
bo to było takie piękne. 

Podczas terapii kilkukrotnie zastanawiałam się, czy o czym� powiedzie�, 
bo obawiałam się, że zostanę oceniona, a moje zachowanie potępione. Byłam
przyzwyczajona do takich reakcji. Moja psychoterapeutka nigdy nie wydała
oceny czy sądu, zawsze dawała mi mn�stwo wsparcia, wyrozumienia i ciepła.
Kiedy sama siebie krytykowałam, uczyła mnie wyrozumiało�ci i łagodno�ci 
w stosunku do siebie. Gdy wciąż popełniałam te same błędy, tłumaczyła, że 
to proces, że nie da się czego� zmieni� z dnia na dzie�, radziła, bym doceniała
nawet najmniejsze sukcesy, bo to tak naprawdę kroki milowe. Czasami
zadawała pytania, na kt�re nie znałam odpowiedzi. Proste pytania typu 
„Po co?”, „Co pani wtedy czuła?”, „Jak to na panią wpływa?” rozkładały mnie 
na łopatki. „To w porządku nie wiedzie�, dojrzało�� to funkcjonowanie mimo
tej niewiedzy”, słyszałam i kamie� spadał mi z serca.  
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JAK DŁUGO TRWA PSYCHOTERAPIA? 

To kwestia indywidualna, ale też zależna od nurtu psychoterapeutycznego.
Mamy do wyboru psychoterapię kr�tkoterminową bąd� długoterminową.
Wielu psychoterapeut�w pracuje w nurcie integratywnym, kt�ry łączy techniki
z r�żnych szk�ł psychoterapii. Moja psychoterapeutka pracowała ze mną 
w nurcie psychodynamicznym oraz psychoanalitycznym. W procesie
psychoterapeutycznym byłam prawie trzy lata. 

PROCES TERAPEUTYCZNY TO UPS AND DOWNS

Ten proces nie był łatwy, jak zakładałam. Na niekt�rych etapach pięłam 
się niczym wytrawny alpinista, by potem spa�� kilka kilometr�w w d�ł
(metaforycznie m�wiąc, zawsze byłam przypięta liną z psychoterapeutką). 
Były etapy, na kt�rych czułam się przeszczę�liwa, odkrywałam, zmieniałam 
i generalnie bardzo mnie cieszył ten proces, ale przychodziły też mroczne
momenty. Kiedy psychoterapia zaczęła wchodzi� naprawdę głęboko 
i dochodziło do kryzys�w, czułam to całą sobą. Bolała mnie głowa,
wymiotowałam, chciałam uciec, nic nie czu�. To naprawdę trudne chwile.
Wracałam do dzieci�stwa, kt�re ‒ jak się okazało ‒ nie było takie szczę�liwe 
i piękne, jak sądziłam. Analizowałam swoje relacje z rodzicami i dowiadywałam
się, że były i nadal są toksyczne, niezdrowe. Odkrywałam swoje lęki, patrzyłam
im prosto w oczy i kuliłam się ze strachu. Ciężar tego wszystkiego mnie
przytłaczał. M�j �wiat zatrząsł się w posadach. Odkrywałam prawdy o sobie 
i o swoim życiu, kt�re wcale nie były mi na rękę. Odarcie swojego �wiata ze
złudze� jest trudnym, aczkolwiek koniecznym do�wiadczeniem w procesie
budowania swojej tożsamo�ci. 

Najtrudniejsze było dla mnie pierwsze p�łtora roku. W tym okresie
powyciągałam ze swojej piwnicy te najgorsze i największe strachy. 
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Wchodziłam tam prowadzona przez psychoterapeutkę z latarką. �wiatło
rzucane na moje lęki obnażało je, mogłam się im przyjrze� w bezpiecznych
warunkach i stopniowo je oswaja�. Potem zajmowały�my się lżejszymi
tematami, ale raz na jaki� czas pojawiało się co� trudnego, co znowu
rozkładało mnie na łopatki. Składałam się i rozsypywałam na zmianę. Fakt, 
że nie byłam z tym sama, dodawał mi otuchy. Wiedziałam, że kto� nad tym
wszystkim panuje, kontroluje cały proces, ale też, że mogę zaufa� i podda� się
temu procesowi. 

CZY KAŻDY POWINIEN IŚĆ NA PSYCHOTERAPIĘ? 

Osobi�cie uważam, że każdy z nas ma jakie� tematy do przepracowania 
i psychoterapia może by� bardzo pomocna. Jednak nie każdy psychoterapii
potrzebuje. Nie każdy też jest w stanie z niej czerpa�. Może to wynika� między
innymi z braku przestrzeni w życiu na wej�cie w proces terapeutyczny czy
niechęci do rozwoju oraz wprowadzania zmian. Problem może stanowi�
r�wnież brak �rodk�w finansowych i brak umiejętno�ci nawiązania relacji
z terapeutą, opartej na zaufaniu oraz otwarto�ci. 

Zamiast do psychoterapeuty można r�wnież wybra� się na konsultację
psychologiczną. Psycholog zaoferuje wam pomoc psychologiczną, 
a w bardzo trudnych sytuacjach interwencję kryzysową.

Na szczę�cie istnieje wiele form samorozwoju. Odkrywa� siebie można na
r�żne sposoby. Dla mnie jednak kluczowe było, by wyj�� od psychologii, uzna�
ją za podstawę, a potem ruszy� dalej i na przykład zają� się duchowo�cią.
Magda Olech ma takie piękne powiedzenie: „Tam, gdzie ko�czy się
psychologia, zaczyna się duchowo��”. Lubię m�wi�, że zanim przejdziemy 
do duchowo�ci warto posprząta� w swojej głowie przy pomocy narzędzi
psychologicznych i naukowej wiedzy. 



2CZĘŚĆ 2 
Druga czę�� książki porusza temat zdrowego oddzielania się od
rodzic�w, tzw. odcinania pępowiny. Odrzucenie tego, co zostało

nam narzucone, a co nam nie służy, jest niezbędne do budowania
własnej tożsamo�ci. Piszę tu r�wnież o zmianie i o braniu

odpowiedzialno�ci za swoje życie.
 



05ROZDZIAŁ 
PIĄTY 

O D K R Y C I A  I  O L Ś N I E N I A
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Spore odkrycie stanowił dla mnie fakt, że problemy moich rodzic�w nie są moją
sprawą i nie ponoszę za nie odpowiedzialno�ci. Byłam przekonana i całe życie
mnie w tym utwierdzano, że kłopoty członk�w rodziny, a zwłaszcza rodzic�w są
r�wnież moje i mam obowiązek się zaangażowa� oraz udzieli� im pomocy.
Tymczasem dojrzały i odpowiedzialny rodzic nie wciąga dziecka (bez względu na
to, ile ono ma lat) w swoje sprawy. Oczywi�cie dziecko widzi i słyszy, gdy dzieje
się co� złego, ale powinno wtedy usłysze�: „Kochanie, mamy z tatą trudny okres,
jest nam ciężko, ale jeste�my doro�li i sami załatwimy swoje sprawy. A je�li nie
damy rady, zgłosimy się do specjalisty. Nie martw się”. Niestety niewielu ludzi
ma szczę�cie usłysze� takie słowa. Rodzice często szukają w dziecku sojusznika 
i pr�bują je przeciągną� na swoją stronę. Kł�tnie, krzyki, wypominanie 
i oskarżanie nierzadko są na porządku dziennym. 

Od dziecka byłam bardzo zaangażowana w sprawy i problemy dorosłych. To była
moja codzienno��. Nikt nigdy mnie przed tym nie chronił, mimo że jako dziecko
nie powinnam słysze� pewnych rzeczy. Byłam za mała, by cokolwiek zrozumie� 
i by to ud�wigną�. Obciążano mnie wszelkimi problemami. 

Stale byłam zapraszana do �wiata dorosłych. Stałam się powierniczką, 
a w pewnym momencie chętnie weszłam w rolę „psycholożki”. Wysłuchiwałam
swoją mamę, wspierałam ją, głaskałam, stałam za nią murem i byłam zła na
wszystkich, kt�rzy ją krzywdzili. To nic innego jak przekraczanie moich granic,
narzucanie mi roli, w kt�rej nigdy nie powinnam się znale��. 

5.  W RELACJI Z RODZICAMI
JESTEŚ DZIECKIEM
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W relacji z mamą czułam, że to ona jest najważniejsza. Ona i jej krzywdy.
Zupełnie nie pamiętam własnego przeżywania, jakby go nie było, jakby nie miało
znaczenia. Czułam, że moją rolą jest wspieranie jej i wysłuchiwanie. Nie było tam
przestrzeni dla mnie. Największą nagrodę stanowiły dla mnie podziękowania
mamy i słowa: „Jeste� taką mądrą dziewczynką”. Cieszyło mnie to, bo szukałam
uznania w jej oczach. 

PARENTYFIKACJA

O parentyfikacji m�wimy, gdy u dziecka kształtuje się odpowiedzialno�� za
emocjonalny i fizyczny komfort rodzica. To nic innego jak odwr�cenie r�l 
w rodzinie. Dziecko staje się osobą, kt�ra dba, pomaga i troszczy się o dorosłego. 
Terapeutka Nancy D. Chase, kt�ra zajmuje się zjawiskiem parentyfikacji, 
zwraca uwagę, że taka forma zaniedbania dziecka nosi znamiona przemocy
emocjonalnej. Tego typu zachowanie miesza dziecku w głowie, a konsekwencje
parentyfikacji będą mu towarzyszy� w dorosło�ci. 

Wiem co� o tym. Zanim poszłam na psychoterapię my�lałam, że moją rolą jest
„by� dla innych”. Po�więcanie się dla kogo�? Nie ma problemu. Branie na siebie
odpowiedzialno�ci za innych? Proszę bardzo. Ja mogę poczeka�, inni są
ważniejsi. Wysłuchiwanie cudzych problem�w, mimo że boli mnie od tego 
głowa? Oczywi�cie. 

W dzieci�stwie czułam się dojrzalsza od r�wie�nik�w. Nic więc dziwnego, że ich
problemy wydawały mi się głupie i błahe. Sama na co dzie� zajmowałam się
poważnymi, dorosłymi sprawami i byłam z tego dumna. Czułam się ważna, bo
odgrywałam ważną rolę. 
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Posiadłam umiejętno�� skanowania twarzy. Wystarczały mi trzy sekundy, by
wiedzie�, co się dzieje. Analizowałam, czy widzę smutek, zło��, rozczarowanie,
gniew, a może rozpacz. Silnie odczuwałam emocje innych, d�wigałam je, jakby
były moje. Zostało mi to do okresu dorosło�ci. Dopiero psychoterapia nauczyła
mnie stawia� granice i chroni� siebie. Cudze emocje nie są moje, nie powinnam
ich przejmowa�. Rozumiem, że kto� jest smutny, ale nie muszę by� smutna
razem z nim. Nie mam poczucia winy, że u mnie wszystko w porządku, nie mogę
się za to biczowa�. 

W parentyfikacji nie ma miejsca na przeżycia dziecka. Ono szybko się uczy, że
inni są ważniejsi. Taka sytuacja sprzyja tłumieniu emocji i rezygnacji z własnych
potrzeb.  

ODCIĘCIE PĘPOWINY

Dlatego tak ważne jest poznanie tego schematu i przeanalizowanie dzieci�stwa
pod tym kątem. Parentyfikacja silnie wiąże rodzica z dzieckiem, przez co dziecko
(nawet w dorosłym życiu) ma trudno�ci z odseparowaniem się, zbudowaniem
własnej tożsamo�ci, znalezieniem przestrzeni na swoje przeżywanie. Mnie
pomogła psychoterapia. Jedynie czę�ciowo żartuję, gdy m�wię, że dzielę swoje
życie na to sprzed psychoterapii i po niej. Ten proces otworzył mi oczy, nauczył
mnie przeżywa� i wyraża� wszystkie emocje (r�wnież te nieprzyjemne, jak zło��
czy gniew), dodał mi odwagi i siły, by się zbuntowa� i zawalczy� o siebie.

R O Z D Z I A Ł  5  
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Z poprzedniego rozdziału już wiecie, że wasza zmiana na początku nie będzie się
podoba� waszym bliskim. Chciałabym was na to przygotowa�, dlatego zapytałam
swoją społeczno��, jakie komentarze słyszeli, kiedy zaczęli się zmienia�, stawia�
granice, by� asertywni. Przeczytacie też, co niekt�rzy usłyszeli po tym, jak zaczęli
korzysta� z usług specjalist�w (psychologa, psychoterapeuty, psychiatry). 

Po co ten rozdział? Postanowiłam skategoryzowa� możliwe reakcje bliskich.
Dobrze pozna� je wcze�niej i się na nie przygotowa�. Ważne też, by je zrozumie�
i zobaczy�, co tak naprawdę się za nimi kryje.

8. TYPOWE KOMENTARZE
BLISKICH, GDY SIĘ

ZMIENIASZ 

8. TYPOWE KOMENTARZE
BLISKICH, GDY SIĘ

ZMIENIASZ  
 

WZBUDZANIE POCZUCIA WINY 

To bardzo częsta reakcja. Jej celem jest ustawienie nas do pionu, zawr�cenie na
starą �cieżkę, kt�ra wszystkim była na rękę. Nasze nowe oblicze jest niewygodne,
zaburza wypracowany, cho� złudny ład i porządek. Wzbudzanie poczucia winy 
to manipulacja. Osoba manipulująca chce, by�my �le się ze sobą poczuli, by�my
żałowali swojego postępowania. Wy w takiej sytuacji możecie by� tylko z siebie
dumni. Z podniesioną głową trzymajcie się swojej drogi!  

„Przecież ja cię tak dobrze wychowałam. Co się z tobą, dziecko, dzieje?” 
„Zmieniła� się, nie tak cię wychowałam” 
„Ale nie rozmawiasz tam o mnie?”
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„Powinna� mie� szacunek do matki i ojca” 
„Odwracasz się od rodziny” 
„Jakim prawem rozmawiasz o nas i naszych problemach z obcą osobą?” 
„Co to za terapia, kt�ra nas dzieli, a nie łączy?” 
„Powinna� poczyta� w Biblii o wybaczaniu i nadstawi� drugi policzek” 
„My�lałam, że jeste� silniejsza” ‒ gdy powiedziałam, że nie dam rady ogarną�
lęk�w mamy 
„Nie masz szacunku dla rodzic�w”  

Wielu rodzic�w w odpowiedzi na stawianie przez nas granic i asertywne
zachowania sięga po argument braku szacunku. M�wienie „stop”, „nie”, „nie
życzę sobie”, „nie zgadzam się”, „nie będzie mnie”, „nie podoba mi się to”, „ranisz
mnie” nie jest przejawem braku szacunku. To komunikowanie własnych potrzeb,
m�wienie o swoim przeżywaniu i stawianie granic w momencie, gdy są
przekraczane. Warto to rodzicom powtarza� jak mantrę.  

DEMONIZOWANIE I ZASTRASZANIE 

Zastraszanie zaraz po wzbudzaniu poczucia winy jest częstym narzędziem 
w rękach bliskich i formą manipulacji. Łatwiej sterowa� i wpływa� na
zachowanie osoby, kt�ra się boi. Wielu z nas jest straszonych piekłem, sądem
ostatecznym, gromem z jasnego nieba. Niekt�rzy demonizują nasze zmiany 
czy fakt, że chodzimy do specjalisty (psychoterapeuty lub psychiatry).

„P�jdziesz prosto do piekła” 
„Oj, zasłużysz ty sobie takim zachowaniem na karę boską” 
„Tam każdemu wmawiają, że ma depresję” 
„Będzie ci kto� w głowie mieszał” 
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„Kto ci taką wodę z m�zgu, dziecko, zrobił?” 
„To dla chorych psychicznie, nie przesadzaj” 
„Nie bierz tych tabletek, bo ci zaszkodzą” 
„Terapia może doprowadzi� do rozwodu” 
„Nastawia cię przeciwko nam” 
„Ja bym nie poszła, bobym się bała prania m�zgu”  

BRAK ZROZUMIENIA 

Osoby, kt�re zaczynają wprowadza� zmiany w swoim życiu, mogą się spotka� 
z kompletnym brakiem zrozumienia ze strony rodziny i przyjaci�ł. Nasi bliscy
niekiedy nie mogą poją�, co się dzieje, z czego wynikają te zmiany. Oczekują
prostego wytłumaczenia, kt�re często jest kompletną bzdurą. Wymy�lenie
wygodnego powodu zdejmuje z nich odpowiedzialno�� i reguluje napięcie.  

„Ona musi mie� co� z głową, skoro ma te napady lękowe i chodzi do psychiatry” 
„Zmieniła� się na gorsze, nic ci nie można powiedzie�” 
„To ta terapeutka kazała ci się tak stawia�?” 
„Chodzisz na terapię? A po co ci to? Masz jaki� problem?” 
„Chyba nie zaczniesz bra� tabletek?” (depresja) 
„Nie masz na co wydawa� pieniędzy?”  

UNIEWAŻNIANIE NASZYCH PRZEŻYĆ 

Możemy spotka� się z unieważnianiem naszego przeżywania, z negowaniem
tego, co m�wimy, ale też z bagatelizowaniem naszych problem�w. Unieważnianie
emocjonalne to akt odrzucenia. To nic innego jak informacja: „Dla mnie twoje
uczucia nie mają znaczenia”. To bardzo raniące i smutne. 
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„Obgadujesz nas, psycholog nie zna prawdy, to twoje subiektywne opowie�ci” 
„Hormonki buzują”
„Przecież ty jeste� z normalnej rodziny” 
„Przecież nie jeste� chora psychicznie”
„W ko�cu się naprawisz” 
„Nie r�b z siebie wariatki” 
„Je�li potrzebujesz terapii, to jeste� słaba” 
„Co ty wiesz o życiu?” 
„Nieprawda, wcale tak nie było” 
„Nie powinna� tak tego przeżywa�” 
„Młoda i głupia” 
„Po co ci to? Nikt cię w domu nie bił. Nie przesadzaj” 
„Jakie ty, dziecko, możesz mie� problemy?” (mam 30 lat) 
„Zajęłaby� się czym�, to by ci depresja przeszła” 
„Przesadzasz” 
„O, jaka mądra! Naczytali�cie się tej psychologii” 

UMNIEJSZANIE ZNACZENIA PSYCHOTERAPII 

Psychoterapia i sam psychoterapeuta r�wnież mogą sta� się tematem dyskusji.
Bliscy często podważają kompetencje specjalisty i nie uznają psychoterapii jako
formy leczenia. Nauka stoi jednak po stronie terapeut�w, o czym �wiadczy wiele
wynik�w bada�. Dojrzały człowiek z tym nie dyskutuje i nie podważa tego.  

„Co to za wymysły?”
„Kiedy� nie było takich bzdur” 
„Chodzisz na to fiu-b�dziu?” 
„Płacisz za pogadanie sobie”
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„Psychoterapeuci sami mają problemy” 
„Nie masz na co wydawa� pieniędzy?” 
„Przecież jeste� zdrowa” 
„Ja tam nie wierzę w takie naciąganie na pieniądze” 
„Chodzisz do jakich� filozof�w, a ja cię teraz nie poznaję. Gdzie moje dziecko?” 
„Obca baba na pewno wie, co ma m�wi�” 
„Niech wam już więcej tych głupot nie gadają, nie mogę tego słucha�” 
„A ty nie masz swojego rozumu? Nie umiesz sama my�le�, tylko do psychologa
lecisz?” 
„Zmieniła� się na gorsze, lekarzy ci się zachciało” 
„Może powinna� zmieni� psychoterapeutkę?” 
„Płacisz terapeutce, żeby ci m�wiła, co chcesz usłysze�”  

OBRAŻANIE

Niekt�rzy rodzice reagują agresją, zaczynają obraża� swoje dzieci. To forma
przemocy psychicznej, naruszenie godno�ci drugiego człowieka. Warto
edukowa� swoich bliskich i wprost nazywa� ich zachowanie.  

„Jeste� egoistką, my�lisz tylko o sobie” 
„Ale cię ta terapeutka wyszkoliła, taka wyszczekana się zrobiła�” 
„Zawsze była� przewrażliwiona” 
„Jeste� głupia, że wierzysz tym szarlatanom” 
„Tylko idioci chodzą do psychologa” 
„Nie masz m�zgu, skoro m�wisz takie rzeczy rodzicom” 
„Nie wierzę, że takie dziecko urodziłam”  
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„ZŁOTE” RADY 

Bliscy prawdopodobnie zasypią was „złotymi” radami. W ko�cu wiedzą lepiej, 
jak wyj�� z depresji, jak poradzi� sobie z traumami, lękami czy krzywdzącymi
schematami. Bawią mnie poniższe komentarze, ale wyobra�cie sobie, że 
słyszycie co� takiego z ust dorosłej osoby. To wręcz przerażające.  

„Przecież wystarczy z księdzem porozmawia�” 
„To nie terapia ci pomogła, tylko moja modlitwa” 
„Wystarczy wzią� się w gar��” 
„Nie masz koleżanek? Przecież ze mną możesz porozmawia�” 
„Po co wyciąga� brudy? Było, minęło. Zapomnij” 
„Przecież ci to m�wiłam, nie musiała� i�� do psychologa”  

IGNOROWANIE 

Niekt�rzy są też ignorowani. Poniżej przedstawiam wypowiedzi dziewczyn, 
kt�re odważyły się i powiedziały rodzicom o swojej psychoterapii. Zostały
zlekceważone. Nikt nie podjął tematu, jakby to się nie wydarzyło. Wy wiecie, 
że to miało miejsce, wiecie, ile was to kosztuje i jaką pracę wykonujecie.
Powinni�cie by� z siebie dumni.  

„Moi udają, że nie słyszą” 
„Raz poruszyłam temat, nikt nie skomentował i nigdy do tego wr�cił” 
„Brak komentarza, totalne zlekceważenie, a ja byłam z siebie tak dumna”  
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ODCIĘCIE SIĘ 

Bliscy, kt�rzy nie potrafią poradzi� sobie z waszą zmianą, stawianiem granic 
i asertywno�cią, mogą całkowicie wycofa� się z relacji, przesta� się odzywa�,
znikną� z waszego życia. To niewyobrażalnie trudne dla dziecka, bez względu 
na to, ile ma lat. Bardzo smutny scenariusz.  

„Matka zrobiła minę, potem przestała się odzywa� na zawsze” 
„Moja mama przestała się ze mną kontaktowa�”  

Jednak poza tymi nieprzyjemnymi i trudnymi w odbiorze komentarzami wasi
bliscy mogą też zareagowa� pozytywnie i wspiera� was. 

PYTANIA O POWÓD 

Wasza zmiana i decyzje mogą budzi� ciekawo��. To jest w porządku. Bliscy chcą
was zrozumie�, zorientowa� się w sytuacji. Takie pytania pokazują, że rodzina
jest otwarta na rozmowę, a wasze przeżycia i do�wiadczenia są dla niej ważne.  

„Czy to przeze mnie chodzisz na terapię?” 
„Wytłumaczysz mi swoje zachowanie?” 
„Co się dzieje?” 
„Widzę, że co� się dzieje, ale nie rozumiem tego. Wytłumacz mi, proszę”  
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WSPARCIE

Niekt�rzy bliscy wykazują się dojrzało�cią, okazują wsparcie, nie mają problemu
z tym, że dziecko idzie swoją drogą, zmienia się, a niekiedy buntuje. Mają
�wiadomo��, że to ważne, a nawet konieczne do zbudowania własnej tożsamo�ci.
Czasem wsparcie otrzymujemy od wszystkich albo tylko od jednej osoby. Każda
taka reakcja jest na wagę złota i chyba wszyscy życzymy sobie takich bliskich.  

„To twoje życie, przeżyj je, jak chcesz. Bąd� szczę�liwa” 
„Dobrze, że poszła�, jestem z ciebie dumna” (to był szok) 
„Tata zapłacił za moją psychoterapię” 
„Mama zawsze mnie wspierała i cieszyła się, że psychoterapia mi pomaga” 
„Reagowali dobrze, byli mi życzliwi. Wierzyli, że psychoterapia mi pomoże” 
„Mama z nadzieją i uznaniem patrzyła na moją drogę. Otrzymałam wielkie
wsparcie (tata ma to w dupie)” 
„Pamiętaj, że jestem obok, bez względu na wszystko”  

„NIC IM NIE POWIEDZIAŁAM” 

Nie ma obowiązku m�wi� bliskim o swojej psychoterapii, o przyjmowanych
lekach czy wizytach u psychiatry. Je�li boicie się ich reakcji, nie jeste�cie na nią
gotowi i wiecie, że tego nie ud�wigniecie, przemilczcie ten temat. To wasza
decyzja. Fakt, że macie obawy, �wiadczy o tym, że wasi bliscy oblali test z bycia
wspierającymi i otwartymi osobami. Gdyby�cie czuli się bezpiecznie i wiedzieli,
że zostaniecie zaakceptowani, nie mieliby�cie żadnych opor�w. Czasem też
niepotrzebnie się obawiamy. Jak wynika z waszych wypowiedzi, wiele os�b
zostało pozytywnie zaskoczonych ‒ spodziewali się najgorszego, a otrzymali 
od swoich bliskich wsparcie.  
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„Nadal o tym nie wiedzą, cho� jestem czwarty rok w terapii” 
„Moi nie wiedzą, boję się powiedzie�” 
„Ja się boję powiedzie�”  

NAZYWAJ TO, CO WIDZISZ, SŁYSZYSZ I CZUJESZ 

Spektakularna wiedza, kt�rą zdobywacie podczas pracy nad sobą, kiedy� była 
wam obca. Podobnie może by� z waszymi bliskimi ‒ oni nie mają o tym pojęcia.
Pamiętacie wypowiedzi w podrozdziałach „Złote” rady, Unieważnianie naszych
przeży� i Umniejszanie znaczenia psychoterapii? Tam jak na dłoni wida� kompletny
brak wiedzy. Wasi bliscy w obawie przed tym, co się z wami dzieje, z lęku przed
zmianą sięgają po swoje stare, sprawdzone schematy. Wywołują w was poczucie
winy, zastraszają was, ignorują lub obrażają ‒ to przecież nic innego jak
manipulacja, przemoc psychiczna, akt odrzucenia własnego dziecka. Nazywajcie
to! M�wcie o tym gło�no za każdym razem, gdy bliscy sięgają po te narzędzia:
„Nie stosuj wobec mnie manipulacji”, „W tym momencie przekraczasz moje
granice emocjonalne”, „To przemoc, nie masz prawa tak do mnie m�wi�”,
„Starasz się wywoła� u mnie poczucie winy”, „To, co pr�bujesz robi�, jest
zastraszaniem, manipulacją”. Oczywi�cie czasami odpowiedzą na to zło�cią 
i agresją. Zapewne usłyszycie, że jeste�cie przemądrzali, że psychoterapia wam
namieszała w głowach i nic już nie można wam powiedzie�, ale gdy nazywacie
rzeczy po imieniu, uzmysławiacie rodzicom prawdziwy cel ich działa�. Dajecie
zna�, że wyra�nie to dostrzegacie i nie zgadzacie się na takie traktowanie. Słowa
waszych bliskich stracą sens, bo u�wiadomią sobie oni, że nie wpłyną na was, 
jak robili to dotychczas. 

Je�li sami nie ustalicie granic i nie nauczycie się ich broni�, nikt tego za was nie
zrobi. 



3CZĘŚĆ 3 
Trzecia czę�� książki dotyczy budowania relacji ze sobą, 

wewnętrznej zmiany i odkrywania siebie. Ta czę�� jest też po�więcona
przyglądaniu się i przepracowywaniu lęk�w, niewspierających

przekona�, krzywdzących mechanizm�w 
i schemat�w, kt�re determinują nasze my�li oraz zachowania. 

W tej czę�ci docieramy bardzo głęboko.
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„Nie chwal dnia przed zachodem sło�ca” 
„Wszystko, co dobre, szybko się ko�czy” 
„Po wielkim �miechu wielki płacz” 
„Jak się polepszy, to się popieprzy” 
„Dobrze, jak jest nie za dobrze”  

Mam wrażenie, że żyjemy w kulturze, w kt�rej poczucie szczę�cia odbierane 
jest jako co� zagrażającego. Wszystkie te powiedzenia sugerują, że szczę�cie
zwiastuje i poprzedza cierpienie, płacz czy katastrofę. Masz powody do
szczę�cia? Nie obno� się z tym, uspok�j się, wracaj do normalno�ci, spokorniej!
Te powiedzenia są niczym ostrzeżenie. Zastraszają nas i generują lęk na
głębokim poziomie. Je�li dziecko jest częstowane takim strachem od wczesnych
lat, przekonanie, że szczę�cie czy og�lnie silne, pozytywne emocje są zagrażające,
stanie się jego życiową prawdą. 

Ponadto za tymi powiedzeniami stoi sugestia, by�my trzymali nasze emocje 
i przeżywanie na wodzy. Jakby intensywne, silne emocje (nieważne, czy
przyjemne czy trudne) były z definicji zagrażające. Według ludzi, kt�rzy 
tak my�lą, najlepiej byłoby, gdyby zamiast sinusoidy na wykresie stanu
emocjonalnego była linia prosta, by nasze emocje stale były na jednym poziomie.
A to przecież niemożliwe i kompletnie głupie. Umiejętno�� nazywania emocji,
odczuwania ich i pozwalania im wybrzmie� jest oznaką dojrzało�ci. Emocje 
są potrzebne, stanowią dla nas ważne informacje i są reakcją na r�żnorodne
sytuacje. Tłumienie ich, zabranianie sobie przeżywania, karcenie się za nie to

17. KIEDY SZCZĘŚCIE
PRZERAŻA 
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prosta droga do pogorszenia się stanu naszego zdrowia psychicznego (w tym do
depresji). 

Słyszałam takie powiedzenia w dzieci�stwie i zapamiętałam szczeg�lnie zdanie:
„Teraz się �miejesz. Żeby� zaraz nie �piewała baranim głosem”. Jako dziecko nie
traktowałam tego zbyt poważnie, ot takie tam upominanie dorosłych, ale jak się
okazało, przesiąkałam tym. 

W konsekwencji stworzyłam sobie co� na wz�r wewnętrznego cenzora, kt�ry
wychwytywał każde moje wykroczenie. Do wykrocze� zaliczała się między
innymi rado�� z sukces�w, cudownych chwil, dobre samopoczucie utrzymujące
się przez długi czas, duma z siebie i własnych dokona�. Nie pozwalałam sobie na
te emocje zbyt długo. Chwilkę tak, ale szybko chciałam wraca� do „emocjonalnej
normy” i działa� dalej. Wolałam działa� niż traci� czas na przeżywanie.
Celebrowanie sukces�w, nagradzanie się, duma z siebie? Nie, to nie wchodziło 
w grę, trzeba było pędzi� dalej! (Więcej piszę o tym w rozdziale 22. W pogoni za
kr�likami). 

Pamiętam, jak olbrzymi dyskomfort powodowały u mnie sytuacje, gdy wszystko
szło gładko przez długi czas. M�j niepok�j stawał się tak duży, że dosłownie
wyczekiwałam jakiej� dramy. Nie mogłam znie�� tego dobrostanu. Było za słodko,
za dobrze, za miło. Z „pomocą” przychodziły mi autosabotaż i katastrofizacja.  

AUTOSABOTAŻ 

Autosabotaż, czyli samoutrudnianie to r�żne sposoby działania, ale też my�lenia,
kt�re utrudniają, uniemożliwiają osiągnięcie celu czy utrzymanie jakiego�
porządku bąd� stanu. 
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Na �wiadomym poziomie wszyscy chcemy by� zdrowi, szczupli, szczę�liwi,
zamożni, kochani itd., ale na nie�wiadomym z r�żnych przyczyn osiągnięcie
niekt�rych cel�w generuje w nas lęk czy napięcie. Samoutrudnianie to
mechanizm, kt�rego nie jeste�my �wiadomi. On nie tylko niweczy nasze plany,
ale też pozwala nam zrzuci� winę za niepowodzenia na czynniki zewnętrzne,
dzięki czemu chronimy poczucie własnej warto�ci. To nic innego jak stawianie
siebie w roli ofiary, podczas gdy sami jeste�my w pełni odpowiedzialni za daną
sytuację. Kiedy dzięki psychoterapii dostrzegłam ten mechanizm w swoim
zachowaniu, byłam zdumiona, jak cwany potrafi by� nasz umysł i jak wiele 
dzieje się w nim poza naszą �wiadomo�cią. 

Autosabotaż pomagał mi rozładowa� napięcie. Je�li zbyt długo było dobrze,
stwarzałam sobie sytuacje, kt�re ten dobrostan ko�czyły. Przejawiało się to 
w wielu obszarach życia. Przykładowo inicjowałam kł�tnię z mężem, bo nie
mogłam znie�� tego, że między nami jest tak dobrze. Zresztą mąż nie pozostawał
mi dłużny. Trzeba przyzna�, że oboje dbali�my o sinusoidę na wykresie naszego
związku. To było też jednym z temat�w naszej psychoterapii par. U�wiadomienie
sobie tego mechanizmu okazało się ważnym etapem w rozwoju naszej relacji.
Kiedy już znacie definicję autosabotażu i potraficie dostrzec ten mechanizm 
w swoich dotychczasowych działaniach, stajecie się bardziej uważni i analizujecie
swoje postępowanie. Gdy sobie to u�wiadomicie, autosabotaż traci na sile. Macie
możliwo�� z tym pracowa�, znale�� �r�dło problemu i go rozwiąza�. 

Genialny autosabotaż, jaki wymy�lił m�j umysł, polegał na utrzymywaniu mojego
ciała w stanie chorobowym (insulinooporno��, stan przedcukrzycowy), by mie�
„wym�wkę” przed zaj�ciem w ciążę. Jadłam dużo cukru, co rozregulowało mi
gospodarkę cukrowo-insulinową, ale też hormonalną, nasilając zesp�ł
policystycznych jajnik�w (PCOS). Nie miałam owulacji, więc nie było możliwo�ci
zaj�cia w ciążę. Stawiałam się w roli ofiary, podczas gdy sama byłam 
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odpowiedzialna za sw�j stan zdrowia. W taki sprytny spos�b m�j umysł zupełnie
poza moją �wiadomo�cią wymy�lił uszytą na miarę metodę antykoncepcji. 

U�wiadomienie sobie tego mechanizmu to game changer. Autosabotaż ma 
chroni� nasze ego i poczucie własnej warto�ci, bo pozwala nam się postawi� 
w roli ofiary. Gdy to zrozumiemy, dostrzegamy swoją sprawczo�� 
i odpowiedzialno��. �wiadome wzięcie odpowiedzialno�ci za swoje działania 
to oznaka dojrzało�ci. 

KATASTROFIZACJA 

Katastrofizacja to zniekształcenie my�lenia przyczyniające się do podwyższenia
poziomu lęku, niepokoju czy napięcia. Jako że podczas katastrofizacji skupiamy
się na potencjalnych zagrożeniach, odczuwanie przyjemno�ci czy poczucia
szczę�cia się zmniejsza. Nic dziwnego, że sięgamy po to narzędzie, gdy trudno
nam zaakceptowa� sukces, rado�� lub ekscytację. W ten spos�b regulujemy swoje
emocje, zamieniając te przyjemne na nieprzyjemne. Fundujemy sobie przy tym
szybsze bicie serca, trudno�ci z koncentracją i z zasypianiem. Kumuluje się w nas
napięcie, kt�re musi znale�� uj�cie. Mogą pojawia� się wybuchy agresji, zło�� 
lub płacz. 

Mnie katastrofizacja towarzyszyła w codziennym życiu. Moje my�li ulegały
zniekształceniu wiele razy dziennie. Jechałam samochodem na wycieczkę, 
a w głowie pojawiała się wizja, że zza zakrętu wyjedzie ciężar�wka i we mnie
uderzy. Jadłam pyszny obiad, a moje my�li zaczynały tworzy� kolejny scenariusz
‒ wyobrażałam sobie, że się dławię, nie mogę złapa� tchu, a w domu nie ma
nikogo, kto by mnie uratował. Siedzę przy kominku, jest bardzo przyjemnie, 
a oczyma wyobra�ni widzę włamujących się do domu złodziei, kt�rzy kradną,
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co się da, i wrzucają mojego psa do kominka. Zwierzę ginie na moich oczach, a ja
nie mogę nic zrobi�. Nawet pisząc te straszne scenariusze, czuję nieprzyjemne
napięcie. Co� okropnego! I pomy�le�, że sama sobie to fundowałam. Zauważcie,
że te zniekształcenia my�lenia atakowały mnie w przyjemnych momentach, jak
wycieczka za miasto, jedzenie, chillowanie przy kominku. Na psychoterapii
dowiedziałam się, że w taki spos�b reguluję przeżywanie. Trudno mi było znie��
dobre chwile i przyjemne emocje. Katastrofizowałam, bo nie chciałam sobie na
nie pozwoli�.  

DOSTRZEŻ, NAZWIJ, ZROZUM 

U�wiadomienie sobie tego, nazwanie, poznanie definicji i przyczyn 
katastrofizacji pomaga sobie z nią poradzi�. Zaczęłam się zastanawia�, co takiego
jest w pozytywnym przeżywaniu, że nie mogę go znie��? Dlaczego nie pozwalam
sobie na przeżywanie przyjemnych emocji? Dlaczego tak się karzę? Dlaczego
robię ze swojego my�lenia horror? Przecież nienawidzę ogląda� horror�w. 
Komu i czemu to służy? Przecież nie mnie! 

Zaczęłam od uważno�ci ‒ je�li tylko w mojej głowie pojawiło się zniekształcenie
w postaci katastrofizacji, m�wiłam: „A, tu cię mam!”. Orientowałam się, w jakiej
sytuacji moje my�li powędrowały w stronę horroru, i pr�bowałam zrozumie�,
dlaczego akurat teraz. Przed czym uciekam? Czego nie mogę znie��?  

TY DECYDUJESZ, KIEDY TO SIĘ SKOŃCZY 

Następny krok to zmiana scenariusza w moich wizjach. Pr�bowałam zako�czy� je
happy endem. W ko�cu skoro sama tworzę abstrakcyjne wizje katastroficzne,
mogę przecież stworzy� abstrakcyjne szczę�liwe zako�czenie. Na początku
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czułam przy tym ogromny dyskomfort, ale po pewnym czasie to się stało
ekscytujące. Wymy�lałam cudowne zako�czenia: byłam niezniszczalna, miałam
niesamowite zdolno�ci i potrafiłam wyj�� cało z każdej opresji. 

Zrozumienie mechanizmu katastrofizacji, uważno�� i umiejętno�� tworzenia
szczę�liwych zako�cze� zabija katastrofizację jako narzędzie do regulowania
emocji. Katastrofizacja nie ma sensu, kiedy jeste�my na nią uważni i potrafimy
jej zapobiega�. To proces i on może trochę potrwa�, ale uwalnianie się od
katastroficznych wizji kilkana�cie razy dziennie jest jak powiew wiosennego
powietrza o poranku.  

Najważniejsza jest �wiadomo�� tego, co się z nami dzieje, jakie procesy, schematy,
lęki i pragnienia nami rządzą. Niesamowite, do czego potrafi doprowadzi� umysł,
gdy przeżywanie pozytywnych emocji jest dla nas dyskomfortem, kiedy trudno nam
sobie na to pozwoli�. 

Zapytałam was na Instastories, czy znacie ten problem, i aż 78% os�b biorących
udział w ankiecie odpowiedziało, że tak. Wielu ludzi mierzy się z katastrofizacją, 
ale można sobie z tym poradzi� i pozwala� na przeżywanie intensywnych emocji ‒
zar�wno przyjemnych, jak i trudnych. Można nauczy� się nagradza� siebie,
docenia� i cieszy� niczym niezmąconym szczę�ciem bez obaw, że ten stan przerwie
jaka� tragedia. 



„Dop�ki nie uczynisz

nie�wiadomego �wiadomym,

będzie ono kierowało twoim

życiem, a ty będziesz nazywał to

przeznaczeniem” 
 

 Carl Gustav Jung  
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33. PISANIE EKSPRESYWNE
JAKO AUTOTERAPIA

33. PISANIE EKSPRESYWNE
JAKO AUTOTERAPIA

Pisanie ekspresywne, zwane r�wnież pisaniem emocjonalnym, jest całkowicie
darmową formą regulowania emocji. Pisanie ma działanie terapeutyczne, co
zostało udowodnione naukowo. Badania nad tym zagadnieniem trwają od 
40 lat! W odpowiednich warunkach pisanie ekspresywne poprawia nie tylko
nasze zdrowie psychiczne, ale też fizyczne. Praktykuję tę metodę od kilku lat
(czasem z większą, a czasem mniejszą regularno�cią) i czerpię z niej wiele
korzy�ci.

Pierwszy raz z zagadnieniem codziennego pisania spotkałam się na kursie
pisarskim. Wielokrotnie padał tam tytuł książki Droga artysty. Jak wyzwoli� 
w sobie tw�rcę Julii Cameron. To dwunastotygodniowy kurs odkrywania 
i rozwijania własnej kreatywno�ci. Zainteresowałam się tym tematem, bo
jako tw�rczyni i autorka książek wiem, jak ważna jest kreatywno��. Pisanie
tzw. porannych stron to jedno z narzędzi tw�rczego odrodzenia. Zasada jest
prosta: codziennie rano ręcznie piszemy minimum trzy strony. Zapisujemy
wszystko, co nam wpadnie na my�l, nie oceniamy tego, nie upiększamy ani nie
przywiązujemy się do tego. Po prostu przesuwamy długopisem po papierze 
i zapisujemy swoje my�li. Czasem poranne strony będą lekkie i barwne,
czasem chaotyczne, niesp�jne, smętne, a innym razem pełne intensywnych
emocji. Autorka nazywa to drenażem m�zgu i podłączaniem się do strumienia
�wiadomo�ci ‒ ma to sens r�wnież z punktu widzenia psychologii. Tłumienie
nieprzyjemnych emocji, milczenie na temat przykrych wydarze� 

PISANIE EMOCJONALNE A ROZWIJANIE
TWÓRCZOŚCI



czy wspomnie� jest dla nas szkodliwe. Zar�wno pisanie, jak i m�wienie o nich
obniża napięcie, reguluje emocje i pomaga odzyska� lekko��.

W przypadku os�b, kt�re na co dzie� pracują kreatywnie, pozbywanie się
zamulających, nieprzyjemnych my�li pozwala połączy� się bez zakł�ce� ze
�r�dłem swojej tw�rczo�ci. I wła�nie od tego zaczęłam! Poranne strony
traktowałam jako chwilę tylko dla siebie, a dokładniej moment połączenia się 
ze sobą. To była też forma medytacji, wyciszenia się, skupienia na sobie.

Sesje psychoterapeutyczne wywoływały u mnie wiele emocji. Dużo się 
we mnie działo nie tylko podczas sesji, ale też kilka dni po nich. Musiałam
wyrzuca� na papier to, co kłębiło się w mojej głowie, a wierzcie mi ‒
momentami to było tornado. Kupiłam specjalny notes do zapisywania my�li,
cytat�w, odkry� i ol�nie� po terapii. W ciągu trzech lat zapisałam ponad sze��
trzystustronicowych notes�w. Niechętnie do nich zaglądałam, ponieważ moja
pisanina miała potężny ciężar emocjonalny. Przeczytanie cho�by jednej strony
działało na mnie przytłaczająco i przygnębiająco. Zresztą nie po to pisze się
emocjonalnie, by potem do tego wraca�. Celem jest zrzucenie z siebie tego
ciężaru. Podczas pisania tej książki wracałam do swoich notes�w, bo musiałam
sobie przypomnie� niekt�re etapy. Za każdym razem było to trudne
do�wiadczenie. To mi pokazało, jak wielki ciężar w sobie nosiłam i jak
cudownie, że korzystałam z tej formy autoterapii. Regularnie pozbywałam
się nadmiaru napię�, dzięki czemu mogłam normalnie funkcjonowa�. Po
premierze tej książki planuję zrobi� ognisko i rytualnie spali� wszystkie notesy
na znak zako�czenia pewnego etapu.

ZAPISKI PO PSYCHOTERAPII
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KIEDY PISZĘ, MYŚLĘ INTENSYWNIEJ

Nadal praktykuję ekspresywne pisanie, mimo że w pa�dzierniku 2021 roku
zako�czyłam psychoterapię. To moje narzędzie do regulowania emocji, do
przyglądania się sobie, ale też do rozwiązywania problem�w. Tak! Podczas
pisania my�lę intensywniej. Łatwiej mi się skoncentrowa� na danej kwestii.
Pisanie trwa dłużej niż my�lenie, co sprawia, że każde zagadnienie zostaje
szczeg�łowo zanalizowane. Zamiast czeka�, aż sko�czymy pisa�, umysł ciągle
pracuje. Mam poczucie, że pisząc, daję sobie więcej czasu na refleksję. Podczas
pisania wpadają mi do głowy pomysły, często nawet gotowe rozwiązania. To
narzędzie nadal stanowi dla mnie �r�dło odkry� i ol�nie�. Czas, przestrze� 
i koncentracja, jakie dajemy sobie podczas pisania, pomagają nam dotrze� 
do odpowiedzi.
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PISANIE A POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Kiedy piszę, mam odwagę „powiedzie�” więcej niż podczas faktycznego
m�wienia. Pewnie dlatego, że pisanie odbywa się w bezpiecznych dla mnie
warunkach. Jestem tylko ja i papier. Mogę odważnie wyraża� własne emocje,
pisa� o swoich wnioskach i stawia� tezy. Mam pewno��, że nikt nie przeczyta
tych moich rewelacji, więc nie muszę się martwi� tym, co kto� o mnie pomy�li.
Czasem piszę tylko po to, by wyrzuci� silne emocje, kt�re odczuwam w stosunku
do kogo�. To pomaga, reguluje napięcie, pozwala zrozumie� sytuację, drugą
stronę, własne my�li i zachowanie. Po takiej sesji pisania ekspresywnego 
potrafię wyja�ni� problem bez agresji.



WYNIKI BADAŃ A PISANIE EKSPRESYWNE

Psychologia sporo wie o korzy�ciach płynących z pisania ekspresywnego. 
W wielu badaniach wykazano, że poprawia ono stan naszego zdrowia. Jakim
cudem? Ekspresywne pisanie obniża poziom długotrwałego stresu, co korzystnie
wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. Opisywanie do�wiadcze� pomaga
ludziom rozwiązywa� konflikty wewnętrzne, poprawia się jako�� snu, odczuwany
stres się zmniejsza, a układ odporno�ciowy zaczyna funkcjonowa� sprawniej.
Nie�le, co?

Profesor John Weinman i jego wsp�łpracownicy z King’s College w Londynie
przeprowadzili eksperyment, kt�ry na pierwszym etapie polegał na pobraniu
małego fragmentu ciała za pomocą sterylnego narzędzia. Skutkiem takiego
działania była niewielka rana, kt�ra zwykle goiła się w ciągu dw�ch tygodni.
Jedna grupa badanych miała za zadanie opisywa� swoje problemy emocjonalne, 
a druga (grupa kontrolna) ‒ tematy zdrowotne po wykonaniu biopsji. Badacze
przyglądali się procesowi gojenia rany przy pomocy ultrasonografu. Okazało się,
że rany goiły się dużo szybciej u os�b, kt�re pisały o swoich uczuciach. Badanie
było powtarzane i za każdym razem miało takim sam wynik.

Przeprowadzono też eksperymenty, kt�rych wyniki pokazały, że opisywanie
własnych przeży� może pom�c w rzuceniu palenia. Inne badania dowiodły
możliwego wpływu pisania na poprawę jako�ci snu.

Sprawa nie jest jednak tak ekscytująca w przypadku chor�b przewlekłych
(cukrzyca, depresja, nowotwory, HIV/AIDS). W takich przypadkach moc pisania
może by� za słaba. Zbyt entuzjastyczne podej�cie do pisania ekspresywnego 
i upatrywanie w nim leku na całe zło jest błędem.
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Istnieją też badania, w kt�rych bardzo skrupulatnie przyjrzano się
ekspresywnemu pisaniu. Badacze zwr�cili uwagę na zjawiska zachodzące
podczas przelewania emocji na papier. Odkryto, że gdy piszemy o przejmujących
wydarzeniach, tempo pisania jest większe, niż gdy piszemy o czym� neutralnym.
Zmienia się też charakter naszego pisma, mianowicie pismo odręczne staje się
pochyłe. Podobne zmiany można zaobserwowa� w odniesieniu do siły nacisku
długopisu, zmienia się też czytelno�� tekstu. Przeanalizowałam swoje notatki 
pod tym kątem i faktycznie, kiedy pisałam jaki� fragment pod wpływem zło�ci,
tekst był pochylony i mniej czytelny w por�wnaniu do fragmentu emocjonalnie
obojętnego.
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KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PISANIA EKSPRESYWNEGO

        Oczyszcza umysł
Nauka potwierdza to, o czym pisałam na początku rozdziału. Przed rozpoczęciem
zaplanowanego działania dobrze jest spisa� swoje przemy�lenia i uczucia. To
symboliczna forma oczyszczenia umysłu.

1

       Pomaga rozwiąza� poważne problemy, kt�re przeszkadzają 
w realizacji zada�
Nieprzepracowane traumy czy aktualne problemy, kolokwialnie m�wiąc,
zabierają nam sporo RAM-u w m�zgu. Gdy my�limy o tym wszystkim,
wykorzystujemy ogromne ilo�ci energii potrzebnej do analizowania bieżących
zada�. Stajemy się rozkojarzeni, trudno nam się skupi� i by� produktywnym.
Pisanie o nieprzyjemnych do�wiadczeniach i emocjach pomaga je przepracowa�,
uwolni� od nich umysł.

2
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        Sprzyja rozwiązywaniu problem�w
Zapisywanie informacji pomaga je połączy� w sp�jną cało��. To sprzyja
znajdywaniu rozwiąza�. Podczas pisania koncentrujemy swoją uwagę na danym
zagadnieniu i szczeg�łowo je analizujemy.

3

       Ułatwia zrozumienie
Utrzymywanie przeży�, traum i złych wspomnie� w tajemnicy wymaga
znacznego wysiłku fizycznego. Uwalnianie ich poprzez pisanie pomaga
zrozumie� własne emocje i do�wiadczenia. Problemy, o kt�rych się opowiada
albo pisze, stają się mniej straszne. To pomaga lepiej sobie z nimi radzi�. Co
więcej, rozwiązanie problem�w sprawia, że nie ma już potrzeby o nich my�le� 
i obciąża� nimi swojego umysłu oraz ciała.

4

      Pomaga domyka� tematy
Wciąż na nowo wspominamy i analizujemy nierozwiązane problemy, my�limy 
o nich, a nawet �nimy. One się o siebie upominają. Ludzie mają pierwotną
potrzebę domykania spraw, a pisanie o nich i ich zrozumienie może pom�c
przepracowa� dany temat, domkną� go i pozby� się problemu.

5

       Poprawia pamię� roboczą
Gdy przepracowujemy i domykamy trudne tematy, zwalniamy miejsce, robimy
przestrze� na inne wyzwania. Co więcej, jeste�my bardziej obecni i uważni.
Nasze my�li są tu i teraz, a nie gdzie� w przeszło�ci.

6
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       Zapewnia lepszą jako�� snu
Poprawa pamięci roboczej, zrobienie wolnej przestrzeni, niezamartwianie się
nierozwiązanymi problemami sprzyja jako�ciowemu snu i szybszemu zasypianiu.

7

      Poprawia działanie układu odporno�ciowego i krążenia
Poprawa jako�ci snu korzystnie wpływa zar�wno na układ odporno�ciowy, 
jak i na układ krążenia.

8

O CZYM PISAĆ?

Oto tematy i problemy, w przypadku kt�rych pisanie ekspresywne będzie
pomocne:

1. Traumatyczne, przykre do�wiadczenia z przeszło�ci
Wracanie do trudnej przeszło�ci nie jest przyjemne, ale może się okaza�
pomocne, by przepracowa� temat. Przyjrzyjcie się swoim my�lom i odczuciom
związanym z tamtymi zdarzeniami. Opiszcie to wszystko, wyrzu�cie z siebie. 
Je�li jednak odczuwacie duże przygnębienie, kt�re trudno wam ud�wigną�,
przerwijcie pisanie, nie zadręczajcie się. Może nie ma w was jeszcze gotowo�ci,
może potrzebujecie wsparcia psychologa lub psychoterapeuty.

2. Aktualne lub niedawne niepokojące zdarzenia
Pisanie o aktualnych wydarzeniach pomaga je zanalizowa�, upora� się z nimi,
oswoi� je.



3. Chę� dokonania zmiany, korekty życiowej
Pisanie ekspresywne może by� pomocne w planowaniu i ustalaniu nowych
życiowych cel�w.

4. Chę� uspokojenia umysłu
Wyrzucenie my�li na papier reguluje napięcie i uspokaja. To �wietna metoda
regulacji emocji.
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JAK DŁUGO I JAK CZĘSTO PISAĆ?

Badania dowodzą, że skuteczne jest pisanie po 15 minut przez 4 kolejne dni.
Autorka książki Droga artysty sugeruje, by codziennie rano zapisa� minimum 
3 strony. My�lę, że każdy z nas może stworzy� własną rutynę i zdecydowa�, czy
pisa� rano czy wieczorem, po�więci� na to 10‒15 minut czy zapisa� konkretną
liczbę stron. U mnie to jest zmienne. Wiele czerpię zar�wno z porannego pisania,
jak i z tego tuż przed snem. Czasem wystarcza mi 5 minut, a czasem zapominam 
o całym �wiecie i po prostu zapełniam kolejne strony, wylewając my�li na 
papier. Z tego narzędzia możecie korzysta� codziennie lub w chwili, gdy tego
potrzebujecie. Ja sięgam po tę metodę, kiedy czuję, że zbyt dużo my�li kłębi mi
się w głowie, kiedy jestem przygnębiona, kiedy czuję dumę i chcę się przed sobą
pochwali� (uzna�), gdy potrzebuję co� solidnie przemy�le� i gdy chcę znale��
odpowied� lub rozwiązanie.

PISANIE EKSPRESYWNE 
TO NIE PSYCHOTERAPIA

Pisanie ekspresywne nie może by� stawiane na r�wni z psychoterapią. Mimo że
obie metody przynoszą mierzalną poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego,
warto podkre�li�, że psychoterapia jest formą leczenia, a pisanie ekspresywne 



powinni�my traktowa� jako �rodek zaradczy. Podczas psychoterapii towarzyszy
nam wykwalifikowany psychoterapeuta, a gdy piszemy, jeste�my sami ze swoimi
my�lami. Osoby pogrążone w głębokim smutku, depresji, osoby lękowe lub
niezdolne do skutecznego radzenia sobie z emocjami mogą mie� problem 
z jasnym, obiektywnym my�leniem. W takich przypadkach pisanie i zatapianie
się w swoim przeżywaniu może przynie�� więcej szkody niż pożytku.
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4CZĘŚĆ 4 
W ostatniej czę�ci książki skupiam się na relacjach z innymi. 
Piszę o budowaniu relacji opartych na zdrowych zasadach.

Sporo miejsca po�więcam lękowi przed blisko�cią,
utrudniającemu wchodzenie w relacje, oraz lękowi przed

macierzy�stwem, kt�ry dotyczy wielu kobiet.
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37. KIEDY PATRZENIE 
W OCZY BOLI

37. KIEDY PATRZENIE 
W OCZY BOLI

Gdy odkryłam lęk przed blisko�cią, zaczęłam szuka� jego symptom�w.
Chciałam wiedzie�, kiedy dokładnie się odzywa i w jaki spos�b mnie ogranicza.
Tropiłam więc �lady lęku w swoim zachowaniu, spontanicznym działaniu 
i my�leniu. Dzięki uważno�ci wiele dostrzegłam. Przykładowo irytowałam się,
kiedy kto� znajomy często mnie zagadywał (np. na Instagramie), czułam, że 
jest zbyt natarczywy, osaczający. „Niech mi da spok�j”, my�lałam. Wiedziałam, 
z czego wynikają te my�li ‒ dawał o sobie zna� lęk przed blisko�cią. Nie
chciałam, by kto� się do mnie zbliżał, wolałam trzyma� ludzi na dystans, 
a kiedy kto� pr�bował przebi� moją granicę (a raczej mur), byłam zła. Co 
wtedy robiłam? Ignorowałam tę osobę, odczytywałam wiadomo�ci od niej i nie
odpisywałam albo w og�le ich nie odczytywałam. Chciałam mie� �więty spok�j.

Po jakim� czasie dotarło też do mnie, że mam trudno�� z patrzeniem
niekt�rym osobom prosto w oczy. Ale tylko niekt�rym! Macie tak czasem?
Patrzycie komu� w oczy podczas rozmowy i czujecie, że was to razi, wzrok
wam ucieka na boki, bo trudno wam to wytrzyma�. Ja miałam wrażenie, jakby
wzrok niekt�rych os�b raził mnie prądem. Czułam się tak między innymi przy
swoich dw�ch przyjaci�łkach (wtedy jeszcze koleżankach). Chciałam budowa�
relację z nimi, ale lęk wielokrotnie brał g�rę.

Rozmawiałam o tym na psychoterapii i dowiedziałam się, że to symboliczne.
Oczy są zwierciadłem duszy, jest w nich głębia i prawda. Kiedy patrzymy sobie
głęboko w oczy, jeste�my metaforycznie połączeni. To bliskie i intymne. Mnie
trudno było spojrze� prosto w oczy, zatrzymywałam się na twarzy. Co� nie

239

http://m.in/


240

R O Z D Z I A Ł  3 7

chciało wpu�ci� mnie dalej, jakbym nie miała przepustki, by zajrze� komu�
głęboko w oczy. Pamiętam, że czasem wchodziłam w rolę aktywnego słuchacza,
parafrazowałam, potakiwałam, żywo reagowałam, u�miechałam się, wysoko
unosiłam brwi ‒ po prostu odgrywałam rolę. Zdecydowanie łatwiej mi było wtedy
znie�� wzrok, ale przyznam, że kosztowało mnie to wiele energii i wysiłku. Po
trzygodzinnej rozmowie czułam zmęczenie, bolała mnie głowa i oczy.

OSWAJANIE GŁĘBOKICH SPOJRZEŃ

Ten dyskomfort stopniowo się zmniejszał. Oswajając lęk przed blisko�cią,
przyzwyczajałam się do głębokich spojrze� znajomych oraz bliskich. Z upływem
czasu kontakt wzrokowy przestał by� dla mnie nieprzyjemny. W ko�cu poczułam
się swobodnie i nie musiałam odgrywa� żadnej roli. Czułam, że wzrok, kt�ry
kiedy� mnie raził, jest już bezpieczny, dobry i ciepły. Niesamowite, że druga
strona nic nie zmieniła, po prostu ja przepracowałam lęk przed blisko�cią.
Nawiązując kontakt wzrokowy, nawiązywałam bliższe relacje. Czułam, że tak 
jest. To była stopniowa zmiana, ale przeżywałam ją bardzo �wiadomie 
i uważnie. Oczywi�cie to nie oznacza, że teraz potrafię znie�� spojrzenie 
każdego w dowolnej sytuacji. Nie jestem taką heroską. Jednak najważniejsze, 
że oswoiłam co�, co sprawiało mi dyskomfort i utrudniało nawiązanie bliskiej
relacji z drugim człowiekiem.

Zapytałam swoich odbiorc�w na Instagramie, czy patrzenie innym w oczy budzi
w nich dyskomfort. Oczywi�cie nie zawsze musi to oznacza� lęk przed blisko�cią,
czasem kto� nas po prostu krępuje lub znale�li�my się w niekomfortowej
sytuacji. Trudno�� z patrzeniem w oczy może też wynika� ze spektrum autyzmu
czy zespołu Aspergera.
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„Mam trudno�� z patrzeniem w oczy. Zawsze uważałam, że to trochę
naruszenie czyjej� przestrzeni”
Oj, tak! To brzmi jak lęk przed blisko�cią. Konieczno�� stawiania wyra�nych
granic, a nawet mur�w. To daje poczucie komfortu i bezpiecze�stwa. Je�li kto�
nie trzyma dystansu, narusza naszą przestrze�. Przestrze� osoby z lękiem 
przed blisko�cią bardzo łatwo naruszy�. Wystarczą drobne gesty, zaproszenie,
zaoferowanie czego� czy propozycja spotkania. Pamiętam, jak mnie to irytowało.
Chciałam, by ta druga osoba dała mi spok�j, i byłam negatywnie nastawiona do
wszelkich propozycji czy rozm�w.

„Tak, po chwili czuję takie skrępowanie, że przestaję patrze�”
Znam to! Gdy patrzymy komu� w oczy podczas rozmowy, jeste�my blisko, to
intymne do�wiadczenie. Dla os�b z lękiem przed blisko�cią może to stanowi�
�r�dło dyskomfortu. Dobra wiadomo�� jest taka, że gdy oswoimy ten lęk,
głębokie spojrzenia innych przestają by� dla nas zagrożeniem.

„Tak, nie potrafię patrze� w oczy mężczyznom, przez co nie umiem nawiąza�
kontaktu”
Lęk przed blisko�cią utrudnia, a nawet uniemożliwia wchodzenie w relacje. Ten
lęk jest tak potężną siłą, że sami nie potrafimy niczego zmieni�. Warto się temu
poprzygląda�, zaczą� pracę nad lękiem, oswoi� go. Polecam poruszy� ten temat
na swojej psychoterapii.

„Nawet swojemu mężowi nie patrzę w oczy dłużej niż kilka sekund… Trochę 
to przerażające :(”
Rozumiem ten dyskomfort, a nawet przerażenie. Takie odkrycie to cenna
informacja. Warto pogada� o tym z mężem, poprzygląda� się temu, zapyta�, 
czy on to dostrzega i czy czuje podobnie. Rozmowa o lęku, wystawienie go na
„�wiatło dzienne” pomaga go oswoi� i rozbroi�.

http://m.in/
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„Wydaje mi się, że ja tak nie mam, ale niekt�re osoby z mojego otoczenia nie
patrzą mi w oczy”
To r�wnież cenna obserwacja. Można w tym podrąży�, by się dowiedzie� od tych
os�b, dlaczego się tak zachowują, albo po prostu to zaakceptowa�. Może to
wynika� z lęku przed blisko�cią, z niskiego poczucia własnej warto�ci, wstydu 
czy ze spektrum autyzmu.

„Tak, teraz jak o tym m�wisz, to faktycznie mi się to do�� często zdarza”
Dop�ki co� jest nieu�wiadomione, nie da się tego zmieni�. Kiedy już się o czym�
dowiemy, możemy się temu przygląda� i zaczą� z tym pracowa�. Brawo za to
cenne odkrycie!

„Oj, tak, bardzo. Najbardziej podczas rozmowy z psychoterapeutką”
Też tak miałam na początku terapii. Nie mogłam znie�� tego intensywnego
spojrzenia, oczu wlepionych prosto we mnie. Na wszystkie strony uciekałam
przed tym wzrokiem. Relacja z psychoterapeutą jest istotną więzią w naszym
życiu, odkrywamy się przed tą osobą bardziej niż przed kimkolwiek wcze�niej.
Lęk przed blisko�cią może sabotowa� r�wnież tę wię�. Warto rozmawia� o tym
na terapii, powiedzie� o rażącym wzroku, o trudno�ci z wytrzymaniem go.

„Nie lubię patrze� w oczy, czuję się, jakby kto� mnie prze�wietlał albo widział
jakie� moje niedoskonało�ci”
Lęk przed blisko�cią to też obawa przed pokazaniem prawdziwego siebie innym,
strach przed oceną czy odrzuceniem. Nie chcemy, by ludzie widzieli nas takimi,
jakimi jeste�my, dlatego wolimy trzyma� ich na dystans, zakłada� maskę.

„Tak, podejrzewam, że jestem w spektrum autyzmu”
Ważne, by pamięta�, że trudno�� w patrzeniu innym w oczy nie musi oznacza�
lęku przed blisko�cią. Tę trudno�� mają też osoby z pewnymi zaburzeniami, 
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jak spektrum autyzmu czy zesp�ł Aspergera. W takich sytuacjach warto po
prostu to zaakceptowa�. Blogerka działająca w sieci jako Ania maluje, kt�ra jest 
w spektrum autyzmu, pisała na swoim profilu na Instagramie, że pomaga jej
patrzenie w punkt pomiędzy oczami. Ludzie tego nie zauważają, a ona dzięki
temu czuje się swobodniej.

„U mnie jest dziwnie, bo jak kto� m�wi, to bez problemu patrzę w oczy, a jak ja
m�wię, to uciekam wzrokiem”
Znam to! Łatwiej nam by� słuchaczem niż m�wcą. Pisałam o tym w rozdziale 15.
Słuchacz słucha, nie m�wi. Słuchanie jest dla nas naturalne, a m�wienie, dzielenie
się swoimi spostrzeżeniami, przeżywaniem może budzi� dyskomfort. To też
wiąże się z lękiem przed blisko�cią. Słuchając, nie wystawiamy się na ocenę,
oferujemy innym swoją uwagę. Bycie m�wcą wymaga odwagi i może by�
krępujące.

„Mam, nie lubię, my�lę, że problem tkwi w tym, że jestem DDA”
Dorosłe dzieci alkoholik�w, ale też dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych często
czują lęk przed blisko�cią. Blisko�� kojarzy im się z wykorzystaniem, zranieniem.
Boją się porzucenia, trudno im komunikowa� swoje potrzeby, zdarza im się
traktowa� relacje jak pole bitwy. W przypadku DDA czy DDD zdecydowanie
warto wybra� się na psychoterapię, dobrym pomysłem jest też psychoterapia
grupowa.

„Też tak miałam, ale przełamałam się po jednym �wiczeniu na warsztatach
rozwojowych: po patrzeniu obcej osobie w oczy przez p�ł godziny. Po kilku
minutach dyskomfort mija, zaczynamy się czu� bezpiecznie, a potem mamy
wrażenie, że znamy tę osobę od zawsze. Cudowne do�wiadczenie”
„Nie mam z tym problemu, zawsze patrzę prosto w oczy”
„M�j mąż ucieka wzrokiem, m�wi, że nie lubi patrze� ludziom w oczy”
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PATRZENIE W OCZY PODCZAS SEKSU

Zapytałam swoich obserwator�w, czy podczas seksu patrzą partnerowi lub
partnerce w oczy. Trudno o większą blisko�� niż podczas stosunku seksualnego.
Fizyczne zbliżenie jest też zbliżeniem emocjonalnym. Para przeżywa je wsp�lnie
lub każde osobno. Zamknięcie oczu może potęgowa� doznania, ale może też by�
ucieczką. Ucieczką od wzroku partnera, a co za tym idzie ‒ od blisko�ci 
i intymno�ci. Gdy zamykamy oczy, znajdujemy się w swoim �wiecie, w jakim�
sensie oddalamy się od partnera. Oczywi�cie nie można tego traktowa� zero-
-jedynkowo, ale warto na to zwr�ci� uwagę, przemy�le� temat, obgada� go 
z partnerem. Je�li wzrok partnera podczas seksu jest dla nas nieprzyjemny, 
je�li uciekamy od niego, warto się nad tym pochyli� i odkry� przyczynę.
  
Wypowiedzi obserwatorek
Czy podczas seksu patrzysz partnerowi w oczy?
  
„Tak, bo to zawsze jest czynno�� bardziej emocjonalna niż fizyczna”
„Nigdy nie patrzę”
„Tak i uważam to za najintymniejszy moment”
„Tak, zupełnie nie mam z tym problemu”
„Na początku miałam z tym ogromny problem”
„Nie, wstydzę się, cho� sama nie wiem czego. Jeste�my razem ponad 10 lat”
„Staram się, ale często my�lę, że wyglądam wtedy strasznie głupio”
„Patrzę, ale nie non stop, mam wtedy wrażenie, że mąż wie, o czym my�lę”
„Tak, aczkolwiek zajęło mi to dwa lata, cudowne uczucie”
„Tak, uwielbiam, to bardzo podniecające”
„Nie, lubię ciemno�� podczas stosunku. Wstydzę się, gdy partner na mnie zerka”
„Gaszę �wiatło i zamykam oczy, czuję, że zabiłoby to magię intymno�ci”
„Nie, uciekam wzrokiem lub po prostu zamykam oczy, nie umiem patrze� 
w oczy”
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„Tak, kocham to”
„Kiedy� wcale. Po kilku miesiącach terapii zdarza mi się czę�ciej”
„Tak, ale musiało miną� bardzo dużo czasu, bym zaufała”
  
Jak widzicie, odpowiedzi są bardzo r�żne. Warto zada� sobie to pytanie 
i spr�bowa� na nie odpowiedzie�. To może by� �r�dłem wielu odkry�.
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39. GRANICE, NIE MURY
 
 

39. GRANICE, NIE MURY

W relacjach z innymi przeszłam długą drogę. Najpierw nie wiedziałam nic 
o granicach i konieczno�ci ich stawiania. Nie rozumiałam, że granice mają
mnie chroni�, tak samo jak ogrodzenie domu chroni przed nieproszonymi
go��mi. Gdy zobaczyłam i dotkliwie odczułam, czym grozi brak granic,
zaczęłam je stawia� bardzo wyra�nie. Można nawet powiedzie�, że zamiast
granic stawiałam mury. Nie dopuszczałam do siebie ludzi w obawie przed
zranieniem. Trzeci etap polegał na budowaniu zdrowych i bliskich relacji 
z poszanowaniem zar�wno moich granic, jak i granic stawianych przez 
innych. Ale zacznijmy od początku.

CZYM WŁAŚCIWIE SĄ GRANICE?

Psychologia tłumaczy granice jako przestrze� oddzielającą nas od �wiata i od
innych ludzi. Solidne granice dają nam poczucie bezpiecze�stwa i pewno��, że
stanowimy o sobie, jeste�my odrębną, warto�ciową jednostką i zasługujemy na
szacunek. Respektowanie granic innych jest możliwe, gdy mamy �wiadomo��
własnych granic.

BRAK GRANIC, NIEUMIEJĘTNOŚĆ OCHRONY
POSTAWIONYCH GRANIC

Osoby, kt�re nie potrafią stawia� lub chroni� swoich granic, czują się
nieszczę�liwe i wykorzystane. Mają poczucie niesprawiedliwo�ci. Często
wchodzą w rolę ofiary. Takie osoby dzielnie wytrzymują niekomfortowe sytuacje,
a wszystkie trudne emocje z tym związane tłumią w sobie. Zgadzają się na rzeczy,
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kt�rych tak naprawdę nie chcą, a potem czują zło��, że znowu postąpiły wbrew
sobie i poddały się czyjej� woli. Osoby mające trudno�� w stawianiu granic
przedkładają emocje i uczucia innych nad swoje. Uważają, że je�li się na co� nie
zgodzą, skrzywdzą drugą osobę, sprawią, że będzie smutna czy rozczarowana.
Brzmi znajomo? Dla mnie bardzo. Kiedy� dokładnie tak postępowałam.

MUR ZAMIAST GRANICY

Zdarza się, że ludzie stawiają mury zamiast granic. Całkowicie odgradzają się od
innych. Izolują się, nie chcą, a może nie potrafią wchodzi� w głębokie, zdrowe
relacje. Kiedy czują, że kto� jest za blisko, oddalają się na bezpieczną odległo��.
Bliskie relacje jawią im się jako niebezpiecze�stwo, dlatego często m�wią „nie”.
Stoi za tym lęk przed blisko�cią. Osoby stawiające mur zamiast granicy są 
z reguły samotne. I to cała prawda o mnie z przeszło�ci.

NIENARUSZONY SYSTEM GRANIC

To najbardziej pożądany rodzaj granic. Charakteryzuje się tym, że granice są
stałe, ale umożliwiają przepływ informacji i uczu�. Nie budujemy muru. Osoby
pilnujące swoich granic potrafią respektowa� granice innych, są otwarte na
bliskie relacje i czerpią z nich satysfakcję. Mają �wiadomo�� własnej warto�ci, 
nie robią nic wbrew sobie i potrafią odmawia� bez poczucia dyskomfortu.

I to jest co�, co wypracowałam dzięki psychoterapii, warsztatom rozwojowym 
i pracy nad sobą. Nie było łatwo, uczyłam się tego od zera, ale załapałam i dzi�
jestem sobie za to wdzięczna.
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SKĄD WIEDZIEĆ, KIEDY I PRZED KIM STAWIAĆ
GRANICE?

By znale�� odpowied� na to pytanie, rozł�żmy rodzaje granic na czynniki
pierwsze.

GRANICE FIZYCZNE

Wiążą się z naszym ciałem, ale też z intymno�cią. To odległo�ci, w kt�rych
czujemy się komfortowo i bezpiecznie w kontakcie z drugim człowiekiem.
Akceptowalne odległo�ci i gesty r�żnią się w zależno�ci od relacji łączących
dwoje ludzi bąd� sytuacji społecznej. Każdy, kto dotyka was bez waszej zgody,
znajduje się za blisko, rzuca wam się na szyję, kiedy sobie tego nie życzycie, 
jest zbyt gło�ny lub jego zapach jest nie do zniesienia ‒ narusza waszą granicę
fizyczną. Do naruszenia granicy fizycznej dochodzi też, kiedy kto� zagląda do
waszego notesu, otwiera waszą korespondencję, szpera w waszym telefonie lub
wchodzi do waszego pokoju, biura bąd� gabinetu bez pukania.

Zastan�wcie się, czy wasi bliscy i znajomi respektują wyżej wymienione granice
fizyczne? Nie tłumaczcie ich: „Oj, bo ona tak ma”, „No przecież nic się nie dzieje”.
My�ląc w ten spos�b, opuszczacie siebie. Zastan�wcie się, w jakim obszarze
wasze granice fizyczne powinny zosta� wzmocnione lub uważniej pilnowane.

GRANICE EMOCJONALNE

Chronią nas przed wzbudzaniem poczucia winy, dominacją czy presją ze strony
innych. Dzięki wyra�nie postawionym granicom emocjonalnym negatywne
komentarze nas nie dotkną, bo jeste�my �wiadomi swojej warto�ci. Nie pozwolimy,
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GRANICE DOTYCZĄCE WYZNAWANYCH PRZEZ NAS WARTOŚCI

Je�li nasz system warto�ci jest stabilny, a granice solidne, nie pozwolimy, by kto�
pr�bował odwie�� nas od pewnych postaw czy zmieni� nasze przekonania. Dzi�,
kiedy społecze�stwo jest spolaryzowane, prawa strona kł�ci się z lewą, nietrudno 
o skrajno�ci. Macie prawo do swoich przekona�, macie prawo wierzy�, w co
chcecie, i nie zgadza� się z tym, co waszym zdaniem jest złe. Macie prawo gło�no 
o tym m�wi�. Manipulacje w stylu: „Nie tak cię wychowali�my”, „Przynosisz wstyd”,
„Na miejscu twoich rodzic�w byłoby mi smutno” nie zrobią na was wrażenia. Warto
jednak u�wiadomi� rozm�wcy, że jeste�cie doro�li, my�licie samodzielnie i nie
życzycie sobie takich paskudnych manipulacji.

by kto� obwiniał nas za swoje niepowodzenia i samopoczucie, bo wiemy, że 
każdy jest odpowiedzialny za siebie. Granice emocjonalne chronią nasze zdrowie
psychiczne i odbierają moc osobom, kt�re chcą nami manipulowa� i nas o co�
obwinia�.

Koleżanka ma pretensje, że za rzadko się widujecie albo za mało rozmawiacie? 
A może mama lub tata ciągle grzmią: „Dziecko, ty chyba zapomniała� m�j numer
telefonu” lub manipulują: „Je�li to zrobisz, będzie mi przykro”. Wyjątkowo
irytujący jest też brak szacunku dla naszego sprzeciwu, zdradzanie tajemnic
przez bliskich lub nadmierna kontrola. To sytuacje, w kt�rych nasze granice
emocjonalne zostają przekroczone.

NIENARUSZONY SYSTEM GRANIC

To jasna informacja dla ludzi, jakie zachowanie jest dla nas w porządku, a jakie 
jest niedopuszczalne. Dzięki stawianiu granic chronimy własną niezależno�� 
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i wrażliwo��. Wyrażamy przez to szacunek do swoich emocji, uczu� i potrzeb.
Żyjemy w zgodzie ze sobą i dbamy o swoje zdrowie psychiczne. Stawianie granic
daje poczucie bezpiecze�stwa i uspokaja nas, co przekłada się na nasze
samopoczucie, spełnienie i rado�� z życia.

Odkryłam, że im bliżej siebie jestem, im bardziej jestem uważna i im lepszy
kontakt mam ze swoim ciałem, tym łatwiej mi stawia� granice i by� asertywną.

Granice for life!
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