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A latka lecą...

każdy wiek ma swoje prawa

ROZBROIĆ
BOMBĘ

nie wchodź często
na wagę

O szczęście
trzeba walczyć
cokolwiek by
to nie było

OCALONA

któż uczyni
człowieka szczęśliwym

JESTEM PIĘKNĄ KOBIETĄ
poznałam swoją wartość

Egzemplar z bezpłatny
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Fotografia z beduinem

Kierunek:

Na kalifornijskim wybrzeżu Pacyfiku spędziłam niepowtarzalne cztery lata mojego życia. Kiedy zaczęłam się interesować Bliskim
Wschodem, tamtejszymi wydarzeniami i ich
znaczeniem dla reszty świata, razem z przyjaciółką postanowiłyśmy pojechać do Egiptu.
Z plecakami przejechałyśmy przez cały
kraj, od Morza Śródziemnego na północy niemalże do granicy z Sudanem na południu. Pamiętam, że zaintrygowały mnie
wtedy fragmenty w Biblii dotyczące Egiptu.
Będąc tam, mogłam po raz pierwszy zobaczyć autentyczne miejsca biblijne. Podróż
do Egiptu, a później marzenia, by następną
podróż odbyć do Iraku, to był bardzo specyficzny etap mojego życia.

NAPRZÓD

Rozmówki polsko-hebrajskie
Moje serce wyrywało się na Bliski Wschód
i wtedy na mojej drodze stanęli – albo raczej
przyszli mi z pomocą – rodzice. Zobowiązali
mnie do ukończenia studiów (nie miałam jeszcze tytułu magistra) i dodali, że po obronie będą
mnie wspierać we wszystkim, co zdecyduję się
robić dalej. Studiowałam więc w Warszawie
i tam spotkałam niezwykłych ludzi, w jakiś

U

fot. K. Borek

stroń, niewielkie miasteczko w polskich górach, to pierwszy dom,
który zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. To moja bezpieczna, spokojna przystań. Moim drugim domem stała się południowa Kalifornia, gdzie mogłam mieszkać prawie cztery lata, studiując na jednym
z uniwersytetów przy samym Los Angeles. Niedawno znalazłam swój
trzeci dom – Jerozolimę.
Kiedy w sierpniu 2001 roku wyjeżdżałam na studia do Stanów Zjednoczonych, nie spodziewałam się, że tak szybko zwrócę uwagę na inną część
świata – na Bliski Wschód. Wydarzenia z 11 września wstrząsnęły całym
światem. W tym roku mija 10 lat od tamtego pamiętnego dnia i wszyscy
mamy świadomość, jak wiele się zmieniło w naszym świecie przez ten
czas. A może już nawet nie pamiętamy, że wcześniej było inaczej?
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sposób związanych z Bliskim Wschodem, a raczej z jego małą, konkretną częścią – z Izraelem. Niektóre z
tych osób pracowały w Izraelu, inne stamtąd
pochodziły, jeszcze inne same były na etapie
jego odkrywania. Nagle zaczęłam dostrzegać
ogromne przemiany w moim życiu. Chłonęłam wiedzę jak spragniona ziemia wodę, spędzałam godziny w księgarniach, przeglądałam
wszystko od książek historycznych, socjologicznych, religioznawczych przez przewodniki i powieści, po mapy i kieszonkowe zeszyty z rozmówkami hebrajskimi. Zadziwiające było dla
mnie odkrycie, że kiedy nasze życie wpada na
dobre tory, wszystko nagle przyspiesza. Rzeczy zaczynają się zmieniać, a drogi prostować.
Doświadczyłam tego bardzo osobiście i namacalnie. Najpierw niespodziewanie udało mi
się pojechać na wycieczkę do Izraela. Później
poznałam ludzi, którzy otworzyli przede mną
kolejne drzwi. Mogłam współtworzyć dwie
książki na temat tego kraju i kultury żydowskiej. Nowe możliwości przychodziły jedna po
drugiej, lawinowo. Po siedmiu latach krążenia wokół tematu, w końcu byłam
we właściwym miejscu.

fot. K. Borek

Ambasady Chrześcijańskiej w Jerozolimie.
Nie chciałam od razu odpowiedzieć, chociaż
czekałam na ten telefon od pół roku. Ale
w głębi duszy wiedziałam, że to potwierdzenie tego, co przeczuwałam.

Powrót do przeszłości
Od września 2010 roku mieszkam i pracuję
w Jerozolimie. Każdy mój dzień w Ambasadzie rozpoczyna się od przeglądu prasy. Potem sporządzam raport z sytuacji na Bliskim
Wschodzie w danym dniu. Następnie piszę
artykuły i komentarze na tematy bieżące lub
dotyczące mieszkańców Izraela. Spotykam
się z ludźmi, przeprowadzam wywiady, spisuję najciekawsze historie. Poznaję Izrael od
samego środka. To wszystko przerosło moje
najśmielsze marzenia.

KTO NIE WIERZY W CUDA,
NIE JEST REALISTĄ.
(Dawid Ben Gurion, pierwszy
premier państwa Izrael)

Odnaleźć swój dom
Ominąć znak STOP
Kiedy po raz pierwszy zainteresowałam się
pracą w Izraelu, otrzymałam odpowiedź
negatywną. Dostałam informację, że nie
ma dla mnie miejsca i pewne drzwi zostały
przede mną zamknięte. Jednak wiedziałam,
że muszę zawalczyć o marzenia i ich spełnienie. Wiedziałam, że nie wszystko będzie
proste. Jednak kiedy już tak wiele działo się
w tym kierunku i ja sama tak bardzo zaangażowałam się, nie mogłam zrezygnować przy
pierwszym znaku STOP.
Przełomowym momentem był dla mnie
początek roku 2010. Od pięciu lat spotykałam się regularnie z grupą dziewczyn, z którymi wspólnie modliłyśmy się o siebie, przeżywałyśmy nasze zmagania, świętowałyśmy
sukcesy. Na początku tamtego roku zdecydowałyśmy, że będziemy czytały razem książkę
pt. Uwierz, że możesz. Podjęłyśmy zobowiązanie, że jasno określimy, czego tak naprawdę
chcemy w życiu i będziemy się o to wiernie
modlić. Często zdarzało nam się mówić o ja-
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kichś prośbach czy marzeniach. Powiedziałam im o moim wielkim marzeniu, a jednocześnie niezwykłym przekonaniu, że kiedyś
zamieszkam w Izraelu, choć nie miałam pojęcia, jak to się stanie, i nie wiedziałam, jaka
jest moja droga do tego miejsca.

Pamiętam dokładnie, że kiedy po raz pierwszy stanęłam przy wzgórzu świątynnym, ciężka łza spłynęła mi po policzku. Spojrzałam na
gładki kamień w murze przede mną, wypolerowany dłońmi i ustami wiernych.
Nie utraciłam,

i nie chcę utracić, wzruszenia
na widok miejsca, które Bóg wybrał kiedyś na swoje mieszkanie. Jak
bardzo je zaniedbano, jak wiele
zniszczono… Dzisiaj stoję po
zachodniej stronie, i patrząc na połyskujące kamienie (wcale nie mniej błyszczące niż
Kopuła Skały nieco wyżej), czuję zmęczenie
ciągłą walką. Podobnie jak kiedyś, tracę siły
w modlitwie, ale teraz walka jest inna. Przez
Stare Miasto biegnie linia podziału. Strona
zachodnia jest żydowska, strona wschodnia
jest palestyńska. Oddalając się od linii podziału, obojętnie w którą stronę, przybliżamy się do zwykłych ludzi. Każdy człowiek,
nieważne czy po wschodniej, czy po zachodniej stronie, ma marzenia. Wielu z nich pragnie głównie spokojnego
domu, spokojnej Jerozolimy, o której kiedyś
i ja marzyłam z odległej
Polski.
Estera Wieja

Halo, tu Jerozolima
Przez długi czas, w każdy wtorek, spotykałyśmy
się z dziewczynami. Jednak mijały miesiące,
a żadna z nas nie otrzymywała upragnionych
odpowiedzi. Nie miałyśmy żadnych potwierdzeń, żadnych znaków, żadnych zaplanowanych kroków. Przyszło zmęczenie, przestały
mnie nawet interesować pewne książki i zaczynałam pytać, czy to jeszcze ma sens, czy na
pewno idę w dobrą stronę.
W czerwcu, po sześciu miesiącach od
pierwszej modlitwy o to marzenie, otrzymałam telefon z Jerozolimy. Moje wcześniejsze
pytanie o pracę w Izraelu nie poszło w zapomnienie. Otrzymałam zaproszenie, by pracować w dziale prasowym Międzynarodowej
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arzenia. Czy kiedykolwiek zastanawiasz się, skąd pochodzą twoje
marzenia i ambicje? Nazywam się Jaclyn
Halko i zaczęłam marzyć, gdy skończyłam
15 lat. Mieszkałam wtedy w Kanadzie,
ale rodzina ze strony mego ojca pochodzi
z Polski i, odkąd pamiętam, zawsze chciałam tu przyjechać.
Na studiach zaczęłam uprawiać wioślarstwo,
które z czasem zaczęło mi się bardzo podobać.
Dowiedziałam się też o Athletes in Action
(AIA). Jest to międzynarodowa organizacja
działająca wśród sportowców, której głównym
celem jest wykorzystanie sportu jako wyjątkowej platformy do pomagania ludziom na całym
świecie w znalezieniu odpowiedzi na pytania
związane z wiarą i tożsamością. Złożyłam podanie o przyjęcie mnie na staż w AIA w Polsce,
ale nie udało się. Pozostałam w Kanadzie rok
dłużej i teraz wiem, dlaczego.
Kiedy skończyłam studia, musiałam przejść
na wioślarską emeryturę. Okazało się jednak,
że Ktoś nie chciał, abym porzuciła swoją pasję. Zdobyłam pierwsze miejsce podczas Krajowych Zawodów Wioślarskich w Kanadzie
w październiku 2010. Teraz, w wieku 24 lat



spełniłam swoje marzenie i mieszkam w Polsce.
Tu mam szansę rozmawiać o Ewangelii z polską
wioślarską kadrą narodową. Ktoś doskonale to
zaplanował.
Jaclyn Halko
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ODWAŻNY TO NIE
TEN, KTO SIĘ NIE BOI,
ALE TEN, KTÓRY WIE,
ŻE ISTNIEJĄ RZECZY
WAŻNIEJSZE NIŻ
STRACH.
(Autor nieznany)
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traciłam wszelką nadzieję. Pamiętam, jak
sposób. Nie mogłam zrozumieć, jak mógł mi
stałam na skraju przepaści, trzymając się
odebrać najważniejszą rzecz w moim życiu,
mocno drzewa. Zamknęłam oczy i widziaskoro mnie kocha.
łam siebie frunącą jak ptak ze szczytu. WtePrzez tę kontuzję uświadomiłam sobie, że
dy właśnie zawołałam o pomoc.
koszykówka stała się moim bogiem, moją miWychowywałam się w małym miasteczku
łością, moim życiem. Zrozumiałam, że Bóg
na wschodzie Stanów Zjednoczonych. Byłam
kocha mnie tak bardzo, że pragnie być najbardzo wysportowanym dzieckiem, uwielbiająważniejszy w moim życiu. Kiedy, stojąc nad
cym ruch i świeże powietrze – wszystko dzięki
przepaścią, zawołałam do Niego o pomoc, On
memu starszemu bratu. Był dla mnie autoryodpowiedział – dając mi nadzieję. Choć przetetem, bohaterem i najlepszym przyjacielem.
szłam osiemnaście operacji, a po dwóch z nich
Wspólna gra w koszykówkę połączyła nas jeszmiałam poważne komplikacje, to wróciłam do
cze bardziej. Gdy miałam dwanaście lat, sport
pełni zdrowia i gry w koszykówkę. Wzmocniten pochłaniał mnie bez reszty. Zawsze miałam
łam się jednak nie tylko fizycznie, ale też umyprzy sobie piłkę, nawet podczas snu. Kiedy
słowo i duchowo. Teraz już nie muszę trzymać
mój brat zaczął studiować, pozostała mi tylko
się drzewa nad przepaścią, aby ocaleć, ale czuję
koszykówka. Ona określała moją
się silna i mam nadzieję.
MIARĄ
tożsamość. Grałam po to, by uciec
CZŁOWIEKA
od życia i rozczarowań, jakie ze
Podróż życia
NIE JEST
sobą niosło. Na boisku nigdy nie
Ostatnich piętnaście lat, tych od
ZACHOWANIE
myślałam o przeszłości, teraźniejczasu urazu kręgosłupa, było zadziszości czy przyszłości – liczył się
W CHWILACH
wiającą podróżą, która przywiodła
tylko każdy rzut, każda chwila gry.
SPOKOJU, LECZ mnie do Polski jako misjonarkę
wśród sportowców. Bóg obdarował
TO, CO CZYNI,
Tracąc nadzieję
GDY NADCHODZI mnie o wiele bardziej, niż mogłaGdy jesteś młodym sportowcem,
bym sobie wyobrazić, dając mi
CZAS PRÓBY.
nie myślisz o możliwości odniesiemożliwość realizowania życiowej
nia kontuzji kończącej twoją karie- (Martin Luter King) pasji oraz obdarzając wspaniałym
mężem i dwójką cudownych dzierę. Kiedy miałam siedemnaście lat,
ci, które ubarwiają mój każdy dzień.
wykonując rutynowy blok podczas treningu, doNiezależnie od tego, czy jestem wśród sporznałam rzadkiego urazu kręgosłupa. Byłam u wietowców, czy jadę autobusem z moimi dziećmi,
lu lekarzy, ale żaden z nich nie dawał mi nadziei.
czy spaceruję z nimi po parku, wciąż jestem
Powiedziano mi, że nie będę mogła już więcej
świadoma tego, że ludzie wokół mnie potrzegrać. Byłam załamana. Nie miałam już powodu,
bują miłości, choć nie zawsze zdają sobie z tego
by jeść, ruszać się, a nawet oddychać. Czym było
sprawę. Patrząc na swoje dzieci, myślę o tym,
życie bez mojej jedynej miłości! Znienawidziłam
jak bardzo pragnę je chronić i nie chcę, aby zawszystko i wszystkich. Rozważałam wiele spochorowały, ani doznały jakiejkolwiek krzywdy.
sobów, jak skończyć ze sobą. Cierpiałam z bólu.
Nie mogę sobie wyobrazić życia bez nich. WteStraciłam wszelką nadzieję.
dy przypominam sobie o tym, że Bóg poświęcił
swego jedynego Syna, abym ja mogła doświadWinny
czyć życia z jego największą duchową głębią – to
W tym trudnym okresie oskarżałam Boga
jest Miłość ponad wszelką miarę.
o to, co się stało. Bóg był dla mnie ważny od
dzieciństwa. Chodziłam do kościoła, słyszałam
Heidi Paprocki
wiele historii biblijnych, modliłam się często.
Myślałam, że Go znam, i kochałam Go na swój
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fot. Yarrek Możdzyński,
Studio Love

trochę z musu, by potem robić to z wewnętrznej potrzeby ciała i duszy, które po jakimś czasie
same będą się biegu domagać.
Spróbuj dołączyć do innych ludzi, którzy
biegają albo chcą zacząć biegać. Przełam się
i przyjdź na trening w ramach ogólnopolskiego programu ścieżek biegowych (www.sciezki-biegowe.pl) albo wybierz się na kilka dni biegowego obozu (www.tatrarunning.pl), gdzie
w miłym towarzystwie i pod okiem fachowców
możesz stawiać pierwsze kroki na nowej, sportowej drodze.

 
VǔyZNLOND
Zmień myślenie
Pozwól sobie na to szaleństwo, by pobiec tam,
gdzie to możliwe. Zrozum, że chcieć znaczy
móc i, mimo instynktownego pragnienia wygody, zdobądź się na wieczorne truchtanie.
Wbrew zdrowemu rozsądkowi zmęczyć się
fizycznie oznacza odpocząć w najpełniejszym
tego słowa znaczeniu.
Uwierz, że wysiłek uczyni cię nie tylko
sprawniejszą, smuklejszą, ale też zadowoloną,
spełnioną kobietą. Każdorazowe pokonanie
siebie, swojego lenistwa czy słabości będzie
krokiem ku lepszej wersji ciebie. To przekłada
się na twoją zdolność pokonywania różnych
problemów w życiu, np. zawodowym czy
uczuciowym.
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Pierwsze kroki
Popracuj nad swoją silną wolą i wyrób w sobie
nawyk biegania. Na początku jest zawsze ciężko
i pod górkę. Trzeba więc zacisnąć zęby i biegać

Korzyści
Bieganie to najbardziej egalitarny sport pod
słońcem. Nie potrzeba tu ani szczególnych
umiejętności technicznych, ani żadnego specjalistycznego sprzętu, wystarczą tylko zdrowe nogi.
Dzięki bieganiu będziesz bardziej zadowolona. To powinno cię motywować do założenia
butów biegowych. Gdy poszerzysz swoje życie

o pewien wymiar – kiedy nauczysz się dawać
z siebie więcej, będziesz, paradoksalnie, pełniej
i intensywniej żyć.
Magda Derezińska-Osiecka

fot. Yarrek Możdzyński,
Studio Love

Biegacz – któż to taki?
Bolące mięśnie, odciski na stopach, zadyszka
i wyczerpanie po pokonanych kilometrach.
Sensu biegania (i w ogóle wszelkich sportów
wytrzymałościowych) nie zrozumie człowiek,
który nie zna i nie szuka odpowiedzi na pytanie
o cel pokonywania własnych słabości. Nie zrozumie go też ten, kto żyje po linii najmniejszego
oporu, nie stawiając sobie zbyt wielu wymagań.
Chcąc biegać regularnie, trzeba liczyć się z tym,
że przyjdzie wyjść na trening mimo ulewnego
deszczu, mimo mrozu, mimo zwykłego wyczerpania po pracy czy lenistwa. Znacznie łatwiej jest przykryć się kocem i włączyć telewizor. I nie ma w tym nic złego pod warunkiem,
że robisz to w zgodzie ze sobą i jesteś szczęśliwa.
Ale gdy pojawia się w tobie choćby trochę żalu,
wyrzutów sumienia – wówczas zawalcz o siebie
taką, jaką pragniesz się stać. Czyli zawalcz o kobietę wysportowaną, silną, sprawną. Oto kilka
podpowiedzi, jak tego dokonać.
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ydaje się, że żyjemy w czasach kultu
młodości, jednakże literatura i historia uczą, że takie tendencje nie są nowe.
Trudno się temu dziwić, w końcu każdy
chciałby być piękny, zdrowy i młody. Bo
cóż w tym złego?
Niewątpliwie sprawa wyglądu powinna
mieć dla nas znaczenie, jest on częścią naszego wizerunku, wpływa na samopoczucie.
Jednakże nie dajmy się zwariować, często
nie mówi się całej prawdy o źródłach piękna
i poczucia wartości. Wynika to z prozaicznej
walki przemysłu kosmetycznego o klienta.
Jesteśmy bombardowane przekonującymi
reklamami różnych specyfików, które usuwają zmarszczki w ciągu tygodnia czy nocy.
Inni chcą decydować o kolorze naszych
włosów, na ekranach telewizorów młode
modelki potrząsają przed naszymi oczami
burzą nabłyszczonych loków wyglądających
jak tuż po wyjściu z salonu. Reklama buduje
złudzenie, że po zastosowaniu danego pro-
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duktu zaczniemy wyglądać podobnie, ale
nie traćmy zdrowego rozsądku.

Szczera prawda
Co sprzyja temu, aby jak najdłużej młodo
wyglądać?
Geny – w dużej mierze one decydują o rodzaju skóry i o tym, jak się ona zmienia. Na
skórze delikatnej, suchej szybciej stają się
widoczne zmarszczki, za to większa podściółka tłuszczowa zwiększa napięcie skóry, daje
wrażenie jędrności. Różne uwarunkowania
wpływają na przebieg zmian i nasz wygląd,
nie zawsze mamy na nie wpływ.
Wiele specyfików kosmetycznych kusi nas
różnymi składnikami, bardziej lub mniej naturalnymi, które odżywią naszą wygłodzoną
skórę. Starą i sprawdzoną przez wieki prawdą
jest to, że jedzenie służy temu, aby dostarczać
potrzebnych organizmowi składników. Jest
to oczywisty i skuteczny sposób przyswajania tego, co zdrowe i potrzebne. W trosce

o ładny, świeży wygląd jedzmy to, co dla nas
częściej polecane są łagodne
kosmetyki oparte na naturalnajlepsze.
nych składnikach. Jednak nie
Jednak żaden cudowny kosmetyk nie pomozawsze cena mówi o jakości specyfiku,
że, jeżeli zabraknie nam snu i odpoczynku, gdyż
znaczną jej część może stanowić atrakpotrzebujemy regeneracji i odprężenia. Podkrącyjne, przyciągające wzrok opakowanie.
żone oczy nie nabiorą blasku dzięki korektorowi i pogrubionym rzęsom.
Sen jest rewelacyjnym i nie- NASZ STOSUNEK DO Wewnętrzna harmonia
ŻYCIA I SPOSÓB,
zastąpionym środkiem w trosce
i pogodne spojrzenie
W
JAKI
PRZECHODZIMY
o urodę, przywraca jej świeżość
Nasz stosunek do życia i sposób,
PRZEZ RÓŻNE
i blask.
w jaki przechodzimy przez różDOŚWIADCZENIA,
ne doświadczenia, rzeźbią nasze
RZEŹBIĄ NASZE
Dozwolony zastrzyk
oblicza. To, co jest w środku, zaOBLICZA.
Nie ulega żadnej wątpliwości, że
znacza się w naszym spojrzeniu.
dostateczna ilość świeżego powieWyraz twarzy może być pogodtrza wpływa na dobre odżywienie i ukrwienie
ny i łagodny lub napięty i nachmurzony. Zaskóry, a w rezultacie na jej wygląd. Taki zastrzyk
dbajmy o nasze wnętrze, bo ono bez względu
tlenu dobrze nam zrobi, zwłaszcza jeżeli dużo
na wiek ma duży wpływ na to, jak wyglądamy
czasu spędzamy w klimatyzowanych pomieszi jak inni nas postrzegaczeniach. Tak więc dla urody mają znaczenie
ją. Zrozumienie swojej
wartości pomaga też w
nie tylko siłownia czy fitness, ale też zwykły
akceptacji kolejnych etaspacer, nawet w deszczu – to świetne nawilżanie.
pów życia i przyjmowaMłody, zdrowy wygląd często kojarzony
niu ich z pogodą ducha.
jest z opalenizną. Z doświadczenia wiemy,
że jest to szybko mijający efekt. NadmierElżbieta Sylwestrowicz
ne działanie słońca osłabia skórę, powoduje
wiotczenie, niekiedy zmiany nowotworowe. O wiele bardziej narażamy się, korzystając ze sztucznych promieni w solarium. Czy
warto opalać się za wszelką cenę? Słońce ma
wiele dobroczynnego wpływu, ale korzystajmy z niego z umiarem i w odpowiedni sposób.

Kosmetyki
Stosowanie ich dotyczy skóry, włosów, paznokci. Jedną z ról skóry jest ochrona organizmu
przed wnikaniem niepożądanych substancji.
Jest ona dobrze do tego przygotowana, ma
warstwę rogową, która jest nieprzepuszczalna. Ma też ochronny płaszcz tłuszczowy.
Młoda, normalna skóra potrzebuje delikatnego oczyszczania zewnętrznego. W zależności od wieku i jej rodzaju możemy wspomagać ją przez dodatkowe natłuszczanie. Coraz
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większości z nas istnieją dwie osoby
wmawiające nam różne opinie. Jedna
z nich mówi nam: jesteś niepowtarzalna, nie
ma nikogo takiego, jak ty, a druga powtarza:
musisz być taka, jak inni, ci z telewizji. Która
z tych osób mówi prawdę?
Refleksja na temat wyglądu jest bolesna dla
kobiecej duszy. Potraktuj więc siebie bardzo
specjalnie i osobiście. Spójrz na swoje ciało
tak samo, jak patrzysz na swoją duszę. Jesteś
wyjątkowa pod każdym względem, nie tylko
z powodu talentów, zachowań, osobowości,
ale również ciała. Każdy wie, że nie ma identycznych linii papilarnych i tak samo jest z naszymi ciałami: nie ma dwóch identycznych.
Chociażby zwykły lek przeciwbólowy na jednych działa szybko, na innych wcale.
Zanim zabierzesz się za zmiany, sprawdź,
czy rzeczywiście jest co zmieniać. Nie rób
tego, porównując się z innymi albo biorąc
pod uwagę tylko jedną partię ciała, np. mówiąc: mam za duże biodra. Być może takie
biodra są proporcjonalne do całej twojej sylwetki. Wniosek: jeśli wszystko jest w porządku z większością twojego ciała, a nie podoba
ci się tylko jeden element, to zastanów się,
co spowodowało negatywne myślenie o nim.

Rekonesans
Znajdź przyczynę obecnego stanu twojego
ciała. Spędź trochę czasu na obserwowaniu
swoich nawyków żywieniowych. Na przykład
zapisz przez tydzień wszystko, co jesz, i po tygodniu przeanalizuj, jak często i co zjadasz.
Każdy z nas powinien jeść trzy posiłki
dziennie o stałych porach dnia. Taka ilość
jest potrzebna organizmowi, aby ustawić
nasz metabolizm na właściwym poziomie.
Podjadanie może być spowodowane brakiem
głównych posiłków w ciągu dnia, ale jest nieskuteczne, bo wprowadza nasz umysł i ciało
w dezorientację. Jeśli nie jesz śniadania, a tylko coś skubniesz, myśląc: nie jestem głodna,
to później zjesz dużo więcej, niż zjadłabyś na
śniadanie. Jeśli w ciągu dnia myślisz o tym,

że wypicie słodkiego napoju gazowanego
trzyma cię przy życiu, to może na początek
wypij tylko połowę tego, co zawsze wypijasz?
Jeśli zjadasz podczas każdego posiłku chleb,
to może zastanów się nad zmniejszeniem jego
porcji o połowę. Jeśli twoim wrogiem są różnego rodzaju przekąski i jeśli jesteś w stanie
zrezygnować z nich przez najbliższy miesiąc
bez uszczerbku dla psychiki, to zrób to. Jeśli
jednak twoje samopoczucie znacznie się pogorszy, zmniejszaj porcje stopniowo.
Kiedyś przeczytałam zdanie, które bardzo
mi się podoba: Jeśli skład tego, co zamierzasz
zjeść, brzmi jak skład bomby chemicznej, to zastanów się, czy chcesz to zjeść.

Twój czas
Szybka utrata wagi nie przynosi w gruncie rzeczy trwałej satysfakcji, jak zapewniają twórcy
różnego rodzaju diet. Jeśli wierzysz, że możesz szybko zrzucić wagę dzięki silnej woli,
odmawiając sobie wszystkiego, to najprawdopodobniej odzyskasz utracone kilogramy
i dodasz jeszcze kilka nowych. Błyskawiczne
diety stwarzają ryzyko powstania niedoborów
często groźniejszych niż nadwaga.
Prawdziwa zmiana wymaga dłuższego czasu,
aby nasz organizm zdrowo funkcjonował i przyzwyczaił się do tego, co mu zaoferujemy. Niektóre
organizmy potrafią szybko zaakceptować nowy
styl odżywiania i sylwetka może zmienić się w ciągu miesiąca, ale jak już pisałam, nie porównujcie
się, niektóre z nas potrzebują miesiąca, inne więcej. Nie jesteśmy takie same i to jest piękne.

lub sałata. Jedz przy stole i na siedząco. Myśl
o tym, co jesz, smakuj, wąchaj. Od czasu do
czasu odłóż sztućce i spróbuj opisać to, co
jesz. Jedz powoli i przeżuwaj dokładnie.
Wypijaj szklankę wody rano, kiedy wstaniesz, i między posiłkami. Woda jest twoim
sprzymierzeńcem w rzeźbieniu ładnej sylwetki. Jeśli nie lubisz zwykłej wody, dodaj do
niej kilka kropli soku z cytryny lub rozcieńczaj nią swoje ulubione soki.

Nie waż postępów
Nagradzaj siebie za wysiłki. Jeśli przez cały
tydzień nie zjadłaś żadnej przekąski, to raz
w tygodniu pofolguj sobie i po obiedzie zjedz
coś, co bardzo lubisz. Jeśli twoim wrogiem są
słodycze, zastąp je w nagrodę własnoręcznymi wypiekami. Pamiętaj jednak o umiarze,
średni kawałek wystarczy.
Kiedy do swoich nowych nawyków żywieniowych dodasz spacery, pierwszy miesiąc
twojego nowego stylu życia zaowocuje dobrymi rezultatami. Szukaj okazji do przechadzek.
Przejdź kilka przystanków, by nabrać kondycji. Zamiast jeździć windą, spróbuj wejść po
schodach. Odpowiednia porcja ćwiczeń w ciągu dnia to rzadsze pocieszanie się jedzeniem.
I... nie wchodź często na wagę, żeby sprawdzić, czy coś drgnęło. Lepiej obserwuj postępy, gdy twoje ubrania zaczną być za luźne.
Powodzenia!
Beata Kowalska
(Korzystano m.in. z książki
Mireille Guiliano „Francuzki nie tyją”)

Różne rady
Postaraj się, aby twoje posiłki były urozmaicone. Najgorszą rzeczą, jaką fundujemy naszemu organizmowi, to monotonia. Jedz różnorodnie i z umiarem. Nie chodzi przecież
o to, by zapchać brzuch, ale by mieć przyjemność z jedzenia. Pamiętaj o pierwszych
kęsach, które zazwyczaj dostarczają najintensywniejszych doznań. Jedz jedną rzecz na
raz, niech smaku mięsa nie tłumią ziemniaki
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Okrągłe
C

zasami trzeba naprawdę niewiele, aby
wedle przysłowia stworzyć coś z niczego. Oto kilka sprawdzonych przepisów na
dania z produktów, które można spotkać
w Polsce o każdej porze roku, mianowicie
z jabłek i ziemniaków.
JABŁKO
Makowiec z jabłkami
6 jajek
1 szklanka cukru
1/2 kostki miękkiego masła
25 dag zmielonego maku
1 szklanka ciepłej wody
40 dag jabłek (4 średnie jabłka)
6 łyżek kaszy manny
1 łyżka proszku do pieczenia

Zmiksuj 6 żółtek, masło i cukier. Zetrzyj
jabłka na najgrubszych oczkach tarki. Wymieszaj mak z wodą. Dodaj go oraz jabłka, kaszę
mannę i proszek do pieczenia do masy żółtkowej. Ubij 6 białek na pianę i wymieszaj z masą
żółtkowo-jabłkową. Wylej ciasto na prostokątną, posmarowaną masłem blachę. Włóż makowiec do nagrzanego piekarnika (200oC) i piecz
około 40 min. Możesz też polać ciasto mleczną
czekoladą, rozpuszczoną w 2 łyżkach mleka.
Ciasto jabłkowe
2 szklanki cukru
1 szklanka oleju
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2 jajka
2 szklanki przesianej mąki
2 łyżeczki sody
1 łyżka cynamonu
1 łyżeczka soli
1 łyżka cukru waniliowego
4 szklanki grubo startych jabłek (ok. 6 średnich
sztuk)

Zmiksuj wszystkie składniki. Wylej ciasto
na prostokątną lub okrągłą, posmarowaną
masłem blachę. Włóż ciasto do nagrzanego do
180oC piekarnika i piecz około godziny.
Ciasto powinno być wilgotne i smakiem
przypominać jabłkowy piernik.
Paj jabłkowy
Ciasto:
2 szklanki mąki
1 łyżeczka soli
3/4 kostki miękkiego masła lub margaryny
5 łyżek bardzo zimnej wody

Wszystkie składniki zmiksuj lub wyrób
ręką. Ciasto rozdziel na części o proporcjach:
1/3 i 2/3. Obie części rozwałkuj, a większą
z nich wyłóż na dno i boki okrągłej, płytkiej
blachy, tzw. blachy pajowej. Mniejszą częścią
ciasta przykryjesz nadzienie.
Nadzienie:
6 średnich jabłek pokrojonych w plastry
1/4 szklanki mąki
1/2 szklanki cukru

przepisy
1 łyżka cynamonu
Sok z 1/2 cytryny

Jabłka skrop sokiem z cytryny i wymieszaj
z mąką, cukrem i cynamonem.
Wyłóż jabłka na ciasto i przykryj pozostałym ciastem. Zlep końce z góry i z boków
blachy. Włóż ciasto do nagrzanego do 180oC
piekarnika i piecz około godziny.
Paj jest pyszny na gorąco z waniliowymi
lodami.
ZIEMNIAK
Pieczone ziemniaki po meksykańsku
Duża ilość soli
Każda ilość ziemniaków

Nagrzej piekarnik do 200oC. Przykryj dno
blachy solą tak, aby było białe, na to połóż
w odstępach 1 cm umyte i osuszone ziemniaki w łupinach. Piecz godzinę.
Pyszny dodatek do twarożku ze szczypiorkiem lub cebulą i śmietaną.
Tuż przed wyjęciem ziemniaków z piekarnika możesz naciąć je lekko nożem na krzyż
i położyć w to miejsce żółty ser. Kiedy ser stopi
się, ziemniaki są gotowe do podania na stół.
Ziemniaki z patelni
4 średnie ziemniaki pokrojone w plastry
2 łyżki oleju
1 średnia cebula pokrojona w krążki

3 jajka
Sól
Pieprz

Surowe, pokrojone w plastry ziemniaki
usmaż na oleju, często obracając. Pod koniec smażenia, kiedy ziemniaki są już miękkie, dodaj pokrojoną cebulę, sól, pieprz do
smaku i smaż dalej, często obracając, przez
około 5 min. Wbij do dania jajka, wszystko
smaż jeszcze około 5 min, aż jajka zetną się
(po wbiciu jajek możesz smażyć pod przykryciem, wtedy jajka szybciej się zetną z góry
i nie przypalą na dnie).
Ziemniaki zapiekane z żółtym serem
1/2 kg obranych i ugotowanych ziemniaków
20 dag żółtego sera startego na tarce o grubych oczkach
1/2 szklanki śmietany
1/4 kostki stopionego masła

Ziemniaki rozgnieć i wymieszaj z masłem,
żółtym serem i śmietaną, i piecz w nagrzanym do 200oC piekarniku przez około 40
min.
Podawaj na gorąco. Jeśli zostały ci ugotowane ziemniaki z poprzedniego dnia, to prezentowane danie jest prostym sposobem na
smaczny obiad z ich wykorzystaniem.
Beata Kowalska

ZASADY PROWADZENIA
 


Finansowa
prognoza
pogody

wa ulewa. Komornicy pójdą do ludzi, którzy
poręczyli twoje długi i upomną się o swoje
należności. Przyjaciele odwrócą się od ciebie.
Nikt nie zechce się z tobą spotkać.
Niestety, to nie jest jeszcze koniec kłopotów. Najgorsze jest czekanie na moment, gdy
uderzy piorun – eksmisja z domu czy mieszkania.
No i po tym burza ucicha, ale za to zaczyna
się prawdziwa bieda.
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- zbieraj paragony,
- zapisuj wydatki bez paragonu;
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Burza też uderza w parasole
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onad połowa małżeństw rozpada się
z powodu kłótni o pieniądze – tak
twierdzą doradcy małżeńscy i socjologowie. Konflikty na tle finansowym wynikają z bardzo wielu powodów. A przecież
prawdziwego problemu – długów – można
uniknąć.
Czasem bywa, że jedno z małżonków chce
posiadać duże, ładnie urządzone mieszkanie,
a drugie pragnie kosztownych wyjazdów zagranicznych. Bywa też tak, że jedno chce
jeździć drogim samochodem, a drugie ubierać się w piękne, modne ubrania. Powodów
do konfliktów na tle finansowym jest wiele,
zarówno poważnych, jak i błahych. Do najczęstszych należy styl życia, który przekracza
możliwości domowego budżetu. Konflikt ten
zdarza się zarówno w rodzinach dobrze i bardzo dobrze zarabiających, jak i w zarabiających bardzo mało.

Polega ona na tym, że aby coś kupić, dana rodzina nie oszczędza, tylko korzysta z kredytu.

Pierwsze chmury
Całkowita kwota zadłużenia powoli rośnie do
momentu, gdy klient przekracza zdolność kredytową. Wtedy bank, chcąc udzielić pożyczki
zgodnie z przepisami, zażąda dodatkowego
zabezpieczenia, zwykle poręki jednej albo
dwóch osób.
Sytuację taką można porównać do ostrzegającej, pierwszej błyskawicy i nadciągającej
z dala burzy. Jeżeli nie nastąpi radykalna zmiana stylu życia, to wkrótce zacznie wiać wiatr.
Zacznie się gorączkowe pożyczanie od znajomych po to, by spłacić odsetki, nasze długi będą falowo narastać. Jeden kredyt będzie
spłacany następnym. Niektóre banki będą
proponowały konsolidację, ale bez zmiany
stylu życia jest to tylko odłożenie problemu
w czasie.

Cisza przed burzą
Wydawanie mniej niż się zarabia jest jedną
z najważniejszych umiejętności życiowych.
Jeżeli jakaś rodzina nie przestrzega tej zasady, to albo przejada swoje oszczędności, albo
zwiększa zadłużenie. Jeżeli takie nieprzestrzeganie staje się stylem życia, prowadzi to do
wielu negatywnych konsekwencji. Pierwszym sygnałem zbliżającej się burzy jest cisza.
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Ulewa na dobre
Wkrótce rozszaleje się prawdziwa burza
z błyskawicami. Komornicy zabiorą ci sporą część pensji, twój pracodawca dowie się
o twoich kłopotach, otrzymasz nieprzyjemne
telefony od wierzycieli, przestaniesz odbierać
korespondencję, będziesz się bać o przyszłość.
W pewnym momencie zacznie się prawdzi-

Ludzie poręczający nie wiedzą, że poręka jest
pewną formą finansowej niewoli. Najczęściej
chcą pomóc, nie myślą, że przyjdzie im spłacać długi. Na ogół poręczamy tę kwotę, która nie wydaje się nam wysoka i uważamy, że
będziemy w stanie ją spłacić. Nie zakładamy,
ani często nie jesteśmy w stanie przewidzieć
potencjalnych komplikacji. Kredytobiorca
często nie mówi, że przestał płacić i nie informuje, że poręczyciel powinien natychmiast
zacząć spłacać długi. Po upływie dłuższego
czasu mówi o tym komornik, a tymczasem
odsetki bardzo szybko narastają.
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Patrz w niebo
Jeżeli widzisz, droga czytelniczko, symptomy
nadciągającej burzy, wiedz, że nie jest jeszcze za późno. Burzy można uniknąć, jeżeli
w odpowiednim momencie podejmie się radykalne kroki. Ograniczenie i kontrolowanie
wydatków, ułożenie planu wyjścia z długów,
zwiększenie przychodów, utworzenie funduszu na niespodziewane wydatki, odkładanie
na przyszłe wydatki – tego uczy Edukacja Finansowa Crown zarówno przez konferencje,
jak i przez kursy finansowe.
Julia i Zdzisław Miarowie
www.crown.org.pl

9     <7 9 B 
  -   
-
 7 91
 1  
1 5      
 
B   <
7 + 
 #  0  C 0 ;
 * 7

Rozwój

21

   pod
 prad‚
M

agazyn Studencki płyń Pod Prąd to
ogólnopolski bezpłatny kwartalnik
rozdawany na uczelniach i w akademikach
całej Polski. Znany jest z wydawanego raz
w roku numeru specjalnego o nazwie Starter, odpowiadającego potrzebom studentów pierwszego roku. To, jak zrodził się
pomysł na pismo, możemy odkryć w rozmowie z jego redaktor naczelną Katarzyną
Michałowską.

Magazyn studencki czternaście lat
temu to było coś.
Tak, to prawda. Wystarczyło, że był, a już
wzbudzał duże zainteresowanie studentów.

A kiedy, pod koniec lat dziewięćdziesiątych,
zaczęliśmy wydawać magazyn w kolorze,
rektorzy byli dumni, że mają takiej jakości
pismo na swojej uczelni.

Dziś młodzież inaczej odbiera media.
Pamiętam, że dziesięć lat temu studenci
z wdzięcznością przyjmowali jakiekolwiek
książki, gdy wygrywali je jako nagrody. Teraz jest zupełnie inaczej. Studenci pytają, co
można wygrać, i zastanawiają się, czy tego potrzebują lub ile dostaną za to na Allegro. Dziś
papierowy magazyn studencki, co prawda,
jest nadal chętnie czytany, jednak musimy
podążać za nowinkami technicznymi i aktualnościami. Staramy się wykorzystywać inne
media, takie jak radio i internet, gdzie zasięg
i możliwości rozwoju są o wiele większe.

Czym jest płyń Pod prąd?
To kwartalnik studencki. Z naciskiem na studencki. Ale gdy piszemy o problemach lub zmaganiach młodych ludzi, to też nie unikamy pokazania ich z perspektywy Pisma Świętego. Każdy
numer jest omówieniem konkretnego tematu.
Na przykład: wolność, tolerancja, przestrzeń czy
bezinteresowność. Staramy się szeroko spojrzeć
na dany problem i omówić go z różnych stron.
Nie dajemy odpowiedzi wprost, raczej inspirujemy do poszukiwań własnych.

Jak zostałaś redaktor naczelną?
Gdy przed laty zrodził się pomysł powstania
takiego pisma, ktoś musiał zostać liderem
projektu. Zapytano mnie, czy chcę. Czułam wtedy swoją wielką niekompetencję.
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Byłam na studiach inżynierskich i niewiele
wspólnego miałam z humanistami. Jednak
odkryłam i odczułam, że jest to wyzwanie,
na które Bóg przygotowywał mnie o wiele
wcześniej. W technikum stworzyłam gazetę szkolną – młodzieżowe pisemko, trochę
kontrowersyjne, ale bardzo chętnie czytane.
Umiałam zachęcić innych, by pisali, i spinać ideę w całość. Ten niby nic nieznaczący
epizod przygotował mnie do zajmowania się
podobnym tematem przez lata. Tym niezwykłym sposobem moje zainteresowania i pasja
stały się pracą. Jestem w nielicznym gronie
ludzi, którzy pracują, bo lubią to, co robią.

Czym dokładnie zajmuje się redaktor
naczelna?
Przede wszystkim koordynuję pracę innych
redaktorów. Podtrzymuję wizję gazety, inicjuję szkolenia dla dziennikarzy, nadzoruję
pozyskiwanie funduszy, budowanie marki
pisma, wymyślam imprezy studenckie organizowane przez magazyn, promuję inicjatywy studenckie, reprezentuję pismo w kontaktach z samorządami studenckimi lub
uczelniami w Polsce.

Skąd czerpiesz siłę do tworzenia tego
pisma?
Wizja robienia magazynu cały czas jest obecna w moim sercu. Ważne jest, by pracować
nad dostosowywaniem formy do odpowiednich adresatów. Poznanie, czym żyją studen-

ci, z czym się zmagają lub kto jest ich autorytetem. To wciąż dla mnie wyzwanie.

Czy planujesz związać swoją przyszłość
z dziennikarstwem?
To zależy. Rozwijam się przede wszystkim
jako redaktor – w pomocy dziennikarzom
i ich prowadzeniu w budowaniu tekstu. Lubię pracować z ludźmi, pokazywać im, co jest
dobre w ich tekście, przebiegu myśli, stylu
lub dostrzeżeniu problemu. Lubię też widzieć rozwój dziennikarzy, gdy po konstruktywnych uwagach piszą lepiej. Uważam, że
mój rozwój zawodowy pójdzie w kierunku
zarządzania wydawnictwem. Jestem dobrym
menedżerem, takim jakim powinien być każdy redaktor naczelny.

A co dalej z magazynem, jaką masz dla
niego wizję?
To studenci znają swój język, swoje problemy i zmagania. Dlatego cieszę się, że właśnie
oni angażują się w pisanie dla innych. Mam
dwudziestokilkuosobowy zespół młodzieży
zainteresowanej mediami. Studenci robią inspirujące filmy, piszą ciekawe reportaże, poruszają problemy, którymi sami żyją. Moja
rola to merytoryczna pomoc, szkolenie, redagowanie tekstów, czasami nadanie formy, ale
coraz rzadziej kierunku. Kierunek powinni
nadawać oni – młodzi.
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asz dom, miejsce w którym żyjemy, bezpieczna przystań, w której odpoczywamy,
spędzamy najpiękniejsze i najważniejsze chwile.
Dom to nasza przestrzeń, jaka jest twoja? Jaka
jest twoja przestrzeń? Czy tworzona starannie
przez lata, a może powstająca na szybko, urządzona bez pomysłu, w chaosie, lub ciągle jeszcze
niedokończona?
Przychodzi czas, kiedy mamy ochotę na zmianę w naszym m., marzymy, by zacząć urządzanie
od nowa. Media, specjalne magazyny prezentują
mieszkania, apartamenty, rezydencje, których styl
znakomicie wpisuje się w nasze gusta. Każda zmiana
we wnętrzu domu to dla nas nowy rozdział, nowa
energia, nowe plany. Ale nie zawsze, by stworzyć
nowy klimat w domu, potrzebna jest kompleksowa
metamorfoza. Niejednokrotnie mały lifting zmienia
charakter wnętrza. Aby osiągnąć ów efekt bez większych nakładów finansowych i czasowych, pamiętajmy o kilku zasadach.
Poszperaj w czasie
Zdecydowanie minimalistyczne, zimne, bardzo zdyscyplinowane koncepcyjnie wnętrza ożywimy, wstawiając
do salonu barokowy fotel z kontrastową tapicerką, wieszając kryształowy żyrandol, albo wymieniając nowoczesne
krzesła w jadalni na ludwiki. Czasami
wystarczy tylko nowe obicie na krze-

24

Rozwój

2'2%&$6Ð:
GRSLyUDLNUHGHN


słach, fotelach czy po prostu kilka kolorowych poduszek rzuconych na kanapę, a efekt murowany.
Kilka staroci kupionych na pchlim targu albo
znalezionych na strychu naszych dziadków, dobrze
zrobi nowoczesnemu, bezimiennemu wnętrzu,
uczyni je interesującym dla nas i dla naszych bliskich. Może to być stary zegar zawieszony w industrialnej przestrzeni salonu, a może szezlong wymagający tylko drobnej renowacji, lustro w rzeźbionej
ramie, antyczna lampa z okazałym abażurem.
Obecnie modne są meble i gadżety z lat 60., które
stosunkowo łatwo kupić na aukcjach internetowych lub na targach staroci. Nie bójmy się łączyć
ich z meblami, które już mamy. Bawmy się, komponując style, podobnie jak bawią się projektanci,
tworząc oryginalne przestrzenie.
Wyjdź ku przyszłości
Nasze starannie urządzone klasyczne wnętrza
niejednokrotnie stają się poważnym, nobliwym
miejscem egzystencji lub zbiorowiskiem pełnym
stylowych mebli, obrazów, pamiątek. Umiejętne
włączenie nowoczesnych elementów w klasyczną
przestrzeń odświeży ją, odmłodzi. Taki liftingujący efekt w stylu glamour uzyskamy dzięki wymianie kilku charakterystycznych drobiazgów, np.
zamianie klasycznych dodatków z mosiądzu lub
złoconych ram luster i obrazów na transparentne
szklane oraz chromowane wykończenia. Szklane
i aluminiowe podstawy lamp, stoliki z lustrzanymi
blatami, niklowane uchwyty komód i ramy luster
czy kryształowe dodatki.
Koniecznie zrezygnujcie z ciężkich klasycznych
stor, często przypominających tortowe dekoracje. Zastąpcie je lekkimi tkaninami naturalnymi
w monochromatycznych barwach. To samo dotyczy wzorzystych firanek, zamieńcie je na delikatne
organdyny. Pamiętajcie, że skromna elegancja jest
ponadczasowa.
Najistotniejsze w projektowaniu
są nieograniczoność i dowolność
tworzenia. Tę trudną sztukę posiedli
najlepsi projektanci wnętrz. Dlatego
wychodźmy poza schematy, twórzmy
naszą indywidualną przestrzeń, czerpiąc inspiracje od nich.

Marta Kaczanowska (dekoratorka
wnętrz, pasjonatka architektury,
malarstwa, sztuki kulinarnej)

J

estem zwyczajną żoną i mamą z tysiącem spraw na głowie. Zawsze byłam
ruchliwą osobą, zaangażowaną w różne
działania. Jednak nigdy nie sądziłam, że
napiszę książkę, i to dla dzieci.
Przed urodzeniem dzieci chciałam pracować w dużej korporacji. Pociągało mnie zarządzanie personelem, prowadzenie szkoleń.
Ubierałam się w biurowe mundurki i nosiłam buty na wysokim obcasie, bez makijażu nie wychodziłam z domu. Jednocześnie
zawsze chciałam założyć rodzinę. Modliłam
się o dobrego męża, a kiedy takiego otrzymałam, prosiłam o dzieci. Bóg odpowiedział na
moje modlitwy. Urodziły się nam dwie śliczne córeczki. Byłam pewna, że po skończeniu
urlopu wychowawczego wrócę również do
pracy w moim kochanym Wrocławiu.

Porzuciłam obcasy
Niestety, tak się nie stało. Pewnego dnia mój
mąż oświadczył, że dostał propozycję dobrej
pracy na rok w Warszawie. W pierwszej
chwili pomyślałam: Świetnie, przynajmniej
zwiedzę stolicę. I tak pewnego zimowego dnia cała nasza rodzina przeprowadziła
się do Warszawy. Najpierw na rok, potem

drugi, trzeci… a ja coraz bardziej odkrywałam, że nie tęsknię za powrotem do pracy
biurowo-mundurkowo-wysokoobcasowej.
Z zadziwieniem zauważyłam też, że zabawy,
śpiewanie, opowiadanie bajek moim córkom sprawia mi wielką radość. Widziałam,
że mam realny wpływ na rozwijanie postaw
i wartości własnych dzieci. Kształtowałam
to, co moje córki myślą i w co wierzą. Razem z mężem jesteśmy chrześcijanami, dla
których Jezus Chrystus jest kimś więcej, niż
tylko cieślą, a Słowo Boże stanowi dla nas
chleb powszedni, i tego też pragnęliśmy dla
naszych dzieci.

Sklep papierniczy w niebie
Pamiętam te wieczorne opowiadania o różnych postaciach z Biblii. Pamiętam też
pierwsze pytania o potop, o procę Dawida,
o suknię Estery i o to, czy w niebie jest sklep
papierniczy. Przyznam szczerze, że wszyscy
jednakowo czekaliśmy na te rodzinne wieczory. Nie ma nic lepszego, kiedy rodzic
może usłyszeć i zobaczyć, że jego własne
dziecko angażuje się w rozmowę.
W tym samym czasie razem z mężem regularnie uczestniczyliśmy w biblijnych spotkaniach dla małżeństw. Przed każdym spotka-
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Dobrzy przyjaciele
Nie wiedziałam tylko, że przyjaciele nie tylko
zachęcali mnie do pisania, ale też skontaktowali się w tej sprawie ze swoim znajomym
– właścicielem oficyny wydawniczej.
Pamiętam ten dzień, w którym odebrałam
dziwny telefon. Był to jeden z tych gorszych
dni, kiedy nic się nie układa, wszystko leci
z rąk, mąż wciąż jest w pracy, a dzieci, zamiast
grzecznie się bawić, urządziły sobie basen
w łazience. I jeszcze ten telefon… Cisza!!!
Przecież ja niczego nie słyszę, a ktoś chciałby ze
mną porozmawiać! – krzyknęłam nie tylko do
dzieci, ale również mój subtelny, pogodny głos
wyraźnie usłyszał właściciel jednego z największych wydawnictw chrześcijańskich w Polsce.
Moje zaskoczenie propozycją było tak wielkie,
że sama już nie pamiętam, co powiedziałam.
Chyba przepraszam i zgodziłam się na przesłanie jednego z moich opowiadań. Po odłożeniu
słuchawki, nie wiedziałam, w jaki sposób mam
to przedstawić mojemu mężowi.

Dary i owoce

niem dzieliliśmy się z innymi małżeństwami
codziennymi sprawami. Często opowiadaliśmy o córkach i ich teologicznych spostrzeżeniach. Małżeństwo, które prowadziło spotkania, lubiło słuchać o naszych rodzinnych
dyskusjach opartych na tworzonych przeze
mnie opowiadaniach biblijnych. To oni zachęcili mnie, żeby z tymi utworami zrobić
coś więcej. Postanowiłam je częściowo spisywać… tak dla wnuków.
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Po dwóch miesiącach niemal nieustannego
pisania, modlenia się, wnikliwego poznawania Słowa Bożego, powstała książka dla
dzieci Biblijne opowiadania dla przedszkolaków. Napisałam ją z myślą przede wszystkim
o naszych córkach. To za pomocą tej książki
przekazałam Hani i Oli wszystko to, w co
wierzymy razem z mężem, z nadzieją, że i one
pewnego dnia świadomie uwierzą w fakt, że
Jezus był nie tylko cieślą.
Nigdy nie sądziłam, że napiszę książkę,
i to dla dzieci. Dziś już wiem, że Bóg dał mi
cierpliwego męża, który niemal nieustannie
zajmował się dziećmi przez te dwa miesiące mojego pisania. Dał mi wspaniałe córki,
dzięki którym odkryłam, do czego zostałam
powołana. Porzuciłam myśli o pracy biurowej. Dzisiaj jestem nauczycielką.
Monika Kustra

W

ychowywanie dziecka z zaburzeniami, takimi jak autyzm,
to trudne wyzwanie dla rodziców. Jednym z najczęstszych
problemów, jakie pojawiają się w rodzinach z dzieckiem o zaburzonym rozwoju, jest kryzys małżeński.

Autyzm definiuje się jako zaburzenie przejawiające się w: mowie i komunikacji, interakcjach społecznych oraz stereotypowych zachowaniach. W latach
60. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych autyzm traktowano jako rodzaj schizofrenii dziecięcej, a jej przyczyn dopatrywano w relacji pomiędzy
dzieckiem a oziębłą matką. Dziś autyzm to zaburzenie natury biologicznej, a nie psychologicznej. Wiele skutecznych programów terapeutycznych przeznaczonych dla dzieci ze spectrum autyzmu opiera
się na metodach behawioralnych (zwanych ABA –
Applied Behavior Analysis) przygotowujących dzieci do samodzielnego życia. Intensywny program interwencyjny to 40 godzin tygodniowo spędzonych
z terapeutą, psychologiem oraz logopedą.

Feralny logista
Tak intensywna terapia często szkodzi normalnemu funkcjonowaniu rodziny. Niestety, w wielu
przypadkach dziecko, które wymaga stałej pomocy
i opieki, pochłania całą uwagę matki. Ta za wszelką
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cenę pragnie pomóc dziecku, zaniedbując inne obszary swojego życia: swoją duchowość, małżeństwo
czy rozwój zawodowy. Bardzo często swój cenny
czas spędza w samochodzie, próbując obmyślić, jak
zdążyć na kolejną konsultację u specjalisty. W konsekwencji mąż może zacząć być nieświadomie zazdrosnym o uwagę żony, co z czasem może przerodzić się w emocjonalne napięcie i kryzys.

Jest na to rada?
Z pewnością nie ma złotego środka, ale są pewne
rozwiązania, które mogą okazać się bardzo przydatne w planowaniu swojego czasu dla rodziny. Korzystając z wszelkich programów terapeutycznych, nie
możemy zapomnieć o tym, że nasze dziecko potrzebuje stałych zapewnień o miłości i akceptacji, niezależnie od problemów, z jakimi się boryka. Ponadto
powinniśmy wyraźnie rozgraniczyć czas przeznaczony na terapię oraz czas spędzany wspólnie z rodziną.

Dobry trend
Obecnie w psychologii rozwojowej dominuje
trend łączenia profesjonalnej terapii behawioralnej ze wspomagającą terapią rodzinną. W Polsce
dostępne są ośrodki, które angażują całe rodziny
w proces terapeutyczny, wspierając tym samym
więzi między rodzicami a ich pociechą. Poczucie
spełnienia i radości w naszym życiu zdecydowanie
zwiększa szansę na poprawę psychicznej kondycji
dziecka z autyzmem. Pełna i szczęśliwa rodzina,
która stwarza warunki sprzyjające działaniom terapeutycznym, jest kluczem do szczęścia dziecka.

Kamila Kuprowska

Rodzina
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zy jest możliwe zbudowa- NAJISTOTNIEJSZYM cież z małżeństwem jest podobnie jak z ciastem. Musi być na nie
nie udanego, satysfakcjoELEMENTEM
przepis. Przepis, który się sprawnującego małżeństwa? A czy
W DOBRYM
jest możliwe upieczenie uda- MAŁŻEŃSTWIE NIE dza. Konkretny, jasny i możliwy
do zrealizowania.
nego, pysznego ciasta? OdpoJEST SZCZĘŚCIE,
Taki przepis znajdziemy w Bowiedź na oba pytania brzmi:
ALE TRWAŁOŚĆ.
żym Słowie. Przepis na udane małoczywiście, że tak!
(G.G.Márquez)
żeństwo i udaną rodzinę. Przepis
Jednak w obu przypadkach
wcale nieskomplikowany, choć nie zawsze najłatrzeba spełnić pewne warunki. Przede wszysttwiejszy. Ale przecież pyszne ciasto też wymaga
kim trzymać się przepisu. Dokładnie. W najpewnego nakładu pracy, czasu i uwagi. Służba
drobniejszych szczegółach. W przygotowaniu
Rodzinie Ruchu Nowego Życia przez swoje konciasta ważny jest nie tylko jego skład, ale i temferencje stara się ten przepis przybliżyć, wyjaśnić,
peratura używanych produktów, ich świeżość,
zobrazować przykładami i zachęcić do jego stosostan piekarnika... To niby szczegóły, a jednak
wania.
bez nich ciasto może się nie udać.
Czasem dobre gospodynie mówią: Ja robię
ciasto bez przepisu. Intuicyjnie. I zawsze mi
Nie zawsze trzeba dwojga
wychodzi. Albo: Nie mam przepisu, ale robię
Wielu małżonków, uczestniczących w tych
tak, jak moja matka. I udaje się. Jednak, jeśli
konferencjach, entuzjastycznie wyraża się
bliżej przyjrzeć się tej intuicji albo matczyo ich wpływie na nich samych, na swoje małnemu przekazowi (często pochodzącemu od
żeństwo, postawy rodzicielskie i w efekcie
babki), okaże się, że rodzinne metody zgana całą rodzinę. Niektórzy przyjeżdżają na
dzają się z zasadami podanymi w przepisach.
te same konferencje kilkakrotnie, twierdząc,
Ale nie każda gospodyni taką intuicję posiaże za każdym razem zwracają uwagę na coś
da, nie każda ma matkę, która przekazainnego. Inne struny zostają poruszone w ich
ła dobry wzór, i większość z nas
sercach. Potem wracają do domów i starają
musi uciec się do konsię zastosować to, czego się nauczyli, co odkretnego przepisu.
kryli lub co sobie uświadomili. A efekty nie
każą na siebie długo czekać.
Gdzie szukać?
Oczywiście, w przypadku ciasta mamy do
Być może, jest to baczynienia z materią i jedną osobą, która tę
nalne porównanie,
materię opanowuje. Małżeństwo natomiast
to dwie osoby, często bardzo różne, obarczone
ale w banalnych pobagażem własnej przeszłości, przyzwyczajeń,
równaniach bywa
problemów i... egoizmem. A jednak można
mądrość pozwalato wszystko przezwyciężyć przy odrobinie dojąca wejrzeć głębiej
brej woli – najlepiej z obu stron. Chociaż nie
w sprawy znacznie
zawsze obie strony chcą uczestniczyć w konważniejsze. Prze-

 
ferencji. Nie zawsze dwie strony chcą pracować. Małżeństwo to jednak suma dwóch
składników. Wystarczy zwiększyć jeden, by
suma uległa zwiększeniu. Jeśli więc choć jedno z małżonków czy rodziców zacznie działać
zgodnie z przepisem, efekty powinny stać się
widoczne.

parze urodził
się drugi synek. Nie, nie
jest idealnie. Ale
jest dobrze. I jest
nadzieja, że będzie coraz lepiej.

Walczyć o rodzinę

Wystarczy jeden

Pewien mężczyzna przyjechał na konferencję
sam. Jego małżeństwo się rozpadało. Żona nie
chciała z nim przyjechać. Chodziła do świeckiego psychologa, który wyraźnie prowadził ją
w kierunku rozwodu. Mąż jednak nie tracił
nadziei. Po kilku miesiącach zjawili się oboje
na kolejnej konferencji – tym razem dla rodziców. Przyjechali tam po to, by nauczyć się,
jak być dobrymi rodzicami dla swojego synka, gdy się rozwiodą. Decyzja o rozstaniu była
już w zasadzie podjęta. Podczas konferencji
uświadomili sobie jednak, że nie będą w pełni
dobrymi rodzicami, nie będąc dobrym małżeństwem, bo to, czego najbardziej potrzebuje
ich synek, to kochający się rodzice, którzy są
razem i z których miłości on może czerpać.
Postanowili pracować nad swoim związkiem.
To, co nastąpiło później, zaskoczyło wszystkich. Zmiany w ich życiu
zauważyli
znajomi
i współpracownicy. Co się stało?
– pytali. Jakiś
czas później

Przepis na udane małżeństwo i kochającą
się rodzinę zapisany jest na kartach Biblii.
Chcecie go lepiej poznać? Zapraszamy na
konferencje Służby Rodzinie Ruchu Nowego Życia.
Prawdą jest, że zwykle trudno jest namówić
mężczyzn na udział w konferencji. Ale, drogie
żony, macie swoje sposoby! Poproście, by zrobili to w ramach prezentu dla was. Zachęćcie
ich, by przyszli chociaż na jeden wykład (po
przyjściu na jeden zwykle zostają do końca!).
Uspokójcie ich też, że nie będą wzywani do
odpowiedzi, a konferencje odbywają się w pogodnym, lekkim nastroju i dobrej, bezpiecznej
atmosferze. Zapraszamy!
Magda Grabowska
www.sluzbarodzinie.pl
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Czy tylko
w bajkach?

człowiekiem chciałam być i na takim się
opierać. Oczywiście, było dla mnie ważne
to, że był odpowiedzialny, pomysłowy i wysportowany... W grudniu zaręczyliśmy się,
a w lipcu 1997 był ślub – w obecności Boga
i ludzi wyznaliśmy sobie miłość. Od tamtej
pory minęło 14 lat i cały czas z wielkim sentymentem wspominamy Władka.

KOCHAĆ, TO NIE ZNACZY
PATRZEĆ NA SIEBIE NAWZAJEM,
LECZ PATRZEĆ RAZEM W TYM
SAMYM KIERUNKU.
(A. de Saint Exupery)

A potem przyszła rzeczywistość...

I

zabela i Piotr Hermanowie. Są rodzicami czterech córek w wieku od 7 do 11 lat.
Iza na co dzień zajmuje się domem, Piotr prowadzi małą firmę telekomunikacyjną.
Mieszkają w Robercinie pod Warszawą. Są szczęśliwym małżeństwem od 14 lat. Jaka
jest ich recepta na szczęście?

Piękny ślub, a potem żyli długo i szczęśliwie – tak kończy się większość bajek.
A przecież to dopiero początek. Zacznijmy więc od początku.
Iza: Poznaliśmy się jeszcze w czasach studenckich. Chociaż studiowaliśmy na różnych
uczelniach w Warszawie, to spotykaliśmy się
w grupie młodych chrześcijan Ruchu Nowego Życia (dzisiaj – Ruch Akademicki Pod
Prąd – przyp. red.). Od samego początku
było śmiesznie i bardzo sympatycznie. Do
tej pory wspominamy, kiedy Piotr, podchodząc do grupy dziewczyn, wśród których byłam, przedstawił mi się elegancko. Zrobił na
mnie miłe wrażenie. Ale już następnego dnia
proceder się powtórzył. Znowu podszedł do
mnie i przedstawił się, jakby w ogóle mnie
wcześniej nie widział! Był skreślony!
Zainteresowaliśmy się sobą rok później, na
obozie studenckim we Władysławowie. Formuła tego pobytu wymagała, abyśmy również

30

Rodzina

pracowali i w ten sposób mogli przez cały miesiąc korzystać z uroków morza, przeżyć przygodę z Bogiem, zdobyć nowych przyjaciół.
Piotr: Często przychodziłem do Izy pomagać sprzedawać okulary przeciwsłoneczne, bo
to była jej praca. Ona z kolei odwiedzała mnie,
kiedy handlowałem poszarzałymi kartkami
pocztowymi i zabawkami elektrycznymi made
in China. Okoliczności sprzyjały temu, abyśmy
mogli dużo ze sobą rozmawiać, obserwować
się w różnych sytuacjach. Warunki obozu były
na tyle trudne, że teraz się dziwimy, że w ogóle
się tam uśmiechaliśmy. Ale dla nas to nie miało znaczenia. Z Władysławowa wróciliśmy do
swoich domów jako para. Byliśmy zakochani!
Iza: Gdy zaczęliśmy się spotykać, nie znaliśmy się długo i dobrze. Myślałam o naszej
przyszłości, jak nasz związek może się rozwinąć. Dla mnie najważniejsze było to, że widziałam, że Piotr szczerze kocha Boga i chce
prowadzić życie według Jego zasad. Z takim

Piotr: Prawda jest taka, że z chwilą, gdy stawaliśmy na ślubnym kobiercu, to o życiu niewiele wiedzieliśmy. Były chwile, kiedy świat
walił nam się na głowę: zawał taty, wezwanie
do wojska, eksmisja z wynajmowanego mieszkania, bo właścicielka nie opłacała czynszu...
Iza: Zaprocentowało to, że do małżeństwa
byliśmy przygotowani dobrze. Dużo zainwestowaliśmy w naszą relację, gdy chodziliśmy ze sobą i później w czasie narzeczeństwa. Chodziliśmy na spotkania dla takich
par, jak my, gdzie doświadczone małżeństwa
z wieloletnim stażem opowiadały o realnych
stronach codziennego życia razem. O tym, że
rutyna sprawia, że margines tolerancji bardzo
się zmniejsza i że życie składa się z drobiazgów. Ważne jest w tych drobiazgach znaleźć
radość, kochać się i szanować.
Nie ominęły nas dyskusje na temat sposobu
zawieszenia papieru toaletowego czy technik
wyciskania pasty do zębów. Ale dzięki radom
naszych dojrzałych przyjaciół te sytuacje nie zaskoczyły nas, nie były powodem do sprzeczek.

A teraz, czy zawsze wszystko między
wami układa się idealnie? Czy zdarzają
się wam konflikty?
Piotr: (śmiejąc się) Może pozostańmy przy
wersji oficjalnej – nie mamy takowych.
Iza: Tak naprawdę to staramy się trzymać
dobrych rad z Pisma Świętego. Jedna z nich
to: ...niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce... Nie lubię tego polecenia – gdy
jestem obrażona, chcę się po prostu obrażać.

Ale zrozumiałam, że jeśli pozwolimy zajść
słońcu nad naszym gniewem, w jakiś sposób
będzie to nas niszczyło. Doświadczyłam tego
i wiem, że to prosta droga do zguby. W trakcie takiej rozmowy z Piotrem, która często
odbywa się późno w nocy, wyjaśniamy sobie,
jak każde z nas patrzy na tę sytuację, co pozwala mi nabrać nowej perspektywy.

Izo, miałaś bardzo dobrą pracę, z której zrezygnowałaś…
Iza: Zrezygnowanie z pracy zawodowej było
trudną decyzją. Zawsze przy tej okazji mówię, że nie do przecenienia jest rola męża.
Moja rodzina i społeczeństwo wywierali silny
nacisk, abym nie rezygnowała z pracy. Mimo
to zdecydowaliśmy, że spróbujemy, żebym
mogła w pełni zaopiekować się dziećmi, mężem, naszym domem.
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W OPINII TEGO ŚWIATA
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA JEST
UWIEŃCZENIEM WSZYSTKIEGO,
JAK W KOMEDII. PRAWDA JEDNAK
JEST DOKŁADNIE ODWROTNA:
MAŁŻEŃSTWO TO POCZĄTEK
WSZYSTKIEGO.
(A. S. Swetchine)

Piotrze, co to znaczy dla ciebie być mężem i ojcem?
Piotr: A więc krótko (jak mawia mój wuj):
to być mężczyzną, którego cechuje odpowiedzialność, miłość, cierpliwość, męstwo. Taki
wzór znajduję w Biblii.
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Wasze marzenia?

Dziś mogę powiedzieć, że była to jedna z lepszych decyzji w naszym życiu, w 100% słuszna.
Ale dopiero niedawno nabrałam tego przekonania, choć nie pracuję w zawodzie już od 11 lat.
Chcę powiedzieć, że nasza sytuacja pozwoliła nam, abym nie musiała dorabiać do
domowego budżetu. Na początku żyliśmy
skromnie, ale dawaliśmy sobie radę.
Dziś uważam, że byłoby niedobrze, gdybym teraz podjęła się pracy zawodowej, choć
dzieci są już na tyle duże, że wszystkie chodzą
do szkoły. Okazuje się, że jest wiele możliwości zaangażowania się zarówno w szkole, jak
i w kościele. Doświadczam, jak realny mam
wpływ na to, co dzieje się w społeczeństwie.
Myślę, że praca zawodowa nie pozwoliłaby
mi wkładać tyle energii w te dziedziny życia.
A dzieci, choć już w wieku szkolnym, mają
mnóstwo pytań, potrzeb o każdej porze dnia
i nocy. Nie chciałabym przeoczyć tych chwil.
Nawet za cenę wyższego standardu życia.

Więc jak się czujesz jako matka czwórki dzieci?

Piotr: Przebiec maraton w czasie poniżej 3
godzin! A tak poważnie, w tej chwili, kiedy
nasze dzieci są jeszcze małe (najstarsza Madzia ma zaledwie 11 lat), nasze marzenia
i troski związane są z nimi. Przyznaję, że
zaczynam myśleć o naszym życiu, kiedy pociechy opuszczą dom. Chciałbym, abyśmy
wspólnie służyli Bogu i ludziom, dzieląc się
swoimi doświadczeniami (małżeństwo, rodzicielstwo, sport, prowadzenie biznesu).
Marzę o tym, aby nasz dom był miejscem
wielu takich spotkań, które będą zmieniały
życie każdego na lepsze. Dzisiaj jest z tym
trudno, bo większość naszej energii, poza
pracą, pochłaniają dzieci.

Co robić, aby miłość nie wygasła,
a wspólne życie nie stało się rutyną?
Iza: Zawsze powinniśmy pamiętać o tym, co
daje prawdziwą radość współmałżonkowi.
Dla mnie odkryciem było poznanie teorii
o tzw. językach miłości – zrozumiałam wtedy, że wyrażam Piotrowi miłość w sposób,
w którym ja czuję się kochana, a dla niego
nie ma to takiej wartości, jak dla mnie. Więc
moją radą na rutynę jest rozmowa, czas, pytania, wspólna aktywność w wielu obszarach.
Piotr: Dla Izy ważne jest, abym ją zaskakiwał miłymi rzeczami, abym był dla niej
prawdziwym wsparciem, zachętą. Wówczas
ona daje mi tyle radości i siły, że o rutynie
nie może być mowy!
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ycie Teresy i Alana układało się dobrze. Szybko osiągnęli sukces finansowy. Duże mieszkanie, dobry samochód,
zgromadzony kapitał. Wszystko to miało
dać im poczucie bezpieczeństwa i stabilizację. Spodziewali się, że będą mieć więcej
czasu dla siebie i staną się sobie bliżsi...
Teresa: Na studiach w Moskwie poznałam
przystojnego Ormianina, za którego wyszłam
za mąż. Urodziły się nam dwie córki. Był rok
1981, w Polsce panował stan wojenny. Ponieważ mąż nie mógł przyjechać do Polski,
zamieszkaliśmy w Armenii.
Alan: Odnoszenie sukcesów – to było dla
mnie najważniejsze. W szkole byłem najlepszy, zdobywałem wszelkie nagrody i wyróżnienia, potem studia, które także ukończyłem z wyróżnieniem. Szybko awansowałem.
Chciałem zadziwiać innych moimi osiągnięciami.

Teresa: Mój stosunek do sukcesu i powodzenia materialnego był inny niż męża.
W 1988 roku przeżyliśmy trzęsienie ziemi
w Armenii, a rok później mieliśmy poważny wypadek samochodowy. Wtedy to po raz
pierwszy zaczęłam zastanawiać się nad kruchością życia. Kiedy wybuchła wojna między
Armenią a Azerbejdżanem, biznes Alana zaczął podupadać i postanowiliśmy przyjechać
na stałe do Polski.

Wysoka fala
Alan: W Polsce zaczynałem praktycznie od
zera, ale ciężko pracowałem i już po roku
udało nam się kupić duże mieszkanie i dobry
samochód oraz zgromadzić pewien kapitał.
Polska była dla mnie krajem nieograniczonych możliwości.
Teresa: Mąż rzucił się w wir interesów,
szybko wskoczył na wysoką falę i znów odniósł sukces, co stało się dla niego motorem

Iza: Bardzo zmęczona i bardzo szczęśliwa.

32

Rodzina

Rodzina

33

do dalszego zdobywania. Dla mnie zaś tempo takiego życia stawało się coraz bardziej
przerażające. Zaczęliśmy oddalać się od siebie. Całe poczucie bezpieczeństwa pokładałam właśnie w mężu. Spodziewałam się, że
zdobywszy pieniądze, będziemy mieć więcej
czasu dla siebie i staniemy się sobie bliżsi. Ale
stało się dokładnie odwrotnie.

Nie było go w domu
Alan: Wiele pracowałem i podróżowałem.
Ciągle nie było mnie w domu. Emocjonalna bliskość z Teresą i dziećmi zniknęła. Nie
mając w sobie moralnego kompasu, łatwo
naśladowałem zachowanie innych, a na mężczyznę bez mocnego fundamentu moralnego i etycznego, przebywającego często poza
domem, czyha wiele pokus. Podążałem za
modelem prezentowanym w mediach: nowe
samochody, piękne młode kobiety i brak zahamowań. Przestałem być wierny Teresie...
Teresa: Kiedy zmarł mój ojciec, który zawsze był dla mnie podporą, było mi jeszcze
trudniej. I właśnie wtedy, po dwóch tygodniach, dowiedziałam się, że mąż, którego
tak kochałam i któremu bezgranicznie ufałam, zdradza mnie. Mój świat się zawalił.
Mąż odszedł, zostałam sama, w depresji.
Wtedy zrozumiałam, że pozostała jeszcze jedna nadzieja – Bóg. I chociaż Go nie znałam,
zaczęłam się do Niego modlić.
Po jakimś czasie zaczęłam szukać pracy.
Moja sytuacja materialna nie była tragiczna,
ale nie byłam w stanie zamknąć się w czterech ścianach i rozmyślać o tym, co mnie
spotkało.
Trafiłam do firmy, której szefem był człowiek głęboko wierzący. W czasie jednej z rozmów, która zeszła na temat Boga, dał mi
do przeczytania małą książeczkę, w której
w prosty sposób była przedstawiona Ewangelia. Będąc wychowana w domu ateistycznym,
niewiele wiedziałam o Bogu. Po tej lekturze
zrozumiałam, kim jest Chrystus, że tylko
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w Nim jest prawdziwe uwolnienie. Bardzo
tego zapragnęłam, w modlitwie poprosiłam
Jezusa, aby pokierował moim dalszym życiem. Nastąpiła we mnie jakaś zmiana.
Życie toczyło się swoim trybem. Rozwiodłam się ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Zauważyłam jednak, że znikł we mnie przeraźliwy lęk i niepokój. Zaczęłam chodzić do
kościoła, spotykać się z ludźmi wierzącymi,
czytać Pismo Święte. Przez jakiś czas dzieci
nie akceptowały mojego nowego zaangażowania i stosunku wobec Boga, ale widziały
zmiany w moim życiu.

Dać nauczkę
Alan: Gdy Teresa dowiedziała się, że nie jestem jej wierny, nasze małżeństwo się rozpadło. Co dziwne, wcale nie czułem się z tego
powodu winny. Nie przeszkadzała mi moja
niemoralność. Trwałem w bzdurnym przekonaniu, że sam sobie jestem sterem, żeglarzem
i okrętem. Że jestem w stanie zdobyć wszystko, co zechcę. Bóg, w którego istnienie wtedy
nie wierzyłem, postanowił mi udowodnić, że
wcale tak nie jest. Uczynił to w ten sposób, że
zamknął przede mną wszystkie drogi do robienia interesów. W ciągu jednego miesiąca
moja firma straciła cały kapitał, co w normalnych okolicznościach byłoby niemożliwe. Jakiś czas walczyłem, aż w pewnym momencie
opadły mi ręce. Po raz pierwszy w życiu poczułem się zupełnie bezradny. Firma zaczęła
upadać, straciłem wszystko, co udało mi się
zarobić.

Podczas ceremonii, kiedy odczytywane były
słowa przysięgi małżeńskiej, zauważyłam łzy
w oczach mojego męża.
Alan: Wtedy w kościele coś we mnie naprawdę pękło. Słowa przysięgi wierności
i miłości spowodowały, że nie byłem w stanie
powstrzymać łez. Zdecydowałem się wrócić
i być wiernym żonie i dzieciom. Było to dla
mnie niezwykłe przeżycie. Wziąłem swą żonę
za rękę i nie mogłem powiedzieć ani jednego
słowa. Teresa, patrząc na moje łzy, zrozumiała wszystko, co się we mnie działo.
Teresa: Płakał jak mały chłopiec i jeszcze
tego wieczoru spytał, czy może wrócić do
nas. Zgodziłam się. Nie wiedział, że cały czas
modliłam się, aby Bóg zmienił jego serce.
Modliłam się o to, bym znalazła siły, żeby
móc wszystko przebaczyć i zacząć od nowa.

Tyle przeciwności...
Alan: Po powrocie do domu zauważyłem, jak
bardzo moja żona się zmieniła. Wyglądało
na to, że naprawdę wybaczyła mi wszystkie
krzywdy, które wyrządziłem jej i naszym córkom. Zauważyłem też, że chodzi do kościoła.
Zacząłem chodzić tam razem z nią. Starałem
się odbudowywać naszą relację i wspólne życie. Wiem, że moja żona wiernie modliła się
za mnie. Wyjechaliśmy na konferencję dla
małżeństw i wróciliśmy do domu szczęśliwi
i jeszcze bardziej zakochani. Podjąłem decyzję, że rezygnuję ze starego sposobu życia.
Starałem się ułożyć całe swoje życie w zgodzie
z tym, co czytałem w Piśmie Świętym. Nie
było to proste, zwłaszcza w biznesie.

Ach, co to był za ślub
Teresa: Po jakimś czasie zostaliśmy jako rodzina zaproszeni na ślub mojej kuzynki. Nie
mieszkaliśmy już razem, ale rodzina nie wiedziała jeszcze, że jesteśmy po rozwodzie. Pojechaliśmy na ślub wszyscy razem, a powód
tego był bardzo prozaiczny – córki, które
utrzymywały kontakt z mężem, poprosiły go,
by zawiózł nas na ślub swoim samochodem.

…a jednak jesteśmy spokojni
Niedługo potem, w drodze do Moskwy,
miałem poważny wypadek samochodowy.

MODLIŁAM SIĘ O TO, BYM
ZNALAZŁA SIŁY, ŻEBY MÓC
WSZYSTKO PRZEBACZYĆ I
ZACZĄĆ OD NOWA...

Złamany kręgosłup, cztery miesiące w gipsie. Był to dla mnie czas głębokiej refleksji
i oceny całego życia. W czasie choroby firma po raz kolejny znalazła się na krawędzi
bankructwa, jednak w moim sercu panował
spokój. Firmę odbudowałem, ale to już nie
jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że
jestem innym człowiekiem.
Teresa: Na nowo połączyliśmy się, wzięliśmy ponownie ślub, ale już nie tylko cywilny.
Po jakimś czasie nasze córki, widząc zmiany
w naszym życiu, postanowiły również zaufać
Chrystusowi.
Alan: Dzisiaj jestem innym człowiekiem.
Kiedyś starałem się podobać ludziom, moje
życie było podobne do pędzącego pociągu,
który zmierzał donikąd.
Teresa: Dziś mogę powiedzieć bez żadnych
wątpliwości, że to Bóg ocalił naszą rodzinę.
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rzytulny, podmiejski dom z ogródkiem, w którym króluje piaskownica
i huśtawka. Tupot dziecięcych nóg, gwar,
śmiech. Słowa kocham cię słychać tu często, zarówno w ustach Kasi i Tomka, jak
i trójki ich dzieci: Ewy, Danusi i Adasia.
Szczęśliwa rodzina. Ale o to szczęście trzeba było walczyć.
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Tomek: Kiedy się pobraliśmy, ja miałem
trzydzieści jeden lat, a Kasia dwadzieścia
osiem. Od razu zaczęliśmy starać się o dziecko. Oboje bardzo lubimy dzieci i nie wyobrażałem sobie, że może ich zabraknąć w naszym
domu. Od samego początku naszego małżeństwa chcieliśmy mieć co najmniej troje. Kiedy
przed ślubem Kasia powiedziała mi o potencjalnych problemach z posiadaniem dzieci, pomyślałem, że Bóg ma nad tym kontrolę. Naprawdę nie zastanawiałem się nad tym głębiej.
Kasia: Nie wyobrażałam sobie życia bez
dzieci. Po bezowocnych staraniach, rozpoczęliśmy leczenie. Wszystkie badania wychodziły pozytywnie. Operacja, kuracja hormonalna i nic. Lekarze nie mogli znaleźć przyczyny.
Tomek: Przechodziliśmy razem przez badania. Chciałem zrobić wszystko, co możliwe, by mieć dzieci. Chciałem też być wsparciem dla żony w tym trudnym czasie.

Pozostało pytanie: Co dalej?
Kasia: Na początku nie myślałam o adopcji.
Moja mama pracowała w przedszkolu, do któ-

rego uczęszczały dzieci z domu dziecka. Zapamiętałam, że były zaniedbane, brzydkie, głośne i niegrzeczne, gorsze niż te z normalnych
domów. Podświadomie bałam się takich dzieci.
W tym czasie odwiedziliśmy znajomych, którzy mieli własnego kilkumiesięcznego synka
i adoptowali trochę młodszego chłopca z domu
dziecka. Zobaczyłam dwa normalne maluszki,
które na równi potrzebowały miłości i troski.
Tomek: Kasia poruszyła temat adopcji.
Trochę mnie to przestraszyło, nie byłem go-

Droga pod górę

towy. Adopcja to przecież poważna sprawa.
W końcu, ulegając jej prośbom, zadzwoniłem do ośrodka adopcyjnego. Poczułem ulgę,
słysząc, że możemy starać się o dziecko, ale
dopiero gdy będziemy mieli pięć lat małżeńskiego stażu. Jednak pierwszy krok został
zrobiony. Po roku dojrzałem do decyzji. Kasia nalegała, więc w końcu umówiliśmy się
na spotkanie w ośrodku adopcyjnym. Byliśmy małżeństwem z trzyletnim stażem.

Dotarliśmy do chrześcijańskiej organizacji,
która zajmowała się rodzinami zastępczymi.
Od nich usłyszeliśmy, że można adoptować
dziecko nawet prosto ze szpitala. Dzwoniliśmy do naszych wszystkich znajomych, wysłaliśmy setki e-maili.
Tomek: Dostaliśmy telefon od koleżanki
z innego miasta, że w szpitalu, gdzie ona pracuje, jest dziewczynka, wcześniak, że dziecko
jest do adopcji.

Kasia: Wtedy zaczęły się problemy. Za krótki staż, brak własnego mieszkania (mieszkaliśmy w wynajętym) i to, że jesteśmy protestantami. Czuliśmy, że potraktowano nas jak
potencjalnych przestępców.
W międzyczasie kontynuowałam leczenie,
przeszłam kolejną operację i kurację hormonalną. Lekarz poinformował nas, że jeśli ta
kuracja nie poskutkuje, to prawie na 100%
nie zajdę już w ciążę.
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Cokolwiek by nie było
Kasia: Pojechaliśmy do szpitala z myślą
o tym, żeby porozmawiać z ordynatorem.
A tu koleżanka zabrała nas na salę, wyjęła
dziecko z inkubatora i położyła mi na ramieniu maleństwo ważące 1900 gram. Po prostu
oniemiałam. Ewa miała wtedy cztery dni.
Zaczęliśmy przychodzić do niej i załatwialiśmy formalności w ośrodku adopcyjnym.
Niespodziewanie Ewa dostała sepsy. Nie
wiadomo było, co z nią będzie. Lekarze walczyli o jej życie. Ostrzegli, że choroba może
spowodować porażenie mózgowe lub inne
wady rozwojowe. Modliliśmy się. Podjęliśmy
decyzję, że bez względu na stan jej zdrowia,
czy będzie sparaliżowana, czy cokolwiek innego się stanie, adoptujemy ją.
Była nasza i nie nasza. Siedziałam przy niej
w szpitalu, ale przecież wciąż nie miałam do niej
żadnych praw. Formalnie byłam obcą osobą.
Nie mogłam niczego w jej sprawie postanowić.
Mimo że chciałam być matką już od dawna i za
wszelką cenę, bałam się mówić do niej córeczko.

Poradzić sobie z problemami
Tomek: Zaczęła się nasza długa walka o prawo do Ewy, prawo do bycia rodzicami. Sytuacja zmieniała się z dnia na dzień. Jednego
dnia wszystko wydawało się układać, a następnego pojawiały się problemy.
Kasia: Najtrudniejsze w procesie adopcji
jest urzędnicze podejście do życia dzieci i ich
przyszłych rodziców. Pewne formalności trzeba załatwić. Potem wszystko zależy od dobrej
woli tej czy innej pani. A z wolą bywa różnie.
Wytykano nam, że wynajmujemy mieszkanie zamiast mieć własne. Potem sędzia z sądu
rodzinnego potraktowała nas jak członków
sekty tylko dlatego, że jesteśmy z kościoła
protestanckiego, a nie katolickiego. Rzecznik
praw obywatelskich przyznał, że sędzia naruszyła nasze prawa, ale interwencja w tej sprawie przedłużyłaby proces adopcji nawet do
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dwóch lat. Tego woleliśmy uniknąć ze względu na Ewę, która ten czas musiałaby spędzić
w domu dziecka, a my chcieliśmy wychowywać ją od początku.
Ewa po trzech miesiącach w szpitalu trafiła do domu dziecka. Przychodziłam do niej
codziennie, zajmowałam się nią najlepiej, jak
umiałam, robiłam, co mogłam, ale z prawnego punktu widzenia byłam dla niej nikim.

Rodzina w komplecie
Tomek: Wytrwaliśmy. Po prawie dziewięciu
miesiącach Ewa została naszą córką i mogliśmy zabrać ją do domu. Półtora roku później,
mądrzejsi o zdobyte doświadczenia, byliśmy
gotowi do kolejnej adopcji. Na dwumiesięczną dziewczynkę, wcześniaka, zgodziliśmy się
od razu, przez telefon, tylko na podstawie
dokumentów, ale panie z ośrodka adopcyjnego nalegały, że musimy najpierw dziecko
zobaczyć. W błyskawicznym tempie Danusia
była z nami. Później w naszym domu pojawił
się wyczekiwany niecierpliwie przez dziewczynki brat – Adaś.

Urodziny u rodziny
Kasia: Od dzieci doświadczamy tak wiele miłości. Nie wyobrażamy sobie, że mogłoby ich
z nami nie być. Celebrujemy więc nie tylko
imieniny, urodziny, ale także urodziny u rodziny,
czyli dzień, kiedy dzieci pojawiły się w naszym
domu. Chciałabym, żeby wiedziały, że bardzo na
nie czekaliśmy, że je kochamy i że zawsze mogą
na nas liczyć. Ludzie często nas pytają, czy myślimy, że biologiczne dzieci kochalibyśmy bardziej.
Nie wiem, nie mamy porównania. Ale myślę, że
kochalibyśmy je dokładnie tak samo.
Tomek: Rodzic adopcyjny musi zdać wiele
trudnych egzaminów i udowodnić wszystkim, że się nadaje. Wiele osób zadziwia to, że
stać nas na taki heroizm. A przecież my tylko
pragniemy mieć dzieci... tak jak inni.
(imiona w artykule zostały zmienione)
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w miesiącu, dlatego spędzaliśmy z mężem
wiele godzin w drodze do szpitala i z powrotem. W końcu sami nauczyliśmy się wielu
czynności, włącznie z usztywnianiem złamanych kości.
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I ciągła nadzieja
W ciągu swojego krótkiego życia Bogusia
miała 17 operacji, polegających na drutowaniu kości u rąk i nóg. W tym czasie miała
ponad 200 złamań. Bardzo źle znosiła dotyk
obcych rąk, a w szczególności lekarzy i pielęgniarek, najlepiej czuła się w obecności rodziców i rodzeństwa.
Dziś córka ma 22 lata, porusza się na wózku inwalidzkim, ale poza tym nie ustępuje
w niczym zdrowym rówieśnikom. Kończy
studia, jest samodzielna i kreatywna. Ma
wiele życiowych planów, które powoli realizuje. Ja natomiast widzę owoce mojego trudu i jestem dumna z moich dzieci.

Ciągle nie jest za późno

jakiś ważny cel, a ja sama jestem testowana.
W nocy nie spałam, a w ciągu dnia opiekowałam się dziećmi i wypełniałam swoje
obowiązki domowe. Trwało to latami. Bogusia często się łamała, średnio po kilka razy
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Po 25 latach zajmowania się dziećmi podjęłam pracę zawodową. Pracuję już od trzech
lat. Jednocześnie kończę studia wyższe i realizuję spóźnione marzenia. Z perspektywy czasu stwierdzam, że choroba mojego dziecka
wzmocniła mnie, a dzięki tym doświadczeniom bardziej rozumiem inne matki i chętnie służę radą i pomocą. Zastanawiam się
nad sensem moich zmagań. Czasami wydaje
mi się, że gdyby nie one, to prawdopodobnie
byłabym innym człowiekiem. Dzisiaj na doświadczenia mojego życia patrzę jak kobieta,
która rodziła w bólach i trwodze, ale teraz
dane jest jej doznać wiele radości i szczęścia.
Tak właśnie się czuję po 28 latach uczenia
się, jak być żoną, matką i kobietą.
Elżbieta Siedlecka

O

d dawna dzieje się tak na świecie, że
kobiety, przy odrobinie szczęścia, po
wyprowadzeniu swoich dzieci na ludzi – żyją
nadal. Pytanie egzystencjalne: po co? Biologicznie nie ma to przecież uzasadnienia.
W różnych epokach oraz okolicznościach
kulturalnych i ekonomicznych społeczeństwo próbowało jakoś ten paradoks oswoić
i zagospodarować babcie na różne sposoby.
Oto na przykład w dawnych gospodarstwach
wiejskich babinki, dopóki mogły, dziabały

zagon motyką, zbierały chrust w lesie; gdy
całkiem przycisnęła bieda – były wyganiane
na żebry w lecie, zimą zaś przygarniano je
w kącie w obórce, gdzie obierały ziemniaki lub wyplatały koszyki. Stosowne opisy
– u Reymonta.
We dworach zaś matrony ubierano w koronkowe mantylki, sadzano w fotelach, skąd
dyrygowały służbą, trzymając w rękach nieodzowną, nikomu niepotrzebną robótkę.
W porywach natężenia duchowości śpiewa-
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KOŁA RODZINNEGO NIE
TWORZY SIĘ CYRKLEM.
(Stanisław Jerzy Lec)
ły patriotyczne piosenki. Ilustracje tematu
– Maria Dąbrowska.

Babcio-stójki
Moje osobiste doświadczenia z babciami są
niewielkie. Miewałam je mniej więcej dwa
razy do roku i służyły głównie do wyrabiania w dziecięciu szacunku względem osób
starszych. Jedna z babć, przed której oblicze
mnie stawiano, siedziała jak kij wyprostowana w fotelu, z surowym wyrazem twarzy. Zadaniem wnuczęcia było podejść, opanowując
strach, szurnąć nóżką lub wdzięcznie dygnąć
(w zależności od płci) i pocałować babcię
w rękę (bez względu na płeć). Przed drugą
zaś kazano mi recytować lub śpiewać moje
najnowsze produkcje, tylko głośno, aby pokonać poważne kłopoty z jej słuchem. Czasami dostawałam czekoladkę, ale największą
nagrodą była ulga, że to już koniec.
Wiem, że były babcie, które były używane
do przyjmowania dzieci na wakacje na wsi,
do oczekiwania wnuków po lekcjach z obiadem lub nawet do przytulania. Mogłam tego
tylko zazdrościć.
W latach 70. i 80. ubiegłego wieku szalonym powodzeniem cieszyły się babcie użytkowe, które stały w kolejkach. Przy chronicznym
braku w sklepach czegokolwiek, stanowiły
rozwiązanie opatrznościowe dla całej rodziny.
Po przemianie ustrojowej i gospodarczej
znów dźwigały na swoich barkach byt i rozwój naszego wyzwolonego społeczeństwa. Na
popegeerowskich wsiach babcia posiadająca
jakąkolwiek rentę stanowiła często jedyną
szansę przetrwania dla całej rodziny. W miastach zaś tych zacnych kobiet używano jako
wyrobnic w domach rodzinnych, co miało
odciążyć młodszych członków grupy i umoż-
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liwić im realizację kariery zawodowej, rozwój osobisty, wyjazdy zarobkowe zagranicę
– zgodnie z nowymi trendami.

Wnuczka okazała się o wiele bardziej pojętna niż dorośli. Jezus zresztą od razu wskazywał na dzieci, jako na będące najbliżej
prawdy i wiary.

Podaj dalej!
Pan Bóg strzegł – nie byłam użyta do żadnej
z tych pokrótce opisanych funkcji. Użył mnie
do czegoś zupełnie innego. Zaskoczyło to nie
tylko moją rodzinę, ale przede wszystkim mnie
samą. Najpierw poddał mnie kursom przygotowawczym i reedukacyjnym, posługując się
inną, już wtajemniczoną, osobą. W ten sposób
zostałam przyprowadzona do Niego na dywanik i zdrowo potrząśnięta. Myśleć lubię, więc
trafiło na dobry grunt. Dopuściłam możliwość,
że moja mdła, letnia religijność może nie być
ostatecznym pomysłem na życie. Zaczynało
być ciekawie. A więc, na czym to wszystko naprawdę miało polegać? Cztery prawa życia duchowego, Jezus na tronie mojego życia, osobista
relacja z moim Panem i Zbawicielem, Jego bezwarunkowa miłość, zbawienie łaską przez wiarę, a nie przez ścibolenie uczynków. No, to były
rewelacje! Chyba na to czekałam! A wnuczka
była już na świecie, trzeba było się spieszyć,
żeby to wszystko jakoś ogarnąć i wykonać podaj
dalej. Choć początkowo czułam się jak na karuzeli, jednak dałam radę. Wszystko mogę w tym,
który mnie umacnia – no i sprawdziło się, apostoł Paweł miał rację. A teraz ja – latorośl, która
tkwi w winnym krzewie, ma przynieść owoc,
i to obfity. Dalej więc, do roboty.
Dziwnie czasem było. Rodzina, koleżanki,
znajomi nie lubili, żeby ich leczyć z zespołu
wyuczonej nijakości. Tak jak żyli dotychczas,
było im dobrze. Na ogół nie byli fanami
zmian, stawiali opór, grzecznie uchylając się
przed podejrzanymi nowinkami. Nie mieli chęci wydatkować swojej aktywności na
roztrząsanie takich niuansów. Przecież byli
w porządku. A ja tu: Halo, obudź się! Co za
mucha natrętna jakaś, wymądrza się tu. Ale
co tam, ziarno zasiane, plony nie zależą ode
mnie. Nie ma we mnie bojaźni.

Mojżesz w plastelinie
Rozmowy z wnuczką o Bogu, modlitwy,
śpiewania, tańce i czytania są zachwycające.
Odbywają się przed snem, na rowerach, w jeziorze i na zakupach. Sprawy boskie mogą
nawet podlegać obróbce w plastelinie. Trzeba widzieć, jak pieczołowicie dziecko ugniata
malutkiego Mojżesza z różową buźką, czarnymi oczkami i w niebieskiej sukience, lokuje
go w pudełku od zapałek i przykrywa uszytą
przez siebie kołderką. Przypomina wtedy małą
Miriam, która strzeże swojego braciszka na
wodzie, ukryta w zaroślach Nilu. Jakże sama
chciałabym mieć taką uważność i ciekawość
Słowa Bożego. Mieć tę otwartość i ufność.
W tak naturalny sposób czuć się zwyczajnie
dzieckiem Bożym. Ona naprawdę czeka na
spotkanie z Jezusem. Chociaż jej dociekliwy
umysł chciałby mieć wszystko wyjaśnione,
pojęła już, że królestwa Bożego nie da się
upchnąć w naszych kategoriach. Że trzeba
wierzyć w doskonały plan dla nas.
- To jak, babciu, będzie właściwie w tym
niebie, co my tam będziemy robić?
- Tego nie wiadomo, ale na pewno będziemy szczęśliwi. Wiesz dlaczego?
- Bo tam będziemy przebywać z Bogiem.
To, co mówi tak zwyczajnie ośmioletnia
dziewczynka, jest wielką nadzieją dla mnie
i dla całego świata.

mojego życia, dobrze, że zdążyliśmy. Dziękuję Ci za wszystko, co mnie od Ciebie spotkało i doprowadziło do tego punktu. Dziękuję za wszystko, co mi jeszcze przeznaczasz,
nie upieram się, aby było wyłącznie miło.
Być Twoim narzędziem, w takiej sprawie,
to przywilej i szczęście. Czuję się spełniona. Właściwie mogę powiedzieć o sobie tak
modnie i nowocześnie – samorealizuję się!
Żałuję, że nie dane mi jest spędzać z wnuczką więcej czasu, że mam tylko ją jedną. Czasami szkoda mi też, że ani ja, ani moi synowie nie mieliśmy takich użytkowych babć.
Ale, jak mówi mędrzec Kohelet: Jest pora
na wszystko, i na każdą sprawę pod niebem.
Widzę, jak na moich oczach dziecko staje się
użytkową babcią (raczej córką) swoich własnych rodziców. Jak ich duchowo prowadzi,
coraz bliżej Jezusa. Alleluja!
Małgorzata Borecka

Użytkowość pokoleniowa
Stałam się więc babcią użytkową. I jestem
z tego dumna. Użytkowość moja jest nie z tego
świata, stałam się narzędziem Boga, heroldem Jego królestwa, uśmiechem Jego miłości. Czułabym się jak heroina najpiękniejszej
baśni, ale to rzeczywistość. Dziękuję Ci, Panie, za wyznaczenie mi najwspanialszej misji
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Bardzo często zapominamy, że każde dziecko
jest odrębną, niepowtarzalną istotą. Jego rozwój,
choć przebiegający w pewnych ramach określonych przez specjalistów, nie przebiega jednakowo
u wszystkich. Mimo to możemy wyszczególnić
pewne fazy, które nazywamy okresami rozwoju
mowy. Leon Kaczmarek podzielił ów rozwój w następujący sposób:
– okres melodii – od urodzenia do pierwszego
roku życia;
– okres wyrazu – od pierwszego do drugiego
roku życia;
– okres zdania – od drugiego do trzeciego
roku życia;
– okres swoistej mowy dziecięcej – od trzeciego do siódmego roku życia.

G

dy na świat przychodzi nasze maleństwo, kochamy je i otaczamy troską.
Tej wielkiej miłości towarzyszy często lęk
o jego zdrowie oraz prawidłowy rozwój.
Obserwujemy wówczas nasze dziecko i zastanawiamy się, czy wszystko z nim w porządku.
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Okres melodii
Kiedy trzymamy w ramionach malutkiego noworodka, zastanawiamy się, co myśli, co czuje, chcielibyśmy wiedzieć, czego
potrzebuje. Nasz maluszek początkowo
porozumiewa się z nami jedynie poprzez
krzyk. To dzięki niemu oznajmia, że jest
głodny, zmęczony lub zmarznięty. Jest to
jednocześnie świetne ćwiczenie oddechowe.
Podczas krzyku noworodek ćwiczy krótki wdech
i długi, wolny wydech. Niedoświadczeni rodzice
są często bardzo zmartwieni krzykiem maleństwa,
a tymczasem natura pracuje na korzyść malucha.
Warto więc wiedzieć, że niezbyt długo trwający
krzyk dziecka nie jest dla niego zły, wprost prze-

ciwnie. Pomaga mu zwiększyć pojemność płuc,
dotlenić organizm, wzmocnić głos. Oczywiście,
powinniśmy reagować na krzyk dziecka i eliminować jego przyczynę.
Gdy nasze dziecko ma dwa, trzy miesiące, zaczyna wydawać różne dźwięki składające się z sa-
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mogłosek, spółgłosek lub połączonych spółgłosek
i samogłosek. Jest to okres głużenia lub gruchania.
Dziecko wypowiada te dźwięki nieświadomie,
często jednocześnie machając nóżkami i rączkami.
To świetne ćwiczenie, przygotowuje ono narząd
artykulacyjny do trudniejszych zadań. Głużenie
występuje u wszystkich dzieci, nawet niesłyszących. W tym okresie następuje coś niezwykłego,
w mózgu dziecka powstają pierwsze skojarzenia
między dźwiękami a wykonywanymi ruchami
ust, języka, żuchwy. Takie gruchanie wywołuje
u rodziny natychmiastową reakcję w postaci nachylania się nad dzieckiem, uśmiechania się do
niego, kiwania głową, szczebiotania. Nawiązujemy wówczas kontakt z dzieckiem, poświęcamy mu swoją uwagę, czas, pokazujemy miłość
i czułość. W taki sposób, ciesząc się pierwszymi
dźwiękami, jakie wydaje dziecko i odwzajemnianym kontaktem, wprowadzamy je w następną
fazę rozwoju mowy – gaworzenie.
Półroczne dziecko najczęściej śmiało sobie gaworzy. Jest to już zamierzone wypowiadanie dźwięków. Dziecko ćwiczy w ten sposób również słuch.
Gaworzące maluchy muszą więc słyszeć. Te, które
nie gaworzą powinny być koniecznie zbadane, aby
upewnić się, czy z ich słuchem jest wszystko w porządku! W tym okresie niezwykle ważne jest otoczenie dziecka. Mama lub tata, mówiąc do dziecka,
wesoło się z nim bawiąc, ćwiczą tym samym jego
mowę. Zachęcają je do dalszego gaworzenia.
Gdy dziecko kończy rok, bardzo dużo rozumie. Potrafi też wypowiadać pewne słowa: mama,
tata, baba. Wiele dzieci ma już dość spory zasób
słownictwa, ale są też takie, które mówią niewiele.
Te rozbieżności są najczęściej zupełnie naturalne
i związane z tym, że każdy rozwija się w swoim
tempie. W tym okresie bardzo ważne jest zachęcanie malucha do mówienia. Czytajmy mu książeczki, opowiadajmy wspólnie ilustracje. Bardzo ważne
jest, aby spędzając z dzieckiem czas, wykonując
różne codzienne czynności, opowiadać, komentować słownie, co robimy. Niejako zalewamy mową
dziecko, dając mu szansę poznawania praktycznego języka. Dobrze jest jednak zachować równowagę i pamiętać o tym, że aby maluszka zachęcić do
mówienia, trzeba mu dać odpowiednią ilość czasu.
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Dziecko powinno mieć poczucie, że je cierpliwie,
bez pospieszania wysłuchamy. Jest tu też miejsce na
naukę szacunku i pewnego rodzaju zasad. Dziecko
od najmłodszych lat może być uczone tego, że nie
należy przerywać innym i słuchać ich uważnie. Rodzice są pierwszymi osobami, które dziecko doskonale naśladuje. Od nas uczy się wszystkiego. Jeśli
wydaje nam się, że nasza pociecha nas nie wysłuchuje, zastanówmy się, czy my słuchamy, co ona
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mówi? Czy to pokazujemy? Sądzę, że wielu kłopotów z dziećmi w wieku dorastania mogl byśmy
uniknąć, gdybyśmy tak samo uważnie i aktywnie
słuchali, co mówią nasze dzieci, gdy minie okres
niemowlęctwa. Nad małym dzieckiem pochylamy
się, gdy wyda nawet najmniejszy dźwięk, dajemy
mu swoją najszczerszą uwagę i zainteresowanie.
Gdy dziecko dorasta, również potrzebuje naszej
uwagi i aktywnego słuchania.
Okres wyrazu
Jak sama nazwa wskazuje, w tym czasie dziecko
uczy się niezwykle intensywnie wypowiadać słowa.
Potrafi już wymawiać wszystkie samogłoski oraz
wiele spółgłosek: p, b, m, t, d, n, k, ś, ć. Nie oznacza
to, że wyrazy, które wypowiada, są poprawne pod
względem artykulacyjnym. Dziecko często opuszcza pierwsze sylaby, zastępuje jedne głoski innymi,
nie wymawia zbitek spółgłoskowych.
W tym czasie szczególnie ważne jest, abyśmy byli
dobrym przykładem. Nie wymagajmy jednak od
dziecka poprawności. Jego aparat artykulacyjny nie
jest dostatecznie sprawny, aby wypowiadać słowa
prawidłowo. Nadal spędzajmy z dzieckiem czas,
czytając, opowiadając, róbmy to jednak z wrażliwością i wyczuciem. Są dzieci, które mają zupełnie
inne zainteresowania. Nie zmuszajmy do oglądania książeczek. Może lepiej iść z dzieckiem na spacer i porozmawiać z nim o tym, co spotkaliśmy
po drodze. Starajmy się nie porównywać mowy
dziecka z mową innych dzieci, które znamy. Ten
okres rozwojowy jest bardzo dynamiczny i może
przebiegać bardzo różnie. Są dwulatki mówiące już
pełnymi zdaniami, ale też i takie, które bardzo niewiele mówią. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości,
skontaktujmy się z logopedą. Niepokój nie jest dobry ani dla nas, ani dla naszego dziecka.
Okres zdania
Nasze dziecko ma już pierwsze dwa lata za sobą.
Jego mowa rozwija się w dalszym ciągu. Potrafi
mówić już wiele słów, pojawiają się pierwsze zdania. Pod względem artykulacyjnym mowa jest
jeszcze bardzo niedoskonała, ale dziecko już zaczyna dostrzegać, jak dany wyraz powinien brzmieć.

W tym wieku dziecko jest już bardzo dobrze rozwinięte poznawczo, bardzo dużo rozumie, ma dużą
wiedzę. Nie zawsze jednak potrafi powiedzieć to,
co myśli. Teraz szczególnie ważne jest, abyśmy
dawali dziecku szansę na spokojne wypowiedzenie swoich myśli. Powinniśmy zawsze wysłuchać
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malucha do końca, niezależnie od tego, jak mówi.
Nie powinniśmy przerywać jego wypowiedzi, poprawiać, strofować. Taka niepłynność z czasem
mija, a mowa rozwija się w dalszym ciągu swoim
rytmem. Dziecko powinno mieć poczucie, że słuchamy tego, co chce powiedzieć, a nie jak mówi.
Okres swoistej mowy dziecięcej
To czas, w którym dziecko bardzo intensywnie
rozwija się pod względem intelektualnym. Jego
mowa nie jest jeszcze doskonała. Nasza pociecha
potrafi już jednak dość precyzyjnie wyrażać słowami swoje myśli, spostrzeżenia, emocje. Dziecko powoli zaczyna odróżniać głoski: s, z, c, dz
od ich miękkich odpowiedników, czyli głosek: ś,
ź, ć, dź. Czasami pojawiają się już: sz, ż, cz, dż.
Trzylatek powinien wymawiać wszystkie samogłoski. Dziecko 5-6 letnie potrafi wypowiadać
głoski: sz, cz, ż, dż. Pojawia się też r.
Około 3 roku powinniśmy zwrócić uwagę,
w jaki sposób dziecko wymawia głoski s, z, c, dz
oraz ś, ź, ć, dź, gdyż ich wymowa może być niepoprawna. Jeśli dziecko wsuwa język między zęby
lub wymawia te głoski dziwnie, skontaktujmy się
z logopedą.
Obserwowanie rozwoju mowy naszego dziecka
jest bardzo pasjonujące. Jego swoista mowa dziecka jest niezwykle kreatywna i pomysłowa. Widzimy w niej niezwykłą logikę. Bywa też zabawna.
Niektóre powiedzonka naszych dzieci pamiętamy
przecież całe życie. Cieszmy się więc rozmową
z naszymi dziećmi i łapmy te ulotne chwile z nimi.
Beata Śledziewska
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LEPIEJ JEST DWOM
NIŻ JEDNEMU (…).
BO GDY UPADNĄ, JEDEN
PODNIESIE DRUGIEGO.
(Koh 4, 9)
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Jezus to życie, a nie wegetacja z dnia na dzień
Oczywiście, nie stało się to w ciągu tygodnia. Bóg
to nie złota rybka do spełniania życzeń. Przygotowy-

  
-

Udało się
Nie jestem w stanie opisać słowami tego, co działo się po kontrowersyjnym zderzeniu z Bogiem.
Moja piramida życiowa odwróciła się o 180 stopni.
Z czystym sumieniem i wciąż lekkim zaskoczeniem
mówię: Jestem szczęśliwa, mimo młodego wieku,
odkryłam sens życia.

# 


Jednak tak
Wystarczył sygnał – jedno zapukanie do drzwi
mojej studenckiej duszy. Dowiedziałam się, że Jezus Chrystus to nie kolejna z nudnych postaci historycznych. Szok. Zabili Go z mojego powodu?
Nie opierał się. Chciał to zrobić dla mnie, bym
była teraz wolna – jeśli tylko powiem mu tak.
Straszna świadomość, że ja, Kasia Mozga, mówiłam przez tyle lat NIE, bo uważałam Go za mało
ciekawego, zimnego Boga, który potrafi tylko zabraniać, grozić i rozkazywać.
Bóg znał mnie tak dobrze, wiedział, że jest to idealny moment dla mnie – osoby z ciągłym problemem
akceptacji siebie, brakiem świadomego celu życia, że
nie wspomnę o spełnieniu. Pokazywał mi Siebie stopniowo, bez narzucania się. Teraz nadal dowartościowuje mnie, łapie, gdy upadam, kocha. Zawsze czeka.
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wał mnie blisko rok, dawał siły do podnoszenia się
z upadków i przeciwności, pozwalał mi rozwijać się
i uczyć się siebie od nowa
– udało się.
Zwykle nie przelewam
swojej historii na papier,
ale zrobiłam to dla ciebie,
ponieważ mam nadzieję,
że moje wspomnienia ci
pomogą.
Kasia Mozga

ROZWOJOWI ATRAKCYJNI PRAWDZIWI POZYTYWNI
INTEGRACJA LUDZI Z RÓŻNYCH UCZELNI,
NOWE CENNE ZNAJOMOŚCI, WIARA W PRAKTYCE,
SZKOLENIA, WYJAZDY WAKACYJNE,
WYJAZDY SYLWESTROWE, MAJÓWKI, ROZRYWKA,
ROZWÓJ, ZAANGAŻOWANIE, PRZYJAŹŃ, WARTOŚCI.
TWORZYMY KWARTALNIK POD PRĄD.
Organizujemy: DYSKUSYJNE KLUBY FILMOWE, SPOTKANIA
TEMATYCZNE, GRUPY DYSKUSYJNE W OPARCIU
O PISMO ŚW., SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI.

DAR

A

la Piosik od 16 lat jest pracownikiem organizacji chrześcijańskiej Ruch Nowego
Życia. Angażuje się też w pracę z kobietami
w ramach Forum Kobiet, bo pasją jej życia
jest pomaganie kobietom.

Ludzie często cię pytają, dlaczego robisz to, co robisz?
Często. A robię to, po pierwsze, ponieważ
kocham Pana Boga i jestem Mu bardzo
wdzięczna za to, co dla mnie zrobił i robi.
Za to co mi dał. Po drugie, widzę ogromne
potrzeby i zagubienie wśród kobiet. Dwadzieścia lat temu sama też zadawałam sobie
pytanie o sens mego życia. Bardzo chciałam
być szczęśliwa. To było moje pragnienie.

Jak chciałaś je zaspokoić?
W miarę jak dorastałam, wyznaczyłam sobie cele. Były trzy: chciałam mieć pieniądze,
zdobyć wyższe wykształcenie i założyć rodzinę. Na początku ostro wzięłam się do pracy.

Jako piętnastolatka stałam się biznesmenką
czosnkową. Na polu rodziców uprawiałam
czosnek. Przez to nie miałam czasu dla koleżanek, ale za to miałam satysfakcję z własnoręcznie zarobionych pieniędzy. Gdy miałam
18 lat, mój tato miał wypadek. W godzinę
po zdarzeniu byłam na miejscu. Zobaczyłam
kupkę śmieci, która została z samochodu.
Zrozumiałam wtedy, że w sekundę można
stracić to, na co pracowało się godzinami.
Nie warto się temu tak bardzo oddawać.
Potem startowałam na studia. Myślałam,
że wszyscy, którzy mają wyższe wykształcenie, są mądrymi i ciekawymi ludźmi. Ku
memu zdziwieniu i rozczarowaniu rzeczywistość okazała się inna. Jeden z wykładowców
oceniał nas na podstawie daty urodzin. Zobaczywszy, że nieumiejętne korzystanie z informacji prowadzi na manowce, nie chciałam
już walczyć o zdobywanie wiedzy.
Wreszcie zakochałam się. Po pół roku on
poznał inną dziewczynę. Rozstaliśmy się. Mia-

więcej informacji szukaj na:
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łam wtedy 23 lata, a moje cele upadły. Bardzo
chciałam wiedzieć, gdzie szukać sensu życia.

Czy to był ten punkt przełomowy,
w którym poznałaś Boga?
Tak. W dzieciństwie myślałam o Bogu jako
o tym, który wszystko wie i wszystko może. Jako
nastolatka, aby nie mieć poczucia winy, że coś robię źle albo czegoś nie robię, wymyśliłam, że Boga
nie ma. Tak mi było łatwiej. Ale jak trwoga to do
Pana Boga. To porzekadło sprawdziło się także
w moim przypadku. Bałam się żyć bez celu. Powiedziałam Panu Bogu: Jeżeli jesteś, to zrób coś
z moim życiem, bo ja nie mam już pomysłu.
Dwa tygodnie po tej modlitwie moja przyjaciółka opowiedziała mi o tym, jak Pan Jezus stał się
jej przyjacielem. To był impuls do poszukiwań.
Chciałam wiedzieć, dlaczego ktoś może nazywać
Boga swoim przyjacielem. Zaczęłam czytać Pismo
Święte. Po kilku miesiącach spotkałam kolejnego
człowieka, który wyjaśnił mi, dlaczego nazywa
Boga przyjacielem. Usłyszałam wtedy krótkie
przedstawienie istoty chrześcijaństwa. I stwierdziłam, że ja to wszystko od dawna wiem.

Skoro wiedziałaś, to dlaczego nie byłaś
szczęśliwa?
Nie wystarczy wiedzieć. Jeśli chcesz, aby to
było prawdą w twoim życiu, musisz po prostu zdecydować się i przyjąć ten dar przyjaźni.
Wiedziałam, że chcę. Powierzyłam swoje życie
Jezusowi jako swemu Panu i Zbawicielowi.

Niejednokrotnie osoby, które zaufały
Jezusowi, mówią o nowych uczuciach.
Co ty wtedy poczułaś?
W moim sercu zagościła świadomość, że dla
Boga jestem kimś szczególnym. On cały czas
mnie akceptuje i kocha. Brzydzi się tylko moim
grzechem. Dlatego Bóg stał się źródłem, z którego czerpię poczucie własnej wartości. Zawsze
czułam się raniona przez innych. Dotarło do
mnie wtedy, że ja też ranię. Przebaczenie jest
jedynym rozwiązaniem tego problemu.
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Przebaczyłaś i świat stał się piękniejszy,
prosty, bezproblemowy...
Niemal 10 lat temu zdiagnozowano u mnie chorobę z grupy autoagresji, która nazywa się Hashimoto. Mój organizm produkuje przeciwciała,
które sam unieszkodliwia. W wyniku tej walki
została zniszczona moja tarczyca. Czy ta choroba zniszczyła mnie? Uważam, że nie. Powiem
wręcz, że mnie uszlachetniła. Jestem bardziej
wdzięczna za to, co mam. Moje ciało i umysł
ciągle są sprawne, bardziej rozumiem cierpienie
innych osób, a w swoich codziennych poczynaniach jestem bardziej zdana na Pana Boga. Moje
życie nie stało się prostsze, ale zmieniłam swoją perspektywę. Mam cel. Mam dokąd iść. Ten
cel sprawia, że umiem dokonać wyboru wśród
różnych możliwości gospodarowania czasem,
pieniędzmi i siłami. Jestem szczęśliwa.

Nie tylko szczęśliwa, ale i bardzo aktywna.
Tak, organizuję konferencje, które poruszają tematy ciekawe dla kobiet, oraz różnego rodzaju
spotkania, gdzie jest dużo interakcji, gdzie kobiety
mogą się wypowiedzieć. Oprócz tego organizuję
wyjazdy turystyczne, a także osobiste spotkania.

Dużo wyjeżdżasz. Masz szansę zobaczyć wszystko z innej perspektywy. Co
widzisz w czasie swoich wyjazdów?
Kiedy podróżuję po Polsce, a szczególnie
po Wielkopolsce, widzę, jak pięknieją małe
miejscowości. Porządkuje się zaniedbane
miejsca. Zmuszają do tego normy unijne,
przeznacza się na to duże środki. Na zewnątrz
Wielkopolska wygląda ładnie i solidnie, a co
się dzieje w sercach ludzi? Ciężko pracują.
Mężczyźni wolne chwile spędzają na piciu
alkoholu. To prawie ich jedyna rozrywka.
Synowie wstydzą się swych pijanych ojców,
córki tęsknią za ich obecnością, a żony…
bardzo często są zupełnie same z ogromem
obowiązków.

To, co jest bardzo widoczne, to samotność
tych ludzi. Rozróżniam dwa rodzaje samotności. Jest ta dobra samotność, która pozwala
nam być dorosłymi osobami, samodzielnie
podejmującymi decyzje i ponoszącymi ich
konsekwencje. Jest też ta druga, niedobra samotność, która wynika z braku więzi i to ona
prowadzi do patologii.

Jak pokonać tę drugą samotność?
Trzeba nawiązać więź. Ale nie taką zwyczajną.
Chodzi o bliską relację, którą bardzo dobrze
opisuje wiersz autorstwa Marii Mulock. Jest to
więź oparta na pełnej akceptacji, gdzie człowiek czuje się bezpiecznie. Bez obaw ujawnia
to, co kryje się w głębi serca. Myślę, że każdy mężczyzna i każda kobieta tęsknią za taką
przyjaźnią. Choć może kobieta bardziej rozumie tę potrzebę, ponieważ naturalnie jest nastawiona na ludzi, na budowanie więzi.
Taką pełną afirmacji, akceptacji i niekończącą się przyjaźń oferuje każdemu człowiekowi
Bóg. On jest doskonały i Jego przyjaźń jest taka
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sama. Moim wielkim pragnieniem jest to, aby
każda kobieta w Poznaniu, w Wielkopolsce
mogła doświadczać takiej właśnie przyjaźni.

Dlaczego więc koncentrujesz się na
działalności dla kobiet, skoro mężczyźni też potrzebują przyjaźni?
Bo szczególnie rozumiem kobiety. Kobieta,
która ma wsparcie i która jest szanowana,
umie kochać i szanować siebie, a także dzielić
się tym, co ma z ludźmi. Kobieta, która czuje się bezpiecznie, przyciąga do siebie innych
i ma na nich ogromny wpływ, ponieważ jest
wiarygodna. Kobieta, która wie, że jest kochana, daje z siebie prawie wszystko, ale dzieli się
w mądry sposób, nie niszcząc siebie, ani tych,
których obdarowuje.

Tak postrzegasz kobietę?
Kobieta jest jak królowa: dostojna, odpowiedzialna, oddana, mądra, kochająca, umie też
czekać na właściwy czas. Bardzo bym chciała
widzieć, jak kobiety zarażają jedna drugą tą wyjątkową przyjaźnią. To oznaczałoby, że Wielkopolska będzie piękna nie tylko na zewnątrz, ale
też od wewnątrz. Ale głębokiej duchowej przemiany ludzkich serc może dokonać tyko Bóg.

Tylko Bóg?
On kocha bezwarunkową miłością. To właśnie całkowita akceptacja człowieka, a jednocześnie wrażliwe i mądre podejście, wierna
przyjaźń sprawiają, że człowiek się zmienia.
Zmienia się jego serce, oczyszcza się z tego,
co jest niedobre, niepotrzebne, może głupie,
i daje miejsce temu, co jest prawdziwe, zachęcające, trwałe oraz wartościowe.
Bóg przygotował ten prezent dla każdego,
niezależnie od wieku, wykształcenia czy statusu społecznego. Ale człowiek musi wykonać swoją część i przyjąć ten dar.

Wnętrze

51

   @
' ""?
„W najgorszym okresie mojego życia, gorączkowo szukając drogi
wyjścia, wpisałam jakieś desperackie zdanie w wyszukiwarce i niby
przypadkiem natrafiłam na tę stronę. Podczas tych trudnych dni na
duchu podtrzymywały mnie pełne miłości maile e-trenerki, którą postrzegałam jako anioła zesłanego, aby mnie wzmocnić”.

T

o tylko jedna z poruszających historii osób, które dzięki internetowi
odnalazły zaspokojenie potrzeby porozmawiania o problemach. Okazuje się, że
pomimo coraz doskonalszych i szeroko
dostępnych możliwości kontaktowania się
z ludźmi (a może właśnie dlatego), czujemy się coraz bardziej samotni. Nie mamy
w pobliżu nikogo, z kim moglibyśmy porozmawiać o tym, co nas boli, o naszych
pragnieniach, najgłębszych tęsknotach.

TYLKO MY SAMI DECYDUJEMY,
CZY TO, CO PRZYNOSI NAM
ŻYCIE, UZNAMY ZA ISKIERKI
RADOŚCI, CZY ZA GARŚĆ
POPIOŁU.
(Barbara Johnson)
Wyrwać się z szarości dnia
Jestem osobą aktywną, lubię wyzwania, dlatego po urodzeniu trójki dzieci, kiedy moje
życie nagle ograniczone zostało do jednego
świata, wydawało mi się, że coś mnie omija. Choć uwielbiałam czas spędzany razem
z dziećmi i byłam świadoma, jak ważny to
okres, miałam wrażenie, jakby wszystko, co
istotne w życiu, toczyło się obok. To było
trudne, ale teraz wiem, że to było najlepsze,
co mogło mi się przydarzyć. Od tamtego
czasu w moim życiu pojawiało się wiele wyzwań, niektóre z nich przyprawiły mnie już
o siwe włosy.
Zmierzam do prostej prawdy, że życie tylko w 10% zależy od tego, jak je urządzimy,
a aż w 90% od tego, jak je znosimy, od naszego nastawienia. Niekoniecznie chodzi o cel
naszej podróży, ale bardziej o podróżowanie.
O to, czego się uczę po drodze, czy umiem
się cieszyć tym, co mam. Czy zauważam innych ludzi, czy raczej chcę żyć tylko sama dla
siebie i spełniać swoje ambicje? Te pytania
musiałam zadać sobie po drodze. I wtedy
pojawiła się możliwość zaangażowania jako
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wolontariuszka w projekcie internetowym
platformy Szukając Boga.

Wiele takich, jak ty
Piszę na podstawie dwuletniego doświadczenia
e-trenerki, prowadzącej korespondencję z wieloma kobietami, rozpaczliwie szukającymi pomocy, drogi wyjścia ze swoich problemów.
Wiele kobiet jest zdesperowanych, u kresu swoich sił (podobnie jak te, które cytuję
obok). Jednak one zobaczyły światełko w tunelu. Takie wypowiedzi ciągle na nowo pokazują mi, jak wiele jest wokół mnie smutnych,
rozczarowanych, cierpiących osób, o których
nic bym nie wiedziała i nigdy nie miałabym
okazji, by z nimi porozmawiać i pomóc w ich
poszukiwaniach, gdyby nie było internetu.

Jestem
, kobieta!
,
piekna
,

LUDZIE POTRZEBUJĄ MĄDRYCH
I PIĘKNIE PODAWANYCH SŁÓW
NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA
ZAMIESZKANIA.
(Anna Dymna)

Wystarczy zacząć
Być może, czytasz te wypowiedzi i odnajdujesz siebie w którymś z listów. Chcę ci powiedzieć, że gdzieś po drugiej stronie komputera
są osoby, które chętnie z tobą porozmawiają.
Bez nachalności, wciskania własnej mądrości,
ale z miłością, taktem i szacunkiem.
Bogusława Król
www.szukajacboga.pl

W

spółczesny świat mówi: żyj łatwo,
szybko i przyjemnie, ubieraj się
tak, maluj tak, zachowuj tak. Kiedyś moim
marzeniem było stać się niewidzialną. Nie
pasowałam do świata. Dziś, mimo choroby,
kocham siebie taką, jaką jestem. Dlaczego?
Od dzieciństwa nie było mi łatwo. W wieku 10 lat dowiedziałam się, że zachorowałam
na łuszczycę (genetyczna choroba skóry, której nie da się wyleczyć). Nie spodziewałam
się, że ta przypadłość tak bardzo wpłynie
na mnie, moją osobowość, moje życie. Były
okresy, kiedy było mi szczególnie ciężko, np.
w momentach nasilania się choroby. Kiedy

przychodziło letnie słońce, nie było na mojej twarzy uśmiechu, ale strach, przed włożeniem bluzki z krótkim rękawem, bo ktoś
zobaczy i na pewno zaraz będzie pytał: Co to?
Wstydziłam się.
Nawet nie wiecie, jak bardzo wtedy chciałam być normalnym dzieckiem, takim jak
wszystkie inne, i cieszyć się dzieciństwem.

Dwie strony medalu
Dziś mam 21 lat i wciąż zmagam się z chorobą. Każdy nowy dzień wiąże się z pielęgnowaniem skóry, codziennymi zabiegami, które
zajmują dużo czasu, sama choroba zaś z bólem
fizycznym, a jeszcze bardziej psychicznym.
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Po tych 11 latach wiem, że choroba mnie kształtowała. Gdyby nie
to byłabym dziś
inną kobietą. Nauczyłam się cierpliwości, tego, że
w życiu nie wszystko idzie po naszej
myśli, że nie nad wszystkim mamy kontrolę.
Przez chorobę byłam osobą zamkniętą, cichą, niepewną siebie. Nie myślałam o sobie,
jak o kimś wartościowym. Wciąż widziałam w sobie braki, niedoskonałości. Byłam
smutna.

Jednak nie tak daleko
W gimnazjum pojechałam na Diecezjalne Dni Młodzieży, zobaczyłam tam zespół
śpiewający dla Boga. Byli to ludzie, od których emanowała niezwykła radość, spokój,
miłość. Pomyślałam sobie wtedy, że
chcę być częścią jakiejś wspólnoty, ale
w mojej małej miejscowości nie było to
możliwe. Będąc w liceum, natrafiłam
na stronę internetową www.szukajacboga.pl. Przeczytałam tam, że Bóg mnie
kocha i pragnie bliskiej więzi ze mną.
Zmusiło mnie to do pewnej refleksji,
choć nadal nie zmieniło mojego stosunku do Niego.
Bóg jednak nie dawał mi o sobie zapomnieć. Będąc na drugim roku studiów, poznałam Ruch Akademicki Pod
Prąd (RAPP). Wtedy zetknęłam się po
raz pierwszy z książeczką przedstawiającą cztery prawa duchowego życia. Przemyślałam swoje dotychczasowe życie
i stwierdziłam, że wygląda ono inaczej,
ale nie byłam gotowa na zmiany.
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Nowy Rok, nowe życie
Kiedy dowiedziałam się, że RAPP organizuje
wyjazd sylwestrowy, postanowiłam pojechać.
Wykłady podczas tego wyjazdu uświadomiły
mi, że to ja kieruję swoim życiem, ale często
jestem niezadowolona z tego, jak ono wygląda. W dniu 1 stycznia 2010 roku poddałam
Bogu całe swoje życie.

Artysta, Doradca, Przyjaciel
Patrząc z perspektywy roku, widzę, ile się
zmieniło. Przede wszystkim zaczęłam inaczej
patrzeć na siebie. Zrozumiałam, że już nie
muszę budować swojej wartości na tym, co
myślą o mnie inni, na tym, jak wyglądam,
czy mam chłopaka, czy nie. Poznałam swoją wartość w Bogu, który stworzył mnie na
swój obraz i podobieństwo. To dało mi pewność, że jestem piękna w Jego oczach.
Dorota

Nie taka zmiana
straszna, jak ja, maluja,
K

atarzyna Masewicz to jedna z wielu
kobiet, które musiały zmierzyć się
z ciężką chorobą. Mimo wielu trudności
nie poddała się i dziś jest szczęśliwa. Skąd
wtedy czerpała siłę i odwagę do walki?

Zacznijmy od początku, kiedy to było...?
W grudniu 2006 roku. Wtedy to, siedząc
w gabinecie chirurga w Centrum Onkologii,
usłyszałam diagnozę, której lęka się usłyszeć
chyba każdy człowiek. Wykryto u mnie nowotwór złośliwy i potrzebna była natychmiastowa
operacja, potem chemioterapia i naświetlania.
Oczywiście, przeżyłam szok. Tym bardziej, że
zmiany były bardzo małe i niewyczuwalne.
Ujawniły się podczas profilaktycznych badań
USG. Jestem zdania, że nie należy uciekać
przed prawdą, tylko próbować się z nią zmierzyć. Ale jak tu udźwignąć coś takiego? To
prawdziwy kryzys życiowy. Jak znaleźć wystarczająco dużo siły, nadziei i wiary, żeby przez to
przebrnąć? Świat jakby stanął w miejscu, a ja
próbowałam się z tym wszystkim uporać.

Ciężko było ci zaakceptować zmiany?
Są ludzie, którzy wprost uwielbiają zmiany, ale
ja do nich nie należę. Najczęściej decyduję się
jedynie na te, które są absolutnie konieczne.
Jednak przez ostatnie lata musiałam zaakceptować ich sporo. Choć sama nie wybrałabym
takiego scenariusza życia, ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, zmiany te przyniosły więcej dobrego niż złego. Konieczność skonfrontowania się z trudną sytuacją zmusiła mnie do
przetestowania fundamentu, na jakim buduję
swoje relacje, poczucie wartości i wiarę.
Zresztą wiedziałam, że w leczeniu olbrzymie
znaczenie ma to, jak pacjent znosi psychicznie
cały ten proces. Czy umie pogodzić się ze stratami, jakie niesie kuracja. Czy w końcu potrafi
dostrzec też szanse, jakie stwarza to doświadczenie, odkryć korzyści, jakie z niego płyną.

Podeszłaś więc do swojej choroby optymistycznie?
Muszę zaznaczyć, że nie należę do niepoprawnych optymistów, jednak rzeczywiście miałam
w sobie ogromne pokłady nadziei i siły do walki
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z chorobą. Czerpałam je z relacji z Bogiem. I tu,
jak wiadomo, nie jestem wyjątkiem. Jednak po
rozmowie z wieloma innymi pacjentkami okazało się, że była pewna różnica. Myślę, że o wiele
łatwiej jest ufać Bogu, z którym mamy osobistą
więź, którego poznawanie uczyniliśmy priorytetem swojego życia dużo wcześniej.

Dużo wcześniej, tzn. kiedy?
Moją relację z Bogiem rozpoczęłam w wieku 19
lat. Byłam wtedy bardzo zagubioną, szukającą
celu w życiu osobą. Chciałam, by ktoś pomógł
mi odnaleźć równowagę w życiu. Szukałam tej
równowagi w książkach filozoficznych, poznając
różne orientalne religie. Ale ostatecznie odnalazłam ją w Jezusie Chrystusie.

Nastolatkowie coraz częściej fascynują
się religiami Wschodu. Co ciebie przekonało do Jezusa?
Przeczytałam Ewangelie i byłam pod wrażeniem
Jego nauczania i stylu życia. Jednak, choć starałam się postępować według zawartych tam zasad,
nie mogłam temu podołać. Aż w końcu zwróciłam się z tym w modlitwie do Boga, by odmienił moje życie tak, jak On tego chce. Niedługo
potem ktoś jeszcze raz pomógł mi zrozumieć, co
jest głównym przesłaniem Ewangelii, ale zakończył rozmowę propozycją modlitwy, w której
osobiście mogłam zaprosić Jezusa Chrystusa do
swojego życia. Podjęłam tę decyzję i uczyniłam
to w modlitwie. Od tamtej pory widzę, jak Bóg
działa we mnie, zmieniając moje myślenie, motywy działania, wartości i cele.

Czy oddanie się Bogu zmieniło twoje
życie, coś ci dało?
Przekonałam się, że ufność Bogu, jaką pogłębiłam przez te lata, okazała się najlepszym
lekarstwem. Po prostu to, co mnie spotkało,
nie podważyło mojego zaufania w Jego miłość
i dobroć. Zaufania, które budowałam latami
w czasie spokoju. Bo sytuacje kryzysowe są jak
egzamin z tego, czego nauczyliśmy się dzień
po dniu wówczas, gdy wszystko jako tako się
układa i gdy często łatwiej nam bazować na
własnych siłach niż szukać Bożych rozwiązań
i Jego perspektywy. Każdą trudną sytuację, jaką
Bóg nam daje, można potraktować jako ciężar,
którym chce nas przygnieść, i się załamać, albo
jako okazję do rozwoju i sięgania wyżej, dowiedzenia się czegoś nowego o sobie i świecie.
Świadomość Bożej dobroci pomogła mi oddać
kontrolę nad tym, co czeka mnie i moją rodzinę w przyszłości. Przechodzić bolesny proces
godzenia się ze stratami, jakie On dopuszcza
w moim życiu, mając pewność, że nie chce
mnie krzywdzić. Doceniam mądrość, jaką chce
mi przez to dać. Po prostu przekonałam się, że
Bóg wie lepiej, czym jest obfite i spełnione życie. Jestem bardzo wdzięczna za to, że jest ze
mną w każdym doświadczeniu.

Myślisz, że każdy może dojść do takich
wniosków?
Tak, wierzę, że jest to dostępne dla każdego,
kto tego zechce.
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o, że dzisiaj jestem, zawdzięczam Bogu
– mówię to z głębokim i pełnym przekonaniem oraz radością. Mam skończone 50 lat
i wiem teraz, że lepsza połowa mojego życia
jest… dopiero przede mną.
Tę pierwszą połowę – moje dzieciństwo, okres
młodzieńczy oraz dwudziestopięcioletnie małżeństwo – najchętniej pominęłabym milczeniem, ale
nie zrobię tego, bo wiem, że wszystko, co zdarzyło
się w moim życiu, było ważne, bo ukształtowało
mnie taką, jaką jestem. Dziś z takiej Ani jestem
dumna.
Patrząc na moje zdjęcia sprzed dziesięciu lat, nie
uwierzyłybyście, że to ja. I mogę przyrzec, że nie za
sprawą liftingów wyglądam dziś i żyję tysiąc razy lepiej. Moja przemiana jest tak widoczna, że kiedy spotykam dawnych znajomych, mój widok ich zadziwia.
Dziesięć lat temu spotkałybyście nieszczęśliwą kobietę, która mówiłaby tylko o krzywdach, jakich doznała
od ludzi, których obdarowała miłością. Wylałybyście
ze mną potoki łez i wróciłabym do domu w aureoli

większego żalu nad sobą. Na szczęście dziś już nie jestem ofiarą. Potrafię i lubię się śmiać.

Ze znanego... w znane
Wychowywałam się w domu wojskowym, w którym nie było miejsca na tak zwane religijne zabobony. Był opłatek, biały obrus, dwanaście potraw, ale
tradycje były kultywowane w oderwaniu od istoty
wiary. Moja komunia odbyła się tak, że nie bardzo
wiedziałam, o co chodzi. O Bogu wtedy wiedziałam, że gdzieś jest i należy się Go bać.
Przez całe lata jedynym moim pragnieniem było,
żeby pijane powroty ojca nie wyrywały mnie ze snu,
żebym nie musiała wstydzić się awantur i drżeć bezustannie ze strachu. W domu pełnym przemocy
bezradnie uczyłam się przeciwstawiać złu oraz bronić siebie i innych. Byłam grzeczną dziewczynką,
która za wszelką cenę usiłowała zasłużyć na względy
rodziców, ale od początku wyrastałam w przekonaniu, że moje starania są nic nie warte. Po śmierci
ojca niewiele się zmieniło. Wyuczoną w dzieciństwie
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Superman potrzebny od zaraz
Alkoholizm i przemoc mojego ojca, a potem męża,
to nie było nagłe tsunami, które niespodziewanie
zmiotło moje marzenia. Moje marzenia w ogóle
nie miały szansy nigdy wykiełkować, bo codziennie
były zalewane strumieniem
wyrywającym wszystko. To
było jak paraliż. Nie można wydostać się z takiego
szklanego świata. To jest
choroba, która zabija wolę
i wszelką nadzieję.
Bezustannie liczyłam na
ratunek, ciągle wyglądałam
wybawcy, który sprawi, że
wszystkie problemy znikną.
Miałby to być ktoś starszy,
nauczyciel, sąsiedzi, lekarze, policja, sądy. Byłam
gotowa mierzyć się z demonami, ale w moim życiu
było coraz więcej porażek.
Choć pozornie stanowiłam
dla świata przykład idealnej żony, matki i córki, to
moje życie było katastrofą.
Nienawidziłam siebie proporcjonalnie do sposobu,
w jaki mnie traktowano.
Jeszcze trochę, a żywiłabym
się odpadkami, uznając siebie za niegodną normalnego posiłku. Starałam się zaspokajać oczekiwania
innych i budowałam piękną fasadę, która miała
zasłonić cudze błędy. Cudze błędy, ale mój wstyd.
Dom, samochód, zagraniczna wycieczka nic nie
mogło zastąpić poczucia bezpieczeństwa, którego
nie znałam. Walczyłam z gęstniejącą ciemnością
i tylko coraz mocniej zaciskałam powieki. Nie chciałam patrzeć na ten okropny świat.

Pierwsze promienie
Zapytacie mnie, dlaczego się wtedy nie modliłam? Ależ tak, tylko moje pobożne życzenia do-
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tyczyły cudownych zmian u innych. Byłam wykształconą, aktywną zawodowo kobietą. Szukałam
rozwiązania w książkach, gabinetach psychologów,
a stawałam się coraz bardziej samotna, beznadziejnie zmęczona tą szarpaniną. Ale jestem tu dzisiaj
i powtórzę – to, że tu jestem, zawdzięczam Bogu.
Mówią, że jeśli nie możesz zwalczyć ciemności,
to wpuść światło. I stało się. Bóg swoją łaską na
długie tygodnie wyciszył moje emocje, gdy leżałam
na szpitalnym łóżku, niezdolna do poruszenia się.
W tej izolacji od świata, ze spokoju i ciszy narodziły się we mnie inne dźwięki. Wówczas w darze od
Boga dostałam odwagę życia. To był początek nowej
drogi. Mozolnie ćwiczyłam koncentrację, uczyłam się chodzić. Poszłam
na terapię dla współuzależnionych, próbując jeszcze ratować swoje małżeństwo i męża. Niepewnie
zaczęłam czytać Psalmy,
a przy nich odkrywać pociechę w swoim cierpieniu. To wtedy, od pierwszego kontaktu z Pismem,
rozpoczął się mój proces
uwalniania od poczucia
winy i odpowiedzialności
za innych.

Szkoła nawigacji
Oddając Bogu stery swojego życia, zyskałam poczucie
bezpieczeństwa,
jakiego dotąd nie znałam.
Wyprowadziłam się. Zaczęłam pisać. Wygrałam
konkurs literacki, pojawiły się moje pierwsze publikacje. Założyłam własne wydawnictwo, a moja
praca daje mi dziś wielką satysfakcję. Po ośmiu
latach procesu uzyskałam rozwód. Bóg, wyczekiwany przeze mnie, Wybawca, użył trudnych sytuacji, aby darować mi piękne, wypełnione miłością
i radością życie. Ta radość jest we mnie i pozwala
cieszyć się wszystkim, czego doświadczam. Bo to
nie świat się zmienił – to ja się zmieniłam.
Ania

, 

postawę uległości przeniosłam na małżeństwo z alkoholikiem. Nieudolnie starałam się zasłużyć na
aprobatę pijącego męża, dla którego, niestety, nigdy nie stałam się ważniejsza od butelki. Szybko
uwikłałam się w zależności, jakimi mnie osaczył,
i ugrzęzłam w nich na dobre. Tak trwałam.

N

ie wiem, kto pierwszy wymyślił dowcip
o blondynce, ale do dzisiaj, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet samo słowo blondynka wywołuje uśmiech na twarzy.
Jestem blondynką z niebieskimi oczami. Z wiekiem
coraz ciemniejszą, ale wciąż blondynką. Przyznam się
szczerze. Bardzo lubię mój kolor włosów i nie zamierzam go zmieniać. Chociaż czasami trudno jest wyjść
poza schemat blondynki, np. w sklepach czy na stacjach
benzynowych zwłaszcza, kiedy potrzebuję pomocy.
Poproszę trójnik!
Najpierw próbowałam walczyć z tym stereotypem,
ale ileż można? Pewnego dnia w sklepie z narzędziami chciałam kupić tzw. trójnik. Przyznaję, że trochę
znam się na rzeczach technicznych i akurat wiedziałam, co to jest. Uwierzcie mi, szukałam go po całym
sklepie, żeby tylko nie poprosić o pomoc sprzedawcy,
niestety, nie znalazłam. Zebrałam całą swoją odwagę,
podeszłam do jednego z panów z obsługi i zapytałam grzecznie: Przepraszam, czy mają panowie trójnik? Usłyszałam odpowiedź: Co takiego? Wtedy po
raz pierwszy, nie wiem nawet dlaczego, wykorzystałam sposób na blondynkę i powiedziałam: Wie pan,
taka rurka do wody, tu ma wyjście, i tu, i tu, hydraulik

mówił, że to łączy się z rurą od wody. W odpowiedzi
usłyszałam: A... chodzi pani o trójnik? Przytaknęłam
grzecznie: Tak, chyba tak – i poszłam za uśmiechającym się sprzedawcą do odpowiedniej półki.
Dziwne było to, że wcale nie czułam się urażona,
tylko cieszyłam się, że znalazłam trójnik i wprawiłam
pana w dobry nastrój. To był mój zwrot w sposobie
myślenia o blondynce.
Mów do mnie jak do blondynki
Po co walczyć ze stereotypem? Lepiej z niego skorzystać!
Teraz, kiedy jadę samochodem i chcę skręcić w lewo na
ruchliwej ulicy, wystarczy, że uśmiechnę się, a czasami
podniosę obie ręce w bezradności i działa! W sklepie
już nie udowadniam sprzedawcom, że wiem, czego
szukam, a gdy dzwonię po pomoc, mówię: Wie pan, ja
tak do końca nie wiem, co jest zepsute, czy może mi pan
powiedzieć, jak to naprawić? I najczęściej dostaję prostą,
kompetentną odpowiedź.
Moje trzy córki mają jasne włosy i wykorzystują tę
metodę lepiej ode mnie. Jedna z nich powiedziała kiedyś, że to jest zabawne, kiedy koledzy patrzą na nią jak
na niezbyt mądrą blondynkę, a po rozmowie są zaskoczeni, że ona tyle wie. Naprawdę ją to bawi. Jeśli więc
jesteś blondynką – wykorzystaj to i ciesz się, że czasem
może być ci łatwiej tylko dlatego, że nią jesteś.
Beata Kowalska
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złowiek sobie żyje: wiosna, lato, jesień,
zima i znowu. Raz coś osiągnie, innym
razem straci. Zrywa się do lotu i... opadają
mu skrzydła...
I tak dzień za dniem. Nie ukrywam, że tym
razem mnie to trochę zaskoczyło. Mam na
myśli dzień moich urodzin. Dotarło do mnie.
Dzisiaj kończę 45 lat!
Od kiedy mam dzieci, nauczyłam się, że nie
wolno zbyt szybko wstawać w tym szczególnym
dniu, bo one przygotowują tradycyjne śniadanie
do łóżka dla jubilatki mamy lub jubilata taty. Zawsze jest to jajecznica, tosty i kawa.
Leżę tak więc w oczekiwaniu i zbieram myśli. Od kiedy przekroczyłam magiczną czter-
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dziestkę, moje koleżanki często pytały, składając mi życzenia urodzinowe, jak się czuję, czy
odczuwam kryzys. Myślę w takich sytuacjach:
Czuję się tak samo, jak przed północą dnia poprzedniego, chce mi się żyć i jestem dumna, że
mam tyle lat. Nie mam poczucia, że wszystko,
co najlepsze, jest za mną, a teraz to już tylko
z górki. Uważam, że moje życie to fascynująca
przygoda i ciągle czekam na więcej!

Podsumujmy
Ciągle oczekując na śniadanie (robię się głodna), jak na 45-latkę przystało, zaczynam podsumowania. To najważniejsze: jestem szczęśliwą kobietą i chociaż wiele razy dostałam

i dostaję cięgi od życia, to jakby na przekór
jestem szczęśliwa! Mam wspaniałego męża,
czwórkę mądrych i dobrych dzieci. Skończyłam studia, dużo podróżowałam. Pracuję
z ludźmi, których lubię i cenię. Moje życie jest
ciekawe; mam swoje pasje i hobby, przyjaciółki
od serca, na które zawsze mogę liczyć, i wiem,
że to Boży dar. Dla mnie.
Różnie w moim życiu bywa. Każdego dnia
doświadczam radości i smutku. Straciłam tatę,
moja mama nagle zachorowała i już nie jest taka
sama, jak kiedyś, ale jest. Szukanie powodów do
radości weszło mi w krew. Zrozumienie tego, że
wszystko na ziemi ma swój czas, jak powtarza
autor Księgi Koheleta, wymagało czasu i praktykowania. Zajęło mi to 45 lat, wiem, że jeszcze
dużo muszę się uczyć – aż do końca. I to właśnie
jest wspaniałe.

Moje małe cuda
Nasze życie można podzielić na różne okresy –
począwszy od dzieciństwa, aż po wiek dojrzały.
Możemy porównać naszą egzystencję do pór
roku – wiosną rodzimy się, latem dojrzewamy, aż nadchodzi jesień życia i w końcu zima.
Jakkolwiek na to nie spojrzymy, każda chwila
naszego istnienia coś nam dodaje. Stwórca zaplanował ten świat tak, byśmy były jego częścią
i abyśmy mogły czerpać z jego zasobów.
Każdego roku jestem starsza. Zastanawiam
się: Gdybym miała mądrość i wiedzę, jakie
mam dzisiaj, mając lat 20, czy bym z nich właściwie skorzystała?. Może tak, ale ileż mniej
bym przeżyła.
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Moja mama – mądra kobieta – powtarzała: każdy wiek ma swoje prawa, ale bądź rozsądna.
Byłam... czasami i niczego nie żałuję.
Wszystko, co się zdarzyło, musiało się wydarzyć. Myślałam wtedy wyłącznie o sobie. Świat
był tylko mój. Potem poznałam mojego męża
(a mieliśmy wtedy po szesnaście lat) i podzieliłam się tym światem z nim, a kiedy rodziły się
nasze dzieci, odkrywałam, że żyję również dla
nich. Chociaż wiedziałam, że On, mój Ojciec
w niebie, czuwa nad wszystkim, to świadomość, ile ode mnie zależy, by moje małe cuda
stanęły na nogi, dawała mi ogromne poczucie
odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Jak nie boli...
Dzisiaj, moje pociechy są dorosłe – prawie.
Mój najstarszy syn ma 20 lat i studiuje, córka
jest w klasie maturalnej, kolejna córka zaczęła
liceum, a najmłodszy syn ma 11 lat. Czuję, że
zaczyna się w moim życiu kolejny etap – czas
wypuszczania ich spod skrzydeł. To nie jest łatwe dla matki, ale musi tak być. Wiem to.
Przyznaję – jestem podekscytowana. Czeka mnie coś zupełnie nowego w życiu. Wraz
z mężem mamy świadomość, iż zbliża się moment, kiedy znowu będziemy tylko my – to
będzie czas na robienie tego, na co mamy
ochotę, na chwileczkę zapomnienia. Na razie
marzymy i planujemy, ciesząc się, że nasze
dzieci są blisko nas.
Myślę, że życie może być naprawdę wspaniałe, jeśli tylko umiemy doceniać chwile, cieszyć
się i być wdzięcznymi za nie wszystkie, bo każda zdarza się tylko raz.
Mniammm, czuję już śniadanie!
Mam 45 lat – dzisiaj. Od jutra zaczyna się
46. rok życia. Latka lecą. Już się cieszę, choć coś
mi kręgosłup szwankuje. Mój starszy przyjaciel
mówi: Jeśli po czterdziestce budzisz się i nic cię
nie boli, to znaczy, że nie żyjesz. A mnie boli troszeczkę. To znaczy, że żyję!
O, już słyszę: Wszystkiego najlepszego, mamusiu! Uwielbiam to!
Jarka Kwapisz
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esign ma
wiele twarzy: i tę ekskluzywną, i społecznie potrzebną.... – słucham z ciekawością
krótkiej audycji radiowej o tym, jak różne przedmioty polepszają nasze życie.
Design (czyt. dizajn), najkrócej mówiąc, to sztuka projektowania właściwie wszystkiego: durszlaka,
pomadki, miejskiej ławki, portmonetki, a nawet
żarówki czy biletu autobusowego. Wszystko jest
wymyślone po coś, w konkretnym celu i dla kogoś,
a projektowane przedmioty mają spełniać określone
zadania. Wymyślona przez projektanta rzecz powinna być: praktyczna, wygodna, łatwa w użyciu, trwała,
a do tego ładna. Kiedy w jednym produkcie spotkają
się te cechy, wtedy można powiedzieć o sukcesie designerskim lub udanym designie.
No właśnie, a człowiek? Czy to także design? Czy patrzyłaś kiedykolwiek na siebie jako na wyjątkowo wymyśloną, jedyną w swoim rodzaju osobę? Nie jesteśmy odbitkami ksero. Nie trzeba wiele wysiłku, by zobaczyć,
że różnimy się między sobą osobowościami, zainteresowaniami, umiejętnościami, a także wartościami.
Skoro tak jest, to musi być w tym głębszy sens,
przeznaczenie do czegoś. Przed każdą z nas stoją określone zadania i każda z nas ma unikalny zestaw talentów do ich realizacji. Jednym z zadań jest poznanie
siebie i odkrycie, do czego zostałam stworzona. Tak
rodzi się pasja!
Designerski przykład
Zarówno lustro garderobiane, jak i składane lusterko kosmetyczne służą do przeglądania się w nich.
Jednak każde ma inne przeznaczenie. Pierwsze –
masywne, duże, ciężkie, wisi w garderobie i służy
do oglądania całej sylwetki. Drugie – małe, zgrabne,
lekkie, w plastikowej obudowie, mieszka w dam-
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skiej torebce i służy do
pomocy przy poprawianiu
makijażu.
Gdyby więc lusterko kosmetyczne nie
znało swojego wyjątkowego przeznaczenia
i upierało się, by być lustrem w garderobie, to ani nie
można by go było zawiesić, bo nie posiada żadnego zaczepu, ani nie można by było zobaczyć w nim odbicia
całej sylwetki, bo jest po prostu za małe. Krótko mówiąc: wielka klapa.
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Jaka jestem?
Jeśli więc jesteś lustrem, ale nie wiesz jakim, to szukaj,
pytaj, obserwuj, by poznać swój kształt, odkryć przeznaczenie oraz spełniać się w rolach i zadaniach, do których
jesteś stworzona.
Co zrobić, jeśli masz poczucie, że męczysz się tym, co
robisz, że cię to wypala, albo inaczej: że kompletnie nie
wiesz, w którą stronę pójść?
Zapytaj siebie: jaka jestem? Jak reaguję w różnych
sytuacjach? Co lubię robić? Co umiem? Czego się
nauczyłam? Co jest dla mnie najważniejsze w pracy
i w życiu? Rozmawiaj z najbliższymi, przyjaciółmi,
współpracownikami. Otwórz się, by słuchać obiektywnej prawdy o sobie.
Dobrym narzędziem do tego są różnego rodzaju testy,
które badają cię kompleksowo, takie, w których możesz
przejrzeć się jak w lustrze garderobianym.
Możesz także skorzystać z indywidualnych konsultacji przeprowadzonych na bazie obszernego testu, który pozwala określić, do czego zostałaś powołana oraz
w jakiej dziedzinie twój rozwój będzie najpełniejszy.
Więcej informacji o takiej formie odkrywania swojego
kształtu znajdziesz na: www.crown.org.pl w zakładce
Kompas Kariery. Małą próbkę tego rodzaju testu znajdziesz na stronie internetowej www.careerdirectonline.
org/personalityID.
Pomyśl o swoim designie ... a ja znowu włączę
radio.

Magda Derezińska
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ochodzimy z różnych rejonów Polski,
wychowałyśmy się w różnych rodzinach,
uczyłyśmy w różnych szkołach. Różnimy
systemem wartości, zainteresowaniami. Jednak znaczne różnice widać nawet u osób tej
samej płci, z jednej rodziny, o podobnym
światopoglądzie czy pasjach. Czy zastanawiałaś się kiedyś, z czego to wynika?
Załamana Kaśka poskarżyła się Marcie, że
ma dosyć czepiania się koleżanki z pracy i zaczęła myśleć o zmianie posady. Marta skrzyczała ją, że niepotrzebnie przejmuje się bzdurami. Kasia urażona umilkła i do końca dnia
nie odezwała się do Marty, która nie mogła
zrozumieć, w czym problem.
Robert i Tomek mieli pracować razem nad
projektem. Robert, gotowy do pracy od początku, próbował umówić się z Tomkiem,
żeby porozmawiać, co i jak zrobią. Jednak
Tomek był zaangażowany w wiele spraw poza
projektem. Doba zawsze była dla niego za
krótka. Często nie zjawiał się na umówionym
z Robertem spotkaniu, ale nie widział w tym
problemu. Po miesiącu Robert znalazł sobie
innego współpracownika, a Tomek dziwił się,
dlaczego Robert jest w gorącej wodzie kąpany,

przecież do terminu oddania projektu było
jeszcze dużo czasu.
Aneta, urodzona działaczka, od razu zgodziła
się zostać starostą roku. Jednak trudno było się
z nią dogadać, uważała, że sama najlepiej wie,
co jest wszystkim potrzebne. Nie uwzględniała
racji ani pomysłów innych. W drugim semestrze
poproszono ją uprzejmie o rezygnację z funkcji.
Wściekła myślała, jacy ludzie są niewdzięczni,
przecież tyle dla nich zrobiła.

Jesteśmy różni
Z pewnością spotkały cię już podobne sytuacje. Ludzie często zaskakują nas reakcjami
i sposobem postępowania zupełnie innym niż
nasz. Czasem wynikają z tego starcia, konflikty, zerwane przyjaźnie. Jesteśmy tak różni, że
trudno się zrozumieć i dogadać.
Nad przyczynami różnic międzyludzkich
zastanawiali się już setki lat temu Hipokrates i rzymski lekarz Galen. Dzisiejsze badania
psychologiczne potwierdzają, że przychodzimy na świat wyposażeni w temperament –
wrodzone cechy osobowości decydujące o naszych reakcjach emocjonalnych, działaniu,
energii życiowej. To nie cała nasza osobowość,
ale jej genetycznie zaprogramowany element.
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Wyróżniamy cztery podstawowe typy temperamentów: sangwinik, melancholik, choleryk
i flegmatyk.

Towarzyski sangwinik
Lubi przebywać z ludźmi, jest otwarty, wesoły, wylewny i entuzjastyczny. Optymista, ale
naiwny. Rozkręci każdą imprezę, ale bywa
skupionym na sobie, niepoprawnym gadułą.
Spontaniczny, przy nim nie będziesz się nudzić, ale jako przyjaciel może nie być zbyt stały
i wrażliwy. Pamiętaj, że najpierw mówi, potem
myśli. Łatwo ujawnia szybko zmieniające się
emocje, nie chowa urazy, szybko przeprasza.
Twórczy i barwny, ma tysiące pomysłów, ale
słomiany zapał to jego drugie imię i niewiele
zrealizuje pomimo szczerych chęci. Angażuje
się w zbyt wiele spraw, trudno mu odmówić
innym. Najbardziej potrzebuje przypominacza
w komórce. Lubi przewodzić, swoją energią
i pozytywnym nastawieniem pobudza innych
do współpracy, ale nie oczekuj od niego zawsze
konkretnych planów i celowości działań. Najlepiej się czuje, gdy może zrobić z pracy zabawę, dla niego ważniejsza niż osiąganie celów
jest atmosfera i więzi z ludźmi.

Perfekcyjny melancholik
Lubi swoje życie wewnętrzne, jest skłonny
do przemyśleń, poważny i małomówny. To
krytyczny pesymista, nikt nie zobaczy więcej negatywnych stron jakiejś sprawy czy
wydarzenia niż on. Emocjonalny jak sangwinik, ale przeżywa w środku, długo i dogłębnie, łatwo popada w ponury nastrój.
Artystyczna dusza, wrażliwy na piękno,
utalentowany, ale chętnie pozostaje w cieniu. Lubi ciszę, uporządkowanie, nie robi
niczego byle jak. To wyczulony na potrzeby innych, skłonny do poświęceń idealista.
Ostrożnie dobiera przyjaciół, jest wierny,
współczujący, umie słuchać, ale łatwo go
urazić. Sumienny, schludny, docenia wagę
szczegółów, ale często ma zbyt duże wymagania wobec siebie i innych. Czasem warto
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zachęcić go do obniżenia wyśrubowanych
standardów. Zdeterminowany, musi dokończyć to, co zaczął. Nie zacznie jednak,
jeśli nie jest pewien, że dobrze wykona zadanie. Uwielbia plany, wykresy, schematy,
jest zdecydowany i zorganizowany.

Władczy choleryk
To człowiek czynu, urodzony przywódca
o silnej woli. Aktywny, szybki, zdecydowany i gotowy na ryzyko. Jeśli ma coś zrobić,
musi wiedzieć po co. Ma niezwykłą zdolność
oceny sytuacji, ale trudno mu uznać, że ktoś
inny może mieć rację. Bywa konfliktowy, ale
sprawdza się w nieoczekiwanych sytuacjach
i dostrzega praktyczne rozwiązania. Koryguje
błędy, nawet gdy go o to nikt nie prosi. Nie
ulega wzruszeniom, ale szczerością może ranić
innych. Woli się zajmować konkretami niż
uczuciami, więc nie udawaj się do niego po
współczucie. Trudno go zniechęcić, wyznacza
i realizuje cele, a opozycja dodatkowo go mobilizuje. To on najlepiej zorganizuje imprezę,
ale chce mieć nad wszystkim kontrolę. Ma
skłonności do pracoholizmu i wywierania
presji na innych, więc musi uczyć się odpoczywać bez poczucia winy i akceptować słabości innych ludzi.

Spokojny flegmatyk
On zawsze ma czas. Święty spokój to jego
największe marzenie, nie wymagaj od niego
entuzjazmu. Chłodny i opanowany, zachowa
zimną krew, gdy inni tracą głowę. Emocje
skrywa głęboko i unika konfliktów, ale umie
jednoczyć przeciwników. Cichy obserwator,
ale z ciętym dowcipem. Życzliwy i uprzejmy,
nie wadzi nikomu. Jako przyjaciel współczujący i troskliwy, umie słuchać. Cechuje go pogoda ducha, beztroska i pogodzenie z życiem,
ale ma problemy z podejmowaniem decyzji
i braniem odpowiedzialności za swoje życie.
Sprawia wrażenie leniwego, ale potrafi być
solidny i kompetentny, ma zdolności administracyjne. Jest cierpliwy i zrównoważony, jed-

nak nie lubi zmian, a z jego uporem niełatwo
namówić go na spróbowanie czegoś nowego.

Mieszanka wybuchowa
Nikt z nas nie reprezentuje w całości jednego
z wymienionych typów, ale raczej ich kombinacje. Zazwyczaj jesteśmy wyposażeni w temperament dominujący, a inne go dopełniają.
Ale każdy z nas jest unikatem, bo ma jedyne
w swoim rodzaju połączenie wad i zalet. Jeśli
jeszcze nie określiłaś swojego typu temperamentu, wykonaj krótki test, który znajdziesz
pod adresem http://www.logos.warszawa.pl/test/.
Różnorodność cech i sposobów reagowania
stanowi wyzwanie. Sangwinik urazi melancholika nieprzemyślaną uwagą, a choleryka zdenerwuje roztrzepaniem i brakiem organizacji.
Choleryk może skłócić się z wszystkimi naokoło, jeśli nie będą chcieli pracować zgodnie
z jego wolą. Melancholik zniechęci otoczenie
swoim czarnowidztwem albo się obrazi i zamknie w sobie. A flegmatykowi będzie znów
wszystko jedno i odłoży sprawę na później,
byle teraz mieć chwilę spokoju. Poznanie i zrozumienie siebie i innych pomaga nam jednak
we wzajemnej akceptacji. Przestajemy oczekiwać, że wszyscy będą tacy, jak my.
Choć konflikty są nieuniknione, różnice
temperamentów są źródłem bogactwa. Każdy
temperament jest potrzebny, wszystkie mają
minusy, ale każdy z nich wnosi coś cennego,
czego brakuje innym. Razem możemy więcej,
lepiej i ciekawiej.

Małgorzata
Serkowska
Na podstawie
książki
„Osobowość plus”
Florence
Littauer.
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szystkie
bez wyjątku chcemy być szczęśliwe
i spełnione w życiu. Nic więc dziwnego,
że bardzo wiele z nas szuka klucza, który
otworzyłby drzwi do osiągnięcia tego celu.
Im dłużej pracuję jako psycholog, tym lepiej
rozumiem, jak ważne w tym poszukiwaniu są
nasze myśli – tzn. prawdy lub kłamstwa, które
wypowiadamy same do siebie w naszych umysłach. W wielu przypadkach to one są źródłem
problemów ograbiających nas z upragnionego
szczęścia. To w naszych umysłach przechowujemy pomysły na to, jak być szczęśliwymi
i spełnionymi. Coś w rodzaju wzorców, do których odnosimy się i porównujemy, albo luster,
w których przeglądamy się i oceniamy. Często

nie zdajemy sobie sprawy, że nasz
obraz siebie samych może być
zniekształcony lub wręcz nieprawdziwy – uzależniony
od okoliczności, wydarzeń, znajomości, naszego
wyglądu zewnętrznego
czy towarzyszących nam
emocji. Od tego wszystkiego, co jest niestabilne i zmienne w naszym życiu. A stąd już
tylko krok do nerwic,
depresji i innych problemów.

Krzywe lustra

Dzisiejszy świat obsesyjnie wręcz zachęca kobiety
do postrzegania siebie poprzez pryzmat tego, co na
zewnątrz. Podpowiada nam,
że tylko wtedy będziemy szczęśliwe, jeśli będziemy piękne, młode czy o nienagannej figurze. Wiele
z nas za wszelką cenę próbuje dostosować się do tego wzorca. Ale nawet wtedy,
gdy jesteśmy bliskie ideału podpowiadanego
nam przez świat, wciąż nie jesteśmy szczęśliwe i spełnione tak, jak tego oczekiwałyśmy.
Dlaczego? Ponieważ jest to zniekształcające
lustro podpowiadające nam błędne przekonania na nasz temat.
Innym lustrem mogą być nowoczesne
poglądy na wiele spraw. Traktują one odwieczne, tradycyjne normy i wartości jako
przestarzałe, niepasujące do nowych czasów.
Zaliczyć możemy do nich poglądy dotyczące np. trwałości małżeństwa, naszej kariery
zawodowej lub roli kobiety w rodzinie. Gdy
próbujemy do nich dostosowywać się, czy
czujemy się bardziej nowocześnie?
Kolejnym przykładem krzywego zwierciadła może być porównywanie nas samych,

naszej pozycji społecznej z innymi ludźmi,
np. z konkurencją w biznesie, z naszymi sąsiadami czy nawet przyjaciółmi i rodziną. Jak
wypadamy w tym zestawieniu?
Takim zniekształcającym lustrem może być
wreszcie widzenie siebie oczyma innych ludzi
i ich opinii na nasz temat, np. ludzi, którzy
niejednokrotnie w przeszłości oceniali nas
krzywdząco. A może robią to do dziś.

Rozczarowanie
Wszystkie powyżej przedstawione sposoby nie
mogą nam przynieść pełni szczęścia. Może jedynie chwile przyjemności i poczucie zaspokojenia jakiejś pojedynczej potrzeby. Najczęściej na ich końcu pojawia się rozczarowanie
lub niedosyt. Niestety, nigdy nie możemy
czuć się bezpiecznie i stabilnie, opierając się na
nich, ponieważ ich normy są niestałe. Mogą
zmienić się w każdej chwili, w zależności od
mody lub lansowanych poglądów. W głębi
serca nie tego oczekujemy w życiu.
Często boimy się prawdy, ponieważ ona
pokazuje, jakie jesteśmy w rzeczywistości. Jest
w nas dziwna skłonność do ucieczki od prawdy. Aby jednak odnaleźć szczęście i spełnienie
w życiu, identyfikacja wszystkich błędnych
przekonań na nasz temat jest niezbędna.

Co i jak?
Rodzi się pytanie, co jest tą prawdą i gdzie jej
szukać? Osobiście jako chrześcijanka i zarazem psycholog znalazłam jeszcze jedno lustro,
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w którym może przeglądać się każda z nas, widząc w nim nie tylko swój wygląd zewnętrzny,
ale także i wnętrze. Jest nim lustro Bożej prawdy. Jak z niego korzystać? Możemy czytać codziennie Boże Słowo i porównywać nasze myśli
z Bożą prawdą. Mamy więc wybór, czy będziemy patrzeć na życie tak, jak robiłyśmy to do tej
pory, czy też będziemy patrzeć tak, jak Bóg.
Pamiętam jedną z moich pacjentek, która
miała błędne przekonanie, że nikt nie może jej
pokochać, bo ona na to nie zasługuje. Nie była
zadowolona z siebie, doświadczała licznych niepowodzeń i rozczarowań. W rezultacie czuła, że
nie ma dla niej nadziei. Gdy uwierzyła, że Bóg ją
kocha bezgranicznie, zmieniła myślenie na swój
temat. Zaczęła przeglądać się w lustrze Bożej
prawdy i jej życie uległo całkowitej przemianie,
bo jak człowiek myśli w swoim sercu, taki jest.
Ale wybór twojego lustra należy wyłącznie
do ciebie!
Beata Połomska
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O czym najczęściej myślę, marzę, rozmawiam?
Czego pragnę? A czego brak najbardziej mnie frustruje, wprowadza w stan gniewu, zniechęcenia
lub depresji?
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amy różne wyobrażenia na temat
szczęścia. Dla jednych szczęściem
jest dobre małżeństwo, silna rodzina, dzieci
i satysfakcjonująca praca. Dla innych szczęściem jest odpowiednia kwota na koncie
bankowym, dobrze prosperująca firma,
zdobycie wysokiego stanowiska i realizowanie swoich pasji. Do tej listy można by
dodawać wiele różnych czynników, które
mogą sprawić, że poczujemy się szczęśliwe.

Spotykając się w mojej pracy zawodowej z wieloma kobietami, odkryłam, że większość z nich
nie potrafi powiedzieć, czego pragnie. Same nie
wiemy, co musiałoby się wydarzyć, abyśmy były
szczęśliwe. Brak nam poczucia naszej własnej
wartości, zmagamy się z obrazem samej siebie
i ogólnie z brakiem poczucia bezpieczeństwa.
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O wiele łatwiej nam opisać, czego oczekują i wymagają od nas inni ludzie i dlatego tak często
żyjemy pod presją. Zatem warto się zatrzymać
i spróbować określić to, co w naszym odczuciu
uczyniłoby nas naprawdę szczęśliwymi.
Od naszej osobistej definicji szczęścia
w ogromnym stopniu zależy, czy czujemy się
szczęśliwe, czy nie. To, co wyobrażamy sobie
jako własne szczęście, ma wpływ na nasze dążenia, wybory i sposoby spełniania się. Może też
być powodem frustracji, rozgoryczenia i zniechęcenia, gdy to szczęście jest poza zasięgiem
i nie jesteśmy w stanie go zdobyć.
Ale podążanie za tym, co inni określają szczęściem, również nie zbliża do osobistego poczucia
spełnienia. Każda z nas musi sama odpowiedzieć
na pytania: Czego oczekuję w życiu? Co sprawia,
że czuję się osobą szczęśliwą? Jeżeli nie potrafimy
tego nazwać, zadajmy sobie kolejne pytania:

,

Zaskoczona miłością
Oczekując zmian, w pierwszej kolejności same
musimy dać sobie prawo do szczęścia i znaleźć
źródło, z którego ono tak naprawdę pochodzi.
Przeczytałam kiedyś bardzo ciekawe zdanie:
Człowiek prawdziwie szczęśliwy to ten, który jest
kochany i potrafi prawdziwie kochać!. Sama zaczęłam szukać w tym kierunku. Odkryłam, że
miłość, ta prawdziwa i przemieniająca życie, nie
jest sentymentalnym uczuciem, o którym śpiewamy w piosenkach, czy oglądamy w filmach
romantycznych. Miłość to też nie stan chwilowego zakochania czy fascynacji drugą osobą.
Sam seks też nie jest miłością. Zadałam sobie te
najważniejsze pytania: Czym zatem jest ta prawdziwa miłość? Czy ona naprawdę istnieje?
Pewna znana aktorka w jednym z wywiadów
powiedziała bardzo ciekawe zdanie, które w nowy
sposób ujawniło to, jak bardzo nam kobietom potrzebna jest miłość. Powiedziała: Nie mam potrzeby
poprawiania swojego wyglądu. Może dlatego, że przeglądam się w pełnych miłości oczach mojego męża.
Otoczone prawdziwą miłością czujemy się akceptowane i szczęśliwe. Tylko bezwarunkowa miłość
może sprawić, że nie będziemy miały problemu
z poczuciem własnej wartości i z akceptacją siebie.
To jest jeden z głównych powodów tego, dlaczego
tak bardzo tęsknimy za miłością.
Ale życie dostarcza nam stale nowych dowodów, że żaden człowiek sam z siebie nie jest
w stanie obdarzyć kogoś miłością bezwarunkową, bez względu na to, jak bardzo by tego pragnął, czy jak bardzo by się o to starał. Bo miłość
trzeba najpierw przyjmować, by przekazywać
ją dalej. I w tym kontekście przeglądanie się
w oczach męża, nawet najbardziej kochającego,
jest tylko namiastką tego, czym jest przeglądanie
się w spojrzeniu Boga, który z miłością zwraca
się w kierunku każdej z nas.
Kiedy po raz kolejny czytam historię kobiety
przyłapanej na cudzołóstwie, opisaną w Ewan-
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gelii św. Jana, za każdym razem próbuję sobie
wyobrazić dramat tej sytuacji i jak wielkie znaczenie miała dla tej kobiety pełna miłości postawa Jezusa. Kiedy Jezus powiedział do niej te
bardzo znaczące słowa: I ja cię nie potępiam: idź
i odtąd już nie grzesz, nie negował grzechu i tego,
co wcześniej miało miejsce. Te słowa oznaczały
dla niej nie tylko, że wyrok śmierci został oddalony i mogła odejść wolna, ale w tym spotkaniu
z Jezusem stało się coś o wiele ważniejszego. Jego
miłość nadała jej wartość i przywróciła prawdziwą godność kobiety.
Najważniejszy element szczęścia
Kiedy otrzymujemy miłość, w której nie ma
strachu, nie ma wstydu, nie ma potępienia, doświadczamy nowego rodzaju szczęścia. Zyskujemy: poczucie bezpieczeństwa, wewnętrzny pokój,
radość w relacjach, uzdrowienie, zaspokojenie
najgłębszych potrzeb. Miłość Boga sprawia, że
możemy żyć wolne od strachu przed przyszłością,
od wstydu przeszłości, być pełne nowych sił, by
radzić sobie z wyzwaniami każdego dnia. Możemy też innych obdarowywać wszelkim dobrem
w rodzinach, w miejscach pracy – wszędzie, gdzie
mamy wpływ na innych. Zniszczone relacje dotknięte Bożą miłością ożywają. Ta miłość przynosi
również uzdrowienie zranień, daje siłę w słabości,
ale nade wszystko nowe poczucie prawdziwego
szczęścia, do jakiego każda z nas, kobiet, została
stworzona. I w tym tkwi jego tajemnica.
Alina Wieja
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rzaski, przekleństwa, jakieś ohydne,
zniekształcone twarze, okrutny śmiech
– znowu wciągał ją ten straszny świat...
Kiedyś matka zabrała ją – małą dziewczynkę – do wróżki, chociaż było to zabronione.
Jednak matkę fascynowały tajemne czynności,
chciała znać przyszłość. Pamięta, jak szeroko
otwartymi oczami przyglądała się dziwnym
obrzędom. Gdy dorosła, też ją to fascynowało,
tajemnicza moc, którą miała ta kobieta. Pamięta, jak kiedyś wyszeptała: Też chcę mieć tę moc...

Nadzieja
Życie pod okupacją rzymską nie było łatwe.
Wśród ludzi budziła się nadzieja, że w końcu
przyjdzie oczekiwany Mesjasz i wszystko się
zmieni. Od jakiegoś czasu coraz więcej słychać
było o nowym nauczycielu, Jezusie, synu Józefa z Nazaretu. Podobno głosił nową naukę,
a właściwie nie nową, tylko starą, ale w nowy
sposób. Ludzie mówili, że kiedy On uczy, to
tak jakby miał autorytet samego Boga. A potem zaczęły się rozchodzić wieści o cudach –
uzdrawiał chromych, nawet niektórzy mówili,
że wskrzesił z martwych syna ubogiej wdowy
z Nain, choć brzmiało to naprawdę nieprawdopodobnie. Inni jeszcze byli świadkami, jak
wypędził złego ducha z opętanego... Złego ducha.... Może to ratunek dla Marii?
Nauczyciel głosił swe nauki w okolicach jeziora, wędrowały za nim tłumy, aby słuchać
Jego nauki i błagać Go o uleczenie z chorób. Sąsiadki postanowiły działać. Rozpytywały wszędzie, kiedy Jezus przyjdzie w okolice Magdali,
gdzie mieszkały, obok Marii i jej matki. Marię
trzeba koniecznie zaprowadzić do Niego!

Tak się zaczęło
Te dziwne stany, kiedy miała wrażenie, że coś ją
wypełnia od środka, poczucie mocy, ale też gniewu... W jej głowie zaczynały kłębić się myśli,
obrazy dziwacznych postaci, a serce wypełniały
różne uczucia w stopniu, jakiego nigdy wcześniej nie zaznała. Gniew, nienawiść, obrzydzenie – do ludzi i do siebie – bo po tym, kiedy jej
duszę nękały wściekłe potwory, nie znajdowała
ukojenia. Żyła w świecie niedostępnym dla innych – pamięta, że czuła się oddzielona, jakby
spoglądała poprzez kraty na ludzi, którzy żyli,
śmiali się, bawili, nawet kiedy płakali, było jej
to obce. Patrzyli na nią jak na zwierzę w klatce;
rzadko wychodziła z domu, ale zdarzało się, że
demony wypędzały ją na ulicę, rzucały na ziemię, w cierniste krzaki, aż była cała potłuczona
i pokrwawiona. Nikt nie był wtedy w stanie
jej zatrzymać, nadludzkie były moce, które nią
targały. W końcu jednak rzucały ją jak krwawą
szmatę na ziemię i dopiero wtedy jacyś litościwi ludzie podnosili ją i prowadzili do domu,
do matki, która w rozpaczy obmywała jej rany,
przykrywała i recytowała nad nią jakieś zaklęcia
czy modlitwy. Może lepiej by było, aby demony

zabiły w końcu jej córkę, wariatkę, postrach ludzi. Bo nie było już dla niej ratunku.
Matka nie wiedziała, że kilka jej sąsiadek
zanosiło ciche modlitwy do Boga. Jeśli ktoś
mógł uratować Marię, to tylko On. W końcu tylko On był El Szadaj – Wszechmocny.
W najśmielszych snach nie przypuszczały, że
wkrótce staną się świadkami Jego mocy...

To był ten dzień

„A BYŁO Z NIM DWUNASTU ORAZ
KILKA KOBIET, KTÓRE UWOLNIŁ OD
ZŁYCH DUCHÓW I OD SŁABOŚCI:
MARIA, ZWANA MAGDALENĄ,
KTÓRĄ OPUŚCIŁO SIEDEM ZŁYCH
DUCHÓW...”
(Ewangelia wg św. Łukasza 8,1-2)

Jezus nadchodził! Maria miała wtedy jeden
z lepszych dni, siedziała w całkowitym milczeniu, wpatrując się w ścianę przed sobą. Bez oporu dała się wyprowadzić z domu. Kobiety prowadziły ją, a z dala widziały zbliżającą się grupę
mężczyzn – to Nauczyciel ze swoimi uczniami. Nagle puste oczy Marii też Go zobaczyły.
W bezwolną do tej pory Marię wstąpiła nadludzka siła. Wyrwała się swym opiekunkom,

KTÓŻ UCZYNI CZŁOWIEKA
SZCZĘŚLIWYM, JEŚLI NIE TEN,
KTÓRY GO STWORZYŁ.
(Św. Augustyn)
z jej ust wydobyło się dzikie wycie, potem syki.
Chwyciła ostry kamień i jego ostrym krańcem
przeorała sobie skórę dłoni, wybuchając dzikim
śmiechem. Ludzie odsuwali się w popłochu. Po
co przyprowadzono tę wariatkę? Przepędźcie ją,
pogońcie do jeziora, niech utonie w jego falach.
Nagle nad dzikie wycie przebił się Głos, głos
pełen mocy i autorytetu: Wyjdźcie z niej! Skręcane nadludzką siłą ciało Marii wiło się w pyle
ziemi jak wąż, by nagle opaść miękko jak pióro
gołębicy. Nauczyciel podszedł do leżącej, wziął
ją za rękę. Mario, wstań. Jesteś wolna...

Na całe życie
Ten głos poprowadzi ją dalej przez życie,
kiedy dołączy do grona Jego uczniów, wraz
z Marią, matką Jakuba, Joanną i innymi.
Tego głosu będzie słuchać jeszcze wielokrotnie, chłonąc Jego naukę o Królestwie Bożym
i o miłości Boga do wszystkich ludzi, również tych pogardzanych i odtrącanych przez
świat. Ten głos przepełniony bólem przeszyje
jej własne serce, gdy będzie patrzeć, jak Mesjasz Jeszua umiera na krzyżu, a jednocześnie
przebacza swoim oprawcom.
I ten sam głos wezwie ją ponownie po imieniu, gdy siedząc zapłakana przy Jego pustym
grobie, usłyszy wezwanie: Mario! Idź do moich braci. Ty pierwsza oznajmij im, że Mnie
widziałaś. Ja żyję i wkrótce odejdę do Ojca...
I kiedy nawet usłyszy Go ostatni raz na Górze
Oliwnej, skąd Jezus odejdzie do Ojca, będzie
wiedziała, że odtąd zawsze będzie Go słyszeć
w swoim sercu dzięki Pocieszycielowi, Duchowi dobra, pokoju i miłości, który na zawsze
zastąpił demony w jej duszy. Niegdyś opętana
Maria z Magdali będzie głosić światu Dobrą
Nowinę o wolności i przebaczeniu w Zbawicielu – Jezusie Chrystusie z Nazaretu.
Małgorzata Chałupnik
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Film, który podniósł kobiety z kolan. Barbara kobiet film ten pokazuje, jak Wielkim Bogiem
jest Jezus Chrystus. Polecam. Kamila
O filmie Maria Magdalena pomyślałam z pewnym dystansem, że to kolejny film w stylu Maria Magdalena – mądry film, który pokaopowieści biblijnych. Zaskoczył mnie jednak, zuje, jak dobre mogą być relacje pomiędzy
w jaki sposób opowiada o Jezusie Chrystu- ludźmi. Bez zbędnych słów. Bez epatowania
sie, o Jego podejściu do kobiet, Jego miłości emocjami. Tylko to, co jest istotne i ważne.
i pełnym zrozumieniu. To niesamowite, kiedy Z ekranu emanuje spokój, który udziela się
można razem z kobietami z „tamtych czasów” widzom. Ania
odczuwać radość, poczucie własnej godności
i wartości w oczach Pana Jezusa. To Jego posta- Oglądając film, byłam zaskoczona, jak wiele
wa była ratunkiem od poniżenia, braku zainte- spotkań Pana Jezusa z kobietami miało miejresowania kobietą jako człowiekiem. Nie bez sce. Film jest poruszający, pokazuje, kim naznaczenia jest tło kulturowe, niemniej jednak prawdę jest Jezus Chrystus, oraz wyraża praww dzisiejszych czasach my, kobiety, przeżywa- dziwą wartość kobiety, jej wartość dla Boga.
my podobne rozterki, wzloty i upadki. Polecam Każda kobieta powinna obejrzeć ten film. Iza
ten film każdej dziewczynie, nastolatce, mamie,
Oglądając film, miałam gęsią skórkę. Był barcioci i babci. Magda
dzo poruszający. Monika
Film Maria Magdalena otrzymałam na jednym z cotygodniowych spotkań z kobieta- Film bardzo optymistyczny, dający nadzieję. Pomi. Z jednej strony miałam do niego bardzo kazuje wartość i godność każdej kobiety. Jadwiga
sceptyczny stosunek, a z drugiej byłam nim
bardzo podekscytowana. Pewnego wieczoru Inspiruje. Niesie nadzieję dla kobiet. Daje
postanowiłam go obejrzeć i, ku mojemu za- nadzieję każdej kobiecie, pokazuje, że z Chryskoczeniu, film bardzo mi się spodobał. Przez stusem zawsze można zacząć od nowa. Nasza
opowieść Marii Magdaleny widz ma szansę przeszłość nie musi determinować naszej przyobiektywnie poznać jej historię i osobę, ale szłości. Każda kobieta jest wyjątkowa w oczach
to nie wszystko. W filmie mamy okazję zoba- Boga, ma swoją wartość i godność, niezależnie
czyć także inne historie biblijne z kobietami od swojej przeszłości. Jagoda
w roli głównej, z którymi każda z nas może
się utożsamić na różnych etapach życia. Film Uczy szacunku dla innej osoby. Chrystus poMaria Magdalena nie szuka poklasku ani sen- kazał mężczyznom wzór tego, w jaki sposób
sacji, jak mogłyśmy to zaobserwować przy powinni odnosić się do kobiet. mężczyzna widz
okazji wielkich produkcji filmowych dotyczących osób z Pisma Świętego. Wręcz przeciw- Po raz pierwszy uświadomiłam sobie, jak barnie, poprzez nadal aktualne historie tak wielu dzo jestem kochana. Marta
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Wspaniałe spotkanie, zrozumiałam, że nie jestem sama. Barbara
Podoba mi się bardzo, że jest to spotkanie
tylko dla nas, kobiet. Wiola
Niesamowicie inspirujące. Oderwałam się
od rzeczywistości i zatopiłam w „tu i teraz”. Magda

Ciekawa forma spotkań, interaktywna, swobodna, na luzie. Alicja
Miła atmosfera, herbata, kawa, rozmowy w damskim
gronie – było super. Halina
Podobało mi się to, że otrzymałam konkretne wskazówki i zachętę
do wprowadzenia w życie konkretnych zmian. Małgorzata
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