Idź do

Przykładowy
rozdział

Spis treści

Katalog książek
Nowości

Bestesllery

Zamów drukowany
katalog

Twój koszyk

Dodaj do koszyka

Cennik i informacje

Zamów cennik

Zamów informacje
o nowościach

Singielka
nie znaczy samotna.
Życie pełne szczęœcia,
spełnienia i niezależnoœci
Autor: Judy Ford
Tłumaczenie: Marta Koch Szołtysek
ISBN: 978-83-246-1997-9
Tytuł oryginału: Single: The Art of Being Satisfied,
Fulfilled and Independent
Format: A5, stron: 240
Najwspanialsza solówka wszech czasów!
• Œwietne wsparcie bez względu na to, czy jesteœ wolna z odzysku, od zawsze
sama, czy może samotna tylko bywasz.
• Rady dla rodziców samotnie wychowujących dzieci.
• Fascynujące dekady singli: namiętne dwudziestoparolatki, wirujące
trzydziestki, wspaniałe czterdziestki, swobodne pięćdziesiątki, niesamowite
szeœćdziesiątki, bezpruderyjne siedemdziesiątki.
• Budowanie najtrwalszego związku ze wszystkich — z samą sobą.
Niniejsza książka to prawdziwe źródło mądroœci życiowej, praktyczne porady,
a także dobra porcja œmiechu. Czego chcieć więcej? Każda samotna osoba powinna
natychmiast ją kupić.
M.J. Ryan,
autorka książek Be happy! Szkoła szczęœcia, Potęga cierpliwoœci oraz Więcej przebojowoœci!
Jak pewnie kroczyć przez życie

Kompromis? Ale po co?
Nie pasuje Ci przekonanie, że przez życie należy iœć wyłącznie parami? Uważasz,
że może wcale nie jesteœ stworzona po to, by wić gniazdo, spowiadać się z każdego
wieczornego wyjœcia i wydanej stówy? Singiel znaczy dla Ciebie tyle, co „osiągający
sukcesy, cieszący się życiem, niezależny”? Zaufaj temu przeczuciu — przecież nikt
nie kocha cię bardziej niż Ty sama!
Żadnej presji więcej!

Wydawnictwo Helion SA
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: sensus@sensus.pl

• Jak czerpać garœciami radoœć z każdego dnia w pojedynkę?
• Jak nawiązać relację z samą sobą?
• Na jakie luksusy sobie pozwolić, ciesząc się niezależnoœcią finansową?
• Jak bawić się wolnoœcią?

Spis treci
Podzikowania 7
Wprowadzenie 9
Rozdzia 1:
Jedno cudowne ycie 15
Rozdzia 2:
S takie miejsca, dokd musisz pój sama 67
Rozdzia 3:
Sta na wysokoci zadania 105
Rozdzia 4:
Dobre ycie jest najlepsz zemst 141
Rozdzia 5:
Nikt nie kocha Ci bardziej ni Ty sama 177
Rozdzia 6:
W kocu i tak Ci si uda 207

2
S takie

miejsca,
dokd

musisz
pój

sama

68
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Rodzimy si sami i sami umieramy. W midzyczasie wszyscy yjemy
w rónych zwizkach, jednak istniej takie obszary w yciu, które musisz przemierzy sama. Twoja przyjacióka moe odwie Ci do dentysty, poczeka w poczekalni, nawet po wszystkim kupi Ci mleczny
koktajl, ale na fotelu dentystycznym musisz usi sama.
Dobra wiadomo jest taka, e nie musisz mie partnera, aby
pój do kina czy by otoczona mioci. Postaw na spenienie i przezwyciaj strach przed samotnoci. Zamiast zamartwia si tym,
czego nie masz, ciesz si talentami, które posiadasz. Wtedy, bez
wzgldu na swój stan cywilny, wszdzie dojdziesz i zrobisz wszystko,
czego zapragniesz.

Najtrudniejsze decyzje
czsto okazuj si najgenialniejsze
Czy czujesz si troch niepewnie w otoczeniu osób pci przeciwnej?
Czy peszysz si na myl o umówieniu si z kim na randk? Czy po
powrocie ze spotkania masz chandr? Jeste znudzona? Czy kiedykolwiek umawiaa si intensywnie na randki, ale nigdy nic midzy
wami nie zaiskrzyo? Czy wpada w spiral nieodpowiednich zwizków jeden po drugim? Masz do przesiadywania w barze? Jeste
zmczona spotykaniem si z ludmi wyszukiwanymi w ogoszeniach?
Czy kiedykolwiek tak dugo zajmowaa si innymi, e cakiem zapomniaa, co Ci ekscytuje?
Tego wszystkie wanie dowiadcza Izabela i dlatego ucieka od
randek. Mimo e wanie zako czya si jej sprawa rozwodowa, marzy
o mczynie, który by j wyzwoli, ale jednoczenie jest przeraona
swoimi pragnieniami. Jest zdezorientowana. Chce mczyzny i jednoczenie go nie chce. Wie, jaka jest bezbronna i wraliwa; jeeli
pojawi si jaki mczyzna i zacznie szepta jej do ucha sodkie
sówka, pójdzie za nim wszdzie. Potrzebuje zmiany perspektywy,
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ale nie zdaje sobie z tego sprawy, gdy jest z kim na randce. Wizja
niechodzenia na randki przeraa j, ale z drugiej strony czuje si
tak, jakby staa nad krawdzi przepaci, uciekajc przed gonicym
j tygrysem. Instynktownie podejmuje decyzj i przeskakuje na
drug stron. I nie zastanawiajc si nad tym zbyt dugo, na jaki
czas daje sobie spokój z randkami.
Jej przyjacióka Beata te jest taka bezbronna. Podobnie jak
Izabela, jest jednym wielkim kbkiem potrzeb. Wanie zerwaa
z partnerem, a jej zwizek by jak tortura. Jej m uciek z inn kobiet, przeprowadzia si z duego domu do maego mieszkania,
znalaza opiekunk dla dzieci i prac. Beata jest przemczona, przepracowana i przestraszona, tak wic aby poczu si lepiej, zaczyna
umawia si na randki. Kiedy dwójka jej dzieci spdza czas z ojcem,
ona idzie pota czy.
Spotykanie si z mczyznami nie sprawia Beacie problemu i jest
ich kilku — Leszek, Bartek, Jarek i Eryk. S do siebie podobni i podobnie mówi: maj tak sam nijak osobowo jak jej byy. Izabela
zaczyna zauwaa u swojej przyjacióki pewien schemat zachowania.
( atwiej zauway takie schematyczne zachowanie u innych ni
u siebie samej, prawda?). „Ju zapomniaam o byym” — odpowiada
Beata, gdy Izabela pyta j o to, co si z ni dzieje.
Nazwij to kobiec intuicj, dziaaniem opatrznoci, zdrowym
rozsdkiem, strachem, poapaniem si w sytuacji, ale co mówi Izie,
e nie powinna si z nikim spotyka. Chce to kiedy zrobi, ale jej
mae stwo nauczyo j, e uzalenianie swojej przyszoci od faceta
nie gwarantuje szczliwego zako czenia. Jak pionierki przemierzajce preri, musiaa wytyczy swój wasny szlak. Jeli zamierza zarabia na utrzymanie siebie i swojej córki w sposób, który, mam
nadzieje, kiedy znowu zaakceptuje, musi rozwin swój potencja.
Izabela nie ma osobistego psychologa, przewodnika lub konsultanta, ale ma malutki gos w sobie, który daje jej rady. Dua
liczba randek moe stwarza poczucie, e jeste potrzebna, a take
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sprawi, e poczujesz si dobrze. Jednak wszystkie te randki nie
zapewni, e bdziesz dobrze czua si w stosunku do samej siebie.
A takie poczucie jest o wiele waniejsze ni jedynie fakt, e dobrze
si czujesz. Gdy nie jeste w konflikcie sama ze sob, bdziesz si
czua pewna siebie nawet wówczas, gdy bdziesz czua si fatalnie.
Jeli czujesz si dobrze we wasnej skórze, nawet najgorsze tragedie Ci nie zami. Wreszcie, jeli dobrze czujesz si sama ze sob, wci odczuwasz takie same emocje jak inni — strach, zo,
ból i tak dalej — ale poniewa wiesz, e w gruncie rzeczy jeste
wspania osob, te negatywne emocje nie bd miay na Ciebie
takiego wpywu.
Izabela podja genialn decyzj — postanowia z nikim si nie
spotyka przez rok, do chwili, gdy poczuje si lepiej. Myl o dwunastu
miesicach bez faceta sprawiaa, e robio jej si sabo z podniecenia.
Z reguy sprzeciwiaa si ograniczeniom, ale to narzucia sobie sama.
Jak harcerka skadajca przysig, e uczyni wszystko, by broni
honoru, postanowia, e da sobie ze wszystkim rad sama. To powana sprawa. Jest gow rodziny i nie bdzie si z nikim umawia.
Przerwa od randek to czasami rozsdny wybór. Chroni nas to
przed popenianiem tych samych bdów co wczeniej. Gdy jeste
bezbronna i potrzebujesz pomocy, musisz mie czas na odrodzenie
si. Nieumawianie si na randki wcale nie oznacza, e ka Ci zamkn si w czterech cianach. Po prostu robisz sobie przerw.
Bez presji, napicia, e musisz si z kim spotyka, czujesz si
bardziej zrelaksowana, swobodna i skupiasz si na sobie. Rezygnacja
z randek daje Ci czas na odpoczynek, aby moga si skoncentrowa
si na wasnym potencjale. Tak jak zmiana otoczenia, brak randek
bdzie oznacza oywienie. Zawsze moesz zacz od nowa, gdy tylko
zechcesz.
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Spróbuj
1. Zastanów si, czy rezygnacja z randek mogaby Ci przynie
2.

3.
4.
5.

jakie korzyci. Zaufaj swojej intuicji.
Jeli odpowied brzmi „tak”, nie mów o tym jeszcze nikomu.
Spróbuj przez jaki czas oby si bez nich, aby sprawdzi, czy Ci
to pasuje, i zachowaj to w tajemnicy do czasu, a poczujesz si
dobrze z podjt przez siebie decyzj.
Pamitaj, e Twoja decyzja nie zostaa wykuta w kamieniu, wic
zawsze moesz j zmieni.
Kup sobie pamitnik, który naprawd Ci si spodoba. Zapisuj
w nim wszystkie swoje cele odnonie tej kwestii.
Na pierwszej stronie swojego dziennika napisz: „Wyjtkowo
Wspaniay Czowiek”. Uwaaj! To mocne stwierdzenie bdzie
miao magiczny wpyw na osob, która je zapisuje.

“

Jeeli nie jeste w stanie kocha samego siebie, bdziesz
mia problemy z kochaniem kogokolwiek, poniewa bdziesz
aowa drugiej osobie czasu i energii, których nawet sobie
nie dajesz.
— BARBARA DE ANGELIS1

”

Wszystkie serca s samotne
Jest wielu ludzi, którzy naprawd s zadowoleni z ycia w pojedynk.
S szczliwi, podekscytowani i z nadziej patrz w przyszo. Dni
mijaj im radonie i optymistycznie. Ciesz si, e nadchodzi weekend. Ich harmonogram zaj wypeniaj spotkania z przyjaciómi,
1

Trenerka oraz autorka licznych poradników dotyczcych zwizków,
mioci, jak te producent i go programów telewizyjnych dotyczcych
rozwoju osobistego (ur. w roku 1951) — przyp. tum.

72

~ Singielka nie znaczy samotna ~

rodzin i inne towarzyskie przedsiwzicia. Wiedz, jak o siebie zadba. S niezaleni i to sprawia im przyjemno. Dobrze sobie radz,
ale od czasu do czasu czuj si samotni.
Samotno przychodzi stopniowo, od agodnego: „Do kogo by
tu dzi wieczorem zadzwoni?”, po gbokie: „O co chodzi?”. Jako
osoba samotna przechodzisz przez róne etapy swojego ycia, nie
tylko fazy poczucia samotnoci, ale take faktycznego bycia sam.
Twoja przyjacióka wyjechaa z mia„Samotno jest parszywa,
sta, kumple pojechali na narty, facet,
ale i tak lepsza ni
którego poznaa w zeszym tygodniu
samotno, któr czujesz,
i który zaproponowa spotkanie, jeszcze nie zadzwoni. Obdzwonia ju
budzc si obok osoby,
wszystkich znajomych, ale wszyscy
której prawie nie znasz”.
s zajci. I co teraz? Nie ma ani
jednej ywej duszy, z któr mogaby spdzi weekend. Rafa przedstawi to w ten sposób: „Gdy czuem si samotny, jedyne, co chciaem
usysze, to: »Tak, wiem, e ci ciko samemu«. Zamiast tego jednak
wiecznie syszaem, e w ko cu kogo znajd. Skd, do diaba, to
wiedzieli, skoro nigdy nie byli na moim miejscu?”.
Samotno jest bolesnym dowiadczeniem. Jest jak ponura bestia, która czai si ukradkiem, tumi Twoj rado i zostawia Ci pogron w rozpaczy. Lena powiedziaa: „W czasie moich najgorszych dni czuj si gorzej ni samotna, czuj si wypalona, porzucona
i zmuszona przez los do ycia w pojedynk”. ukasz ubra to w inne
sowa: „Samotno jest parszywa, ale i tak lepsza ni samotno,
któr czujesz, budzc si obok osoby, której prawie nie znasz”.
Istnieje wiele paszczyzn samotnoci: spoeczna, uczuciowa
i duchowa. Musimy zmaga si ze wszystkimi trzeba rodzajami. To
przygnbiajce, jeli codziennie wita nas jedynie pies. Kiedy wczasz
automatyczn sekretark i zauwaasz, e wicej na niej nagranych
reklam ni zaprosze na spotkania, zaczynasz czu si jak wyrzutek.
Kiedy nie ma si do kogo przytuli w rodku nocy, daje o sobie zna
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uczucie porzucenia, zaczyna nas torturowa i nie pozwala zasn.
Kiedy z caych si marzymy o spotkaniu tego jedynego, szczególnego
czowieka, zaczynamy si zastanawia, co jest z nami nie tak. Kiedy
nasz kalendarz towarzyski jest wypeniony i wiemy, e przyjaciele
i rodzina nas kochaj, ale wci czujemy t tsknot, zastanawiamy
si, gdzie si zwróci. Jeli zidentyfikujemy poziom, na którym si
znajdujemy, o wiele atwiej bdzie nam poszuka rodka zaradczego.
Zwalczanie poczucia samotnoci wymaga determinacji, aby przej
przez ból, ale take ciekawoci, by dowiedzie si, co jest po drugiej
stronie. Barbara mówi, e atwiej jest by samotn w pojedynk.
„Mog zoci si i tupa nogami, bez da ze strony mojego
partnera, bym daa sobie spokój. Mój atak samotnoci moe trwa cay
dzie . Wtedy wykonuj wszystkie prace domowe, sucham muzyki
i ucinam sobie drzemk na so cu”. Ala powiedziaa mi: „Samotno
pojawia si, a kiedy zauwa, e towarzyszy mi to uczucie, zajmuj si
swoim sprawami. Jak mona przewidzie, samotno znika, a ja po
prostu zauwaam, e ju mnie nie drczy”.
Kiedy dwudziestoszecioletnia Gabrysia przeprowadzia si do
duego miasta, by podj now prac, nikogo tam nie znaa. Chocia
myl o nowych obowizkach bya podniecajca, dziewczyna wiedziaa,
e bdzie czua si samotna. „Zainteresowaam si miastem i postanowiam wypracowa sobie strategi przeciwko samotnoci. Najpierw
zrobiam list miejsc i rzeczy, które chciaabym tu zwiedzi lub
zrobi. Potem przywiesiam t list w widocznym miejscu, abym
codziennie moga j zobaczy. Chciaam by przygotowana, poniewa kiedy czuj si samotna, nie potrafi myle i naprawd jestem
przybita”. Lista mobilizuje j do zdobywania informacji na temat
okolicy i miasta zamiast rozpamitywania, jak bardzo tskni za rodzin i starymi znajomymi. Strategia zwalczania uczucia samotnoci
w przypadku Jerzego opiera si na aktywnoci. Po przeprowadzeniu
si z Niemiec zapisa si do klubu eglarskiego, klubu rowerowego
i wzi kilka lekcji nurkowania. „To pozwala na cotygodniowe spotykanie si z tymi samymi ludmi”.
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Aby przygotowa wasne strategie, wyobra sobie wszystkie
rzeczy, które chcesz zrobi. Wyobra sobie, gdzie chciaaby pój,
pojecha, co chciaaby zobaczy, czego chciaaby si dowiedzie
i jakich ludzi spotka. Wyobra sobie otwieranie si na niespodzianki,
które pojawi si po drodze, oraz swoje dobre samopoczucie. Badaj,
eksperymentuj i próbuj wielu nowych rzeczy. Jeli co si sprawdzio,
nie usuwaj tego z listy, jeli nie, skrel to i id dalej.
Dla wikszoci z nas samotno zawiera pierwiastek tsknoty
egzystencjalnej. To potrzeba poczenia si z Bogiem, z tajemnic
naszego ycia. Bez wzgldu na to, jakie rozwiniesz strategie, upewnij
si, e wród nich s te, które ukoj porywy Twojej duszy. By moe
piewanie w chórze zaspokoi Twoje potrzeby, a by moe, tak jak ja,
wolisz spa pod gwiazdami, aby zagodzi ból.
Moja córka Amanda uwiadomia mi istnienie nowego spojrzenia
samotno, kiedy przeprowadzia si sama do malutkiego mieszkania
w centrum miasta. „Kochanie, czy nie bdziesz tam czua si samotna?” — pytaam. „Mamo” — przypomniaa mi — „jestem jedynaczk. Lubi by sama”. Nigdy wczeniej nie patrzyam na samotno jak
na stan, który mona lubi, dopóki tego od niej nie usyszaam.
Wydaje mi si, e samotno kojarzya mi si z czym zym, czym,
czego naley unika, odrzuca, znajdujc sobie zajcia lub co, co
odwróci od niej Twoj uwag. Ale gdy usyszaam: „Lubi by sama”,
zaakceptowaam j.

Spróbuj
1. Przygotuj wczeniej, zanim zaatakuje Ci uczucie samotnoci,
list strategii radzenia sobie z tym uczuciem.
2. Powiedz sobie: „Aha! Znowu nadchodzi to uczucie samotnoci”.
Przygldaj si temu, jak samotno przychodzi i odchodzi.
3. Wykonuj prace domowe trójkami, które bd odpowiaday trzem
warstwom samotnoci — spoecznej, uczuciowej i duchowej.
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Wyczy trzy szafki, trzy szuflady, trzy lustra. Potem odkurz
dywan, zmyj podogi, wyrzu mieci.
4. Zawi si w duy koc; poó si na awce w parku i nie wstawaj,
dopóki nie poczujesz si dobrze i nie bdziesz na to gotowa.
5. Zrób sobie piciokilometrowy spacer, a jeli wci czujesz si
okropnie, przejd jeszcze trzy kilometry.

“

W samym rodku uczucia samotnoci znajdziemy gbokie
i silne pragnienie zjednoczenia si z utraconym ja.
— BRENDAN FRANCIS BEHAN2

Wolno jest zabawna

”

Oliwia jest niezalen kobiet. Kilka razy w roku wstaje o 4:30 i idzie
nurkowa. Przynajmniej kilkanacie razy w roku pakuje jedzenie do
plecaka i okoo 20:00 jedzi po miecie i rozdaje je bezdomnym.
Oliwia jest znana wszystkim regularnie odwiedzajcym caonocne
knajpy jako „poetka z laptopem ze stolika w rogu”. Znana jest dzieciakom z ssiedztwa jako „kobieta z duym ogrodem, która paci dzieciakom, aby wyrway chwasty o zachodzie so ca”. Lubi robi wszystko
na opak. „Wol spa w rodku dnia i wstawa w rodku nocy”.
Wolno jest nagrod za to, e jeste sama.
Grzegorz jest ekscentrycznym facetem. Jego cotygodniowa lista
zakupów zawiera czerwone elki, grzyby portobello, fasolk edamame, marynowane tofu, truskawki z hodowli ekologicznych i marchewki. Jest szczliwy, e nie musi konsultowa si z partnerk
w sprawie kupowanego jedzenia.
Wolno jest zabawna! Szczerze powiedziawszy, mistycy twierdz, e wolno jest cenna dla osobistego i duchowego rozwoju. By
moe dzieje si tak dlatego, e wikszo naszego czasu w cigu dnia
2

Pisarz irlandzki (1923 – 1964) — przyp. tum.
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zajmuj obowizki w pracy i zobowizania wzgldem rodziny, wic
gdy tylko uwalniamy si od nich, czujemy czyste, radosne podniecenie. W wolnoci mona odnale wiele radoci i szczcia.
Lucyna uwielbia by sama. Stanu takiego nie mogaby osign
w aden inny sposób, przynajmniej teraz. „Kiedy jestem z kim
zwizana” — mówi — „moje pomysy s tamszone, zanim w ogóle
zdoaj ujrze wiato dzienne”.
Swobodne, wolne ycie po czci polega na definiowaniu granic,
balansowaniu na krawdzi. Poznajemy wasne ja, które jest tak inne
ni wszystkich wokó. Wiele par te marzy o takiej moliwoci, a to
dlatego, e brak wolnoci zabija spontaniczno, ogupia zmysy i to,
co powinno by przyjemnoci, zamienia w rutyn. Pewnie widziaa
par maonków krzyczcych na siebie albo nawet sama to przeya.
„Jak moge tak powiedzie?”, „Nie kad tego tu”, „Wcale tego nie
potrzebujesz”, „Kiedy wracasz do domu?”, „Znowu póno wrócie”,
„Gdzie bye?”, „Zrób to w ten sposób”, „Nie rób tak”. Pary walcz
ze sob, a nastpnie id na kompromis, ale take manipuluj sob
nawzajem, a to znak, e miesic miodowy si sko czy.
Wolno niesie ze sob mnóstwo korzyci. Single mog rozwin
skrzyda i polecie tam, gdzie odkryj samych siebie. W taki sposób
poznajesz wszystkie strony swojej osobowoci. W sowniku singli nie
ma sów: „musisz”, „powinna”, „nie wolno”. Swój wiat moesz
pomalowa barwami, jakimi zapragniesz, a potem jeszcze raz, gdy
kolor Ci si nie spodoba. Moesz by chodzc sprzecznoci, moesz zmienia zdanie, gdy tylko chcesz. Wolno daje Ci moliwo
uszczliwiania siebie w sposób, który Tobie odpowiada. Moesz
sobie kupi ekstrawaganckie drogie buty i ich nie ukrywa. Moesz
y wedug wasnego rytmu. Moesz zostawi zapalone wiata i spa
na kanapie, zgasi wiato i czyta przy wietle wiec. Moesz przenie swoje óko do pokoju gocinnego.
Korzyci numer jeden jest moliwo wypróbowania — bez
przeszkód — tysica sposobów wyraania siebie. Innymi sowy, mo-
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esz wyraa siebie w sposób nieskrpowany, swobodny — bez ingerencji z zewntrz. Single maj moliwo wyboru tego, czego pragn,
bez koniecznoci ogldania si na sugestie innych.
Pielgnuj swoj autonomi. To takie wspaniae uczucie obudzi
si rano i rozkoszowa si przestrzeni, która Ci wita, to taka przyjemno móc odkrywa tajniki swojej osobowoci. Jeli nauczya si
y ze swoj wolnoci i doceniasz to szczcie, które ona Ci daje,
z pewnoci, gdy zdecydujesz si z kim by, bdziesz si staraa
przekaza swojemu partnerowi, e wcale nie musicie zachowywa si
jak wszystkie inne pary. Wedug nauk mistyków, kiedy mio i wolno id w parze, osigamy najwyszy szczyt.

Spróbuj
1. Bd pena sprzecznoci, eksperymentuj, robic wszystko do2.
3.
4.
5.

“
3

kadne na odwrót, ni tego oczekuj inni.
Zapro przyjaciók, aby wraz z Tob udaa si na nocny spacer
w wietle ksiyca.
Wymie zalety bycia singielk, aby moga, gdy tylko kto o to
zapyta, wyliczy je jednym tchem.
Okazuj wdziczno, e masz tyle wolnoci i przestrzeni, kadego
dnia.
Wycignij rce w stron nieba i krzycz: „Tak!”.
Kiedy dajesz komu wolno, ofiarowujesz mu najwspanialszy dar, a mio sama do ciebie wróci.
— OSHO3

”

Urodzony jako Rajneesh Chandra Mohan Jain 11 grudnia 1931
w Kuchwadzie w Indiach, zm. 19 stycznia 1990 w Punie – wspóczesny
hinduski guru, nauczyciel i mistrz duchowy, zaoyciel ruchu
religijnego Neo-Sannyas – przyp. tum.
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Miesiczne zajcia z paczu
Jeli kiedykolwiek syszaa powoln, delikatn melodi gran na
skrzypcach i gitarze klasycznej i poczua gdzie gboko taki ból, jak
gdyby serce miao Ci wyskoczy z piersi… Jeli kiedykolwiek staa
poród przyjaznych i miych kobiet i mczyzn i poczua, jak co
dawi Ci w gardle, tak e nawet nie moga wypowiedzie sowa…
Jeeli kiedykolwiek poczua si tak samotna i opuszczona przez
przyjaciela, e a zapierao Ci dech w piersiach… Jeeli kiedykolwiek
zastanawiaa si, czy komu w ogóle na Tobie zaley, wierz mi, e
jeste na dobrej drodze.
Uczucie, jakby co chwytao Ci za serce, gdy syszysz smutn
histori, przynosi prawdziw ulg. Smutek pozwala Ci odkry swoj
wraliw stron. Alicja uwaaa, e pacz jest dobry, i gdy tylko kto
j zrani albo doznaa silnego wzruszenia, zaczynaa ka. „Czuj
si lepiej, gdy si wypacz” — mówi. — „To dlatego lubi smutne
filmy. Jeli jest mi al i mam chandr, ale nie jestem w stanie paka,
wypoyczam sobie dobry wyciskacz ez i ogldam”.
zy maj wiele paszczyzn. S zy z bólu i cierpienia, s zy radoci
i szczcia. zy mog oznacza, e Twoje serce zdrowieje, rany si
zabliniaj, al odchodzi. Dowiadczyli tego Adam, ukasz, Cecylia,
Eliza, Dorota i Norbert, gdy wspólnie uczestniczyli w terapii rozwodowej. Kade z nich czuo si jak osoba z innej planety, jak samotna
osoba w wiecie penym zakochanych par i kade z nich chciao
zapomnie o bolesnej przeszoci i poczu powiew wieego powietrza,
by zacz od nowa.
Dla szóstki obcych sobie ludzi otwarcie si przed sob i dzielenie
si swoimi problemami wcale nie okazao si zadaniem atwym.
Nieatwo byo Adamowi mówi o tym, jak porzucia go ona. Take
ukasz mia problem, by przyzna, e nie by zbyt dobrym mem.
Cecylia czua si niezrcznie, opowiadajc o tym, jak wszystkich
uwaaa za nieudaczników. Nieatwo odkry sw wraliwo, gdy
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kto nas ocenia. Nieatwo byo przesta obwinia i wskazywa palcem.
Nieatwo byo przesta szale i si wcieka. Wreszcie nieatwo byo
paka i poczu si beznadziejnie.
Skoro jednak wycofywanie si i zamykanie si w sobie równie
nie dao im szczcia, zaryzykowali i postanowili zgbi najgbsze
tajemnice swojego ycia. Kady z nich po kolei opowiada swoje historie, paka i poczu si lepiej. „ atwiej jest mi zapomnie o mu”
— mówia Dorota — „ni o luksusowym yciu matki”. Czonkowie
grupy wspólnie si miali, dziki czemu wzroso wspóczucie i zrozumienie wobec siebie samych i wobec innych.
Gdy nie wyraamy otwarcie swojego smutku, trzymamy innych
ludzi na emocjonalny dystans. Gdy jestemy cicho, usuwamy si w cie
i dopada nas hutawka nastrojów, przyjaciele musz si domyle,
co si dzieje. Mog wycign faszywe wnioski, e by moe nie
interesujemy si nimi. Kiedy dzielimy si z innymi naszymi sabociami, wzmacniamy wi z nimi. Tak, czasem takie odsanianie siebie jest ryzykowne, ale w nagrod zyskujemy trwalsze i gbsze relacje.
Za kadym razem, gdy syszysz piew chóru i dreszcz przeszywa
Ci do szpiku koci, a po policzkach spywaj Ci zy, rozwijasz swoj
zdolno penego przeywania ycia. Jeste wraliwa i to wida.
Gbokie odczuwanie, wzruszenie i pacz dziaaj na nas bardzo
oczyszczajco. Czy nie czujesz si lepiej, gdy si wypaczesz? Jak
deszcz, który odwiea powietrze, pacz usuwa z naszego umysu
wszystkie czarne myli. zy smutku, gdy pozwolisz im pyn, przygotowuj miejsce na zy radoci.

Spróbuj
1. Nie bój si — dziel si z innymi tym, co czujesz. Zwikszysz w ten
sposób satysfakcj ze wzajemnych relacji.
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2. Wypoycz sobie jaki wyciskacz ez, zapro przyjacióki na popcorn i sesj paczu. Wylij im zaproszenia z napisem: „Pacz
uwalnia od stresu, przyjd, popacz sobie i wygldaj pikniej”.
3. Kup sobie dwa pudeka chusteczek higienicznych. Jedno zostaw
w domu, a drugie trzymaj w swoim samochodzie. Trzymaj chusteczki w torebce. Wci wygldasz przelicznie, gdy ocierasz zy.
4. Zapamitaj sobie to zdanie, aby sprawi, eby inni, którzy nie
maj tyle dowiadczenia w tej kwestii, co Ty, poczuli si swobodniej: „Nie martw si. Wszystko w porzdku. Ja po prostu pacz,
to naturalna rzecz”.
5. Pacz i bd dla siebie delikatna.

“ ”

Wszyscy lubimy smutne opowieci. To takie przyjemne
uczucie poczu smutek, gdy tak faktycznie nie ma powodu,
aby si smuci.
— ANNIE SULLIVAN4

Otocz si mioci

Moja klientka Ewa jest liczn dziewczyn. Ma ciemnobrzowe loki
i due piwne oczy. Swój styl doprowadzia do perfekcji — lekko retro
z du iloci róu. Wyglda wietnie; jest elegancka i zabawna.
Ma bysk w oczach, a jej sposób chodzenia sprawia, e si zastanawiasz, co ona kombinuje. Ludzie mówi, e ma wiele zalet, i to
prawda. Ale jest co, co zadecydowao, e tu przysza — pierwszego
stycznia zerwaa ze swoim chopakiem. Jest przekonana, e to bya
dobra decyzja, ale do walentynek ju niedaleko. Boi si tego dnia.
Przechodzi teraz trudny okres w zwizku z tym. „Nikt w tym roku nie
bdzie dawa mi perfum albo kwiatów” — skary si.
4

Ameryka ska nauczycielka (1866 – 1936), najbardziej znana jako prywatna
nauczycielka guchoniemej i niewidomej Hellen Keller — przyp. tum.
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Mój klient Eryk jest superfacetem. Nie tylko jest wysokim, przystojnym mczyzn, ale take wraliwym, wysportowanym, oczytanym czowiekiem, a do tego jest przemiy. Ma trzydzieci sze lat
i jest rozwiedzionym ojcem uroczej czterolatki. Podoba si kobietom,
chc si umawia z nim na randki, zabiegaj o jego uwag, ale on jest
przygnbiony i smutny. Cigle myli o swojej byej, a jego zranione
serce daje mu si we znaki. Czsto dopadaj go myli, e ju nigdy nie
znajdzie sobie odpowiedniej kobiety. Gdy wchodzi do mojego gabinetu, z miseczki bierze sobie cukierka w ksztacie serduszka i czyta
to, co na nim napisane: „Kupidyn uwzi si na mnie”.
Wielu moich przyjació, a take klientów i klientek przeywa
trudny okres, gdy zbliaj si walentynki. Te przez to przechodziam, a uwiadomiam sobie co, co sprawio, e luty jest teraz moim
ulubionym miesicem. Zamiast si chowa, wychodz z domu.
Oto tajemnica mojej zmiany postrzegania tego miesica: mio
nie ma nic wspólnego z drugim czowiekiem. Mio to nie zwizek.
Mio to stan; to stan naszego serca. Kiedy odkryam t rewelacyjn prawd, poczuam si nieMio nie ma nic wspólnego
zwykle uszczliwiona i od tego
z drugim czowiekiem.
czasu „bior walentynki we wasne
rce”. Dla mnie oznacza to pieMio to nie zwizek.
czenie ciasteczek w ksztacie serMio to stan;
duszek, kupowanie drogich czeto stan naszego serca.
koladek w zotych opakowaniach
i dzielenie si prezencikami z kadym, kto przekracza próg mojego
domu. wituj ten dzie z tyloma przyjaciómi, ilu zdoam zebra.
Nawet jeli nie ma przy mnie ksicia w lnicej zbroi, mio otacza
mnie ze wszystkich stron.
Zaczam kultywowa wasn tradycj zupenie przez przypadek.
Kilka lat temu w okresie witecznym byam do przygnbiona
— na tyle, e nie byam w stanie wzi si w gar i wysa kartek
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z okazji wit Boego Narodzenia. Do lutego moja chandra troch
zagodniaa, a ja potrzebowaam towarzystwa. Wycignam ozdobny
papier i napisaam listy, rozsyajc je nastpnie do wszystkich osób
z mojej ksiki adresowej. Odpowied przesza moje najmielsze
oczekiwania i po prostu nie wolno mi byo pozwoli, aby ta tradycja
zagina! Teraz jednak wyduyam j do miesica. Co roku, do
pierwszego lutego, rozsyam yczenia walentynkowe. Gdy je pisz,
scz sobie drink specjalnie przygotowany na ten miesic, czasem
waniliowo-cytrynowy, czasem Asti Spumanti. Uwielbiam pisa listy
i uwielbiam otrzymywa wiadomoci od przyjació mieszkajcych
w innych czciach kraju, którzy po przeczytaniu listu ode mnie chwytaj za telefon i do mnie dzwoni. Uwielbiam to, e z utsknieniem
czekaj na mój kolejny list.
Ale to jeszcze nie wszystko. Pierwszego lutego kadego roku
wymieniam biae wiece na kominku na mojej oszklonej werandzie
i w sypialni na wiece zapachowe, czerwone i róowe. Dziki nim
jestem w radosnym nastroju. Jestem zmysow kobiet i lubi romantyczne otoczenie. Trzymam pod rk drwa, wiec gdy tylko jestem
w pokoju, pal w kominku. Mam stó w jadalni zastawiony moj najlepsz porcelan, obrczami na serwetki i serwetami.
We wszystkie weekendy wyszukuj okazje, by powitowa sama
lub z przyjaciómi. Podaj wyszukane drinki w kieliszkach na wysokich
nókach. Jednego wieczoru przygotowuj kraby i tart winiow, drugiego homara i tort czekoladowo-orzechowy, a jeszcze innego fondue
i gruszki z kokosem. To takie przepysznie dekadenckie. Mój przyjaciel Jacek i ja jestemy Wodnikami, wic wspólnie witujemy nasze
urodziny. Ja przygotowuj francusk zup cebulow, on przynosi ciasto
lodowe. W roku, w którym nasze urodziny day cznie liczb 100 lat,
Jacek przystroi ciasto wieczkami i razem je zdmuchnlimy.
Kupuj sobie tuziny czerwonych ró, poniewa jestem przekonana, e wszyscy moi faceci — ci byli i ci przyszli — chcieliby, abym
jej miaa. Zapraszam wszystkie swoje przyjacióki na lunch do przytul-
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nej restauracji i tam delektujemy si maami w zalewie czosnkowowinnej i pijemy tyle wina, ile dusza zapragnie. To naprawd wietna
zabawa.
Daj sobie równie prezenty. W tym roku ofiaruj sobie wymyln narzut z róowego aksamitu, o której marzyam od chwili,
gdy j ujrzaam po raz pierwszy.
Nie, mio i romantyzm nie zale od drugiego czowieka. Niektóre z moich koleanek, które s w zwizkach, nie chc sucha moich rad. Odrzucaj potrzeb zrobienia czego dla samych siebie,
zatroszczenia si o siebie i zawsze si dsaj i narzekaj. Cierpi
na syndrom: „Gdyby mnie naprawd kocha, zrobiby tak i tak”. Wci
obstaj przy tym, e to, co proponuj, nie ma nic wspólnego z romantyzmem, jeli ja sama musz to dla siebie robi. Ale ja tak nie
uwaam! Pod koniec lutego jestem usatysfakcjonowana. Ani przez
chwil nie czuam si zrozpaczona. Nie jest mi przykro i nie powtarzam sobie, jaka jestem biedna. Waciwie przez cay miesic
mioci jestem rozanielona. Zawsze w lutym jestem zakochana.

Spróbuj
1. Zaplanuj sobie walentynki — a take wszystkie inne wita —
2.
3.

4.
5.

z duym wyprzedzeniem.
Kup kartki walentynkowe i wylij je wszystkim, których znasz.
Mam na myli dokadnie wszystkich!
Upiecz ciasteczka w ksztacie serduszek — zjedz je i rozdaj swoim
ssiadom. Jeeli nie masz ochoty si dzieli, zamro kilka i zjedz
w marcu.
Zorganizuj przyjcie z drinkami i zapro mnóstwo znajomych.
Kup sobie co róowego i no to cay miesic.
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“”

Zawsze istniej wicej ni dwa wybory, zawsze, zawsze,
zawsze.
— PAT CALIFIA5

Kopciuszek jest moim wzorem, kto jest Twoim?
Moja córka w wieku szeciu lat chciaa mie tyle wersji bajki o Kopciuszku, ile udao jej si znale. Co wicej, czytaa je wszystkie
z zapaem. Zanim jeszcze nauczya si czyta, kadego wieczoru
suchaa bajki na kasecie. Kiedy pojawi si film, ogldaymy go
razem, pokochaymy, a potem ogldaymy go drugi raz. Za kadym
razem wychodziymy z kina szczliwe z umiechem na twarzy,
piewajc i podskakujc. Pierwotnie mylaam, e historia Kopciuszka
jest tak popularna, bo Kopciuszek znalaz swojego ksicia z bajki i yli
dugo i szczliwie. Czuam si troch niezrcznie i nieco zaenowana.
Czuam, jakby jaka ciemna sia wskazywaa na mnie palcem i z dezaprobat krzyczaa: to takie „nierzeczywiste!”. Czy wysyaam ze
sygnay, lubic bajki z prostymi rozwizaniami? Oczywicie, e nie
chciaam, aby moja córka ya w przekonaniu, e wystarczy siedzie
i czeka, a ksi z bajki sam si pojawi. Myl, e wane jest, aby by
samodzieln.
Mniej wicej w tym samym czasie, gdy czytaymy Kopciuszka,
zaczy pojawia si ksiki i publikacje na temat kompleksu Kopciuszka, które ostrzegay kobiety przez niebezpiecze stwem utraty
wasnej niezalenoci i budowania ycia wokó mczyzny. Zastanawiaam si: czy historia Kopciuszka naprawd rozpowszechnia mit,
e „aby by szczliw, musisz mie mczyzn u swojego boku”,
z którym to mitem kobiety tak walcz? Czy ta historia naprawd
wspiera pogld, e jeeli znajdziesz bogatego i przystojnego mczy5

Obecnie Patrick Califia, ameryka ski pisarz urodzony jako kobieta
— przyp. tum.
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zn, cae Twoje dalsze ycie bdzie ju doskonae? Zastanawiaam
si, dlaczego ycie Kopciuszka ma tak si oddziaywania, a take
odkryam, dlaczego czuam si skrpowana t histori. Postanowiam wic dogbniej zbada problem.
Zapytaam Amand: „Co ci si tak podoba w Kopciuszku?”.
Amanda zazwyczaj ma wiele do powiedzenia i zawsze odpowiada
w rozkosznie niewinny mdry sposób, ale tym razem wszystkim, co
usyszaam od niej, byo: „Nie wiem, mamo, po prostu mi si podoba”.
Kopciuszek naprawd zbiera niesuszne oskarenia ze strony
krytyki. Przeciwnicy mówi, e wszystko, co ta dziewczyna zrobia, to
czekanie na ksicia i pozwolenie, aby matka chrzestna uya czarów.
Mówi, e takie historie nie zdarzaj si w rzeczywistoci. Tak wic
oczywicie nie chc, aby ich dzieci czytay t przeklt ksik. Dlaczego? Czy tak bardzo obawiaj si, e ich potomstwo mogoby zacz
y w nierealnym wiecie i nauczy si unikania odpowiedzialnoci?
Obawiaj si, e ich dzieciaki naucz si, e gdzie tam zawsze jest
dobra wróka lub uroczy ksi, który przybdzie, padnie na kolana
i wycignie ich z kopotu? Ale przyjrzyjmy si bliej. W bajce o Kopciuszku tak si wcale nie dzieje.
Wydaje mi si, e wiem, dlaczego bohaterka bajki dostaa swojego ksicia. Gdy przyjrzaam si temu bliej, odkryam, e przesanie,
które odebraa moja córka, byo bardzo pozytywne. Kopciuszek to
osoba obdarzona wesoym usposobieniem. Mimo tego, e szorowaa
podogi i sprztaa, ttnia yciem. Staraa si odnale jak najwicej
pozytywnych stron swojej godnej poaowania pozycji. A spójrz tylko
na przyrodnie siostry — jakie one s? Maj wszystko, ale wci s
zrzdliwe i co knuj, zawsze si skar, walcz ze sob i s zazdrosne.
Czy ktokolwiek chciaby otacza si ludmi o takich cechach?
Siostry te zawsze knuj jakie intrygi. Zawsze planuj swoj przyszo i spiskuj. S o siebie zazdrosne i wiecznie zdegustowane. A co
robi Kopciuszek? Dziewczyna piewa i zaprzyjania si ze zwierztami!
Ach, czasem jest jej smutno i czuje si samotna, ale jako udaje jej
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si zauwaa dobre strony. Kiedy macocha pozwala jej i na bal,
chtnie i radonie zabiera si za szycie sukienki. Potem, gdy ju ma
wychodzi, przyrodnia siostra w ataku zazdroci drze jej sukienk.
Tak wic Kopciuszek nie moe si uda na bal. Obie siostry id,
a Kopciuszek, smutny i zrezygnowany, ukrywa si w lesie i pacze.
Jeszcze raz udao si dziewczynie wykorzysta swoje nieszczliwe
pooenie. Jej przyjaciele zwierzta przyszli j pocieszy, a ona im
na to pozwolia. Nie ukrywa ez, nie udaje, e jest silna — po prostu
pacze. Pozwala sobie na naturalne zachowanie. I kiedy pojawia si
matka chrzestna, jest zaskoczona, uradowana i rozpiera j ciekawo.
Dziewczyna jest otwarta, chtna na spotkanie z dziwnie wygldajc
kobiet. Magia tej chwili nie polega na tym, e dynia zmienia si
w karet, ale na tym, e ona pozwolia sobie pomóc. Wiedziaa, e
sama nie da rady, i pozwolia na to, aby matka chrzestna podaa
jej pomocn do — i to jest magia! Czy to nie s wspaniae cechy?
Oczy Kopciuszka s pene ciekawoci, gdy przyjeda na bal.
Kiedy pojawiaj si jej przyrodnie siostry, ich oczy s pene zazdroci.
Nie zauwaaj pikna, które jej otacza. Zamiast tego od razu knuj
intrygi.
Kopciuszek yje dugo i szczliwie, nie dlatego, e znajduje ksicia z bajki, który si o ni zatroszczy (chocia ja sama uwaam, e
pikny ksi u boku to wspaniay dodatek w yciu) — yje dugo
i szczliwie ze wzgldu na to, kim jest. A kim jest? Osob wiedzc,
jak najlepiej wykorzysta sytuacj, która nie jest dla niej przyjemna.
Wie, jak przyjmowa to, co magiczne. Nie pyta, nie poddaje magii
w wtpliwo — co by dziki temu zyskaa? Wie, e cuda s czci
ycia, i faktycznie tak jest. Cuda zdarzaj si codziennie, a ycie
pene jest magii. Knucie, intrygi i zmowy, czyli postpowanie sióstr
przyrodnich, sprawiaj, e ycie nie sprawia tyle radoci, lecz zmienia
si w harówk i cik prac, a przez to ludzie staj si przygnbieni
i trac nadziej.

