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Drogi Czytelniku,

może odnajdziesz w przedstawionych poniżej opowieściach 
siebie, swoje problemy, zmagania. Może odnajdziesz sposób, 
w jaki możesz zmienić swoje życie. 

Pozycja, którą trzymasz, jest beletrystycznym zapisem 
rzeczywistej terapii. Wiele opisanych tutaj przykładów zo-
stało zaczerpniętych z lat doświadczeń terapeutycznych. Na 
użytek tej książki zmieniłam imiona bohaterów oraz wiele 
szczegółów, lecz postaci są autentyczne. 

Pomiędzy Ego, a Duszą.
Opowieści terapeutyczne
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Przedmowa

Książka ta jest przedłużeniem pierwszej powieści „Dusza ko-
biety”, a powstała, aby przedstawić tę samą historię oczami 
innego uczestnika – mężczyzny.

Kiedy postanowiłam przedstawić tę opowieść w  taki 
sposób, miałam w pamięci historię pewnego małżeństwa. 
W procesie terapeutycznym tej pary uczestniczyli wszyscy 
członkowie rodziny – zarówno rodzice, jak też dwoje doro-
słych dzieci. 

Niejednokrotnie podczas indywidualnych spotkań opo-
wiadali te same zdarzenia, a słuchając ich miało się wra-
żenie, że są to cztery odrębne historie. Tylko w  jednym 
przypadku ich opowieści były spójne – łączył je fakt rozlania 
przez mamę kawy i zdziwienie, że z tak małej ilości kawy 
w filiżance, może być tyle plam na dywanie, ścianach i po-
ścieli. Był to jedyny fakt przedstawiony przez wszystkich 
jednakowo. Pozostałe wydarzenia były przez każdą z tych 
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osób interpretowane na swój sposób, przypuszczane przez 
filtr własnych emocji i oczekiwań. 

Podobnie jest w historii Olgi i Norberta – każde z nich ma 
swoje racje, każde widzi zdarzenia poprzez pryzmat włas-
nych doświadczeń, interpretuje je zgodnie z własnymi prze-
konaniami, reaguje według wyuczonych podświadomych 
wzorców. Uczucie rodzące się w dojrzałym wieku zostaje 
poddane próbie. Czy zwycięży miłość, czy też społeczne 
normy i poczucie odpowiedzialności za inną osobę? Oboje 
nieustannie zadają sobie pytanie: czy można budować nowe 
życie na gruzach starego związku? Oboje szukają pomocy 
i rozwiązania, a towarzyszy im terapeutka, pomagająca po-
radzić sobie z emocjami, przejść przez chwile zwątpienia, 
złości, wyciszyć huragan uczuć i odnaleźć wewnątrz siebie 
właściwą odpowiedź.

Jest to książka o rozwoju osobowości, wzrastaniu jednostki, 
przygotowywaniu się do życia w partnerstwie. Mówi o zmia-
nie świadomości, która pozwala wznieść się ponad własne 
ego i dostrzec inne wartości. To też książka o pokonywaniu 
własnych ograniczeń, o dostrzeganiu ciemnych stron swojej 
duszy i mozolnym wydobywaniu się ponad przeciętność. Po-
zwala ona każdemu z nas odnaleźć siebie w zachowaniach 
bohaterów, pomaga wyrwać się z okowów podświadomości 
i rozpocząć życie zgodne z głębokimi wartościami wspólny-
mi dla ludzkości. Pokazuje, jak poprzez zmianę wewnętrzną 
można dokonać „cudu” w świecie zewnętrznym, bez inge-
rencji w życie innych osób. Uczy niezaniedbywania siebie 
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i jednocześnie tolerancji oraz wyrozumiałości dla drugiej oso-
by. Pokazuje też proces rozwoju duchowego, przechodzenia 
od własnego egocentryzmu, na stronę duszy.

Nie wiem czy zastanawiałeś się nad tytułami obu ksią-
żek, co takiego jest pomiędzy ego a duszą? To podświado-
mość. W niej ukryty jest klucz do sukcesu i szczęścia. To 
w podświadomości znajdują się twoje przekonania, w niej 
mieszka wewnętrzne dziecko. Bez tego ogniwa nie jest moż-
liwa żadna zmiana w twoim życiu. Pokażę ci, jak odnaleźć 
ten klucz i zrobić z niego właściwy użytek. 

Ja także, tak jak i ty, składam się z kilku podosobowści, 
które funkcjonują we mnie równolegle i przedstawiają się 
w następujący sposób. 

Moja podświadomość jest kobietą–elfem, który składa 
i jednocześnie rozpościera skrzydła. One zmieniają się w za-
leżności od zdarzeń, nastroju i panujących emocji. Kobieta–
elf jest ciepła, romantyczna i kochająca. Ma na imię Elutka. 
Jest to moja energia Jin.

Moje ego jest asertywną bizneswoman, w eleganckim ko-
stiumie. Dla niej wszystko jest możliwe, wierzy w swoją nie-
przeciętność. Ma na imię E–Liz'a. Jest to moja energia Jang.

Moje wewnętrzne dziecko bywa w rożnym wieku, naj-
częściej jest dzieckiem przedszkolnym. Jest indywidualistą, 
jest twórcze, zadowolone i radosne. Nieświadomie ceni sie-
bie i pragnie rozwoju. Ma na imię Elżunia.

Moje prawdziwe ja mieszka w nadświadomości i w moim 
sercu, jest jednocześnie mną. Jestem ogromna, wznoszę się 
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ponad to, co mnie otacza. Całą duszą pragnę własnego roz-
woju i przekazywania mojej wiedzy ludziom. Pragnę mó-
wić prawdę tłumom i cieszyć się sukcesem jednostki. Ponad 
wszystko pragnę dążyć do przekazywania tej wiedzy. Stać, 
mówić, uczyć! Mam na imię Elżbieta. 

A kim ty jesteś? Może raz odnajdziesz się jako Olga, a in-
nym razem poczujesz się Norbertem.

Miłej lektury.
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Wstęp

Jesteśmy jednocześnie istotami ludzkimi i  duchowymi, 
w równej mierze. Bez naszej materialnej, fizycznej cieles-
ności nie mogłyby realizować się zamierzenia Duszy. Żeby 
uwolnić się od panujących w głębi nas przekonań, musimy 
najpierw zmaterializować te wzorce i wyjść poza ich zasięg, 
by ostatecznie je zdematerializować. Nie ma innej drogi jak 
życie w realnym świecie poprzez wcielenie. Szanuj swoją 
ludzką istotę, nie pomniejszaj jej, nie ignoruj, bo bez niej nie 
byłbyś w stanie zrealizować misji swojej Duszy.

Nasza ludzka część to ego i podświadomość. 
Podświadomość nigdy nie odpoczywa. Czuwa nieustan-

nie, kierując wszystkimi funkcjami organizmu, rejestruje 
jednocześnie wszystko, cokolwiek by nie działo się wokół 
nas. Naszym świadomym umysłem jesteśmy w stanie za-
rejestrować jedynie pięć procent bodźców. Pozostałe dzie-
więćdziesiąt pięć procent tafia do naszej podświadomości 
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i przechowywane jest tam jako tak zwane bodźce podprogo-
we. Załóżmy, że dziecko śpi, a rodzice narzekają, że urodziła 
się dziewczynka zamiast chłopca. Co na to nasza podświa-
domość? Przyjmuje to stwierdzenie i wchłania je jako praw-
dę. W naszym podświadomym umyśle toczy się identyczny 
proces, jak w umyśle świadomym – na podstawie usłysza-
nych słów wyrabiamy w sobie pewne przekonania i podej-
mujemy decyzje. Decyzje takie podejmowane są większością 
głosów. Jeżeli więc twój podświadomy umysł, w przeciwień-
stwie do umysłu świadomego, przekonany jest o słuszności 
jakiejś sprawy, zadzieje się tak, jak on tego sobie życzy. Na 
nic tu narzekania, że nic nie dzieje się po twojej myśli – pod-
świadomość to także ty.

Jeżeli nie pracujesz terapeutycznie nad usunięciem pew-
nych wzorców, bodziec do zmiany negatywnych przekonań 
nadejdzie ze świata zewnętrznego, w postaci, na przykład, 
przykrego zachowania ze strony najbliższej osoby lub nie-
przyjemnego wydarzenia. Stanie się to tak, byś mógł sam 
siebie zapytać: dlaczego mnie to spotkało, dlaczego tak się 
zachowałeś wobec mnie? Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek 
zadawać sobie takie pytanie?

Pewnie, że tak, każdemu się tak zdarzało! A co słyszałeś 
w odpowiedzi? Co mówił twój wewnętrzny głos?

Może: jestem do niczego, to pewnie moja wina, widocz-
nie należy mi się. Jeżeli uświadomiłeś sobie te pytania, 
miałeś szczęście. Mogłeś odpowiadając na nie uświadomić 
sobie, co tak naprawdę o sobie myślisz: że nie zasługujesz, 
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że czujesz się winien, że masz kiepskie mniemanie o sobie. 
Co zrobić z niepochlebnymi myślami na swój temat? Więk-
szość z nas wypiera je, usuwa ze swojego pola widzenia – to 
nie jest przyjemne uświadomić sobie coś nieprzyjemnego 
o sobie. Popełniamy jednak w ten sposób wielki błąd. Ucie-
kamy od problemu jak dziecko, jak struś chowamy głowę 
w  piasek, ale problem nie zniknie. Dziecko też myśli, że 
kiedy zamknie oczy, staje się niewidzialne, a  tak napraw-
dę widzą je wszyscy. Twoje przekonania też widzą wszyscy 
i swoimi zachowaniami pokazują ci, że problem istnieje, nie 
zniknął, kiedy zamknąłeś oczy. Kiedy nas coś boli, powin-
niśmy szeroko otworzyć oczy, a nie je zamykać. Tak jak ból 
fizyczny oznacza, że coś „popsuło się” w naszym organizmie 
i trzeba to naprawić, tak ból psychiczny świadczy, że trze-
ba naprawić coś w swojej psychice. Jeżeli nie zajmiesz się 
bólem nerek czy wątroby, wkrótce nastąpi kolejny atak, za-
pewne silniejszy. Identycznie sprawy mają się z twoją psy-
chiką – nastąpi kolejny atak, w postaci kolejnego przykrego 
słowa czy zachowania ze strony bliskiej osoby. Tyle, że jesz-
cze bardziej bolesny. Nie dziw się więc tym powtarzającym 
się „atakom” ze strony słynnych „ich”. Oni tylko pokazują ci, 
czym powinieneś się zająć. Kiedy w ten sposób popatrzysz 
na świat, ludzi i zdarzenia, nabierzesz dystansu i poczujesz 
ogromną ulgę, że już nie musisz się na nich złościć. Że już 
nie musisz marnować swojej cennej energii na osoby, które, 
jak pewnie teraz myślisz, są ci nieprzychylne. Możesz w tym 
czasie zająć się sobą i usuwaniem negatywnych przekonań 
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i wzorców. Jednak, żeby rozpocząć ten proces trzeba nie lada 
siły, by przyznać się przed samym sobą, że wcale nie myślę 
o sobie dobrze, że w głębi swojej podświadomości uważam 
się za głupka, nieudacznika lub podłego łotra.

Jeżeli już uświadomiłeś sobie, że uważasz siebie za 
głupka czy nieudacznika – masz szczęście! Większość tych 
głupków, łotrów czy nieudaczników wcale nie wie, że tak 
o  sobie sądzi. Żyją w błogiej nieświadomości, stworzonej 
przez ego i uważają, że są wspaniali, mądrzy, dobrzy, ide-
alni. Obwiniając innych, poprawiają chwilowo mniemanie 
o sobie i nastrój, ale jednocześnie pogłębiają swoje przeko-
nania. I oto naciągają już kolejni „oni”, którzy będą próbowa-
li przebić się przez skorupę twojego ego, pokazując ci, kim 
naprawdę jesteś, według własnych wyobrażeń na swój te-
mat. Po raz kolejny od ciebie zależeć będzie, czy tym razem 
otworzysz oczy, ockniesz się, i przypomnisz skąd w tobie tak 
niskie przekonania na swój temat. Może właśnie powstały, 
kiedy leżałaś w łóżeczku, a nad tobą stali ci poważni doro-
śli mówiąc: szkoda, że nie urodził nam się syn. Może tym 
momencie uderzysz pięścią w stół, krzycząc: dość, już nie 
pozwalam się tak traktować! Dość myślenia, że jestem gor-
sza, bo nie spełniłam oczekiwań rodziców i nie urodziłam 
się chłopcem. Dość, dość, dość!!!

Jeżeli jesteś świadomym uczestnikiem i  jednocześnie 
obserwatorem przebiegającego tak procesu – masz szczęś-
cie! Bo jesteś w stanie usunąć każde inne przekonanie, które 
zauważysz dzięki zachowaniom słynnych „ich”. Jeżeli nie 
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uświadamiasz sobie przebiegającego w  tobie takiego pro-
cesu, też masz szczęście! Bo on będzie przebiegał w twoim 
podświadomym umyśle w nieświadomy sposób. Dziwią cię 
pewnie powtórzenia (co jest zabiegiem celowym) – to do-
brze, twój świadomy, logiczny umysł zajęty jest analizowa-
niem i ocenianiem, a w tym czasie twój podświadomy umył 
nieświadomie uświadamia pewne programy, by nie dopuś-
cić do głosu dyżurnego „wymądrzacza”. Jest nim twoje ego, 
sztuczny twór podświadomości, negujące wszystko, co nie 
jest jego udziałem, po to tylko, by podnieść w sztuczny spo-
sób własną wartość. Jeżeli nie wiele w tej chwili rozumiesz 
i czujesz zamęt w głowie – masz szczęście – twój podświa-
domy umysł skupiając się na formie, jednocześnie bez więk-
szych oporów przyjmuje treść.

Czy zadajesz sobie nieraz pytanie, dlaczego życie nie 
układa się po twojej myśli? Czy nie czułeś nieraz bezrad-
ności w dążeniu do celu? Tyle wysiłku, tyle energii i nic, 
żadnych efektów!!! Czy nie czułeś się nieraz jak w matni, bo 
cokolwiek byś nie robił, nie przynosi spodziewanych skut-
ków? Wtedy najczęściej walisz pięścią w stół, tupiesz nogą 
i krzyczysz: nie tak miało być! Nie tak to zaplanowałem! 
Obrażasz się na świat, los, ludzi i Boga. Sądzisz, że swoim 
ludzkim umysłem potrafisz ogarnąć wszystko i że ty najle-
piej wiesz, co dla ciebie najlepsze. To jest twoje wewnętrzne 
dziecko, które nie rozumie praw świata. 

A  czy pamiętasz jakąś rzecz, której bardzo pragną-
łeś, a która z perspektywy czasu wcale nie była dla ciebie 
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najkorzystniejsza? Modliłeś się pewnie o to czy o tamto, a ta 
rzecz nie realizowała się. Obrażałeś się wtedy pewnie na 
los czy Boga, że nie chce wysłuchać twoich modlitw. Kogo 
przypomina ci ten obrazek? Małego, niedojrzałego Jasia, któ-
ry pogniewał się na rodziców, bo nie chcieli spełnić jego 
zachcianki. A gdyby tak usiąść w ciszy spokoju, bez emocji 
i porozmawiać z dorosłymi? Dowiedzieć się, dlaczego sądzą, 
że ta rzecz nie jest dobra dla ciebie? Może łatwiej byłoby 
wtedy zrozumieć. 

Tak jak dziecko nie jest w stanie zrozumieć pobudek kie-
rujących dorosłymi, tak i ty dopóki nie dorośniesz duchowo, 
nie jesteś w stanie zrozumieć woli wszechświata i zestroić 
się z nią.

Masz konflikt wewnętrzny pomiędzy twoją świadomoś-
cią, podświadomością a  wewnętrznym dzieckiem, a  pie-
czę nad wszystkim ma twoja duchowa mądrość, zestrojona 
w najwyższą mądrością wszechświata, z mądrością kierują-
cą się najwyższym dobrem nas wszystkich. Tego konfliktu 
nie opanujesz świadomie. Bowiem w  twojej świadomości 
wszystko może się mieszać – niekiedy przekazuje ci coś jako 
złe, niegodne, okrutne, co takie w istocie nie jest, ale świa-
domość ulega wpływom zewnętrznym. Zastanawiasz się, co 
jest słuszne i jak należy postąpić.

Podobne rozterki i konflikty przeżywali moi bohatero-
wie: porzucenie podświadomych wzorców społecznych – 
często niesłusznych, narzuconych przekonań. Porzucenie 
swojego egocentryzmu i zajęcie się wewnętrznym dzieckiem 
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pomogło im rozstrzygnąć, co jest dla nich dobre, pomogło 
im zmaterializować nowe wzorce, zgodnie z zasadą najwyż-
szego dobra wszystkich uczestników owych zdarzeń. 

Aby to zrozumieć, należy przejść przez wszystkie szczeble 
rozwoju:

 uwolnić się od wpływu grupy, walki i zabiegania o  jej 
wsparcie i akceptację;

 uwierzyć we własne możliwości, swoją siłę i moc;
 odnaleźć tę część siebie najbliższą duchowej mądrości– 

swoją duszę; 
 zestroić się ze swoją duszą, a następnie z energią wszech-

świata, z energią wyższej inteligencji lub Boga (nazwij ją 
jak wolisz).

Po to, by pójść dalej musisz usunąć swoje nagroma-
dzone negatywne wzorce, skrzętnie przechowywane przez 
podświadomość.
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rozdział I

Pierwsze wrażenie

Norbert wielokrotnie myślał o spotkaniu z Joanną. Chociaż 
nigdy wcześniej nie odwiedzał psychologa, czuł, że sam so-
bie nie poradzi – tyle nagromadziło się w nim emocji, tyle 
trudnych sytuacji. To go przygniatało.

Pozamałżeński związek, który prawie doprowadził do 
rozpadu małżeństwa, choroba żony i utrata przez nią pracy, 
powrót do domu, tęsknota za tamtą kobietą, niespodziewana 
wiadomość o ciąży, potem o poronieniu.... 

Żył jakby w dwóch światach. Kiedyś, oglądając filmy, za-
zdrościł tym mężczyznom, którzy mieli kochanki – dobre, 
wyrozumiałe, dające to, czego nie było w domu, A w domu 
– cisza, spokój, stabilizacja. Poprawiła się nawet łóżko-
wa rutyna z żoną. To, że był z tamtą kobietą, powodowało 
dreszczyk emocji i wywoływało podniecenie w kontaktach 
małżeńskich. Teraz sam miał takie życie, jakiego zazdrościł 
amantom filmowym. Marzenia się spełniają – powtarzał. 
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Początkowo rzeczywiście było podobnie jak na filmach 
– entuzjazm, zadowolenie. Czuł się spełnionym facetem, 
skoro potrafi dać szczęście dwóm kobietom. Adrenalina szła 
w górę – potajemne spotkania, kwiaty, intymne prezenty, 
a potem porządny ojciec i mąż! To było niezwykle podnieca-
jące tym bardziej, że Olga, nowa kobieta – atrakcyjna i mło-
da, wtedy mężatka – nie stawiała mu żadnych warunków. 
Wiedział, że życie małżeńskie nie sprawiało jej zadowole-
nia, dlatego pewnie w ten sposób postanowiła je dopełnić. 
Miała dziewczyna rację. Męża nie zmieni, więc nic innego 
jej nie pozostaje. 

Potem sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli. Żona 
coraz częściej pytała go, czemu siedzi taki zamyślony. Nie 
zauważał nawet, jak uciekał myślami w tamten świat. Wspo-
minał ostatnie spotkania, czuł jeszcze dotyk ciała Olgi i ma-
giczną atmosferę. Kolega wyjeżdżając za granicę zostawił 
mu mieszkanie pod opieką – był to jakby prezent od losu 
dla nowej miłości. Tam Ola urządziła prawdziwy dom, pe-
łen czarodziejskiej atmosfery. Z niczego potrafiła wyczaro-
wać cuda. To było takie kobiece. Tego mu zawsze brakowało 
w domu. Porządnym, poprawnym, normalnym, zwykłym. 
Właśnie – atmosfera tamtego związku była niezwykła. Czuł 
się kimś więcej, niż mężem, był mężczyzną! Prawdziwym 
mężczyzną dającym kobiecie tyle opieki, męskiej czułości 
i satysfakcji z pożycia z nim. 

Poza tym „to” zaczęło już kiełkować w środku serca, roz-
rastało się tak szybko, że nie było już miejsca na coś innego. 
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Przeraził się, gdy zrozumiał, że myśli o Oldze częściej, 
niż kiedykolwiek o kimkolwiek innym. Brakowało mu jej. 
Brakowało mu tej drobnej istoty rano kiedy się budził, wie-
czorem, kiedy wracał do domu, w weekendy i święta. Całe 
szczęście, że mogli przebywać z sobą w pracy. Wspólna pra-
ca także mu odpowiadała, bo nadawali na tych samych fa-
lach. To, co zrobił, czyli jego odejście z domu, stało się pod 
wpływem chwili i emocji. Wiedział, że gdyby rozmyślał dłu-
żej, pewnie nie byłoby go stać na taki krok. A tak, już się 
stało. Bez słowa wyniósł swoje rzeczy, zostawił krótki list, 
nikomu nie powiedział, gdzie teraz zamieszka.

 Z jednej strony, czuł się jak w bajce. Pierwsze dni były 
cudowne. Olga jeszcze mieszkała w domu, choć mąż zało-
żył sprawę rozwodową. Norbert dobrze się czuł, ponieważ 
nikt go nie krępował. Miał czas dla Oli, tyle ile było trzeba, 
a potem mógł porządkować swoje wnętrze. Odreagowywał, 
dużo spał, nabierał sił do nowego życia. Trzeba przecież coś 
z tym zrobić, na takim etapie nie może to pozostać. W chwi-
lach samotności wracały obrazki z domu – tyle lat, nie były 
wcale takie złe. Zaczął budzić się zdenerwowany, spocony, 
czuł się podle. Tak, czuł się podle, zarówno wobec żony, jak 
i wobec Olgi. Najchętniej zapadłby się pod ziemię, zasnąłby 
i obudził się, kiedy coś by się stało po jego przebudzeniu. 
Obojętne co. Udawał przed Olgą, że wszystko jest w porząd-
ku. Była taka szczęśliwa. Znowu udawał, tak jak do niedaw-
na udawał przed żoną. Czuł się jak w potrzasku, w sytuacji 
bez wyjścia.
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I stało się – żona trafiła do szpitala, po tym jak straciła 
pracę. Pojechał do niej.

Tam usłyszał od lekarzy, że widać za dużo zwaliło jej 
się na głowę. Serce i system nerwowy nie wytrzymały, każ-
dy ma przecież swój próg odporności. Poczuł się piekielnie 
winien, że to przez niego. I  znowu pod wpływem emocji 
podjął decyzję o powrocie do domu, nie mógł jej przecież 
tak zostawić.

A Olga? Nie chciał o tym myśleć. Czuł, że większe pra-
wo ma do niego żona i najlepiej zrobi, jeżeli jak najszybciej 
usunie się z życia Oli. Im wcześniej, tym lepiej. Ona jest 
atrakcyjną kobietą, ułoży sobie życie z kimś innym, bardziej 
godnym takiej osoby jako ona. A on, co? Pogodzi się z tym, 
nie będzie cierpiał i nie będzie zazdrosny. Nie ma prawa być 
o nią zazdrosny, zabije to uczucie. Szybkie cięcie, teraz moc-
no boli, ale czas zagoi rany, zapomni. On wytrzyma, a Oldze 
może aż tak bardzo nie zależy, nigdy nie narzucała mu się, 
nie stawiała warunków. Może, jeżeli tego nie robiła, ozna-
czało, że tak naprawdę wcale go nie kocha?

 Milczał, nie dzwonił do niej, powinna się domyślić... 
Nagle wiadomość o ciąży...

Nie spał kilka nocy, miotał się, wiedział, że ona dziecka 
nie usunie. Ale jak sobie sama poradzi, w dodatku ma za kli-
ka dni sprawę rozwodową? Powiedział jej, że nie może być 
teraz mowy o żadnym dziecku. Po co tak głupio powiedział? 
Co wtedy czuł? W domu się unormowało, żona szybko wró-
ciła do zdrowia i cofnięto jej wymówienie.
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Po tych kilku dniach wewnętrznej szamotaniny, podjął 
kolejną decyzję: uzna to dziecko, rozstanie się z żoną, posta-
ra się odbudować związek z Olgą. Czy ona będzie go jeszcze 
chciała po tym jak się zachował, co jej powiedział?

Kilka dni potem otrzymał suchy list, że dziecka nie bę-
dzie. A więc jednak zrobiła to, tego się nie spodziewał. Wi-
dać nie zależało jej ani na nim, ani na dziecku. Dobrze, że 
nie odszedł od żony.

W takim stanie postanowił udać się do Joanny. Była jedy-
nym terapeutą, o jakim słyszał. Co prawda Olga chodziła do 
niej na terapię, ale przecież etyka zawodowa istnieje, więc 
pewnie jeżeli poprosi, Ola nie dowie się o tych spotkaniach. 

 Słyszał o niekonwencjonalnych metodach terapeutycz-
nych, pracy z podświadomością, wpływie dzieciństwa i nie-
uświadomionych wzorców na obecne życie, nawet o terapii 
regresywnej. Może właśnie takie alternatywne podejście coś 
zmieni w  jego życiu? Nie mógł sam ze sobą poradzić. Co 
szkodzi spróbować?

Na początku powiedział Joannie o swoich obawach i uzy-
skał zapewnienie, że cała sprawa pozostanie pomiędzy nimi. 
Poczuł się swobodniej, ta kobieta wzbudzała zaufanie. Stwier-
dził także, że żadnych dziwnych rzeczy, jak pisanie afirmacji 
robić nie będzie i że oczekuje wyjaśnienia kilku spraw, a także 
pomocy w odkryciu, co do nich doprowadziło. I na tym koniec.

– Każda sytuacja w naszym życiu czemuś służy, ale aby 
uświadomić sobie czemu, należy żyć świadomie – twierdzi-
ła terapeutka.
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Zaraz tym się zajmiemy, najpierw powiem, że do żadnej 
ze swoich decyzji nie byłeś przekonany i do żadnej nie by-
łeś gotowy. Dlatego nie przyniosły ci prawdziwego poczucia 
ulgi i zadowolenia. Kiedy działamy pod wpływem emocji, 
to nawet słuszna decyzja nie będzie w tym momencie dobrą 
decyzją. Na podjęcie słusznej i zarazem dobrej decyzji po-
trzeba czasu i zdystansowania się od problemu. Tylko czło-
wiek wyważony emocjonalnie jest pewny swoich decyzji, 
liczy się z  ich skutkami. Każdy nawet najmniejszy wybór 
ma wpływ na twoje życie, a co dopiero rewolucyjne decy-
zje, niepoparte jednak wewnętrznym przekonaniem. Teraz 
będziemy pracować nad wyrobieniem wewnętrznego prze-
konania, a wtedy każda decyzja podjęta pod jego wpływem, 
będzie słuszna.

Dlatego, kiedy moi pacjenci pytają co mają robić, odpo-
wiadam: nic. Pracować nad wewnętrznymi przekonaniami, 
wtedy nie pojawi się to pytanie. Kiedy będziesz pewien, to 
po prostu zrobisz to, czego wewnętrznie pragniesz. Nawet, 
jeżeli zachowasz się wbrew przekonaniom innych osób.

– O inne osoby nie dbam, ja sam wiem najlepiej, co dla 
mnie dobre i nikogo słuchać nie zamierzam – zripostował 
Norbert. 

– Rozumiem. To doskonale – Joanna potwierdziła, skry-
wając uśmiech. 

Norbert nabrał powietrza w płuca i wcale się nie rozluź-
nił, a jego mina nie wyglądała przyjaźnie.

– Co czujesz teraz? – spytała ponownie 
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– Złość – odparł. – Że nic nie dzieje się tak, jakbym 
chciał. Modlę się i proszę Boga o pomoc, a tu nic. Chyba go 
tam wcale nie ma, a mama zawsze mówiła, że jak będę się 
bardzo modlił, to wyproszę to, na czym mi zależy. Jeżeli to 
się nie realizuje, znaczy, że Boga czymś obraziłem. Wiesz, 
myślę, że naprawdę go obraziłem, inaczej wysłuchałby 
mnie. Urodziłem się w rodzinie katolickiej, jestem katoli-
kiem, a nie przestrzegam nakazów religii – żyję w grzechu. 
Jestem podły dla żony, zdradzam ją i jeszcze oczekuję, że 
Bóg mnie wysłucha! Chyba na rozum upadłem! Wszystko 
mi się miesza, nic nie rozumiem, kto stworzył taki świat? 
Dlaczego ja muszę żyć w tym świecie, jeżeli nie mam nic 
do powiedzenia? 

Joasia tylko pokiwała ze zrozumieniem głową. 
– Wiem, że masz w głowie zamęt – powiedziała. – Spró-

bujmy to uporządkować. Kiedy wcześniej miałeś w  ży-
ciu podobne zamieszanie i  myślałeś, że nie masz nic do 
powiedzenia?

– Nie wiem – odparł.
– Wiesz, wiesz – usłyszał głos terapeutki. 
Nie podobało mu się, kiedy tak mówiła. Wiedział, że 

gdzieś tam w głębi umysłu tkwi odpowiedź na jej pytanie. 
Olga mówiła mu o tym, że zawsze, po usłyszeniu sakramen-
talnego „wiesz, wiesz”, przychodziła właściwa odpowiedź. 
Wiedział też, że zanim tak się stanie, będzie musiał wrócić 
do przeszłości. Tego też nie lubił. Chciał prosić Joannę, aby 
zrobiła coś, żeby to wszystko wreszcie się ułożyło w  jego 
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głowie. Nie zrobił jednak tego, bo i tak wiedział, że usłyszy: 
nie mam takiej mocy. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Wiedział, 
że znowu musi sam…

– Wiem, że wiem – odpowiedział lekko obrażony. – To 
było w dzieciństwie. Przypomniał mu się jeden z takich dni. 

– Zamknij oczy i opowiadaj – poleciła Joanna.
Poranek. Cisza, spokój, w domu już nie ma ojca, ale jest 

mama. Przyjechała także babcia ze wsi. Babcia podchodzi 
i pyta się Norbusia, czy już zmówił pacierz. Nie chce mu 
się, jeszcze śpi. Babcia nie daje za wygraną. Norbuś klęka 
na łóżku, ale dowiaduje się, że robi źle. Trzeba klęczeć na 
podłodze z wyprostowanymi plecami, nie mamrotać, tylko 
ładnie się modlić – głośno i wyraźnie. Inaczej obrazi Pana 
Boga, a niegrzecznych chłopców spotka kara. Zrobił, co bab-
cia chciała, potem mógł poleżeć jeszcze chwilę. Babcia opo-
wiadała w kuchni, jaka to kara za grzechy spotkała kogoś 
tam na wsi. Miał chłop wszystko – dobrą i pobożną żonę, 
taką gospodarną, a na stare lata zachciało mu się za babami 
latać. We wsi wszyscy o tym wiedzieli, nawet ksiądz z nim 
rozmawiał, a on nic, tylko swoje. Wstydu nie miał. Ksiądz 
powiedział żonie, żeby przeczekała. Znał kiedyś taką, co 
dwadzieścia lat czekała, dzieci sama wychowała. I co, wró-
cił? Wyszumiał się i wrócił. Ten też wróci, jak się opamięta, 
a „Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy”. No i stało się! Je-
chał chłop rowerem z amorów do domu, a facet z miasta nie 
zauważył go na szosie, bo jechał bez świateł (żeby go nikt 
nie widział). Potrącił chłopa i zabrali go do szpitala. Teraz 
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leży już w domu, ale pewno na wózku będzie jeździł. Tak, 
tak, Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy.

– Co teraz czujesz? – ponownie zadane pytanie wyrwało 
go z przeszłości.

Co mógł czuć? Czuł lęk przed karą boską, która spotyka 
złych ludzi. A zły człowiek to ten, który nie przestrzega na-
kazów religijnych, cudzołoży.

 – Jestem złym człowiekiem, Joanno. Bardzo złym, dlate-
go Bóg nie wysłuchał moich modlitw, dlatego odwrócił się 
ode mnie. Nie dość, że krzywdzę żonę, a to przecież dobra 
kobieta, to krzywdzę także Olgę. Kiedy się odsunę, będzie 
mogła wrócić do męża. Kocham ją i to, co mogę dobrego dla 
niej zrobić, to ją zostawić. 

Norbert wybiegł, nie chcąc już słuchać, co powie Joanna.


