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SŁOWO OD AUTORA

201 3 rok był dla mnie dość dobrym i łaskawym rokiem.
Schudłam, ćwiczyłam, zdrowo się odżywiałam. Miałam siłę do
życia, energię i wiarę w lepszą przyszłość.
Lektura najróżniejszych podręczników do psychologii i
psychoterapii dostarczyła mi podstaw wiedzy o tajnikach
ludzkiej psychiki.
Wiedziałam, że prędzej czy później wróci kryzys. Że znów nie
będę miała na nic siły, a planowanie samobójstwa i autoagresja
będą moimi jedynymi aktywnościami.
Podjęłam decyzję o napisaniu seri i wpisów na blogu, które
miały być moją autoterapią. Początkowo były dość krótkie,
jednak ta forma próby uporania się ze swoimi problemami,
bardzo mi się spodobała. Zdecydowałam, że z bloga przeniosę
się do edytora tekstu, a wpisy rozwinę do rozdziałów i tak
powstanie moja pierwsza książka.
Płonne to były nadzieje.
Po napisaniu jakichś trzydziestu stron, projekt porzuciłam. Tak
samo robiłam z każdą swoją „książką”. Kończyło się na
pomyśle i ki lkunastu stronach.
Potem jeszcze kiedyś tam zajrzałam, coś dopisałam. I
twierdząc: „Bez sensu. Przecież to się i tak nie uda”
przeniosłam plik do jakiegoś głęboko schowanego i
nieużywanego katalogu.
„Autoterapia” – zapisana gdzieś na dysku, w zupełnym
zapomnieniu.
Gdy w 201 4 roku ukończyłam pierwszą książkę „Młody bóg z
pętlą na szyi. Psychiatryk”, stwierdziłam, że z prozą nie jest mi
tak zupełnie nie po drodze. Kiedy wydałam ten dziennik
napisany w szpitalu psychiatrycznym, postanowiłam napisać
kolejne części opisujące kolejne etapy mojego leczenia. Jakoś
w kwietniu 201 6 roku postawiłam ostatnią kropkę w drugiej
części cyklu – „Terapii u Doktorka” i zabrałam się za pisanie
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trzeciej, na podstawie dziennika prowadzonego przez siedem
lat, bezpośrednio poprzedzających wydarzenia z części
pierwszej. Nie wytrzymałam długo. Byłam zbyt rozbita
rozdrapywaniem starych ran. Wtedy przypomniałam sobie o
projekcie „Autoterapii”. Wygrzebałam plik z odmętów dawno
zapomnianych katalogów.
Po przeczytaniu tego, co napisałam trzy lata wcześniej
stwierdziłam, że zasługuje to na dokończenie.
Konsekwencją tej decyzji jest oddanie w Wasze ręce mojej
kolejnej książki, tematycznie zbieżnej z cyklem „Młody bóg z
pętlą na szyi”, jednak zupełnie odmiennej w klimacie. . .

Ostrzeżenie:
Tej książki nie należy traktować jak poradnika. Terapia w niej
opisana odbyła się jedynie w moich myślach, bez udziału
żadnych specjal istów. Jest to jedynie próba nabrania dystansu
do swoich problemów i należy ją traktować z przymrużeniem
oka.
Odbyte przeze mnie terapie prowadzone przez
wykwalifikowanych psychoterapeutów zostały opisane w cyklu
„Młody bóg z pętlą na szyi”.

anka-mrowczynska.com

facebook.com/anka.mrowczynska
facebook.com/borderl ine.autoterapia
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AUTOPORTRET

Anka Mrówczyńska lub po prostu Mrówka. Mała, zaburzona
Mróweczka z rocznika 1 987. Moje życie to pasmo udręki i
porażek (oczywiście tylko według moich chorych schematów
myślenia).
Nie zanudzając, przejdę do konkretów: alkohol, autoagresja,
próby i tendencje samobójcze, depresja, nerwica, pograniczne
zaburzenie osobowości, ataki paniki, niedojrzałość
emocjonalna, lęk przed ludźmi i bl iskością, problemy z
wyrażaniem złości.
To chyba tak w skrócie.
Poza tym, jestem normalną kobietą, tyle, że z mentalnością
dziecka. Ale przecież nie każdy może być idealny, prawda?
Podjęłam decyzję. Chcę się zmienić! A właściwie – chcę chcieć
się zmienić. Bo ile można żyć z taką zadymiarą emocjonalną?
No właśnie. A ja żyję z nią już 29 lat!
I tak sobie siedziałam i myślałam, aż wymyśliłam. A gdyby tak. . .
terapią szokową zastosowaną na sobie samej, przez siebie
samą, zmienić swój sposób myślenia? I dawaj się besztać! I
dawaj siebie wyśmiewać! Aż do skutku.
I wiecie, co? W tym szaleństwie jest metoda!

Czas rozpocząć ten cyrk, z cyklu przychodzi Mrówczyńska do
psychologa. . .
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SESJA I – WSTĘPNE ROZPOZNANIE

- Witaj Mrówczyńska. Jestem.. . .

Nie. Nie. Nie. Tak być nie może. Musimy zacząć jeszcze raz.
Przecież Ty, Czytelniku, zostałeś rzucony perfidnie na głęboką
wodę, bez żadnego przygotowania. Ani tu klimatu, ani
atmosfery grozy.
Zacznijmy jeszcze raz. Mrówczyńska wraca za drzwi, a pani
Psycholog czeka. Gotowe? Mrówczyńska? Pani Psycholog?
Możemy zaczynać? Dobrze.
Dawno, dawno temu... Wróć, to nie ta bajka.

Mrówczyńska jest przed pierwszą sesją u pani Psycholog. Stoi
pod drzwiami, denerwuje się i nerwowo przestępuje z nogi na
nogę, zastanawiając się, czy nacisnąć klamkę i wejść do
gabinetu. W końcu, rozedrganą z emocji dłonią, otwiera drzwi i
nieśmiałym krokiem przestępuje próg. Jej oczom ukazuje się
młoda pani Psycholog, siedząca na wygodnym, dużym fotelu.
Mrówczyńska ogląda gabinet. Podoba jej się tu.
Autorka wie, że Mrówczyńska lubi gabinety wyłożone
drewnem, w których jest olbrzymia biblioteczka i pachnie
starymi książkami i kurzem (w końcu to jedna i ta sama osoba),
dlatego właśnie w takim gabinecie postanowiła przeprowadzić
autoterapię.
O, Mrówczyńska właśnie dostrzegła na biurku kołyskę
Newtona. Zawsze lubiła ten gadżet.

- Witaj Mrówczyńska. Jestem psychologiem.. . .

Przepraszam, jeszcze chwilka! Zaraz pani zacznie sesję, ale
proszę dać mi dokończyć. Mrówczyńska uniosła kulkę z lewej
strony kołyski i zamyśliła się. Pani Psycholog wstała... Halo!
Powiedziałam „Wstała”! No. Mrówczyńska kończąc walkę z
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samą sobą i oporem wobec autoterapii, puściła kulkę i kołyska
Newtona poszła w ruch. Teraz nie pozostaje jej nic innego, jak
poddać się okrutnym praktykom w wykonaniu Autorki.
Pani Psycholog, zaczynajcie.

- Usiądź wygodnie Mróweczko. Jestem panią Psycholog,
kształciłam się na renomowanej uczelni w twojej
podświadomości. Potem ukończyłam czytany kurs
psychoterapii . Długo się opierałaś, ale cieszę się, że w końcu
zdecydowałaś się zmienić swoje życie. Na początek powiedz
mi, i le masz lat?
- Mam tsy latka, tsy i pół.
- Mrówczyńska! Nie wygłupiaj się!
- Pseplasam plose pani.
- Mrówczyńska jesteś dziecinna!
- Wiem, plose pani.
- A ty „er” nie umiesz mówić? I do tego jeszcze „żet”?
- Umiem, umiem. Chciałam lepiej wejść w rolę.
- W jaką rolę na litość boską?!
- Małej, biednej, pokrzywdzonej dziewczynki.
- Ale po co?

Hola, hola! Pani psycholog! Jak to, po co? Bo taką
przydzieliłam jej rolę!

- No tak. Nieważne.

Ważne, ważne! To jest szalenie ważne! I proszę nie podważać
moich kompetencji w kwestii kreacji postaci autobiograficznej.
Tak, tak... Trzeba to odnotować. Pani Psycholog nie dziwi się
kreacji postaci Mrówczyńskiej. Zrozumiano?

- Mrówczyńska, skoro jesteś małą, pokrzywdzoną
dziewczynką. . . .
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No, tak lepiej.

- … to powiedziałaś rodzicom o swojej autoterapii?
- Nie.
- A dlaczego?
- Bo się boję!
- Czego się boisz?
- Nie chcę żeby myślel i , że coś mi dolega, że źle się czuję.
- Ale przecież czujesz się źle.
- Nie chcę, żeby na mnie nakrzyczeli czy coś…

No Mrówczyńska, moja szkoła, moja szkoła!

- A przypomnij mi, i le masz lat?
- Dziewięć. Znaczy… dwadzieścia dziewięć.
- No właśnie. A jak się czujesz w tej chwil i?
- Sama nie wiem…

A skąd mogłabyś wiedzieć, Mrówczyńska? Przecież jesteś
moją wierną kopią!

- Czujesz smutek?
- Tak.
- Zagrożenie?
- Tak.
- Jesteś zdenerwowana?
- Tak.
- Wstydzisz się?
- Tak.
- Masz myśli samobójcze?
- Czasami.
- Myśli autoagresywne?
- Często.
- Boisz się wziąć odpowiedzialność za siebie?
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- Oczywiście.
- Cierpisz bez powodu?
- Cały czas!
- Powiedz coś od siebie!
- Ale ja nie wiem co. Mam pustkę w głowie.
- Mrówczyńska, ty po prostu nie umiesz nazywać emocji !
Potrafisz opisywać swoje odczucia, potrafisz przekazywać
nastrój i nakreślać plastyczne opisy stanów, w których się
znajdujesz, ale nie potrafisz nazywać emocji w rozmowie. Nie
potrafisz rozmawiać o tym, jak się czujesz!
- Tak?
- Tak!

Oczywiście, że nie potrafi nazywać emocji. W końcu jest
niedojrzała emocjonalnie, to do czegoś zobowiązuje.

- Mrówczyńska, a jak jest u ciebie z „tymi sprawami”?
- …
- Mrówczyńska!
- …

Mrówczyńska popadła w dobrze sobie znany stan, który zwą
mutyzmem. I żadnej siły nie ma, by zmusić ją do odezwania
się. Zdolność mowy zaginęła i teraz szukaj wiatru w polu! Całe
szczęście, że mam moc sprawczą i mogę przerwać ten pat
przewijając akcję trochę do przodu.
Czyli... godzinę później...

- Mrówczyńska, zaczniesz coś mówić?

Zacznie, a czemu ma nie zacząć? No, Mrówczyńska, mów!

- Tak. Będę już mówić.
- Całe szczęście. Skoro temat seksu tak cię stresuje, zacznijmy
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od czegoś prostszego. Opowiedz mi o swoim dzieciństwie.
- Ale co konkretnie?
- Konkretnie to, jak wyglądało twoje dzieciństwo.
- Normalnie.
- Co to znaczy normalnie?
- No. . . że nie jakoś niezwykle. Rodzice mnie kochali . . .

i nadal kochają...

- … i nadal kochają. Mama kiedyś wyrzuciła mi loda.

No nie... Ta znowu o tym wyrzuconym lodzie... Może byś tak
powiedziała o czymś istotniejszym?

- Chwila, chwila. Ja chcę usłyszeć, o co chodzi z tym lodem.
- Kiedy miałam jakieś trzy latka, mama kupiła nam po lodzie
włoskim. Ja marudziłam, bo chciałam większego. Mama się
zdenerwowała, wyrwała mi tego loda i wyrzuciła do kubła. I
bardzo wtedy płakałam. Nie dlatego, że mi go zabrała. Tylko
dlatego, że przecież sama go mogła zjeść. . . a wolała go
wyrzucić.

Niech mnie piorun trzaśnie. I po co ona gada takie dyrdymały?

- Jak się wtedy czułaś?
- Bardzo źle. Płakałam na ulicy. Było mi żal, że mama nie zjadła
tego loda.
- A przypomnij mi, i le miałaś wtedy lat?
- Chyba trzy.

Dosyć tego! Nie mam czasu na wasze pogaduszki o lodach.
Pani Psycholog, proszę ją zapytać, co się stało, gdy miała
trzynaście lat.
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- A co się stało gdy miałaś trzynaście lat?

Mrówczyńska oczywiście znów popadła w mutyzm. Do tego ma
łzy w oczach. No to mamy zapewnioną przerwę na co najmniej
pół godziny. Zanim ona dojdzie do siebie i będzie w stanie
wydusić z siebie jakieś słowo,wyjaśnię może, co to jest za stan.

Mutyzm to zaburzenie dysocjacyjne, przejawiające się
uporczywym milczeniem. Co prawda, do jego zdiagnozowania
potrzeba długotrwałego milczenia, jednak na nasze
wewnętrzne potrzeby tak właśnie będę nazywać jej zaniki
mowy.
Mrówczyńska dobrze zna ten stan. Gdy podczas rozmowy lub
kłótni jej psychika przeżywa zbyt duże natężenie emocji, odcina
się od nich i milczy. Często nie może się poruszyć, jej twarz
wygląda na pozbawioną jakichkolwiek emocji, choć w myślach
rozgrywa się prawdziwe piekło. I tylko spoglądając w jej oczy
można dostrzec, że to nie jest zimna suka. Te oczy mówią
wszystko. Ona nawet nie płacze. Łzy same lecą.

Ale my tu gadu gadu, a Mrówczyńska wraca do siebie.

- Kiedy miałam trzynaście lat, moja mama zachorowała na
raka. Była w bardzo ciężkim stanie.
- Kiedy się o tym dowiedziałaś?
- No właśnie z tym był problem, bo. . .

Bo rodzice jej nie powiedzieli!

- Autorko, ty się nie wtrącaj, dobra? Rozmawiam z
Mrówczyńską, a ty cały czas mi przeszkadzasz i wtrącasz
swoje trzy grosze.

No fakt. Dobra, rozmawiajcie. Ja idę po kawę.
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- Dzięki.
- Rodzice mi nie powiedziel i . Wiedziałam, że coś jest nie tak.
Zawsze byłam ważna dla rodziny. I nagle, z dnia na dzień,
przestal i się mną interesować. Nikt nie pytał, jak było w szkole.
Nikt nie sprawdzał, czy mam odrobione lekcje, czy coś zjadłam.
Cały czas tylko mama i mama. A ja nic nie wiedziałam.. .
Myślałam, że już mnie nie kochają.

Już jestem. A chwilka. Jeszcze mleko do kawki.

- Już możemy?

Tak, tak. Nie przeszkadzajcie sobie.

- A kiedy dowiedziałaś się od nich o chorobie?
- Powiedziel i mi w dniu operacji , że mama idzie do szpitala.
Szczegółów nie podali . Bardzo to przeżyłam. Mieszkaliśmy
wtedy z ciotką, siostrą dziadka. Ona też nic nie wiedziała. Gdy
wróciłam ze szkoły, ciotka zapytała, gdzie jest mama. „Jak to?
Przecież w szpitalu” odpowiedziałam bez namysłu. Widząc
olbrzymie zdziwienie i oburzenie na jej twarzy, uciekłam z
płaczem do swojego pokoju. Zrozumiałam, w jak trudnej
sytuacji postawil i mnie rodzice. Żeby to trzynastolatka musiała
przekazywać takie informacje. . .

I miałaś świetny pretekst do sięgnięcia po alkohol!

- Pani psycholog! Ona cały czas mi dokucza!

Nie dokuczam, tylko mówię, jak było.

- Proszę was o spokój! Mrówczyńska, choroba mamy była dla
ciebie szokiem, to oczywiste. Rodzice nie powinni tego przed
tobą ukrywać.
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- Wiem.. . Potem moje stosunki z mamą się bardzo pogorszyły. I
w ogóle, wszystko się popsuło.
- Traktowałaś mamę jak rywalkę?
- Nie wiem, chyba. . .

Jak to, nie wiesz? Oczywiście, że tak! Przecież przez wiele lat
podświadomie byłaś zła na mamę, że zabrała ci miłość i
zainteresowanie rodziny. Teraz nie chcesz się do tego
przyznać, bo racjonalnie wiesz, że to nie była jej wina. Ale to
poczucie pokrzywdzenia w tobie siedzi. Byłaś przecież małą
dziewczynką, która nic nie rozumiała. Nie czuj się winna, że
przeżywałaś takie emocje.

- Autorka ma rację, choć prosiłam, żeby się nie wtrącała! Nic
dziwnego, że traktowałaś matkę jak konkurentkę. A teraz jak
się układają twoje relacje z nią?
- Teraz dobrze. Zaakceptowałam to, co było. Wiem, że rodzice
popełni l i błąd, ale chciel i dobrze.
- To dobrze. A o co chodzi z tym alkoholem?
- Bo. . .

Co, teraz się wstydzisz, Mrówczyńska? Chlać to było komu, ale
przyznać się już nie łaska?

- A właśnie, że łaska! Pani Psycholog, bo to wszystko mnie tak
dobijało, tak męczyło. Zawsze uczyłam się bardzo dobrze,
miałam co roku biało-czerwony pasek na świadectwie. A tu
nagle. . . Ledwie zaliczałam kolejne sprawdziany, nie mogłam się
uczyć. Nie chciałam nawet! Nie miałam do tego głowy. Cały
czas czułam ból. Więc. . .

Więc w wieku czternastu lat sięgnęłaś po wódkę.

- Po wódkę?
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Tak. Po wódkę.

- Nie pytałam ciebie. Mrówczyńska, mów.
- To prawda. . . Kiedy miałam czternaście lat, chciałam zrobić
cokolwiek, byle tylko nie czuć tego bólu. Gdy rodziców nie było
w domu, podeszłam do barku, wybrałam jakąś butelkę i się
napiłam. Gdy alkohol zaczął działać, poczułam ulgę. I tak to się
zaczęło.
- Ale żeby czternastolatka zaczynała od wódki. . .
- Tak właściwie to nie była wódka, a spirytusowa zaprawa do
ciasta o smaku cytrynowym. Tylko to było w barku.

Mrówczyńska nie ściemniaj! Przecież piwo też piłaś. Męczyłaś
kolegę z klasy i musiał ci latać po piwo do sklepu, bo tobie nie
chcieli sprzedać.

- Skoro miała czternaście lat, jak jej miel i sprzedawać?

Normalnie. Tak, jak jej koledze, prawda, Mrówczyńska?

- Fakt. Piłam też piwo. Ale to było trochę później. Rodzice byli
tak pochłonięci chorobą matki, że nawet nie zauważali , jak
kolejne butelki znikały z barku. Chodziłam pijana nawet do
szkoły.

A pamiętasz, jak pijana, ledwie trzymająca się na nogach,
rozmawiałaś z dyrektorką w gimnazjum?

- Tak, pamiętam. Byłam naprawdę nieźle wstawiona. Jak ona
mogła tego nie zauważyć, nie poczuć. . .
- Czy ja wam nie przeszkadzam?

Przepraszam. Rozmawiajcie sobie, a ja zajmę się korektą.
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- Mrówczyńska, na dziś wystarczy o alkoholu, tym tematem
zajmiemy się później. Kiedy Autorka nie będzie tak
nadpobudliwa.
- Dobrze.
- Dzisiejsza sesja jest taka bardziej zapoznawczo-
wprowadzająca. Następnym razem weźmiemy się porządnie
do pracy. Chciałabym żebyś się do niej przygotowała. Na
następną sesję proszę wybierz sobie jedną z emocji , którą
odczuwasz i zapoznaj się z nią dobrze. Przyjrzyj się jej. Naucz
się nazywać i rozpoznawać. Oswój ją. I na l itość boską, nie
wstydź się sama przed sobą!

Uuuu... No to pani Psycholog pojechała po bandzie.

- Cicho! Mrówczyńska, zrozumiałaś?
- Tak, plose pani.
- Znowu zaczynasz?
- Nie, plose pani. Nie zacynam.
- To co ma znaczyć ten dziecinny język?

Ha, ha, ha!

- No tak, mogłam się tego domyślić. Autorko, dasz nam
dokończyć?

Dam, dam. Nie mogłam się powstrzymać. Mrówczyńska jest
tak plastyczna...

- To jaką emocję wybierasz?
- Nie wiem…
- A co ty tak nagle zmieniłaś ton? Co ci jest?
- Nic.
- No jak nic, skoro widzę?
-Tak jakoś…
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- Co tak jakoś?
- Sama nie wiem.
- To pomyśl!
- Tak jakoś… Wszystko jest jakieś takie… Bez sensu.
- Wszystko jest bez sensu?
- Tak.
- To ja ci zdradzę mały sekret, Mrówczyńska. To nie wszystko
jest bez sensu, tylko ty odczuwasz bezsens. Naucz się to
odróżniać. Rozumiesz?

Ona ma coś rozumieć? Przecież to mentalny gówniarz!

- Chyba rozumiem.
- To powiedz to.
- Ale co?
- Jajco! Czemu tak robisz? Przecież dokładnie wiesz, o co cię
poprosiłam. Po co więc grasz na zwłokę?
- Nie wiem.
- To się dowiedz!
- Ale teraz?
- Nie, za rok! No jasne, że teraz!
- Ale jakie było pytanie?
- Nie mam do ciebie siły, Mrówczyńska. Jak ty sama ze sobą
wytrzymujesz?
- Nie wytrzymuję.
- No tak… Dobra, Mrówczyńska. Na następną sesję wybierz
sobie tę emocję i się z nią zapoznaj, oswój, przyjrzyj się jej, a
następnie zrób z nią wywiad. Porozmawiamy o tym następnym
razem.
- Ale…
- Ja ciebie proszę, ty już nie doszukuj się więcej dziury w
całym. Nie wynajduj przeszkód i nie zamykaj się na siebie i
innych! Ty wiesz, tylko sama sobie tę wiedzę odbierasz. Idź już
i pamiętaj o zadaniu!

Pobrano z http: //anka-mrowczynska.com

1 7



- Dobrze plose pani. Do widzenia.

No to, to będą jaja. Mrówczyńska ma opowiadać o emocjach?
Nauczyć się ją rozpoznawać i nazywać? Przecież jedyna
emocja, którą ona odróżnia, to smutek. Cokolwiek by się nie
działo, zawsze jest jedna odpowiedź „Smutno mi”.
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SESJA III – DALSZE OSWAJANIE EMOCJI - ZŁOŚĆ

- Dzień dobry, pani Psycholog.
- Witaj Mrówczyńska, siadaj.
- A gdzie Autorka?
- Zaraz przyjdzie.

(W gabinecie pojawia się Autorka, głośno trzaskając drzwiami.)

- Autorko, co się stało?

Pani Psycholog, jestem tak bardzo wkur... wkurzona! Robiłam
korektę, nie zapisałam i wszystko poszło się jeb... Prąd mi
wyłączyli bez ostrzeżenia! Wybiegam na klatkę, a tam gość z
elektrowni zmienia licznik. Spojrzał na mnie i mówi „To ktoś był
w domu? Mam nadzieję, że nic nie popsułem.”, i uśmiecha się
głupio. Jak mu puściłam wiązankę...

- Nic dziwnego.

Niech pani spojrzy na Mrówczyńską.

- Mrówczyńska, co ci jest? Dlaczego się tak skuli łaś?
- Nie chce mi się żyć.
- Ale dlaczego?
- Mam dość. . .

Ja chyba wiem, o co chodzi. Jestem taka wściekła! Co za
burak z tego kolesia! Napiszę na niego skargę i go zwolnią!

- Proszę. . . Nie!

Dlaczego?
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- On na pewno nie chciał! Błagam, nie rób mu nic!
- Mrówczyńska, o co ci chodzi? Czemu tak dziwnie reagujesz?
- Chcę umrzeć!
- Ale dlaczego?
- Nie wiem.. . Mam dość wszystkiego!

Ha, ha, ha, ha! Ona tak reaguje na moją złość! Nie mogę! Ja
się wściekam na obcego faceta, a ta chce się zabić!

- Mrówczyńska, czy to prawda? To o to chodzi?
- Bo. . . ja się boję. . .
- Czego?

Gówna psiego! Wpada w panikę, gdy ktoś się przy niej
denerwuje.

- Ty nic nie rozumiesz!
- Ja też nie rozumiem, wytłumacz nam.
- Nic nie ma sensu. . .

Pani Psycholog, mogę prosić na słówko?

Myślę, że ona ma problemy z zaakceptowaniem złości. Sama
nie potrafi jej wyrażać, ale i nie potrafi reagować na czyjąś. Coś
pani pokażę, tylko proszę mi nie przeszkadzać, ok?

- Ała! Autorko, dlaczego mnie kopnęłaś. . .?

Bo jesteś głupia i przez ciebie mamy same problemy!

- Masz rację. . . przepraszam.. .

I co mi po twoich przeprosinach?
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- Przepraszam.. .

Głucha jesteś? Co mi to da, że mnie przeprosisz? Marnujesz
nam życie!

- Wiem.. . przepra. . . błagam! Wybacz mi! Proszę, ja już więcej
nie będę! Błagam!
- Brawo Autorko. Już widzę, o co chodzi. Mrówczyńska,
dlaczego tak zareagowałaś na złość Autorki?
- Bo ona ma rację. . . powinnam umrzeć! Byłoby wam lepiej beze
mnie.

Aha... Bo tego, że wszystkie trzy jesteśmy jedną osobą
oczywiście nie pamiętasz, nie? Że bez ciebie nie możemy
istnieć?

- Ale. . .
- Mrówczyńska, co poczułaś, gdy Autorka zachowała się w ten
sposób w stosunku do ciebie?
- Smutek.
- Złość?
- Nie!
- Nie zezłościło cię to?
- Spowodowało myśli samobójcze.
- Dlaczego?
- Bo ona ma rację.
- Mrówczyńska, rozłóżmy tę sytuację na czynniki pierwsze.
Autorka podeszła do ciebie i bez powodu cię kopnęła, po czym
zaatakowała cię słownie.
- Miała rację. . .

No tak, bo ty jesteś workiem treningowym, nie?

- Zastanów się, Mrówczyńska. Gdyby Autorka postąpiła tak w
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stosunku do mnie, też byś jej broniła?
- Yyy. . . chyba nie. . .
- No właśnie.

Ona tak się boi złości, że automatycznie przyjmuje rolę ofiary.
Bo jest ofiarą – losu!

- Nie mów tak. . . Proszę…

Nie becz, głupia! Zezłość się na mnie!

- Nie.

Mówię ci, zezłość się buraku jeden!

- Autorko, czy ty przypadkiem nie przesa. . .

Proszę mi zaufać. Zdenerwuj się!

- Nie. . .

Nakrzycz na mnie nieuku! Ośle jeden zburaczały! Jesteś
beznadziejna! Nic nie potrafisz!

- ODPIERDOL SIĘ!
- Mrówczyńska. . .
- Przepraszam, ale ona. . .

Nie przepraszaj!

- Autorka ma rację. Nie przepraszaj! Bardzo dobrze, że się w
końcu otworzyłaś. Jak się teraz czujesz?
- Winna.
- Dlaczego?
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- Bo się zezłościłam.
- Uważasz, że złość jest zła?
- Tak!
- Dlaczego?
- Nie wiem.. .

Co za sierota. Myśli coś, ale nie wie dlaczego.

- Bo złość krzywdzi i rani!

Czyli jednak wiesz. Dlaczego ty nie możesz po prostu mówić,
tylko wszystko trzeba z ciebie wyciągać?

- Autorko, zostawmy to. Mrówczyńska uważasz, że złość
krzywdzi i rani, tak?
- Tak.
- A co w sytuacji , gdy czyjeś zachowanie ci nie odpowiada?
Gdy chcesz, żeby ktoś przestał robić to, co robi?

Jak to, co? Nie odezwie się ani słowem! I jeszcze czuje się
wielce pokrzywdzona, biedaczyna...

- Dlaczego nie chcesz zwrócić temu komuś uwagi, że nie
życzysz sobie takiego zachowania?
- Żeby nie pomyślał, że jestem.. .
- Jaka?
- . . .

Niewdzięczna! I czego beczysz, smarkaczu?

- Nie mów tak. . .

Jak?
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- Daj mi spokój. . .

O proszę, jeszcze się obraziła! A wiesz, że obrażanie się to
forma wyrażania złości? Tylko w taki bezsensowny bierno
agresywny sposób. Zamiast powiedzieć, o co ci chodzi. Nawet
podnieść głos! Ty wolisz zamknąć się w sobie i rozmyślać nad
tym, jaka jesteś biedna i pokrzywdzona. A potem się dziwi głąb
jeden, że jej wszyscy na głowę wchodzą!

- Czemu tak na mnie patrzysz, Mrówczyńska? Autorka używa
ostrych słów, ale ma rację. Wyraża swoją złość. Ty też
powinnaś. Wiesz, czym jest złość?
- Emocją.
- Też. A czym jeszcze?
- Nie wiem.. .

To pomyśl, baranie!

- Ale ja naprawdę nie wiem.. .
- Energią, Mrówczyńska, pewną energią. A co się dzieje, gdy
energii jest za dużo?
- Eksploduje?
- Właśnie! Nie wyrażasz swojej złości. Więc co się z nią dzieje?

- Kumuluje się?
- Dokładnie!

Nie wierzę. Mrówczyńska rozmawia! Polejcie mi wina, to trzeba
opić!

- Złość się w tobie gromadzi, jest coraz większa. Nie dajesz jej
upustu, więc nie może jej ubyć. Aż dochodzi do sytuacji , kiedy. . .

Łapiesz za żyletkę i heja! Chlastasz się, jak idiotka!
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- Daj jej już spokój, Autorko. Kiedy tej złości, czyl i energii ,
uzbiera się w tobie tak dużo, że nie jesteś w stanie jej dłużej
trzymać w środku, dochodzi do eksplozj i , jak to nazwałaś. I
zaczynasz działać impulsywnie, tnąc się, upijając, wieszając.
Rozumiesz już, czemu wyrażanie złości jest tak ważne?
- Chyba tak. . .
- Dobrze, zatem zrobimy małe ćwiczenie.
- Ja nie chcę. . . Nie potrafię. . .
- Wiem, że nie chcesz się angażować. Mimo wszystko proszę,
byś spróbowała. Dobrze?
- Dobrze. . .
- Autorko, zaczynaj.

Ekhem! (Autorka głośno odchrząknęła). Józefino, zapraszam!

- Józefino?
- Józefino? Autorko, co ty. . .

Cicho, idzie! (Do gabinetu z rozmachem weszła kobieta w
stroju roboczym, krótko ścięta, z fochem na twarzy i kilkoma
kartonami, zza których ledwie było ją widać).

- Mrówczyńska, tu się ukryłaś! Wszędzie cię szukałam!
Przyszła dostawa kartonów, trzeba to wszystko rozpakować, a
ty sobie pogawędki urządzasz? I jak zapakowałaś ostatnią
partię towaru? Było dziesięć reklamacji ! Zobacz, co tu
narobiłaś! I le tego styropianu powpychałaś do tych paczek?!
- Ale przecież. . .
- Co przecież? Co przecież? Mówiłam ci, że masz dawać mniej
styropianu!
- Ale dałam mniej i powiedziałaś, że jest za mało i mam dać
więcej. . .
- Co?! Ja tak powiedziałam? Ty nieuku! Nic nie potrafisz
zapamiętać! Jesteś beznadziejna!
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Mów prędzej. Nie będziemy tu siedzieć w nieskończoność.

- Kiedy mówiłam, że coś mi nie odpowiada, słyszałam w
odpowiedzi, że jestem.. . jestem.. .

Niewdzięczna!

- Daj jej mówić, Autorko.
- Często było tak, że czułam się potraktowana
niesprawiedl iwie. Gdy próbowałam o tym powiedzieć, mówil i ,
że powinnam się wstydzić, bo mam najlepszych rodziców na
świecie. I nikt nie ma lepszych, a ja nie umiem tego docenić,
więc jestem niewdzięczna. Ja już nie chcę. . .

Nie becz, głupia!

- Daj jej spokój, Autorko. Mrówczyńska ma prawo źle się czuć.
Wraca do bolesnych wspomnień i mówi o nich. Wykaż się
odrobiną zrozumienia.

No już dobra, dobra. Niech pani będzie...

- Kiedy rodzice tak mówil i , jak się czułaś?
- Odrzucona, zawstydzona, niekochana. . .
- Czyli w twoim młodziutkim umyśle powstało takie powiązanie:
jeśl i okażę złość, będę odrzucona, zawstydzona i niekochana.
Tak?
- Chyba tak.
- Dobrze. Przejdźmy dalej. Czułaś, że nie możesz okazać
złości i poczuć ulgi. Jakie emocje to w tobie budziło?
- Czułam się niezrozumiana.
- Domyślam się. Co jeszcze?
- Nie wiem.. .
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Ej, młoda, wyobraź sobie taką sytuację. Ktoś cię związał i nie
możesz się ruszyć. Wszystko cię już boli, bo krępujące cię liny
mocno się wrzynają w ciało. Chcesz się uwolnić, ale nie
możesz. Co wtedy byś czuła?

- Bezsilność, bezradność, beznadziejność, frustrację.
- Świetnie, Autorko! Widzisz, Mrówczyńska, to są analogiczne
sytuacje. Ta kumulująca się w tobie złość, była taką liną.
Chciałaś się uwolnić od niej, bo sprawiała ci ból. Ale nie
mogłaś, bo bałaś się odrzucenia. Pojawiły się w tobie
bezsilność, bezradność, poczucie beznadziei. Ale jednocześnie
było w tobie dużo złości.
- Czyli . . . to dlatego, gdy ktoś się na mnie złości, jestem smutna
i chcę się zabić?

Ona jest genialna! Nie wierzę własnym uszom! Pani Psycholog,
sukces nad sukcesami!

- Tak, Autorko, tak. . . Mrówczyńska, to jest częściowo dobry
wniosek. Na razie idźmy dalej. Niemożność wyrażenia złości
spowodował, że czułaś się sfrustrowana, bezsilna. Pojawiał się
więc smutek i rozpacz. W żaden sposób nie umiałaś dać
upustu tym emocjom. Kumulowały się w tobie. Musiałaś je
jakoś z siebie wyrzuć. Skoro nie mogłaś ich wyrzucić na
zewnątrz, to. . .?
- To?

Skup się! Tak dobrze ci szło! Pomyśl przez chwilę.

- Nie wiem.. .

To spójrz na swoją pochlastaną łapę, a się dowiesz!

- Zaczęłam złość wyładowywać na sobie?
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TAK!

- Tak, Mrówczyńska. Znalazłaś sposób na odreagowywanie
tych bolesnych emocji . Niestety tym sposobem były
autodestrukcja i autoagresja.
- Rozumiem już.

Niemożliwe! Skoro jesteś już taka hop do przodu... Józefino! O,
Józefino, gdzie jesteś?

- Nie!
- Autorko, zaczekaj. Jeszcze nie skończyłam. Mrówczyńska,
pamiętasz, jak mówiłam, że są dwie możliwe reakcje na czyjąś
złość i agresję?
- No tak.
- Tak właściwie są trzy, ale to zostawmy. Reagowałaś na złość
Józefiny biernie i chłonęłaś jej emocje, prawda?
- Tak.
- A jak w sposób czynny mogłabyś się zachować?
- Powiedzieć, że sobie tego nie życzę?

Po stokroć tak!

- Ale ja przecież jej to mówiłam!
- Opowiedz mi o tej sytuacji .
- Ona do mnie – zrób jedno. Zaczęłam robić. A ona – zrób
drugie. Zostawiłam pierwsze i zaczęłam robić drugie. A ona na
mnie naskoczyła, że robię to drugie, zamiast robić to pierwsze.
I nie wytrzymałam.
- I co zrobiłaś?
- Wydarłam się na nią „No przecież się, kurwa, nie rozerwę!”.

Moja szkoła!

28

Pobrano z http: //anka-mrowczynska.com



- I co było dalej?
- Chwilę był spokój, a potem znów to samo. Widzi pani? To nie
działa.

Chwila, chwila. Było znów to samo i co zrobiłaś?

- No. . . nic, bo to nie podziałało.

Niech cię jasny piorun strzeli! Nie mam już siły! Zaraz wyjdę z
siebie i stanę obok! Wychodzę!

- Zaczekaj, Autorko. Mrówczyńska, i le tam pracowałaś?
- Cztery miesiące.
- Jak często Józefina się tak zachowywała w stosunku do
ciebie?
- Codziennie.
- I le razy sprzeciwiłaś się takiemu traktowaniu?
- Raz.
- Rozumiesz, do czego zmierzam?
- Nie bardzo. . .

Trzymajcie mnie, bo zaraz ją wykreślę z tej książki! Niech cię,
Mrówczyńska... Po tej autoterapii sama będę musiała się
leczyć. Jak krowie na rowie. Ona traktowała cię tak przez
cztery miesiące i sobie na to pozwalałaś. Nauczyłaś ją więc, że
może sobie na to pozwalać. Postawiłaś się raz. Raz, na...
cztery miesiące, licząc dwadzieścia jeden dni w miesiącu, to
daje osiemdziesiąt cztery. Osiemdziesiąt cztery razy osiem...
Ma ktoś kalkulator? A nieważne. Sześćset siedemdziesiąt dwie
godziny razy sześćdziesiąt... Czterdzieści tysięcy trzysta
dwadzieścia minut. Ile czasu zajęło ci wykrzyczenie tego
sprzeciwu? Liczmy minutę, choć było to prędzej dziesięć
sekund... Ale przyjmując, że zajęło ci to minutę... twój sprzeciw
trwał w przybliżeniu dwadzieścia pięć dziesięciotysięcznych
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procenta czasu, który z nią spędziłaś! Teraz rozumiesz,
dlaczego nie zadziałało to na dłuższą metę?

- Powinnam była robić tak częściej?

Tak, ośle jeden ciężko rozumujący!

- No trudno. Co się stało, to się nie odstanie.

Grupo się mylisz, jeśli wierzysz w to, że ci odpuszczę! Nie będę
więcej przez ciebie cierpieć! Będziemy tu siedzieć tak długo, aż
zaczniesz się zachowywać jak człowiek. Józefino, ale już do
gabinetu!

- Mrówczyńska, tu jesteś! Wszędzie cię szukałam! Towar źle
zapakowany, styropianu za dużo!

Mrówczyńska, bo mnie szlag jasny trafi! Czemu masz łzy w
oczach? Reaguj! O czym przed chwilą rozmawiałyśmy?
REAGUJ do jasnej cholery!

- Józefino, w tej chwil i przestań! Nie życzę sobie, żebyś mnie
tak traktowała! Nie jesteś moją szefową!
- Ty nic nie umiesz! Wszystko robisz źle!
- Bo mi mącisz w głowie cały czas! Raz mówisz jedno, zaraz
drugie. Wprowadzasz nerwową atmosferę. Specjalnie tak
mieszasz, żebym miała mętl ik w głowie. Dowartościowujesz się
w ten sposób?
- Nic nie umiesz!
- A zamknij się w końcu! Daj mi robić swoje. Jeszcze jedno
słowo, a słowo daję, że. . .
- Autorko, przerwij to.

Ale robi się ciekawie!
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- Przerwij to, mówię.

Józefina, fru stąd! Ale już, poszła mi!

- Mrówczyńska, oddychaj spokojnie. Tej jędzy już nie ma.

No, no. Mrówczyńska, nie spodziewałam się tego po tobie!

- Ale co. . . źle?
- Dobrze! Bardzo dobrze!
- To czemu pani przerwała?
- Bo powoli zaczynałaś tracić nad sobą kontrolę. Nie chciałam
dopuścić do większej eskalacj i złości i agresj i .

Ej, Bambino, jak się czujesz?

- Wspaniale!
- Opisz, co czujesz.
- Czuję się taka. . . wolna, lekka, zadowolona z siebie! Nie czuję
się już jak ostatni śmieć.
- Fantastycznie! O to nam właśnie chodziło. Jak widzisz, nie
musisz bać się okazywania złości. Co więcej, przekonałaś się
na własnej skórze, że wyrażanie złości może poprawić twoje
samopoczucie. Możesz dzięki temu poczuć ulgę.
- Dziękuję! Dziękuję wam kochane! Już będę się złościć,
obiecuję!

Pani Psycholog, oby tylko się nie okazało, że obudziłyśmy
jakiegoś potwora... Może trzeba by ją jakoś poskromić?

- Spokojnie. Na wszystko przyjdzie czas. . . Aha, Mrówczyńska,
jeśl i chodzi o ten wniosek, że zamiast wyrażać złość jesteś
ofiarą, to zakłamanie. Przyjmowanie fałszywej rol i .
- Jak to?
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- Raniąc siebie, ranisz najbl iższych. Jesteś więc sprawcą. Ale o
tym porozmawiasz z prawdziwym terapeutą.
- Ale. . .

Żadnych „ale” Mrówczyńska! Słuchaj pani Psycholog, bo wie co
mówi. Koniec na dzisiaj!
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