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„Psychologia i duchowość, tak jak je generalnie pojmuję, (…) nie rozwiązują twoich 
problemów. Zamieniają jedynie jeden problem w drugi. Czy nigdy cię to nie 
zastanawiało? Miałeś problem, teraz zamieniłeś go na inny. Zawsze tak będzie, 
dopóki nie rozwiążemy problemu zwanego – ty sam.” 

 

                                                                 Anthony de Mello, Przebudzenie 

 

„Przekazuje wam prostą zasadę moralną: nigdy nie działajcie wbrew naturze. Nawet, 
jeśli wszyscy Buddowie wszystkich czasów sprzeciwiliby się tobie, nie przywiązuj do 
tego wagi. Rób to, co słuszne, a czego nie można określić za pomocą świętych pism 
czy kryteriów zewnętrznych. Posłuż się kryterium wewnętrznym. Dobre jest to, co 
cię uszczęśliwia. Moralne jest to, dzięki czemu doświadczasz błogości. Jedynym 
grzechem jest postępowanie, które wiedzie Cię do cierpienia. Należy unikać tego, co 
oddziela cię od samego siebie. Oświecenie to radość bez przyczyny. Zawsze byłeś 
oświecony. Nie istnieje żaden sposób na uniknięcie oświecenia.”  

 

                                                           Osho, Księga ego. Wolność od iluzji 

www.e‐bookowo.pl 
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WSTĘP 
 

Rozmowy o życiu to zapis rozmów z kilkudziesięciu spotkań dziennikarki 

i psychoterapeutki. Rozmów okraszonych humorem, ale i zadumą nad 

trudnym nieraz człowieczym losem, nad dysfunkcyjnymi czynnikami, które 

są obecne w naszej kulturze i cywilizacji, pomimo ich względnie wysokiego 

poziomu rozwoju, a które powinny już dawno z niej zniknąć. Postanowiłam 

oddać do rąk Czytelnika ten zbiór mądrości z, jak się można przekonać, 

pogranicza zdrowego rozsądku, bo tylko dzięki tak odważnym krokom 

zbudujemy nowy, piękny świat. 

 

www.e‐bookowo.pl 
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VIII SPOTKANIE ŚMIERĆ 
 

 

– Dziś chcę poruszyć temat, spychany z głównej sceny życia ludzkiego, 
jakim jest śmierć. 

– Tak, masz rację, że wypieramy ze świadomości to, że kiedyś przyjdzie nam 

zdać bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy egzamin z życia, jakim jest 

dokończenie żywota. To temat tabu w naszej kulturze. Nie rozmawiamy 

o śmierci, nie przeżywamy jej. Umieramy po cichu, schowani przed światem. 

Bo to brzydkie, straszne, a my jesteśmy przecież panami tego świata, 

zbudowaliśmy wielką cywilizację komputerów i Internetu. Śmierć 

świadczyłaby o tym, że tak nie jest, że wiele jeszcze mamy do zrobienia, że 

czeka nas eksplozja do wewnątrz siebie.  

– Co myślisz o niedawnej sytuacji, kiedy to stacje telewizyjne nie 

chciały nadawać clipu Marysi Sadowskiej Jest dobrze, bo piosenkarka 
zagrała w nim ożywającego trupa? 

– Dziwi mnie sprzeciw, jaki budzą zwłoki człowieka. Jeszcze do niedawna 

w domach naszych dziadków, po śmierci członka rodziny czuwano przy jego 

zwłokach, na pogrzebie otwierano trumnę z jego ciałem i fotografowano je na 

pamiątkę. Mój ojciec podobnie żegnał swoją matkę. 

– Umarł Ci ktoś bliski? 

– Babcia i koleżanka z liceum. Obydwu dziadków też nie mam, ale ich nie 

pamiętam, byłam maleńka, gdy umarli.  

www.e‐bookowo.pl 

– Jak przeżyłaś ich śmierć? 
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– Na pogrzebie koleżanki nie byłam. To była daleka koleżanka. Zmarła 

w szpitalu. Była tam tylko na obserwacji, bo spadła ze schodów na budowie. 

To było zaskoczenie dla wszystkich. Miała dwadzieścia sześć lat. 

Z narzeczonym budowali dom pod Opolem. To tam wydarzył się pechowy 

upadek, który doprowadził do jej śmierci. Z pogrzebem babci było trochę 

inaczej. Nie mam dobrej relacji z ojcem, więc on sam załatwiał wszystkie 

sprawy związane z ceremonią. Zresztą powiedział mi, że chce być sam. Wiem, 

że mył babcię przed tym, jak została ubrana w ostatnią drogę. Nie życzył 

sobie też, by ktokolwiek mu składał kondolencje. Byłam na pogrzebie, ale nie 

potrafiłam płakać. Może byłam trochę smutna… Moja babcia była bardzo 

dumną kobietą. Zawsze trzymała mnie na dystans.  

– A jak radzisz sobie z takimi tragediami jak ta mająca miejsce 

11 września 2001 roku w USA, czy innymi atakami terrorystycznymi na  
świecie? Jak sobie z nimi radzić? 

– Większość naszych czytelników pewnie jest wierząca, więc radziłabym się 

im modlić. Modlitwa ma zbawienny wpływ na ludzkie życie. Wiara przyjęta 

w wyniku łaski czyni cuda. Czy wiesz, że anonimowi alkoholicy w terapii 

mają za zadanie w rezultacie odnieść się do siły większej niż oni sami? Myślę 

tu o Bogu. Niewierzącym pozostaje medytacja, refleksja. Wszystkim 

radziłabym wtedy bardziej zająć się sobą. Gdy płaczemy nad „rozlanym 

mlekiem”, tak naprawdę opłakujemy własną śmierć. Jeśli jednak zbiera nam 

się na płacz, nie tłummy go za żadne skarby! Przyznam, że i mnie zdarza się 

wzruszyć do łez i nie spać w nocy. Terroryzm na świecie burzy pewien 

porządek. Giną niewinni ludzie. Choć są teorie, mówiące o tym, że w ten 

sposób natura reguluje liczbę ludzi na świecie. Ziemia jest przeludniona. 

Holokaust był taką regulacją. 

www.e‐bookowo.pl 

– Co czułaś, gdy umierał Jan Paweł II i tragicznie zginął Lech Kaczyński 

z żoną i wieloma najważniejszymi politykami aktualnej sceny 
politycznej? 
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– To dwie różne śmierci. Jan Paweł II zmarł śmiercią naturalną, można się 

było tego spodziewać, przeżył osiemdziesiąt pięć lat – to jak na mężczyznę 

dużo. Jego odejście było moim zdaniem przełamaniem pewnego tabu 

krążącego wokół śmierci, gdyż cały świat okiem mediów towarzyszył mu 

w umieraniu. Papież okazał się niezłym happenerem. To był udany zabieg 

z jego strony przerzucenia mostu pomiędzy życiem i śmiercią.  Wykorzystał 

własną śmierć, by zbawiać ludzi. Byłam pod wrażeniem jego postawy, 

poruszyła mnie. Nie zgadzam się z nim w wielu kwestiach, ale nie ulega 

wątpliwości, że niekiedy bywał wielkim człowiekiem. Lech Kaczyński z żoną, 

ekipą PiS, posłami z PO, PSL i SLD, Anną Walentynowicz, ostatnim 

prezydentem na uchodztwie i dowódcami polskich sił zbrojnych zaś zginęli 

tragicznie. Wielu z tych ludzi mogło jeszcze pożyć. To mi uświadomiło, jak 

życie jest kruche. Pomijam już fakt, że z tym wypadkiem może być związany 

bardziej niż myślimy Lech Kaczyński, jego buta, upór i lekkomyślność. Raz 

już się tak zdarzyło, że wymagał od pilota lądowania w trudnych warunkach 

– gdy lecieli do Gruzji, gdzie w miejscu docelowym miały miejsce działania 

wojenne. Pilot sprzeciwił się prezydentowi, lądował gdzie indziej, za co 

Kaczyński chciał go postawić przed Trybunałem Stanu. Nie udało mu się to 

tylko dlatego, że to pilot decyduje o samolocie w trakcie lotu. Ale z pracy ten 

człowiek odszedł, nie lata już. No, więc być może i tym razem prezydent 

wtrącił się do operacji kierowania samolotem? I pilot tym razem posłuchał 

prezydenta i lądował w trudnych warunkach pogodowych z opłakanym 

skutkiem… To teoria mojej mamy, zgadzam się z nią, zwłaszcza, że poparł ją 

w jakimś wywiadzie Wladimir Żirinowski z nacjonalistycznej partii w Rosji. 

Pewnie niewielu jeszcze kiedykolwiek będzie miało odwagę o tym mówić 

głośno. Lech Kaczyński stał się bohaterem.  

– Boisz się własnej śmierci? 

www.e‐bookowo.pl 

– Podobno ludzie przyjmujący neuroleptyki żyją dłużej, więc mam jeszcze 

czas, by zacząć się bać (śmiech). Gdy byłam mała, śmierć bardziej mnie 

zajmowała. Gdy zdechł mi chomik, wsadziłam go do słoiczka i zakopałam 

w parku pod drzewem, by za jakiś czas zobaczyć, co się z nim stanie. Ale do 
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rzeczy, są dwa stanowiska w sprawie nieznanego. Jedno mówi, że boimy się 

nieznanego. Wojtek Eichelberger na przykład powtarza, że wolimy „znane 

piekło od nieznanego nieba”. Drugie mówi, że nie możemy bać się 

nieznanego, bo nie wiemy przecież, co nasz czeka. Jak możemy się więc tego 

bać? 

– Tak mówił Osho. 

– Tak. Ja skłaniam się w stronę tego drugiego. Nie wiem, co jest za rogiem, 

jeżeli wcześniej tam mnie nie było, więc jak mogę się tego bać?! Poza tym żyję 

tak, jakbym świętowała. Gdy będę umierała, będę się cieszyć na spotkanie 

z nowym, będę go ciekawa. Będę wdzięczna za to, co było i nie będę chciała 

do tego wracać. Ja żyję w wieczności. Wieczność to tu i teraz. W wieczności 

jestem nieśmiertelna.  

– Wierzysz w życie po śmierci? 

www.e‐bookowo.pl 

– Nie wierzę w reinkarnację, ale wierzę, że człowiek jest energią i coś się z nią 

po jego śmierci musi dziać. Nie byłam blisko z babcią, ale była moją babcią, 

jestem krwią z jej krwi, i przeżyłam coś dziwnego po jej śmierci. Moja babcia 

miała zwyczaj kiwania nogami, gdy siedziała na krześle czy kanapie. 

Pewnego dnia zauważyłam, że i ja to robię. Wiedziałam jednak, że to nie jest 

normalne, że to jakiś znak od niej…, że teraz ona i jej zwyczaje są częścią 

mnie. Pomyślałam nawet, że moja noga to jej kiwająca się noga… Nie 

nauczyłam się tego od niej, to nie było coś, co mi przekazała w genach, ale to 

się wydarzyło dopiero po jej śmierci. To jednak naturalne, co się wydarzyło. 

Wielu ludzi ma podobne doświadczenia ze zmarłymi. Nawet zwierzęta jakoś 

reagują na śmierć. Moja mama opowiadała, że gdy zmarł jej ojciec, nasz pies 

zniszczył tapicerkę na drzwiach wejściowych do domu. Tłumaczyła to tym, że 

jej tata po śmierci przyszedł do niej do mieszkania się pożegnać, a Tawi się 

go wystraszył. W okresie, gdy należałam do chrześcijańskiej wspólnoty, 

kolega dał mi do przeczytania książkę Życie po życiu. Napisał ją Raymond A. 

Moody o doświadczeniach śmierci klinicznej. Można tam poczytać o wielu 
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dziwnych, tajemniczych historiach spoza tego świata. W niektóre trudno 

uwierzyć.  

I ciekawostka na koniec – czy wiesz, że w niektórych kulturach, gdy ktoś 

odchodzi do wieczności, jego rodzina cieszy się z tego? Świętują. I to nie ze 

względu na to, że zmarłemu było dotychczas źle na ludzkim padole. Może 

z tego powodu, że wiele sobie obiecują po tym, co będzie po śmierci? Także 

chrześcijanie wierzą, że śmierć jest początkiem nowego życia w domu Ojca. 

Anthony de Mello uważa jednak, że jednym ze znaków przebudzenia jest to, 

że nie interesuje cię to, co będzie w przyszłym życiu… 

– Wierzysz w to, że zwłoki ojca Pio nie uległy rozkładowi i święty 
pachnie fiołkami? 

– Wiem, że zwłoki mojej babci nie pachniały specjalnie, ale jej trup był 

jedynym, z którym obcowałam blisko. 

– Tym razem nie będę parafrazować mistrza Twardowskiego. Po prostu 
go zacytuję: śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. 

– Ja bym podsumowała naszą rozmowę inaczej. Dajmy odpocząć innym. 

Bądźmy dobrzy dla siebie, wsłuchujmy się w głos swojego sumienia, wtedy 

skutkiem ubocznym będzie ład na świecie. Nawet śmierć go nie przemoże. 

www.e‐bookowo.pl 

– Też ładnie powiedziane (śmiech)! 
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XI SPOTKANIE MEDIA 
 

 

– Pracujesz także w Telewizji Polskiej, prowadzisz tam program, 

o którym już rozmawialiśmy, więc masz orientację w świecie mediów, 
porozmawiajmy dziś o tej rzeczywistości. 

– Praca w mediach to kawał ciężkiego chleba do zgryzienia. Na pewno wiesz, 

o czym mówię, jesteś dziennikarką.  

– Tak, jestem freelancerką, pracuję dla kilku tytułów.   

– Również taka praca daje zadowolenie, gdy ma się do niej dystans. Tam 

niczego nie można brać na poważne. Mam na przykład kolegę, który pracuje 

w dzienniku lokalnym jako redaktor muzyczny. Zdarza mu się napisać coś 

niepochlebnego o jakimś artyście, a za tydzień jako dodatek do gazety 

wychodzi płyta tego muzyka. To jakaś schizofrenia! Idea mojego programu 

również stoi w sprzeczności z niektórymi przedsięwzięciami Telewizji. Pewnie 

Tobie też się to przydarza (śmiech). 

– Jaki Twoim zdaniem trzeba mieć charakter, by pracować w gazecie 
czy w telewizji? 

– W gazecie nie trzeba „mieć wyglądu”. I tu i tam należy być wścibskim, 

wszędobylskim, podłym robakiem. 

– Nie przepadasz za dziennikarzami? 

www.e‐bookowo.pl 

– Nie, nie o to chodzi, ale gdy jest się miłym, niczego się nie załatwi. Ale masz 

rację, czasem należy być miłym. Z wojewodą trzeba niekiedy pożartować, 

jakiemuś kuratorowi napisać zachęcającą zapowiedź wystawy. Trzeba być 
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wszechstronnie uzdolnionym robakiem. Oczywiście w mediach lokalnych 

tego tak się nie odczuwa, jak w Warszawie. Tam to dopiero pracują padalce.  

– Ja też jestem podłym robakiem, tak mnie odbierasz? 

– Ty też zadajesz trudne pytania i skłaniasz mnie do szczerych odpowiedzi. 

– Dyplomatyczna odpowiedź.  

– Medialna (śmiech). 

– Czy praca dziennikarza wiąże się z jakimś niebezpieczeństwem? Czy 
spotkałaś się z jakimiś groźnymi sytuacjami? 

 – Ja osobiście nie mogłabym pracować jako dziennikarz śledczy, bo bałabym 

się o swoje życie. Do Telewizji swojego czasu przychodził udzielać wywiadu 

dziennikarz z Gazety Wrocławskiej, który napisał serię artykułów 

o złomiarzach, którzy kradli szyny torów kolejowych. Wiem, że organizował 

też zasadzkę na skupujących złom. Chciał sprzedać im ukradziony towar. 

W krzakach ukrywałby się jego fotograf, który robiłby zdjęcia tym ludziom. 

On się jednak jakoś nie bał chodzić po ulicy… Kiedy indziej, znajomy fotograf 

odwoził mnie do domu. Jechaliśmy śródmieściem i zauważyliśmy wypadek 

samochodowy. Oczywiście musieliśmy się zatrzymać i zrobić zdjęcia, bo on 

i tak musiałby się tam tego dnia udać. A rozbite auto się paliło… Na 

szczęście nie było ofiar. 

– Dziennikarze, a może bardziej fotoreporterzy narażeni są na okrutne 

sceny, obcowanie z ofiarami wypadków. Często zanim dotrą do szpitala 
i obejrzy ich lekarz. 

www.e‐bookowo.pl 

– Tak, zwłaszcza, że niektóre gazety lubują się w okrucieństwie. Pokazują 

człowieka zagryzionego przez psa, dziecko, które straciło nogę pod 

tramwajem czy zastrzelonego dziennikarza w Iraku. Ale za to im płacą. Im 

bardziej makabryczna scena, tym więcej. Tabloidom zależy na sensacji. Tam 

sensacja goni sensację. Nie mogłabym pracować w takiej gazecie.  
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– Wierzysz mediom? 

– Gdy zginął Lech Kaczyński, słyszałam w radiu jedną z pierwszych 

wypowiedzi Lecha Wałęsy o tym wypadku. Były prezydent powiedział, że źle 

się stało, bo nie wyrówna już z Kaczyńskim rachunków. To było w sobotę. 

W poniedziałek jeden z czołowych amerykańskich dzienników, nie przytoczę 

teraz tytułu, na pierwszej stronie umieścił zdjęcie Lecha Wałęsy ocierającego 

łzy. A potem Wałęsy nie było na pogrzebie Kaczyńskiego w Krakowie… 

– Ale to może świadczyć o dwulicowości Lecha Wałęsy! 

– To podam inny przykład. Gdy zmarł mój wujek, znany aktor teatralny, 

mnie, mojego brata i mamy nie było na jego pogrzebie. Był tam tylko mój 

ojciec, który jest jego bratankiem, przyjaciółka mojego taty i jej syn. A w 

Internecie następnego dnia była zamieszczona informacja o tym, że Igora 

Przegrodzkiego żegnał jego bratanek z żoną i synem. 

– Jakie gazety byś poleciała naszym czytelnikom? 

– Charaktery, magazyn psychologiczny dla każdego (śmiech), ale i Bluszcz, 

Zwierciadło, Sens. Mama po przeczytaniu przynosi mi Vivę i Galę. Uwielbiam 

czytać wywiady z aktorami! Mogłabym je nawet przeprowadzać, tyle już 

o nich wiem (śmiech). Czytuję też od czasu do czasu Politykę i Newsweeka, 

ale tylko wybrane artykuły. Nie interesuje mnie polityka. Wszystko warto 

czytać, kto nie czyta, nie podejmuje słusznych decyzji. 

– Nie interesują Cię pierwsze strony gazet? 

– Nie bawi mnie obłuda i zakłamanie. Jestem daleka od poprawności 

politycznej. Politycy to grupa bliska księżom. To źli, zepsuci ludzie. Chcą 

władzy, pieniędzy i wpływów. Mnie to jest obce. 

www.e‐bookowo.pl 

– Mówisz jak zdesperowany szaleniec, dzwoniący do gazety 
z pretensjami, że prezydentem nie został Donald Tusk. 
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– Jestem szalona (śmiech). Zaśmiecam sobie umysł poradami 

psychologicznymi i recenzjami wystaw z ostatnich stron gazet. Nie wiem, 

jakie media reprezentujesz, ale chyba sobie nie zdajesz sprawy, z jakimi 

problemami ludzie naprawdę przychodzą i dzwonią do gazet. Moja koleżanka 

z Telewizji opowiadała mi o mężczyźnie, który przyszedł do redakcji lokalnego 

dziennika, z którym kiedyś współpracowała z następującym problemem. 

Rozwiódł się z żoną, ale mieszkają razem z dziećmi, córką i synem, w jednym 

domu. Dostał pracę w Anglii jako ogrodnik i chce wyjechać, ale się boi, bo 

była żona nie pilnuje dzieci, a one ze sobą współżyją. I on by chciał, żeby 

gazeta o tym napisała.   

– My z kolegami śmiejemy się, że to jest „lepsze” od pisania o dziurach 

w jezdni czy zmianie rozkładu jazdy autobusów (śmiech). W dziale 

łączności z czytelnikami w lokalnym dzienniku można opowiadania 
grozy pisać.  

– Tak, tylko chodzi mi o to, że nikt czegoś takiego nigdzie by nie opublikował! 

To też pewne przekłamanie mediów. Gazety też funkcjonują „na pewnym 

zakresie”. Chodzi o emocje, ale nie skandal obyczajowy! Przynajmniej 

w Polsce (śmiech). 

– Więc uważasz, że u nas i tak jest „mały cyrk”… 

– Tak, Amerykanie przodują w naturalizmie. 

– A Twój program i zwierzenia Twoich pacjentów na wizji to nie 
ekshibicjonizm? 

– Wiesz, że w słowniku wyrazów obcych znaczenie słowa jezuita 

wytłumaczone jest w ten sposób, że jest to ktoś, kto jest fałszywy? Jezuita, 

bowiem zrobi wszystko, użyje wielu podstępów, odniesie się do wielu 

podłości, by nawrócić człowieka na wiarę w Boga. I ja jestem trochę takim 

jezuitą w Telewizji (śmiech). Nawracam ludzi. Ofiarowuję im błogość. 
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– Jak Ci się pracuje w Telewizji? 
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– Dziękuję, dobrze. Co oznacza to dobrze? Mówi się, że jak seks zaczyna 

nużyć partnerów, powinni zacząć filmować swoje zbliżenia. To przywraca 

radość i napięcie związane ze współżyciem. No, więc praca w telewizji budzi 

mnie z uśpienia. Nie pozwala poddać się rutynie zawodowej (śmiech). 

– Jesteś medialna? 
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– Jestem zwierzęciem medialnym! (śmiech). 
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XII SPOTKANIE SEKS 
 

 

– Jesteś kobietą wyzwoloną. Nie straszny Ci męski świat. Potrafisz żyć 

w pojedynkę, by być na serio z mężczyzną. Decydujesz się na partnerski 
związek z mężczyzną. Seks jest ważnym spoiwem tego związku... 

– Dziękuję Ci za tę diagnozę (śmiech). Jest super! Tak, seks się liczy. Jest 

nawet książka Osho pod tym tytułem. Seks się liczy. Polecam.  

Pewnie chcesz rozmawiać o seksie, żeby przyciągnąć czytelnika (śmiech). 

Wszyscy tak robią! Pisarze, malarze, wszelakiej maści artyści. 

– Mówiłaś przy okazji rozmowy o książkach, że Monologi waginy należą 
do Twoich ulubionych lektur. Rozwiniesz ten temat? 
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– Rzeczona książka jest o kobiecej seksualności i sprawach z nią związanych. 

Przyznam, że zanim ją przeczytałam, miałam opory, by po nią sięgnąć. 

Słyszałam, o czym opowiada i nie chciałam tego czytać. Byłam jeszcze 

wówczas pruderyjna, sama nie chciałam pamiętać o tym, że jestem 

seksualnym stworzeniem. Ale przyjaciółka mi ją po prostu przyniosła i się 

przełamałam. Przeczytałam ją. W końcu JK Rowling polecała czytać 

wszystko, co tylko człowiekowi wpadnie w ręce! Wówczas jeszcze do mnie nie 

dotarło, co oznacza pojawienie się w księgarniach i na liście moich lektur 

Monologów… Ale zrobiła na mnie takie wrażenie, że stale obrazy ukazane 

przez naszą imienniczkę, Eve Ensler, towarzyszyły mi w życiu. Kąpiąc się, 

nieświadomie zastanawiałam się, jak to jest przez całe życie nie doświadczyć 

orgazmu, przeglądając w lustrze myślałam, jak to jest mieć „dolne partie”, 

a nie pochwę, zacinać się przy goleniu włosów łonowych niepotrzebnie, na 

życzenie mężczyzny krwawić… Bo temu chce się małej dziewczynki, a nie 

dojrzałej kobiety! Przez pewien czas, gdy pewne rzeczy już sobie 
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poukładałam, przestałam golić nogi w proteście. Ale przyjaciółka 

wytłumaczyła mi, że to jest „dobre”, to znaczy usankcjonowane przez naszą 

kulturę i nie wypada tego nie robić. Miała rację (śmiech), ja się po prostu za 

bardzo przejęłam wymienioną książką, popadłam w drugą skrajność. 

– Jakie inne książki z tego zakresu poleciłabyś naszym czytelnikom? 

– Nie będę tu wymieniała tytułów książek naukowych, bo pewnie nie o takie 

Ci chodzi. Na przykład Katarzyna Janowska i Jacek Bomba napisali udaną 

książkę Kim jesteśmy, czyli o seksie. Ekspertem w tej dziedzinie jest Zbigniew 

Lew-Starowicz. Warto śledzić wszystko, co pisze, a często wypowiada się na 

łamach różnych magazynów. Jeśli chodzi o beletrystykę, duże wrażenie 

zrobiła na mnie lektura Pamiętników Fanny Hill. To wytrawnie podana 

historia prostytutki. Nie przychodzi mi teraz do głowy nic innego. 

– Jak wygląda w naszym kraju edukacja seksualna?  

– Brakuje jej. W szkołach, na uniwersytetach. Gdybym ja układała program 

nauczania w szkole podstawowej, zawarłabym w nim zajęcia obowiązkowe 

z radzenia sobie z emocjami i właśnie wychowanie seksualne, już nawet nie 

wychowanie do życia w rodzinie. To ostatnie nie podoba mi się. Usiłuje 

ominąć temat. Jest uszyte nie na miarę naszej epoki. 

– Czego byś uczyła dzieci o seksie?  

– Najważniejszego – że seks jest fizyczną postacią miłości. Że miłość na 

poziomie ciała przejawia się jako orgazm. Że orgazm to doświadczenie 

mistyczne. To religia! 

– Małe dzieci byś tego nauczała? 
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– Osho twierdzi, że w trzynastym, czternastym roku życia najgłębiej 

przeżywamy własną seksualność. Nigdy potem nie odczuwamy już takiej 

satysfakcji z seksu. 
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XVIII SPOTKANIE KSIĄŻKA 
 

 

– Porozmawiajmy o Twojej książce. 

– Co chcesz wiedzieć? 

– Jak ma na imię bohaterka utworu? 

– Ewa. Wszystkie moje bohaterki obdarzam tym imieniem, bo sama się tak 

nazywam, bo utożsamiam się ze swoją bohaterką i łatwiej jest mi tworzyć.  

– Piszesz o sobie? 

– Gdybyś tego nie wiedziała, nie zadałabyś tego pytania. 

– Podejrzewam, że wiele motywów Twojego utworu zaczerpniętych jest 
z przeżyć osobistych. Mylę się? 

– Tak, bohaterka obdarzona jest moją wyobraźnią, ma bogaty świat przeżyć 

wewnętrznych, a to rzutuje na to, co ją spotyka. Jest wrażliwcem, któremu 

ciężko przychodzi odnajdywanie się w realnym świecie. Ale radzi sobie. 

Choruje, pracuje, kocha. 

– Opowiesz coś o swoim procesie twórczym? 
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– Piszę wszędzie. No, chyba tylko swoim pacjentom nie przerywam na 

spotkaniach, by móc notować na karteczkach świeże pomysły, całe zdania 

i partie tekstu. Tragedię przeżywam, gdy nie mam czegoś do pisania pod 

ręką, a tak przecież czasem też się zdarza, gdy wracam z miasta obładowana 

zakupami... Powtarzam wtedy w myślach zdania i całe partie tekstu (śmiech) 

i marzę, by je jak najszybciej zapisać, by mi nie umknęły. Ponadto moi 

znajomi boją się ze mną rozmawiać, jak z Dorotą Masłowską, bo zamyślam 

się, a potem skrzętnie notuję to, co padło z ich ust. Są dla mnie inspiracją. 
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Wszystko, co mnie dotyka, jest inspirujące. Awaria światła, śmierć 

prezydenta. Raczej lepię prace z kawałków, niż wylewa się ze mnie całość. 

Dużo kreślę. Oczywiście przed przepisaniem tekstu do komputera (śmiech). 

– Chciałabyś wydać drukiem swoją książkę? 

– Jak każdy autor książki (śmiech). Wysłałam już fragment utworu do dwóch 

wydawnictw. Z obu otrzymałam informacje zwrotne. W pierwszym wydawca 

chciał opublikować mój tekst w formie e-booka,  próbował jednak ingerować 

w pracę, nie zgodziłam się na to i podziękowaliśmy sobie za współpracę. Ale 

pomógł mi wymyślić tytuł! Z drugiego wydawnictwa, wydającego książki 

papierowe, dostałam list, że moja proza nie sprawdzi się marketingowo. 

Cieszę się jednak i z tego. Nie każda początkująca pisarka zostaje 

zaszczycona choćby jednym słowem wydawcy. To potwierdziło moje 

przekonania, że utwór jest dobry. Boję się jednak spróbować znowu. 

– Czego się obawiasz? 

– Krytyki. Nie jestem na nią odporna. Łatwo jest mnie zranić. A moja proza to 

moje dziecko. Jestem jeszcze kobietą w ciąży, niedoświadczoną matką. 

– Ale w końcu Ci się uda opublikować pracę, wierzę w to, jesteś zdolna. 
Czy obawiasz się czegoś przed publikacją?  

– Owszem, czytałam kiedyś wywiad z Colinem Farellem. Aktor twierdził, że 

oglądając siebie na ekranie, prawie zawsze jest rozczarowany. Bowiem praca 

przy każdym filmie jest głębokim doświadczeniem. A potem widzisz coś, co 

redukuje ten kawał czasu i to doświadczenie do półtorej godziny… Tak jest 

trochę ze mną. Boję się, że nie będzie widać, ile pracy włożyłam w swoją 

książkę. Boję się też tego, że okaże się, że nie powiedziałam w niej niczego 

nowatorskiego, że nie powiedziałam niczego, co by było warte publikacji. 
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– Wierzysz, że w XXI wieku można w literaturze powiedzieć jeszcze coś 
nowego? 
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– Tak, wiem, wszyscy mówią, że wszystko już było, wszyscy wieszczą koniec 

historii, sztuki, pewnie i z literaturą tak się dzieje, ale człowiek musi jakoś 

żyć dalej, chce tworzyć, coś będzie wychodziło spod jego pióra i pędzla! Dla 

mnie XXI wiek to nowe otwarcie. Człowiek jednak musi wiele zmian 

wprowadzić w swoim myśleniu, by to spostrzec. Może przede wszystkim to, 

by niczego nie zmieniać, a zmiany przyjdą same. Potrzeba nam rewolucji 

rewolucji. No i mamy nowe technologie, one wymuszają zmiany, na które 

człowiek musi reagować. Nigdy wcześniej nie komunikowaliśmy się tak 

sprawnie, nie żyliśmy tak długo, nie manipulowaliśmy ludzkim życiem i tak 

dalej. Nowa literatura będzie odpowiedzią na te znaki czasu. To będzie 

niepowtarzalna sztuka, nowatorskie zjawisko. I owszem, będziemy powtarzać 

to, co już było, nawet do znudzenia, ale w nowym kontekście. A to narzuci 

nowy styl, nowe kierunki sztuki. Tak to mogę najprościej wytłumaczyć. Tak 

ja patrzę w przyszłość… 

– Nie boisz się rozgłosu? 

– Jestem znana z telewizji, niekiedy ktoś zaczepi mnie nawet na ulicy. Ludzie 

często uśmiechają się do mnie. Ja już jestem osobą publiczną. Moje 

nazwisko od dawna figuruje w Internecie.  

– O czym będzie trzecia część? Wiesz już, czy ją napiszesz? 
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– Może porozmawiamy o… Tobie? 
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	I ROZDZIAŁ
	I spotkanie MIŁOŚĆ

	– Dzień dobry. Nazywam się Ewa i jestem dziennikarką. Wpadłam na pomysł, żeby porozmawiać dziś z Tobą o miłości. Jesteś przecież ekspertką… No, ale kim Ty właściwie jesteś? 
	– Miłością (śmiech).
	– Tak, zgadza się, chciałabym jednak, abyś się przedstawiła naszym czytelnikom, opowiedziała o tym, czym się zajmujesz na co dzień.
	– Ja też mam na imię Ewa. Ukończyłam studia z Psychologii na Uniwersytecie Opolskim i jestem terapeutką w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych we Wrocławiu. Prowadzę program Duchowość na co dzień w oddziale Telewizji Polskiej, w mieście, w którym obecnie pracuję jako psychoterapeutka. Owszem, czuję się specjalistką od zagadnień, na temat których chcesz rozmawiać. Mam klientów, bo ludziom zwyczajnie brakuje miłości. Pomagam im – stawiam pytania, pozwalające na zerwanie więzów życiowych uwikłań, które oddalają ich od źródła mocy, płynącej z faktu, że jest się kochanym, ale i oferuję własną bliskość. Przeczytałam ostatnio w książce Willigisa Jägera, niemieckiego benedyktyna i mistrza zen, zdanie, z którym nie do końca się zgadzam, ale, jak widać, istnieją i takie głosy, że choroby psychiczne biorą się stąd, że dzieci nie są wystarczająco kochane przez swoich opiekunów. A jak można nie kochać własnego dziecka? Ale są tacy, którzy żyją w takim przeświadczeniu, bo na przykład otrzymali od rodziców sygnały, które zinterpretowali jako niechęć czy odrazę, którzy doświadczyli wiele przykrości, często przemocy, ze strony rodziców i teraz należy przywrócić im zdziwienie nad postawioną przez Jägera tezą.
	– Co to jest miłość?
	– Erich Fromm napisał piękną książkę na ten temat – O sztuce miłości. Jednym słowem – miłość to dawanie, sposób zaangażowania człowieka wobec reszty świata. Fromm uważa, że zdolność kochania może być nabyta poprzez ćwiczenie. Jest to możliwe poprzez rozwój własnej osobowości.
	– A co to dla Ciebie jest miłość?
	– Błogość.
	– Błogość zbliżająca się do głupoty czy może raczej mająca cechy doświadczenia mistycznego?
	– Znam wielu świętych, którzy nie pokończyli żadnych szkół, a gdyby nawet studiowali na najlepszych uniwersytetach swoich czasów, byliby w dalszym ciągu oceniani okiem ekspertki jako infantylni i neurotyczni. Przy czym ich wady to ich zalety. Ich głupota, albo raczej naiwność i wrażliwość stały się probierzem doświadczenia mistycznego. Oni, absurdalnie, nie potrzebowali mądrości tego świata, która często nie pozwala dostrzec tego, co właściwe we właściwych proporcjach, oni wykraczali poza pewien usankcjonowany przez społeczeństwo porządek i obowiązujące prawo, by być szczęśliwymi, kochać i być kochanym. Czasem do przesady. To właśnie rozumiem, mówiąc, że miłość to błogość. 
	– Ale, wydaje mi się, że to też chyba skądś zaczerpnęłaś, nie jest to twoja samodzielna odpowiedź. O błogości w swoich wykładach często mówił pochodzący z Indii, charyzmatyczny mistrz duchowy – Osho. Mylę się?
	– Tak, dobrze się przygotowałaś do rozmowy ze mną (śmiech), Osho to guru wielu psychoterapeutów, także i mój. Zgadzam się z nim w zupełności, bo praktykuję w życiu medytację, która pozwoliła mi dojść do podobnych wniosków. Przy czym mam świadomość, że, absurdalnie, z Osho nie można się zgadzać, bo wszystkie jego nauki dla mojego życia byłyby zbędne. Osho wymykał się wszelkim kwalifikacjom. Tak jak Anthony de Mello, kolejny mój mistrz duchowy, zniechęcał od wiary w słowa, które wypowiadał. Twierdził, że jego autorytet jest niebezpieczny. Moim zdaniem zachęcał tym samym do wyruszenia w życie w oparciu o zasady własnej teozofii, a może brak zasad? I ja tak uczyniłam. Już nie ze względu na ich rady, bo to znów nie byłoby to, ale z bezsilności. I ja poszukiwałam w życiu szczęścia i nigdzie nie mogłam go znaleźć… Czytałam wiele książek, myśląc, że pomogą mi odnaleźć prawdę. I doszłam do wniosku, że każda z nich opowiadała w zupełnie inny sposób o tym samym. Ale co to jest? Nie wiedziałam, w którą wersję opisywanego świata wierzyć. Potem chciałam przyłączyć się do jakiejś grupy, chrześcijan, następnie buddystów. Najpierw należałam do wspólnoty Ducha Świętego przy kościele parafialnym, potem medytowałam w Buddyjskim Ośrodku Medytacyjnym Diamentowej Drogi. Ale po krótkim czasie każdy z tych stanów ujawniał minusy, to nie było to, co spodziewałam się odnaleźć. Miałam tego dość i postanowiłam stworzyć własną opowieść. Być szczęśliwa pomimo wszystko. Podążać za każdym pragnieniem, które się we mnie rodzi. Ustanowić jedyne kryterium dla siebie – swój wewnętrzny głos. Być dla siebie dobrą. Taka postawa nie może nie doprowadzić do poczucia błogości. I w tym samym czasie, kiedy ja rozkwitłam, do mojej biblioteczki trafił zapis wykładów Osho. Lektura jego poglądów była dla mnie naturalnym etapem rozwoju. Ja nie wdrukowałam sobie do głowy tego, czego on nauczał! Tak, to było bardziej doświadczenie mistyczne.
	– Bóg jest miłością…
	– Osho ciekawie mówił o Bogu. Nie uważał się za wierzącego ani za niewierzącego. Twierdził, że to dlatego, że Boga nie ma. A gdyby był, świadczyłoby to o tym, że człowiek nie jest istotą wolną. A wolność to coś najważniejszego. Innym razem twierdził, że to nie Bóg jest miłością, ale miłość Bogiem, czyli że Bóg jest tylko aspektem miłości. Jeszcze innym razem opowiadał o Bogu jak chrześcijański duchowny (śmiech).
	– A Ty, wierzysz w Boga?
	– Ja w pewnym sensie jestem filozofką. Bo czy psychologia nie narodziła się z filozofii?! Wiem więc, że prawdę na temat Boga mówią także Ci, którzy są agnostykami czy ateistami. A przynajmniej mówią logicznie! (śmiech). Bóg nie jest mi potrzebny w życiu. Ten bóg wykreowany przez kościół katolicki. Nauka kościoła jest sprzeczna z moim zdrowym rozsądkiem. Nie mogę przyjąć na wiarę czegoś, co prorokowali przed wiekami ludzie, tylko dlatego, że to tradycja. Bo na pewno nie jest to poparte niczyim doświadczeniem. A jak jest poparte czyimś przeżyciem, to pytam, czy nie jest ono subiektywne? Czy świadczy ono o zdrowiu psychicznym? Moim zdaniem tylko osoba chora, niedojrzała emocjonalnie i społecznie może podzielać poglądy kościoła katolickiego. Czytałam ostatnio w Newsweeku w artykule o zniesieniu celibatu o pedofilii wśród księży. Księża nie zostają pedofilami, bo nie są aktywni seksualnie, zaangażowani w związek seksualny z drugim człowiekiem. Do pewnych zaburzeń na tym tle dochodzi w młodości, a potem, gdy zostaną już wyświęceni, okoliczności sprzyjają perwersyjnym zachowaniom. Wilka ciągnie więc do lasu, tj. nie bez powodu niektórzy ludzie decydują się na konsekrowaną formę życia. Ludzi garnących się do kościoła katolickiego powinno się leczyć. Ale nie, pozycja kościoła nie jest zagrożona, ma uświęconą tradycję, grupa daje oparcie, nie łatwo ją rozbić, i kto chce być indywidualnością?, zwłaszcza zaburzoną?, to trudniejsze! Sumienie mi podpowiada, że nawet, jeśli Bóg jest, to poza kościołem. Ale pewien ksiądz z Jasnej Góry w Częstochowie, gdy usłyszał moją opinię, stwierdził, że mam chore sumienie (śmiech). Aż dziwne, że takiemu wyrzutkowi jak ja jeszcze pozwalają o tym mówić w telewizji (śmiech).
	– Czyli skłaniasz się bardziej ku religiom bez Boga osobowego?
	– Jeśli myślisz o buddyzmie, bo przecież medytuję, to powiem, że nie podoba mi się idea reinkarnacji. Czy zwróciłaś uwagę na to, że doświadczenia przeszłych żywotów mają tylko ludzie z wybranego kręgu kulturowego? To czegoś dowodzi…
	– Czego?
	– Że to nie może być religia uniwersalna, że stoi za nią człowiek i jego potrzeba religijności.
	– Czyli nie jesteś religijna? A prowadzisz w telewizji program o duchowości…
	– O duchowości na co dzień. To różnica. O tym, jak być sobą, jak realizować siebie, co to jest kobiecość. To moja religijność! No i ja się interesuję buddyzmem. Czerpię z niego tyle, ile z chrześcijaństwa. 
	– Z chrześcijaństwa można Twoim zdaniem czerpać? 
	– Chcę przez to powiedzieć, że będę wczytywała się nawet w szatańskie wersety i powtarzała je w sercu, jeśli serce mi tak podpowie.
	– A gdybyś zachorowała psychicznie?
	– Starałabym się żyć podobnie.
	II spotkanie CELIBAT

	– Witam Cię ponownie. Jak ładnie wyglądasz! Pachniesz fiołkami! Kwitniesz!
	– Dziękuję Ci bardzo, miło to słyszeć. Zaszalałam i kupiłam sobie sukienkę.
	– Krótka jest… Do kościoła byś w niej nie poszła (śmiech).
	– Bo nie chodzę do kościoła! A jak mam już coś w tej sprawie powiedzieć, to powiem, że Biblia to jedna z najbardziej nieświętych ksiąg, jakie istnieją, bez kompleksów opisuje miłość i przemoc, w pewnym okresie figurowała na kościelnym indeksie ksiąg zakazanych, ale niektórzy pruderyjni ludzie o tym nie wiedzą i siedzą na mszy w kościele w pierwszej ławce ze szczelnie okrytymi ramionami nawet w lecie (śmiech).
	– Tak, ale porozmawiajmy dziś o celibacie, wspomniałaś coś wczoraj o tym problemie. Bo to jest problem? Odniosłam wrażenie, że byłaś poruszona, gdy wspominałaś o życiu bezżennym.
	– Osobiście uważam, że jak ktoś czuje chęć do życia bezżennego, ma takie prawo. Ale nie zabraniajmy młodym ludziom kochać tak, jak tego pragną! Czy w wieku kilkunastu lat można podejmować tak ważną decyzję? Zwłaszcza, gdy jest się poddanym propagandzie kościoła katolickiego i słyszy się o samych zaletach celibatu? Potępiamy też księży, którzy porzucają sutannę, bo planują ożenek, na przykład z matką swego dziecka. Ich decyzja to efekt bzdurnych przepisów! 
	– Z powodu braku świadomości, że potrzebne są zmiany w tych przepisach, dochodzi w kościele do wielu nadużyć… 
	Tak, a najgorsze jest to, że prawda na przykład o księżach katolickich molestujących dzieci, spychana jest pod dywan. Nawet Benedykt XVI decydował o utajnieniu przypadków pedofilii wśród duchownych. Nasz papież miał chyba coś na sumieniu… Ale w dalszym ciągu obstaje przy celibacie księży. Czasem myślę, że może tylko dlatego, że sam nie jest już młody i łatwiej wytrwać mu w tym stanie.
	– Nie trzymasz z papieżem? Jakby nie było to wielki, nieomylny przecież mistrz duchowy…
	– Profesor Tadeusz Bartoś uważa, i ja z nim trzymam, że na czele kościoła powinni stać ludzie spełnieni rodzinnie i zawodowo, bo to świadczy o ich poukładaniu.
	– Ciekawi mnie, co myślisz o papieżu Polaku, Janie Pawle II?
	– Nie był dla mnie autorytetem. Był moim zdaniem zbyt konserwatywny. I on był przeciwnikiem zniesienia celibatu. 
	Tak na marginesie, dla zdesperowanych, chcących zostać żonatym katolickim księdzem, znam sposób, aby obejść prawo kanoniczne! Należy przejść na anglikanizm, wyświęcić się na księdza, ożenić i powrócić na łono kościoła katolickiego (śmiech).
	Jan Paweł II był także orędownikiem zachowania czystości przed ślubem. Ja nie mam tak radykalnych poglądów jak Osho w sprawie seksualności, ale  uważam, że ludzie powinni przed ślubem próbować być ze sobą na wiele różnych sposobów, dobrze się poznać, także w łóżku. Nie mówię, że to obowiązek, ale nie jestem zwolenniczką tłumienia naturalnych popędów. Oczywiście nie chodzi mi tu o sprawdzanie partnera, przedmiotowe traktowanie jego ciała! Uważam też, że po to, by dzielić się sobą, stworzona została antykoncepcja. Że zabiegi in vitro to droga do spełnienia marzeń wielu ludzi. Już mówiłam, nauka kościoła mi nie odpowiada, a papież zawsze będzie jej głównym agitatorem. 
	– Nie trzeba już chyba odwagi, aby głośno mówić dziś takie rzeczy… Człowiek coraz więcej wie na swój temat. Dawne nauki stają się nieaktualne, nieprawdziwe, nie spełniają oczekiwań współczesnego świata, nie wspierają stojących przed nim wyzwań. To są poglądy większości katolików.
	 – Jezus wprawdzie porywał tłumy, ale Bóg wybierał sobie pojedynczych ludzi na świętych (śmiech).
	– Coś Ci się jeszcze nie podobało u Jana Pawła II?
	– Ostatnio głośna sprawa – biczowanie się papieża Polaka… Gdy usłyszałam w telewizji, że postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II napisał książkę Dlatego jest świętym, która ujawnia nowe aspekty życia papieża Polaka, w tym to, że papież nawet do Castel Gandolfo woził ze sobą włosiennicę, myślałam, że się przesłyszałam. Od razu napisałam e-mail do znajomego jezuity z zapytaniem o to. Odpowiedział mi, że nie bardzo wierzy, że Papież się biczował. A gdyby nawet coś było w tym prawdy, to raczej sporadycznie mógł podejmować taką praktykę w sposób, nazwałby to, pokutno-symboliczny, a nie autodręczycielski. Inni współpracownicy Jana Pawła II istnienia takich aktów nie potwierdzają. Obecnie można „umartwiać ciało” na wiele innych sposobów. Nawet w zakonach nie ma już biczowania od przeszło pięćdziesięciu lat. Może autor książki trochę przesadził w interpretacji pewnych faktów? Mnie się jednak wydaje, że musi być w tym coś więcej… Autor książki, ksiądz Stanisław Oder to poważna osoba, piastująca odpowiedzialne funkcje. Gdyby to były tylko plotki, nie zdecydowałby się na odtajnienie ich. I dlaczego kościół nie zareagował na te nowiny w jakiś wyraźny sposób, to znaczy: nie odciął się od nich? Niektórzy watykaniści tylko twierdzą, że przez publikację wymienionej książki proces beatyfikacji papieża został zagrożony – czytałam w Newsweeku. 
	Ale miałyśmy rozmawiać o celibacie (śmiech).
	– Tak, zniesienie celibatu to tylko kwestia czasu, może kilkudziesięciu lat…
	–  Czytałam kiedyś książkę napisaną przez księdza, Piotra Dzedzeja, o byłych księżach, wydaną, co bardzo mnie ucieszyło, przez Znak. I tu wyjaśnię, że coś takiego jak „były ksiądz” nie istnieje, bo święcenia kapłańskie mają ważność do końca życia bez względu na to, czy wykonuje się posługę kapłańską, czy nie. Mam nawet znajomego, byłego zakonnika, który twierdzi, że to prawda namacalna. Że odszedł z zakonu, ale będzie pomagał ludziom już zawsze, że czasem dba o ich interesy bardziej niż o swoje, bo ma to we krwi, bo zaszczepili mu to w zakonie, bo nie potrafi inaczej, bo jest do tego stworzony. Zawsze pozostanie zakonnikiem. Tylko chciał więcej zarabiać. No, więc Porzucone sutanny to zapis rozmów z byłymi księżmi i zakonnikami. Jest wstrząsający! Ci ludzie, bowiem często nie znajdują zrozumienia i wsparcia w społeczeństwie. Bardzo często nawet ich rodziny się od nich odwracają czy ich napiętnują! A odchodzą od wykonywania swoich zadań z różnych powodów. Tracą zdrowie psychiczne, zostają przyłapani na oszustwie, skazani i oddaleni przez kościół od wykonywania swoich funkcji i, co nas interesuje – zakładają rodziny. Bowiem życie w pojedynkę jest trudniejsze niż w związku. Czasem powołanie nie wystarcza. Człowiek nie jest samotną wyspą. Celibat jest perwersją seksualną! Jeżeli hierarchowie kościoła będą chcieli wzmocnić pozycję kościoła, uniknąć skandali w jego łonie, będą musieli w niedalekiej przyszłości zrewolucjonizować prawo kościelne. Tylko tak przyciągną do siebie młodych ludzi. Zdrowi, młodzi ludzie, jakich kościół potrzebuje, nie będą zrzekać się swych podstawowych praw w kolejnych dekadach, żyjemy przecież w coraz bardziej cywilizowanym świecie. Bardzo przeżyłam tę książkę. Bardziej nawet, niż relację z rozmów z pacjentami hospicjum Wojciecha Szczawińskiego, Myśli przy końcu drogi, choć to też piękna książka. Być może, dlatego, że śmierć jest naturalna, każdego z nas czeka, a odrzucenie społeczne to niesprawiedliwość, na którą niepotrzebnie pozwalają sobie w imieniu Boga sprawiedliwi – chrześcijanie. Ale tak to jest z chrześcijaństwem… 
	III spotkanie PROGRAM DUCHOWOŚĆ NA CO DZIEŃ

	– Witam. Porozmawiajmy dziś o programie, który prowadzisz w Telewizji. To coś nowatorskiego? 
	– I tak i nie. Formuła programu jest tradycyjna, ale treści, choć pozornie dostępne w wielu magazynach, stacjach telewizyjnych i radiowych, nie. Program może kojarzyć się z tanią psychologizacją, ale ludziom potrzebna jest taka, minimalna dawka informacji o nich samych. Oni nie potrzebują wgłębiać się w psychoanalizę Zygmunta Freuda czy koncepcje Carla Junga. Nie do takiego odbiorcy skierowany jest program. Moi widzowie chcą wiedzieć, jak sobie radzić z konfliktami na co dzień, jak rozwiązywać problemy w relacjach z bliskimi, jak być blisko z innymi, jak dobrze kochać, jak czerpać satysfakcję z seksu, jak odpoczywać. Za to wszystko odpowiedzialna jest miłość. Miłość do siebie samego. Dlatego skupiam się na pokazaniu jak być dla siebie dobrym, jak o siebie dbać, jak się coraz lepiej poznawać, bo samopoznanie to klucz do osobistego szczęścia. Z różnymi gośćmi przy kawie i przygaszonym świetle swobodnie rozmawiamy sobie na te tematy. Dodatkowo organizuję raz w miesiącu na wizji grupy wsparcia. Siedzimy w kilka osób w okręgu i omawiamy szarą codzienność, która z tej szarości powolutku opada, gdy się jej bliżej przyjrzeć, gdy ją interpretujemy, nadajemy jej znaczenia, odszyfrowujemy jej znaczenie. Po prostu magia. Wszechświat na prawdę nas wspiera. Wszystko kręci się wokół miłości! Przeczytałam kiedyś takie zdanie, które utkwiło mi w pamięci, że gdyby dziecko nie czuło, że jest kochane przez swoich rodziców, umarłoby! My walczymy o przywrócenie w sobie tej świadomości, która została w procesie socjalizacji zdeformowana. Wszystko, bowiem zaczyna się w przeszłości i w przyszłości, a kończy tu i teraz. To doświadczenie błogości. Ale spotykam się też z krytyką ze strony ludzi, szczególnie katolickiej części widzów, że pasę brzuszek egoizmowi człowieczemu, że skupienie na sobie samym może prowadzić do choroby psychicznej, wreszcie, że wywewnętrznienia moich gości przywodzą na myśli Big Brothera. Ale producent Duchowości… mnie wspiera i wiem, że chrześcijanie cenią sobie niepotrzebne ludzkie cierpienie, twierdzą, że ono uszlachetnia, że życie w błogości jest grzechem, co jest sprzeczne z moim światopoglądem, z przekonaniami moich odbiorców. A ja przecież nie próbuję nikogo obrazić ani skrzywdzić. Usiłuję nadać życiu kilku osób głębszy sens. Co do zarzutu zaś, że mój program przypomina show, to myślę, że takie mamy czasy, że wszystko do niego sprowadzamy. Nawet terapeuci nie unikają elementu ludyczności w swych projektach. Popatrzmy na Wojciecha Eichelbergera, Katarzynę Miller, Jolantę Sokół-Jedlińską. To showmeni! I ja prowadzę program, który może komuś wydać się rozrywkowy. Wszystko jednak to służy miłości i błogości. No, bo nie będziemy przecież smucić się, gdy coś nas dziwi i śmieszy (śmiech). Możemy jednak zadać sobie pytanie, dlaczego coś nas śmieszy! (śmiech). No więc taka jest nowatorska idea mojego programu Duchowość na co dzień.  
	– Skąd pomysł na ten program?
	– Kiedyś, dobrych kilka lat temu, byłam w Opolu. Miałam się spotkać z koleżanką za studiów, ale wcześniej miałam trochę czasu, więc poszłam do Empiku. Zakupiłam tam książkę Jolanty Sokół-Jedlińskiej, którą wówczas często widywałam w programie Rozmowy w toku Ewy Drzyzgi, właśnie pod tytułem Duchowość na co dzień. I tak mnie urzekła ta lektura, że postanowiłam kiedyś do niej wrócić. Wracałam do niej nie raz, a kiedy pojawiła się propozycja poprowadzenia show (śmiech), zdecydowałam się oprzeć go na klimacie wymienionej książki. Praca Jolanty była więc dla mnie inspiracją.
	– Co Cię ujęło w tej książce i jaki jest dzięki niej Twój program?
	– Wiesz, ja czytałam bardzo dużo takich książek, jestem w końcu terapeutką, ale wtedy, w Empiku w Opolu, coś się wydarzyło. Ja trafiłam w czas z tą lekturą. Ona nazwała już wtedy we mnie potrzebę poprowadzenia Duchowości na co dzień. Poza tym ta książka jest prosta, tj. napisana przystępnym językiem, mówi o sprawach powszednich. Jest taką przytulanką przed snem po ciężkim dniu. Ludziom w Polsce nie żyje się łatwo, nie wszystkim w każdym razie. Jeśli mają pracę, przychodzą z pracy, w której są wykorzystywani, gdzie nie są doceniani, gdzie szef często jest dla nich przykry, nie ma szans na podwyżkę, a rachunki domowe rosną. Ale muszą pracować, bo państwo ich nie wesprze, gdy postanowią zafundować sobie przerwę. No i muszą dbać o dzieci, które często nie baczą na ich trud. Małżonkowie nie potrafią ze sobą rozmawiać, przydarza się rozwód i sytuacja coraz bardziej się zaognia. I tacy ludzie łakną prostej duchowej strawy, jaką podała im Jolanta, a teraz serwuję co tydzień ja. Mogą chwilę pomyśleć o sobie, zadać sobie pytania, których nikt im wcześniej nie zadawał, mogą odkryć jakiś drobiazg, który wpłynie na ich przemianę, a to, wiem z listów, jakie przychodzą do redakcji, dla nich wiele.
	– Ostatnio oglądałam odcinek Duchowości… o tym, jak być kobietą. Kobiecość to dla Ciebie ważna kwestia. Stroisz się stale na nasze spotkania (śmiech).
	– Tak, to był odcinek nowego cyklu – kobiety o kobietach. Mówiliśmy o przeistaczaniu się dziecka w kobietę. To się wiąże z istotnymi zmianami w psychice i ciele dziewczyny. Może najpierw o ciele. Dziewczyna nabiera okrągłych kształtów, rosną jej piersi i biodra, pojawia się owłosienie łonowe i pod pachami, dostaje pierwszej miesiączki. To duży szok. Towarzyszy mu rozchwianie emocjonalne. Młoda kobieta szuka swej nowej tożsamości. Wchodzi w nowe relacje z ludźmi, zarówno z rówieśnikami, jak i rodzicami, pierwszy raz kocha, zaczyna analizować siebie i otoczenie, buntuje się, bo pragnie się wyodrębnić. No i szczególnie dzięki mamie buduje swoją kobiecość. 
	Tak, kobiecość jest dla mnie ważna. Zawsze tak było. Pamiętam już na studiach, na etyce profesor zapytał nas, kim jesteśmy. Odpowiedziałam: kobietą, człowiekiem... Czyli to, że jestem kobietą było dla mnie ważniejsze od tego, że jestem człowiekiem. Profesor zwrócił mi na to uwagę, że filozof powiedziałby, że jest człowiekiem itd. 
	– Ale bycie kobietą to nie to samo, co bycie kobiecą. Nie wszystkie kobiety są kobiece.
	– Moim zdaniem po prostu nie wszystkie Ci się podobają (śmiech). Ale coś w tym jest, że są niekobiece kobiety… Brakuje im jakiegoś światła. Może nie wystarczająco kochają siebie? Może nie były mądrze kochane…
	– Jak Ty przeżyłaś dorastanie?
	– Oj, chyba dlatego, że nie był to najszczęśliwszy okres mojego życia, zostałam psychoterapeutką. Najpierw musiałam, bowiem uporządkować własne sprawy (śmiech). Do tej pory zdarza mi się odkryć jakieś nieuporządkowanie, wynikające z zaniedbań rodzicielskich w tamtym okresie. 
	– W dalszym ciągu się terapeutyzujesz?
	– Wyjaśnijmy może najpierw naszym czytelnikom, że żeby być dobrym terapeutą, należy przejść własną psychoterapię. I ja taką podjęłam już w liceum. Obecnie mam superwizora, z którym konsultuję się w sprawie moich pacjentów, problemów, jakie mogą wynikać z mojej relacji z nimi, jakie mogą rzutować na nasze kontakty.
	Ale, wracając do mojego okresu pokwitania, nie był on kolorowy. Gdy wspominam niektóre swoje reakcje z tamtego czasu, łapię się za głowę. Pamiętam, gdy dostałam okres. Nikt tego ze mną wcześniej szczegółowo nie omawiał. Nikt ze mną nie świętował, gdy to się stało. Przestraszyłam się. Myślałam, że zrobiłam coś złego. Przez pierwsze dwa i pół roku miesiączkowania ukrywałam przed rodzicami, że zostałam kobietą. A to nie było łatwe. W toalecie nie mieliśmy kosza na śmieci, gdzie mogłabym wyrzucać brudne podpaski. Chowałam je więc do kieszeni spodni lub pod bluzkę i ukradkiem pozbywałam się ich w kuchni. Problem był, gdy mój tata tam akurat był… Wtedy chodziłam po mieszkaniu ze schowaną brudną podpaską, dopóki swobodnie nie mogłam pozbyć się jej w koszu.  Zachowywałam się tak, jak gdyby mój ojciec mógł mnie wyśmiać, że prawie co miesiąc krwawię. Może przewidywałam w jakiś sposób, bo wówczas jeszcze nie mogłam być tego świadoma, że jest niedojrzały, nie zdolny do porozumienia z dorastającą dziewczynką… 
	– Ile w Tobie z feministki?
	– Nie jestem zdeklarowaną feministką. Nie wierzę w żadne izmy, już tłumaczyłam. Szukam szczęścia w partnerskiej relacji z ludźmi.
	– O czym będzie następny odcinek Duchowości…?
	– O macierzyństwie, które w naszych czasach jest luksusem. O tym, jak się do niego przygotować, czego się po sobie, jako matce spodziewać, jakich nie popełnić błędów. O tym, że dobrze jest być mamą. 
	– Znasz jakąś dobrą receptę na udane macierzyństwo?
	– Wojtek Eichelberger podał, też skądś zapożyczoną, chyba ze Wschodu, następującą: żeby wychować zdrowego emocjonalnie, szczęśliwego, niezależnego człowieka, a wtedy wszystko inne będzie na swoim miejscu, przez pierwsze pięć lat życia dziecka należy być jego niewolnikiem, przez następne pięć lat ono musi być twoim niewolnikiem, potem zostajecie partnerami i żyjecie błogo (śmiech). 
	– Brzmi zachęcająco!
	– Tak, pozostaje nam tylko oglądać Duchowość… i rodzić dzieci (śmiech)
	IV spotkanie KSIĄŻKI

	– Porozmawiamy dziś o miłości do książek.
	– Cieszę się, bardzo lubię czytać! 
	– Zauważyłam. Lubisz się dzielić lekturą. Po jakie książki sięgasz?
	– A to zależy od mojego nastroju. Czasem jestem zmęczona i sięgam po romanse Katarzyny Grocholi, Małgorzaty Kalicińskiej czy Moniki Szwai. To pożeracze czasu, ale jakie wdzięczne! Gdy mój intelekt łaknie wrażeń, czytam ambitne młode polskie pisarki, Agnieszkę Drotkiewicz, Martę Dzido. Lubię też bardzo książki Doroty Terakowskiej czy, mojej koleżanki po fachu, Hanny Samson. Lektura ich to kompromis pomiędzy oddawaniem się relaksowi a budowaniem własnej duszy (śmiech). Czytam też to, co piszą mężczyźni! Kocham trzy książki, które napisał Tomek Tryzna. No, dwie szczególnie – Pannę Nikt i Idź, kochaj. Kilka, którymi rozpoczął karierę pisarza Mariusz Maślanka. Jego Jutro będzie lepiej to majstersztyk. Czasem coś z wysokiej półki poczytam, na przykład książki Hermana Hessa. No i często sięgam po literaturę psychologiczną. Prace Wojtka Eichelbergera znam na pamięć. Ciekawe książki z tego działu wydaje wydawnictwo Jacka Santorskiego czy Dom Wydawniczy Rebis. No i, oczywiście, duże wrażenie zrobiły na mnie Monologi waginy. Ale interesuje mnie również duchowość – książki Anzelma Grün, Anthonego de Mello, Augustyna Józefa. No i oczywiście Osho (śmiech). Mam w domu dziewiętnaście książek z jego wykładami. 
	– Jakich książek nie możesz czytać?
	– W liceum nie byłam w stanie przeczytać Mikołaja Doświadczyńskiego przypadków Ignacego Krasickiego i Konopielki Edwarda Redlińskiego. Później nie mogłam strawić narkotycznych wynurzeń Tomasza Piątka i Mirosława Nahacza.
	– Dlaczego czytasz?
	– Zapomniałam dodać, że uwielbiam książki o Harrym Porterze! Z zapałem przeczytałam wszystkie. Gdy autorka powieści o małym czarodzieju debiutowała w Polsce, był to czas, kiedy odkryłam w sobie marzenie, by sama pisać książki. I któregoś dnia usłyszałam jej wypowiedź w telewizji, która zmieniła moje życie. JK Rowling powiedziała, że receptą na to, by pisać dobre książki jest czytanie. Wszystkiego, co tylko człowiekowi wpadnie w ręce. Więc za jej radą, kiedy tylko mam czas, czytam. Wszystko. Kiedyś będę pisała książki (śmiech). To jeden powód. Innym jest to, że ja pewnych rzeczy w życiu sama nie potrafię nazwać, a książki robią to za mnie. Więc tak jakby czytam o sobie. Muszę czytać, żeby wiedzieć, co się u mnie dzieje. Jestem uzależniona od czytania książek. To spadek po trudnym dzieciństwie. Pochodzę z patologicznej rodziny. 
	– Jaką książkę chciałabyś napisać?
	– Waham się pomiędzy romansem a powieścią współczesną, taką postmodernistyczną. O miłości łatwo się pisze, wszystkim jest ona bliska, jednak nie trudno jest popaść w banał. Ciągnie mnie jednak do tego, by też poeksperymentować. Może potrzebuję się jeszcze wyszaleć, by napisać Przeminęło z wiatrem lub Wichrowe wzgórza (śmiech). Ostatnio popełniłam minipowieść w formie wywiadu.
	– O czym opowiada?
	– To taki dwugłos osoby chorej psychicznie. Interesuję się trochę psychiatrią. 
	– Brzmi intrygująco.
	– Smutna rzecz. Pouczająca.
	– Jaką książkę zabrałabyś na bezludną wyspę?
	– Kiedyś bym odpowiedziała, że Pismo Święte, ale dziś bez zastanowienia powiem, że Fabulę Rasę Edwarda Stachury. Albo nie! Traktat o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego! W końcu miałabym czas, by się wczytać w tę pozycję. A może Przebudzenie de Mello…? Nie, Traktat…
	– Co cenisz w książkach Wojciecha Eichelbergera?
	– To, że są niesamowicie mądre. To, że dotykają mądrości we mnie, odkrywają ją. Bo, jak już mówiłam, czytam książki, by poznawać siebie. Wojciech ma niezwykły dar opowiadania. Ma niesamowitą wiedzę o człowieku i jego potrzebach, pragnieniach, tęsknotach. Nie uchodzi za optymistę, ale, jak ewangeliczna lampa w ciemności, daje światło. Powinien stać na czele kościoła katolickiego! Profesor Tadeusz Bartoś pewnie by się ze mną zgodził (śmiech).
	– Są jakieś minusy tego, że dużo czytasz?
	– Czasem moje pomysły przerastają moje możliwości i ramy rzeczywistości (śmiech).
	– Wierzysz w miłość do książek?
	– Erich Fromm pewnie nie byłby zadowolony, bo nie tak opisał miłość, ale ja po lekturze jego książki dalej uważam, że mój stosunek do literatury, choć przypomina uzależnienie, jest miłością. Trudną miłością, nierzadko przypominającą stan chorobowy. Ale czyż podręczniki do psychiatrii nie opisują zakochania jako ten stan? W każdym razie kocham. Oddaję swój czas, młodość, siły. Obsesyjnie angażuję się, nie licząc na wiele. Literatura zaś o mnie nie zapomina. Można powiedzieć, że się odwdzięcza. Bo poprawnie mówię, używam ciekawych słów, ale i mam frapujące pomysły.
	Miałam na studiach w programie filozofię. Wykłady prowadził starszy wiekiem profesor z Wrocławia. Bardzo mądry człowiek. Niekiedy z niewiadomych powodów popadał w melancholię.  Powtarzał nam wtedy, że tylko literatura go w życiu nie zawiodła. 
	V spotkanie ŚMIECH

	– Często się śmiejesz.
	– Raczej nie jestem śmieszką, ale tak, często się śmieję.
	– Co to oznacza?
	– U mnie? Może to być reakcja obronna.
	– Przed czym się bronisz?
	– Przed faktami. Mówię coś, niby w żartach, ale prawda jest taka, że tak, choć to nieprawdopodobne, myślę. Powiedziałam ostatnio, że Wojtek Eichelberger mógłby stanąć na czele kościoła katolickiego. 
	– Tak, to było śmieszne.
	– No właśnie. Pomysł jest absurdalny nie tylko ze względu na to, że papieżem drugi raz zostałby Polak (śmiech), ale dlatego, że zostałby nim ktoś, kto ma rodzinę, pracuje jako psychoterapeuta, jest buddystą. Ale poprowadziłby kościół znacznie lepiej niż jakikolwiek papież! Pomijam też fakt, że Wojtek pewnie by się do tego nie palił (śmiech). No, więc to niedorzeczne, ale, pomyśl, co by się stało, gdyby do tego doszło… Ja podświadomie bym tego chciała, oczyma duszy widzę już wszystkie reformy w kościele, śmieję się więc ze swojego „nonsensownego” pomysłu. 
	– Rozumiem. Śmiech broni Cię przed szaleństwem.
	– Podążamy utartymi szlakami. Gdy ktoś zboczy z głównej drogi, zaczynamy się śmiać albo kierujemy go na leczenie. Nie oznacza to jednak, że zdrowy, poważny człowiek nie może chodzić ścieżkami ukrytymi w lesie, nie może tam spotkać innych zdrowych ludzi, zakosztować błogości. Śmiech nie broni nas przed szaleństwem, tylko prawdą. Na marginesie – nie wiem, czy istnieje coś takiego jak szaleństwo. Konstruktywiści w psychiatrii uważają, że nie, że nie ma czegoś takiego jak zdrowie i choroba.  
	– Co Cię śmieszy? 
	– Uwielbiam absurdy. Śmieszą mnie nietypowe sytuacje, zdarzenia na opak. Kiedyś nawet zajmowałam się myśleniem lateralnym, żeby samej wymyślać niebanalne konstrukty.
	– Jaką rolę pełni w stosunku do śmiechu smutek?
	– Jakby powiedział Osho, smutek, jako taki nie istnieje. To tylko brak śmiechu. 
	– Niekoniecznie, kiedy się nie śmiejemy, jesteśmy smutni.
	– Zgadzam się z Tobą. Możemy się też śmiać, bo jesteśmy smutni. 
	– A co Cię smuci?
	– Ludzka głupota. 
	– Pośmiejmy się jeszcze z czegoś!
	– Wiesz, nie ma Ciebie i nie ma mnie, jest tylko jedna Ewa, a to oznacza, że gadam sama ze sobą…
	V spotkanie CHOROBA PSYCHICZNA

	– Co to jest choroba psychiczna?
	– Moim skromnym zdaniem, to stan odbiegający od normy.
	– Ale przecież ktoś może mieć niekonwencjonalne poglądy, jak choćby Osho, wtedy jest uważany za chorego?
	– Większość ma prawo decydować o tym, czy się leczyć. Większość niezagrażająca społeczeństwu. Ja też się zastanawiałam nad tym, co myśleć o Osho (śmiech).
	– Wiem, że Ty chorujesz… Po długich namowach udało mi się skłonić Cię, byśmy o tym porozmawiały.
	– Tak, cierpię na zaburzenia schizoafektywne.
	– Cierpisz… 
	– Choroba zmienia wiele rzeczy. Nie zawsze mamy na to przyzwolenie. I moje życie wywróciła do góry nogami. Jeszcze nie do końca zrobiłam w nim porządek. To stan trudny do wytrzymania, przekraczający ludzką wytrzymałość.
	– A nie myślałaś o tym, że dopracowałaś się nietuzinkowego światopoglądu i w związku z tym określono Cię jako chorą?
	– Cały czas o tym myślę, mam nadzieję, że nie jestem chora, że jestem dziwadłem – lubię być sama, zwyczajnie lękam się o przyszłość i tak dalej. Nikt nie chce być chory. Zwłaszcza tak poważnie. Spotkałam się z określeniem, że choroba psychiczna to rak umysłu. Mnie długo zajęło uwierzenie, że jestem chora. Wszystkie objawy racjonalizowałam, na przykład to, że brzydko mówiłam. Myślałam jedno, mówiłam drugie, stosowałam wyrazy nie w takim znaczeniu, jakie mają, tworzyłam neologizmy. Mówiłam jak analfabetka, a skończyłam studia. Zresztą czujesz chyba, że i teraz mój styl wypowiedzi jest trochę sztywny? No i gdy zaczęłam brać rano i wieczorem Abilify, zaburzenia mowy prawie ustąpiły. To mi dało do myślenia…
	– Dlatego nie wierzysz w Boga? Obraziłaś się na niego za to, co Cię spotkało?
	– To może tak wyglądać. Ale to tylko pozory. Nie wierzę w Boga dla mojego dobra. Nie mogę wyznawać steku bzdur. To by mi mogło zaszkodzić. A religia to stek głupot wymyślonych przez ludzi początku naszej ery i częściowo zaczerpniętych z wcześniejszych kultur. Czy Ty wierzysz w niepokalane poczęcie Maryi lub w to, że Jezus zmartwychwstał? Czy wierzysz w to na serio? Zastanów się. Nie wykluczam, że byli to wybitni ludzie, ale ludzie śmiertelni, słabi i grzeszni po chrześcijańsku. Może Maryja nawet lekko się prowadziła? – zastanawiam się, chcąc wytłumaczyć sobie niepokalane poczęcie Jezusa. Biorąc pod uwagę plotki o związku Marii Magdaleny, ladacznicy, z Jezusem to wydaje się prawdopodobne. Jezus znalazł sobie kobietę podobną do matki. To mi podpowiada rozum. To mi uświadomiła choroba.
	– Co to są zaburzenia schizoafektywne?
	– Lori Schiller napisała na ten temat piękną książkę, pod tytułem Cichy pokój. Są to jej własne doświadczenia, które pomogła jej zebrać dziennikarka, Amanta Bennett. Ale, krótko mówiąc, to skrzyżowanie schizofrenii z psychozą maniakalno-depresyjną.
	– Co Cię urzekło w tej książce? Co po jej lekturze w Tobie pozostało?
	– Bezwzględność, z jaką autorka pisze o chorobie psychicznej. Że uniemożliwia chorym porozumienie z ludźmi. A człowiek jest przecież jedyną istotą, która jest zdolna do komunikacji. Kim więc jest chory, jeśli nie może się komunikować?
	– Trudne pytanie… 
	– Należałoby powiedzieć – filozoficzne (śmiech).
	– Dlaczego zachorowałaś, chciałaś od czegoś uciec?
	– To powierzchowna opinia, że chorujemy, bo chcemy przed czymś uciec, ale pewnie chorujemy, bo przed czymś uciekamy. Znany polski psychiatra, Antoni Kępiński, w książce pod tytułem Schizofrenia pisze, że to szok emocjonalny powoduje psychozę, a ta prowadzi do schizofrenii. A zaburzenia schizoafektywne to choroba z tej samej rodziny. Są też koncepcje w psychiatrii, najnowsza psychiatria o tym mówi, że choroby psychiczne to zaburzony skład niektórych substancji chemicznych w organizmie człowieka. Że żadne trudne doświadczenie nie miało z tym nic wspólnego. Ja chcę w to wierzyć. A nawet, gdyby to nie była prawda, nie szukam winnego. Winnych nie ma. Winnych nie ma nigdy. 
	– Jak się zaczęła Twoja choroba?
	– Niepostrzeżenie się wszystko zaczęło. A mogło się zacząć na dwa sposoby. Ten drugi jest bardziej gwałtowny. Ja po prostu dojrzewałam do tego, by się zacząć nad sobą zastanawiać. Miałam mniej szczęścia, choć nie wiem, czy tu się da mówić o szczęściu… Bo wszyscy byli przyzwyczajeni do tego, jaka jestem. Kolejne zmiany, które we mnie zachodziły, były dla mojego otoczenia naturalne. Nie sikałam przecież w krzakach pod domem czy nie mówiłam do siebie na ulicy. 
	Teraz to wiem, to dlatego, że zachorowałam, skończyłam psychologię. Interesowanie się emocjami, psychiką ludzką, wgłębianie się w siebie, by osiągnąć idealną jedność ratowało przed rozpadem moją psychikę. Dziś też wiem, że dużo ryzykuję, pracując w zawodzie, bo analizowanie nie jest dla mnie wskazane. Godzę się jednak z tym niebezpieczeństwem.  
	– Jakie inne objawy oprócz zaburzeń mowy wystąpiły w Twoim obrazie choroby?
	– Urojenia, omamy, skoki nastrojów.
	– Podasz jakiś przykład urojeń?
	– Bałam się zamknąć oczy przed snem. Obawiałam się, że zapadnę się w czarną otchłań pod powiekami. Przerażało mnie, że nic tam nie widziałam, nie było żadnych granic. Chciało mi się krzyczeć, coś mnie rozrywało od środka. Ciekawe, ale Osho opisał ten stan jako mistyczny. Czytam właśnie jego Świadomość, mogę go zacytować. O, jest, znalazłam, strona czterdziesta szósta (śmiech). „Kiedy ustaje myślenie, rozpoczyna się nowy rodzaj ruchu. Zaczynasz się zagłębiać. To coś podobnego do przepaści. Ludzie, którzy medytują prędzej czy później docierają do tego momentu; zaczynają odczuwać strach, ponieważ mają wrażenie, że otworzyła ich przepaść bez dna, czują zawroty głowy, są przerażeni. Wtedy chce się wrócić do starego sposobu poruszania się, ponieważ jest on znany; to uczucie podobne jest do śmierci”. A kiedy umrzesz, zanim umrzesz, nie umrzesz, gdy umrzesz. 
	– Nie dziwię się, że trudno Ci przyznać, że chorujesz, skoro istnieją takie głosy.
	– Choroba i doświadczenie mistyczne to prawie to samo. Różnica miedzy nimi polega na tym, że mistyk bawi się tym, co się z nim dzieje, „pływa po oceanie umysłu”, chory się w tym samym doświadczeniu „topi”.
	– Co jest najgorszego w chorobie?
	– To, że tracisz kontakt z rzeczywistością. To jakbyś był pijany i nie mógł wytrzeźwieć, choć bardzo się o to starasz...
	– Co Ci daje nadzieję?
	– Miłość i przekonanie o tym, że jestem silna.
	– Znasz jakieś znane osobistości, które leczą się psychiatrycznie?
	– Choroba psychiczna i sztuka to siostry cioteczne (śmiech). Czytałam na forum o zaburzeniach schizoafektywnych, że cierpi na nie aktor – Robin Williams, a na przykład Sting, piosenkarz, ma chorobę dwubiegunową. Nie wyliczam wszystkich gwiazd, które zmagają się z depresją czy załamaniem nerwowym.
	– Jak Cię przyjmuje Twoje środowisko?
	– Mało kto wie, że choruję. Tobie powiedziałam, bo mamy szczytny cel – wydanie Rozmów o życiu. Ale jak ukaże się ten wywiad, pewnie ktoś się ode mnie odwróci, inny złoży mi gratulacje. Jak w życiu.
	– Spotkałaś się z nietolerancją?
	– Teraz dostrzegam coś, czego nie dostrzegałam, gdy byłam zdrowa. Ludzie są tacy niemądrzy… Wyzywają się od wariatów, głupie zachowania kwitują tekstami o posłaniu do szpitala psychiatrycznego. Gdyby wiedzieli, czym to pachnie, że zwracają się tak do siebie przy mnie, chorej, że mówią o mnie… Zapewne trzy razy by się wcześniej zastanowili. No i nawet w głośnym filmie Droga do szczęścia Leonardo di Caprio w kłótni z filmową żoną, którą gra Kate Winslet, mówi, że szaleństwo to niemożność kochania. Popatrz, rozmawiamy o miłości, a ja przecież nie potrafię kochać… Osho pewnie się w grobie przewraca (śmiech).
	– Bo twierdzi, że pewnie można mówić tylko o tym, co się samemu przeżyło…
	– Co wypływa z naszego wnętrza…
	– Kochasz?
	– Mikołaja Ostrowskiego.
	VI spotkanie ZWIĄZKI DAMSKO-MĘSKIE

	– Porozmawiajmy dziś o związkach damsko-męskich. 
	– Super! To jest to, co kobiety, poza plotkowaniem, lubią najbardziej! 
	– Jak poznałaś swojego męża?
	– Na uczelni. Wykładał na moim wydziale prawo rodzinne.
	– Jest pewnie dużo starszy od Ciebie…
	– Pięć lat. Wbrew wszystkiemu nie związałam się z tatusiem (śmiech).
	– Niektóre kobiety mają tendencję do wiązania się ze starszymi mężczyznami. Z czego to wynika?
	– Z powodu pewnych braków doświadczonych w dzieciństwie, kobieta nie dojrzewa do związku z rówieśnikiem. Szuka więc taty, który dałby jej ciepło, zapewnił poczucie bezpieczeństwa, którego nie doznała.
	– Nie macie ślubu kościelnego?
	– Tylko cywilny, ale to i tak dużo (śmiech). To takie zabezpieczenie przed obostrzeniami w szpitalach, bankach i tak dalej. Choć słyszałam, że koleżanka z kolegą z tej możliwości skorzystali, że dwoje ludzi nie będących małżeństwem, może już wziąć wspólny kredyt.
	– Co Ci się spodobało w mężu, że Cię zainteresował? Co Ci się podoba w mężczyznach?
	– Urzekł mnie w Mikołaju pewien kontrast. To, że jest bardzo inteligentny, opowiada płynnie dużo ciekawych rzeczy, a przy tym sepleni – ma wadę wymowy. Nie powinien pracować na uczelni, ale chyba jest zdolny, więc Uniwersytet go zatrudnia (śmiech). A tak poza tym lubię dojrzałych mężczyzn. Odpowiedzialnych, prawdomównych, opiekuńczych. 
	– Co jest ważne dla Ciebie w związku?
	– Porozumienie. Chcę wiedzieć wszystko o drugiej osobie. Oczywiście ona może mieć swoje tajemnice. Szanuję to. Choć dużo czasu zeszło mi na to, aby dojrzeć do tego. Kiedyś byłam bardzo przemocowa, nie rozumiałam, gdy ktoś nie chciał lub nie mógł mi czegoś powiedzieć, czułam się wówczas urażona. Być może to dlatego, że rodzice nie respektowali mojej prywatności, na przykład mama bez mojej zgody czytała moje pamiętniki… 
	– Dużo rozmawiasz z mężem? Znajdujecie na to czas?
	– Czasem mi żal czasu na czytanie książek, ale codziennie przed snem godzinę ze sobą rozmawiamy. Żyjemy z Mikołajem, rzekłabym, w pewnej symbiozie. To przeciwieństwo życia obok siebie. A żadne skrajności nie są dobre, wiem, że trochę przesadzamy z bliskością. Kiedyś może nas porazić. Ale powoli odkrywam też, że zaczynamy jak gdyby być sobą znudzeni. Kochamy się bardzo, ale nie to, że dajemy sobie przestrzeń, my po prostu czasem od siebie odchodzimy, zapominamy o sobie. Skomplikowane, co?
	– Jak każde wielkie uczucie.
	– Jak każda dłuższa znajomość. I to z samotnikiem. I to z osobą nie do końca zintegrowaną.
	– Ale to, co mówisz na razie, wydaje się spójne. 
	– Dzięki (śmiech). Mikołaj bardzo mnie wspiera w chorobie. Nie to, że chodzi ze mną do psychiatry i kupuje mi lekarstwa, ale rozmawia ze mną o pojawiających się problemach, gnębiących czy przytłaczających emocjach. Całe szczęście mam siłę, by o tym mówić! Czasem wydaje mi się, że to on jest terapeutą (śmiech). Przeczytał kiedyś jakąś książkę o dziewczynie, która wyzdrowiała ze schizofrenii i powtarza mi ciągle jej wypowiedź o okresie choroby – lekarze powtarzali jej, że jest chora, ale zapominali czasem, że ona po prostu czegoś się lęka. Więc on powtarza, że będzie ze mną rozmawiał, pocieszał mnie, przekonywał, że świat jest dobry, że ludzie są dobrzy, że nie ma powodu, by stąd uciekać. I może, kiedy przestanę uciekać, strach zniknie…
	– Musi Cię bardzo kochać.
	– Wiedziałam, że prawnik to dobra partia na męża (śmiech).
	– Przypominasz sobie wasze pierwsze spotkanie?
	– Spóźniłam się na wykład. Mikołaj już o czymś opowiadał, gdy weszłam do sali. Usiadłam w ławce, spojrzałam na niego, uśmiechnęłam się do niego. Pomyślałam, że to przystojny mężczyzna i tego dnia już na niego nie spojrzałam. Wstydziłam się swoich myśli. Sądziłam, że gdy na niego spojrzę, domyśli się, że się mi podoba.
	– Domyślił się?
	– On bardzo późno sobie uświadomił, że mu się podobam i że coś nas łączy. To było wtedy, kiedy już mnie nie uczył. Nagle się zorientował, że czegoś mu brakuje i zadzwonił do mnie. Miał mój telefon, bo wcześniej ja dzwoniłam do niego w sprawie zaliczenia, które chciałam przyśpieszyć.
	– To Twoja wymarzona historia miłosna?
	– Nie mam innej.
	– Jak inaczej mogłabyś spotkać tego jedynego?
	– Nie liczy się sytuacja, ale stan umysłu.
	– Kiedy się kłócić w związku?
	– Bratowa opowiadała mi kiedyś, że na kursie przedmałżeńskim prowadząca go twierdziła, że w małżeństwie nie ma relacji mąż – żona. Jest relacja Bóg – żona i Bóg – mąż. Relacja między żoną a mężem jest tylko wtedy, gdy małżonkowie się kłócą (śmiech). Nie powiem, żeby to była nieprawda. Kłótnie są istotną częścią związku. Bo wyobraźmy sobie, że partnerzy przywiązani są do siebie sznurkiem pewnej długości. Gdy się pokłócą, sznurek zostaje zerwany. Gdy się pogodzą, ponownie wiążą między sobą sznurek, a ten robi się krótszy i oni są bliżej siebie. W sensie emocjonalnym.
	Kłótnie są potrzebne jak powietrze. Wyznaczamy w nich swoje granice, walczymy o spełnienie pragnień, zaspokojenie potrzeb, które dla partnera nie zawsze są jasne. Oczywiście rękoczyny są zabronione! Kłótnie oczyszczają atmosferę w związku. Ja bardzo się lubię kłócić. Mojemu mężowi robią się wtedy wielkie oczy z emocji. Ma piękne, niebieskie oczy. Ale kiedyś obawiałam się wszelkich sporów. 
	– Co poradziłabyś komuś, kto się boi konfliktów?
	– Terapię (śmiech).
	– A jaką byś zaleciła autoterapię?
	– Ze mną było tak: moi rodzice się rozwiedli, bo nie umieli zapobiec kryzysowi, pokłócić się i pogodzić. I ja, patrząc na nich, także nie nauczyłam się umiejętnie rozwiązywać konfliktów. Wszystkie problemy z ludźmi załatwiałam rozstaniem. Musiałam sobie to najpierw uświadomić na terapii. Potem to obserwowałam, byłam tego tylko świadoma i problem znikł.
	– Znów pojawił się wątek terapii…
	– Jestem terapeutką, mocno wierzę w swoje moce (śmiech). Rozmowa z psychologiem przydaje się każdemu. Nawet zdrowemu psychicznie i emocjonalnie człowiekowi może podnieść komfort życia. Poza tym, ja nie bardzo wierzę w to, że człowiek o własnych siłach może uporządkować pewne sprawy. Do tego potrzebny jest dystans, pewna wiedza specjalistyczna.
	– Seks…
	– To wzajemne odkrywanie w sobie nowych możliwości. Nie ma tam miejsca na dobre i złe pozycje, zachowania. W Internecie są całe strony poświęcone „ohydnemu” seksowi oralnemu czy analnemu, pozycjom, w jakich nie powinno się współżyć. Oczywiście autorstwa chrześcijan! A wszystko jest dozwolone, gdy się kocha. Miłość dodaje człowiekowi mądrości, także w sypialni. Człowiek sam powinien decydować, co jest dla niego dobre i przyjemne! Tylko on to wie! Seks spaja związek. Jest niczym porządna kłótnia (śmiech).
	– Zazdrość…
	– Zazdrość nie jest dobra. Świadczy o braku własnej wartości i szacunku dla drugiego człowieka. Jeśli wystąpi, warto to zbadać z psychologiem.
	– Wierność…
	– Jeżeli ktoś umawia się z drugim, że nie współżyje z innymi partnerami, powinien się tego trzymać. W wierność w uczuciach nie wierzę.
	– Co byś zrobiła, gdybyś się teraz zakochała w kimś innym?
	– Wyznałabym to mężowi i chciałabym się razem zastanowić, co dalej.
	– Mogłabyś zostać wtedy z mężem?
	– Kocham Mikołaja.
	– A co z tym drugim uczuciem?
	– Gdyby to było tylko zakochanie, przeżyłabym je. Jeszcze nie jeden raz zakocham się w życiu. To nie powód, by tragizować i rozbijać dobry związek. Ale gdybym pokochała, pewnie zaczęłabym budować na nowo. Chciałabym w sobie znaleźć siłę, by spróbować nowego.
	– Kiedy związek się kończy?
	– Wtedy, gdy nie realizujemy swojego potencjału przy drugiej osobie, nie stajemy się coraz bardziej sobą.
	– Kiedy jest pora na miłość?
	– Gdy jesteśmy odpowiedzialni za własne życie i samodzielni.
	– Dziękuję za rozmowę. Parafrazując księdza Jana Twardowskiego, śpieszmy się kochać… mężczyzn (śmiech).
	VII spotkanie CIUCHY

	– Swoim wyglądem prowokujesz mnie do zaproponowania rozmowy o ciuchach i dbałości o siebie. Odczuwam, że lubisz dobrze się ubrać. Bawi Cię to. Przy tej okazji możemy powrócić do nierozstrzygniętego w którejś z naszych poprzednich rozmów zagadnienia kobiecości. Czym jest kobiecość? To modne ubieranie się? Strojenie się?
	– Ja bym powiedziała, że to zadbana kobieta, która jest ładnie i czysto ubrana oraz pięknie pachnie. Kobiecość zaś to pewna energia, którą promieniujemy. To dar od natury, czy Boga, jak kto woli. To pewne gesty i subtelności. Dlaczego mężczyźni nie są kobiecy? Bo są inaczej zbudowani, emanują siłą, są stworzeni do walki, mają bardziej kanciasty sposób poruszania się. Nie są delikatni, powabni, wrażliwi, uczuciowi. Pomijając mężczyzn zdominowanych przez matki! Ale, wracając do tematu – my, kobiety, w pewien sposób jesteśmy wychowywane, by być takimi „liliami wodnymi”, co to tylko kwitną i pachną, ale może dlatego, że tak realizujemy się najbardziej? Choć silne, niezależne kobiety też są kobiece. Może nawet bardziej? Bo tryskają wręcz energią, w którą nie są wyposażeni mężczyźni. To kobieca pomysłowość, poczucie humoru, odwaga, empatia. Osho uważa, że mężczyźni chcą nad nami panować, bo się boją, że okażemy się bardziej twórcze niż oni. 
	Oczywiście naszej kobiecości służy to, że o siebie dbamy. 
	A stroi to się choinkę lub małą dziewczynkę na bal maskowy w przedszkolu (śmiech).
	– Jak Ty o siebie dbasz?
	– Mam to szczęście, że chętnie się myję. Wiele osób chorych psychicznie nie przestrzega zasad higieny. Nie wiem, czy to kwestia tego, że nie jestem poważnie chora – nie mam na przykład szans na rentę, czy że życie w małżeństwie zwyczajnie ode mnie wymaga używania środków czystości. Ja wręcz przesadnie o sobie dbam. Wydaję krocie na kosmetyki w Rossmannie czy perfumy w Sephorze. Lubię długo siedzieć w łazience. Choć się nie maluję! Mikołaja zawsze gnębi, co ja tam tak długo robię. Rodzina się ze mnie śmieje. To podobno uciążliwe dla nich, gdy jedziemy do rodziców męża na święta. Ale nikt z tego powodu nie jest dla mnie przykry! A ja się w łazience kremuję, opryskuję, depiluję (śmiech).
	– A jaki masz stosunek do ciuchów? Jak dbasz o swoje okrycie?
	– To kolejna moja pasja! Mam to szczęście, że mam wiele pasji, jestem interesującą kobietą, czyli… jestem kobieca.
	Staram się z każdej wypłaty kupić sobie coś ładnego. Zawsze kupuję książkę i jakiś sweterek czy spódnicę, rajstopy, rękawiczki, apaszkę. W domu mam dwie pełne szafy ubrań. W liceum i na studiach korzystałam tylko z jednej. Moja garderoba w ostatnich latach znacząco się rozrosła. Całe szczęście mamy duży dom, mogę sobie na to pozwolić. No i ciuchy się niszczą, więc je wyrzucam. Systematycznie oddaję też ubrania, w których nie będę już chodziła biednym. 
	– Dlaczego się nie malujesz?
	– Nie farbuję też włosów, choć, jak widzisz, mam pełno siwków. Lubię siebie naturalną. A u młodej jeszcze kobiety siwe włosy ładnie wyglądają. Nadają szlachetności w wyglądzie. Oczu nie maluję, bo cenię sobie nie tylko modę, ale także wygodę. Nie mam łatwej pracy, czasem muszę się złapać za głowę, przetrzeć oczy z podziwu dla ludzkiej fantazji (śmiech).
	– Jesteś modna?
	– Jestem sobą.
	– Kim jest modna kobieta?
	– Pewnie osobą ubraną jak z najnowszego żurnala z modą. W zeszłym sezonie na fioletowo, w tym na niebiesko (śmiech).
	– W jakich ciuchach zawsze wygląda się dobrze?
	– To zależy od budowy ciała. Są kobiety bardziej szczupłe i bardziej otyłe. Szczupłym będzie dobrze we wszystkim, otyłe nie założą bluzki kończącej się przed pępkiem.
	– Właśnie, wiele kobiet nie wie, jak dobierać ciuchy. Są jakby pozbawione kompleksów…
	– A mnie się wydaje, że się po prostu cieszą życiem. Są odważne, może zbyt odważne, bardziej wyzywające niż odważne, czasem zapominają o kanonach mody, o tym, że mają więcej w biodrach niż ja, ale bawią się podobnie jak ja. Nie potrafię ich krytykować za ich postępowanie. Najważniejsze, że one dobrze się czują w „swojej skórze”. Takie kobiety też potrafią być piękne i kochane.
	– Ktoś mógłby Ci zarzucić nihilizm…
	– Przyznam się, że spodziewałam się, że wcześniej, przy poprzednich tematach to powiesz (śmiech). 
	– Rozumiem. Trochę takie dziecko-kwiat z Ciebie.
	– Tak, kocham modę z lat 60-tych! W ogóle tę epokę. Antypsychiatrię…
	– Gdzie się ubierasz?
	– Najchętniej na palu Świebodzkim we Wrocławiu u Chińczyków i Rosjan. Mają trzy razy niższe ceny niż są gdzie indziej w sklepach. Buszuję sobie w stertach rozrzuconych na straganach ciuchów, wykłócam się jeszcze o cenę. Mam stamtąd kilka sweterków – białych kruków.
	– Czy można na podstawie tego, jak jesteś ubrana, stwierdzić, jaki masz charakter?
	– Okrycie wiele mówi o człowieku. O jego statusie materialnym, pomysłowości, poczuciu estetyki. Ale pozory czasem mylą. Nie wszyscy lubią się przebierać. Nie każda modnie ubrana kobieta jest też zamożna. Głośno było w mediach swojego czasu, nawet o mój program się to obiło, że niektóre kobiety głodują, by dobrze się ubrać. 
	– Dlaczego kobiety się przebierają?
	– W moim przekonaniu to właściwość roli społecznej kobiety. To nie kwestia natury, bo natura nie każe nam chodzić na dziesięciocentymetrowym obcasie i mieć zaburzony kontakt stopy z ziemią.
	– To źle, że stopa nie przylega do ziemi?
	– To wpływa na to, że nie mamy w sobie oparcia, nie jesteśmy „gotowe do skoku w obronie”, jesteśmy „liliami wodnymi”. 
	– Oglądasz się za atrakcyjnymi kobietami na ulicy?
	– W jednej jestem nawet zakochana. To moja przyjaciółka Ania. Też jest psychologiem. Jest bardzo atrakcyjna. Darzę ją platonicznym uczuciem nie tylko za jej walory charakteru. Za innymi kobietami też się oglądam. Ale może to wynika z mojej ciekawości. Jestem ponadto wysoko reaktywna. Jak zobaczę coś interesującego, po prostu nie mogę od tego oderwać oczu. To się dotyczy także kobiet na ulicy. A ulice są pełne pięknych kobiet. Czasem zachowuję się jak kompletna wariatka (śmiech). Niedawno wpadłam na rowerzystę, bo się zagapiłam. Nie powinien był jechać chodnikiem (śmiech). 
	VIII spotkanie ŚMIERĆ

	– Dziś chcę poruszyć temat, spychany z głównej sceny życia ludzkiego, jakim jest śmierć.
	– Tak, masz rację, że wypieramy ze świadomości to, że kiedyś przyjdzie nam zdać bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy egzamin z życia, jakim jest dokończenie żywota. To temat tabu w naszej kulturze. Nie rozmawiamy o śmierci, nie przeżywamy jej. Umieramy po cichu, schowani przed światem. Bo to brzydkie, straszne, a my jesteśmy przecież panami tego świata, zbudowaliśmy wielką cywilizację komputerów i Internetu. Śmierć świadczyłaby o tym, że tak nie jest, że wiele jeszcze mamy do zrobienia, że czeka nas eksplozja do wewnątrz siebie. 
	– Co myślisz o niedawnej sytuacji, kiedy to stacje telewizyjne nie chciały nadawać clipu Marysi Sadowskiej Jest dobrze, bo piosenkarka zagrała w nim ożywającego trupa?
	– Dziwi mnie sprzeciw, jaki budzą zwłoki człowieka. Jeszcze do niedawna w domach naszych dziadków, po śmierci członka rodziny czuwano przy jego zwłokach, na pogrzebie otwierano trumnę z jego ciałem i fotografowano je na pamiątkę. Mój ojciec podobnie żegnał swoją matkę.
	– Umarł Ci ktoś bliski?
	– Babcia i koleżanka z liceum. Obydwu dziadków też nie mam, ale ich nie pamiętam, byłam maleńka, gdy umarli. 
	– Jak przeżyłaś ich śmierć?
	– Na pogrzebie koleżanki nie byłam. To była daleka koleżanka. Zmarła w szpitalu. Była tam tylko na obserwacji, bo spadła ze schodów na budowie. To było zaskoczenie dla wszystkich. Miała dwadzieścia sześć lat. Z narzeczonym budowali dom pod Opolem. To tam wydarzył się pechowy upadek, który doprowadził do jej śmierci. Z pogrzebem babci było trochę inaczej. Nie mam dobrej relacji z ojcem, więc on sam załatwiał wszystkie sprawy związane z ceremonią. Zresztą powiedział mi, że chce być sam. Wiem, że mył babcię przed tym, jak została ubrana w ostatnią drogę. Nie życzył sobie też, by ktokolwiek mu składał kondolencje. Byłam na pogrzebie, ale nie potrafiłam płakać. Może byłam trochę smutna… Moja babcia była bardzo dumną kobietą. Zawsze trzymała mnie na dystans. 
	– A jak radzisz sobie z takimi tragediami jak ta mająca miejsce 11 września 2001 roku w USA, czy innymi atakami terrorystycznymi na  świecie? Jak sobie z nimi radzić?
	– Większość naszych czytelników pewnie jest wierząca, więc radziłabym się im modlić. Modlitwa ma zbawienny wpływ na ludzkie życie. Wiara przyjęta w wyniku łaski czyni cuda. Czy wiesz, że anonimowi alkoholicy w terapii mają za zadanie w rezultacie odnieść się do siły większej niż oni sami? Myślę tu o Bogu. Niewierzącym pozostaje medytacja, refleksja. Wszystkim radziłabym wtedy bardziej zająć się sobą. Gdy płaczemy nad „rozlanym mlekiem”, tak naprawdę opłakujemy własną śmierć. Jeśli jednak zbiera nam się na płacz, nie tłummy go za żadne skarby! Przyznam, że i mnie zdarza się wzruszyć do łez i nie spać w nocy. Terroryzm na świecie burzy pewien porządek. Giną niewinni ludzie. Choć są teorie, mówiące o tym, że w ten sposób natura reguluje liczbę ludzi na świecie. Ziemia jest przeludniona. Holokaust był taką regulacją.
	– Co czułaś, gdy umierał Jan Paweł II i tragicznie zginął Lech Kaczyński z żoną i wieloma najważniejszymi politykami aktualnej sceny politycznej?
	– To dwie różne śmierci. Jan Paweł II zmarł śmiercią naturalną, można się było tego spodziewać, przeżył osiemdziesiąt pięć lat – to jak na mężczyznę dużo. Jego odejście było moim zdaniem przełamaniem pewnego tabu krążącego wokół śmierci, gdyż cały świat okiem mediów towarzyszył mu w umieraniu. Papież okazał się niezłym happenerem. To był udany zabieg z jego strony przerzucenia mostu pomiędzy życiem i śmiercią.  Wykorzystał własną śmierć, by zbawiać ludzi. Byłam pod wrażeniem jego postawy, poruszyła mnie. Nie zgadzam się z nim w wielu kwestiach, ale nie ulega wątpliwości, że niekiedy bywał wielkim człowiekiem. Lech Kaczyński z żoną, ekipą PiS, posłami z PO, PSL i SLD, Anną Walentynowicz, ostatnim prezydentem na uchodztwie i dowódcami polskich sił zbrojnych zaś zginęli tragicznie. Wielu z tych ludzi mogło jeszcze pożyć. To mi uświadomiło, jak życie jest kruche. Pomijam już fakt, że z tym wypadkiem może być związany bardziej niż myślimy Lech Kaczyński, jego buta, upór i lekkomyślność. Raz już się tak zdarzyło, że wymagał od pilota lądowania w trudnych warunkach – gdy lecieli do Gruzji, gdzie w miejscu docelowym miały miejsce działania wojenne. Pilot sprzeciwił się prezydentowi, lądował gdzie indziej, za co Kaczyński chciał go postawić przed Trybunałem Stanu. Nie udało mu się to tylko dlatego, że to pilot decyduje o samolocie w trakcie lotu. Ale z pracy ten człowiek odszedł, nie lata już. No, więc być może i tym razem prezydent wtrącił się do operacji kierowania samolotem? I pilot tym razem posłuchał prezydenta i lądował w trudnych warunkach pogodowych z opłakanym skutkiem… To teoria mojej mamy, zgadzam się z nią, zwłaszcza, że poparł ją w jakimś wywiadzie Wladimir Żirinowski z nacjonalistycznej partii w Rosji. Pewnie niewielu jeszcze kiedykolwiek będzie miało odwagę o tym mówić głośno. Lech Kaczyński stał się bohaterem. 
	– Boisz się własnej śmierci?
	– Podobno ludzie przyjmujący neuroleptyki żyją dłużej, więc mam jeszcze czas, by zacząć się bać (śmiech). Gdy byłam mała, śmierć bardziej mnie zajmowała. Gdy zdechł mi chomik, wsadziłam go do słoiczka i zakopałam w parku pod drzewem, by za jakiś czas zobaczyć, co się z nim stanie. Ale do rzeczy, są dwa stanowiska w sprawie nieznanego. Jedno mówi, że boimy się nieznanego. Wojtek Eichelberger na przykład powtarza, że wolimy „znane piekło od nieznanego nieba”. Drugie mówi, że nie możemy bać się nieznanego, bo nie wiemy przecież, co nasz czeka. Jak możemy się więc tego bać?
	– Tak mówił Osho.
	– Tak. Ja skłaniam się w stronę tego drugiego. Nie wiem, co jest za rogiem, jeżeli wcześniej tam mnie nie było, więc jak mogę się tego bać?! Poza tym żyję tak, jakbym świętowała. Gdy będę umierała, będę się cieszyć na spotkanie z nowym, będę go ciekawa. Będę wdzięczna za to, co było i nie będę chciała do tego wracać. Ja żyję w wieczności. Wieczność to tu i teraz. W wieczności jestem nieśmiertelna. 
	– Wierzysz w życie po śmierci?
	– Nie wierzę w reinkarnację, ale wierzę, że człowiek jest energią i coś się z nią po jego śmierci musi dziać. Nie byłam blisko z babcią, ale była moją babcią, jestem krwią z jej krwi, i przeżyłam coś dziwnego po jej śmierci. Moja babcia miała zwyczaj kiwania nogami, gdy siedziała na krześle czy kanapie. Pewnego dnia zauważyłam, że i ja to robię. Wiedziałam jednak, że to nie jest normalne, że to jakiś znak od niej…, że teraz ona i jej zwyczaje są częścią mnie. Pomyślałam nawet, że moja noga to jej kiwająca się noga… Nie nauczyłam się tego od niej, to nie było coś, co mi przekazała w genach, ale to się wydarzyło dopiero po jej śmierci. To jednak naturalne, co się wydarzyło. Wielu ludzi ma podobne doświadczenia ze zmarłymi. Nawet zwierzęta jakoś reagują na śmierć. Moja mama opowiadała, że gdy zmarł jej ojciec, nasz pies zniszczył tapicerkę na drzwiach wejściowych do domu. Tłumaczyła to tym, że jej tata po śmierci przyszedł do niej do mieszkania się pożegnać, a Tawi się go wystraszył. W okresie, gdy należałam do chrześcijańskiej wspólnoty, kolega dał mi do przeczytania książkę Życie po życiu. Napisał ją Raymond A. Moody o doświadczeniach śmierci klinicznej. Można tam poczytać o wielu dziwnych, tajemniczych historiach spoza tego świata. W niektóre trudno uwierzyć. 
	I ciekawostka na koniec – czy wiesz, że w niektórych kulturach, gdy ktoś odchodzi do wieczności, jego rodzina cieszy się z tego? Świętują. I to nie ze względu na to, że zmarłemu było dotychczas źle na ludzkim padole. Może z tego powodu, że wiele sobie obiecują po tym, co będzie po śmierci? Także chrześcijanie wierzą, że śmierć jest początkiem nowego życia w domu Ojca. Anthony de Mello uważa jednak, że jednym ze znaków przebudzenia jest to, że nie interesuje cię to, co będzie w przyszłym życiu…
	– Wierzysz w to, że zwłoki ojca Pio nie uległy rozkładowi i święty pachnie fiołkami?
	– Wiem, że zwłoki mojej babci nie pachniały specjalnie, ale jej trup był jedynym, z którym obcowałam blisko.
	– Tym razem nie będę parafrazować mistrza Twardowskiego. Po prostu go zacytuję: śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.
	– Ja bym podsumowała naszą rozmowę inaczej. Dajmy odpocząć innym. Bądźmy dobrzy dla siebie, wsłuchujmy się w głos swojego sumienia, wtedy skutkiem ubocznym będzie ład na świecie. Nawet śmierć go nie przemoże.
	– Też ładnie powiedziane (śmiech)!
	IX spotkanie RODZICE

	– Kochasz swoich rodziców?
	– Staram się.
	– Pomimo tego, że miałaś trudne dzieciństwo?
	– Jerzy Pilch pisał kiedyś, że jego ojciec złamał chyba każdą zasadę pedagogiczną, a on po różnych perypetiach życiowych i tak „wyszedł na ludzi”, został poczytnym pisarzem. Ja też nie narzekam na swoje życie. Mam wspaniałego męża i satysfakcjonującą pracę.
	– Nie myślałaś, aby samej zostać rodzicem?
	– Ludzie oświeceni nie mają dzieci (śmiech). Ale, tak na poważnie, to chyba zabrakło mi wzorców, by zostać matką.
	– Lub uniemożliwia Ci to doznana w dzieciństwie trauma.
	– No i genów nie mam najlepszych…
	– A Mikołaj nie chciałby zostać tatą?
	– Mój psychiatra proponował, że przepisze mi kwas foliowy, ale ja nawet gdybym była zdrowa, nie chciałabym mieć dzieci. 
	– Ale zachęcasz ludzi do zakładania rodzin. Nie jesteś przeciwniczką rodziny jak Osho.
	– Osho postulował rozkład rodziny i życie we wspólnocie. Twierdził, że rodzina to przeżytek, że przed ludzkością stoi zadanie stworzenia nowej komórki społecznej. Ja uważam, że rodzinę mogą tworzyć ludzie spokrewnieni ze sobą, ale i grupka przyjaciół. Zdarzyło mi się spędzić na studiach święta z rodziną mojej przyjaciółki, bo chciałam odpocząć od swojej. Tak, wierzę, że rodzina to dobry interes. Żyć samotnie jest bardzo ciężko. 
	Oglądałam ostatnio film Poza światem. Opowiada on o mężczyźnie, który zostaje wyrzucony na brzeg wyspy po gwałtownym rozbiciu się samolotu. To, że udało mu się przeżyć, wydawało się wielkim szczęściem. W miarę jednak upływu czasu przykra samotność stała się coraz bardziej oczywista. Huck rozmawiał prawie sam ze sobą, potem z kukłą, którą sobie zrobił. Nawet mnie rzadko się to zdarza (śmiech). 
	W liceum jeździłam do Wolborza na rekolekcje milczenia. Przez tydzień siedziało się w specjalnej celi, modliło, medytowało i nie rozmawiało się z nikim. Ludzie jednak wcześniej wracali do domów, bo niektórzy tego nie wytrzymywali. W czasie wojny hitlerowcy torturowali tak ludzi, z których chcieli wydobyć informacje. O tym jest opowiadanie w książce pod tytułem 24 godziny z życia kobiety Stefana Zweiga. Człowiek jest istota stadną. Potrzebuje towarzystwa. Rodzina to coś więcej niż towarzystwo, bo macie wspólnych potomków i historię. 
	– Jacy powinni być idealni rodzice?
	– Nie ma idealnych rodziców! Ludzie zawsze popełnią jakieś błędy w wychowaniu swoich dzieci. Najważniejsze jest to, żeby się do nich przyznać. To daje szansę na ozdrowienie sytuacji. To tak zwani wystarczająco dobrzy rodzice.
	– A jacy powinni być wystarczająco dobrzy rodzice?
	– Powinni dziecko wspierać w dążeniu do samodzielności. Pokazać mu świat i nie wystraszyć go.
	– Jakie błędy popełnili w wychowaniu Twoi rodzice?
	– Mój ojciec jest agresywny, brzydko mnie przezywał, wyśmiewał się ze mnie, kiedy dorastałam. Ostatnio nie akceptuje moich decyzji, nie ufa mi. Gdy zachorowałam, wiem, że się wystraszył, ale pozwał mnie do sądu, by ten skierował mnie na przymusowe leczenie. W końcu wycofał wniosek, ale mam o to wszystko do niego żal. Boję się go. Od święta zmarłych nie spotykamy się. Bo postanowiłam nie spotykać się z nim u niego w domu, tylko na mieście. Żeby mieć świadków jego agresji. On powiedział, że nie ma pieniędzy dla mnie na restaurację. A ma trzy źródła dochodu. Powiedziałam mu więc, że jak je nazbiera, niech się do mnie odezwie.
	– Czy to nie jest niewłaściwe z punktu widzenia psychologii? Że się z tatą nie widujecie. Czy ojciec nie jest dla córki bardzo ważny, potrzebny w jej życiu?
	– Tak, ale nie ojciec – sadysta. Czasem warto wznieść się ponad stereotypy czy powszechnie obowiązujące zasady, myśleć niekonwencjonalnie, niezależnie, bo inaczej człowiek by oszalał. Ja nie mam zdrowia do mojego ojca. Mam dość bycia jego ofiarą. On jest bardzo nieszczęśliwy. Długo walczyłam, by pozbyć się tego piętna, ułożyłam sobie życie, nie chcę, by mnie w dalszym ciągu zatruwał!
	– Matki są w Polsce poza wszelką krytyką… A mama, co Ci zrobiła?
	– Moja mama krzyczała na mnie i uzależniła mnie od siebie.
	– To źle?
	– Próbowała mnie pozbawić pasji życia.
	– Jakie błędy najczęściej popełniają rodzice?
	– Zależy czy chodzi o córkę czy syna. I kto ich wychowuje. Czy jest ojciec i matka, czy tylko matka. Czy rodzice są szczęśliwi. Najczęściej są nieszczęśliwi. Dzieci nie mają się przy czym „ogrzewać”. Pamiętajmy, że wzrastają dzięki miłości między rodzicami. I że dziecko to inwestycja. Jak mówi Wojtek Eichelberger – walizka. Co do niej włożysz, to z niej wyjmiesz. 
	– Co mają powiedzieć dzieci alkoholików?
	– To tak zwane DDA, dorosłe dzieci alkoholików. W poradni, w której pracuję, są specjalne grupy przeznaczone dla takich ludzi. Polecałabym DDA zdecydować się na takie spotkania z terapeutą, gdyż alkoholizm w rodzinie wiąże się ze współuzależnieniem. 
	– Pomimo że DDA może mieć wstręt do alkoholu?
	– Mechanizmów uzależnienia można się wyuczyć. Nie trzeba koniecznie pić, by być zaburzonym. To się może objawiać na wiele różnych sposobów. Niższym poczuciem własnej wartości, lękiem przed bliskością. 
	– Chciałabyś mieć innych rodziców?
	– Ja kocham swoich rodziców. Nie mam innych. Tylko nie zapominam o sobie. Nie zerwałam z ojcem stosunków, tylko postawiłam mu warunki, na które na razie się nie godzi. Moja mama ma też wiele wspaniałych cech. Jest bardzo kobieca…
	– Mówiłaś, że kobiecości córka uczy się od matki…
	– Tak, a jeśli jeszcze żyje w rodzinie wielopokoleniowej, jak moja bratanica, ma szanse wyrosnąć na wspaniałą kobietę. Kobietę o barwnej osobowości. Ma bowiem wiele wzorców kobiecości. Różnorodność jest dobra. 
	– To, o czym mówisz, przypomina komunę, którą proponował Osho.
	– Ja chyba muszę jeszcze wiele przeżyć, dorosnąć, jeżeli mam podzielać ten pomysł mojego mistrza (śmiech).
	– Czasem jajko jest mądrzejsze od kury…
	– Nie, nigdy tak nie jest! Kura jest starsza, więcej przeżyła, choćby była głupsza, mniej inteligentna, zawsze jest wyżej, jeśli chodzi o doświadczenie od jajka. 
	– Mądra jesteś. Wydaje mi się, że musiałaś mieć wystarczająco dobrych rodziców…
	– Czasem wystarczy spotkać na swej drodze jedną, jedyną mądrą osobę, która Cię zaakceptuje, by życie nabrało kolorów i sensu.
	– Spotkałaś kogoś takiego? 
	– Tak, mój promotor na studiach oddał mi siebie.
	– Co to znaczy?
	– Nauczył mnie mądrze kochać. 
	X spotkanie MĄDROŚĆ

	– Jesteś Mądra?
	– Myślałam, że to już ustaliłyśmy (śmiech). 
	– Ja stwierdziłam, że jesteś mądra. A co Ty o sobie myślisz?
	– Mam sporą wiedzę, jestem oczytana, jestem dobrym specjalistą i człowiekiem, ale czasem to nie wystarcza, by podejmować właściwe decyzje.
	– Masz coś konkretnego na myśli?
	– Drobiazgi. Ale na nie składa się życie. 
	– Mądrość jednak nie kryje się ze podejmowaniem właściwych wyborów, ale radzeniem sobie z okolicznościami, w jakich się znajdujemy. Zachorowałaś, jesteś odpowiedzialna, mądra, bo się leczysz. Prawidłowo zareagowałaś. A że czasem możesz pleść głupoty, to już inna kwestia. Może to kwestia doboru leków przez psychiatrę?
	–  Może… nie jestem mądra (śmiech)!
	– Mówią Ci ludzie, że jesteś mądra?
	– Mówią, mówią. Mój psychiatra, mój mąż, mój promotor na studiach tak mnie skomplementował. Jak mogłabym nie być mądra, skoro dużo przeszłam?
	– Nie wszyscy wychodzą zwycięsko z walk, na jakie wystawieni są w życiu.
	– Tak, masz rację, jesteś mądra, nie wszyscy dojrzewamy dzięki trudom.
	– Dojrzałość to mądrość?
	– Ja tak to czuję.
	– A co myślisz?
	– Że to aspekt mądrości. Cenny dla mnie.
	– Czujesz się dojrzała? 
	– Czuję się dojrzała. Wiem, że jestem dojrzała. Być może zbyt wcześnie dojrzałam, być może za bardzo, ale jednak…
	– Jesteś mędrcem?
	– Chciałabym kiedyś nim zostać. Mój promotor na studiach nie powiedział mi właściwie, że jestem mądra, ale że kiedyś będę bardzo, bardzo mądra.
	– Kto to jest mędrzec?
	– Każdy człowiek po osiemdziesiątym roku życia. Każdy człowiek do siódmego roku życia, zanim pójdzie do szkoły. Moja babcia – mama mojej mamy.
	– Uważasz, że edukacja nie kształtuje w nas mądrości?
	– Zabija wszelką mądrość! Kreatywność, wrażliwość, niezależność. Człowiek poddany powszechnemu obowiązkowi edukacji jest wtłaczany w pewne ramki, w których mądrość się nie mieści. Zazwyczaj tak bywa.
	– Jakie są odstępstwa od tej normy?
	– Ja na studiach spotkałam człowieka, mędrca, który zmienił moje życie. Zaproponował mi publikację pracy magisterskiej. Przynosił mi artykuły swoich znajomych psychologów, czytał i poprawiał całe partie tekstów. Dał mi jednak dużą swobodę. Pozwolił na daleko idące interpretacje. Tak, jak już mówiłam – zaakceptował mnie z całym moim bagażem. Spędziliśmy razem na pracy dwa lata. Na obronie mój recenzent podał nawet nazwę wydawnictwa, w którym zostanie opublikowana moja praca. Ale gdy spotkałam się w tej sprawie z moim mentorem, on wszystkiemu zaprzeczył. To był nawrót mojej choroby. Wtedy jeszcze o tym nie wiedziałam. Walczyłam. Nachodziłam swojego promotora w sprawie obiecanej publikacji. On zgłosił to na policję i zrezygnował z pracy na Uniwersytecie. Mój lekarz twierdzi, że i jego musiała przybić moja choroba. Pewnie poczuł się za nią odpowiedzialny… Odpowiedzialność to taki dziwny stwór, kolejny aspekt mądrości. Z jednej strony trzeba być odpowiedzialnym za swoje życie, za życie innych ludzi, z drugiej nic nie jest praktycznie od nas zależne, działa ślepy przypadek, odpowiedzialność nie jest więc możliwa… Człowiek, o którym opowiadałam, podjął jednak wyzwanie rzucone mu przez los… Opowiedział się po stronie poczucia ludzkiego sprawstwa. Poczułam solidarność z moim przeznaczeniem. Chciałabym kiedyś być mądra jak on…
	– Co to znaczy mądrze kochać?
	– Widzieć w drugim człowieka z jego własną historią, pragnieniami.  
	– Są według Ciebie głupi ludzie?
	– Jeżeli zwalniam człowieka z odpowiedzialności, pewnie nie należą do tej grupy ludzie nieodpowiedzialni (śmiech). Ale tak. Ostatnio na szóstych urodzinach mojej bratanicy, siostra mamy żony mojego brata, spytała ją, czy bardziej kocha mamę czy tatę…
	– Jakiej odpowiedzi udzielił mędrzec? 
	– Wiktoria uciekła cioci Basi (śmiech). Zawstydzono ją.
	– Jak oceniasz jej reakcję?
	– Mój promotor i moja babcia w jednym lepiej by tego nie wymyślili (śmiech). 
	XI spotkanie MEDIA

	– Pracujesz także w Telewizji Polskiej, prowadzisz tam program, o którym już rozmawialiśmy, więc masz orientację w świecie mediów, porozmawiajmy dziś o tej rzeczywistości.
	– Praca w mediach to kawał ciężkiego chleba do zgryzienia. Na pewno wiesz, o czym mówię, jesteś dziennikarką. 
	– Tak, jestem freelancerką, pracuję dla kilku tytułów.  
	– Również taka praca daje zadowolenie, gdy ma się do niej dystans. Tam niczego nie można brać na poważne. Mam na przykład kolegę, który pracuje w dzienniku lokalnym jako redaktor muzyczny. Zdarza mu się napisać coś niepochlebnego o jakimś artyście, a za tydzień jako dodatek do gazety wychodzi płyta tego muzyka. To jakaś schizofrenia! Idea mojego programu również stoi w sprzeczności z niektórymi przedsięwzięciami Telewizji. Pewnie Tobie też się to przydarza (śmiech).
	– Jaki Twoim zdaniem trzeba mieć charakter, by pracować w gazecie czy w telewizji?
	– W gazecie nie trzeba „mieć wyglądu”. I tu i tam należy być wścibskim, wszędobylskim, podłym robakiem.
	– Nie przepadasz za dziennikarzami?
	– Nie, nie o to chodzi, ale gdy jest się miłym, niczego się nie załatwi. Ale masz rację, czasem należy być miłym. Z wojewodą trzeba niekiedy pożartować, jakiemuś kuratorowi napisać zachęcającą zapowiedź wystawy. Trzeba być wszechstronnie uzdolnionym robakiem. Oczywiście w mediach lokalnych tego tak się nie odczuwa, jak w Warszawie. Tam to dopiero pracują padalce. 
	– Ja też jestem podłym robakiem, tak mnie odbierasz?
	– Ty też zadajesz trudne pytania i skłaniasz mnie do szczerych odpowiedzi.
	– Dyplomatyczna odpowiedź. 
	– Medialna (śmiech).
	– Czy praca dziennikarza wiąże się z jakimś niebezpieczeństwem? Czy spotkałaś się z jakimiś groźnymi sytuacjami?
	 – Ja osobiście nie mogłabym pracować jako dziennikarz śledczy, bo bałabym się o swoje życie. Do Telewizji swojego czasu przychodził udzielać wywiadu dziennikarz z Gazety Wrocławskiej, który napisał serię artykułów o złomiarzach, którzy kradli szyny torów kolejowych. Wiem, że organizował też zasadzkę na skupujących złom. Chciał sprzedać im ukradziony towar. W krzakach ukrywałby się jego fotograf, który robiłby zdjęcia tym ludziom. On się jednak jakoś nie bał chodzić po ulicy… Kiedy indziej, znajomy fotograf odwoził mnie do domu. Jechaliśmy śródmieściem i zauważyliśmy wypadek samochodowy. Oczywiście musieliśmy się zatrzymać i zrobić zdjęcia, bo on i tak musiałby się tam tego dnia udać. A rozbite auto się paliło… Na szczęście nie było ofiar.
	– Dziennikarze, a może bardziej fotoreporterzy narażeni są na okrutne sceny, obcowanie z ofiarami wypadków. Często zanim dotrą do szpitala i obejrzy ich lekarz.
	– Tak, zwłaszcza, że niektóre gazety lubują się w okrucieństwie. Pokazują człowieka zagryzionego przez psa, dziecko, które straciło nogę pod tramwajem czy zastrzelonego dziennikarza w Iraku. Ale za to im płacą. Im bardziej makabryczna scena, tym więcej. Tabloidom zależy na sensacji. Tam sensacja goni sensację. Nie mogłabym pracować w takiej gazecie. 
	– Wierzysz mediom?
	– Gdy zginął Lech Kaczyński, słyszałam w radiu jedną z pierwszych wypowiedzi Lecha Wałęsy o tym wypadku. Były prezydent powiedział, że źle się stało, bo nie wyrówna już z Kaczyńskim rachunków. To było w sobotę. W poniedziałek jeden z czołowych amerykańskich dzienników, nie przytoczę teraz tytułu, na pierwszej stronie umieścił zdjęcie Lecha Wałęsy ocierającego łzy. A potem Wałęsy nie było na pogrzebie Kaczyńskiego w Krakowie…
	– Ale to może świadczyć o dwulicowości Lecha Wałęsy!
	– To podam inny przykład. Gdy zmarł mój wujek, znany aktor teatralny, mnie, mojego brata i mamy nie było na jego pogrzebie. Był tam tylko mój ojciec, który jest jego bratankiem, przyjaciółka mojego taty i jej syn. A w Internecie następnego dnia była zamieszczona informacja o tym, że Igora Przegrodzkiego żegnał jego bratanek z żoną i synem.
	– Jakie gazety byś poleciała naszym czytelnikom?
	– Charaktery, magazyn psychologiczny dla każdego (śmiech), ale i Bluszcz, Zwierciadło, Sens. Mama po przeczytaniu przynosi mi Vivę i Galę. Uwielbiam czytać wywiady z aktorami! Mogłabym je nawet przeprowadzać, tyle już o nich wiem (śmiech). Czytuję też od czasu do czasu Politykę i Newsweeka, ale tylko wybrane artykuły. Nie interesuje mnie polityka. Wszystko warto czytać, kto nie czyta, nie podejmuje słusznych decyzji.
	– Nie interesują Cię pierwsze strony gazet?
	– Nie bawi mnie obłuda i zakłamanie. Jestem daleka od poprawności politycznej. Politycy to grupa bliska księżom. To źli, zepsuci ludzie. Chcą władzy, pieniędzy i wpływów. Mnie to jest obce.
	– Mówisz jak zdesperowany szaleniec, dzwoniący do gazety z pretensjami, że prezydentem nie został Donald Tusk.
	– Jestem szalona (śmiech). Zaśmiecam sobie umysł poradami psychologicznymi i recenzjami wystaw z ostatnich stron gazet. Nie wiem, jakie media reprezentujesz, ale chyba sobie nie zdajesz sprawy, z jakimi problemami ludzie naprawdę przychodzą i dzwonią do gazet. Moja koleżanka z Telewizji opowiadała mi o mężczyźnie, który przyszedł do redakcji lokalnego dziennika, z którym kiedyś współpracowała z następującym problemem. Rozwiódł się z żoną, ale mieszkają razem z dziećmi, córką i synem, w jednym domu. Dostał pracę w Anglii jako ogrodnik i chce wyjechać, ale się boi, bo była żona nie pilnuje dzieci, a one ze sobą współżyją. I on by chciał, żeby gazeta o tym napisała.  
	– My z kolegami śmiejemy się, że to jest „lepsze” od pisania o dziurach w jezdni czy zmianie rozkładu jazdy autobusów (śmiech). W dziale łączności z czytelnikami w lokalnym dzienniku można opowiadania grozy pisać. 
	– Tak, tylko chodzi mi o to, że nikt czegoś takiego nigdzie by nie opublikował! To też pewne przekłamanie mediów. Gazety też funkcjonują „na pewnym zakresie”. Chodzi o emocje, ale nie skandal obyczajowy! Przynajmniej w Polsce (śmiech).
	– Więc uważasz, że u nas i tak jest „mały cyrk”…
	– Tak, Amerykanie przodują w naturalizmie.
	– A Twój program i zwierzenia Twoich pacjentów na wizji to nie ekshibicjonizm?
	– Wiesz, że w słowniku wyrazów obcych znaczenie słowa jezuita wytłumaczone jest w ten sposób, że jest to ktoś, kto jest fałszywy? Jezuita, bowiem zrobi wszystko, użyje wielu podstępów, odniesie się do wielu podłości, by nawrócić człowieka na wiarę w Boga. I ja jestem trochę takim jezuitą w Telewizji (śmiech). Nawracam ludzi. Ofiarowuję im błogość.
	– Jak Ci się pracuje w Telewizji?
	– Dziękuję, dobrze. Co oznacza to dobrze? Mówi się, że jak seks zaczyna nużyć partnerów, powinni zacząć filmować swoje zbliżenia. To przywraca radość i napięcie związane ze współżyciem. No, więc praca w telewizji budzi mnie z uśpienia. Nie pozwala poddać się rutynie zawodowej (śmiech).
	– Jesteś medialna?
	– Jestem zwierzęciem medialnym! (śmiech).
	XII spotkanie SEKS

	– Jesteś kobietą wyzwoloną. Nie straszny Ci męski świat. Potrafisz żyć w pojedynkę, by być na serio z mężczyzną. Decydujesz się na partnerski związek z mężczyzną. Seks jest ważnym spoiwem tego związku...
	– Dziękuję Ci za tę diagnozę (śmiech). Jest super! Tak, seks się liczy. Jest nawet książka Osho pod tym tytułem. Seks się liczy. Polecam. 
	Pewnie chcesz rozmawiać o seksie, żeby przyciągnąć czytelnika (śmiech). Wszyscy tak robią! Pisarze, malarze, wszelakiej maści artyści.
	– Mówiłaś przy okazji rozmowy o książkach, że Monologi waginy należą do Twoich ulubionych lektur. Rozwiniesz ten temat?
	– Rzeczona książka jest o kobiecej seksualności i sprawach z nią związanych. Przyznam, że zanim ją przeczytałam, miałam opory, by po nią sięgnąć. Słyszałam, o czym opowiada i nie chciałam tego czytać. Byłam jeszcze wówczas pruderyjna, sama nie chciałam pamiętać o tym, że jestem seksualnym stworzeniem. Ale przyjaciółka mi ją po prostu przyniosła i się przełamałam. Przeczytałam ją. W końcu JK Rowling polecała czytać wszystko, co tylko człowiekowi wpadnie w ręce! Wówczas jeszcze do mnie nie dotarło, co oznacza pojawienie się w księgarniach i na liście moich lektur Monologów… Ale zrobiła na mnie takie wrażenie, że stale obrazy ukazane przez naszą imienniczkę, Eve Ensler, towarzyszyły mi w życiu. Kąpiąc się, nieświadomie zastanawiałam się, jak to jest przez całe życie nie doświadczyć orgazmu, przeglądając w lustrze myślałam, jak to jest mieć „dolne partie”, a nie pochwę, zacinać się przy goleniu włosów łonowych niepotrzebnie, na życzenie mężczyzny krwawić… Bo temu chce się małej dziewczynki, a nie dojrzałej kobiety! Przez pewien czas, gdy pewne rzeczy już sobie poukładałam, przestałam golić nogi w proteście. Ale przyjaciółka wytłumaczyła mi, że to jest „dobre”, to znaczy usankcjonowane przez naszą kulturę i nie wypada tego nie robić. Miała rację (śmiech), ja się po prostu za bardzo przejęłam wymienioną książką, popadłam w drugą skrajność.
	– Jakie inne książki z tego zakresu poleciłabyś naszym czytelnikom?
	– Nie będę tu wymieniała tytułów książek naukowych, bo pewnie nie o takie Ci chodzi. Na przykład Katarzyna Janowska i Jacek Bomba napisali udaną książkę Kim jesteśmy, czyli o seksie. Ekspertem w tej dziedzinie jest Zbigniew Lew-Starowicz. Warto śledzić wszystko, co pisze, a często wypowiada się na łamach różnych magazynów. Jeśli chodzi o beletrystykę, duże wrażenie zrobiła na mnie lektura Pamiętników Fanny Hill. To wytrawnie podana historia prostytutki. Nie przychodzi mi teraz do głowy nic innego.
	– Jak wygląda w naszym kraju edukacja seksualna? 
	– Brakuje jej. W szkołach, na uniwersytetach. Gdybym ja układała program nauczania w szkole podstawowej, zawarłabym w nim zajęcia obowiązkowe z radzenia sobie z emocjami i właśnie wychowanie seksualne, już nawet nie wychowanie do życia w rodzinie. To ostatnie nie podoba mi się. Usiłuje ominąć temat. Jest uszyte nie na miarę naszej epoki.
	– Czego byś uczyła dzieci o seksie? 
	– Najważniejszego – że seks jest fizyczną postacią miłości. Że miłość na poziomie ciała przejawia się jako orgazm. Że orgazm to doświadczenie mistyczne. To religia!
	– Małe dzieci byś tego nauczała?
	– Osho twierdzi, że w trzynastym, czternastym roku życia najgłębiej przeżywamy własną seksualność. Nigdy potem nie odczuwamy już takiej satysfakcji z seksu.
	– A mówiłaś, że nie masz tak radykalnych poglądów na seksualność jak Osho…
	– Ja po prostu wierzę, że te „dzieci” poradziłyby sobie z tematem, gdybym zeszła do ich poziomu. Kiedy, jak nie w wieku kilkunastu lat mają stawiać fundamenty pod przyszłe, udane  życie? 
	– Mówi się, że to pierwsze trzy lata życia dziecka są decydujące o jego przyszłości.
	– Tak, matki podświadomie przekazują dziewczynkom informacje, by zapomniały o orgazmie…
	– Szkoła jest zaś zabójcza dla mądrości – to Twoje słowa, jednak widzisz w niej ratunek?
	– Mówiłam już, czasem wystarczy, że spotkamy jedną, jedyną osobę, która nas zaakceptuje. Zmiany zachodzą wtedy same. Tacy ludzie chodzą po świecie. Mało ich, to prawda, ale są. Jezus, Budda, mój promotor, może jakaś nauczycielka prowadząca zajęcia z wychowania seksualnego… 
	– Dzieci coraz szybciej podejmują współżycie…
	– Coraz wcześniej stają się dojrzałe.
	– Co z seksem niepełnosprawnych?
	– Powinno się pamiętać o tej sferze ich życia i zostawiać samych w pokoju lub aranżować spotkania z rówieśnikami. Trzeba się wykazać dużym wyczuciem chwili i taktem.
	– A co ze starszymi ludźmi i ich potrzebami seksualnymi?
	– Popęd seksualny z wiekiem spada, starsi ludzie kładą większy nacisk na bliskość. Ich miłość dojrzewa. Przenosi się z poziomu ciała w strefę ducha. Osho uważa, że potrzeby seksualne u zdrowych ludzi zanikają już w wieku czterdziestu lat. Czyli niewiele nam pozostało czasu, by cieszyć się ruchami niegodnymi filozofów (śmiech).
	– Wierzysz w to?
	– Osho nie korzystał z usług psychiatrów. To ja się leczę psychiatrycznie. Moje zdanie nie ma większego znaczenia. Czy wiesz, że gdybym się zgłosiła do szpitala z bólem klatki piersiowej i przyznała się do zaburzeń, lekarze być może oddaliliby mnie z kwitkiem? Bo dlaczego nie mam mieć urojeń? 
	– Zmęczona jesteś naszymi spotkaniami… Zadam Ci ostatnie dwa pytania. Jakie są korzyści płynące ze stosunku płciowego?  
	– Wiesz, że zatoczyłyśmy koło? Zaczęłyśmy nasze pogadanki na temat miłości i celibatu, a dotarłyśmy do kwestii współżycia. Stosunek płciowy, jeszcze raz powtórzę, to wyraz miłości na poziomie ciała. Celibat zaś jest perwersją seksualną. A jakie płyną korzyści z seksu? Czytałam gdzieś, że jeden orgazm może zaspokoić człowieka na rok. Taką ma siłę oddziaływania na jego ciało i psychikę. Taką ma moc… Regenerujemy się, budujemy wspólną historię, dotykamy Boga. Parafrazując więc księdza Twardowskiego, śpieszmy się kochać…
	– Nie krępujesz się mówić o seksie?
	– Tak, stosunek płciowy to coś pięknego. Zbliża do siebie dwoje ludzi. Najczęściej to mężczyzna i kobieta ze sobą spółkują. Mężczyzna pobudza kobietę, kobieta pobudza partnera. Dotykają nawzajem swoje intymne sfery, sfery chronione na co dzień przez ubranie. Może dlatego wydają się takie atrakcyjne? Może dlatego, że są atrakcyjne, są chronione? No, więc mężczyzna pieści piersi kobiety, penetruje ręką, językiem i penisem jej pochwę. Kobieta całuje jądra mężczyzny, wkłada sobie jego penisa do ust. Kładą się na siebie, ocierają się o siebie, ssą się, gryzą. Mężczyzna wkłada kobiecie penisa do pochwy i partnerzy poruszają się wolno. Zmieniają pozycję na bardziej komfortową dla partnerki, kobieta siada na partnerze. Patrzą sobie w oczy i zapominają o wszystkim, dawno już zapomnieli, nigdy ich nie było…
	– Bezwstydna jesteś! (śmiech).
	–  Nie gadam więcej z Tobą! (śmiech).
	– Przecież rozmawiasz sama ze sobą...
	II ROZDZIAŁ
	XIII spotkanie, ODPOCZYNEK

	– Nie widziałyśmy się dwa miesiące…
	– Dwa i pół miesiąca!
	– Tak, odpoczywałaś. 
	– I o odpoczynku będziemy teraz rozmawiały (śmiech).
	– Tak jak ustaliłyśmy (śmiech). No więc, co robiłaś, czytałaś coś, pisałaś? Odpoczęłaś?
	– Pytasz jak ja w moim programie, czuję się tak, jakbym słyszała siebie (śmiech).
	– Tak, tylko to ja teraz będę Cię przepytywała (śmiech), znów Cię przepytuję.
	– Tak, czytałam. Codziennie staram się przeczytać choćby kilkanaście stron. Wzięłam się za serię książek buddyjskiego mistrza, który nazywa się Thich Chat Hanh. Wyobraź sobie, że kupiłam jego książki na wyprzedaży za dwanaście złotych jedną! I już na wstępie poczułam, że to jest to, będę miała, o czym myśleć. Autor zupełnie inaczej postrzega, bowiem medytację niż Osho i ja. On kładzie w medytacji nacisk na… koncentrację. Dla Osho koncentracja w tej sytuacji to forma przemocy, gwałtu zadawanego sobie. No i pisałam! Myślałam, że skończyłam utwór, o którym Ci opowiadałam, ale dopisałam do niego drugą część. Być może powstanie i trzecia? Jeszcze tego nie wiem, bo nie mam pojęcia, czy wykrzeszę z siebie jakieś warte tego pomysły. Poza tym gotowałam, sprzątałam i od początku kwietnia chodzę do pracy w Poradni. W Telewizji na razie nie mam zdjęć, bo nakręciliśmy kilka dodatkowych odcinków Duchowości… i czekam na propozycje scenariuszy do kolejnych. To nie tylko mój program (śmiech). Ale marzy mi się, by porozmawiać o eutanazji…
	– To był bardzo pracowity odpoczynek…
	– Odpoczynek to sztuka. Odpoczywać trzeba umieć. Nie każdy to potrafi. Niektórzy muszą się tego uczyć, dorastać do odpoczynku.
	– Umiesz odpoczywać?
	– Starałam się postępować w zgodzie ze sobą przez ten czas, który miałam wolny od zajęć i obowiązków. Nie narzucałam sobie niczego. Po prostu byłam. Czytałam, pisałam, gotowałam. Z początku mój umysł był zaprzątnięty wieloma niepotrzebnymi sprawami, za którymi szła masa moich działań, z czasem jednak się wyciszał, sprawy tego świata odklejały się od niego jak płaty starej farby i tak odpoczywałam. Nie koniecznie trzeba nic nie robić, by odpoczywać. Nicnierobienie bywa męczące. To czasem większy wysiłek niż odśnieżenie zimą podwórka (śmiech).
	– Więc Ty nic innego nie robisz, jak odpoczywasz w życiu?
	– Jak mawiał Osho, ja się całe życie obijam, bo robię to, co kocham (śmiech).
	– Jak się uczyć odpoczynku?
	– Jeśli nie odpoczywamy, wiele tracimy z życia, nie doświadczamy jego wszystkich smaczków. Jeśli ktoś nie umie się zatrzymać na chwilę, musi dokonać w życiu przewrotu. Jeżeli chcemy zaprowadzić jakąkolwiek zmianę, twierdzi Anthony de Mello, musimy się pożegnać z pragnieniem zmiany i planami dokonania zmiany. Musimy stać się świadomi wszystkiego, co się z nami dzieje. Bez oceniania musimy obserwować siebie. Niech ja obserwuje mnie. Tylko człowiek to potrafi! I wtedy zadzieją się cuda. Nawet, jeśli człowiek nigdy nie zazna odpoczynku, będzie się ze sobą mordował, wszystko będzie na swoim miejscu. Wszyscy wielcy mistrzowie duchowi powtarzają, że w świecie wszystko jest takie, jakim powinno być. Gdy zdobędzie się podobne przekonanie, odpoczynek stanie się naturalną częścią dnia. 
	– Przy najbliższej okazji będziemy musiały porozmawiać o akceptacji! Bo do tego, o czym mówisz, potrzebna jest chyba monstrualna cierpliwość i tolerancja…
	– Świadomość! Przede wszystkim potrzebna jest świadomość. Gdybyśmy zdawali sobie sprawę, czym jest odpoczynek, nie pędzilibyśmy tak przez życie na złamanie karku.
	XIV spotkanie AKCEPTACJA

	– Co to jest akceptacja?
	– Zgoda na coś.
	– Z czym się godzić, z czym nie, a z czym się wypada godzić?
	– Ja się godzę z tym, co mnie spotyka, nie mam zgody na głupotę, a wypada mi się godzić… chyba nie ma niczego, co mi wypada poza goleniem nóg (śmiech). Żartuję. Wypada mi godzić się… No nie wiem, coraz częściej czegoś nie wiem…
	– Kiedyś będziesz mędrcem, jak ci to przepowiedział na studiach promotor (śmiech).
	– Tak, a mądrzy ludzie nie udzielają jasnych odpowiedzi, prostych odpowiedzi, czasem milczą, innym razem czegoś po prostu nie wiedzą. Może nawet najczęściej czegoś nie wiedzą? Wypada mi się z nimi zgadzać.
	– Godzisz się ze złem?
	– Nie ma zła.
	– A co, jest samo dobro?
	– Wszystko jest jednym. Nasz rozróżniający umysł dzieli jedno na dobro i zło – pisze w swych książkach Eichelberger. To dwie strony tego samego medalu – głosił Osho.
	– No to godzisz się z tym, że maleńkie dzieci są bite przez pijanych rodziców, kobiety są bite przez mężów i z dziećmi uciekają z własnych domów, że na świecie ileś milionów ludzi nie ma co jeść i pić? To to samo, co rozpusta, przepych w kościołach, brak umiarkowania w jedzeniu i piciu gdzie indziej? 
	– Tego nie można wytłumaczyć tak po prostu. Ja też tego nie rozumiem do końca. Ale ufam i wierzę, że tak ma być. Ufam, wierzę i nie sprzeciwiam się temu, ale na przykład nie objadam się, nie kupuję żywności na zapas, by się potem zmarnowała. To mój gest solidarności z ofiarami głodu. Bo ktoś z tą żywnością, której nie zjem i nie kupię będzie coś musiał zrobić… Rozdaję też pieniądze potrzebującym. Tak, nie patrz tak na mnie, na ulicy. Kiedyś odsyłałam żebrzących do odpowiednich instytucji, ale przeczytałam W dżungli życia Beaty Pawlikowskiej, takim poradniku dla młodzieży, jak podróżniczka tłumaczy, dlaczego ona rozdaje pieniądze na ulicy. Nikt, bowiem nie chce żebrać! Ludzie są po prostu do tego zmuszani przez różne okoliczności, to uwłacza ludzkiej godności, dlatego trzeba mieć powód, by się przełamać i prosić o jałmużnę. No i spotkałam kiedyś bezdomnego, który zbierał jedzenie na moim osiedlu. Poszłam z nim do sklepu, by mu coś kupić i po drodze rozmawialiśmy sobie. On nie miał nikogo, kto by mu pomógł. Pomoc społeczna również nie oferowała mu żadnej, powtarzam żadnej zapomogi – skarżył się. Jak miał więc sobie radzić? To było zimą, a on jest budowlańcem… Musimy więc sobie pomagać nawzajem. Musimy budować świadomość, bo jej brak często nas gubi, co dobrze jest pokazane w filmie Plac Zbawiciela. Bohaterka filmu uwikłana została w konflikt tragiczny, ale pytanie – czy nie za przyczyną własnej nierozwagi? Nękana przez męża i teściową zbyt późno odeszła z domu i nie wystarała się o żadną pomoc… Nie przemyślała pewnych decyzji. Dobrze, że je podjęła, ale nieszczęśliwie zrealizowała swoje pomysły. To się skończyło tragicznie… Nie wiemy, co było po tym, jak sąd ograniczył jej władze rodzicielskie, ale pewnie musiała jakoś ułożyć sobie życie i chwilami na pewno była szczęśliwa. Może nawet bardziej niż przedtem, zanim straciła dom i dzieci…
	– Udam, że tego nie słyszałam. 
	– Wszystko, co robimy, robimy po to, by mieć z tego jakieś korzyści.
	– Kościół Katolicki jak żadna inna instytucja religijna na świcie pełni funkcje opiekuńcze.
	– Tak, zgadzam się, kiedyś na dworcu w Opolu podeszła do mnie kobieta i poprosiła o złotówkę. Nie miałam przy sobie pieniędzy, ale poleciłam jej udać się do księży, niedaleko była parafia. Oni bardzo często z własnych kieszeni oddają potrzebującym zaskórniaki. Wiem to, bo przyjaźnię się z jednym byłym jezuitą. Nie wszyscy księża to dusigrosze. Rozpędziłam się trochę w ich krytyce. Ci na najniższych szczeblach drabiny społeczności kościelnej mają serce dla ludzi. Poza tym przy wielu parafiach można skorzystać z pomocy psychologa czy doradcy zawodowego. Na święta można liczyć na dodatkową żywność, zimą na używany kożuch. Tak, wiem o tym wszystkim. Przez pewien czas uczestniczyłam w życiu kościoła katolickiego. 
	– Tak więc nie można się godzić na biedę, ludzką niedolę…
	– Ojej, ja jestem psycholożką i psychoterapeutką! Moją bronią jest miłość. Oferuję miłość i uczę kochać. A miłość…
	„Miłość cierpliwa jest,łaskawa jest.Miłość nie zazdrości,nie szuka poklasku,nie unosi się pychą;nie dopuszcza się bezwstydu,nie szuka swego,nie unosi się gniewem,nie pamięta złego;nie cieszy się z niesprawiedliwości,lecz współweseli się z prawdą.WSZYSTKO ZNOSI,wszystkiemu wierzy,we wszystkim pokłada nadzieję,wszystko przetrzyma.Miłość nigdy nie ustaje (...)”
	– To słowa świętego Pawła…
	– Bieda czasem daje nam okazję do samorozwoju. Więcej ze sobą przebywamy i rozmawiamy, bo nie mamy na kino. Nie mamy na kręgle czy bilard, czytamy książkę. We wszystkim, co los nam przynosi warto widzieć błogosławieństwo. Tak, jak już mówiłam, dzielimy rzeczywistość na kawałki, nasz umysł ją dzieli, więc jesteśmy nieszczęśliwi. No i mamy swoje wyobrażenie o świecie i to też jest niedobre. Matka Teresa z Kalkuty podziwiała chart ducha ludzi żyjących w slumsach, ich blask w oczach i zapał do życia. Podobnemu zdziwieniu nie mogła się oprzeć najbardziej znana francuska zakonnica, siostra Emmanuelle, która swojego czasu napisała list do papieża z prośbą o dyspensę na używanie środków antykoncepcyjnych wśród najbiedniejszych w którymś z ubogich krajów. Opisywała tę ich wolę życia w książce Mam sto lat i chciałabym Wam powiedzieć. Tak, więc to my sami decydujemy o tym, co jest dobre, a co złe. A jak jesteśmy w ten sposób decyzyjni, wszystko wokół musi być piękne! Nie ma, z czym się zgadzać, czy nie zgadzać.
	– A gdybym Ci powiedziała, że moje sumienie się buntuje, kiedy to słyszę? To, że miłość znosi wszystko…
	– Powiedziałabym Ci wtedy, że masz silne, zdrowe ego (śmiech). Ale na serio – miłość znosi wszystko (śmiech). Sprzeciw wywołany jest Twoją interpretacją. 
	– A co ze złością? Co z gniewem, gdy dzieje się niesprawiedliwość?
	– Należy A K C E P T O W A Ć wszystko, co przynosi nam los. Inaczej możemy wyrządzić sobie poważną krzywdę, uczynić z siebie kalekę.
	– Czyli także krzyczeć i tupać nogami?
	– Tak.
	– Choć nie jest to wyraz postawy akceptacji, to już brzmi to rozsądniej.
	– Mówię to wszystko z pozycji psychoterapeutki. Moim skromnym zdaniem, psychoterapia wychodzi ku potrzebom współczesnego człowieka jak żaden inny system myślowy. Nie jest jednak doskonała. Każdy rozwiązany problem zastępuje nowym problemem. Ale życie to proces! Tak będzie i tak być powinno. Sztuka, by się w tym nie pogubić. Akceptacja to cenny oręż w walce z przeciwnościami. Metodą trzech kroków można zdziałać wszystko. Co to za metoda? Mówi ona, że jeśli mamy z czymś problem, najpierw należy go przyjąć, czyli uświadomić go sobie i zaakceptować, drugi krok to przeżycie problemu, a trzeci krok to porzucenie go. Porzucenie jest sprawą umowną, bo gdy coś zaakceptujemy, automatycznie się od tego uwalniamy. To metoda opracowana przez moja przyjaciółkę Anię. 
	– Zgadzasz się z nią…
	– Czasem także poprzez wrzaski (śmiech).
	XV spotkanie PRZYJAŹŃ

	– Podobno nie ma wielu książek o przyjaźni. Michał Zioło OCSO i Maciej Zięba OP napisali jedną – Lekarstwo życia. Możemy się pokusić o rozmowę na ten nie oklepany temat?
	– Bardzo chętnie, mam spore doświadczenie w przyjaźni. I podobnie jak poeta o. Michał Zioło, „kiedy myślę o przyjaźni, myślę o niej na niebiesko”. Błękit to symbol głębi.
	– Z kim się przyjaźnisz?
	– Mam trzy przyjaciółki.
	– Opowiesz o nich?
	– To Ania, Marta i Agnieszka. Ania jest psychologiem, Marta krytykiem sztuki, Agnieszka pracuje w call center, jako telemarketerka. Wszystkie poznałam, gdy byłam w liceum. Z Anią i Martą chodziłyśmy razem do szkoły, do jednej klasy. Agnieszkę poznałyśmy w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej. To w OPŚ zaczęła się moja-nasza przygoda z psychologią… Właśnie dlatego, że trafiłyśmy tam, wszystkie jesteśmy spsychologizowane (śmiech). Gdy się spotykamy, rozmawiamy z sobą dosłownie jak psycholog z pacjentem na kozetce. Analizujemy, syntetyzujemy, płaczemy. Nie przeszkadza mi to, nie uważam też, żeby to jakoś określało mój profesjonalizm. Lubię te nasze szczere rozmowy zapanierowane wiedzą specjalistyczną (śmiech). Dają mi energię. 
	– Jakiego rodzaju więzią jest przyjaźń?
	– To towarzyszenie sobie w życiu. W chwilach trudnych i radosnych. Przyjaźń to prawie małżeństwo (śmiech). To małżeństwo dusz. To lekarstwo życia (śmiech).
	– Jaki jest dobry przyjaciel?
	– Dobry przyjaciel wspiera nas w dążeniu do prawdy, jaka by ona nie była. Jest mędrcem (śmiech). Jest odpowiedzialny za nas, mądrze nas kocha, jest silny i gotowy, gdy go potrzebujemy. Ale nie zawsze. Czasem jest małym chłopcem lub dziewczynką, która potrzebuje wsparcia, pomocy, tego, by ktoś ją zaprowadził do lekarza albo do sądu na rozprawę rozwodową. Dobry przyjaciel to człowiek z krwi i kości. Każdy znajdzie sobie innego przyjaciela, takiego, który będzie spełniał jego oczekiwania, który będzie do niego podobny. 
	– Przyjaciela się kocha?
	– Trudne pytanie. Kiedyś, na studiach, powiedziałabym Ci, że nie wiem, czy kogokolwiek kocham. Dziś jest trochę inaczej, dojrzałam, myślę, że kocham Mikołaja, a w przyjaciółkach się podkochuję.
	– Nie zawsze to my decydujemy o tym, z kim się przyjaźnimy?
	– Czy przypadkiem podeszłam 1 września 1988 roku do Marty i Ani na korytarzu VIII LO? Czy podeszłam do nich z zamiarem zakolegowania się? Owszem. I wyszła z tego niezła przyjaźń. To był przypadek, ale bardzo wiele pracy w niego włożyłyśmy i wkładamy. I to nasz sukces, a nie ślepy traf! 
	– Znów absurd… 
	– Tak. Narobiłyśmy się nad tym przypadkiem po pachy (śmiech).
	– Zraniły Cię kiedyś przyjaciółki?
	– Nie zawsze byłyśmy tak mądre, jak jesteśmy teraz (śmiech). Pamiętam, jak w liceum dziewczyny zarzucały mi, że się kryguję. Faktycznie to robiłam, ale wynikało to z moich skrytych potrzeb, by otoczenie mnie akceptowało. Osiągnęłam odwrotny cel – to samo otoczenie mnie krytykowało. Było mi przykro. Nie rozumiałyśmy jeszcze wtedy, że mam jakiś problem i należy mi pomóc go rozwiązać, a nie odwracać się ode mnie…
	– Pamiętasz im to?
	– Pamiętam o tym. To niezła nauczka dla nas. Ile razy w życiu robimy coś, karzemy się za coś, co jest skutkiem tego, że ktoś nie był wobec nas uczciwy, mądry, kochający?
	– Przyjaciele niekiedy się rozstają…
	– Tak. Nasze życie składa się z bardzo wielu rozstań. Żegnamy się z dziadkami, rodzicami, dziećmi, gdy dorosną, mężami, przyjaciółmi. Rozstania mogą być świętem, ale mogą być też bolesne. Na pewno warto się świadomie rozstawać. Warto dopuszczać do siebie uczucia związane z przeżywaniem rozstania. Warto rozmawiać o tym, co się dzieje. Jak w każdym dobrym związku zresztą (śmiech). Warto traktować wreszcie rozstanie jako próbę przyjaźni, miłości. Takie rozstanie może nas wiele nauczyć, otwiera też rozdział nowej przygody…
	– Co ma zrobić ktoś, kto nie ma przyjaciół?
	– Poprosić o przyjaźń. Wypowiedzieć takie zdanie do drugiego człowieka: „chciałbym, chciałabym się z Tobą zaprzyjaźnić. Co ty na to?”.
	– A czy to nie trochę śmieszne?
	– Skoro uważasz, że Twoje potrzeby są śmieszne… Ale może właśnie, dlatego tylu jest samotnych ludzi… Żeby się przyjaźnić, potrzeba odwagi. 
	– Czasem przyjaźnimy się z kimś, bo mamy w tym jakieś korzyści…
	– Tak, czegoś uczymy się od „przyjaciela”, „przyjaciel” pomaga nam załatwić mieszkanie w Domu Naukowca albo ma kasę, którą hojnie dzieli się z nami. Chodzimy z nim do drogich restauracji, czasem skapnie nam jakiś gadżet ze sklepu Ewy Minge… Ale bywają też sytuacje odwrotne, kiedy to my jesteśmy szczodrzy, by inny człowiek się nami zainteresował. I może chwilowo nasz interes dobrze rokuje, mamy „przyjaciela”, ale prawda jest taka, że przyjaźni nie kupi się za żadne pieniądze! Przyjaźń nie ma potrzeb, które trzeba by było w podobny sposób zaspokajać. Przyjaźnić się, tak jak kochać, można tylko bezinteresownie. Taka jest niepojęta natura przyjaźni.
	XVI spotkanie PIENIĄDZE

	– Wokół pieniędzy kręci się świat. Gdy nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Jesteśmy opętani mamoną.
	– Tak, wielu ludzi nie ma zdrowego stosunku do pieniędzy. Pragną zarabiać jak najwięcej, kosztem zdrowia i szczęścia osobistego, i wydawać jeszcze więcej. Są uzależnieni od robienia zakupów, jeżdżenia na wycieczki zagraniczne, nowych aut. Gdy nie wydadzą jakiejś kwoty danego dnia, dzień się dla nich nie kończy.  Gdy nie mają pieniędzy, kradną je współmałżonkowi lub dzieciom. Potrafią być okrutni, jak każdy uzależniony człowiek. 
	– Miałaś kiedyś podobny problem?
	– Trochę za dużo ciuchów kupuję (śmiech).
	– A ukradłaś kiedyś komuś jakieś pieniądze?
	– Jak byłam mała podkradałam pieniądze moim rodzicom. Nakradłam ich tyle, że, myślałam wówczas, mogłabym za to kupić kolorowy telewizor. Poza tym ukradłam w życiu solniczkę na wycieczce klasowej z restauracji – chciałam mieć bowiem pamiątkę z Gdańska – i gazetę z apteki, która okazała się darmowa. Nie byłam też w życiu zmuszona kraść. Nie jestem uzależniona od pieniędzy i zawsze byłam w stanie sama się utrzymać. Mikołaj też nie zarabia kokosów, ale stać nas na życie i na to, by zimą wyjechać na narty, a latem nad morze.
	– Dlaczego ludzie uzależniają się od pieniędzy?
	– Brakuje im bliskości, ciepła. Wydając pieniądze, zaspokajają swoje pragnienie bycia kochanym.
	– Nie trzeba być uzależnionym od pieniędzy, żeby wariować na punkcie swojego portfela. 
	– Tak, pieniądz ma dużą moc sprawczą (śmiech). Gdy się ma pieniądze, podobno ma się więcej przyjaciół, można znaleźć sobie atrakcyjniejszego partnera, być modnym, na czasie z nową technologią, a wtedy można na przykład znaleźć lepszą pracę. Brak pieniędzy może frustrować. Może prowadzić do różnych odchyleń. 
	– Grzegorz Ciechowski śpiewał: „Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy…” Wiele rzeczy robimy dla pieniędzy…
	– Oj, tak. Miałam pacjentkę, która odeszła z pracy tylko dlatego, że były grupowe zwolnienia u niej w zakładzie i bardzo chciała się załapać na wysoką odprawę. A potem pieniądze się rozpłynęły i została bez pracy… Inny pacjent zdecydował się na dobrze płatną pracę na platformie wiertniczej na Atlantyku, gdzie stracił oko… A Ciechowski napisał wpadającą w ucho i zapadającą w pamięć piosenkę (śmiech).  
	– Tak, czasem ryzykujemy życiem, by zaspokoić swój głód pieniędzy… Każdy dąży do tego, by mieć pieniądze.
	– Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem! Znam wielu ludzi, którym nie zależy na tym. Nie przywiązują wagi do zasobności portfela. Są introwertyczni, nastawieni bardziej na wartości duchowe. Znam ich naprawdę, spotykam w pracy bardzo dużo różnych ludzi! Dziwi mnie, że Ty na nich nie trafiasz.
	– Jakie są plusy bycia majętnym?
	– Jest wiele plusów posiadania pieniędzy. Pieniądz odpowiednio użyty może przynieść nieocenione korzyści. Ale użyty mądrze. Można zwiedzić świat, mieć dom z basenem i kolekcję obrazów jakiegoś znanego współczesnego artysty, jeździć do pracy sportowym samochodem, a nie tramwajem, albo w ogóle nie pracować (śmiech).
	– Gdybyś miała pieniądze, zapłaciłabyś za publikację swojej prozy w wydawnictwie, które bierze za to pieniądze?
	– Hm. Trudne pytanie. Nie wykluczam, że kiedyś z takiej możliwości skorzystam. Jak nazbieram parę tysięcy złotych.
	– To aż tyle kosztuje?
	– A co Ty myślałaś? I to tylko sto sztuk…
	– Pieniądze są wielkie!
	– Mogą przenosić góry! (śmiech).
	XVII spotkanie  SZTUKA

	– Dziś będziemy rozmawiały o sztuce.
	– Przerwę Ci już na samym na początku i powiem, że najlepszą książką, jaką czytałam o sztuce była Co to jest sztuka Lwa Tołstoja. Władysław Tatarkiewicz może się schować! Wyobraź sobie, że pisarz wydał ją w 1897 roku, a moim zdaniem przepowiedział w niej postmodernizm!
	– Tak, wiem, że dużo czytasz, a chodzisz do kina albo do teatru?
	– Uwielbiam Teatr Współczesny we Wrocławiu! Bo ja kocham sztukę współczesną, a teatr to świątynia wszelkich sztuk! Nigdy się nie zawodzę na przedstawieniach TW, choćbym szła tam w ślepo. TW nie ma w repertuarze złej, nudnej sztuki. Czuję różnicę pomiędzy sztukami oglądanymi we Wrocławiu, a widzianymi w Opolu, gdy studiowałam. Poza Matką Joanną od Aniołów, Opole nie ma być, z czego dumne. No, i miałam przecież wujka, który był znanym aktorem teatralnym, tego, który niedawno zmarł. Za życia przysyłał nam z Warszawy wejściówki na różne ważne spektakle we Wrocławiu. Widziałam spektakle gościnne Jerzego Grzegorzewskiego, gdy jeszcze żył, kosmicznie długie sztuki Krystiana Lupy. Wujek dostawał też zaproszenia na różne przedsięwzięcia Ewy Michnik. Odstępował je nam, więc widziałam całą serię przedstawień operowych w Hali Stulecia. Ale faktycznie najbliższe jest mi kino. Ostatnio polskie komedie romantyczne. Bowiem, wyobraź sobie, widziałam już tyle dramatów i melodramatów, że nie mam, czego wypożyczać z biblioteki. A ja tylko dramaty i melodramaty lubię… lubiłam, bo teraz wzięłam się za polskie komedie i zrozumiałam, że się niepotrzebnie ograniczałam. Szczególnie na te z udziałem Marcina Dorocińskiego… Rodzice mi w młodości zaszczepili, że polskie kino jest fatalne. To nie prawda!
	– Twoja ulubiona polska komedia?
	– Idealna dziewczyna dla mojego chłopaka. Jest tam motyw choroby psychicznej. Choruje matka głównego bohatera. On testuje leki dla niej, albo tylko mu się tak wydaje… Boi się życia, tego, że jest słaby, że życie obejdzie się z nim jak z jego matką. Gdy wiąże się z wymarzoną kobietą, lęki szczególnie się nasilają. Ale miłość przezwycięża tę niekorzystną sytuację. Bohater musi żyć. Pogoda na jutro z teamem Stuhrów też mi zapadła w pamięć. To również nie jest jednowymiarowy film, jak wiele z tych obrazów, które ostatnio oglądałam. 
	– A ulubiony film w ogóle?
	– Polski? Plac Zbawiciela. Jest szokujący. Ale wiele rodzin w Polsce żyje tak, jak to pokazali Joanna Kos-Krauze i Krzysztof Krauze – na granicy nienormalności.
	– A z zagranicznych filmów, podaj trzy wybrane.
	– K-pax, Crash i może… myślę, by czegoś nie pominąć… W podziemnym kręgu. Edward Norton zagrał w nim fenomenalnie. Zwłaszcza scenę, w której sam się pobija w gabinecie szefa. No i nie mogę pominąć też Dziewięciu gramów, Vanila sky… I, z zupełnie innej bajki – Życie jest piękne. Miały być trzy propozycje? Bo jeszcze mi się przypomniał film Przełamując fale. Zresztą wszystkie filmy Larsa von Triera, który, tak na marginesie, musi się interesować psychologią, są dobre. Poza Antychrystem! To jedyny film, z którego wyszłam w życiu z kina – uprzedzam Twoje następne pytanie (śmiech).
	– Same ciężkie filmy preferujesz…
	– Jestem jeszcze młoda, a młodość ma to do siebie, że ma się wtedy miejsce w sobie na wiele dramatów. Ale może się starzeję, bo jak mówiłam, ostatnio oglądam polskie komedie romantyczne (śmiech).
	– A coś z lżejszego kina?
	– Ostatnio przez przypadek wypożyczyłam Zmierzch, film nakręcony na podstawie bardzo znanej i modnej ostatnio książki o tym samym tytule. To bardzo fajny film dla… młodzieży. Wyczuwa się takie napięcie pomiędzy dwójką głównych bohaterów, że mnie, trzydziestosiedmioletnią kobietę, przyprawiło ono o zawroty głowy (śmiech).
	– A seriale jakieś oglądasz?
	– Kiedyś zaczęłam oglądać Herosów, ale pierwsza seria odcinków się skończyła, a jak wznowili emisję serialu, ja nie miałam na niego czasu, czy za późno go nadawali, nie pamiętam dokładnie 
	– A Modę na sukces śledzisz? 
	– Moja mama czasem ogląda Modę…, więc mniej więcej wiem, o co w filmie chodzi. Podziwiam ten tasiemiec za to, że scenariusz ogólny uwzględnia kwestie psychologiczne. To znaczy, że na przykład, jeśli Brook była nielubiana przez swoja teściową, Stefani, nie będzie też lubiła swej synowej. I faktycznie, Brook nie lubiła swego czasu Amber, starała się stanąć pomiędzy nią a swoim synem. Wiele tam takich detali. Nie ulega jednak wątpliwości, że w serialu rządzi ogromne zło i głupota.
	– Kochasz sztukę współczesną – literaturę współczesną, Teatr Współczesny…, czyli wszystko, co współczesne…
	– Tak, a wyobraź sobie, że czegoś takiego jak sztuka współczesna nie ma! Wszędzie króluje postmodernizm, a my tę aktualną sztukę nazywamy współczesną. Sztuka współczesna to przeżytek. Samo pojęcie sztuki to przeżytek, bo uległo rozbiciu w obliczu najnowszych dzieł… sztuki. To złożony problem, bo nie stworzyliśmy nowych pojęć na określenie pojawiających się zjawisk w sztuce. Tak, to są bardziej zjawiska niż sztuka współczesna.
	– A do BWA chodzisz?
	– Chodzę, chodzę. Co jakiś czas wybieram się tam z moimi przyjaciółkami, Martą i Anią. Nawet mam swoich ulubionych artystów, którzy tam się wystawiają! 
	– Kim są?
	– Jeden to Andrzej P. Bator, filozof, fotograf, profesor uniwersytecki, wykładowca akademicki. Jest konceptualistą. Pamiętam cykl jego prac, przedstawiających białą kartkę fotografowaną w różnych miejscach. Taka dokumentacja losów białej, czystej kartki papieru. Magia!
	– To takie schizofreniczne trochę…
	– Jak w filmie American Beauty, jest taka scena, kiedy główny bohater pokazuje film, na którym nakręcił… biały foliowy worek unoszony przez wiatr… Tak, to schizofreniczne. Jego matka była chora psychicznie. I taka jest cała nasza epoka, a sztuka zazwyczaj ją zapowiada. Mnie właśnie takie rzeczy kręcą. Zwłaszcza, że mam narzędzia do tego, by się w takich tematach rozdrabniać. Cieszę się, że żyję w 2010 roku. Mogłabym nawet żyć później. Albo dłużej niż inni ludzie (śmiech).
	– Nie boisz się…
	– A czego mam się bać, że zwariuję? (śmiech).
	– Pociąga Cię konceptualizm?
	– Konceptualizm to sztuka, ale i postawa. Ja też jestem konceptualistką! Nie jestem tym, co widzisz, co słyszysz. To tylko odnosi Cię do tego, czym jestem. A to coś znajduje się w wyobraźni lub, co gorsza, bo nie można tego udowodnić, poza rzeczywistością (śmiech). 
	– A malarstwo? 
	– Kocham malarstwo współczesne! Rothko, Malczewskiego, Mondriana. 
	– A masz ulubionego polskiego malarza?
	– Zdziwisz się, to Potworowski!
	– Czyli koloryzm…
	– Tak i nie wstydzę się tego. Choć koloryzm jest passé w wielu środowiskach młodych ludzi.
	– W BWA częściej wystawiana jest tradycyjna sztuka, malarstwo sztalugowe, rzeźby, instalacje…
	– Tak, sztuka współczesna wymyka się również instytucjom sztuki. Są one przestarzałe, nie dają sztuce możliwości rozwoju. Choć coraz więcej galerii i muzeów reorganizuje swoje zasady funkcjonowania. Ja jednak nie wierzę w to, że kiedykolwiek staną się czułym sejsmografem rejestrującym nowe zjawiska. Po konceptualizmie artystą jest każdy i także nie ma czegoś takiego jak artysta. Poligonem dla sztuki jest rzeczywistość i wyobraźnia.
	– Czyli również przestrzeń galerii?
	– Tak, to pewien absurd. Ten, kto kocha absurdy, musi być fanem sztuki współczesnej! Tej spoza galerii (śmiech).
	– Skąd tyle wiesz o teorii sztuki?
	– Moja przyjaciółka Marta pisała pracę magisterską o poglądach estetycznych Jerzego Ludwińskiego i katowała mnie jego wizjami. Ale dzięki temu mam świadomość problemów sztuki aktualnej.
	– Do czego nam potrzebna sztuka w życiu?
	– Wznosi nas na wyższy poziom życia, dodaje mu uroku, czaru. Tylko człowiek tworzy. Nie możemy być Bogiem, porównać się z nim, utożsamić, bo jesteśmy za mali, świat – Jego dzieło sztuki, jest za duży, a artysta tworząc, staje się przez chwilę jak Bóg, staje się Bogiem dla swojej sztuki, bo ogarnia swoje dzieło całkowicie.
	– Czujesz się Boginią pisząc?
	– Na pewno zapominam o bożym świecie, zapadam się w sobie niczym autystyczne dziecko, czas się zatrzymuje, przestrzeń nie ma znaczenia, tak, to dowód na to, że mogę wyjść poza rzeczywistość! (śmiech).
	XVIII spotkanie KSIĄŻKA

	– Porozmawiajmy o Twojej książce.
	– Co chcesz wiedzieć?
	– Jak ma na imię bohaterka utworu?
	– Ewa. Wszystkie moje bohaterki obdarzam tym imieniem, bo sama się tak nazywam, bo utożsamiam się ze swoją bohaterką i łatwiej jest mi tworzyć. 
	– Piszesz o sobie?
	– Gdybyś tego nie wiedziała, nie zadałabyś tego pytania.
	– Podejrzewam, że wiele motywów Twojego utworu zaczerpniętych jest z przeżyć osobistych. Mylę się?
	– Tak, bohaterka obdarzona jest moją wyobraźnią, ma bogaty świat przeżyć wewnętrznych, a to rzutuje na to, co ją spotyka. Jest wrażliwcem, któremu ciężko przychodzi odnajdywanie się w realnym świecie. Ale radzi sobie. Choruje, pracuje, kocha.
	– Opowiesz coś o swoim procesie twórczym?
	– Piszę wszędzie. No, chyba tylko swoim pacjentom nie przerywam na spotkaniach, by móc notować na karteczkach świeże pomysły, całe zdania i partie tekstu. Tragedię przeżywam, gdy nie mam czegoś do pisania pod ręką, a tak przecież czasem też się zdarza, gdy wracam z miasta obładowana zakupami... Powtarzam wtedy w myślach zdania i całe partie tekstu (śmiech) i marzę, by je jak najszybciej zapisać, by mi nie umknęły. Ponadto moi znajomi boją się ze mną rozmawiać, jak z Dorotą Masłowską, bo zamyślam się, a potem skrzętnie notuję to, co padło z ich ust. Są dla mnie inspiracją. Wszystko, co mnie dotyka, jest inspirujące. Awaria światła, śmierć prezydenta. Raczej lepię prace z kawałków, niż wylewa się ze mnie całość. Dużo kreślę. Oczywiście przed przepisaniem tekstu do komputera (śmiech).
	– Chciałabyś wydać drukiem swoją książkę?
	– Jak każdy autor książki (śmiech). Wysłałam już fragment utworu do dwóch wydawnictw. Z obu otrzymałam informacje zwrotne. W pierwszym wydawca chciał opublikować mój tekst w formie e-booka,  próbował jednak ingerować w pracę, nie zgodziłam się na to i podziękowaliśmy sobie za współpracę. Ale pomógł mi wymyślić tytuł! Z drugiego wydawnictwa, wydającego książki papierowe, dostałam list, że moja proza nie sprawdzi się marketingowo. Cieszę się jednak i z tego. Nie każda początkująca pisarka zostaje zaszczycona choćby jednym słowem wydawcy. To potwierdziło moje przekonania, że utwór jest dobry. Boję się jednak spróbować znowu.
	– Czego się obawiasz?
	– Krytyki. Nie jestem na nią odporna. Łatwo jest mnie zranić. A moja proza to moje dziecko. Jestem jeszcze kobietą w ciąży, niedoświadczoną matką.
	– Ale w końcu Ci się uda opublikować pracę, wierzę w to, jesteś zdolna. Czy obawiasz się czegoś przed publikacją? 
	– Owszem, czytałam kiedyś wywiad z Colinem Farellem. Aktor twierdził, że oglądając siebie na ekranie, prawie zawsze jest rozczarowany. Bowiem praca przy każdym filmie jest głębokim doświadczeniem. A potem widzisz coś, co redukuje ten kawał czasu i to doświadczenie do półtorej godziny… Tak jest trochę ze mną. Boję się, że nie będzie widać, ile pracy włożyłam w swoją książkę. Boję się też tego, że okaże się, że nie powiedziałam w niej niczego nowatorskiego, że nie powiedziałam niczego, co by było warte publikacji.
	– Wierzysz, że w XXI wieku można w literaturze powiedzieć jeszcze coś nowego?
	– Tak, wiem, wszyscy mówią, że wszystko już było, wszyscy wieszczą koniec historii, sztuki, pewnie i z literaturą tak się dzieje, ale człowiek musi jakoś żyć dalej, chce tworzyć, coś będzie wychodziło spod jego pióra i pędzla! Dla mnie XXI wiek to nowe otwarcie. Człowiek jednak musi wiele zmian wprowadzić w swoim myśleniu, by to spostrzec. Może przede wszystkim to, by niczego nie zmieniać, a zmiany przyjdą same. Potrzeba nam rewolucji rewolucji. No i mamy nowe technologie, one wymuszają zmiany, na które człowiek musi reagować. Nigdy wcześniej nie komunikowaliśmy się tak sprawnie, nie żyliśmy tak długo, nie manipulowaliśmy ludzkim życiem i tak dalej. Nowa literatura będzie odpowiedzią na te znaki czasu. To będzie niepowtarzalna sztuka, nowatorskie zjawisko. I owszem, będziemy powtarzać to, co już było, nawet do znudzenia, ale w nowym kontekście. A to narzuci nowy styl, nowe kierunki sztuki. Tak to mogę najprościej wytłumaczyć. Tak ja patrzę w przyszłość…
	– Nie boisz się rozgłosu?
	– Jestem znana z telewizji, niekiedy ktoś zaczepi mnie nawet na ulicy. Ludzie często uśmiechają się do mnie. Ja już jestem osobą publiczną. Moje nazwisko od dawna figuruje w Internecie. 
	– O czym będzie trzecia część? Wiesz już, czy ją napiszesz?
	– Może porozmawiamy o… Tobie?
	XIX spotkanie EKOLOGIA

	– Dziś chciałabym porozmawiać o tym, czy jeść mięso czy nie jeść, czy segregować śmieci, oszczędzać wodę i energię, co nam grozi, jeżeli dalej będziemy bez namysłu eksploatowali ziemię. 
	– Zacznę od tego, że to powinien być newralgiczny punkt nauczania w szkołach, a niestety tak nie jest. No, czasem na technice w gimnazjum jest realizowany temat segregacji śmieci i oznaczeń na produktach. Ale szczątkowo. Nauczyciele poświęcają temu czterdzieści pięć minut w ciągu roku szkolnego. Wiem to, bo mój bratanek chodzi do gimnazjum. Podejrzewam, że w liceach i szkołach podstawowych jest podobnie. Poza tym dzieci „sprzątają świat” raz do roku i na jakimś kółku biologicznym zrobią gazetkę na ścianę pokoju nauczycielskiego o ekologii… To naprawdę mało, żeby mierzyć się z wyzwaniami, jakie rzuci nam pod nogi natura, gdy się nie opamiętamy w, jak to ładnie powiedziałaś, eksploatacji świata. A nie wspomnę już o uniwersytetach! Tam panuje totalna ignorancja pod tym względem. Potrzeba nam reformy edukacji. Potrzeba nam ludzi wyedukowanych ekologicznie, którzy przeprowadzą tę reformę. Ale osoby po Ochronie Środowiska nie mogą znaleźć pracy…, Bo nie ma miejsc pracy dla takich ludzi. Mało firm i instytucji dba o proekologiczną stronę aktywności.
	– Żeby zostać reformatorem należy mieć charyzmę, siłę przebicia… Żeby przeprowadzić zmiany trzeba mieć pieniądze!
	– Tak, albo po prostu należy robić swoje. Kropla drąży skałę – znasz takie powiedzenie? No, i potrzeba nam zmiany świadomości! Gdy będziesz segregowała śmieci, twój sąsiad to podchwyci. Gdy na imieninach opowiesz o tym, jak wyłączasz na noc listwę od komputera, by bezproduktywnie nie czuwała, twoi znajomi zastanowią się, czy by nie wyłączać w ten sam sposób czuwającego telewizora. Ja wbrew wszystkiemu wierzę w ludzi, oni się uczą, chcą się uczyć, tylko trzeba im stwarzać do tego okazję. Zacząć przemianę świata, uzdrawianie go od siebie. To jest najgłębsza reforma, jaką możemy przeprowadzić. Nie potrzeba nam żadnych pieniędzy ani charakteru. Tylko, że człowiek czasem potrzebuje bata nad głową…, Dlatego edukacją ekologiczną powinni się zajmować wyedukowani odpowiednio ludzie. W szkołach i na uniwersytetach, a także w zakładach pracy. Na przykład BHP-owcy! Każdy nowy pracownik w miejscu pracy powinien przejść szkolenie BHP. Każdy poważny zakład czy firma powinna mieć szkoleniowca, nie trzeba otwierać dla obcej osoby nowego etatu. Pytanie, jak wygląda takie szkolenie? Miałaś kiedyś szkolenie BHP? 
	– Nie, wiąże mnie z gazetami umowa o współpracy.
	– Dla jakich gazet Ty w ogóle piszesz, bo nie pamiętam?
	– Dla Tygodnika Powszechnego…
	– Nie znam. W każdym razie jedna z moich pacjentek opowiadała mi, jak wygląda szkolenie BHP w Biedronce, bo za nieznajomość przepisów przeciwpożarowych wyrzucono ją z pracy. Otóż, gdy ją zatrudniano, kazano jej usiąść w pokoju socjalnym i przeczytać skomplikowane instrukcje. To wszystko. Pomijam to, że nie było szkoleniowca, ważne, że wypuszczono ją na głęboką wodę. Jak miała sobie poradzić z tym kobieta, która ma tylko wykształcenie podstawowe?
	– Faktycznie, Biedronka tnie na kosztach. 
	– To ponury kapitalizm. Ale chodzi też o to, że nie było tam informacji o ważnych dla nas kwestiach. A nawet jakby były, pewnie by ich też nie przeczytała. 
	– Więc przyznasz, że pieniądze odgrywają tu dużą rolę! Gdyby właściciel dyskontu je miał lub widział w wydaniu ich słuszny cel, pewnie by je znalazł i zatrudnił BHP-owca.
	– Który przeczytałby skomplikowane instrukcje na głos (śmiech).
	– Podam inny przykład: czy pieniędzy na samochód na baterie słoneczne czy biopaliwo nie potrzeba... To jeszcze drogie zabawki.
	– Taki samochód to też nie jest dobre rozwiązanie. Czy wiesz, co się dzieje z takim autem, gdy przestanie spełniać swoje funkcje? Co byś z nim nie zrobiła, jakbyś go nie zutylizowała, zanieczyści środowisko! 
	– Spotykam na ulicy młodych ludzi z Greenpeace, zbierają pieniądze, prowadzą akcje informacyjne…
	– Ja nie mam pojęcia, jak działa taka organizacja jak Greenpeace. Przyznam, że nigdy się tym nie zainteresowałam, nie miałam okazji, by brać udział w jej akcjach. Ale również i ja byłam zaczepiana na ulicy przez młodych przedstawicieli Greenpeace i wydaje mi się, że to cenne zjawisko, że młodzi ludzie zbierają się i działają na rzecz środowiska naturalnego. Mają jakiś cel, którego wielu innym brak. Nie walczą z policją, ani innymi działaczami zielonych, ale jednoczą się w walce z realnym wrogiem. Wpływają na innych, by porzucili stare przyzwyczajenia i rozruszali szare komórki. Bo gdy nie zaczniemy myśleć, poważnie myśleć, a nasza epoka ma to do siebie, że coraz rzadziej musimy to robić, bo robią to za nas komputery, doprowadzimy do ruiny nasz klimat, ekosystem, skażemy człowieka na wygnanie z ziemi. I gdzie się podziejemy?
	– Klimat się ociepla czy ochładza? Jaka jest Twoja opinia na ten temat?
	– To akurat aktualnie bardzo modny temat! W ostatnim Niezbędniku inteligenta, poświęconemu najważniejszym kwestiom nurtującym świat, redaktor naczelny Polityki pisał o tym wyczerpująco na pierwszych stronach. Ani on, ani ja jednak nie jesteśmy klimatologami, możemy tylko powtarzać za różnymi naukowcami teorie odnoszące się do klimatu na naszej planecie. Są dwa główne podejścia do tego problemu, wspomniałaś o nich w pytaniu. Jedni twierdzą, że klimat się ochładza. Dowodem na to mogą być ostatnie mroźne zimy. Inni uważają zaś, że klimat się ociepla, bo zbyt duża ilość CO2 z produkcji człowieka przedostaje się do atmosfery. W tym samym Niezbędniku…  jest jednak artykuł Zbigniewa Jaworskiego, że to wierutna bzdura. Bowiem fundamentem hipotezy o ogrzewaniu klimatu jest założenie, że w atmosferze przedprzemysłowej poziom CO2 był niski. Nie mamy pewności, że był taki!
	– Spotkałam się z opiniami, że działalność człowieka nie jest związana ze zmianami klimatycznymi, że one i bez jego udziału miałyby miejsce, tak ewoluuje natura.
	– Naukowcy kłócą się o to, co się dzieje z naszym klimatem, jakie są przyczyny jego zmian. Wiele wyników badań jest fałszowanych. Globalne ocieplenie może być faktem politycznym – twierdzi Jerzy Baczyński. I w mediach krąży wiele teorii, które są półprawdami. Także na dezinformacji można zbić kapitał. No i wszystkie teorie to tylko podejrzenia, nikt tak naprawdę nie może wiedzieć, co się wydarzy.
	– Jeść mięso, czy nie jeść?
	– Ograniczać spożycie mięsa, bo chów bydła niesie ze sobą daleko idące konsekwencje dla środowiska. Oczywiście rozsądnie, bo są ludzie, którzy nie jedli mięsa i bardzo później chorowali. Wojtek Eichelberger jest zwolennikiem diety wegetariańskiej. W Krótko mówiąc zdaje się coś na ten temat pisze.
	– Jak Ty jeszcze dbasz o środowisko? Może warto, abyśmy przytoczyły kilka przykładów dbania o nie, bo ludzie nie wiedzą, że mogą się włączać w ochronę dóbr naturalnych.
	– Nie korzystam ze świeczek, gdy czytam książki, ale oszczędzam na świetle. Rodzice mnie tego nauczyli bardzo wcześnie. Tylko im chodziło o to, by płacić mniejsze rachunki (śmiech). Ale nawyk gaszenia światła w pokoju, w którym nie przebywam, mam. Nie leję wody bez ograniczeń. Raczej wezmę szybki prysznic, niż będę się wylegiwała w wannie pełnej wody. Zresztą to nie jest higieniczne (śmiech). Mikołaj zanosi na osiedle obok butelki po coli do specjalnych pojemników. Baterie można podobnie składować. U nas w aptece widziałam pojemnik na baterie. Sklepy Społem zdaje się też takie ustawiają przy wejściu. W pracy mamy drukarkę i jak się zużyje w niej toner, nie wyrzucamy go, tylko kolega oddaje do ponownego napełnienia. Kiedyś zamieściliśmy w gazecie ogłoszenie, że mamy na zbyciu starą pralkę. Wiem, że ludzie pozbywają się tak jeszcze sprawnych sprzętów. W Gazecie Wrocławskiej w dziale łączności z czytelnikami czuwają nad tym dziennikarze. A, i jeszcze jedno, nie należy używać toreb plastikowych!
	– Dlaczego nie dbamy o przyrodę?
	– Bo brakuje nam wyobraźni. A jeśli jeszcze tylko kilka stopni podniesie się temperatura na Ziemi, zginiemy. Jesteś w stanie to sobie wyobrazić? Myślimy, że mamy wszystko na zawsze. Nie dotyczy nas huragan Katrina, susze czy zanik całych połaci lasów, więc śpimy spokojnie. I dalej dewastujemy środowisko. Nie słyszymy głosu natury, nasza cywilizacja z całym swoim dorobkiem go zagłusza. Nie słyszą tego głosu politycy i biznesmeni. A nic w przyrodzie nie ginie. Za lekkomyślność przyjdzie nam jeszcze słono zapłacić. Przyroda się zemści na człowieku. Jeszcze będziemy płakać – takie jest moje zdanie. Może jeszcze w tym pokoleniu…
	– Niektórzy to, co się dzieje na świecie, chodzi mi o katastrofy naturalne, łączą z przepowiedniami końca czasów…
	– Jeszcze na studiach byłam na Ostrowiu Tulskim we Wrocławiu na jakimś sympozjum, na którym mówiono między innymi o końcu świta. Pewien ksiądz przedstawił piękną wizję końca czasów. Że świat naśladuje Jezusa Chrystusa, że wszyscy przez całe życie dążymy do śmierci męczeńskiej i… zmartwychwstania, czyli zmiany formy. Że mamy tę śmierć wdrukowaną w kod genetyczny. Ale mówiono tam też, że nie ważne, czy patrzy się na świat przez czarne czy różowe okulary, ważne, by były czyste.
	XX spotkanie JEDZENIE

	– Jak jeść? Co jeść?
	– Wszystkiego po trochu, w małych ilościach, częściej niż więcej, nie należy przejadać się na noc, warto unikać słodyczy, jeść owoce, mniej mięsa, no i nie podjadać między posiłkami. Każdy Ci to powie (śmiech).
	– Co kilka lat mamy okazję dowiedzieć się, co warto jeść, a co nie. Kiedyś mówiono nam, że jajka są szkodliwe, że mają dużo cholesterolu, dziś diabetycy zalecają jedzenie jajek. Komu wierzyć?
	– Najlepiej sobie (śmiech). Nie ma przepisu na zdrowe życie, nie znajdziemy także diety odpowiedniej dla każdego.
	– Wszystko jest dzisiaj plastikowe. Jesteśmy spadkobiercami króla Midasa. Wszystko, czego się tkniemy, zamienia się w… chemię. 
	– Dlatego ja owoce i warzywa kupuję na straganach koło przystanku na moim osiedlu, gdzie codziennie ustawiają się handlarze, niemający pozwolenia na handel. Bo oni sprzedają produkty, które nie są tak ohydne w smaku, jak te z hipermarketów. Poza tym w hipermarketach często sprzedawane są zgniłe owoce i warzywa, ale to już inna kwestia. Kupuję też marchewkę i pietruszkę od starszych pań, które mają kilka grządek w ogródku i czas, by je pielęgnować. Nie są może najbardziej dorodne, ale mają smak nawet po ugotowaniu! 
	– Pijesz coca-colę?
	– Wiem, wypłukuje wapń z kości, ale nie mogę się powstrzymać, piję colę. Gdy byłam młodsza, robiliśmy w domu taki eksperyment. Wsadzało się do szklanki coli nitkę, na końcu której zawieszony był kawałek mięsa. Zostawiało się to mięso na nitce w coli na całą noc, a rano oglądało, co z tego zostało. Otóż prawie nic. Cola wyżera mięso! Ale ja nadal ją lubię…
	– A jadasz w McDonaldzie? 
	– Jestem wolna od stołowania się w McDonaldzie (śmiech). Gdy czekam we Wrocławiu na Dworcu Głównym na pociąg i nuży mi się, bo mam jeszcze chwilę czasu, wejdę do restauracji i zakupię sobie loda. Uwielbiam lody z polewą karmelową z McDonalda. Jak byłam małą dziewczynką, w sprzedaży były tylko takie kręcone lody. 
	– Odżywiasz się zdrowo?
	– Jem to, na co mam ochotę i kiedy mam ochotę. Mój organizm jest mądry, wsłuchuję się w sygnały, jakie nadaje.
	– Mama Cię nie przekarmiała?
	– To jest właśnie problem, z którym nie radzą sobie rodzice. „Siedź przy stole, dopóki nie skończysz jeść!” – słyszymy w domu. Także Osho z tym walczył w swojej rodzinie (śmiech). Nie wolno tak robić. Oczywiście, gdy mamy do czynienia z niejadkiem, należy represjonować jego niechęć do pokarmu, ale czasem warto przedsięwziąć w tym celu bardziej łagodne sposoby perswazji. 
	Również moja mama nie pozwalała mi odchodzić od stołu, dopóki nie skończyłam jeść, karmiła mnie, gdy byłam już syta. To wynikało z jej troski, a było gwałtem zadanym memu ciału, wyśmianiem jego głosu. Do dziś miewam chwile, kiedy się łapię na tym, że jem na zapas. Po co?
	Moja babcia, mama mojego taty, przesadzała z karmieniem innych do granic możliwości. Może dlatego mój ojciec jest taki agresywny? Babcia swoją nadmierną troską, objawiającą się w tym, co je i ile je, wyrządziła mu krzywdę.
	– Co mi powiesz o anoreksji?
	– Niechęć do jedzenia to niechęć do życia. Swoje doświadczenia z anoreksją i bulimią opisała Beata Pawlikowska we wspomnianej już książce W dżungli życia.
	– Jak jeść, by dobrze żyć?
	– Mówi się, że nie jesteś tym, co jesz, a to nie prawda. Jesteś tym, co jesz i jak jesz.
	– A gdzie Twój duch w tym wszystkim?
	– Dobrze odżywiam swojego ducha (śmiech). On by nie funkcjonował dobrze, gdybym go nie karmiła rozsądnie. A moja przestrzeń duchowa to podobno jedyna przestrzeń we mnie, która nie jest skażona chorobą psychiczną. Jest taka koncepcja Frankla. Więc szczególnie o ducha muszę dbać (śmiech). Ale wszyscy inni też powinni to robić.
	– Może coś teraz zjemy?
	– Dobry pomysł, zapraszam Cię do Sfinksa! Tam podają takie dobre sosy! I dają duże porcje. Wcale nie robię reklamy restauracji (śmiech). 
	XXI spotkanie EUTANAZJA

	– Porozmawiajmy o eutanazji.
	– Znów ciężki temat, a było tak kolorowo… no, i smacznie!
	– Masz babo placek, chciałaś rozmawiać na ten temat! 
	– Żartuję (śmiech).
	– No więc: godzić się z decyzją ludzi o odejściu na własne życzenie? Jesteś zwolenniczką eutanazji?
	– Nie wiem. I tu jest problem, bo chcę w piątek poprowadzić program w telewizji na ten temat. Bo tak – dlaczego homoseksualiści nie powinni, moim zdaniem, adoptować dzieci? Bo nikt tych dzieci nie pyta, czy chcą dorastać w rodzinie homoseksualnej! To oczywiste. Analogicznie, czy odłączać od aparatury podtrzymującej życie kogoś, z kim nie ma kontaktu? Nie można dowiedzieć się, czy on chce żyć, czy może ma już dość życia. A jak ten ktoś myśli, on przecież myśli, żyje, może się z czegoś cieszy? A nawet, jeśli ma dość życia, czy nie powinniśmy go leczyć, czy nie powinniśmy poddać go opiece psychologa? Bo może ma tylko depresję? 
	– Nauka kościoła katolickiego zwraca uwagę na to, by podczas stosunku sperma mężczyzny została umieszczona w pochwie kobiety, by nie pozostała na zewnątrz jej ciała, bo plemniki to nowe życie… To trochę jak z tym, co powiedziałaś o człowieku w śpiączce, że on myśli i czuje, tylko, że żyje dzięki aparaturze podtrzymującej życie. Czy to nie jest więc zbyt radykale myślenie, jakiś fanatyzm? 
	– Mam kolegę, który stracił nogi pod pociągiem i „stanął na nogi” po wypadku. Dalej chce mu się żyć. Nie zdajemy sobie sprawy, co ludzie są w stanie zaakceptować, do czego przywyknąć. Nie wierzymy ani trochę w człowieka, w jego siłę. Od razu wysyłamy go na tamten świat… Uważam, że ten przepis na używanie spermy jest głupi, a z człowiekiem w śpiączce można się już porozumiewać. Naukowcy opracowali takie metody. Nie są one stosowane na szeroką skalę, ale kto wie, może w najbliższych latach uda się to przenieść z laboratoriów do szpitali? Media stale donoszą o jakichś posunięciach w tej materii. 
	– A ktoś świadomy? Czy zgodziłabyś się na eutanazję takiego kogoś?
	– Jeśli ja bym była w krytycznym stanie i nie miałabym siły na dalszą walkę, jeśli przyszłoby mi do głowy to, by poddać się eutanazji, pewnie chciałabym, aby mój wybór został uszanowany. Jeśli Mikołaj tego by chciał, z bólem w sercu wspierałabym go do ostatniej chwili. Ale może dlatego, że nie mam do nas dystansu. Ale w Polsce mamy prawnie zakazaną eutanazję. Ale opowiem coś. Zdarzenie to miało miejsce poza Polską, w kraju, gdzie również obowiązywał taki zakaz. Pewien sparaliżowany mężczyzna bardzo cierpiał. Mógł poruszać tylko jednym palcem w ręce. Wystarał się o możliwość nie eutanazji, ale… popełnienia samobójstwa. I nikt mu w tym nie przeszkodził, bo kto miał prawo zabronić mu podjąć i zrealizować taką decyzję? Lekarze nawet pomogli mężczyźnie, podłączyli go do prądu, by tym jednym zdrowym palcem nacisnął guzik pozbawiający go życia. Dla mnie to dalej dość kontrowersyjna sytuacja. Bo różnica polegała tylko na tym, że ktoś dokonał zamachu na siebie własnoręcznie. Nie zrobił tego pan życia i śmierci – lekarz. Tak, chyba nie jestem zwolenniczką eutanazji… A samobójstwo, tak na marginesie, świadczy o niezrównoważeniu psychicznym. W normalnych przypadkach, gdy ktoś się waży na własne życie, jest kierowany do szpitala psychiatrycznego na obserwację. To nie jest normalny stan.
	– Czekaj, czyli poddałabyś się eutanazji?
	– Gdybym nie miała siły, wyła z bólu? Medycyna nie jest w stanie uśmierzyć każdego bólu…
	– Jaki ból mógłby spowodować, że kazałabyś odebrać sobie życie?
	– Fizyczny. Do psychicznego przywykłam. Nieźle sobie z nim radzę, choć przyznam, że częściowo łagodzony jest przez neuroleptyki.
	– Co myśleć o panach życia i śmierci? Im też nie jest prosto „darować komuś komfort”…
	– Nie wiem, czy to nie jest proste. Oni nie zabijają ludzi, jak twierdzi kościół katolicki, oni przynoszą ulgę cierpiącym. Pomijam fakt, że to najcięższa, najbardziej obciążona moralnie decyzja, jaką lekarz może podjąć. 
	– Odebrałabyś komuś życie w celu uśmierzenia jego bólu? Miałabyś tyle odwagi?
	– Tak. Chyba każdemu. 
	– Potraktowałabyś go jak kulawego konia?
	– Bo widzisz, we mnie jest sprzeczność. Z jednej strony wiem, że życie to cud, że należy robić wszystko, by je podtrzymywać, z drugiej strony czuję, że czasem Pan Bóg popełnia błędy… Może, dlatego jestem chora?
	– Więc może jednak jesteś zwolenniczką eutanazji? 
	– To się chyba rozstrzygnie w moim programie, a przynajmniej mam taką nadzieję! Zapraszam w piątek o 14.00 na Duchowość na co dzień w telewizji regionalnej. Tymczasem muszę podziękować Ci za rozmowę, bo muszę się zajmować gośćmi do mojego programu. Dzwoniłam do Ewy Drzyzgi i podesłała mi kilka osób, które siedzą w temacie.
	– Na pewno będę oglądać Duchowość…. I przypominam Ci, że nie życzyłaś sobie autoryzacji wywiadu (śmiech).
	XXII spotkanie NOWE TECHNOLOGIE

	– Masz telefon komórkowy?
	– Mam.
	– Porozmawiajmy o nowych technologiach! 
	– Jeśli coś będę miała w tej kwestii do powiedzenia (śmiech).
	– Internet czy telefon?
	– Telefon. 
	– Znasz kogoś, kto go nie ma?
	– Moja ciocia. 
	– Kim jest?
	– Wykłada na Historii Sztuki UW, jest profesorem uniwersyteckim.
	– Wszyscy naukowcy mają pstro w głowie.
	– Ona twierdzi, że jak ktoś będzie chciał z nią porozmawiać, może zatelefonować na telefon stacjonarny, który ma w domu.
	– Śmiejecie się z niej?
	– Wszyscy cioci się boją (śmiech), nikt nie śmiałby sprezentować jej komórki, na przykład pod choinkę. No, i nie jesteśmy w podstawówce, aby śmiać się z tego powodu z siebie. Ale fakt, niektórym mogłoby się to wydać wybornym powodem do żartów. Szczególnie dzieciom. 
	– Dlaczego telefon?
	– Znam więcej osób, które nie mają Internetu.
	–  Dlaczego jeszcze go nie mają?
	– Liczą na to, że Internet będzie kiedyś za darmo (śmiech).
	– Będzie?
	– Nie wiem. Dobrze by było. Bo pomimo wielu wad Internetu, to przydatne narzędzie pracy, komunikacji, relaksu.
	– Jakie są zagrożenia, które niesie z sobą korzystanie z Internetu?
	– W nieodpowiedzialnych rękach może poczynić dalekosiężne szkody.
	– Myślisz o dzieciach?
	– O dzieciach, hakerach, pedofilach, subkulturach i nielegalnych zrzeszeniach.
	– Sieć roi się od wulgarnych treści, treści niepoprawnych politycznie, brutalnych czy pornograficznych zdjęć. Sataniści mają swoje strony, pedofile zamieszczają zdjęcia z orgietek z dziećmi…
	– Satanistów to ja się nie boję i nikt nie powinien się bać, gdyż są porażką diabła. Podobno. Bo diabeł nie lubi się ujawniać. Faktycznie problem stanowią ludzie z zaburzeniami seksualnymi. Moim zdaniem strony erotyczne powinny być blokowane, i tak na Zachodzie się dzieje. Ludzie z perwersyjnymi skłonnościami czerpią satysfakcję z szokowania innych, często się nie ukrywają. To jest forma wołania o ratunek.
	– Nie masz dzieci, nie musisz ich chronić. Co byś radziła rodzicom w tej kwestii? 
	– Rodzice mojej bratanicy wypracowali sobie ciekawy sposób na potrzebę córki korzystania z Internetu. Otóż Wiktoria ma możliwość surfowania po necie tylko w niedzielę. Przez godzinę może sobie pograć w jakąś grę, czy zalogować się na naszej klasie.
	– Ma założone konto na naszej klasie?
	– Tak. 
	– Przecież ma dopiero sześć lat, nie za wcześnie na takie zabawy?
	– Rodzice nie chronią jej przed rzeczywistością. I ja to popieram. Rzeczywistość jest czasem brutalna i smutna, ale ma też wiele wspaniałych aspektów. Nie można zastraszyć dziecka tylko dlatego, że jest czasem na świecie inaczej, niż byśmy chcieli. Ono powinno wierzyć światu, ufać mu. Świat to jego ojciec i matka. Wiktoria musi być również rozsądna i wiedzieć, że ludzie bywają źli i podli. Rodzice Wiktorii tego ją uczą. Gdyby to wszystko przed nią ukryli, skrzywdziliby ją. Zresztą na naszej klasie jest zakaz zamieszczania wulgarnych zdjęć i treści. Nie wiem, co Ty widzisz tam takiego niewłaściwego dla sześciolatki. Ona mogła od tego roku pójść już do szkoły…
	– Moje zdziwienie dotyczyło tego, że bardzo wcześnie sięga po Internet. To nie jest jednoznacznie oceniane narzędzie pracy i zabawy. Ale zmieńmy temat. Jaki jest Twój stosunek do nowych technologii?
	– W programie studiów nie mieliśmy informatyki, więc mierzyłam się z tym problemem sama. I popatrz, znów kwestia edukacji… A potem prywatnie zrobiłam sobie kurs Excela, bo potrzebowałam mieć znajomość tego programu w pracy. Za Internet zabrałam się dopiero w 2005 roku. Sama zakładałam konto pocztowe, uczyłam się obsługiwać konto w banku internetowym, płacić przez nie rachunki. Jeśli chodzi o telefon, nawet śpię z nim (śmiech). No, i przyjmuję leki dwa ryzy dziennie i dwa razy dziennie telefon przypomina mi o tym. Nowe technologie są wspaniałym darem, ułatwiają mi życie, pozwalają być bliżej z ludźmi.
	– A podobno Internet powoduje spłycenie związków międzyludzkich… 
	– Wszystko zależy od naszych zamiarów i intencji. Nawet strony pornograficzne mogą służyć bliskości. Ludzi dorosłych! Ale fakt, ktoś może nie mieć odwagi i zerwać z dziewczyną wysyłając jej smsa. Moja koleżanka została w ten sposób potraktowana przez partnera… Orzeknijmy więc, że Internet i telefonia komórkowa uzupełniają tradycyjne formy porozumienia. 
	– Jakie są konsekwencje wprowadzenie do powszechnego obiegu nowych technologii? 
	– Głębokie zmiany społeczne, zmiany świadomości. Człowiek może w jednej chwili zadzwonić do drugiego na drugim krańcu świata! Ma dostęp do ogromnej bazy wiedzy. Pomijam, czy jest ona potwierdzona przez autorytety w swojej dziedzinie. Ale są już wirtualne uniwersytety! Co jeszcze? Informacja przekazywana jest w gigantycznym tempie. Na całym świecie relacjonowana jest śmierć papieża. W możliwościach komputerów i Internetu ogranicza nas tylko własna wyobraźnia. To wszystko musiało się głęboko odbić na nas, na naszym życiu. Staliśmy się bardziej leniwi, rozkapryszeni i zadowoleni. Czy nie jest wspaniale tak egzystować? A nowe technologie wciąż się rozwijają. Zagrażają nam, ułatwiają nielegalne procedery, ale spajają również naszą globalną wioskę w jedno piękne współodczuwające społeczeństwo, o którym, tak na marginesie, marzył Osho.
	– Pamiętasz czasy, kiedy nie było telefonów komórkowych?
	– Tak, pamiętam jeszcze czasy, kiedy nie było tak łatwo. Umawiałyśmy się z koleżankami pod kinem Warszawa i gdy któraś nie przyszła, szłyśmy się bawić bez niej. Wiedziałyśmy, że nie miała ochoty się spotkać lub rodzice jej nie puścili do miasta. Nikt sobie nią nie zawracał głowy. Nie miałyśmy telefonów, żeby się dogadać. Porozumiewałyśmy się telepatycznie (śmiech). 
	– A tak przy okazji – mogę jutro do Ciebie zadzwonić w sprawie kolejnych kilku spotkań?
	– Bardzo Cię proszę.
	XXIII spotkanie ROZWÓD

	– Znów Cię dotknę, ale musimy o tym porozmawiać, żeby w pełni zobrazować Twoje życie, na jego podstawie pokazać kilka problemów, z jakimi zmagają się ludzie, dać im nadzieję, instrukcję radzenia sobie z kłopotami, w jakie popadają. Porozmawiajmy o rozwodzie. Pamiętam, że mówiłaś, że Twoi rodzice się rozwiedli?
	– Tak, gdy miałam szesnaście lat. Ale cztery lata mieszkaliśmy razem, bo w sądzie trwał proces o podział majątku.
	– Rozwód to teraz normalka. Bardzo dużo małżeństw się rozpada.
	– Ale dobrze, że ludzie mają odwagę się rozwodzić. Nie każdego stać na to, by nie żyć w zakłamaniu. Miłość może się wypalić, gdy się nie dba o związek.
	– Jakie są jeszcze powody rozstania, uchylisz nam drzwi swojego gabinetu?
	– Nie opowiadam o tym, co mówią mi moi pacjenci! Ale z życia wiem, że ludzie przestają się kochać, szanować, a nawet tolerować. Nie są w stanie wytrzymać ze sobą w jednym pomieszczeniu. Nic innego nie robią, tylko na siebie krzyczą. Nie są w stanie ze sobą rozmawiać. Czują do siebie ogromny żal. Obwiniają się za swoje niepowodzenia. Krzywdzą się. Niejednokrotnie kobieta prowokuje męża do bicia. Niejednokrotnie mąż maltretuje żonę. Do tego pojawia się alkohol, narkotyki… Na terapię jest niekiedy za późno. 
	– Przychodzą do Ciebie pary, które chcą ratować związek?
	– Tak, i często udaje nam się zażegnać kryzysowi. Ale ludzie muszą chcieć się zmienić. Bo o zmiany tu chodzi, coś przecież nie gra. Nie wszyscy podejmują to ryzyko. Są pary, które przy mojej pomocy dojrzewają do decyzji o rozstaniu i załatwiają to kulturalnie.
	– Bo rozstać się kulturalnie jest sztuką?
	– Często nawet osoby z wyższym wykształceniem, lekarze i prawnicy nie są w stanie wytrzymać presji życia i niszczą dotychczasowego partnera w walce o dobra osobiste i dzieci.
	– Jakie są skutki rozwodu?
	– Moja mama na przykład nie wpuszcza do domu księdza z kolędą, bo się go boi. Obawia się, że będzie jej prawił kazania po tym, co zrobiła. Ale w społeczeństwie jest coraz większe przyzwolenie.
	– Czy pewni ludzie są predestynowani do rozwodu?
	– Nie oceniam innych, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś nie jest dojrzały, wcześnie się żeni i nie radzi sobie z obowiązkami, ten skazany jest z góry na przegraną. Szczególnie, gdy pojawiają się dzieci, a kobieta ma jeszcze szansę ułożyć sobie życie z mężczyzną, który pomoże jej w ich wychowaniu.
	– Co zrobić, by się nie rozwieść?
	– Ja dużo czytam. Ale chyba nie ma recepty. Osho powiedziałby, że receptą jest świadomość. 
	– Nie chciałabyś się rozwieść?
	– Chciałabym być mądrzejsza od moich rodziców i nie powtórzyć tych samych błędów.
	– Nie chcesz być taka jak oni?
	– Jestem ich wierna kopią!
	– A jakby trzeba było się rozwieść?
	– Podjęłabym wyzwanie, pozwoliła Mikołajowi dalej się rozwijać i czerpać z życia, sama skuliłabym się w sobie i bolała nad porażką. To by było dla mnie niepowodzenie.
	– Dlaczego?
	– Całe dorosłe życie wstydziłam się tego, że moi rodzice się rozwiedli. Ukrywałam to przed kolegami ze szkoły, nie zapraszałam do siebie do domu… W sytuacji mojego rozwodu z Mikołajem, przeżywałabym znów tą traumę.
	– Ciężko przeżyłaś ich rozstanie?
	– Cieszyłam się, gdy dowiedziałam się o rozwodzie, bo byłam głupiutka i miałam dość swojego ojca. On chyba coś wyczuwał, bo kiedyś w kłótni oskarżył mnie, że to ja chciałam jego rozwodu z matką. 
	– Boli Cię jeszcze ta rana, którą zadali Ci najbliżsi?
	– Cieszę się, że są oboje szczęśliwsi niż byli, gdy byli razem. Wierzę, że tak jest. Inaczej, po co by to wszystko robili? Tak, cieszę się razem z nimi. Ich życie nie należy do mnie i odwrotnie. Mają prawo krzywdzić, ja mam prawo nie zgodzić się na wymierzony cios. Nie przyjęłam go na siebie, choć wielu ludzi pragnie mnie rozliczać z postępowania moich rodziców. Zrzucam to na karb ich głupoty. Tego także nie biorę do siebie.
	– Jak uchronić dzieci, gdy trzeba się rozwieść?
	– Należy zapewnić je, że mama i tata nadal bardzo je kochają. Należy dać im to odczuć. I dać czas na przyzwyczajenie się do nowej sytuacji.
	– Zapewniali Cię rodzice, że Cię kochają, gdy się rozwodzili?
	– A gdzie tam. Jeszcze musiałam ich wspierać. Nie wiem, jakim cudem wyszłam z tych wszystkich opresji, stałam się mądrą, dojrzałą kobietą. Chyba faktycznie miałam wystarczająco dobrych rodziców (śmiech).
	XXIV spotkanie  STAROŚĆ

	– Jesień życia jeszcze przed Tobą, ale myślisz już, jak to będzie?
	– Pewnie. Gdy jeszcze żyła moja babcia Stasia, mama mojego taty, pomagałam jej się kąpać, gdy złamała rękę. Podziwiałam wtedy jej ciało. Nie było takie, jak je sobie wyobrażałam. Było dużo młodsze.
	– Czyli obawiasz się starości?
	– Z wiekiem ludzie starzy stają się dla mnie coraz młodsi. Gdy byłam mała, wydawali mi się brzydcy i pomarszczeni, brzydziłam się ich przytulać. Dziś są coraz bardziej do mnie podobni… Nie boję się siebie! No, może zaszczepili mi ten strach rodzice, ale ja go poddaję dyscyplinie. 
	– Jak wyobrażasz sobie swoją starość?
	– Nieważne gdzie, na łódce na Morzu Śródziemnym czy w kawalerce z ubikacją na korytarzu. Ważne, że z Mikołajem, Osho, Anthonym de Mello I Wojtkiem, Eichelbergerem (śmiech). Ważne, że w prawdzie.
	– Jak się godzić ze starzeniem się?
	– Tak, niektóre kobiety krokodylimi łzami opłakują utratę swojej młodości. Wszczepiają sobie botoks i inne świństwa pod skórę, by wyglądała tak jak wtedy, gdy były z siebie zadowolone. To choroba. Czy wiesz, że znam kobietę, która podniosła sobie biust i straciła w nim czucie. I gdy kochała się z partnerem nic nie czuła… Ale może to droga do czyjejś dojrzałości? – tak to sobie tłumaczę. Ja osobiście nie przywiązuję wagi do zmarszczek pod oczami. Są tam. Ale były też w liceum, bo często się śmiałam. Lubię swoje siwe włosy… swoją stajnię siwków na głowie. Może, dlatego nie boleję nad utratą młodości, bo zwrócona jestem w stronę swego wnętrza?
	– Nie jesteś jeszcze taka stara! Ale mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie. Dlaczego skłamałaś, ile masz lat, dodałaś sobie kilka, wiem to, jestem dziennikarką, dobrze się przygotowałam do wywiadu z Tobą?
	– Skłamałam, ponieważ czuję się na więcej lat niż mam. Czekam z niecierpliwością na trzydzieste siódme urodziny. Wtedy będę się czuła na tyle lat, ile ich mam.
	III ROZDZIAŁ
	XXV spotkanie KIM JESTEM?

	– Porozmawiajmy dziś o Tobie, droga koleżanko, tak prywatnie, nie musisz tej rozmowy rejestrować, nikomu o niej opowiadać. 
	– Słucham?
	– Kim jesteś?
	– Pyta Twój profesor od etyki czy Ewa – psychoterapeutka?
	– Ewa.
	– Dziennikarką.
	– W tej chwili też? Miałyśmy zostawić za sobą obowiązki…
	– W tej chwili jestem… Ewą.
	– Imieniem?
	– Osobą.
	– Kim jest ta osoba?
	– Nie wiem – to chciałaś usłyszeć?
	– To dobry początek. 
	– Dlaczego?
	– Bo zostawiłaś za sobą wszystko to, czego zostałaś o sobie nauczona, na co zostałaś zaprogramowana.
	– I teraz warto by się było zastanowić nad pytaniem, jaka była moja twarz, zanim urodzili się moi rodzice, co? (śmiech).
	– Na przykład. Albo – kim jest ten, kto nie wie, kim jest?
	– Ty znasz odpowiedz na to pytanie?
	– Kim jesteś?
	– Nie, kim Ty jesteś?
	– Jestem kobietą (śmiech), ale tak na serio – jestem.
	– To jak Bóg chrześcijan…
	– Nie, bo mnie w oczach tego Boga nie ma, a przynajmniej nie powinno być. Tak twierdzą mistycy chrześcijańscy. A jak to ma być prawdą, jeżeli Boga nie ma?
	– Dla mnie to też nie jest dobra odpowiedz. Pozostałabym przy – nie wiem…
	– Ale gdy czegoś nie wiesz, to coś tam wiesz.
	– Jestem jednością.
	– Bardzo ładnie!
	– Jestem wszystkim i niczym.
	– Trochę to pompatycznie brzmi, ale też.
	– Także dziennikarką. Dziennikarką, psychologiem i psychotera-peutką…
	– Tak… Dziękuję Ci za wywiad.
	IV ROZDZIAŁ
	XXVI spotkanie SZCZĘŚCIE

	– Znów się spotykamy po przerwie. Cieszysz się? Jesteś szczęśliwa? 
	– Jestem szczęśliwa.
	– Co to jest szczęście?
	– Hm. Każdy rozumie szczęście inaczej. Inaczej patrzy na szczęście chrześcijanin, inaczej buddysta, jeszcze inaczej będzie patrzył na nie nonkonformista. Ludzie mają kosmicznie odmienne oczekiwania od siebie, innych i życia, więc i definicja byłaby mało trafna, gdyby powstała. Ale każdy do szczęścia dąży – to jest pewne.
	– Czym dla Ciebie jest szczęście?
	– To, że funkcjonuję zawodowo mimo choroby, że nie muszę co pół roku być hospitalizowana. Bo takie są prognozy odnośnie przebiegu mojej choroby. Że wyszłam za mąż, kocham. Kończę pisać ciekawą książkę… 
	– Jak być szczęśliwą? 
	– Żyć w zgodzie ze sobą. Nie wyrządzać nikomu krzywdy. Być otwartym. Znaleźć sobie cel i wytrwale do niego dążyć. Cały czas ponawiać Twoje pytanie i dawać nowe odpowiedzi.
	– Co jest w życiu najważniejsze?
	– Nasz Pan od filozofii mówił na studiach, że miłość, Osho twierdził, że wolność, ja… nie wiem, bo dopiero się tego dowiem. Nie chcę się też ograniczać, być może nigdy tego nie zgłębię. Najważniejsze jest dla mnie samo życie. Trochę groteskowo to brzmi w moich ustach, bo na studiach miałam myśli samobójcze. 
	– Tak bardzo byłaś nieszczęśliwa?
	– Widziałam szczęście poza sobą. Szczęście jest związane z nami bardziej niż komukolwiek to się wydaje.
	– Każdy jest kowalem swojego… szczęścia.
	– Tak, każdy musi zabiegać o swoje szczęście. Każdy jest twórcą swego szczęścia. Oczywiście czasem można się pogubić, wierzę w to, bo tego doświadczyłam. Natura obarczyła mnie ciężkim brzemieniem. Nie jestem odpowiedzialna za to, ale za to, co ze mną będzie. I dlatego, gdy się pogubiłam, pozwoliłam sobie pomóc. Znów nabrałam ochoty do życia. Robię w tym świecie wielką, wielką karierę – szczęściary (śmiech).
	– Czy szczęście jest ulotne?
	– Jak mgła.
	XXVII spotkanie KARIERA

	– Jesteś karierowiczką?
	– Pewnie trochę (śmiech). Nie mam dzieci, praca jest dla mnie ważna, pochłania sporo mojego czasu…
	– Jak się zaczęła Twoja kariera?
	– Już mówiłam, w OPŚ, potem studiowałam psychologię, zrobiłam szkołę terapeutyczną, bo bez tego nie mogłabym być terapeutką, podjęłam pracę w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych i zaczęłam robić program dla Telewizji.
	– Ciężko było się przebić? 
	– Miałam dużo szczęścia, spotkałam przyzwoitych ludzi. Doświadczyłam, że jeszcze są ludzie, którzy cenią sobie profesjonalizm.
	– Czasem o naszej karierze decydują powiązania…
	– To nie jest wtedy kariera, a nepotyzm czy inna patologia społeczna!
	– Nie korzystałaś nigdy ze znajomości?
	– Owszem, gdy szukam gości do programu, gdy potrzebuję na program środków, ale wszystko robię oficjalnie, każdy mógłby mnie prześwietlić, nikt by nic nie znalazł poza dużym sprytem i potrzebą działania.
	– Kariera to pożeracz czasu i szczęścia rodzinnego…
	– Owszem, i ja musiałam dojrzeć do tego, by robić karierę. A jeśli człowiek jest dojrzały, nie musi wybierać pomiędzy pracą a karierą. Wtedy wszystko jest na swoim miejscu. Ale są ludzie, którzy stawiają wszystko na jedną kartę. Szybko się wypalają, często nawet umierają. W każdym razie nie można tak długo funkcjonować, natura upomina się o swoje prawa. Natura jest zazdrosna o człowieka. 
	– Jesteś z siebie zadowolona, z tego, co osiągnęłaś?
	– Bardzo. Czasem się boję, że za bardzo i ktoś mi będzie chciał to odebrać… Posądzając mnie na przykład o molestowanie pacjentów. Całe szczęście jestem kobietą, a to jest bardziej zarzut stworzony dla mężczyzny (śmiech).
	– Jak sobie radzić w okrutnym życiu zawodowym?
	– Przede wszystkim nie robić niczego na siłę. Bo nas ten świat zwróci. Na każdego przyjdzie pora, należy pracować i cierpliwie czekać na swoją kolej. To moja dewiza. Tak ja osiągnęłam sukces.
	– Osiągnęłaś sukces?
	– Osiągnęłam sukces, ale patrzysz na palec wskazujący nie księżyc, a ja tylko pokazuję palcem, że sukces jest tam, daleko, świeci światłem odbitym. Mój sukces to moje poczucie zadowolenia z życia, bezpieczeństwa, świadomość bycia kochaną.
	– Znasz receptę jak zamieszkać na księżycu?
	– Hm. Recepty nie ma. Każdy ma własną receptę. I niektórzy tylko nie wiedzą, że tam są…
	XXVIII spotkanie UŻYWKI

	– Palisz?
	– Nie.
	– Pijesz?
	– Nie mogę. Biorę lekarstwa, które wykluczają picie alkoholu.
	– Narkotyzujesz się?
	– Nie.
	– A w przeszłości stosowałaś używki?
	– Papierosy paliłam kilkanaście lat. Nie palę od siedmiu miesięcy. Bardzo chciałam rzucić palenie i udało się. Ale wspomagałam się tabletkami NiQuitin. W przeszłości też alkoholizowałam się. Szczególnie w liceum. Piłyśmy wtedy tanie wina, które nazywałyśmy bełtami lub karbolami. To był taki ocet z etykietką nagiej pani na butelce. Wstrętny był, ale tyle go piłam, że się przyzwyczaiłam do jego smaku i potem miałam problem, gdy zaczęłam pić dobre wino. Zwyczajnie mi nie smakowało (śmiech). 
	Z narkotykami też miałam przygodę. Pamiętam, jak paliłam trawkę pierwszy raz. To była moja najlepsza faza. Paliłam ją w toalecie w pociągu, jadąc do babci. Jakaś część mnie wyszła ze mnie i stanęła nade mną i przyglądała się mnie. Bałam się, że któraś ze mnie wysiądzie z pociągu, stracę nad nimi kontrolę, bo nie wiedziałam, którą ja jestem. Potem, gdy paliłam, najczęściej śmiałam się z byle czego. Rzadko paliłam, bo w klasie palili trawkę tylko chłopcy. Po inne narkotyki jakoś nie sięgnęłam. Bałam się. Znajomi opowiadali niestworzone rzeczy o swoich fazach. Że ich robaki atakują, ręce im odpadają.
	I całe szczęście nie zdołałam sobie wyrządzić żadnej krzywdy, sięgając po używki.
	– A można sobie wyrządzić krzywdę?
	– Oczywiście, jak ktoś ma chore serce czy słabą głowę, może doprowadzić się lub kogoś innego do ruiny. Ktoś kogoś może zgwałcić, okraść, można spowodować wypadek samochodowy i trafić na stół operacyjny. Pomijam już to, że można życie stracić. Nie słyszy się w mediach o podobnych przypadkach?!
	– Młodzi ludzie jednak sięgają po używki, mimo wysiłków rodziców, by zachowali do nich dystans.
	– Tak, używki są cool. Ja sama zaczęłam palić papierosy, bo podobał mi się człowiek z papierosem na ulicy. To było w szkole podstawowej. Nie paliłam jednak regularnie. A gdy poszłam do liceum, na pytanie, czy palę, odrzekłam – jasne. Chciałam być fajna. Chciałam być równie fajna jak inni.
	– Słyszałam, że choroby psychiczne mogą się brać stąd, że człowiek nadużywa bądź nadużywał w przeszłości narkotyków. Co mi powiesz na ten temat?
	– W Internecie jest dużo takich teorii. Że to wynika z tego, że człowiek się narkotyzuje, masturbuje, czy nie postępuje w zgodzie z wolą Boga. Piszą to ludzie, którzy święcie wierzą w swoje słowa, mają na nie dowody, ale jest to jednak stek bzdur.
	– Jak używać używek?
	– Najlepiej ich nie używać, sam Witkacy pisał: „poza rzeczywistością nie szukaj już niczego, bo wistość rzeczy tych nie z tego świata jest”, ale jeżeli już ktoś po nie sięgnie, niech się dobrze, ostrożnie dzięki nim bawi. Niektórzy narkotyzują się po to, by być bliżej Boga. Obiło mi się także o uszy, że Anthony de Mello narkotyzował się po to, by wiedzieć, jak to jest być uzależnionym i nieść takim osobom profesjonalną pomoc. A można też pragnąć chcieć siebie zniszczyć. Nie jesteśmy w stanie nikogo przed tym powstrzymać. Jeżeli taki ktoś nie użyje do tego używek, wymyśli inny sposób. 
	XXIX spotkanie ZAKOŃCZENIE

	– Skończyłaś już pisać swoją powieść?
	– Tak, mam to wreszcie za sobą.
	– Cieszysz się?
	– Proces twórczy jest wycieńczający. Pozostało mi poczynić nieznaczne poprawki, jestem już obecna pośród bliskich (śmiech).
	– Jak się kończy książka?
	– Moralizuję, jak zwykle (śmiech).
	– No to chcę jeszcze powrócić do ważnej kwestii. Już trochę na ten temat powiedziałyśmy, Ty powiedziałaś, ale to, co mówiłaś, nie daje mi spokoju. Bowiem krytykowałaś nie raz w trakcie naszych spotkań naukę kościoła, papieża, chrześcijan, ale cytujesz też Pismo Święte dla obrony swoich tez, stawiasz Jezusa na piedestale, karzesz się ludziom modlić. Coś mi tu nie gra. Jak Ty się w tym odnajdujesz? Chciałabym to wiedzieć, zanim się rozstaniemy.
	– Myślę jak Osho, przeczytaj więcej jego książek! (śmiech). 
	Wiesz, gdy o kimś intensywnie myślisz, nagle odbierasz od niego telefon. Ty zadałaś mi to pytanie, a ja właśnie kolejny raz czytam książkę W poszukiwaniu mistrzów życia. Rozmowy o duchowości, która podpowiada mi odpowiedź. I mnie ta książka przyszła kiedyś z pomocą w zrozumieniu pewnych kwestii, nazwała moje intuicje. To dla mnie bardzo ważna pozycja w domowej biblioteczce.
	– Jak odeprzesz zarzut, który Ci postawiłam?
	– Już Ci tłumaczyłam, że nie korzystam z usług Boga. Moje życie należy do mnie, ja jestem jego Panią, muszę jednak pamiętać o tym, żeby uwzględniać w nim przypadek. 
	Zacznę od tego, że religia katolicka to jakieś mity, które są ciężkie w odbiorze, które nie są uszyte na miarę naszej epoki – których wartości są sprzeczne z wartościami współczesnego człowieka, których treści odstają od osiągnięć naukowych XXI wieku. Ale jest ratunek dla tych mitów, dzięki tej samej współczesnej nauce, dzięki takim książkom, jak W poszukiwaniu… możemy z nimi obcować, możemy je czytać i nad nimi medytować, zakładając, że są one tylko metaforą ludzkiego życia. Czyli na przykład Jezus Chrystus nie działał cudów, nie uzdrawiał ludzi, nie wskrzeszał umarłych w dosłownym znaczeniu tych słów. On był terapeutą sobie współczesnych. Zdaniem profesora Bartosia, współautora W poszukiwaniu…, to, że Jezus działa cuda, było tylko elementem obrazu proroka początku naszej ery. Tak go tylko przedstawili ewangeliści. I dobrze, bo działał cuda. Ja też je działam w poradni.
	– Powiedziałaś już wiele, ale nadal jestem zaskoczona tym, co mówisz.
	– Ja też byłam zszokowana, gdy pierwszy raz czytałam W poszukiwaniu…. Od razu, jeszcze nie skończywszy czytać książki, napisałam do jezuitów w tej sprawie. Oni na swojej stronie prowadzą rubrykę z trudnymi pytaniami, na które udzielają odpowiedzi. Odpisano mi, że gdyby ewangeliści zmyślali, to ewangelie nie byłyby świadectwami, lecz beletrystycznymi opowiadaniami. A mi właśnie o to chodziło! Jak jednak możliwe, że za jakąś piękną opowieścią (nie potwierdzoną znakami) poszły tłumy? – pytał mój korespondent. Mój pan od filozofii też się nad tym głośno zastanawiał, twierdził nawet, że coś w tym musi być, ale chyba pomimo to pozostał filozofem (śmiech). Nadzwyczajne znaki, towarzyszące głoszeniu Królestwa Bożego, miały na celu potwierdzenie słów Dobrej Nowiny, jakie głosił Jezus i Jego apostołowie. To była nauka z mocą – pisał dalej jakiś jezuita. I że można zadać sobie pytanie czy nadzwyczajne znaki, jakich dokonywał Jezus były cudami. Zależy, co rozumiemy pod słowem  „cud”. Jeśli za cud uważamy zdarzenie, które przeczy prawom natury, to nasuwa się pytanie, dlaczego Bóg czynił coś, co sprzeciwiało się stworzonym przez Niego Samego prawom natury? Spektakularne uzdrowienia, uciszenie burzy na jeziorze, chodzenie po wodzie, przemiana ludzkich serc, rozmnożenie chleba, wchodzenie przez zamknięte drzwi – wcale nie musiały przeczyć prawom natury.
	– No, wiem, są tacy fizycy, którzy mówią, że moglibyśmy przejść przez ścianę, gdybyśmy dłużej żyli. 
	– Mój korespondent ujął to podobnie, że są tacy, którzy twierdzą, że te „cudowne” znaki można (lub kiedyś będzie można) zrozumieć bez zawieszania praw rządzących materią. No i cud można także rozumieć jeszcze inaczej. Można za cud uważać wszystko, czego współczesna nauka nie jest w stanie wytłumaczyć. A największym cudem byłaby przemiana ludzkiego serca, której nie da się zmierzyć i często logicznie uzasadnić. Rzeczony jezuita wyrażał jednak przekonanie, że cudem w pierwszym rozumieniu (tzn. wydarzeniem wykraczającym poza prawa natury naszego świata) jest Wcielenie i Zmartwychwstanie. Wszelkie inne znaki nie musiały być cudami w tym rozumieniu, choć mogły. I dyskusja nad tym, czy jakieś uzdrowienie było wbrew prawom natury czy jedynie było dowodem panowania Chrystusa nad naturą – jest jak najbardziej do przyjęcia. Można też zastanawiać się, czy uzdrowienia były wynikiem bezpośredniego działania Chrystusa czy też wynikiem wiary, jaką wzbudzał w słuchaczach. 
	– Czyli pozostaje kwestia Wcielenia i Zmartwychwstania…
	– Gdy należałam do wspólnoty chrześcijańskiej, bo otrzymałam łaskę wiary, przysłuchiwałam się ludziom, którzy jej nie otrzymali. Mówili, że nie wierzą w Boga, bo wiara w Niego jest sprawą łaski, której nie otrzymali. Podobne słowa wypowiedział najpierw w książce, potem w filmie Anioły i demony główny bohater. Życie zaprowadziło go jednak do Boga, spowodowało, że uwierzył w cuda. Moje życie jest bardziej złożone, prowadzi mnie w kierunku namacalnych faktów. Ja  jestem chora, potrzebuję ich. Gdy napisałam o tym w kontynuacji pytania jezuitom, nie otrzymałam odpowiedzi. Moim powołaniem jest żyć bez Boga – potwierdzili. Albo przyjąć postawę nieufnego Tomasza? Wierzyć, że mój list nie doszedł (śmiech). Ale i to by się nie zgadzało z innymi przekonaniami, które mam, z odbytymi studiami. Wcielenie i Zmartwychwstanie nie jest możliwe! Ja po prostu nie uznaję nauki kościoła katolickiego! Ale prędzej zostałabym wielbicielką Wcielenia i Zmartwychwstania niż zakazu in vitro czy aborcji. A co do Jezusa… Jezus mi nie przeszkadza, on pił i włóczył się z ludźmi z problemami, podobnie jak robię to ja. Podziwiam „cuda”, jakie działał. No i jego nauka też znacząco różniła się od nauki kościoła katolickiego! Podkreślam,  z n a c z ą c o !
	– Co Cię jeszcze urzekło w wymienionej książce? 
	– To, że ktoś wreszcie wyartykułował, że obwinianie o zło diabła, to zrzucanie odpowiedzialności za zło w nas na coś z zewnątrz, to brak dojrzałości. Że wspólnota, do której należałam, i wiele podobnych, bazuje na wstrząsie emocjonalnym, który ma doprowadzić do oczyszczenia, ale jest to terapia krótkoterminowa. Że wprowadza się tam delikwenta w stan ekstatyczny, który powodują jego własne wyobrażenia Boga, a nie faktyczny Bóg. Dlaczego często takie wspólnoty posiłkują się nastrojową muzyką? Wszystko to tania manipulacja! I że czasem należy odejść od Boga, by go znaleźć…
	– Twardo stąpasz po ziemi…
	Nie jestem materialistką, mam swoje ideały, ale nie jest nimi doktryna chrześcijańska.
	– Ale zdanie jezuitów jest dla Ciebie ważne, skoro prosisz ich o nie? Nie pierwszy to już raz z resztą…
	– Śmieję się czasem, bo może, dlatego, że jezuici mi wtedy nie odpisali, powstała moja książka? Lubię pisać, korespondować z ludźmi, wchodzić w dyskusję, dialog…
	– Może, dlatego zajmujesz w niej takie stanowisko, bo przedstawiciele kościoła Cię upokorzyli?
	– Popatrz, a jak byłam blisko Boga, nie mogłam przelać na kartkę ani słowa… 
	Spis spotkań
	WSTĘP 5
	I ROZDZIAŁ 6
	I spotkanie MIŁOŚĆ 6
	II spotkanie CELIBAT 11
	III spotkanie PROGRAM DUCHOWOŚĆ NA CO DZIEŃ 15
	IV spotkanie KSIĄŻKI 20
	V spotkanie ŚMIECH 23
	V spotkanie CHOROBA PSYCHICZNA 25
	VI spotkanie ZWIĄZKI DAMSKO-MĘSKIE 30
	VII spotkanie CIUCHY 36
	VIII spotkanie ŚMIERĆ 40
	IX spotkanie RODZICE 45
	X spotkanie MĄDROŚĆ 50
	XI spotkanie MEDIA 53
	XII spotkanie SEKS 58
	II ROZDZIAŁ 63
	XIII spotkanie, ODPOCZYNEK 63
	XIV spotkanie AKCEPTACJA 66
	XV spotkanie PRZYJAŹŃ 71
	XVI spotkanie PIENIĄDZE 75
	XVII spotkanie  SZTUKA 78
	XVIII spotkanie KSIĄŻKA 84
	XIX spotkanie EKOLOGIA 87
	XX spotkanie JEDZENIE 92
	XXI spotkanie EUTANAZJA 95
	XXII spotkanie NOWE TECHNOLOGIE 98
	XXIII spotkanie ROZWÓD 102
	XXIV spotkanie  STAROŚĆ 105
	III ROZDZIAŁ 107
	XXV spotkanie KIM JESTEM? 107
	IV ROZDZIAŁ 109
	XXVI spotkanie SZCZĘŚCIE 109
	XXVII spotkanie KARIERA 111
	XXVIII spotkanie UŻYWKI 113
	XXIX spotkanie ZAKOŃCZENIE 116



