omilczeć nienatrętnie
wymownym milczeniem

Ken Wilber pisze, że podczas choroby żony złapał się
na pragnieniu, że chce kupić piﬆolet. Jakaś jego część
mówiła, że już dłużej nie zniesie tej sytuacji i chce się
zabić. Ale gdy się temu przyjrzał, zdał sobie sprawę,
że piﬆolet był mu potrzebny po to, by zabić swoją żonę.
Ze złości, wściekłości, że jej choroba zrujnowała mu całe
dotychczasowe życie.

Z J K-K rozmawiają
D K-B i K M

Dorota Krzemionka, Katarzyna Mariańczyk: – Co się dzieje
w rodzinie osoby chorej na nowotwór?
Jadwiga Koźmińska-Kiniorska: – Chory czuje lęk, przerażenie,

bezradność. Podobnie czuje się rodzina. Gdy choruje ktoś nam
bliski, lękamy się, co będzie z nim i z nami wszystkimi jako rodziną. Przede wszystkim zaś choroba kogoś bliskiego w sposób
nieunikniony konfrontuje nas z własnym lękiem przed śmiercią,
przed cierpieniem. Przez bliskość z osobą chorą doświadczamy
własnej kruchości istnienia. W potocznej opinii nadal silnie
zakorzenione jest przekonanie, że rak to wyrok. Cała wiedza na
temat choroby nowotworowej i świadomość, że może być ona
uleczalna, przestaje być wystarczającym wsparciem, gdy choroba dotyczy naszych bliskich.
– Jak sobie radzimy w takiej sytuacji?

– Różnie. Nierzadko dochodzi do regresji, czyli uruchamiania
automatycznych, nawykowych zachowań, które były charakterystyczne we wcześniejszym etapie rozwoju. Nawet jeśli potrafiliśmy sobie już lepiej radzić w sytuacjach konfliktu, przeszkód
czy frustracji, to w obliczu tak poważnego kryzysu i zagrożenia
zdrowia, wręcz życia, mogą się pojawić pierwotne mechanizmy
obronne, na przykład zaprzeczanie. Radzimy sobie z kryzysem,
udając, że go nie ma. Zachowujemy się tak, jakby się nic nie
zdarzyło.
– Jakie to ma konsekwencje dla relacji w rodzinie?
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– Bywa, że chory chce rozmawiać o tym, że się boi, a rodzina
mówi: daj spokój, nie myśl o tym, nie użalaj się nad sobą. Jeżeli
nie mogę mówić o tym, co jest dla mnie najistotniejsze, to czuję
się wyizolowany i samotny. Postrzegam, że to, co przeżywam
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zczęście jest zawsze tam, gdzie człowiek je widzi.
(enryk ienkiewicz)

i co się ze mną dzieje, jest dla moich bliskich nie do przyjęcia.
Nie znajduję u nich wsparcia i zrozumienia. Relacje stają się fałszywe. Nie ma nic bardziej niszczącego dla relacji międzyludzkich jak to, że nie mogę być sobą, będąc z bliską osobą. A bycie
sobą w tej sytuacji oznacza też mówienie o tym, że boję się cierpienia, boję się śmierci. Gdy nie mogę tego wyrazić, wycofuję
się w siebie i dystansuję, a pod pozorem opanowania i dzielności
ukrywam rozpaczliwą samotność, lęk i złość.
– A co się dzieje, gdy obie strony, i chory, i rodzina, zaprzeczają
chorobie?

– Relacje stają się podwójnie fałszywe. To, co było do tej pory
między bliskimi sobie ludźmi, czyli przepływ żywej emocjonalności, zamyka się, a zamiast tego pojawia się jakiś rodzaj fasady.
Każdy zakłada maskę. Choroba osoby bliskiej zmienia cały rytm
życia rodziny, pewne rzeczy i potrzeby przewartościowują się,
coś zaczyna być ważniejsze, coś traci znaczenie. Ale nie rozmawiamy o tym, co dla nas najważniejsze. Próbujemy podtrzymać
wrażenie, że nic się nie wydarzyło.
– A czy zdarza się, że chory zaprzecza, a rodzina chce o tym
mówić?

– To się zdarza, gdy chory jest kimś szczególnie ważnym dla
systemu rodzinnego, np. jest opiekunem, utrzymuje rodzinę.
Gdy choruje, rodzina jest przerażona, pojawiają się pytania: co
teraz z nami będzie? Na przykład żona mówi mi: ja bym chciała,
żeby on żył jak najdłużej, ale przecież wszystko jest możliwe,
musimy ustalić, co będzie z dziećmi, trzeba podpisać jakieś dokumenty. I pojawia się ogromna bezradność, bo jak rozmawiać
o tym z chorym, a jednocześnie nie budzić w nim pesymizmu?

93

Często choroba pojawia się w chwili, gdy w rodzinie istnieją różne zadawnione złości, poczucie winy i krzywdy. Syn czy córka
czuje się w obowiązku, by zaopiekować się chorym rodzicem,
ale nosi w sobie wiele urazów z przeszłości. Albo żona chce poruszyć problem choroby męża, ale obawia się tego, co ją zawsze
spotykało z jego strony, gdy chciała się zająć sprawami rodziny:
jego złości, wściekłości i odrzucenia. Choroba i lęk o bliską osobę nakłada się na jakąś historię życia rodziny, która często nie
jest przygotowana do tego, żeby rozmawiać ze sobą o ważnych
sprawach.
– Gdy ktoś choruje, jego bliscy – córka, mąż czy brat – stają się
głównie rodziną chorego...
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– Zajmowanie się chorym może rodzić zagrożenie utraty tożsamości. Wszystkie potrzeby bliskich stają się podporządkowane
potrzebom chorego. W sytuacji ciężkiej choroby nic nie jest
ważne. Wszystkie zasoby rodziny idą na zatkanie dziury w spodzie statku. To, co było dla ciebie do tej pory ważne – twoje
potrzeby, rytm życia – zostało naruszone i nawet nie możesz
wyrazić żalu, bo przecież zagrożone jest czyjeś życie i zdrowie.
Tłumisz więc swoje uczucia. Przestajesz być tym wszystkim,
kim byłaś do tej pory, a stajesz się... no właśnie, kim? Stajesz się
żoną chorego męża. Wszystko jest podporządkowane tej nowej
tożsamości. Jeśli ktoś cię spotyka, to pyta: „Co tam u męża? Jak
się czuje?”. Rzadko pojawia się pytanie: „A jak ty się czujesz?
Jak to znosisz? Jak wytrzymujesz?”. Wydaje ci się, że nie masz
społecznego przyzwolenia, żeby mówić w tej sytuacji o swoich
uczuciach i zajmować się sobą. Wzmacniasz więc wysiłki, żeby
jeszcze więcej zajmować się swoim mężem.
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est taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna.
(zesław iłosz)

– Czym grozi takie zlekceważenie swoich uczuć i potrzeb?

– Jak wynika z mojego doświadczenia, po kilkunastu miesiącach takiego obciążenia osoba wspierająca nierzadko sama
staje się pacjentem. Można powiedzieć, że nadużyła siebie,
zatraciła siebie w tej sytuacji. Jej ciało zaczyna mówić, jak dużo
jej uczuć, potrzeb i pragnień było wytłumionych, nieważnych,
zbagatelizowanych. Przyglądam się temu, co się działo w życiu
kogoś, zanim zachorował na nowotwór. I często okazuje się, że
ofiarnie zajmował się on inną chorą osobą. Po czym sam zaczyna chorować. Odczuwa wtedy ogromne poczucie krzywdy, nie
opiekował się chorym dla nagrody, ale przynajmniej oczekiwał
jakiejś wdzięczności – od losu, Pana Boga. A tu nie tylko nie
ma nagrody, ale spotyka go choroba. Doświadcza on ogromnej samotności. Często nie ma już bliskich osób, bo odeszły.
Pojawia się też samotność w wymiarze duchowym, kryzys
wiary: „Przecież robiłem wszystko, co mogłem, byłem ofiarny,
nawet gdy sam chorowałem”. Jedna z pacjentek, opiekująca
się chorymi rodzicami, poszła na zwolnienie dopiero wtedy,
gdy kręgosłup odmówił jej posłuszeństwa. To był pierwszy
sygnał ze strony organizmu. Ciało powiedziało: stop, dłużej
nie wytrzymam takiego obciążenia. Ale ledwo się lepiej poczuła, wróciła do dawnego rytmu i obowiązków. Aż pojawiła
się diagnoza, której już zlekceważyć nie można. Więc u takiej
osoby pojawia się ogromne poczucie niezrozumienia: „O co
w tym świecie chodzi, byłam taka dobra, tak się poświęcałam,
a teraz jestem chora”. Co gorsza, ta osoba zna doświadczenie
choroby i wie, co może ją czekać. Bardzo trudno jest pomagać
takim ludziom, trudno im dać wsparcie tak, by mogły jeszcze
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raz uwierzyć i mieć nadzieję. Nie ma się do czego odwołać. Jest
to dla mnie bardzo poruszające i trudne.
– Co można zrobić? Jak opiekować się kimś ciężko chorym,
chroniąc zarazem siebie?
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– Bycie osobą wspierającą, gdy ktoś bliski jest poważnie chory, to jedno z najcięższych doświadczeń emocjonalnych. To
doświadczenie chaosu, własnej bezradności, frustracji, ale też
niespotykanej dotąd bliskości, intymności, miłości. To, co
można zrobić dla siebie i chorego, to zadbać o uczciwą i otwartą
komunikację. Trzeba docenić siebie w tej trudnej sytuacji, dopuścić różne uczucia i myśli, nawet te przerażające, ze świadomością, że są to tylko myśli i uczucia i że one tylko pokazują ci,
w jak trudnej jesteś sytuacji. Wyobraźmy sobie, że mówisz do
chorego ojca: „W czym mogę ci pomóc?”, a on odpowiada: „Lepiej zostaw mnie już w spokoju”. Czujesz, że jest w tym złość,
i w tobie też pojawia się gniew albo chęć wycofania. Jeśli nawet
stłumisz w sobie gniew, to uraza pozostanie. Nie ma lepszego
sposobu na wzmocnienie emocji, której nie chcesz odczuwać,
niż jej zaprzeczenie i niedopuszczenie, by otwarcie zaistniała.
Ponieważ ona i tak istnieje, tylko schodzi do podziemia i działa
dalej w sposób dla ciebie nieświadomy. Szczególnie wtedy, gdy
wcześniejsze kontakty z ojcem nie były łatwe, starasz się ukryć
to, co czujesz, bo się boisz, że jak „wypuścisz” troszkę złości,
to nie zdołasz nad nią zapanować. W tej sytuacji każda reakcja
podtrzymująca otwartą komunikację jest lepsza niż stłumienie
tego, co poczułeś. Możesz na przykład powiedzieć: „Być może
to, co przeżywasz, jest dla mnie nie do wyobrażenia, ale bardzo
mnie boli, gdy mówisz do mnie w ten sposób”. W ten sposób
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złowiek stworzony jest, aby szukać prawdy, a nie aby ją posiadać.
(laise ascal)

mówisz ojcu, że jest dla ciebie ważny, ale też mówisz o tym, co
się w tobie dzieje.
Ważne jest, żeby nie chować się za fasadę, nie traktować
pewnych myśli i uczuć jako tabu. Czasem mogą one cię przerażać. Myślisz sobie: „Jak mogłam poczuć wobec chorej matki
złość?”. A nawet łapiesz się na pragnieniu, że chcesz, by ten ktoś
umarł. To cię przeraża. Chcesz uciec i w efekcie wycofujesz się
emocjonalnie z relacji z osobą, która budzi w tobie takie uczucia. Podobnie jak chory w momencie diagnozy odczuwa szok
i żałobę po sobie, jakim był do tej pory, tak jego najbliżsi też
przeżywają żałobę po dotychczasowym życiu, które skończyło
się w momencie choroby bliskiej osoby. Nagle pojawiło się coś
nieznanego i to przeraża.
– Osoba chora ma prawo być słaba, smutna, załamana. A bliscy? Od nich oczekuje się wsparcia...

– Chory ma poczucie jasności, ma przed sobą jakiś program
działań i ma też przywileje. Poczucie bezradności, które towarzyszy osobie wspierającej, jest jednym z najbardziej obciążających emocjonalnie doświadczeń. Ken Wilber w książce „Śmiertelni nieśmiertelni” pisze, że podczas choroby żony złapał się na
pragnieniu, że chce kupić pistolet. Jakaś jego część mówiła, że
już dłużej nie zniesie tej sytuacji i chce się zabić. To było do zaakceptowania. Ale gdy się temu przyjrzał, zdał sobie sprawę, że
pistolet był mu potrzebny po to, by zabić swoją żonę. Ze złości,
wściekłości, że jej choroba zrujnowała mu całe dotychczasowe
życie. W obliczu poważnej choroby i śmierci nie ma uczuć właściwych i niewłaściwych, stosownych i niestosownych. Warto
zdać sobie sprawę, że to są tylko nasze myśli i uczucia, i dzieją
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się one tylko w naszej głowie. Ważne, co my z nimi robimy.
Dobrze jest docenić siebie w tej trudnej sytuacji. Wymagasz od
siebie, żeby być wyrozumiałym, tolerancyjnym i łagodnym dla
chorego, bo przecież on doświadcza przerażenia i bólu. Warto
tę samą zasadę zastosować do siebie, być równie wyrozumiałym
i łagodnym dla własnej osoby. Trudno jest nie osądzać siebie,
gdy łapiesz się na tym, że chcesz, aby ktoś bliski nie żył. Ale to
mówi tylko o tym, w jak trudnym jesteś położeniu i jak bardzo
cię to obciąża, o niczym więcej.
– Często trudno jest być blisko, w kontakcie emocjonalnym,
z kimś, kto jest chory, cierpi, boi się...
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– Tak, to jest trudne. Gdy chory mówi, że się boi, to wydaje
się nam, że musimy to zmienić. To nierealistyczny cel. Czasem
z napięcia pojawia się nadaktywność w zajmowaniu się chorym
– poprawianie mu ciągle poduszek, karmienie go, gadanie
o wszystkim, ale nie o tym, co bliskie jest osobie chorej. W szpitalu kontaktują się tak naprawdę dwa światy. Wpadamy z naszego świata codziennej krzątaniny. Ale dla chorych, pogrążonych
w refleksji o życiu i śmierci, to, czym się zajmujemy (zarabianie
pieniędzy, dbanie o codzienne życie), nie ma znaczenia. Czasem
dobrze im opowiedzieć o tym, co u nas – w szkole, w pracy – ale
często lepiej jest posiedzieć i wspólnie pomilczeć. Nie trzeba się
tego bać. Jest taki wiersz Urszuli Kozioł: „Jak ładnie umiesz milczeć, jak nie czynisz swojego milczenia natrętnie wymownym”.
Ładnie milczeć...W szpitalu chorzy często czują się głównie
karmieni przez odwiedzające ich rodziny. Boją się odmówić,
bo wiedzą, że rodzina chce, żeby byli zdrowi. Jedzenie zastępuje
różne uczucia, o których trudno mówić. Chory to odczytuje,
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łowa są czynami, a czyny rodzajem słów.
(alph aldo merson)

ale czuje się przygnieciony, przytłoczony. Ma trudność z odmówieniem, bo jak tu odmówić, gdy ktoś jest dla niego tak dobry.
Karmiony po raz kolejny rosołkiem marzy tylko o tym, żeby
rodzina sobie poszła. Podtrzymujemy fasadę, za którą w wyniku
wzajemnego dbania o siebie każdy traci swoją tożsamość. To, co
możemy realnie choremu dać i co jest najcenniejsze, to nasza
niewymuszona obecność, chęć, gotowość do towarzyszenia mu
w chorobie. Nie musimy wierzyć, że chory wyzdrowieje, wystarczy, abyśmy wierzyli, że może wyzdrowieć...
Chciałabym na chwilę wrócić do rosołków. Sama pamiętam,
jak będąc na szpitalnym wikcie, zajadałam ze smakiem domowe obiadki mojej przyjaciółki. Wiedziałam, że są przyrządzane
z myślą o mnie. To jest bardzo przyjemne. Mówię o pewnych
proporcjach, żeby to nie był przymus, szantaż, jak wobec dziecka: jak nie zjesz, to nie będziesz zdrowy.
– Chory wymaga opieki, a opieka to relacja macierzyńska...

– Tak, opiekuńczość i troska związane są z uruchomieniem
w sobie stanów: z jednej strony dobrego rodzica, a z drugiej
– dziecka, które jest gotowe przyjąć troskę. Często jestem
świadkiem tego, jak wielkie drzemią w nas pokłady dobra,
cierpliwości i ofiarności. Bardzo mnie to wzrusza i wzmacnia.
Ale też zdarza się, że rodzina uruchamia zachowania niańczące,
ratownicze. Lepiej nie niańczyć chorego, bo niańczenie i ratowanie wynika z założenia, że chory nie jest w stanie sam sobie
pomóc. A przecież, aby mógł sobie poradzić z chorobą, musi się
odwołać do swoich zasobów. Jeśli nie ma takiej możliwości, bo
rodzina wszystko za niego robi, to będzie mu trudno sprostać
chorobie. Co więcej, może zacząć czerpać z niej zyski. Do tej
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pory nie wiedział, że jest aż tak ważny, tak kochany, nikt dotąd
tak się o niego nie troszczył. Dlatego warto nagradzać chorego
za przejmowanie odpowiedzialności za swoje zdrowie. Czasem
jesteśmy tak pochłonięci chorobą, że nie zauważamy u chorego
czegoś, co jest pozytywne. Przechodzimy nad tym do porządku
dziennego, oddychamy z ulgą, ale nie nagradzamy tego, że na
przykład ktoś się śmieje, przeczytał książkę. Nie mówimy: „Cieszę się, że wracasz do zdrowia”.
– Chorzy czasem mają korzyści z choroby, czy jest możliwe, że
bliscy też czerpią z tego korzyści?
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– Myślę, że tak. Ktoś taki ma poczucie, że jest wspaniały, podziwiany, ma pozytywny obraz siebie w oczach swoich i innych osób,
tym bardziej gdy chory wcześniej był niedobry, a mimo to on czy
ona nie opuszcza go w potrzebie. Czasem dzięki chorobie bliskiej
osoby ktoś odkrywa swój potencjał. Przypomina mi się żona pacjenta, który do tej pory rządził w rodzinie, a gdy się rozchorował,
mogła wreszcie pokazać swoją kreatywność i sprawczość. Zdarza
się, że dzięki chorobie bliscy nagle odczuwają jedność i pozytywne
uczucia w stosunku do siebie. Tak bywa w przypadku zagrożenia
życia kogoś z rodziny. Rodzina wzajemnie się wspiera, razem dba
o chorego, ma wspólny cel. Może to za lekkie odwołanie w tym
kontekście, ale dobrą ilustracją tego, co się nam w życiu zdarza,
jest scena ze „Śniadania u Tiffany’ego”. Bohaterka książki, Holly,
nie nadała swojemu kotu imienia, żeby się do niego nie przywiązywać. Gdy w drodze na lotnisko wyrzuca kota, po chwili doznaje
bolesnego skurczu, biegiem wraca po niego, ale kota już nie ma.
I wtedy Holly mówi: „Strasznie się boję (...). Bo teraz wiem, że
tak już może zostać i nigdy nie będę wiedziała, że coś jest moje,
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ie bój się cieni. ne świadczą o tym, że gdzieś znajduje się światło.
(scar ilde)

dopóki tego nie wyrzucę”. Czyli muszę kogoś utracić albo odczuć
zagrożenie utraty, żeby poczuć, że jestem przywiązana. Zdarza się,
że utrata i zagrożenie rozstaniem powoduje, że wtedy dopiero
uświadamiamy sobie unikalność relacji z drugą osobą. Doświadczamy bliskości, nagle wszystko ulega przewartościowaniu. Do tej
pory czyjeś życie jawiło się jako coś oczywistego. Nagle okazuje
się, że jest ono zagrożone, i wtedy doceniamy to, że ktoś jest.
Nieważne stają się różne niesnaski. Możemy dotknąć nieznanych
nam do tej pory pokładów miłości. I może się zdarzyć, że rodzina
w chorobie będzie zdrowsza niż przed kryzysem, przed chorobą.
Ponieważ docenimy to, co fundamentalne: że jesteśmy, że dane
nam było się spotkać.
– Wróćmy do sytuacji opieki nad rodzicem. Człowiek dorósł,
wyjechał z domu, chociaż ciągnie za sobą pewne żale i krzywdy. I nagle trzeba się ponownie zbliżyć. Trudno na odległość
poprawiać poduszkę. Ale nie jest to pora na rozliczanie tego,
co się kiedyś wydarzyło. Trudno być z kimś, gdy wracają wspomnienia. Co można zrobić?

– Ta sytuacja może być zarówno źródłem frustracji, jak i niespotykanej dotychczas bliskości. Rodzic, którego do tej pory
widziałam jako silnego, władczego, omnipotentnego, po raz
pierwszy jest słaby i pozwala się takim zobaczyć. Zawsze pragnęłam być blisko z rodzicem, a tymczasem mogę odczuć tę
bliskość tylko w takiej sytuacji. Wymuszone zbliżenie może też
powodować silne uczucia wrogości. W rezultacie czasem pojawiają się reakcje upozorowane, czyli przesada i „nadmiarowość”
w byciu troskliwym i opiekuńczym. Za nimi ukrywają się uczucia niechęci i wrogości, których się w sobie obawiam. Tak się
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ich boję, że na zewnątrz pokazuję coś odwrotnego. Oczywiście
trudne będzie opiekowanie się ojcem, którego pamiętam jako
niedobrego i zawsze marzyłam o odwecie. A tu nagle on jest tak
słaby, trzeba się nim opiekować. Ważne jest docenienie siebie
w tej trudnej sytuacji i zdecydowanie, ile mogę zrobić przy zachowaniu swoich granic.
– Jak stawiać granice i bez poczucia winy powiedzieć choremu
rodzicowi: „Chciałabym mieć czas dla siebie”?
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– To rzeczywiście trudne. Pojawiają się pewne sygnały, gdy za
bardzo przekraczamy granice i nadmiernie eksploatujemy siebie
lub swoich bliskich. Opiekuję się ojcem, a w tym czasie rozpada
się moja rodzina. Całkowite podporządkowanie życia rodzinnego czyjejś chorobie może zdarzyć się okresowo. Ale nie jest
dobrze, jeżeli rodzina już trzeci rok nie jedzie na wakacje, bo
ktoś jest chory. Sądzę, że nie mam prawa do wypoczynku, skoro
osoba bliska jest chora. A przecież wypoczynek jest niezbędny
także po to, żeby po powrocie zająć się chorym jeszcze troskliwiej. Przypomina mi się opowieść Carla Simontona. Zajmował
się ciężko chorym ojcem. Przyjaciele Simontona zaproponowali
mu wycieczkę jachtem. Popłynął z nimi i nagle zaczął mieć
mdłości. Zdziwił się, skąd u niego, wytrawnego żeglarza, choroba lokomocyjna. Po autoanalizie doszedł do wniosku, że jest
to somatyczny wyraz konfliktu, który przeżywał. Zgodził się na
wyjazd, bo był świadomy konieczności zadbania o siebie, ale
uczucia mówiły: „Źle robisz, powinieneś być przy ojcu”. Ten
konflikt między przyjemnością a poczuciem winy wywołał
u niego mdłości. Trzeba zrozumieć swoje uczucia, myśli, być
łagodnym dla siebie i przyjąć siebie w całym wymiarze.
J K-K omilczeć nienatrętnie wymownym milczeniem

ycie, gdyby miało być smutne, niewarte byłoby nazwy życia.
(razm z otterdamu)

– Czy można czuć złość, gdy bliska osoba mimo naszej opieki
nie zdrowieje?

– W różny sposób reagujemy na brak oczekiwanej gratyfikacji.
Każdy z nas, gdy włoży w coś wysiłek, oczekuje nagrody. A tu
pojawia się pogorszenie. Można poczuć złość, rozczarowanie,
a także poczucie winy, że opiekujemy się kimś nie dość dobrze.
– Dla chorego ważnym zasobem jest wsparcie bliskich. Co
może być zasobem, z którego mogą korzystać bliscy?

– Takim zasobem może być świadomość. Jeżeli uświadamiasz sobie,
że znalazłaś się w jednej z najtrudniejszych sytuacji, w jakiej może
się znaleźć człowiek, to będzie ci łatwiej – z troską, tak wyrozumiale,
jak dbasz o kogoś bliskiego – zadbać o siebie. Tak jak prowadzisz
pacjenta do lekarza, bo wymaga pomocy, tak zaprowadź siebie do
kogoś, kto udzieli ci wsparcia psychologicznego. Warto też odwołać
się do innych życzliwych ci osób, do przyjaciół. Świadomość pozwala uczciwie i otwarcie się komunikować oraz pomagać choremu
w przejęciu odpowiedzialności za chorobę. Zasobem jest także
własna tożsamość, żeby nie stać się kimś innym, niż się było do tej
pory. Nagle próbujesz być najbardziej troskliwym synem na świecie. A możesz być wystarczająco troskliwym, na swoje możliwości.
Bycie „naj” oznacza, że coś uległo deformacji.
– Chorym pomaga poczucie kontroli, nawet iluzoryczne, gdy
wierzą, że jak zmienią dietę, to polepszy się ich stan. Jak jest
z poczuciem kontroli u ich bliskich?

– U bliskich pojawia się bezradność. Jest ona konsekwencją
utraty jakiegoś aspektu poczucia kontroli.
– Największą bezradność poczułam, gdy lekarz, który zajmował
się moją mamą, powiedział mi, że nic się już nie da zrobić.
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– Bezradność pojawia się u bliskich, gdy niewiele mogą, jeśli
chodzi o ratowanie życia. To jest coś, co przekracza ich kompetencje. Odzyskują poczucie kontroli, gdy pozwalają sobie na
zaakceptowanie tej bezradności. Jest ona nieuniknioną częścią
relacji z osobą chorą. Nie możesz zmienić tego, że ktoś jest
chory, nie możesz ulżyć cierpieniu, nie możesz wyleczyć, nie
możesz zmienić diagnozy. W odzyskaniu poczucia kontroli
pomaga uświadomienie sobie własnych ograniczeń i zastąpienie
celu nierealistycznego, jakim jest zmiana rzeczywistości, celem
realistycznym, którym jest towarzyszenie osobie chorej.
– Często bliscy czują lęk, żeby czegoś nie przegapić, albo żal, że
można było coś zrobić...

– Oczekujemy od siebie zachowań, które wyleczą. Wierzymy,
że znajdziemy lekarza, szpital, lek, które zmienią rzeczywistość.
Przy każdej porażce, a porażką jest trwająca nadal choroba, czujemy się winni. Poczucie winy jest nieodłączną częścią żałoby.
Obwiniam siebie, że mogłam być w tym momencie, że gdybym
się nie odwróciła, poszła dalej... Tak jak w wierszu Szymborskiej
„Wszelki wypadek” – o krok, o włos od zbiegu okoliczności.
Później widzimy wszystkie te zbiegi okoliczności, stracone szanse i budzi się w nas poczucie winy. Warto zobaczyć, że działaliśmy na miarę swoich możliwości, że jesteśmy niedoskonali, nie
widzimy i nie rozumiemy wszystkiego. Nie jesteśmy czarodziejami, nie możemy zmieniać innych, ale możemy zmienić swoje
nastawienie do innych. Najcenniejsze, co możemy dać drugiej
osobie, to swoją obecność i uwagę. I to jest cel realistyczny.
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