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Wstêp
Oto ksi¹¿ka Mamo, to moje ¿ycie. Mamy nadziejê, ¿e oka¿e siê
pomocna. Przed przyst¹pieniem do lektury warto jednak zapoznaæ
siê pokrótce z tym, co kryje jej wnêtrze, czego mo¿na siê po niej spodziewaæ.
To, ¿e w ogóle wzi¹³e tê ksi¹¿kê do rêki, zdaje siê wiadczyæ albo
o ¿ywym zainteresowaniu tematem, albo o tym, ¿e sporo problemów
i konfliktów naros³o wokó³ wiêzi ³¹cz¹cej ciê z jedn¹ z najwa¿niejszych osób w twoim ¿yciu  z mam¹. Gdy mówimy o mamie, mamy
na myli rodzon¹ matkê, teciow¹ lub matkê najbli¿szej ci osoby. Bóg
da³ nam matkê, by nas chroni³a, karmi³a i wychowywa³a. Jest ona wa¿n¹
czêci¹ Jego mi³oci, któr¹ nas obdarowuje. Mama lub kto, kto j¹
zastêpuje, by³a zawsze w samym centrum twojego stawania siê tym,
kim jeste. Wielcy duchowi przywódcy, politycy, myliciele i artyci
bardzo czêsto sk³adaj¹ piêkne wiadectwa tego, jak ogromny wp³yw
na ich ¿ycie wywar³a matka. Macierzyñstwo jest najwa¿niejsz¹, najbardziej wymagaj¹c¹ i najmniej docenian¹ ¿yciow¹ profesj¹.
Dla wielu jednak mama znaczy tak¿e problemy i konflikty. Byæ mo¿e
drêczy ciê wspomnienie przesz³oci, a mo¿e nie daj¹ ci spokoju twoje
obecne relacje z matk¹. I poniewa¿ wiêkszoæ z nas bardzo kocha swoje mamy, wielk¹ trudnoæ sprawia nam mówienie o przykrych uczu-
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ciach albo innych problemach, które wi¹¿¹ siê z osob¹ matki. A oto
kilka pytañ, które byæ mo¿e sobie stawiasz:
Jak mogê zmieniæ na lepsze obecne relacje z w³asn¹ matk¹ albo
matk¹ kogo bardzo bliskiego?
Które z dzisiejszych problemów w relacjach z innymi albo w ¿yciu
zawodowym mog¹ byæ efektem wiêzi ³¹cz¹cej mnie z matk¹?
Co uk³ada³o siê dobrze, a co le w mojej relacji z matk¹ i jak w tym
kontekcie widzê swoje dzieciñstwo i swoje dzisiejsze ¿ycie?
W jaki sposób pokona³em moje niegdysiejsze problemy z matk¹,
tak ¿e teraz dajê sobie radê w ¿yciu?
Jak byæ dobrym rodzicem dla swoich w³asnych dzieci?
Te i wiele jeszcze innych pytañ nie s¹ wiadectwem naszej nielojalnoci wobec matki. My naprawdê wierzymy, ¿e Bóg wyró¿ni³ macierzyñstwo i obdarzy³ je szczególnym znaczeniem. Czcij ojca i matkê
 to zdanie odnajdziemy w wielu miejscach Biblii. Musimy byæ jednak uczciwi wobec samych siebie, mówiæ prawdê, nie baæ siê odpowiedzialnoci, leczyæ zranienia i wybaczaæ, pozwoliæ sobie na smutek, nie ujmuj¹c nic z naszego szacunku dla mamy. I dlatego w³anie
napisalimy ksi¹¿kê Mamo, to moje ¿ycie.
W ci¹gu wielu lat praktyki terapeutycznej badalimy i bezporednio widzielimy, jak wa¿ne s¹ nasze relacje z matk¹. Wiele miejsca
powiêcono tej sprawie w literaturze naukowej, ma³o jest jednak publikacji omawiaj¹cych ten problem i sposoby radzenia sobie z nim
skierowanych do zwyk³ego czytelnika. Niewiele jest pozycji omawiaj¹cych duchowy aspekt dynamizmów le¿¹cych u podstaw naszych stosunków z matk¹. Spotykalimy siê z wieloma ludmi zmagaj¹cymi
siê ze swoimi problemami przez d³ugi czas, poniewa¿ nie potrafili
zrozumieæ relacji ³¹cz¹cych ich z matk¹.
By jednak obraz by³ nieco janiejszy, musimy powiedzieæ, ¿e bylimy tak¿e wiadkami prawdziwych cudów. Ludzie, których poznalimy
dziêki rozmowom i naszemu poradnictwu, umieli czêstokroæ zrewidowaæ swój stosunek do matki. Wielu z nich ogromnie du¿o siê nauczy³o,
potrafili oni wiele w swoim ¿yciu uzdrowiæ i wkrótce ich relacje z matk¹, a tak¿e z innymi osobami, sta³y siê bardziej owocne i znacz¹ce.
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***
Struktura ksi¹¿ki jest doæ prosta. Aby pokazaæ, na jak ró¿ne sposoby proces matkowania mo¿e ulec zachwianiu, wyró¿nilimy szeæ typów mam: Mama Manekin, Mama Porcelanowa Figurka, Mama Kontroler, Mama Puchar Zwyciêstwa, Mama Zawsze Szef i Mama Master
Card. Lista jest d³uga: od braku uczuciowej wiêzi z jednej strony po
problemy z usamodzielnieniem siê dzieci z drugiej. Ka¿dy typ mamy
omówiony jest w dwóch rozdzia³ach. Pierwszy opisuje problem i potrzeby dziecka, które najprawdopodobniej nie zosta³y spe³nione. Drugi
ukazuje kolejne kroki prowadz¹ce do wype³nienia tego, co dot¹d siê nie
dokona³o, oraz naprawienie strat. W koñcu ksi¹¿ki zamiecilimy rozdzia³y, w których opowiadamy o problemach mê¿czyzn i kobiet z ich
matkami, a tak¿e o ich w³asnych staraniach jako rodziców.
I jeszcze jedna wa¿na uwaga: gdy mówimy matka, mamy na myli
twoj¹ rodzon¹ matkê albo te¿ ka¿d¹ inn¹ osobê, która w twoim ¿yciu
odgrywa jej rolê. Wielu ludzi nie jest wychowywanych przez swoje
biologiczne matki, czêsto funkcjê matki wype³niaj¹ dziadkowie lub
partnerzy rodziców z kolejnego zwi¹zku, czasem przyjaciele rodziny.
Jeli tak jest w twoim przypadku, matk¹ jest w³anie ta jedyna, najwa¿niejsza dla ciebie osoba.
Mamy nadziejê, ¿e jest oczywiste, i¿ ksi¹¿ka ta nie jest krytyk¹
naszych mam, ale wyjciem naprzeciw jednej z najwiêkszych potrzeb
wspó³czesnoci: pojednaniu. Wszyscy jestemy wezwani do tego, by
prosiæ o przebaczenie i samemu przebaczaæ, co zaowocuje lepszym
¿yciem i silniejszymi wiêziami z innymi. Pierwszym krokiem na drodze do pojednania jest zrozumienie naszych problemów. Dlatego tak
wa¿ne jest poznanie ró¿nych typów mam.
I ostatnia sprawa: dziwne mo¿e wydaæ siê to, ¿e o mamach pisz¹
dwaj mê¿czyni. Rozumiemy niepokój zwi¹zany z tym, ¿e problem
dotycz¹cy roli kobiet móg³ nie zyskaæ dostatecznie kobiecej perspektywy, staralimy siê jednak niczego nie pomin¹æ, przygotowuj¹c tê
ksi¹¿kê. A oto kilka powodów, dla których czujemy siê dostatecznie
uprawnieni do podjêcia tego tematu:
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problem relacji matka  dziecko dotyczy roli i funkcji szeroko
omawianego na polu badawczym przez naukowców i znawców
tematu obydwu p³ci;
jako terapeuci mamy bogate dowiadczenie kliniczne, w³¹czaj¹c
w to wiele lat praktyki w lecznictwie otwartym i zamkniêtym;
wielu mê¿czyzn odgrywa ogromn¹ rolê w matkowaniu swoim
dzieciom, a wiele matek ojcuje;
obydwaj mamy te¿ swoje matki i dobre z nimi relacje!

Tak naprawdê to wydaje siê nam, ¿e jest to sztuczny problem. Zrozumienie naszych relacji z matk¹ nie ró¿ni siê w³aciwie od zrozumienia naszego stusunku do Boga czy innych ludzi i przypomina nasze z nimi relacje, a zatem nie sposób uwolniæ siê od kategorii p³ci
(gender).
Mamy nadziejê, ¿e czytaj¹c nasz¹ ksi¹¿kê, dowiesz siê czego
o sobie, o mamie i o Bogu. Co wiêcej, ufamy, ¿e w efekcie poczujesz
siê lepiej. Mi³ej lektury!
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1
A w³aciwie, dlaczego mama?
Beth odwiesi³a s³uchawkê. Czu³a siê zgnêbiona, rozbita i wyczerpana. W³anie spêdzi³a pó³torej godziny na rozmowie z matk¹ 
pó³torej godziny zmarnowane. Jako pracuj¹ca matka, Beth nie ma za
du¿o czasu.
Próbowa³a wyt³umaczyæ mamie, ¿e tegoroczne plany wakacyjne tak
siê u³o¿y³y, ¿e nie bêdzie mog³a jej odwiedziæ. Wiesz, ¿e chêtnie
bymy siê z tob¹ zobaczyli  usi³owa³a t³umaczyæ  ale bardzo chcemy w tym roku jechaæ do Wielkiego Kanionu.
Beth dobrze zna³a tê ciszê po drugiej stronie s³uchawki. Uraza,
blokada i ch³ód to znak rozpoznawczy  oto kto mia³ powiedzieæ
mamie nie. Beth próbuje jeszcze przebiæ mur i nawi¹zaæ kontakt.
Mamo, nastêpnym razem na pewno do ciebie wpadniemy.
Mog³aby sobie darowaæ. Z pewnoci¹ znów bêd¹ wa¿niejsze
sprawy. Matka odwiesza s³uchawkê i sygna³ przerwanej rozmowy
wzmaga tylko tak dobrze znane Beth bolesne k³ucie w brzuchu. Znowu. Beth dobrze wie, ¿e matka znów jest zawiedziona. Wie, ¿e zawsze robi co za ma³o albo za du¿o. To za³amuj¹ce. Czy rzeczywicie Beth jest niewdziêczn¹, samolubn¹ córk¹, a mo¿e oczekiwania
matki s¹ zbyt wielkie?
Beth bardzo kocha swoj¹ matkê i pragnie ponad wszystko bliskiej,
pe³nej wzajemnego szacunku wiêzi. Pamiêta przykazanie: Czcij ojca
i matkê. To niemo¿liwe  myli Beth.  Jeli uszanujê ¿yczenia
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matki, ucierpi moja rodzina, a jeli uszanujê ¿yczenia rodziny, ucierpi
moja matka. W koñcu Beth porzuca zwyk³y w takich razach tok
mylenia i powraca do swoich wakacyjnych planów. Ale perspektywa
podró¿y przestaje ju¿ j¹ cieszyæ.

CO JEST NIE TAK?
Scena ta powtarza siê milion razy na dzieñ jak wiat d³ugi i szeroki.
Co szeæ sekund jaki inny doros³y stacza wewnêtrzn¹ walkê z uczuciem zranienia, z³oci, z poczuciem winy, strachu i wewnêtrznego
rozbicia przed nadchodz¹cym spotkaniem z matk¹.
Wiêkszoæ ludzi pragnie pe³nej, wzajemnej, ubogacaj¹cej przyjani z bardzo wa¿n¹ w ich ¿yciu osob¹  z matk¹. Ale rzeczywistoæ
nie dorasta do idea³u. K³opotów z matk¹ dowiadczamy na wielu
p³aszczyznach. Czêsto:
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czujemy, ¿e nie sposób siê z ni¹ porozumieæ;
czujemy, ¿e nie potrafi uszanowaæ naszych wyborów i wartoci,
które uznajemy za wa¿ne;
czujemy brak swobody, by podj¹æ ¿ycie na w³asn¹ rêkê, nie trac¹c jej mi³oci;
czujemy, ¿e tracimy z ni¹ kontakt, ¿e nas nie rozumie;
czujemy trudnoæ w powiedzeniu jej nie i przeciwstawieniu siê
jej;
czujemy, ¿e musimy ukrywaæ nasze prawdziwe ja i byæ doskonali;
czujemy, ¿e jestemy odpowiedzialni za to, by matka myla³a, i¿
jest doskona³a;
czujemy siê winni temu, ¿e nie opiekujemy siê ni¹ tak, jakby
tego chcia³a;
czujemy siê rozdarci i zawiedzeni jej stosunkiem do naszego
wspó³ma³¿onka;
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czujemy siê winni, ¿e prowadzimy ¿ycie niespe³niaj¹ce jej oczekiwañ i ¿yczeñ;
czujemy smutek, ¿e ona wydaje siê nie rozumieæ naszego bólu;
czujemy siê w jej obecnoci jak dziecko;
czujemy siê sfrustrowani jej wydaj¹cym siê nie mieæ koñca zaabsorbowaniem w³asn¹ osob¹;
czujemy siê zgnêbieni, gdy rani nasze dzieci w ten sam, znany
nam dobrze sposób;
czujemy siê za³amani, ¿e ta lista jest tak d³uga.

Lista mog³aby jeszcze rosn¹æ, lecz widaæ ju¿ wyranie podstawow¹ prawdê: nasze relacje z matk¹ i te w przesz³oci, i te dzisiejsze nie
s¹ takie, jakich bymy sobie ¿yczyli. Najprawdopodobniej jest ci ¿al,
¿e twoja wiê z matk¹ nie jest zbyt bliska. I uwa¿asz, ¿e matka mog³a
lepiej przygotowaæ ciê do ¿ycia.
Jakoæ twojej relacji z matk¹ kszta³tuje nie tylko wasze wzajemne
stosunki, wp³ywa tak¿e na wszystkie inne p³aszczyzny twojego ¿ycia.
Dowiaduj¹c siê tego, jaki jest schemat naszych zachowañ wobec matki
 ³¹cz¹cej nas z ni¹ bliskoci, wzajemnej wiêzi czy te¿ wzajemnej
niezale¿noci  dowiadujemy siê tak¿e, na ile potrafimy radziæ sobie
z pora¿kami, przykrymi uczuciami, jakie s¹ nasze oczekiwania i idea³y, jak prze¿ywamy smutek i stratê, i jak wygl¹da wiele innych czynników, które sk³adaj¹ siê na nasze emocjonalne IQ*; to znaczy tê
czêæ nas, która jest gwarantem naszego sukcesu w mi³oci i w naszej
pracy zawodowej. Mówi¹c krótko, s¹ dwie podstawowe strony rzeczywistoci, które w ogromnym stopniu determinuj¹ nasz rozwój
emocjonalny:
1. Stosunek matki do nas.
2. Nasza odpowied na proces matkowania.
* Pojêcie emocjonalnego IQ spopularyzowa³ Daniel Goleman w swojej ksi¹¿ce
Working With Emotional Intelligence; wyd. pol.: Inteligencja emocjonalna w praktyce, prze³. A. Jankowski, Media Rodzina, Poznañ 1999.
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***
Dave zaparkowa³ przed kwiaciarni¹ i wysiad³ z samochodu. Jeszcze jeden przeprosinowy bukiet. ¯ona Davea Cindy wczoraj znów
p³aka³a. Zaaran¿owa³a specjalny wieczór we dwoje, bez dzieci. Obiad
min¹³ w mi³ej atmosferze i Cindy oczekiwa³a wieczoru pe³nego ciep³a i czu³oci. Gdy jednak spojrza³a w oczy Davea i zapyta³a, jak
siê czuje w ma³¿eñstwie i w ogóle w ¿yciu, Dave poczu³, ¿e co
w nim w rodku zatrzaskuje siê nagle z hukiem. Jak zwykle, mia³ pustkê w g³owie i nie potrafi³ zasypaæ wielkiej uczuciowej przepaci, która wyros³a nagle miêdzy nim a jego ¿on¹.
Mo¿e nie jestem jej wart... ka¿dy m¹¿ kocha swoj¹ ¿onê, dlaczego
ja wcale nie pragnê tej bliskoci, która dla niej jest tak wa¿na? Co jest
ze mn¹ nie tak?  zastanawia³ siê, p³ac¹c kolejny rachunek w kwiaciarni. Czy wrêczanie kwiatów to najlepsze, co potrafiê?
Na pierwszy rzut oka dylematy Davea wydaj¹ siê nie mieæ nic
wspólnego z jego relacj¹ do matki w przesz³oci. On po prostu zdaje
sobie sprawê, ¿e co jest nie w porz¹dku z nim i jego ¿on¹. W rzeczywistoci Dave powiela schemat zachowañ zgodnie z planem danym
nam od Boga, który zechcia³, bymy uczyli siê relacji z innymi od
naszych rodziców. Relacje Davea z matk¹ nauczy³y go, ¿e bliskoæ
mo¿e byæ niebezpieczna. Gdy na przyk³ad zrani³ siê albo kto mu
wyrz¹dzi³ krzywdê, matka denerwowa³a siê i niepokoi³a o niego tak
bardzo, ¿e czu³ siê przygnieciony nadmiarem okazywanej troski.
W rezultacie, ilekroæ jego ¿ona zwraca³a siê do niego z czu³oci¹,
Dave zamyka³ siê w sobie i uzbraja³ wewnêtrznie przeciwko nadmiarowi okazywanego mu uczucia. Dave uwa¿a³, ¿e znalaz³ siê w sytuacji bez wyjcia. Nie chcia³ rozstawaæ siê z ¿on¹, ale nie chcia³ te¿
wiêkszej z ni¹ bliskoci. Tak czy owak, Cindy by³a skazana na uczucie niespe³nienia. Tak d³ugo, jak Dave nie poradzi sobie ze swoim
strachem przed nawi¹zaniem g³êbszych wiêzi, tak d³ugo jego problem
bêdzie wci¹¿ powraca³.

12

A w³aciwie, dlaczego mama?

CZY MUSI TAK BYÆ?
Ucz¹c siê miêdzyludzkich relacji od naszych matek, wype³niamy
Bo¿y plan, który czasem w naszym doros³ym ¿yciu mo¿e zaowocowaæ niszcz¹c¹ destrukcj¹. Tak samo jednak, gdy bêdziemy pod¹¿aæ
za Jego planem naprawy, mo¿emy siê zmieniæ i rozwin¹æ.
Mark zauwa¿y³, ¿e choæ jest kawalerem, powiela w swoim ¿yciu
wci¹¿ ten sam schemat zachowañ, co Dave w stosunku do swojej ¿ony.
Nie jest w stanie wytrwaæ d³u¿ej w zwi¹zku. Kiedy pozna³ bli¿ej
odpowiedni¹ kobietê, rozwa¿a³ nawet ma³¿eñstwo, nagle jednak zerwa³ z ni¹ znajomoæ. Mówi³ potem, ¿e to z powodu tego, i¿ by³a
zbyt wymagaj¹ca, zbyt powa¿na albo te¿ zbyt beztroska, niewa¿ne zreszt¹ co. Przez lata mówi³ sobie po prostu, ¿e nie trafi³ na tê
jedyn¹, a¿ kiedy jeden z jego przyjació³ zwróci³ mu uwagê, ¿e problem mo¿e tkwiæ w nim samym. Uwaga ta sprawi³a, ¿e Mark zacz¹³
chodziæ na spotkania grupy wsparcia, gdzie próbowano radziæ sobie
z problemami zaufania i nawi¹zywania intymnych relacji. Z pocz¹tku
by³o to bardzo trudne, poniewa¿ odkry³ bardzo du¿o takich sfer ¿ycia,
w których czu³ swoje ogromne braki. Gdy jednak otworzy³ siê na
wspieraj¹ce go i stymuluj¹ce uwagi cz³onków grupy, co zaczê³o siê
w nim zmieniaæ. Poniewa¿ pomogli uwiadomiæ mu jego w³asne lêki
i braki, a tak¿e ukazali, jak wiele jest skutkiem niedobrych relacji
z matk¹, Mark zauwa¿y³, ¿e coraz mniej wzbrania siê przed nawi¹zaniem bliskich wiêzi. Co wiêcej, zacz¹³ nawet do nich têskniæ. D³uga
lista jego oczekiwañ wzglêdem ¿yciowej partnerki stawa³a siê o wiele
bardziej realistyczna.
Mark kontynuowa³ swoj¹ drogê wzrostu i w koñcu trafi³ na odpowiedni¹ partnerkê. Lecz tak naprawdê to sam Mark sta³ siê odpowiednim partnerem, poniewa¿ pozwoli³, by jego przyjaciele wype³nili lukê pozostawion¹ przez matkê i w ten sposób móg³ przej¹æ
wzorce zachowañ, wczeniej gdzie zagubione. Jeli nasze relacje
z matk¹ nie by³y doskona³e, Bóg przysy³a nam innych ludzi, którzy
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potrafi¹ wype³niæ drêcz¹ce nas braki. W ten sposób Bóg dope³nienia
nasze wczeniejsze dowiadczenia, b¹d to buduj¹c na dobru, które
przekaza³a nam matka, b¹d te¿ obdarzaj¹c nas wszystkim tym, czego
ona nie potrafi³a nam daæ.

DWIE DROGI MYLENIA
Wielu ludzi cierpi, odkrywaj¹c, ¿e matka mo¿e byæ ród³em problemów. Wspó³czesna popularna psychologia prezentuje czêsto nastêpuj¹ce opcje:







obarczanie rodziców win¹ za wszystkie problemy;
skupianie siê na ujawnieniu zapomnianych urazów i wyrzucaniu z siebie bólu, w przekonaniu, ¿e katharsis leczy;
upatrywanie w osobie szukaj¹cej pomocy ofiary i wspieranie jej
w s¹dach typu jak z³a by³a mama (lub ktokolwiek inny);
zachêcanie osoby szukaj¹cej pomocy, by ¿y³a bardziej czasem
minionym ni¿ teraniejszym;
aran¿owanie spotkañ z mam¹ w przewiadczeniu, ¿e wspólne dojcie do porozumienia lub uwiadomienie mamie, jak z³¹ by³a
matk¹, doprowadzi do zaleczenia ran w sercu osoby szukaj¹cej
pomocy.

Takie mylenie koncentruje siê na roli matki w przesz³oci, nie za
na procesie uzdrawiania naszych relacji z matk¹ dzisiaj. Upatrywanie
rozwi¹zania problemu w obarczaniu win¹ rodziców, próbie wp³yniêcia na to, by siê zmienili, albo znajdowaniu wyjcia z konfliktów, które mia³y miejsce w przesz³oci, sprawia, ¿e gubi siê gdzie niezbêdny
proces zmiany w³asnego charakteru. A tylko w ten sposób mo¿emy
uzdrowiæ nasze relacje z innymi.
Chocia¿ my równie¿ uwa¿amy, ¿e próby naprawienia stosunków
z matk¹ s¹ bardzo istotn¹ czêci¹ procesu uzdrawiania, nie jest to pe³en
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jego obraz. Tak samo wa¿ne jest spojrzenie z dystansu na nasze dzisiejsze relacje matka  dziecko.
Dlatego te¿ w tej ksi¹¿ce skupiamy siê na dwóch p³aszczyznach
problemu: p³aszczynie naszych relacji z matk¹ i samym procesie
matkowania. Przyjrzyjmy siê tym dwóm aspektom nieco bli¿ej.

MAMA
Kiedy mówimy o zmierzeniu siê z przesz³oci¹, nie mamy na myli
powrotu do czasu przesz³ego. Nie mo¿esz, by stan¹æ raz jeszcze naprzeciw swojej matki, wróciæ do roku 1950, 1960 czy 1970, ani nawet
do wczorajszego dnia. Ponowna konfrontacja z matk¹ jest jednak mo¿liwa dlatego, ¿e ona jest z tob¹ teraz  bez przerwy  ka¿dego dnia.
Codziennie daj¹ o sobie znaæ dwa bardzo istotne czynniki, które
dotycz¹ naszych nierozwi¹zanych problemów z przesz³oci. Pierwszy
z nich to nasze uczucia wobec matki, doznane od niej urazy i niespe³nione oczekiwania wzglêdem niej. Drugi czynnik to wewnêtrzne dynamizmy kszta³tuj¹ce nasze relacje z innymi oraz schematy zachowañ, których nauczylimy siê dziêki naszej wiêzi z matk¹. Pierwszy
czynnik wi¹¿e siê z tym, jak oceniamy nasz¹ przesz³oæ, drugi dotyczy powielania w teraniejszoci wyuczonych niegdy schematów.

Zapomniane uczucia
Pierwsze z zagadnieñ to nasze uczucia wzglêdem matki.
Jim i Debbie przygotowywali siê do wyjazdu. Ona pakowa³a rzeczy, a on zaj¹³ siê samochodem. Nagle Debbie przypomnia³a sobie, ¿e
ju¿ jaki czas temu powinna by³a zmieniæ olej w aucie. Zbieg³a szybko do gara¿u. Jim, czy zmieni³e mo¿e olej?  zapyta³a. A nu¿
pamiêta³ i zrobi³ to przed po³udniem.
Czy musisz mi teraz zawracaæ g³owê?  wrzasn¹³ Jim. Co ty
mylisz, ¿e jestem idiot¹? Oczywicie, ¿e zmieni³em olej. Mówi³em
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ci, ¿e zajmê siê samochodem, ale ty nigdy nie s³uchasz, co siê do ciebie
mówi. I Jim rzuci³ Debbie tak pogardliwe i nienawistne spojrzenie,
¿e przeszy³ j¹ zimny dreszcz. Debbie nigdy nie wiedzia³a, jak siê zachowaæ w podobnych sytuacjach, szybko wiêc obróci³a siê na piêcie
i uciek³a do swojego pokoju. Tam wybuch³a p³aczem.
Debbie zada³a niewinne pytanie. Lecz Jim zareagowa³ tak, jakby
nazwa³a go idiot¹, by³ gotów do obrony przed atakiem.
Dlaczego? Jima wychowywa³a matka zupe³nie niepodobna do
Debbie. Lubi³a dominowaæ i mieæ wszystko pod kontrol¹, nie ufa³a
Jimowi, nie wierzy³a, ¿e zrobi³ co sam, nie wierzy³a mu nawet wtedy,
gdy zapewnia³, ¿e uczciwie wykona³ swoj¹ pracê. Rós³ w ci¹g³ym pragnieniu zadowolenia matki, równoczenie jednak by³ roz¿alony.
Jim zakocha³ siê w Debbie g³ównie dlatego, ¿e tak bardzo ró¿ni³a
siê od jego matki. I niewiadomie, nie myl¹c w ogóle o matce, lgn¹³
do ciep³a Debbie i lubi³ w niej to, ¿e wcale nie pragnê³a dominowaæ.
Czu³ ³¹cz¹c¹ ich wiê niemal¿e od pierwszego spotkania. By³a kobiet¹ jego marzeñ.
Z biegiem czasu wiê w sposób naturalny siê pog³êbia³a. I nagle
pojawi³y siê problemy. Jim nie by³ ju¿ tak pe³en ciep³a i delikatnoci,
zaczê³o w nim rosn¹æ poczucie krzywdy, znajduj¹ce ujcie w nag³ych
wybuchach, jak ten opisany wy¿ej.
Smutne by³o to, ¿e Debbie wcale siê nie zmieni³a. Nadal okazywa³a mu wiele ciep³ych uczuæ i nie próbowa³a przejmowaæ nad wszystkim kontroli. By³a wci¹¿ t¹ sam¹ kobiet¹, któr¹ kiedy pokocha³.
Co siê sta³o? Kiedy wiê ³¹cz¹ca Jima i Debbie zaczê³a siê pog³êbiaæ, jego uczucia wzglêdem matki, nad którymi nie mia³ kontroli,
zaczê³y nak³adaæ siê na to, co czu³ do Debbie. Uczucie z³oci na matkê
oraz bycia poddanym jej ci¹g³ej dominacji i kontroli, a tak¿e dowiadczenie braku zaufania Jim przeniós³ na Debbie. Zacz¹³ uwa¿aæ j¹ za
swojego wroga, tak jak kiedy matkê. Przez uczucia, które ¿ywi³ wobec
matki, nie by³ w stanie dostrzec w Debbie osoby, któr¹ by³a naprawdê. W rzeczywistoci patrzy³ na Debbie jak na matkê.
Psychologowie nazywaj¹ takie zachowania przeniesieniem. Jest
to sk³onnoæ do przenoszenia naszych uczuæ wobec osób z przesz³o-
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ci, na osoby, z którymi ³¹czy nas aktualna, ¿ywa wiê. To znana
sk¹din¹d prawda, ¿e kto raz siê sparzy, ten na zimne dmucha. Jeli
kto nas krzywdzi i nigdy nie próbowalimy uleczyæ w sobie uczucia
zranienia, bêdziemy doszukiwaæ siê w naszych przysz³ych relacjach
takich samych potencjalnych zranieñ. Jeli pozwolimy, by nasze uczucia wobec matki pozosta³y nieuleczone, bêdziemy wci¹¿ potrzebowali ³¹cz¹cej nas z ni¹, chorej wiêzi.
Biblia nazywa ten proces przebaczeniem. Przebaczenie wymaga
uczciwego spojrzenia na problem relacji z drugim cz³owiekiem, zmierzenia siê z nim, zgody na to, by min¹³, i od¿a³owania straty. W ten
sposób uwalniamy siê od naszej przesz³oci. Nazywamy po imieniu
to, co by³o z³ego, patrzymy prawdzie w oczy, pozwalamy wybrzmieæ
uczuciu i zgodziæ siê, by minê³o. Cel jest jeden: dotrzeæ do punktu,
w którym mo¿emy spokojnie powiedzieæ: z matk¹ ju¿ sprawa zamkniêta, i byæ gotowi na to, by braæ ludzi takimi, jacy s¹ naprawdê.

Schematy zachowañ w relacjach z innymi
Drugi czynnik zwi¹zany z naszym stosunkiem do matki to wewnêtrzne dynamizmy rz¹dz¹ce naszymi relacjami z innymi oraz schematy
zachowañ, których nauczylimy siê dziêki naszej wiêzi z mam¹. Wróæmy jeszcze na chwilê do Davea. Dziêki wiêzi z matk¹ nauczy³ siê on
pewnych zachowañ, które potem przeniós³ na swoj¹ ¿onê. Te schematy, zwane inaczej dynamizmami, s¹ jak mapa wyryta w naszym
mózgu, determinuj¹ nasze zachowania, gdy nawi¹zujemy okrelone
relacje z innymi ludmi. Mapa Davea odnonie do bliskiej, intymnej
wiêzi dzia³a³a w nastêpuj¹cy sposób: gdy nawi¹zywa³ blisk¹ wiê, ba³
siê, ¿e zostanie przyt³oczony nadmiarem uczuæ i obezw³adniony, trac¹c w³asn¹ to¿samoæ. Aby odzyskaæ przestrzeñ, nad któr¹ by³by
w stanie panowaæ, a któr¹, jak przypuszcza³, jego ¿ona chce mu odebraæ (jak to wczeniej czyni³a jego matka), Dave ratowa³ siê ucieczk¹.
Dave postêpowa³ wed³ug schematu zachowañ, który by³ mu dobrze
znany i dopóki go nie zmieni, bêdzie wci¹¿ trzyma³ siê ludzkiej tra-
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dycji. Biblia mówi nam o tym, ¿e nasze relacje z innymi naznaczone
s¹ z³em z przesz³oci i bêdzie tak, a¿ nie zechcemy nad tym zapanowaæ i tego zmieniæ (zob. Mk 7,89). Dave musi spojrzeæ w pe³nym
wietle na wzorce zachowañ, których nauczy³ siê poprzez wiê z matk¹,
tak, by móc siê od nich uwolniæ i zacz¹æ tworzyæ nowe, zdrowsze
wiêzi ze swoj¹ ¿on¹.
Wszyscy powinnimy przyjrzeæ siê wzorcom wyniesionym z domu,
naszej relacji do matki, naszemu unikaniu bliskoci, kontroli uczuæ,
uleg³oci, dominacji, biernoci, agresji, nadmiernej kontroli, brakowi
zaufania. Gdy tego dokonamy, w naszych mózgach trwale zapisze siê
otwartoæ na innych. Uczono nas tych wzorców, bymy wed³ug nich
¿yli. Na tym polega wychowanie. Przez lata przekazane nam przez
rodziców schematy zachowañ uwewnêtrzni³y siê w nas i dopasowalimy do nich nasze ¿ycie.
W ten sposób jestemy niejako skazani na powtarzanie b³êdnych,
uwewnêtrznionych w nas relacji i schematów zachowañ do czasu, kiedy
ich sobie nie uwiadomimy i nie zmienimy. Nasze relacje z mam¹
wymagaj¹ zatem czego wiêcej ni¿ przebaczenia. Musimy byæ wiadomi tkwi¹cych w nas wewnêtrznych dynamizmów i schematów
i zmieniæ je tak, by lepiej nam s³u¿y³y.

PROCES MATKOWANIA
Jordan by³a oddan¹ matk¹ dwójki dzieci i bardzo kocha³a swoje
potomstwo. Dzieci, jak to zwykle bywa, nie okazywa³y zbytniego przywi¹zania do porz¹dku, rzuca³y zabawki gdzie popadnie i zwyczajnie
ba³agani³y. Jordan denerwowa³a siê z tego powodu i zwykle dochodzi³o
do kulminacyjnego momentu, w którym zaciskaj¹c zêby, wrzeszcza³a:
Zabierajcie st¹d te wasze graty. Ka¿dorazowy taki wybuch z³oci sprawia³, ¿e dzieci zaczyna³y trz¹æ siê ze strachu. Ilekroæ Jordan podnosi³a
g³os na dzieci albo odpowiada³a opryskliwie na ich pytania, wyrzuca³a sobie, ¿e jest okropn¹ matk¹ i czu³a siê winna.

18

A w³aciwie, dlaczego mama?

Jordan opowiedzia³a o swoim problemie zaufanej przyjació³ce
Susan. Pierwszy raz zreszt¹ zwierza³a siê komu ze swoich niedoci¹gniêæ. Susan okaza³a jej wspó³czucie i zrozumienie, co omieli³o Jordan do wyznania innych swoich pora¿ek.
Po jakim czasie Jordan zaczê³a zauwa¿aæ, ze Susan ró¿ni siê od
innych znanych jej kobiet. Tamte mówi³y wci¹¿ o swoim udanym ¿yciu,
doskona³ych dzieciach i swoim niewiarygodnym wewnêtrznym rozwoju. Nie by³o nic z³ego w tym, ¿e dzieli³y siê swoimi sukcesami, ale
one nigdy nie dzieli³y siê swoimi pora¿kami. Susan natomiast by³a
otwarta nie tylko na to, co siê Jordan udawa³o, ale tak¿e na to, z czym
nie dawa³a sobie rady.
Jordan siê zmieni³a. W miarê jak dzieli³a siê z Susan tym, co dobre,
ale i tym, co z³e, stawa³a siê coraz spokojniejsza. Wszystkie te drobne
sprawy, których nie mog³a w sobie pozbieraæ, przesta³y j¹ tak denerwowaæ. Odkry³a te¿, ¿e przesta³a siê przejmowaæ niedoci¹gniêciami dzieci. Stwierdzi³a, ¿e potrafi po prostu byæ z nimi takimi, jakimi
s¹ i to w ca³kiem nowy sposób. Akceptacja dla siebie samej zaowocowa³a w jej relacji wobec dzieci.
Co siê takiego wydarzy³o? Jordan znalaz³a siê w sytuacji prze¿ycia
powtórnego procesu matkowania. Susan okaza³a jej wspó³czucie
i da³a oparcie  podstawowe cechy procesu matkowania  których
Jordan nigdy od swojej matki nie zazna³a. By czuæ siê dobrze z samym sob¹, ca³ym sob¹, potrzebujemy kogo, przy kim mo¿emy byæ
sob¹. Potrzebujemy akceptacji i zrozumienia po to, by po³¹czyæ w sobie
i zintegrowaæ wszystko to, co jest w nas. Dobra matka potrafi zaspokoiæ te potrzeby dziecka. S³ucha i akceptuje potkniêcia, pomaga dziecku je wpisaæ w horyzont prze¿yæ i chroni przed za³amaniem. Przechodzi do porz¹dku nad niedoci¹gniêciami. Jej spokój udziela siê dziecku
i staje siê czêci¹ jego osobowoci. Dziêki temu umie ono zaakceptowaæ swoje braki. Proces akceptacji okazywanej dziecku przez matkê
buduje w efekcie zintegrowan¹ osobowoæ m³odego cz³owieka.
S¹ jednak wród nas tacy, którzy nigdy nie dowiadczyli matczynej
akceptacji. Wzrastali raczej w poczuciu bycia niedoskona³ym,
w którym utwierdza³a ich matka. Spotka³o to te¿ dzieci Jordan. Taki
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wzór matkowania czerpa³a bowiem Jordan z w³asnych prze¿yæ z dzieciñstwa i tylko taki mog³a z kolei przekazaæ swoim dzieciom. Matka
Jordan nie umia³a okazywaæ wspó³czucia i zrozumienia, Jordan nie
mia³a ich te¿ ani dla siebie, ani dla w³asnych dzieci.
Bóg tak zaplanowa³ proces naszego wzrastania, ¿e szereg jego
czynników staje siê naszym udzia³em dziêki doæ dobrym matkom.
Naszym celem jest pomóc ci zrozumieæ, ¿e nie musia³e wcale otrzymaæ od swojej matki wszystkiego, czego potrzebowa³e, i tylko wtedy, gdy tê lukê w pewnym momencie wype³ni inna osoba, twoje ¿ycie
mo¿e toczyæ siê w³aciwie. To w³anie zrobi³a Susan dla Jordan, da³a
jej to, czego Jordan nie otrzyma³a kiedy od matki. Takiego wsparcia
udzielaj¹ sobie na co dzieñ przyjaciele. Tak w³anie rozumiemy prze¿ycie powtórnego procesu matkowania.
Musimy zatem nie tylko rozwi¹zaæ swoje problemy z przesz³oci
zwi¹zane z jedn¹, konkretn¹ osob¹, jak o tym ju¿ wspominalimy,
musimy tak¿e wype³niæ pozostawion¹ przez matkê lukê naszymi autentycznymi relacjami z innymi osobami.
W dalszej czêci ksi¹¿ki chcemy ukazaæ wagê najwa¿niejszych
aspektów procesu matkowania tak, aby zrozumia³, dlaczego pewne p³aszczyzny relacji z innymi osobami i niektóre twoje zachowania
nie s¹ takimi, jakimi chcia³by je widzieæ. Mamy nadziejê, ¿e w ten
sposób dowiesz siê te¿, co zrobiæ, by to zmieniæ. Pod wp³ywem Susan
Jordan uwiadomi³a sobie, ¿e nie okazywano jej w ¿yciu doæ wspó³czucia. Przyjació³ka potrafi³a jednak wype³niæ tê lukê. Ty tak¿e, tak
jak Jordan, odkryjesz to, co utraci³e.

ODPOWIED NA PROCES MATKOWANIA
Przypomnijmy raz jeszcze dwa czynniki, które determinuj¹ to, kim
jestemy: (1) rodzaj relacji ³¹cz¹cych nas z matk¹ lub z osob¹, która
odgrywa³a jej rolê oraz (2) nasza odpowied na proces matkowania.
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Jeli nasze relacje z matk¹ by³y z³e, przez ca³¹ resztê ¿ycia mo¿emy
powielaæ schemat zachowañ pe³nych braku zaufania. Ukrywamy nasze potrzeby i nasze s³aboci. Stajemy siê dra¿liwi i agresywni. Aby
udowodniæ, ¿e sami nie podlegamy ¿adnej kontroli, kontrolujemy
innych. Lista podobnych zachowañ jest d³uga. Na proces matkowania
odpowiadamy reakcj¹ zaczepnoobronn¹, tak jak Jim, co z kolei sprawia, ¿e nasze potrzeby nie mog¹ byæ zaspokojone i jedne problemy
rodz¹ bezustannie nastêpne.
Jordan nie czu³a siê akceptowana przez matkê. W konsekwencji
unika³a póniej sytuacji, w których mog³a siê spotkaæ z akceptacj¹
otoczenia. I choæ wielu, nie tylko Susan, okazywa³o Jordan wspó³czucie i uznanie, ona tak bardzo skupia³a siê na wysi³ku bycia doskona³¹,
¿e nie umia³a pozytywnie zareagowaæ.
Odpowied Jordan na proces matkowania sta³ w sprzecznoci z tym,
co w Biblii nazywa siê odpowiedzi¹ na wiat³o. Przestrzeñ wiat³a 
szczeroæ, wra¿liwoæ, ufnoæ, odpowiedzialnoæ, akceptacja, przebaczenie  otacza nas zewsz¹d. Naszym zadaniem jest otworzyæ siê
na ni¹ i daæ odpowied.

NASZE ZA£O¯ENIA
W naszej ksi¹¿ce przyjêlimy trzy za³o¿enia.
Po pierwsze, nie istnieje ani dobre dziecko, ani z³a matka.
Niektóre szko³y terapeutyczne zachêcaj¹ do nieoszczêdzania rodziców  wszystko, co z³e, jest skutkiem b³êdów jednego z nich lub
obojga. S¹ matki, które rzeczywicie psuj¹ wszystko, co tylko mo¿liwe. Niektóre  prawie wszystko. Wiele jest jednak takich, które
doskonale odnajduj¹ siê w swojej roli. Niespe³nionych potrzeb lub
braków do wype³nienia w póniejszym ¿yciu pozostaje wtedy naprawdê
niewiele. Ich dzieci jednak i tak zdradzaj¹ postawy defensywne
i udzielaj¹ niew³aciwej odpowiedzi na okazywane im uczucia, wzor-
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ce te bardzo czêsto przenosz¹c w swoje przysz³e ¿ycie. Wiêksza zatem odpowiedzialnoæ powinna spocz¹æ na doros³ych dzieciach.
Jeli zaczynasz dostrzegaæ i rozumieæ braki procesu matkowania
wyniesione z dzieciñstwa, twoim zadaniem jest ¿al i przebaczenie, by
w ten sposób uleczyæ w sobie to wszystko, co mog³o byæ skutkiem
b³êdów matki. Gdy zatem zobaczysz i zrozumiesz swój problem,
wemiesz ze swej strony za niego odpowiedzialnoæ, mo¿liwe stanie
siê odzyskanie straty, przejêcie kontroli nad swoim ¿yciem i zmiana
tej jego czêci, z któr¹ nie dawa³e sobie rady a¿ do teraz. W tym
dwup³aszczyznowym procesie przebaczenia i wziêcia na siebie odpowiedzialnoci odnajdziesz niewyczerpane ród³o w³asnego rozwoju.
Po drugie, za³o¿ylimy istnienie pewnych wpisanych w nasz¹ ludzk¹ naturê zadañ do wype³nienia przez matkê oraz pewnych przewidywalnych odpowiedzi ze strony dziecka. Bêdziemy siê starali ukazaæ
uniwersalny i przewidywalny proces, nazwany tutaj procesem matkowania, przez który musz¹ przejæ wszystkie dzieci. Pomo¿emy ci
przejæ przez ten proces i zrozumieæ, jak odnosi siê on do twojego
konkretnego losu, twojej przesz³oci zwi¹zanej z matk¹ i twojego dnia
dzisiejszego. Zaczniemy od spraw podstawowych, jak niezwykle wa¿ny
czynnik nawi¹zywania emocjonalnych wiêzi, proces odchodzenia od
matki i przywi¹zania do wspó³ma³¿onka.
Po trzecie, utrzymujemy, ¿e na ka¿dym etapie potrzebujemy zarówno
mi³oci, jak i okrelonych dla niej granic. Matka powinna kochaæ swoje
dziecko, by z kolei ono umia³o kochaæ innych. Powinna jednak te¿
znaæ granice matczynej mi³oci tak, by dziecko umia³o stan¹æ
o w³asnych si³ach, umia³o przej¹æ odpowiedzialnoæ za w³asne ¿ycie.
Jeli twoja matka zaniedba³a te dwa oblicza mi³oci lub gdy widzia³a
tylko jedno z nich, powiniene odnaleæ drogê do odzyskania straty.
A zatem przy³¹cz siê do nas na tej pe³nej wyzwañ, trudnej, ale
wspania³ej drodze oswajania mamy i procesu matkowania.
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