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Przygoda
Napotkanie psychopaty to przygoda z pewnoĂciÈ intensywna, choÊ
niebezpieczna. Otworzy Ci oczy na ludzkÈ naturÚ, spaczone spoïeczeñstwo i, co moĝe najwaĝniejsze, na siebie samego. To mroczna
podróĝ, która rzuci CiÚ w otchïañ depresji, wĂciekïoĂci i samotnoĂci.
Odkryje przed TobÈ Twoje najbardziej skrywane lÚki, zostawiajÈc
CiÚ na pastwÚ ciÈgïej pustki, towarzyszÈcej kaĝdemu oddechowi.
Ale na koñcu tej podróĝy bÚdziesz uzdrowiony.
Staniesz siÚ silniejszy, niĝ mogïeĂ sobie wyobraziÊ. Zrozumiesz,
kim tak naprawdÚ miaïeĂ siÚ staÊ. A na sam koniec bÚdziesz
wdziÚczny, ĝe to wszystko Ci siÚ przytrafiïo.
Nikt mi nigdy nie wierzy w to ostatnie zdanie. Przynajmniej nie
od razu. Ale obiecujÚ Ci: to podróĝ, którÈ warto podjÈÊ. Zmieni
Twoje ĝycie na zawsze.
Kim wiÚc jest psychopata? Albo narcyz czy socjopata? To ludzie
manipulujÈcy — caïkowicie pozbawieni empatii — którzy Ăwiadomie raniÈ innych bez Ăladu poczucia odpowiedzialnoĂci czy skruchy.
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Pomimo pewnych róĝnic pomiÚdzy wymienionymi zaburzeniami,
we wszystkich nich dostrzegamy czÚĂÊ wspólnÈ. ZwiÈzki takich osób
sÈ przewidywalne w kaĝdym aspekcie i majÈ schemat: idealizacja,
dewaluacja, odrzucenie.
Wiele lat temu schemat ten sprawiï, ĝe zaczÈïem wÈtpiÊ, czy
kiedykolwiek odzyskam szczÚĂcie. Zakochanie siÚ niejako pozbawiïo
mnie caïkowicie poczucia samego siebie. Zamiast byÊ szczÚĂliwym
i ufnym, staïem siÚ nieprzypominajÈcym dawnego siebie kïÚbkiem
lÚków i nerwicy.
Ale dziĂ moje ĝycie jest peïne radoĂci — zwïaszcza wtedy,
kiedy biegam po ogrodzie w stroju kÈpielowym, zajadajÈc siÚ pizzÈ.
A wszystko to dziÚki szczÚĂliwemu trafowi w Google. Wyszukiwarka
najpierw podsunÚïa mi temat psychopatii i dziÚki temu trafiïem na
przyjacióï, którzy uratowali mi ĝycie. To skïoniïo nas do stworzenia
maïej internetowej spoïecznoĂci, docierajÈcej dziĂ kaĝdego miesiÈca
do milionów osób, które przetrwaïy relacjÚ z psychopatÈ!
Na stronie PsychopathFree.com kaĝdego dnia doïÈczajÈ do nas
nowe osoby, zawsze majÈce do przekazania swojÈ, zdawaïoby siÚ
pozbawionÈ nadziei, zbyt dobrze nam znanÈ opowieĂÊ. Pozostawieni
na pastwÚ losu, zïamani i zagubieni, zastanawiajÈ siÚ, czy kiedykolwiek czeka ich szczÚĂcie.
Ale rok póěniej te osoby sÈ juĝ caïkowicie nie do poznania.
ZmieniajÈ siÚ w piÚknych nieznajomych, wyprostowanych i dumnych, pomagajÈcych innym wydostaÊ siÚ z mroku. Ci nieznajomi
dumni sÈ ze swych najwaĝniejszych cech: empatii, wspóïczucia
i dobra. Nieznajomi mówiÈcy o poszanowaniu siebie i granicach.
Nieznajomi, którzy praktykujÈ introspekcjÚ, aby walczyÊ i pokonaÊ
swe wewnÚtrzne demony.
Co takiego staïo siÚ w ciÈgu tego roku?
Cóĝ, wiele dobrego. Tyle, ĝe musiaïem aĝ spisaÊ to w ksiÈĝce.
Moĝe to stronnicza opinia — w sumie to na pewno — ale uwaĝam,
ĝe PsychopathFree.com ma jeden z najfajniejszych procesów terapeu-
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tycznych w ogóle. Wierzymy w edukacjÚ, otwarty dialog, weryfikacjÚ
swoich doĂwiadczeñ i odkrywanie samego siebie. Mamy unikalnÈ
i inspirujÈcÈ bazÚ uĝytkowników, peïnÈ trwaïych wartoĂci i szczerych przyjaěni.
Tak, przyjaěni. ChoÊ podróĝ ta ma charakter osobisty, to równoczeĂnie jest niezwykle uniwersalna. Czy mamy do czynienia z szalonÈ miïoĂciÈ, knujÈcym wspóïpracownikiem, naduĝywajÈcym przemocy czïonkiem rodziny, czy pochïaniajÈcym nas romansem, zwiÈzek
z psychopatÈ zawsze wyglÈda tak samo. Twój umysï szaleje i tracisz
orientacjÚ. Czujesz siÚ bezwartoĂciowy i zagubiony. Odczuwasz
pustkÚ w stosunku do rzeczy, które niegdyĂ CiÚ cieszyïy.
Nie mogÚ naprawiÊ toksycznego zwiÈzku (poniewaĝ toksyczne
osoby nie potrafiÈ siÚ zmieniÊ), ale spróbujÚ Ci zaoferowaÊ nowy
poczÈtek i szansÚ na to, ĝe znów poczujesz radoĂÊ. Nauczysz siÚ ufaÊ
swej intuicji. BÚdziesz kroczyï przez ĝycie, wyposaĝony w mÈdroĂÊ
tego, który przetrwaï, oraz w zachwyt tego, który marzy.
Ale najpierw musisz oduczyÊ siÚ wszystkiego, co myĂlaïeĂ, ĝe
wiesz o ludziach. Zrozumienie psychopatii wymaga, abyĂ porzuciï
swoje podstawowe emocjonalne instynkty. PamiÚtaj, ĝe ci ludzie
ĝerujÈ na wybaczaniu i zapomnieniu. RozkwitajÈ dziÚki Twej
potrzebie zakoñczenia. ManipulujÈ wspóïczuciem i wykorzystujÈ
zrozumienie.
Od zarania dziejów psychopaci wytaczali psychologiczne dziaïa
na innych — poniĝajÈc i wykorzystujÈc miïe, niczego niespodziewajÈce siÚ ofiary — ludzi, którzy nigdy siÚ o to nie prosili; ludzi,
którzy nawet nie sÈ Ăwiadomi, ĝe znaleěli siÚ pod ostrzaïem, dopóki
ten nie dobiegnie koñca.
Ale to wszystko wkrótce siÚ zmieni.
Poĝegnaj wiÚc trójkÈty miïosne, niezrozumiaïe listy, zwÈtpienie
i sztucznie stworzonÈ nerwicÚ. Juĝ nigdy nie bÚdziesz desperacko
oczekiwaï wiadomoĂci od kochanej osoby. Nigdy juĝ nie bÚdziesz
tïumiï wïasnej duszy ze strachu przez utratÈ „idealnego” zwiÈzku.
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Nigdy juĝ nie powiedzÈ Ci, byĂ nie przejmowaï siÚ czymĂ, co jednak
wymaga przejmowania siÚ. Nie jesteĂ juĝ pionkiem w grze psychopaty. JesteĂ wolny.
Czas ruszyÊ w podróĝ, czas rozpoczÈÊ przygodÚ.
Caïusy,
Jackson
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Toksyczni ludzie na horyzoncie
Twoja wzmocniona intuicja jest najwspanialszÈ obronÈ przed
manipulatorami. To umiejÚtnoĂÊ, której inni nie mogÈ obróciÊ
przeciwko Tobie — a kiedy juĝ jÈ opanujesz, bÚdzie Ci sïuĝyÊ
po kres Twojego ĝycia.

TrzydzieĂci sygnaïów alarmowych
Jest wiele Ăwietnych badañ na temat oznak i cech psychopatów.
Wystarczy, ĝe poĂwiÚcisz chwilÚ na przeszukanie internetu. Czerwone flagi opisane w tej ksiÈĝce majÈ na celu uzupeïnienie prac
naukowych.
Czym róĝni siÚ poniĝsza lista od wspomnianych prac? Cóĝ, po
pierwsze, dotyczy konkretnie zwiÈzków. Ale dotyczy równieĝ Ciebie. Kaĝdy punkt wymaga introspekcji i samoĂwiadomoĂci. Poniewaĝ jeĂli chcesz rozpoznaÊ toksyczne osoby, nie moĝesz skupiÊ siÚ
tylko na ich zachowaniu — to jedynie poïowa zagadnienia. Musisz
równieĝ nauczyÊ siÚ rozpoznawaÊ sygnaïy alarmowe pojawiajÈce siÚ
w Twoim wïasnym sercu. Wtedy bÚdziesz gotów na wszystko.
1. Kwestionowanie Twoich uwag. Psychopaci bezwstydnie
zaprzeczajÈ wïasnym manipulacjom i ignorujÈ przedstawione
dowody. StajÈ siÚ krytyczni i lekcewaĝÈcy, jeĂli próbujesz za
pomocÈ dowodów udowodniÊ, ĝe kïamiÈ. Zamiast faktycznie odnieĂÊ siÚ do swojego nieodpowiedniego zachowania,
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psychopaci sprawiajÈ, ĝe w jakiĂ sposób wszystko jest TwojÈ
winÈ, poniewaĝ jesteĂ „wraĝliwy” albo „szalony”. Toksyczne
osoby uwarunkowujÈ CiÚ do uwierzenia, ĝe problemem nie sÈ
naduĝycia, ale Twoja reakcja na nie.
2. Nie potrafiÈ spojrzeÊ na sytuacjÚ z punktu widzenia
Twojego albo kogoĂ innego. Odkrywasz, ĝe desperacko próbujesz pokazaÊ, jak oni czuliby siÚ, bÚdÈc tak traktowani,
a oni tylko siÚ na Ciebie gapiÈ. Powoli uczysz siÚ nie komunikowaÊ im swoich uczuÊ, poniewaĝ zazwyczaj spotykasz siÚ
z reakcjÈ w postaci milczenia albo irytacji.
3. Ostateczny hipokryta. „Rób, jak mówiÚ, nie jak robiÚ”.
Toksyczne osoby majÈ niezwykle wysokie standardy dotyczÈce wiernoĂci, szacunku i uwielbienia. Po etapie idealizacji
nic z tego nie zaoferujÈ w zamian. BÚdÈ zdradzaÊ, kïamaÊ,
krytykowaÊ i manipulowaÊ. Ale oczekujÈ, ĝe ofiara pozostanie nieskazitelna, w przeciwnym wypadku szybko jÈ zastÈpiÈ
kimĂ innym i uznajÈ za niestabilnÈ psychicznie.
4. Patologiczne kïamstwa i wymówki. Dla wszystkiego znajdujÈ wymówkÚ, nawet dla rzeczy, które tego nie wymagajÈ.
OpracowujÈ kïamstwa szybciej, niĝ moĝesz je zakwestionowaÊ. Caïy czas obwiniajÈ innych — nigdy nic nie jest ich winÈ.
WiÚcej czasu poĂwiÚcajÈ na usprawiedliwianie swojego zachowania niĝ na jego poprawÚ. Nawet przyïapani na kïamstwie
nie okazujÈ skruchy ani zaĝenowania. CzÚsto wydaje siÚ, ĝe
wrÚcz chcieli zostaÊ przyïapani.
5. SkupiajÈ siÚ na Twoich bïÚdach, ignorujÈc swe wïasne.
JeĂli spóěniÈ siÚ dwie godziny, to nie zapomnij, ĝe kiedyĂ
Ty spóěniïeĂ siÚ piÚÊ minut na pierwszÈ randkÚ. JeĂli zwrócisz
im uwagÚ na ich nieodpowiednie zachowanie, bardzo szybko
odwrócÈ rozmowÚ, skupiajÈc siÚ na Tobie. Moĝesz zaczÈÊ
ksztaïtowaÊ w sobie cechy perfekcjonisty, Ăwiadom, ĝe kaĝda

Kup książkę

Poleć książkę

UWOLNIJ SI} OD PSYCHOPATY

15

pomyïka moĝe zostaÊ i faktycznie zostanie wykorzystana
przeciwko Tobie.
6. Odkrywasz, ĝe musisz tïumaczyÊ dorosïej osobie podstawowe aspekty wzajemnego szacunku. Normalni ludzie
rozumiejÈ podstawowe koncepcje, takie jak szczeroĂÊ i dobro.
Psychopaci czÚsto wydajÈ siÚ dziecinni i niewinni, ale nie
pozwól, by to CiÚ zmyliïo. Nie powinno byÊ potrzeby tïumaczenia ĝadnemu dorosïemu, ĝe sprawia, iĝ inni ěle siÚ przez
niego czujÈ.
7. Egoizm i szkodliwe pragnienie uwagi. WysysajÈ z Ciebie
energiÚ i pochïaniajÈ caïe Twoje ĝycie. Nie moĝna zaspokoiÊ
ich potrzeby bycia adorowanym. MyĂlaïeĂ, ĝe tylko Ty mogïeĂ
ich zadowoliÊ i uszczÚĂliwiÊ, ale teraz masz wraĝenie, ĝe
kaĝdy, kto ma puls, moĝe CiÚ zastÈpiÊ. Tak naprawdÚ jednak
nikt nie moĝe zapeïniÊ pustki w duszy psychopaty.
8. Psychopata oskarĝa CiÚ o odczuwanie emocji, które
Ăwiadomie prowokuje. Nazywa CiÚ zazdroĂnikiem po tym,
jak bezwstydnie flirtowaï z eks — czÚsto w serwisie spoïecznoĂciowym, tak aby caïy Ăwiat widziaï. Nazywa CiÚ desperatem po tym, jak przez wiele dni ignorowaï Twoje potrzeby.
Wykorzystuje Twoje sztucznie sprowokowane emocje, aby
zyskaÊ dla siebie wspóïczucie u innych, starajÈc siÚ udowodniÊ, jak bardzo „histeryczny” siÚ stajesz. Pewnie kiedyĂ uwaĝaïeĂ, ĝe jesteĂ czïowiekiem ïatwym w obyciu i niewymagajÈcym, ale spotkanie z psychopatÈ sprawi, ĝe (tymczasowo)
zwÈtpisz w to przekonanie.
9. Odkrywasz, ĝe bawisz siÚ w detektywa. Nie zdarzyïo siÚ
to w ĝadnym innym zwiÈzku, ale nagle zaczynasz wÚszyÊ
w ĝyciu osoby, której niegdyĂ bezgranicznie ufaïeĂ. JeĂli masz
konto na Facebooku, zaczynasz przewijaÊ w dóï tablicy tej
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osoby, rok po roku, wpis po wpisie, album po albumie. I przez
profile byïych Twojego psychopaty. Szukasz zrozumienia dla
uczuÊ, które ĝywisz, a których nie potrafisz wytïumaczyÊ.
10. JesteĂ jedynym, który dostrzega prawdziwÈ twarz psychopaty. Bez wzglÚdu na swoje dziaïania, on zawsze zdaje siÚ
mieÊ grupkÚ wiernych fanów, którzy go wspierajÈ. Psychopata
wykorzystuje dla pieniÚdzy, Ărodków i uwagi — ale grupka
fanów tego nie zauwaĝa, poniewaĝ osoba ta w sposób strategiczny odwraca ich uwagÚ za pomocÈ pïytkich mów. Psychopata potrafi podtrzymaÊ powierzchowne relacje znacznie dïuĝej niĝ powaĝniejsze zwiÈzki.
11. Boisz siÚ, ĝe dowolna kïótnia moĝe byÊ TwojÈ ostatniÈ.
Normalne pary sprzeczajÈ siÚ, aby znaleěÊ rozwiÈzanie, ale
psychopata daje do zrozumienia, ĝe rozmowa o negatywnym wyděwiÚku moĝe zagroziÊ relacji, zwïaszcza ta, która
dotyczy jego zachowania. Twoje wysiïki majÈce na celu polepszenie komunikacji zazwyczaj bÚdÈ skutkowaÊ milczeniem.
Wtedy przepraszasz i szybko zapominasz, poniewaĝ wiesz, ĝe
w przeciwnym wypadku przestanie siÚ TobÈ interesowaÊ.
12. Powolne wyniszczanie. Osoba toksyczna krytykuje CiÚ
w tym protekcjonalnym, przeĂmiewczym tonie. ¥mieje siÚ,
kiedy próbujesz siÚ wyraziÊ. Droczenie staje siÚ gïównym stylem komunikacji w Twoim zwiÈzku. Psychopata kawaïek po
kawaïku umniejsza TwojÈ inteligencjÚ i umiejÚtnoĂci. JeĂli
o tym wspomnisz, nazwie CiÚ wraĝliwcem i ĂwirniÚtym.
Moĝesz zaczÈÊ odczuwaÊ smutek i oburzenie, ale uczysz siÚ
odrzucaÊ te uczucia na rzecz zachowania spokoju.
13. Emocjonalne wycofywanie siÚ i podkopywanie Twojego
poczucia wïasnej godnoĂci. NiegdyĂ oferujÈc Ci peïniÚ
uwagi i podziw na okrÈgïo, psychopata nagle okazuje siÚ TobÈ
znudzony. Traktuje CiÚ milczÈco, zdaje siÚ poirytowany TwojÈ
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chÚciÈ kontynuowania namiÚtnego zwiÈzku, który on wïaĂnie
stworzyï. Zaczynasz czuÊ siÚ jak kula u nogi.
14. Osoba toksyczna oczekuje, ĝe bÚdziesz jej czytaï w myĂlach. JeĂli na kilka dni przestanie z TobÈ rozmawiaÊ, to
Twoja wina, ĝe nie znasz planów tej osoby, choÊ ich Ci nie
przekazaïa. Psychopata zawsze znajdzie wymówkÚ, która
pozwoli mu byÊ ofiarÈ. Podejmuje waĝne decyzje dotyczÈce
zwiÈzku i informuje o nich wszystkich poza TobÈ.
15. W towarzystwie tej osoby czujesz siÚ spiÚty, ale wciÈĝ
chcesz, by byïa przy Tobie. Umniejszasz wagÚ kwestionowanych zachowañ psychopaty, uwaĝajÈc je za przypadkowe
czy nieczuïe, poniewaĝ ciÈgle konkurujesz z innymi o uwagÚ
i miïe sïowa z jego strony. Osoba toksyczna zdaje siÚ nie
przejmowaÊ, kiedy CiÚ przy niej nie ma — moĝe przecieĝ
równie dobrze znaleěÊ sobie nowe ěródïo energii.
16. Niespotykana liczba „szaleñców” w przeszïoĂci psychopaty. Dowolny byïy partner czy przyjaciel, który nie wróciï
do psychopaty na kolanach, bÚdzie okreĂlany jako zazdroĂnik,
psychol, alkoholik czy utrapienie. BÈdě jednak pewien, ĝe psychopata znajdzie sobie nowy obiekt poĝÈdania, Ty równieĝ
staniesz siÚ dla niego psycholem.
17. Psychopata prowokuje zazdroĂÊ i rywalizacjÚ, zachowujÈc swojÈ nieskazitelnÈ, powierzchownÈ niewinnoĂÊ. NiegdyĂ skupiaï caïÈ swojÈ uwagÚ na Tobie, co ma naprawdÚ zïy
wpïyw, kiedy juĝ skieruje jÈ na kogoĂ innego. Robi rzeczy,
które caïy czas sprawiajÈ, ĝe wÈtpisz w swoje znaczenie w jego
sercu. JeĂli osoba toksyczna jest aktywna w serwisach spoïecznoĂciowych, bÚdzie kokietowaÊ wczeĂniej przez siebie krytykowanych byïych partnerów, choÊby starymi piosenkami,
zdjÚciami i ĝartami, które wspóïdzieliïa z dawnym partnerem.
Psychopata skupi siÚ na ĝyciu „konkurencji” i zignoruje Twoje.
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18. Idealizacja, bombardowanie miïoĂciÈ oraz pochlebstwo.
Gdy po raz pierwszy spotykasz psychopatÚ, wydarzenia toczÈ
siÚ bardzo szybko. Mówi Ci, ile macie ze sobÈ wspólnego —
jak idealny dla niego jesteĂ. Psychopata skutecznie, niczym
lustro, odzwierciedla Twoje nadzieje, marzenia i obawy, aby
szybko uformowaÊ miÚdzy Wami wiÚě, zaufanie i ekscytacjÚ.
Osoby toksyczne caïy czas inicjujÈ komunikacjÚ i zdajÈ siÚ
zafascynowane TobÈ pod kaĝdym wzglÚdem. JeĂli masz profil
na Facebooku, mogÈ go oblepiÊ piosenkami, komplementami,
wierszami i ĝartami zrozumiaïymi tylko dla Ciebie.
19. Porównywanie Ciebie do innych w ĝyciu psychopaty.
Osoby toksyczne porównujÈ CiÚ do swoich byïych, przyjacióï,
czïonków rodziny, a w koñcu teĝ do Twojego nastÚpcy. IdealizujÈc, sprawiajÈ, ĝe czujesz siÚ kimĂ wyjÈtkowym; podkreĂlajÈ, o ile lepszy jesteĂ od tych wszystkich pozostaïych osób.
Na etapie dewaluacji stosujÈ zaĂ porównania, aby wywoïaÊ
w Tobie zazdroĂÊ i poczucie niĝszoĂci.
20. Rzeczy, które psychopata, jak niegdyĂ twierdziï, w Tobie
doceniaï, nagle stajÈ siÚ raĝÈcymi wadami. Na poczÈtku
psychopata odwoïuje siÚ do Twojej próĝnoĂci i czuïych punktów, obserwujÈc i dostosowujÈc siÚ do tego, co uwaĝa, ĝe
chcesz usïyszeÊ. A kiedy wpadniesz juĝ w sidïa, zaczyna wykorzystywaÊ te rzeczy przeciwko Tobie. PoĂwiÚcasz coraz wiÚcej
czasu, próbujÈc dowieĂÊ swojej wartoĂci osobie, która niegdyĂ twierdziïa, ĝe jesteĂ doskonaïy.
21. PrzeĂwity w kamuflaĝu. ZdarzajÈ siÚ ulotne momenty, kiedy
urocza, sïodka, niewinna osoba psychopaty zostaje zastÈpiona
przez kogoĂ zupeïnie innego. Dostrzegasz oblicze, które nigdy
nie pojawiïo siÚ na etapie idealizacji, a strona ta jest zimna,
nieuprzejma i manipulujÈca. Zaczynasz zauwaĝaÊ, ĝe z osobowoĂciÈ tego czïowieka coĂ jest nie tak — ĝe ten, kogo pokochaïeĂ, wydaje siÚ w ogóle nie istnieÊ.
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22. Nuda. Psychopata jest ciÈgle otoczony przez innych ludzi,
ciÈgle stymulowany i wychwalany. Nie potrafi znieĂÊ samotnoĂci przez dïuĝszy czas. Szybko nudzi siÚ tym, co nie wpïywa
na niego bezpoĂrednio w pozytywny czy pobudzajÈcy sposób.
Na poczÈtku moĝesz uwaĝaÊ, ĝe osoba ta jest ekscytujÈca
i Ăwiatowa, a sam czujesz siÚ gorszy, bo preferujesz to, co
znane i stabilne.
23. Triangulacja. Psychopata otacza siÚ byïymi kochankami,
potencjalnymi partnerami i innymi luděmi, którzy zapewniajÈ
mu dodatkowÈ uwagÚ. MogÈ to byÊ równieĝ osoby, które
wczeĂniej potÚpiï i okreĂliï jako gorsze od Ciebie. Sprawia to,
ĝe czujesz siÚ zmieszany, a do tego ksztaïtuje obraz, jakoby
psychopata byï osobÈ popularnÈ.
24. Ukryta przemoc. Od najmïodszych lat uczymy siÚ, jak identyfikowaÊ fizyczne i sïowne naduĝycia i przemoc, ale w przypadku psychopaty takie naduĝycie nie jest wcale ïatwe do
identyfikacji. Najprawdopodobniej nie bÚdziesz nawet Ăwiadomy, ĝe byïeĂ w toksycznym zwiÈzku, dopóki nie stanie siÚ
on przeszïoĂciÈ. Poprzez spersonalizowanÈ idealizacjÚ i subtelnÈ dewaluacjÚ psychopata moĝe skutecznie wyniszczaÊ toĝsamoĂÊ dowolnej osoby bÚdÈcej jego celem. Przy patrzeniu z zewnÈtrz bÚdzie siÚ wydawaÊ, ĝe kompletnie siÚ „zaïamaïeĂ”,
podczas gdy psychopata spokojnie odejdzie bez szwanku.
25. Wymuszanie wspóïczucia i politowania. Zïe zachowanie psychopaty zawsze jest efektem jakiejĂ smutnej historii.
Twierdzi, ĝe zachowuje siÚ w ten sposób, bo miaï toksycznÈ byïÈ, naduĝywajÈcego przemocy rodzica czy równie toksycznego i brutalnego kota. Psychopata zawsze twierdzi, ĝe
wszystko, czego pragnÈï, to spokój i cisza. Mówi, ĝe nienawidzi scen i ludzkich dramatów — a mimo to w jego
otoczeniu zawsze jest wiÚcej scen niĝ w otoczeniu dowolnej
innej znanej Ci osoby.
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26. Cykl dobroci i przemocy. Czasem psychopata weěmie
z TobÈ intymny prysznic, czasem caïkowicie CiÚ zignoruje,
czasem CiÚ ostro skrytykuje. Traktuje CiÚ inaczej wĂród ludzi,
a inaczej w domu. Jednego dnia mówi o maïĝeñstwie, drugiego grozi zerwaniem. Nigdy nie wiesz, na czym stoisz. Moja
znajoma, Rydia, napisaïa: „WysilajÈ siÚ tylko tyle, ile trzeba,
ĝeby podtrzymaÊ zwiÈzek, ale biorÈ siÚ ostro do pracy, kiedy
to Ty zaczynasz siÚ oddalaÊ”.
27. Psychopata staje siÚ caïym Twoim ĝyciem. SpÚdzasz wiÚcej czasu z nim i jego znajomymi, a mniej ze swoimi znajomymi, którzy CiÚ wspierajÈ. KrÈg psychopaty to wszystko,
o czym potrafisz myĂleÊ. Odcinasz siÚ od innych, ĝeby
zawsze mieÊ czas dla psychopaty, jeĂli zajdzie taka potrzeba.
Odwoïujesz plany i niecierpliwie czekasz na telefon od niego.
Z jakiegoĂ powodu zwiÈzek wymaga od Ciebie wielu poĂwiÚceñ, od niego jednak nie bardzo.
28. Arogancja. Pomimo tego skromnego, sïodkiego obrazu, który
ksztaïtuje siÚ na poczÈtkowych etapach, zaczynasz zauwaĝaÊ
tÚ aurÚ wyĝszoĂci wokóï psychopaty. Mówi do Ciebie z góry,
jakbyĂ byï niepeïnosprawny intelektualnie i emocjonalnie
niestabilny. Psychopata nie odczuwa wstydu, afiszujÈc siÚ
z nowym partnerem po rozstaniu z TobÈ, aby upewniÊ siÚ,
ĝe zobaczysz, iĝ bez Ciebie jest taki szczÚĂliwy.
29. Nóĝ w plecy, zaleĝnie od okolicznoĂci. Psychopata zasiewa
ziarenka trucizny, szepczÈc plotki o kaĝdym, idealizujÈc
w rozmowie twarzÈ w twarz, a obmawiajÈc za plecami. Odkrywasz, ĝe nie lubisz lub odrzucasz ludzi, których nigdy nie
spotkaïeĂ. Z jakiegoĂ powodu moĝesz teĝ czuÊ siÚ wyjÈtkowy,
bo to Tobie psychopata siÚ wypïakuje. Ale kiedy zwiÈzek siÚ
zepsuje, psychopata ucieknie do wszystkich tych, których
przy Tobie obraĝaï, wypïakujÈc siÚ, jak bardzo Ci odbiïo.
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30. Twoje uczucia. Twoja naturalna miïoĂÊ i wspóïczucie zostaïy
zmienione w przytïaczajÈcÈ panikÚ i lÚk. Przepraszasz i pïaczesz wiÚcej niĝ kiedykolwiek w ĝyciu. Z trudem sypiasz,
budzisz siÚ kaĝdego ranka, czujÈc niepokój i brak stabilizacji.
Nie rozumiesz, co siÚ staïo z Twoim dawnym „ja”, rozluěnionym, zabawnym, ïatwym w obyciu. Po przygodzie z psychopatÈ bÚdziesz siÚ czuï jak szaleniec, wyczerpany, wyssany,
poraĝony, pusty. Niszczysz caïe swoje ĝycie — wydajesz
pieniÈdze, koñczysz przyjaěnie i poszukujesz jakiegoĂ sensu
w tym wszystkim.
Odkryjesz, ĝe normalni, kochajÈcy ludzie nie sprawiajÈ, ĝe zapala
Ci siÚ czerwona lampka, sygnaï alarmowy. Po spotkaniu z psychopatÈ wiÚkszoĂÊ osób musi zmierzyÊ siÚ z hiperczujnoĂciÈ: komu
moĝna teraz zaufaÊ? Wskazówka Twojego miernika bÚdzie przez
jakiĂ czas wychylaÊ siÚ to w jednÈ, to w drugÈ stronÚ, niczym szalone
wahadïo. BÚdziesz siÚ zastanawiaï, czy nie oszalaïeĂ — pragnÈc
wierzyÊ w dobroÊ swojego przyjaciela albo nowej osoby na randce,
a jednoczeĂnie odczuwajÈc mdïoĂci przy spÚdzaniu z tÈ osobÈ czasu,
poniewaĝ tylko czekasz, kiedy zacznie siÚ manipulacja.
Rozwijanie intuicji to proces bardzo osobisty, ale dam Ci wskazówkÚ: Ăwiat w wiÚkszoĂci jest zapeïniony dobrymi luděmi i nie
chcesz, ĝeby CiÚ ta dobroÊ ominÚïa tylko dlatego, ĝe CiÚ zraniï.
PoĂwiÚÊ trochÚ czasu na poznanie swoich emocji. Pracuj nad nimi,
dopóki nie znajdziesz komfortowej równowagi pomiÚdzy uwaĝnoĂciÈ a ufnoĂciÈ. Spójrz w gïÈb siebie i zrozum, dlaczego czuïeĂ siÚ
tak, a nie inaczej, kiedy ĝyïeĂ z toksycznym partnerem, i jak siÚ
czuïeĂ, zanim go poznaïeĂ. Odkryjesz, ĝe wiele dawnych zwiÈzków
moĝe trzeba bÚdzie ponownie przeanalizowaÊ. A kiedy zaczniesz
porzucaÊ toksyczne wzorce, zacznÈ one byÊ zastÚpowane przez
nowe, zdrowsze — to pewne.
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Uĝytkowniczka naszego forum i przyjacióïka, Phoenix, napisaïa
kiedyĂ, ĝe trzeba przestaÊ pytaÊ: „Czy oni mnie lubiÈ?” i zaczÈÊ
pytaÊ: „Czy ja lubiÚ ich?”.

Co jest normalne?
JeĂli Twoja „druga poïówka” w mgnieniu oka zmieniïa siÚ z zafascynowanej w znudzonÈ, to nie jest normalne. JeĂli zostaïeĂ nazwany zazdroĂnikiem albo Ăwirem przez kogoĂ, kto CiÚ zdradziï, to nie jest normalne.
JeĂli desperacko wyczekiwaïeĂ przy telefonie na wiadomoĂÊ od kogoĂ,
kto niegdyĂ pisaï dosïownie co minutÚ, to nie jest normalne. JeĂli wszyscy jego byli partnerzy sÈ „szaleni” czy „przesadnie zakochani”, to nie
jest normalne. Psychopaci to emocjonalnie ubogie pasoĝyty, niezdolne
do zmiany. Kiedy taki osobnik zniknie z Twojego ĝycia, odkryjesz, ĝe
wszystko znów zaczyna nabieraÊ sensu. Chaos znika, a Twój rozsÈdek
powraca. Wtedy rzeczy znów bÚdÈ normalne.

SÚpy na niebie
Robisz pierwsze kroki, aby wydobrzeÊ po toksycznym zwiÈzku
z psychopatÈ. Wspaniale! Praca, której siÚ podejmujesz, nie tylko
uwolni CiÚ z uchwytu toksycznej osoby, ale pozwoli Ci teĝ odzyskaÊ samego siebie — swoje „ja”, które zostaïo zadeptane, pobite
i przemienione w pustÈ skorupÚ. Wiem, ĝe zmierzenie siÚ z pewnymi sprawami, które bÚdziemy poruszaÊ w tej pracy, moĝe byÊ
trudne, ale bÚdzie teĝ odĂwieĝajÈce i wzmacniajÈce, poniewaĝ zobaczysz, ile przetrwaïeĂ i ile tak naprawdÚ masz w sobie siïy.
Mocno sugerujÚ, abyĂ zaczynajÈc tÚ pracÚ, znalazï zawodowego
terapeutÚ lub spoïecznoĂÊ terapeutycznÈ. BÚdziesz potrzebowaï
wsparcia i, od czasu do czasu, kibicowania i przypomnienia, ĝe jesteĂ
na wïaĂciwej drodze.
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MuszÚ podkreĂliÊ tu rzecz waĝnÈ dla tych, którzy dopiero zaczynajÈ ĂcieĝkÚ ku odzyskaniu siebie. Po przygodzie z psychopatÈ takie
osoby sÈ bardzo podatne na zranienie, sÈ odsïoniÚte. Kiedy zaczniesz
skïadaÊ ĝycie w caïoĂÊ, bÚdziesz czuï siÚ wyniszczony, ĝaïosny i wĂciekïy. Odczucia te potrafiÈ przytïoczyÊ.
Zapewne jesteĂ przyzwyczajony do tïumienia swoich emocji
i radzenia sobie z nimi na swój sposób. Ale tym razem jesteĂ caïkowicie otwarty i podatny. JesteĂ zaleĝny od innych niczym nowo
narodzone dziecko i poszukujesz kogoĂ — kogokolwiek — kto zrozumie, przez co przechodzisz.
MówiÈc ogólnie, waĝne, aby byÊ otwartym ze swoimi emocjami.
Ale w swoich najbardziej podatnych na zranienie chwilach moĝesz
niechcÈcy otworzyÊ siÚ na jeszcze wiÚksze zranienie.
Nie jest tajemnicÈ, ĝe osoby, które przetrwaïy psychopatÚ, zdajÈ
siÚ niczym magnes przyciÈgaÊ kolejne osoby patologiczne. Kiedy
aktywnie dzielisz siÚ swojÈ opowieĂciÈ, przyciÈgasz najbardziej wspóïczujÈce Ci osoby — te, które twierdzÈ, ĝe CiÚ rozumiejÈ. Problem
jest taki, ĝe nie zawsze majÈ one dobre intencje.
Ci, którzy sÈ gotowi wysïuchaÊ Twojej opowieĂci od poczÈtku
do koñca, nie sÈ niestety luděmi, którym naprawdÚ zaleĝy na Twoim
wydobrzeniu. To najpewniej „sÚpy”.
SÚpy na poczÈtku zawsze wydajÈ siÚ wyjÈtkowo uprzejme i ciepïe. ChcÈ CiÚ naprawiÊ i ukoiÊ Twoje problemy. Fascynuje je Twój
wysiïek i starania. Lecz prÚdzej czy póěniej znajdziesz siÚ w kolejnym koszmarze. ZacznÈ CiÚ topiÊ w niechcianych radach. WymagajÈ
ciÈgïej uwagi i chwalenia. Nie masz prawa siÚ z nimi nie zgadzaÊ.
Robienie scen, którymi siÚ ĝywiÈ, czy ciÈgïa potrzeba bycia adorowanym — to wïaĂnie ich cechy.
Zobaczysz, ĝe wyprowadzajÈ ataki w miarÚ tego, jak stajesz siÚ
szczÚĂliwszy. PostrzegajÈ Twój postÚp jako zagroĝenie dla ich kontroli. ChcÈ, abyĂ ciÈgle byï od nich zaleĝny. Nie chcÈ, abyĂ szukaï
pomocy u kogokolwiek innego.
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Niewaĝne, czy osoby te sÈ patologiczne, czy nie. Po tym, co
przeszedïeĂ, nie potrzebujesz tego toksycznego ciÚĝaru.
Mocno sugerujÚ, aby osoby po psychopatycznych przejĂciach nie
szukaïy nowych zwiÈzków czy znajomoĂci przynajmniej przez kilka
pierwszych miesiÚcy. Musisz dobrnÈÊ do etapu, na którym juĝ nie
musisz — lub nie chcesz — rozmawiaÊ o tym, kto CiÚ skrzywdziï.
Kiedy faktycznie potrzebujesz pomocy, szukaj zawodowych terapeutów czy profesjonalnych grup wsparcia. Ludzie ci wiedzÈ, przez
co przeszedïeĂ, i odkryjesz, ĝe wszyscy oni sÈ chÚtni do pomocy —
bez zobowiÈzañ.
W peïni rozumiem chÚÊ wyjĂcia z domu i poznania nowych
ludzi. Chcesz odbudowaÊ swoje ĝycie. Chcesz otoczyÊ siÚ luděmi
dobrymi, prawdziwymi przyjacióïmi.
I tak siÚ stanie.
Ale prawdziwi przyjaciele nie bÚdÈ zachowywaÊ siÚ jak Twoi
terapeuci i z pewnoĂciÈ nie bÚdÈ w nieskoñczonoĂÊ podkreĂlaÊ swojego wspóïczucia dla Ciebie. Nie, to ich czyny bÚdÈ przemawiaÊ, nie
sïowa.
Budowanie zdrowszych relacji wymaga czasu. Wymaga przeïamania starych nawyków, stworzenia nowych, rozwiniÚcia intuicji i w koñcu zrozumienia, czego tak naprawdÚ oczekujesz od
Ăwiata.
Wypatruj wiÚc sÚpów. W Ăwiecie pisarskim istnieje uniwersalna
zasada: „Pokaĝ — nie opowiadaj”1. Odnosi siÚ ona równieĝ do ludzi.
JeĂli spotkasz kogoĂ, kto ciÈgle mówi, kim jest, jak bardzo chce Ci
pomóc, jak pomoĝe Ci poradziÊ sobie z problemami, wtedy zrób
krok do tyïu i popatrz na prawdziwe zachowanie tej osoby. Manipulatorzy zawsze „opowiadajÈ”, poniewaĝ nie majÈ nic dobrego do
1

Show — don’t tell — zasada w pisarstwie, która sugeruje, aby zamiast
dostarczaÊ czytelnikowi konkretnych informacji, pozwoliÊ mu wyciÈgaÊ
wïasne wnioski dziÚki opisom. Przykïadowo, zamiast konkretnie nazwaÊ
stan emocjonalny postaci, moĝna opisaÊ jej sposób dziaïania i pozwoliÊ
czytelnikowi na wyciÈgniÚcie wïasnych wniosków — przyp. tïum.
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pokazania swoimi czynami. Ich nieodpowiednie i faïszywe dziaïania
tak naprawdÚ nigdy nie zgadzajÈ siÚ ze sïownymi obietnicami, co
wywoïuje dysonans poznawczy u osób, które takim sÚpom zaufaïy.
Wiedz, ĝe szczere, uczciwe osoby nie próbujÈ Ci mówiÊ, kim sÈ
i co mogÈ dla Ciebie zrobiÊ. Po prostu pokaĝÈ to swoimi czynami
peïnymi miïoĂci i dobroci. Nie musisz takich ludzi kwestionowaÊ,
poniewaĝ ich intencje sÈ szczere. SÚpy zaĂ dziaïajÈ egoistycznie;
pragnÈ adoracji i wychwalania. W czasie sprzeczki „opowiadacz”
najczÚĂciej bÚdzie Ci przypominaï, jak dobrze CiÚ traktowaï, nawet
kiedy CiÚ bezwstydnie skrzywdzi. „PokazujÈcy” po prostu podzieli
siÚ swoim punktem widzenia, nie próbujÈc przekrÚciÊ rozmowy na
swojÈ korzyĂÊ. Unikaj tych, którzy opowiadajÈ, jacy to sÈ dobrzy,
hojni, rozwiniÚci, szczerzy i waĝni. Zamiast tego szukaj osób cichych,
które udowadniajÈ te cechy kaĝdego dnia swoimi czynami.

Staïa
DowiedziaïeĂ siÚ czegoĂ o psychopatach. PoznaïeĂ sygnaïy ostrzegawcze. Teraz pytanie brzmi: czy jesteĂ w zwiÈzku z psychopatÈ?
Cóĝ, pomijajÈc róĝne postÚpy w nauce, tak naprawdÚ nie moĝesz
z caïÈ pewnoĂciÈ stwierdziÊ, czy ktoĂ ma sumienie. MówiÈc szczerze, myĂlÚ, ĝe nie ma sposobu, który pozwoliïby Ci ze stuprocentowÈ pewnoĂciÈ orzec, czy dana osoba jest psychopatÈ.
Na szczÚĂcie istnieje inny sposób, aby siÚ zabezpieczyÊ. Potrzebny
jest tu wglÈd w samego siebie. Sposób ten zadziaïa u kaĝdego, wszÚdzie i w kaĝdej chwili. To pytanie z odpowiedziami — duĝÈ liczbÈ
odpowiedzi.
„Jak siÚ dziĂ czujesz?”.
Pytam powaĝnie. Poniewaĝ zazwyczaj wiÚkszoĂÊ osób moĝe
odpowiedzieÊ od niechcenia zwykïe „w porzÈdku”, a potem opowiedzieÊ o swoim weekendzie, awansie w pracy czy ulubionym serialu.
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Ale co z TobÈ? Moĝe odczuwasz pustkÚ? Czujesz siÚ zïamany?
Pozbawiony nadziei? Moĝe obudziïeĂ siÚ z tym nieustÚpujÈcym
bólem w sercu, poĝerajÈcym TwÈ duszÚ niczym nowotwór? Caïymi
dniami próbujesz uwolniÊ siÚ od bolesnych tematów — tylko po to,
aby ciÈgle do nich powracaÊ. Wspomnienia, które niegdyĂ przynosiïy Ci radoĂÊ, teraz sprawiajÈ Ci ból. KrÈĝysz gdzieĂ miÚdzy wĂciekïoĂciÈ i depresjÈ, poniewaĝ nie potrafisz okreĂliÊ, które z tych uczuÊ
mniej boli.
Oto prawdziwe odpowiedzi.
Kiedy czujesz siÚ tak po zwiÈzku, to czy naprawdÚ ma jakiekolwiek znaczenie, czy Twój partner byï psychopatÈ, socjopatÈ, narcyzem, czy po prostu draniem? Przyklejenie etykiety nie wpïywa
na to, co odczuwasz. Twoje uczucia sÈ okreĂlone. BÚdÈ trwaÊ, bez
wzglÚdu na to, jakiego sïowa uĝyjesz.
A oto, czego dowiadujesz siÚ z tych odczuÊ: ktoĂ wykorzeniï
Twoje ĝycie, wprowadzajÈc do niego nowy rodzaj niepokoju, którego
wczeĂniej nie odczuwaïeĂ. KtoĂ pokazaï Ci nowy zakres okropnych
emocji, które sprawiajÈ, ĝe trudno jest przetrwaÊ dzieñ. W czasie
trwania zwiÈzku mogïeĂ caïy czas odczuwaÊ napiÚcie czy wytrÈcenie z równowagi, zamartwiaïeĂ siÚ, ĝe dowolna pomyïka moĝe
zaprzepaĂciÊ relacjÚ. W desperacji porównywaïeĂ siÚ do innych ludzi,
próbujÈc odzyskaÊ naleĝne sobie miejsce u boku partnera.
Pytam ponownie: czy to, czy Twój partner z definicji jest psychopatÈ, ma znaczenie?
Masz juĝ wszystko, co powinieneĂ wiedzieÊ — oferujÈ Ci to
Twoje wïasne uczucia. CzuïeĂ siÚ przy nim okropnie, prawda? Dlaczego wiÚc w czasie trwania zwiÈzku nie wystarczyïo to, aby utwierdziÊ CiÚ w przekonaniu, ĝe nie ma dla niego miejsca w Twoim ĝyciu?
Poniewaĝ otoczono CiÚ troskÈ, byïeĂ idealizowany. Zastawiono
na Ciebie puïapkÚ, abyĂ wpadï w sidïa miïoĂci — najsilniejszej z ludzkich wiÚzi — dziÚki czemu ïatwiej daïo siÚ manipulowaÊ Twoimi
uczuciami.
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Osoby toksyczne warunkujÈ nas, abyĂmy ignorowali swojÈ intuicjÚ, a my musimy na nowo nauczyÊ siÚ jej ufaÊ. Zamiast osÈdzaÊ
na zewnÈtrz, musisz postrzegaÊ wewnÚtrznie. Kiedy zaczniesz skupiaÊ uwagÚ na wïasnych uczuciach, to w tym miejscu zacznie siÚ
proces terapeutyczny. A jeĂli jesteĂmy podobni, to oboje zgodzimy
siÚ co do prostej prawdy: dobrzy ludzie sprawiajÈ, ĝe czujesz siÚ
dobrze, a przez zïych czujesz siÚ ěle.
Od tego miejsca wszystko nabiera sensu.
Nie sïuchaj ludzi, którzy mówiÈ, ĝe Twoje uczucia powinny byÊ
caïkowicie niezaleĝne od otaczajÈcego CiÚ Ăwiata. JeĂli masz otwarte
serce, to coĂ takiego jest niemoĝliwe. Jako istoty ludzkie mamy niesamowity dar — zdolnoĂÊ do sprawiania, ĝe druga osoba czuje siÚ
wspaniale. Sïowem, gestem czy uĂmiechem. To wïaĂnie czyni Ăwiat
piÚknym. Niektórzy ludzie nazwaliby to miïoĂciÈ.
Ale Ty spotkaïeĂ kogoĂ, kto CiÚ skrzywdziï, kto manipulowaï tym
darem, aby sprawiÊ ból. A teraz chcesz wiedzieÊ, jak unikaÊ takich
ludzi, aby coĂ takiego drugi raz siÚ nie przytrafiïo. Martwisz siÚ, ĝe
staïeĂ siÚ hiperczujny — nieufny wobec wszystkich i wszystkiego,
co CiÚ otacza. Czujesz, ĝe potrzebujesz czegoĂ wiÚcej. CzegoĂ wiÚcej niĝ tylko intuicja.
To w tym miejscu chciaïbym Ci przedstawiÊ koncepcjÚ Staïej.
Twoja Staïa bÚdzie CiÚ koiÊ i chroniÊ przez caïÈ tÚ ksiÈĝkÚ, a potem
przez resztÚ Twojego ĝycia.
PomyĂl o kimĂ, kogo kochasz. O kimĂ, kto CiÚ ciÈgle inspiruje
i nigdy CiÚ nie zawodzi. To moĝe byÊ ktokolwiek — mama, bliski
przyjaciel, Twój kot, zmarïy bliski. NaprawdÚ, ktokolwiek. Moĝesz
uwaĝaÊ, ĝe nie masz w swoim ĝyciu Staïej. Ale nie, masz; moĝesz
jÈ nawet wymyĂliÊ. Wyobraě sobie wyĝszÈ siïÚ w swym umyĂle —
która koi Twoje serce, oferuje spokój. Jest kolorowa, peïna blasku
i ĝycia. UcieleĂniajÈca wszystko to, co cenisz najbardziej: empatiÚ, wspóïczucie, dobroÊ. Cudowny duch, który zawsze CiÚ obroni.
I gotowe, masz swojÈ StaïÈ.
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Teraz, kiedy masz juĝ swojÈ StaïÈ (namacalnÈ albo wyobraĝonÈ),
ja mam kilka pytañ. Czy Twoja Staïa sprawia, ĝe czujesz siÚ niepewnie? LÚkliwie? ZazdroĂnie? Czy ĝoïÈdek podchodzi Ci do gardïa, kiedy Staïa do Ciebie mówi? Kiedy nie znajduje siÚ w pobliĝu,
czy caïymi dniami analizujesz jej zachowanie i bronisz siÚ w hipotetycznej kïótni?
No jasne, ĝe nie.
Dlaczego nie? Dlaczego jedna lekcewaĝÈca osoba potrafi sprawiÊ, ĝe zwÈtpisz w caïe dobro w swoim ĝyciu? Jaka jest róĝnica
miÚdzy StaïÈ a luděmi, którzy sprawili, ĝe poczuïeĂ siÚ jak ĂmieÊ?
JeĂli nie potrafisz jeszcze odpowiedzieÊ na te pytania, to wiedz,
ĝe nie jesteĂ jedyny. I to wïaĂnie jest piÚkne. Nie musisz rozumieÊ,
dlaczego nie lubisz przebywaÊ w towarzystwie tej osoby. Masz swojÈ
StaïÈ i to wszystko, co musisz na razie wiedzieÊ. Szacunek do
samego siebie przyjdzie póěniej.
Twoja Staïa to osobisty sposób na przypominanie sobie, ĝe nie
oszalaïeĂ, nawet jeĂli czujesz siÚ, jakby caïy Ăwiat byï przeciwko
Tobie. Z czasem zaczniesz odfiltrowywaÊ ludzi, którzy sprawiajÈ,
ĝe czujesz siÚ ěle. UĂwiadomisz sobie, ĝe nie musisz trwaÊ przy
negatywnoĂci, kiedy masz swojÈ StaïÈ, która wyzwala u Ciebie
wszystko, co w Tobie najlepsze.
Kiedy poczujesz siÚ pewniej z tÈ koncepcjÈ, bÚdziesz gotów
zadaÊ najwaĝniejsze pytanie ze wszystkich: czy nie powinienem
odczuwaÊ tego samego komfortu wobec kaĝdej osoby w moim ĝyciu?
OczywiĂcie, ĝe tak! Zacznijmy wiÚc.
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