
Tu, na ziemi, zasadniczo wszyscy jesteśmy niedoskonali, poranieni, skrzywdzeni i pełni 

gniewu. Ale ta ludzka kondycja, tak dla nas bolesna i w pewnym sensie wstydliwa – gdyż 

kiedy okazuje się jacy naprawdę jesteśmy, czujemy się słabi – staje się znacznie bardziej 

znośna, gdy możemy ją dzielić z innymi: twarzą w twarz, słowami, za którymi widać pełne 

wyrazu ludzkie oczy 

 

Alice Walker Anything We Love Can Be Saved 

...Jest szósta wieczorem w środę, siedzę w kole z trzydziestoma innymi osobami, które 

zaczynają zajęcia w Klinice Redukcji Stresu. Przez pierwsze pół godziny rozmawiamy, 

poruszając się po powierzchni głębi jeszcze niewypowiedzianych, ale już dzielonych 

ludzkich doświadczeń. A potem, ramię przy ramieniu, schodzimy niżej(...) 

...Przed nami jeszcze dwadzieścia siedem historii. Dwadzieścia siedem osób. Wszyscy 

wiedzą mniej więcej, dlaczego tu są. Ale kiedy tak słuchamy i mówimy, ich wiedza się 

pogłębia. Tak samo jak moja. Nie mam raka okrężnicy, ani AIDS czy nawet wysokiego 

ciśnienia, i nie dochodzę do siebie po zawale. Ale wiem, że też jestem uzależniony od 

mnóstwa emocjonalnych i mentalnych stanów, czasami mam obsesję na punkcie zdrowia, 

a czasami kłócę się z dziećmi. Czasem też czuję wstyd na myśl o tym, jak inni odbiorą 

moją domniemaną słabość i niedoskonałość. Zatracam się powoli w zawierusze ich 

opowieści i w głębi serca czuję, że tak naprawdę nie różnimy się w jakiś znaczący 

sposób. Stan naszych organizmów może się wydawać chwilowo inny, ale oddziela nas 

tylko delikatna półprzezroczysta zasłona i tak naprawdę wszyscy jesteśmy pacjentami. 

Pacjentami tak jak w łacińskim patiens, wywodzące się od słowa pati, które wskazuje 

zarówno na naszą kondycję ludzką, jak i możliwość „doświadczania i znoszenia cierpień”. 

To właśnie nas łączy i stanowi olbrzymi wspólny potencjał. Jeśli dobrze go wykorzystamy, 

może stać się ogrodem, który da nam pełnię życia(...) 

...Pokazujemy sobie swoje rany. Nazywamy je, ale nie dajemy się im pokonać. Wręcz 

przeciwnie. Zwykła tendencja, by kłaść nacisk na „mój” ból i „moje” problemy ustępuje 

przed poczuciem zbiorowego doświadczenia i potrzebą wspólnego – choćby i krótkiego – 

życia i dzielenia się rzeczywistością. Doświadczamy spontanicznej mindfulness – 

świadomości, wspomaganej przez naszą wolę, by siebie nawzajem wysłuchać bez 

osądzania, bez dawania rad, bez sięgania po łatwe odpowiedzi czy tanie pociechy. 

Znajdujemy się dosłownie i w przenośni na swoich miejscach – być może nawet pewniej 

niż kiedykolwiek przedtem – zajmujemy się naszymi ranami, tak że stają się bardziej 



znośne, dzieje się to poprzez dzielenie się informacjami na ich temat, tak jak opisuje to 

Alice Walker: „…twarzą w twarz, słowami, za którymi widać pełne wyrazu ludzkie 

oczy”(...) 

...Chociaż jestem lekarzem i nauczycielem, to ta sytuacja przypomina mi, że raz jeszcze 

zaproszono mnie do wspólnej pracy. Jest to dla mnie na tyle ważne, że muszę sobie to 

wciąż przypominać. Mamy sześć tygodni na to, by przeszukiwać te obszary. Osiem 

tygodni, by wejść w przyspieszony cykl naszego życia, czemu początek dała wspólna 

wola, by przestąpić próg tej sali i zacząć. To nie jest tylko i c h praca, ale również moja. 

Każdy z nas jest wcieleniem mitu, który zawiera nie tylko rany Chirona, ale też jego 

wewnętrzną umiejętność wykorzystania trudności tak, by się całkowicie zmienić. 
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