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WSTÊP
Zadaniem niniejszej pracy jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak
przebiega facylitacja zmian w obszarze psychicznym i duchowym u osób religijnych bior¹cych udzia³ w warsztatach ¿ywego uczenia po³¹czonych z udzia³em
w sakramentach i modlitwach. Prezentowane opracowanie ma formê dwug³osu
psychologa z teologiem, wspó³pracuj¹cych przy tworzeniu cyklu warsztatów, których celem jest przygotowanie uczestników do uzdrowienia wewnêtrznego.
Warsztaty Psychoterapia a uzdrowienie w Biblii prowadzone s¹ w Domu Rekolekcyjnym Centrum Apostolstwa i Duchowoci Redemptorystów w Lubaszowej1.
Stanowi¹ one próbê integracji wymiaru cielesnego, psychicznego i duchowego
cz³owieka. Zainicjowany podczas nich proces facylitacji grupowej, przejawiaj¹cy siê w u³atwianiu innym ich nowych zachowañ, wspomagaj¹cy szukanie optymalnych dróg wyjcia z trudnych sytuacji czy relacji, nie koñczy siê z ustaniem
warsztatów. Niektórzy uczestnicy po nawi¹zaniu relacji osobowej podczas warsztatów pozostaj¹ w kontakcie bezporednim lub mailowym, na ró¿ne sposoby towarzysz¹ sobie przy tworzeniu i wypróbowywaniu nowych konstruktywnych
rozwi¹zañ. Odniesienia do warsztatów zawarte w tym artykule dotycz¹ sesji, jaka
mia³a miejsce w dniach 16-19 stycznia 2009 roku.
Celem warsztatów by³a pomoc w pokonaniu indywidualnych kryzysów oraz
barier, które stoj¹ na przeszkodzie w harmonijnym funkcjonowaniu cz³owieka
1

Zob. www.cadr.redemptor.pl
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w rodzinie i rodowisku zawodowym. Zajêcia warsztatowe, które prowadzi³ dr
Józef Szopiñski, stanowi³y pomoc w przygotowaniu uczestników do pe³nej modlitwy o uzdrowienie relacji z drugim cz³owiekiem i z Bogiem.
Punktem wyjcia do pracy by³ fragment Ewangelii wg w. Marka 10,46-52,
w którym opisane jest uzdrowienie lepca spod Jerycha. Uczestnicy wspólnie
rozwa¿ali tekst, a nastêpnie przez pantomimê i rysunek starali siê wyraziæ, w jaki
sposób go rozumiej¹. Osobiste dowiadczenie wiary oraz ¿ycia by³o przedmiotem dzielenia siê i pracy pod kierunkiem psychologa.
Za stronê duchow¹ warsztatów odpowiedzialny by³ o. Pawe³ Drobot. Praca
warsztatowa otwiera³a uczestników na dowiadczenie osobistej i wspólnotowej
modlitwy, a tak¿e na prze¿ycie sakramentu pojednania i pokuty. Centralnym
wydarzeniem duchowym warsztatów by³a celebracja Eucharystii oraz adoracja
Najwiêtszego Sakramentu po³¹czona z modlitw¹ o uzdrowienie.
Pierwsza czêæ artyku³u powiêcona bêdzie spojrzeniu na tematykê uzdrowienia z perspektywy psychologa, natomiast druga stanowiæ bêdzie opis tego
zagadnienia z perspektywy teologa, st¹d nieunikniona odmiennoæ jêzyka oraz
argumentacji w obu czêciach artyku³u.

I. ¯YWE UCZENIE
Psycholog przez swoj¹ pracê z ludmi stara siê wydobyæ tkwi¹cy w nich
potencja³, skierowaæ ich energiê na kreatywne sposoby postêpowania. Pierwszym
krokiem ku temu jest zdiagnozowanie przyczyn blokuj¹cych twórczy rozwój.
Natomiast sam proces diagnozy i twórczych zmian odbywa siê zarówno w kontakcie indywidualnym, jak równie¿ w spotkaniach grupowych. W czasie warsztatów wykorzystywana jest TZI2.
Jest to metoda pedagogiczna, któr¹ wypracowa³a Ruth Cohn w USA w latach 70. ubieg³ego wieku, opieraj¹c siê na psychologii humanistycznej oraz grupach encounter. Powszechnie bywa nazywana ¿ywym uczeniem. Popularna sta³a
siê przede wszystkim na obszarze krajów jêzyka niemieckiego i przynosi niezwyk³e efekty w grupach, zespo³ach i wspólnotach religijnych, w których uczestnicy
maj¹ wewnêtrzn¹ motywacjê uczenia siê oraz rozwoju. Respektuje potencja³
i znaczenie ka¿dego uczestnika oraz jest konkretyzacj¹ i realizacj¹ personalizmu
chrzecijañskiego. ¯ywe uczenie jest nie tylko teoretycznym opisem, ale u¿ytecznym modelem pedagogicznym pozwalaj¹cym na wprowadzanie r e a l i s t y c z n y c h z m i a n w procesie uczenia grupowego3. W przeciwieñstwie bowiem do
Die Themenzentrierte Interaktion  System Interakcji Tematycznej, Cohn, 1975.
J. Szopiñski, Kreatywnoæ mened¿erów a ich funkcjonowanie rodzinne osobowociowe i zawodowe, Kraków 2004.
2

3
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tradycyjnego, klasycznego uczenia nie koncentruje siê tylko na t e m a c i e, ale
równie¿ na p o t r z e b a c h u c z e s t n i k ó w oraz i n t e r a k c j i miêdzy nimi
w ramach r e a l n e g o k o n t e k s t u sytuacyjnego. Mo¿liwoæ spojrzenia na
temat od w³asnej strony rodzi zaanga¿owanie emocjonalne uczestników i realne
interakcje w zespole. Likwiduje dychotomiczny podzia³ na nauczaj¹cego i dystansuj¹cych siê na ró¿ne sposoby nauczanych4.
Potencja³, pomys³owoæ i kreatywnoæ prowadz¹cego nie s¹ pomniejszane
przez „pasywny opór” zgromadzonych na warsztatach osób, lecz powstaje nowa
jakoæ uczenia, w której zasadnicz¹ odpowiedzialnoæ za powstaj¹ce zmiany
p r z e j m u j ¹ u c z e s t n i c y5. Wprowadzenie dynamicznej równowagi pomiêdzy tematem, osob¹, grup¹ i otoczeniem sprzyja realizowaniu wspólnego celu
(tematu) przez prowadz¹cego i uczestników. Usprawnia to komunikacjê i dopuszcza do g³osu wieloæ form niewerbalnych, u³atwiaj¹c zrozumienie tematu osobom o ró¿nej modalnoci percepcyjnej.
Metoda ta jest praktykowana od 10 lat przez realizacjê tematów dla ró¿norodnych grup zawodowych6 w Polsce i krajach Europy rodkowo-Wschodniej.
Dotychczasowe dowiadczenia daj¹ nadziejê, ¿e metoda pedagogiczna ¿ywego
uczenia zostanie równie¿ przyjêta jako u¿yteczne narzêdzie dynamizowania ma³ych grup we wspólnotach religijnych oraz jako uniwersalne narzêdzie budzenia
pe³ni potencja³u w ludziach. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e odkryte talenty i zintegrowana duchowoæ uzewnêtrzni siê w przedsiêwziêciach gospodarczych. Choæ
¿ywe uczenie nie jest form¹ terapii grupowej, to niekiedy wyzwala efekty terapeutyczne.
Przedstawiona wy¿ej metoda zosta³a zastosowana do pracy nad tekstem biblijnym, opisuj¹cym uzdrowienie Bartymeusza. Jezus móg³ dokonaæ tego uzdrowienia bez wiedzy i wspó³pracy z niewidomym. Nie uczyni³ jednak tego, lecz
zada³ pytanie: „Co chcesz, abym ci uczyni³?” (Mk 10,51). Kiedy dokona³ uzdrowienia, mia³o ono wymiar ca³ociowy, objê³o bowiem przestrzeñ relacji cz³owieka do siebie samego, do innych ludzi oraz do Boga. Dokona³ tego w jednej chwili7. Uzdrowienie nie ograniczy³o siê jednie do likwidacji symptomów, lecz
zawiera³o aspekt integralny. £¹czy³o siê z obdarzeniem uzdrowionego poczuciem
spe³nienia i spokoju8.
4
Ten¿e, Educational Innovations in Inspiring the Fullness of Hulman Potential, in: Y. Taizir
(ed.), Exellent Education (in press), 2011.
5
R. Cohn, Von der Psychoanalyse zur Themenzentrierte Interaktion. Von der Behandlug
einzelner zu einer Pedagogik für alle, Stuttgart 1975.
6
Zob. www.jozefszopinski.pl
7
J. Müller, Mach mich sehend. Psychsomatische Heilung in der Bibel, in: P. Raab, Psychologie hilft glauben, Wien 1990, s. 74-83.
8
M.S. Roberts, Cuda Jezusa, Poznañ 2008.
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Etapy, które doprowadzi³y Bartymeusza do uzdrowienia przez Jezusa, mo¿na streciæ w nastêpuj¹cy sposób: (a) uwiadomienie sobie w³asnej choroby
i bezradnoci, (b) chêæ zmiany i zrzucenia z siebie ¿ebraczego p³aszcza, (c) wytrwa³oæ w pragnieniu bycia zdrowym, (d) decyzja pójcia za Nim.
W psychoterapii równie¿ musz¹ wyst¹piæ wyliczone wczeniej cztery etapy.
Jest to na ogó³ d³ugi, ¿mudny i powolny proces, gdzie poszczególne kroki powinny byæ wspólnie wypracowane. Na ka¿dym z nich mo¿e zostaæ uruchomiona
blokada przez cz³owieka pragn¹cego uzdrowienia.
Istnieje tak¿e pewien element, który ró¿nicuje uzdrowienie wewnêtrzne od
psychoterapii – kto jest mistrzem ukazuj¹cym now¹ drogê? Czy jest nim cz³owiek bogatszy jedynie o znajomoæ kilku narzêdzi psychologicznych i ukazuj¹cy wy³¹cznie perspektywê ludzk¹, czy te¿ Jezus Chrystus, Zbawiciel i Odkupiciel cz³owieka, wnosz¹cy zupe³nie inn¹, now¹ jakoæ ¿ycia, któremu ze spokojem
chory oddaje ca³¹ swoj¹ wewnêtrzn¹ przestrzeñ emocjonaln¹ i pozwala prowadziæ siê bez lêku przez ¿ycie?
Sesja wprowadzaj¹ca: jeste wa¿ny! jak masz na imiê, po co tu jeste?

Tradycyjny wyk³ad lub konferencja zaczyna siê zwykle od dobrej prezentacji tematu i koncentruje siê na niej. W istocie rzeczy to temat gromadzi ludzi
w jednym miejscu i czasie. W omawianej metodzie pracy oprócz tematu w a ¿ n a
j e s t k a ¿ d a o s o b a, jej kondycja psychiczna, jej oczekiwania dotycz¹ce tematu wiod¹cego.
Pierwsze spotkanie powiêcone by³o zapoznaniu siê z oczekiwaniami uczestników, prze³amaniu bariery obcoci i izolacji w gronie nieznanych osób. Jest
wiele sposobów, aby osi¹gn¹æ ten cel. Mo¿e to byæ krótka s³owna prezentacja
uczestników. Ten sposób nie dostarcza jednak wielu informacji o uczestnikach,
gdy¿ wchodz¹ oni najczêciej w szkolny szablon. Natomiast przedstawienie siê
symboliczne, np. odpowied na pytanie: Jaka jest pogoda w moim wnêtrzu?
lub który z przygotowanych przez prowadz¹cego obrazów oddaje ich nastrój,
pozwala wyjæ poza zdawkowe informacje. Ciekawym sposobem mo¿e byæ te¿
zaproponowanie uczestnikom, aby zechcieli wcieliæ siê w jaki przedmiot znajduj¹cy siê w tym pomieszczeniu, np. ptaka, zwierzê, rolinê. Pomocne mo¿e byæ
zrobienie wizytówki, która w sposób pomys³owy powinna powiedzieæ co istotnego i wa¿nego o ka¿dej osobie. Takie sposoby prezentacji czyni¹ i wydobywaj¹
z bezimiennej grupy wielk¹ ró¿norodnoæ i ukazuj¹ bogactwo historii konkretnych uczestników oraz sprawy, z którymi przybywaj¹.
Celem tej pracy jest te¿ rozszerzenie intelektualno-werbalnych form wyrazu
i uruchomienie emocji oraz jêzyka niewerbalnego. Pierwsza sesja pokazuje gotowoæ i otwartoæ do komunikacji swoich tematów lub wewnêtrzne bariery oraz
tendencje do ograniczania w³asnej przestrzeni. Na niej uczestnicy wykonuj¹ wi-
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zytówki. Wielkoæ i rodzaj wybranej karty na wizytówkê, dobór koloru do zapisania imienia, umiejscowienie swojego imienia w k¹cie kartki b¹d na rodku –
sposób zagospodarowania przestrzeni s¹ wa¿nymi informacjami o kondycji psychicznej uczestnika. Odczytanie i zwrócenie uwagi na drobiazgi zaznaczone na
kartce jest dla wszystkich æwiczeniem uwra¿liwienia na rolê komunikacji niewerbalnej oraz sposób autoprezentacji.
Dla ilustracji jeden przyk³ad. Dagmara (oko³o 35 lat) nakreli³a du¿ymi, stabilnymi literami swoje imiê na rodku wizytówki. Wewn¹trz liter narysowa³a dwa
znaczki ilustruj¹ce przeciwstawne emocje J i L. U do³u wizytówki przedstawi³a góry  swoj¹ pasjê, w górnym lewym rogu skrzypce z porwanymi strunami.
Przyby³a z drugiego koñca Polski, odbywaj¹c d³ug¹ podró¿. Robi³a wra¿enie nieobecnej i zbuntowanej. Z zadowoleniem odebra³a to, ¿e prowadz¹cy zwróci³ na
ni¹ uwagê. Ujawni³a, ¿e jej marzeniem by³a gra na skrzypcach, ale w przesz³oci
rodzice nie zaakceptowali jej zainteresowañ, sk³aniaj¹c j¹ do wyboru studiów
technicznych, które dawa³yby solidniejsze podstawy utrzymania. W czasie nastêpnych sesji bêdzie konfrontowana ze swoim sta³ym, powtarzanym wzorem
zachowania – buntem. Prowadz¹cy pokaza³ jej mo¿liwoæ wp³ywu i wyboru –
naprawienia skrzypiec i grania dla siebie. Zachêci³ j¹ do zabrania skrzypiec, jeli
przyjedzie kolejny raz na warsztaty.
Jezus czyni cuda dzi

Drugi dzieñ warsztatów rozpocz¹³ siê æwiczeniem, w którym uczestnicy
mogli fizycznie, namacalnie zobrazowaæ emocje, jakie nasunê³y im siê w trakcie
s³uchania fragmentu muzycznego. Mo¿na by³o zaobserwowaæ bogate spektrum
form: od swobodnego pl¹sania w rytm muzycznych taktów, poprzez zupe³ne zastygniêcie w bezruchu i skupienie siê na swoich mylach i skojarzeniach. Nastêpnie uczestnicy próbowali te same prze¿yte emocje wyraziæ bezs³ownie, maluj¹c
obrazy. Dla jednych obcowanie z t¹ muzyk¹ by³o okazj¹ do ws³uchania siê
w siebie, czasem na relaks, dla innych ród³em strachu przed omieszeniem, nawet wrêcz buntu przeciw nieznanym praktykom psychologicznym.
Propozycja przedstawienia siê bez s³ów za pomoc¹ kreatywnie sporz¹dzonej
wizytówki, poruszanie siê w przestrzeni fizycznej w rytm muzyki, namalowanie
odczuæ zwi¹zanych z jej prze¿ywaniem by³y próbami poszerzenia jêzyka werbalnego, logicznego, którym zasadniczo pos³uguj¹ siê wszystkie szczeble edukacji, o jêzyk niewerbalny – mowê ca³ego cia³a oraz emocji.
Po takich próbach rozszerzenia percepcji – odbioru wszystkimi zmys³ami,
uczestnicy wprowadzeni zostali w kulminacyjny punkt dnia – odczytanie tekstu
wed³ug w. Marka 10,46-52. Uwa¿na i wnikliwa lektura tekstu pokaza³a, ¿e Bartymeusz poprzedzi³ cud Jezusa solidnym wewnêtrznym przygotowaniem i wykonan¹ prac¹: (a) uzna³ swoj¹ bezradnoæ i bezsilnoæ wobec kalectwa, (b) chcia³
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siê rozstaæ ze swoim stanem, który obrazuje ¿ebraczy p³aszcz, (c) by³ wytrwa³y
i nie da³ siê odwieæ od swojego zamiaru, (d) zdecydowa³ siê pójæ now¹ drog¹.
Najpierw by³a próba s³ownego wyra¿enia tego, co szczególnie uderzy³o
uczestników w tym opisie. Dzielenie siê zaczê³a Lucyna. Jako kwalifikowany
przewodnik po Ziemi wiêtej przez szczegó³owy opis geograficzny stworzy³a
specyficzne ramy dla us³yszanego tekstu. Józef podkreli³, ¿e wra¿enie wywar³a
na nim zwiêz³oæ jêzyka metaforycznego. Odrzucenie starego p³aszcza wyra¿a
gotowoæ do zmiany ca³ego dotychczasowego stylu ¿ycia, zmianê postawy zale¿nej od litoci innych na postawê aktywnego wp³ywu na swój los. Wspó³czesne osi¹gniêcia nauk spo³ecznych mówi¹, ¿e nie mo¿na wprowadziæ nowych zachowañ u ludzi, jeli nie pozbêd¹ siê starych. A tu zosta³o to tak krótko i zwiêle
powiedziane.
Po tym etapie intelektualnych rozwa¿añ, gdzie w sposób widoczny rozwinê³a siê i wzros³a aktywnoæ uczestników, zosta³a stworzona mo¿liwoæ zmiany
jêzyka wyrazu. By³o to odegranie biblijnej sceny us³yszanej przed chwil¹. Przed
przedstawieniem scenki nast¹pi³o wyodrêbnienie poszczególnych ról. Obok tak
oczywistych w tej historii postaci, jak Jezus i Bartymeusz, uczestnicy wybrali
role drugoplanowe. Znamienny by³ fakt, ¿e w postaæ Bartymeusza wcieli³o siê
a¿ 5 osób. Ka¿da z nich prze¿ywa³a i wyra¿a³a tê postaæ inaczej. Jedni g³ono
i aktywnie nawo³ywali Jezusa, a gdy ju¿ stanêli przed Jego obliczem, d³ugo wyra¿ali swoje proby i b³agania. Inni w milczeniu czekali, a¿ On sam zwróci na
nich swoj¹ uwagê i podejdzie do nich. Zdawaæ by siê mog³o, ¿e kiedy prosz¹cy
dost¹pi³ ³aski, której pragn¹³, jego pierwszym gestem bêdzie zdjêcie opaski
z oczu, która czyni³a go realnie niewidomym. Okaza³o siê natomiast, ¿e niektórzy z uzdrowionych wci¹¿ w starym p³aszczu, z opask¹ na oczach cieszyli siê
z przejrzenia i ruszali w ¿ycie, chwal¹c Boga za cud, którego namacalnie nie
przyjêli. Ten szczególik zupe³nie uszed³ ich uwadze, ale na to zwrócili uwagê
wspó³uczestnicy. Opisywana sytuacja pokazuje, jak jedni ucz¹ siê od drugich, inspirowani s¹ do g³êbszego odczytania swojej wewnêtrznej sytuacji, przypieszaj¹ wewnêtrzny proces przemiany.
Nastêpnym etapem pracy by³a wspólna refleksja nad prze¿yciami uczestników grupy wi¹¿¹cymi siê z odegran¹ scenk¹, przybran¹ postaci¹, dowiadczeniem siebie jako prosz¹cego o uzdrowienie b¹d obdarzaj¹cego nim. Dla zintensyfikowania aktywnoci wszyscy uczestnicy spotkania mieli szansê zastanowiæ
siê nad swoj¹ relacj¹ z Bogiem.
Kolejnym krokiem pracy by³o malowanie indywidualnej wizji tej relacji.
Powstawa³y pe³ne emocji obrazy, ukazuj¹ce: proces odrzucania p³aszcza, gotowoæ zbli¿enia siê do Jezusa lub te¿ stanie daleko i czekanie, a¿ On przyjdzie. Ta
konkretyzacja zaskakiwa³a i zadziwia³a samych autorów obrazów. Twórca obrazu musia³ bowiem zadaæ sobie pytanie, czy naprawdê chce uzdrowienia? Dzi?
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Teraz? Czy te¿ mo¿e dopiero kiedy? Przecie¿ mam oczy. Mo¿e to nie dla mnie!
Ale czy widzê? Mo¿e podobnie jak Hagar, wypêdzona na pustyniê przez Abrahama (Rdz 21,14-20), siedzê i p³aczê? Umieram z pragnienia i nie widzê stoj¹cej
opodal studni9? Czy czujê? Czy s³yszê, co mówi¹ do mnie bliskie osoby? Jeli
chcê uzdrowienia teraz, to dlaczego malujê Jezusa Chrystusa w przestrzeni kartki najdalej od siebie, jak tylko mo¿na? Albo te¿ dlaczego miêdzy mn¹ a Jezusem
namalowa³em ró¿ne postacie, które niejako utrudniaj¹ mi dostêp do Niego i kontakt z Nim?
Tak otwieraj¹ce æwiczenia wywo³a³y u niektórych uczestników uczucie niepewnoci, zamieszania. Dlatego zaproponowano ca³ej grupie podzia³ na trzy podgrupy, gdzie w atmosferze intymnoci ka¿dy móg³ wyraziæ swoje przeszkody
w stworzeniu bliskiej relacji z Bogiem. Mo¿liwoæ podzielenia siê swoimi prze¿yciami oraz przyjêcia dowiadczeñ innych ludzi pozwoli³a niektórym uczestnikom zobaczyæ nowy wymiar tej relacji, otworzyæ siê na nowe dowiadczenie. Zapewne wa¿nym prze¿yciem dla wszystkich by³a mo¿liwoæ konfrontacji
w³asnych wyobra¿eñ na temat osobistej relacji z Bogiem z konkretnymi barierami ograniczaj¹cymi j¹. To spotkanie z drugim cz³owiekiem, sob¹ i Bogiem zakoñczy³o drugi dzieñ warsztatów.
Rozstanie siê uczestników i podsumowanie

Chc¹c krótko scharakteryzowaæ specyfikê tej metody pracy, nale¿y zwróciæ
uwagê na szczególne wyznaczniki pracy grupowej: (a) respektowanie i uwzglêdnienie si³y, dowiadczeñ, talentów i mo¿liwoci wszystkich uczestników; dowiadczenie, potencja³ lidera jest tu wzbogacony przez ró¿norakie dowiadczenie uczestników; (b) wykorzystanie ró¿norodnoci form wyrazu w osi¹ganiu
i realizacji wspólnego celu (tematu); (c) mo¿liwoæ stworzenia interdyscyplinarnoci: po³¹czenie teologii, pedagogiki, medycyny, ekonomii, a w szczególnoci
psychoterapii z koncepcj¹ biblijnego uzdrowienia.
Respekt i szacunek dla tematów uczestników, bez odchodzenia od tematu
wiod¹cego, stwarza realne relacje i wiê miêdzy uczestnikami. Dlatego istotna
jest sesja zamykaj¹ca spotkanie, gdzie uczestnicy otwarcie mog¹ wyraziæ swoje
uczucia, podzieliæ siê swoimi odkryciami i zabieranym dowiadczeniem, podziêkowaæ innym za inspiracjê oraz po¿egnaæ siê.
Istota interwencji prowadz¹cego warsztaty polega przede wszystkim na
stworzeniu k o r z y s t n y c h w a r u n k ó w dla wszystkich uczestników, aby
móg³ zaistnieæ kreatywny proces miêdzy uczestnikami spotkania. Nastêpuje stopniowe przygotowywanie cz³onków grupy i wiadome wprowadzanie nowych elementów rozszerzaj¹cych ich zdolnoci percepcyjne. Do znanego jêzyka intelek9

K. Gebert, Komentarze do Tory, Kraków 2004.
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tualnego stopniowo s¹ wprowadzane formy emocjonalne. Od pierwszej chwili na
wiele sposobów podkrelane jest znaczenie ka¿dego uczestnika, jego sytuacja,
potrzeby. Zaanga¿owanie i zewnêtrzna aktywnoæ prowadz¹cego ustêpuje miejsca zaanga¿owaniu i aktywnoci coraz wiêkszej liczby uczestników. Wyæwiczona w czasie wieloletniego procesu edukacyjnego pasywnoæ stopniowo siê kurczy i jest zastêpowana przez poczucie sprawczoci w sferze psychicznej, które
rozszerza siê na inne sfery10.
Dotychczasowy opis uwzglêdnia³ analizê tematu, znaczenie osoby, budowan¹ wiê grupy lub wspólnoty. Nale¿y jeszcze dodaæ choæby kilka s³ów o otoczeniu. Ono równie¿ w pewien sposób inspiruje i tworzy konkretne ramy.
Dom w Lubaszowej usytuowany jest w niezwykle piêknej, górskiej okolicy,
daje niejako mo¿liwoæ spojrzenia z góry na swoje codzienne sprawy. Otaczaj¹ce szczegó³y sta³y siê tak¿e inspiracj¹ do wspólnej pracy. Wiele osób zwróci³o
uwagê na le¿¹cy w holu wielki kabaczek. Sta³ siê on inspiracj¹ do metaforycznej
zabawy zamykaj¹cej spotkanie, polegaj¹cej na rzucaniu nim w kole do wybranej
osoby z przes³aniem: Zabierz st¹d te dobre nasiona i posad je w swoim ogrodzie! Niektórzy chwytali go swobodnie, bawi¹c siê jak pi³k¹, ale jedna osoba
upuci³a, boj¹c siê zgniecenia go.
Na koniec nasuwa siê pytanie o naukowe kryteria pomiaru zmian w sposobie
funkcjonowania uczestników warsztatów. Po pierwsze, trzeba podkreliæ specyfikê sytuacji. Uczestnicy decyduj¹ siê na udzia³ w warsztatach w nadziei uzdrowienia. Proponowanie im w tej sytuacji wype³niania formularzy budzi zastrze¿enia
etyczne, gdy¿ oni przybyli w innym celu. By³oby to narzucanie im celu prowadz¹cego, który chce zrealizowaæ swój projekt badawczy.
Po drugie, warsztaty rozwijaj¹ kreatywne zachowania zarówno w ¿yciu zawodowym, jak równie¿ w ¿yciu codziennym. Metodologia badañ zachowañ kreatywnych jest bardzo bogata i zró¿nicowana11. Zastosowanie metody ilociowej
by³oby przyciêciem wszystkich do jednego formatu. St¹d metoda jakociowa,
koncentracja na n=1 wydaje siê najw³aciwszym rozwi¹zaniem w tym kontekcie. Gruber i Davis (1988), broni¹c wartoci naukowej studium przypadku, argumentuj¹, ¿e indywiduum jest tego warte (the individual is worth knowing).
Medytacja poranna, Eucharystia, modlitwa o uzdrowienie rozszerzy³y wymiar
warsztatów psychologicznych i wnios³y w nie now¹ jakoæ. Niejako neutralne
æwiczenia otwar³y uczestników na prze¿ywanie Biblii wszystkimi zmys³ami.
10
Zob. J. Szopiñski, Wewnêtrzne bariery kariery zawodowej kobiet, w: Nowa ekonomia a spo³eczeñstwo, red. S. Partycki, Lublin 2006, s. 191-197; ten¿e, Przedsiêbiorczoæ  aspekty wewnêtrzne
i zewnêtrzne, w: Uwarunkowania rozwoju przedsiêbiorczoci i innowacji, red. T. Pa³aszewska-Reindl,
T. Szot-Gabry, Kielce 2008, s. 97-104; A.L. Rowse, Anglia w epoce el¿bietañskiej, Warszawa 1975;
D. Prager, Happiness Is a Serious Problem, New York  London  Toronto  Sydney 1999.
11
J. Szopiñski, Creativity in Managers, Kielce 2007, s. 15.
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II. W£ASNY UDZIA£ W CUDOWNYM UZDROWIENIU
Na kartach Pisma w. poznajemy liczne przyk³ady obdarzenia ³ask¹ zdrowia
zarówno indywidualnych osób, jak i grup ludzi. W wiadectwach o ¿yciu i dzia³alnoci Jezusa, jakie zawarte s¹ w Nowym Testamencie, czytamy, ¿e zosta³ On
namaszczony przez Boga (zob. £k 3,16-17; Dz 10,38). Jezus Chrystus przyszed³
na ziemiê, aby og³aszaæ Królestwo Bo¿e oraz daæ jego pocz¹tek na ziemi. Sam
Jezus tak przedstawia program swojej misji: Duch Pañski spoczywa na Mnie,
poniewa¿ Mnie namaci³ i pos³a³ Mnie, abym ubogim niós³ dobr¹ nowinê, wiêniom g³osi³ wolnoæ, a niewidomym przejrzenie; abym ucinionych odsy³a³ wolnymi (£k 4,18). W czasie swojej ziemskiej dzia³alnoci dokonywa³ tego przez
nauczanie – g³oszenie Ewangelii, czynienie znaków pe³nych mocy (uzdrowienia
oraz uwolnienia ludzi od mocy z³ych duchów), przebaczenie oraz odpuszczenie
grzechów. Najwa¿niejszym wydarzeniem misji Jezusa by³a Jego mêka, mieræ
i zmartwychwstanie, poprzez które definitywnie pokona³ moc szatana oraz konsekwencjê grzechu, jak¹ jest mieræ. Ka¿dy cz³owiek, który uwierzy i przyjmie
Jezusa jako swojego Zbawiciela, w³¹czony zostaje w tê dynamikê zwyciêstwa
nad mierci¹ i grzechem oraz staje siê dziedzicem Królestwa Bo¿ego (zob. Rz
10,9-10).
Uzdrowienia dokonywane przez Jezusa stanowi¹ znaki Jego boskiej mocy
oraz tego, ¿e ju¿ tutaj, na ziemi rozpoczyna siê Królestwo Niebieskie. Wród
uzdrowieñ dokonanych przez Niego mo¿emy wyró¿niæ takie, które dotycz¹
cia³a cz³owieka, jak np. uzdrowienie 10 trêdowatych (zob. Mk 10,45-52). Innym rodzajem uzdrowieñ s¹ takie, podczas których otrzymane zdrowie fizyczne po³¹czone jest z przebaczeniem i odpuszczeniem pope³nionych grzechów,
np. uzdrowienie paralityka (zob. Mt 9,2-7). Wystêpuj¹ tak¿e uzdrowienia, bêd¹ce konsekwencj¹ wyrzucenia przez Jezusa z ludzi z³ych duchów, np. uwolnienie i uzdrowienie cz³owieka opêtanego przez ducha nieczystego (zob. Mk
5,2-13). Niejednokrotnie te czynniki wystêpuj¹ razem i trudno jest oddzieliæ jeden od drugiego. Takim przyk³adem jest uzdrowienie kobiety opanowanej przez
ducha niemocy (zob. £k 13,1-13). We wszystkich sytuacjach uzdrowienia dokonywane s¹ dziêki mocy i w³adzy otrzymanej przez Jezusa od Boga Ojca (zob.
Mt 12,28; J 5,36-37).
Nie dokonuj¹ siê one jednak bez decyzji i woli cz³owieka oraz jego wewnêtrznej otwartoci. Ze strony ludzi wymagana jest wiara. Tam, gdzie Jezus nie
znajduje wiary, nie dokonuje uzdrowieñ (zob. Mt 13,57-58). Uzdrowienia s¹ wiêc
wynikiem osobistej wiêzi cz³owieka z Jezusem. Maj¹ one wymiar relacji osobowej ze Zbawicielem.
Jak ju¿ wspominano w pierwszej czêci pracy, Bartymeusz znajdowa³ siê
w sytuacji bez wyjcia. Mimo to wierzy³, ¿e Jezus mo¿e go uzdrowiæ. Obok wiary
nale¿y zwróciæ tak¿e uwagê na jego wytrwa³oæ i wrêcz natrêctwo w proszeniu
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o uzdrowienie. S³owa, jakie wypowiada, wiadcz¹ o tym, ¿e nie uznaje w Jezusie jedynie cudotwórcy czy maga, lecz rozpoznaje w nim Syna Bo¿ego i Mesjasza, którego oczekiwa³ Naród Wybrany. Jego modlitwa zostaje wys³uchana i zostaje uzdrowiony.
Na przyk³adzie uzdrowienia Bartymeusza mo¿emy wyró¿niæ pewne charakterystyczne cechy uzdrowieñ w Biblii. Na centralnym miejscu znajduje siê Jezus
Chrystus – Syn Bo¿y, Mesjasz i Zbawiciel. On jest tym, który dokonuje uzdrowienia cz³owieka. Jezus Chrystus da³ swoim uczniom obietnicê, ¿e nie pozostawi ich samych, ¿e po Jego odejciu pole im Ducha wiêtego (zob. J 14,16-17).
Tak te¿ siê sta³o w dniu Piêædziesi¹tnicy. Duch wiêty dzia³a równie¿ dzisiaj
i dlatego Jezus tak¿e dzisiaj dokonuje uzdrowieñ. Dotycz¹ one zarówno cia³a,
psychiki, jak i ducha cz³owieka.
Uzdrowienie w ujêciu biblijnym a integralna wizja cz³owieka

Cz³owiek stanowi integraln¹ ca³oæ sk³adaj¹c¹ siê z cia³a, psychiki i ducha
(zob. 1 Tes 5,23). Katechizm Kocio³a katolickiego w taki sposób definiuje tê
rzeczywistoæ: Jednoæ cia³a i duszy jest tak g³êboka, ¿e trzeba uwa¿aæ duszê
za «formê» cia³a; oznacza to, ¿e dziêki duszy cia³o utworzone z materii jest cia³em ¿ywym i ludzkim; duch i materia w cz³owieku nie s¹ dwiema po³¹czonymi
naturami, ale ich zjednoczenie tworzy jedn¹ naturê12.
Istniej¹ choroby, które dotycz¹ wymiaru fizycznego cz³owieka, zranienia
natury emocjonalnej oraz zranienia duchowe. Poniewa¿ cz³owiek jest jedn¹ ca³oci¹, to rana w jednej z tych dziedzin powoduje, ¿e ca³y cz³owiek odczuwa cierpienie13. Cierpienie fizyczne ma wp³yw na sferê emocjonaln¹ i duchow¹; zaburzenia emocjonalne i psychiczne wp³ywaj¹ na wymiar somatyczny oraz duchowy
cz³owieka. Równie¿ urazy i zranienia duchowe wynikaj¹ce z niew³aciwego obrazu i dowiadczenia Boga w ¿yciu cz³owieka negatywnie oddzia³uj¹ na jego
sferê cielesn¹, emocjonaln¹ oraz psychiczn¹. W integralnej wizji jednostki mo¿emy wyró¿niæ cztery zasadnicze formy uzdrowienia: (a) uzdrowienie fizyczne,
które dotyczy choroby fizycznej lub kalectwa; (b) uzdrowienie psychiczne ze
zranieñ ludzkiej psychiki; (c) uzdrowienie duchowe, które polega g³ównie na
uzdrowieniu z grzechu i otwiera cz³owieka na nowo do relacji z Bogiem;
(d) egzorcyzm i uwolnienie14.
W czasie warsztatów w Lubaszowej uczestnicy zostali zaproszeni, aby otworzyli siê na proces uzdrowienia, opieraj¹c siê na integralnej wizji cz³owieka, któStolica Apostolska, Katechizm Kocio³a katolickiego, 365.
Zob. L. Thomas, J. Alkire, Pos³uga uzdrowienia. Podrêcznik, £ód 2007.
14
Zob. Komisja Doktrynalna Miêdzynarodowej S³u¿by Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, Wskazówki do pos³ugi modlitw¹ o uzdrowienie, £ód 2008.
12

13
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ra obejmuje wymiar cielesny, psychiczny i duchowy. Bior¹cy udzia³ w warsztatach deklarowali siê jako wierz¹cy w Boga. Ka¿dy z uczestników mia³ osobiste
dowiadczenie wiary, które trudno jest zmierzyæ w sposób empiryczny. Jednak
na podstawie tej wiary, specyficznej i odmiennej dla ka¿dej z osób, zosta³a im
zaproponowana droga uzdrowienia wewnêtrznego, jakiego dokonuje Bóg.
Pismo wiête w bezporedni sposób nie wspomina o uzdrowieniu wewnêtrznym. Jednak na podstawie s³ów Jezusa w Nazarecie, gdzie mówi o celu swojej
misji jako o leczeniu ran serc z³amanych (£k 4,18), mo¿emy wskazaæ, ¿e
w wieloci obszarów, jakie potrzebuj¹ uzdrowienia, istnieje równie¿ uzdrowienie wewnêtrzne. Polega ono na uzdrowieniu zranieñ, jakie dana osoba nosi
w sercu, wywo³anych brakiem mi³oci, uczucia, opieki, ponadto lêkami, nienawici¹, doznan¹ przemoc¹ lub grzechem. Uzdrowienie takie ma trzy p³aszczyzny
dotycz¹ce relacji. Jest to wiêc uzdrowienie relacji z Bogiem, z blinim i ze sob¹
samym. Papie¿ Benedykt XVI tak pisze na ten temat: Leczenie stanowi istotny
wymiar pos³annictwa aposto³a i chrzecijañskiej wiary w ogóle. Euglen Biser
nazywa chrzecijañstwo wrêcz r e l i g i ¹ t e r a p e u t y c z n ¹ – religi¹ przywracania zdrowia. Okrelenie to pojmowane w nale¿ytej g³êbi mieci w sobie ca³¹
treæ odkupienia15.
Praca z psychologiem stanowi³a wa¿ny element procesu uzdrowienia. Aby
Ewangelia mia³a moc zbawcz¹ w ¿yciu cz³owieka, powinna byæ zakorzeniona
w ¿yciu danej osoby. To zakorzenienie nie polega jedynie na poznaniu prawdy
o Bogu, lecz tak¿e na poznaniu prawdy o sobie samym. Jest ono wa¿nym krokiem do otwierania siê na dowiadczenie obecnoci Boga. Te dwie dynamiki: poznanie siebie oraz poznanie i przyjêcie Chrystusa do w³asnego ¿ycia, stanowi¹
elementy procesu uzdrowienia, o jakim mówi Biblia.
Jan Pawe³ II w encyklice Redemptor hominis tak pisze na ten temat:
Cz³owiek, który chce zrozumieæ siebie do koñca  nie wedle jakich tylko doranych,
czêciowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej
w³asnej istoty  musi ze swoim niepokojem, niepewnoci¹, a tak¿e s³aboci¹ i grzesznoci¹, ze swoim ¿yciem i mierci¹, przybli¿yæ siê do Chrystusa. Musi niejako
w Niego wejæ z sob¹ samym, musi sobie przyswoiæ, zasymilowaæ ca³¹ rzeczywistoæ Wcielenia i Odkupienia, aby siebie odnaleæ16.

Tak wiêc, aby prosiæ Chrystusa o uzdrowienie, potrzebne jest rozeznanie stanu siebie samego i powierzenie go Chrystusowi w modlitwie.
Wspó³czesna nauka o cz³owieku, do jakich zaliczamy psychologiê i pedagogikê, stanowi¹ w tej dziedzinie znaczn¹ pomoc. Pomagaj¹ one bowiem cz³owie-

15
16

Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, Kraków 2007.
Jan Pawe³ II, Redemptor hominis, 10.
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kowi w poznaniu siebie samego. Uzdrowienie w Biblii nie zatrzymuje siê jednak
na wymiarze cia³a i psychiki ludzkiej, lecz przenika obszar ducha cz³owieka.
Ni¿ej zostanie opisany w uproszczony sposób proces duchowego uzdrowienia,
który proponowany jest uczestnikom w czasie trwania warsztatów.
Proces uzdrowienia wewnêtrznego

Zasadnicz¹ rolê w uzdrowieniu wewnêtrznym odgrywa S³owo Bo¿e. Jest ono
zawarte na kartach Pisma w. i ma moc uzdrawiania. S³owo to staje siê obecne
i aktualne wród ludzi dziêki temu, ¿e jest g³oszone (Rz 10,14-17). Celem g³oszenia jest ukazanie obecnoci Boga w ¿yciu cz³owieka. To w³anie osobiste dowiadczenie tej obecnoci przez cz³owieka jest zasadniczym elementem terapeutycznym uzdrowienia duchowego. W czasie warsztatów S³owo Bo¿e g³oszone
jest w czasie liturgii, objaniane w homilii, a tak¿e osobicie prze¿ywane w trakcie prowadzonych medytacji17. Szczególn¹ form¹ g³oszenia, która stanowi o specyfice proponowanych warsztatów, jest praca nad tekstem biblijnym metod¹ ¿ywego uczenia, o czym by³a mowa w pierwszej czêci artyku³u.
Kolejnym elementem na drodze uzdrowienia jest bezporednie zwrócenie siê
osoby chorej do Boga. Dokonuje siê to na modlitwie. Obok zajêæ warsztatowych
w grupie, które prowadzi psycholog, ka¿dy z uczestników ma czas na modlitwê osobist¹ w ciszy przed Najwiêtszym Sakramentem. Jest równie¿ przestrzeñ na wspóln¹
modlitwê, której towarzyszy piew. Istot¹ modlitwy o uzdrowienie jest doprowadzenie osoby, która siê modli, lub ca³ej grupy ludzi do postawienia na pierwszym miejscu Boga, a nie koncentrowanie siê na w³asnej s³aboci, grzechu czy chorobie.
W praktyce dokonuje siê to w czasie modlitwy uwielbienia (zob. £k 1,46-55).
Niejednokrotnie nie jest to ³atwe dla uczestników terapii duchowej, poniewa¿ cierpienie oraz ból, jakie powoduje choroba lub grzech, przeszkadzaj¹
w zaufaniu i os³abiaj¹ nadziejê na wyleczenie. W czasie modlitwy wa¿ne jest,
aby osoba modl¹ca siê stanê³a w prawdzie o sobie samej przed Bogiem, czyli
ufnie powierzy³a Bogu problem, z jakim przychodzi. Prowadz¹cy modlitwê stara
siê doprowadziæ uczestników do podjêcia decyzji zaproszenia do swojego ¿ycia
Jezusa i og³oszenia Go Panem i Królem swojego ¿ycia przesz³ego, teraniejszego
oraz przysz³ego. Jest to wa¿ne, poniewa¿ tym, który uzdrawia, jest Jezus. Je¿eli
cz³owiek podda pod Jego panowanie wszystkie obszary ¿ycia, bêdzie móg³ On
swobodnie dzia³aæ i uzdrawiaæ (zob. Rz 10,13).
Jezus dzia³a aktualnie przez Swojego Ducha, dlatego w czasie modlitwy
o uzdrowienie wzywany jest nieustannie Duch wiêty, aby przenika³ cia³o, uczucia, emocje, wiadomoæ oraz podwiadomoæ, a tak¿e sferê duchow¹ modl¹cych
siê (zob. 1 Kor 12,3).
17

Medytacje wg metody w. Alfonsa de Liguori.
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W zale¿noci od okolicznoci osoba, która prosi o uzdrowienie, mo¿e zostaæ
wsparta przez modlitwê wspólnoty. Jedn¹ z form modlitwy wspólnotowej jest
tzw. modlitwa wstawiennicza. Polega ona na tym, ¿e osoby przygotowane do
takiej formy pos³ugi modl¹ siê indywidualnie wraz z dan¹ osob¹ w intencji, któr¹ ona im powierza. W czasie trwania warsztatów jest mo¿liwoæ skorzystania
z takiej formy modlitwy, która prowadzona jest przez przygotowany do tej pos³ugi zespó³ pod przewodnictwem kap³ana.
Wa¿nymi rodkami w procesie uzdrowienia wewnêtrznego s¹ sakramenty
uzdrowienia, do których zaliczamy sakrament pojednania i pokuty oraz namaszczenia chorych18. Ka¿dy pope³niony grzech zadaje ranê cz³owiekowi. Mo¿e to byæ
grzech osobisty, jak równie¿ taki, jakiego dowiadczamy ze strony drugiego cz³owieka. Aby zostaæ uwolnionym z grzechu, cz³owiek potrzebuje przebaczenia. Aby
rana zosta³a uleczona, potrzebne jest uzdrowienie. Sakrament pojednania i pokuty
jest sakramentem uzdrowienia. Dlatego te¿ zachêca siê osoby, które otwieraj¹ siê
na proces uzdrowienia, do prze¿ycia tego sakramentu przed przyst¹pieniem do
modlitwy o uzdrowienie. Jego rola polega na uwolnieniu od przywi¹zania do grzechu i dowiadczenia odpuszczenia go przez Jezusa. Otwiera to cz³owieka na uzdrowienie cia³a oraz uczuæ i emocji. Drugi sakrament uzdrowienia to namaszczenie
chorych, który stanowi rodek pomocy dla cz³owieka, aby ul¿yæ mu w cierpieniu.
Warto tak¿e zaznaczyæ, ¿e w procesie uzdrowienia i prze¿yciu samej modlitwy wa¿ne jest rozeznanie obszaru, jaki potrzebuje uzdrowienia. Do tego pomocne jest towarzyszenie duchowe oraz pomoc psychologa. Dlatego te¿ program
warsztatów daje mo¿liwoæ osobistej rozmowy z psychologiem lub kap³anem
w celu w³aciwego rozeznania kierunku pracy przez uczestników.
Zakoñczenie i wiadectwa

U z d r o w i e n i e p r z e s t a w i o n e w B i b l i i to interwencja Boga na
rzecz wyzwolenia cz³owieka. Bóg pos³a³ w tym celu na wiat Swojego Syna Jezusa Chrystusa. W Ewangeliach mamy wiele opisów Jego dzia³alnoci cudotwórczej. Po Swoim zmartwychwstaniu Jezus pos³a³ Ducha wiêtego, który przed³u¿a to dzie³o do dzisiejszych czasów. Równie¿ dzisiaj cz³owiek mo¿e dowiadczyæ
tego samego, co zapisane zosta³o na kartach Pisma wiêtego (zob. Mk 16,16-17).
Dla wielu wspó³czesnych ludzi proces uzdrowienia wewnêtrznego jest rzeczywistoci¹, która wydaje siê odleg³a i – byæ mo¿e – nieprawdziwa. Wywo³uje
ona u wielu osób sprzeciw lub nawet agresjê. Tak by³o równie¿ za czasów Jezusa (zob. Mk 11,18). Ci jednak, którzy j¹ przyjmuj¹, staj¹ siê jej uczestnikami
i dowiadczaj¹, ¿e jest ona realna. To przyjêcie dokonuje siê dziêki zwróceniu
siê do Boga oraz uwierzeniu w Dobr¹ Nowinê o Zbawieniu.
18

Stolica Apostolska, Katechizm Kocio³a katolickiego, 1421.
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Dowiadczenie prowadzonych warsztatów pokazuje, ¿e osoby, które otworzy³y siê na integraln¹ wizjê cz³owieka, jaka obejmuje cia³o, psychikê i ducha,
dowiadczy³y namacalnych i konkretnych zmian w swoim ¿yciu.
Internet, który pomóg³ zebraæ grupê, okaza³ siê przydatny w przekazie informacji zwrotnej od niektórych uczestników po ich powrocie do domów. Oto kilka
z nich.
Anna: Zda³am egzamin na prawo jazdy, do którego podchodzi³am siedem
razy, gdy¿ przesta³am siê programowaæ na pora¿kê.
Jarek: Odkry³em wiele pozytywnych mo¿liwoci u siebie. Nie wiedzia³em,
¿e potrafiê malowaæ.
Ewa: Kiedy uczestniczy³am w rekolekcjach Odnowy w Duchu wiêtym.
Jednak mia³am jaki niedosyt i intuicyjnie czeka³am od d³u¿szego czasu na jakie dope³nienie. Dopiero po latach, w³anie na warsztatach w Lubaszowej zrozumia³am, ¿e Bóg stworzy³ mnie razem z moimi emocjami oraz ¿e s¹ one integraln¹ czêci¹ mnie samej. By³ to bardzo wa¿ny czas w moim ¿yciu. Nie
umia³am wyra¿aæ emocji w sposób niewerbalny. Wczeniej pomoc psychologiczn¹ kojarzy³am raczej z pewnymi technikami manipulacji innymi. Warsztaty dostarczy³y mi zupe³nie odmiennego dowiadczenia. Moje uzdrowienie objê³o obszar zaufania do siebie, wiary we w³asne mo¿liwoci. Nauczy³am siê pokonaæ
lêk przed wyra¿aniem swoich emocji. Po³¹czenie nauki i wiary pomog³o mi
w g³êbokim uzdrowieniu, poniewa¿ dotar³o do mnie g³êbiej ni¿ sama nauka.
Ma³gorzata: Zajêcia z wykorzystaniem zdobyczy psychologii oraz modlitwa
i sakramenty stanowi³y jedn¹, uzupe³niaj¹c¹ siê nawzajem ca³oæ. W czasie
warsztatów i modlitwy Bóg dokona³ dzie³a uzdrowienia uczestników.
Poczu³am ogromne pragnienie podzielenia siê tym, jak Jezus pokona³ mnie
Swoj¹ Mi³oci¹. Pokaza³ mi mój rodek i zewnêtrznoæ. rodek rozpaczliwie
wo³a: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj siê nade mn¹” (Mk 10,47b), ale skorupa,
któr¹ jest otoczony, nie da Mu siê przebiæ. To wszystko jednak ma janiej¹c¹
otoczkê. ¯yjê zewnêtrznoci¹. A rodek? Jest czarny, wiêc do niego nie zagl¹dam. Na zewn¹trz jest piêknie! Zastanawiam siê dlaczego? W³aciwie to nie
muszê siê zastanawiaæ, bo wiem – na zewn¹trz jest Jezus. Zewn¹trz jest wszystko piêkne: otaczam siê piêknymi przedmiotami, luksusem, mam piêkne i kochane dzieci, mê¿a, wspania³¹ siostrê i przyjació³, i mnóstwo kochaj¹cych mnie ludzi. Bezpiecznie wcieli³am siê w rolê lepca – widzê tylko siebie. Ale moje
zewn¹trz jest tak promieniuj¹ce, ¿e zaczyna olepiaæ mój rodek. Pojawia siê
myl: mo¿e on zacznie kiedy te¿ promieniowaæ? Zaczynaj¹ denerwowaæ mnie
ludzie, co siê dzieje? Przecie¿ tak lubi³am towarzystwo. Organizowa³am przyjêcia (musia³y byæ najlepsze, ponoæ takie by³y), nie mog³o byæ inaczej, bo na zewn¹trz jest ci¹gle Jezus, który wszystko za mnie robi. O j a k m u s i m n i e
n a p r a w d ê k o c h a æ, skoro spe³nia wszystkie moje zachcianki. Jest jednak
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bezpiecznie uszeregowany, jak to mówiê, ma numer 2, bo ja jestem numer 1. Jest
mi z Nim dobrze, ochrania mnie, prowadzi, spe³nia moje ¿yczenia. Jest cichy
i pokorny, nie przeszkadza mi, a przy Nim janieje moja otoczka. Jest mi wygodnie. Wci¹¿ z Nim rozmawiam, w³aciwie to ja tylko mówiê, nie dopuszczam Go
do g³osu, tak jak zreszt¹ nikogo. Ale On jest cierpliwy, wiêc s³ucha i tak sobie
spokojnie ¿yjê. Zaczynam wyczuwaæ niebezpieczeñstwo, czy¿by chcia³ siê
wkraæ kto do mojego serca? W³aciwie to i tak nie wpuszczê tam nikogo 
czego wiêc siê w³aciwie bojê? Na zewn¹trz jest Jezus, wiêc jestem bezpieczna,
bo On mnie ochrania. Dosta³ kolejne zadanie. O c h P a n i e! Ile tych ról jeszcze Ci wyznaczê?! Czy ta T w o j a M i ³ o  æ jest a¿ tak wielka, ¿e to wszystko
wytrzymuje? Zaczyna siê co dziaæ. Promieniuj¹ce zewn¹trz chce wejæ do
rodka. Na razie nie wiem dlaczego. Co mi podpowiada, ¿e nie ryzykujê, wiêc
siê zgadzam. N o i z a c z ê ³ o s i ê! Otworzy³am wnêtrze. Cicho, ¿eby nikt siê
na zewn¹trz nie zorientowa³, ¿e co jest ze mn¹ nie tak – poprosi³am uzdrów
mnie, Panie. Myla³am, ¿e zrobisz cud i jak zwykle szybko oraz bezbolenie to
nast¹pi. I tu siê przeliczy³am. Poniewa¿ Ty jeste doskona³y, to, co robisz, jest
równie doskona³e. To, co zacz¹³e dla mnie robiæ, przesz³o najmielsze oczekiwania. Zacz¹³e mnie leczyæ swoj¹ Mi³oci¹.
Ukocha³em ciê odwieczn¹ mi³oci¹,
dlatego te¿ zachowa³em dla Ciebie ³askawoæ.
Znowu ciê zbudujê, bêdziesz odbudowana (Jer 31,3b).

Proces leczenia wci¹¿ trwa. Nie zdawa³am sobie sprawy, ¿e mo¿e byæ tak
cudowny. Dlaczego tak d³ugo trwa³am w chorobie? Wiem jednak na pewno, ¿e
nie mogê nigdy straciæ tego, co zaczê³am uzyskiwaæ. Jak mi lekko i wspaniale,
wreszcie ust¹pi³am Ci pierwszeñstwa, Jezu Chryste! Jeste na pierwszym miejscu. Jeste Jedyny!
Alicja: Przyjecha³am z nieco innym zamiarem. D³ugo nie wiedzia³am, co jest
moim p³aszczem. Dzisiaj ju¿ wiem – moi synowie. Postawi³am ich w centrum
swojego ¿ycia, wszystko im podporz¹dkowuj¹c, zaniedbuj¹c moj¹ relacjê z mê¿em.
Agnieszka: Odnalaz³am cel w ¿yciu, przesta³am byæ lepcem  ¿ebrakiem.
Czujê siê wolniejsza i silniejsza.
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SUMMARY
The method of work is the TCI- Living Learning, a useful pedagogical model that enables
introduction of realistic changes in the process of group teaching. Teaching is focused on
participants needs and interactions between them within a real situational context. In order to
briefly characterise the specificity of this method of work we need to respect and take into
consideration the strength, experience, talents, and capabilities of all the participants.
The aim of the workshop is help in overcoming individual crises and barriers which stand in
the way of harmonious functioning in the family and professional environment. The final change is
not limited to the elimination of symptoms but is connected with giving the cured person a feeling
of fulfilment and peace.
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