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MODUŁ 5:
MAMA I TATA

Przyjęcie swojego taty pomaga w otwarciu się na siłę życiową.        
Z mojego doświadczenia i obserwacji wynika, że osoby, które nie
akceptują swojego ojca mają największy problem z siłą życiową        
i działaniem. Nawet jeśli podejmują działanie i dużo pracują, to
wewnętrznie wiele ich to kosztuje i przychodzi z trudem. 
Akceptacja mamy daje siłę, łagodność i umiejętność dawania, ale
akceptacja taty daje moc i umiejętność czerpania od życia z lekkością        
i wdzięcznością. 
Jeśli jesteś osobą, która ma problem z siłą życiową, wyznaczaniem celu
i działaniem, odpowiedz sobie na pytanie: Czy widzę mojego tatę jako
silnego czy jako słabego człowieka?

Mnie osobiście wiele lat zajęło przyjęcie taty i zobaczenie go w jego
męskiej sile. Potrzebowałam lat, aby pozbyć się pretensji, żalu i oceny
jego zmarnowanego potencjału. Dopiero, kiedy dostrzegłam jego
odwagę, siłę, zrozumiałam moją lekcję życiową od taty – zobaczyłam
jak bardzo ja sama nie dostrzegam i nie wykorzystuję swojego
potencjału życiowego. Przyjęcie taty pozwoliło mi przyjąć samą siebie        
i stanąć do życia z gotowością do czerpania z życia pełnymi garściami.
Dopóki nie dostrzegałam taty jako silnego – nie widziałam tej siły        
w sobie. Akceptując jego życie i jego wybory, dostrzegłam, ile siły miał
w sobie, i że uczył mnie jak być sobą – najważniejszej lekcji życiowej, od
której .przez lata uciekałam. 

Każdy rodzic zasługuje na przyjęcie – bez względu na to, jak bardzo
chcielibyśmy, aby był inny. Żal i pretensje nie zmienią przeszłości, ale
pogodzenie się z przeszłością pomaga w akceptacji siebie samego. Im
szybciej pozbędziesz się żalu i pretensji do swojego taty, tym szybciej
zaczniesz żyć na miarę swojego potencjału. 
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Przyjęcie taty to przyjęcie siły i energii życiowej. W pracy z ludźmi
widzę, jak każde dziecko głęboko w duszy kocha swojego tatę, jednak
nie pokazuje tej miłości, ponieważ jest ona przykryta żalem, bólem        
i brakiem wewnętrznego dziecka. Chcę dzisiaj, żebyś wiedział/a, że
czuję Twoją miłość do Twojego taty, tak jak czuję ją w pracy z każdym
jednym człowiekiem i chcę, abyś pozwolił/a sobie na to, by poczuć tę
miłość nawet jeśli ona sprawia Ci ból.

Uzdrawianie nie jest uzdrawianiem, jeśli nie płynie przez drogę
prawdy. Może masz niezliczoną ilość żalu, smutku, złości albo
nienawiści do swojego ojca. Rozumiem, bo również tam byłam.
Niewyrażona miłość, przybiera różne formy. Czasami wydaje nam się,
że cierpimy, ponieważ nie czuliśmy miłości od naszego taty, jednak
równie często cierpimy, ponieważ nie mieliśmy okazji wyrazić naszej.
Pozwól sobie w tym procesie na wyrażenie jednych i drugich. 

Przyjęcie mamy otwiera na życie. Przyjęcie taty otwiera na świat.
Zapraszam Cię do otwarcia na siebie i na swój potencjał.

Nie chodzi tu o to, aby osądzać siebie, ale o to, abyś zrozumiała, że tata
był tylko zwykłym człowiekiem, który podobnie jak Ty miał swoje wady,
z którymi być może nie umiał sobie poradzić. Czy jesteś gotowa/y
zaakceptować tatę jako zwykłego człowieka? Często patrzymy na tatę        
z pozycji dziecka, którego potrzeby nie zostały zaspokojone. Natomiast
patrząc na rodzica z poziomu dorosłego człowieka jakim jesteś – warto
przyjąć nieosądzające stanowisko o tym, że tata to nie Bóg (chociaż
nasz stwórca) i ma swoje wady, jak każdy zwyczajny człowiek. 
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Podobnie ma się sytuacja w drugiej skrajności, kiedy tata był, np.
ważnym politykiem czy znaną osobistością – wtedy dorosłemu dziecku
trudno jest w nim zobaczyć zwykłego człowieka – tatę. Takiego tatę
postrzega się przez pryzmat jego życia zawodowego i nie ma do niego
dostępu z poziomu dziecka. Przyjęcie takiego taty również wymaga
odwagi, ponieważ wtedy musiałbyś/abyś przyznać, że również miał
wady, niedociągnięcia i ułomności. 

Akceptacja rodzica jako zwykłego człowieka – takiego, który ma
zarówno dobre, jak i złe strony pozwala nam zaakceptować siebie        
w całości. Akceptując tatę, który ma wady, akceptujesz swoje
niedociągnięcia. 

Przyjęcie taty to spotkanie się ze swoją energią męską. Po czym
można rozpoznać, że energia męska w naszym życiu nie jest        
w równowadze? Bardzo dobrym wskaźnikiem jest prawa strona ciała.
Osoby, które mają problemy z prawą stroną ciała mają najczęściej
blokady i zastoje w obszarze otwarcia się na tę energię. Praca        
z przyjęciem taty to w rzeczywistości praca z otwarciem się na miłość
od i do wszystkiego co męskie – bez względu na to czy jesteś
mężczyzną czy kobietą. 

Nie jest zaskoczeniem, że w przypadku kobiet relacja z tatą wpływa na
relacje z mężczyznami. Mąż/partner pokazuje najbardziej wyparte
aspekty taty (te najbardziej nieakceptowane). Dzieje się to zazwyczaj po
tym, kiedy faza hormonalna relacji już minie. Początkowa faza relacji
pokazuje pozytywne wzorce, które tata posiadał lub takie, które kobieta
chętnie by tacie przypisała (wyobrażenia o mężczyźnie).
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W przypadku mężczyzn relacja z tatą wpływa przede wszystkim na
obraz siebie i postrzeganie siebie jako mężczyzny a także na poczucie
własnej wartości. Im bardziej ocenia ojca – tym bardziej chce być od
niego lepszy. Im bardziej chce być lepszy, tym bardziej oddala się od
niego, a tym samym od akceptacji siebie. Bert Hellinger pisał, że im
bardziej mężczyzna nie akceptuje ojca, tym bardziej staje się do niego
podobny. Ta siła, która nieświadomie zbliża mężczyznę do swojego ojca
jest nieświadoma i ma ogromną moc. Przyjęcie swojego taty jako
zwykłego człowieka, wyjście z iluzji idealizacji i przyjęcie lekcji życiowej,
pozwala na spokój i spełnienie. 

1) Jakie masz przekonania na temat mężczyzn? Opisz mężczyzn trzema
przymiotnikami.

2) Jaki według Ciebie mężczyzna powinien być? 

3) Jak widzisz swojego tatę? Wyobraź sobie go naprzeciwko siebie. Czy
widzisz go słabego, silnego, obecnego czy nieobecnego? Czy tata
Ciebie widzi? Czy może się go boisz? Co chciałabyś mu powiedzieć?
Jakie niewypowiedziane słowa są między Wami? 

4) Jakie masz zasoby od taty? Czego tata Cię uczył? Co pokazywał Ci
swoim życiem? 

5) Za co byś swojego tatę osądził/a? Nazwij to. Np. tata był leniwy.
Zobacz teraz, czego Ciebie tym uczył i co Ci pokazywał tym lenistwem?
Zobacz w sobie, w jakich obszarach życia Ty również jesteś podobna/y?
Być może jesteś dobrym pracownikiem a tata nie pracował, ale nie
dbasz o swoje ciało.

6) Wypisz wszystkie trudne wspomnienia na linii życia, które dotyczą
relacji z tatą. Pracuj z każdym z nich po kolei (patrz….)
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Nasza mama, a właściwie nasze postrzeganie jej – wpływa na to, jak
widzimy świat. Nie jest możliwe jednorazowe przepracowanie relacji        
z mamą. Nasza relacja z mamą dotyczy naszego obrazu życia i tego,
jak postrzegamy siebie. 
Nasza podświadomość zapisuje obrazy, które przechowujemy        
z dzieciństwa i nieświadomie projektujemy je na siebie i na świat
zewnętrzny. Proces akceptacji naszej mamy jest jednym z etapów, ale
musimy mieć świadomość, że nasz podświadomy obraz świata również
został współtworzony przez osoby naszych rodziców oraz nasze ich
postrzeganie.
Wiele osób błędnie zakłada, że uzdrowienie relacji z mamą spowoduje
transformację obecnej relacji w taką, gdzie będziemy najlepszymi
przyjaciółkami mamy, będziemy jej się zwierzać i bezgranicznie ufać.
Niestety, to często abstrakcyjna iluzja. To oczywiście się zdarza        
i niejednokrotnie byłam tego świadkiem. Widziałam sytuacje,        
w których mama i córka nie rozmawiały ze sobą przez lata i po
wykonanej pracy terapeutycznej, dzwonił telefon. Jednak czasami
zdarza się tak, że mama jest osobą z zaburzeniami, jest uzależniona od
alkoholu, posiada osobowość narcystyczną lub po prostu nie jest
nauczona okazywać uczuć. Jeśli to jest przypadek Twojej mamy – nie
zrażaj się do pracy…..nie myśl, że znowu to Ty będziesz zajmować się
mamą zamiast mama Tobą. Praca nad uzdrowieniem relacji z mamą to
praca nad uzdrowieniem relacji z samym sobą. To uzdrowienie, to
nauka akceptacji tego kim jesteś, przyjęcia tego skąd i od kogo
pochodzisz. Akceptując swoją mamę - akceptujesz siebie.
W przypadkach bardziej skomplikowanych sytuacji tam, gdzie mama
jest osobą z zaburzeniami natury psychicznej, uzdrowienie tej relacji
jest bardzo trudne bez pracy na poziomie duchowym. Praca na
poziomie duchowym wymaga zrozumienia lekcji, jaką dostajesz w tej
relacji. 
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1) Twoje ciało. Ciało masz od mamy. Powstałeś/aś z jej ciała. Jej ciało
Ciebie karmiło, usypiało i dotykało. Jak Twoja mama odnosiła się do
swojego i Twojego ciała? Czy lubiła swoje ciało? Czy lubiła Cię
przytulać? Jak wspominasz dotyk mamy? Jak Ty dziś masz się ze
swoim ciałem? Czy lubisz swoje ciało? Czy lubisz dotykać swoje ciało?
Jeśli masz dziecko – czy lubisz dotykać, przytulać swoje dziecko?

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

2) Jak mama postrzegała bycie kobietą i kobiecość?

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

3) Co mama mówiła o pieniądzach?

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

4) Jak mama postrzegała pracę? Jak odnosiła się do pracy i co mówiła  
 o pracy?

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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