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DLACZEGO WARTO PRZECZYTAĆ TĘ KSIĄŻKĘ?

Inspirująca, poruszająca, otwierająca! Trzymanie w rękach tej książki jest 
jak posiadanie zaproszenia do odbycia niezwykłej podróży – tylko od ciebie 
zależy, czy je przyjmiesz i pozwolisz sobie na radość odkrywania. 

Autorka niczym przewodnik w labiryncie tajemnic dzieli się swoimi do-
świadczeniami, stawia istotne pytania, zachęcając do samodzielnych poszu-
kiwań i pobudzając kreatywność w budowaniu własnych rozwiązań. 

Może się wydawać, że w obecnych czasach, kiedy dysponujemy niemal 
nieograniczonym dostępem do różnorodnych metod zarówno w obszarze 
pracy terapeutycznej, jak i sferze rozwoju osobistego, karty nie są niczym 
niezwykłym. 

Z metodą KIS® jest jednak inaczej. Jej wykorzystanie – czy to na użytek 
własny, czy zawodowy – stwarza całkowicie nowe możliwości spojrzenia 
na bogactwo naszego wewnętrznego świata – uczuć i myśli oraz zawiłości 
relacji międzyludzkich. 

Ksenia Buchta-Malinowska – 
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta.

Książka stanowi gotowy instruktaż do pracy z pacjentami, którzy borykają 
się z różnego rodzaju problemami zarówno na poziomie świadomym, jak  
i nieświadomym. 

Karty obrazują wszelakie stany umysłu związane z naszymi emocjami  
i uczuciami, których pacjenci często są nieświadomi lub mają dużą trudność 
w ich identyfikowaniu, nazywaniu i wyrażaniu. 

Niezwykle istotny i wart podkreślenia jest również walor twórczy kart, 
gdyż jest to praca z metaforą, symbolem, obrazem, dzięki któremu pacjent 
może analizować i abstrahować na swój temat, tworzyć analogie, dostrze-
gać związki, relacje itd. 

Proces terapeutyczny z wykorzystaniem KART KIS® może także stać się mo-
torem do działania, gdyż często element zaskoczenia związany z wyborem 
konkretnej karty uruchamia w pacjencie ukrytą motywację. Ponadto karty 
są doskonałą okazją do przyjrzenia się sobie i swojemu życiu, doszukiwania 
się przyczyn swego funkcjonowania, odnajdywania odpowiedzi na trudne 
pytania, które skłaniają do głębokiej autorefleksji i samopoznania. 

Iwona Malorny – 
dr nauk humanistycznych, pedagog zdrowia, psychoterapeuta uzależnień, rodzin i par
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W swoim życiu przeczytałam wiele różnych książek od beletrystyki po dzieła 
naukowe. Wraz z upływem lat coraz częściej zaczęłam sięgać po literaturę 
trochę z gatunku: Jak zaplanować karierę?, Jak awansować?, Jak lepiej po-
znać siebie? Jak zarządzać stresem? Jak zarządzać czasem? Jak planować?  
Co zrobić, żeby wszyscy Cię kochali? itp. Po takiej lekturze dochodzi-
łam do wniosku, że muszę zacząć ze sobą walczyć, aby „coś osiągnąć”.  
Generalnie wiele takich poradników zamiast mnie uskrzydlić, budziło we 
mnie frustrację. 

Książka pozwoliła mi w pewnym sensie „oswoić” swoje niedoskonałości, 
zrozumieć, skąd się one biorą i jak można je, nie tyle wyeliminować, co je 
minimalizować. Oddając się lekturze, często miałam wrażenie, że „to jest  
o mnie”! Właśnie dlatego uważam „Karty KIS®” za niezwykle wartościowy 
przewodnik (tak właśnie przewodnik) pozwalający na oswojenie, zaakcepto-
wanie i wreszcie poszukanie sposobu na stworzenie komfortu życia najpierw 
dla siebie, gdyż to jest warunek tworzenia wartościowych relacji z bliskimi, 
znajomymi i wszystkimi ludźmi spotkanymi na drodze zwanej życiem.

dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat

Gdy zacząłem czytać książkę BLIŻEJ SIEBIE, to byłem w potrzebie przemy-
ślenia ważnych dla mnie spraw. Pomyślałem… może ta książka mi pomoże 
odpowiedzieć na moje pytania. Niestety, nie odpowiedziała…, ale otworzyła 
mój umysł, jej treść stała się motorem do rozmyślania, rozmawiania 

z przyjaciółmi, a w końcu do odpowiedzi…
Książka porusza, otwiera, inspiruje. Nie daje gotowego rozwiązania, ale 

pobudza do refleksji i prowadzi do odpowiedzi. Zawarte przy każdej z kart 
„Rozmowy z kartą…” inspirują do wewnętrznego dialogu czytelnika. Karty 
zaś, trochę w magiczny sposób, pozwalają na uruchomienie swoich emocji  
i myśli oraz zachęcają do poszukiwania własnych rozwiązań. W pracy tera-
peutycznej nie tylko otwierają pacjenta, ale także pozwalają ją porządko-
wać. Ta książka jest dla CIEBIE, dla NIEJ i dla NIEGO oraz dla MNIE. 

Robert Gierek –
psychoterapeuta, dyrektor Ośrodka Psychoterapii i Promocji Rodziny w Chorzowie 
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OD AUTORKI

Książka ta jest bardziej przewodnikiem niż poradnikiem. Raczej inspiruje 
niż naucza. Książka ma znaczenie emocjonalne i osobiste, bo jest historią 
prawdziwą. 

Być może nie znajdziesz w niej gotowych wyjaśnień czy prostych rozwią-
zań, ponieważ jest dokumentacją czy raczej zapisem tworzenia narzędzi 
dydaktyczno-terapeutycznych bez zacięcia metodologicznego. 

Bohaterem mojej książki są karty rozwoju osobistego przygotowane przez 
projekt KARTY KIS® oraz historia ich powstania i proces autoterapii, jakiego 
doświadczyłam osobiście, opisując poszczególne karty. Inspiracją do jej na-
pisania są więc KARTY KIS®, ale czy na pewno? 

Oddaję tę książkę w ręce każdemu, kto ma chęć i odwagę, a zarazem gotów 
jest wziąć głęboki oddech i wejść w siebie. 

Po co? 
Żeby lepiej rozumieć siebie, świat, swoich bliskich, swoje wybory oraz po-

trzeby. 
Przedstawiona przeze mnie metoda oraz narzędzie w postaci KART KIS® 

może być inspiracją dla terapeutów, coachów, trenerów, pedagogów, ale 
przede wszystkim dla osób chcących poszukać odpowiedzi na wiele pytań: 
Jak być sobą? Jak stawiać granice? Jak zatrzymać się na chwilę, żeby zoba-
czyć, o co tak naprawdę w życiu chodzi? 

Dopiero teraz wiem, że to mnie pierwszej były one potrzebne i pomocne, 
ale cieszy mnie, że mogę się nimi podzielić i być może także komuś pomóc. 

PODZIĘKOWANIA

Trzy M. – Marta, Monika i Marek – każde z Was wniosło swój wkład do tego, 
aby ta książka powstała i nabrała ostatecznego kształtu i wyrazu.

Marto, rozmowy z Tobą były inspirujące, pobudzające i pozwalające wydo-
być na światło dzienne pomysł projektu KARTY KIS®. Dziękuję.

Moniko, w Twoje ręce oddałam przygotowanie graficzne kart. Proces ich 
powstawania czasem szedł gładko, a czasem wymagało to od Ciebie więcej 
czasu i skupienia. Bardzo jestem Ci wdzięczna za każdą kartę. Dziękuję.

Marku, Twoja pomoc techniczna i edytorska była nieoceniona. Dziękuję.
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WPROWADZENIE – CHOROBA RAK
Tamtego sobotniego poranka chciałam szybko odbębnić wizytę u gineko-
loga. Od dłuższego czasu czułam, że z moim zdrowiem nie jest najlepiej. 
To, czym się zajmowałam zawodowo, od kilku lat było zwieńczeniem moich 
poszukiwań i odpowiedzi na pytanie: Co chcę robić w swoim życiu? Praco-
wałam w charakterze terapeuty uzależnień w kilku różnych instytucjach  
i miastach. Jak wspomniałam wcześniej, długo poszukiwałam swego miejsca 
na ziemi i byłam bardzo szczęśliwa, że wreszcie robię to, co przynosi mi ra-
dość, satysfakcję i uznanie.

Spoglądając jednak w lusterko, widziałam i to mnie martwiło, że moja cera – 
wcześniej zdrowa i żywa – stała się szara oraz matowa, a zmarszczki, które wy-
bruździły się już wokół oczu, stały się jakby głębsze. Kilka dni wcześniej byłam  
w nowej prywatnej klinice na zabiegu poprawiającym wygląd i właśnie tam, 
czekając na lekarza chirurgii plastycznej, przykuła moją uwagę ulotka gabi-
netu ginekologicznego. Pomyślałam, że w poszukiwaniu przyczyn mojego 
coraz bardziej kiepskiego samopoczucia to ostatni specjalista, u którego nie 
konsultowałam swoich dolegliwości. Był to strzał w dziesiątkę. Boże, co za 
okropny zwrot przyszedł mi do głowy, a jednak to był strzał. Guz na jajniku. 
Taka była pierwsza diagnoza. Zapytałam doktora, czy mam się tym martwić, 
a on odpowiedział, że na moim miejscu nie lekceważyłby tego. I to jest po-
czątek historii powstania KART KIS®. Jeszcze wtedy nie wiedziałam… nic nie 
wiedziałam… ale jest coś takiego, że czujemy coś pod skórą. Ja czułam. 

Zamurowało mnie, zastygłam w słowie guz. Guz, guz… nie, to niemożliwe. 
Zdziwienie i niedowierzanie zatrzymało mnie jeszcze na chwilę w klinice. 
Intuicyjnie przeczuwałam, że może to być coś groźnego. Paradoksalnie, po-
czułam jednak ulgę, bo wreszcie coś się wyjaśniło – tylko, że to coś, to był RAK.

Weszłam nagle w całkiem nowy świat. Świat kroplówek, transfuzji – punk-
cji, drenaży, pompek oraz w świat ludzi chorych na raka. Zauważyłam, że 
rak jest jak choroba weneryczna, o której się nie mówi. Ukradkiem szepty, 
zmarszczone czoła i strach w oczach pacjentów oraz członków ich rodzin.  
W tym czasie poznałam wiele ciekawych osób. Jednak to, co najbardziej 
mnie uderzało, że ludzie chorzy na raka zamykają się, izolują od otoczenia  
i ograniczają kontakty z innymi. 

Ja wbrew panującej opinii oraz swoistej psychozie obwieściłam to na Fa-
cebooku. Lawina słów wsparcia, otuchy i nadziei postawiła mnie na nogi. 
Dostałam i przyjęłam od ludzi siłę i wiarę, że warto znieść trudy leczenia. 
Dziękuję Im wszystkim. Dziękuję Wam kochani.

Chorowanie może być klawe – tak mówiła jedna z pacjentek, którą pozna-
łam na oddziale onkologicznym. Kiedy kroplówki z chemią wolno spływają 
do żył, czas dłuży się niemiłosiernie. Fotel przy fotelu, stojak przy stojaku, 
człowiek przy człowieku. Ktoś łysy, ktoś w peruce – tak dobranej, że trudno 
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rozpoznać, czy to sztuczne włosy. Kobiety lubią także kolorowe bawełniane 
chusteczki i odkrywają nowy świat nakryć głowy. W peruce jest po prostu 
gorąco, czasem drapie z tyłu głowy. Zawsze znajdzie się ta pierwsza (faceci 
nie mają z tym problemu), która ją zdejmie. Jak na terapii grupowej – ktoś 
coś powie pierwszy, a potem następna i następny. Ludzie zaczynają się ot-
wierać, opowiadać swoje historie – potrzebują tego pomimo zaprzeczania 
temu. 

Po jednodniowym pobycie w szpitalu i przyjęciu odpowiedniej dawki che-
mioterapii pacjenci wracają do swoich domów – czasem pustych, a czasem 
pełnych przerażonych rodzin, żon, mężów, dzieci, dziadków, psów i kotów. 
Zwierzęta wyczuwają chorobę swoich domowników. Ja też wracałam do 
domu, do swojego łóżka z półką na kółkach przy nocnym stoliku, który 
uginał się od książek, zeszytów i notesików. Uwielbiam je. Pierwsze dni po 
chemioterapii to czas trudny i dość nieprzyjemny, jednak z każdym dniem 
miałam więcej sił, mniej spałam i więcej myślałam. 

Wtedy też toczyła się we mnie rozmowa o życiu i śmierci. Treść wewnętrz-
nego monologu zazwyczaj odzwierciedla stan, w jakim aktualnie jesteśmy. 
Ja byłam w stanie zawieszenia, przepełniona lękiem, że mogę umrzeć. 
Smutek, obawa, rozpacz, złość i wiele innych nieprzyjemnych uczuć, jakie 
mi towarzyszyły, podpowiadały mi, że jestem na jakimś zakręcie życia. Wte-
dy bardzo potrzebowałam bliskości, po prostu strasznie się bałam, co ze 
mną będzie dalej. Myślę, że najlepiej uczymy się tego, czego w danej chwili 
najbardziej potrzebujemy. Głodny upoluje i ugotuje; spragniony – wykopie 
studnię, a chory? 

Ja z epikryzą nowotwór złośliwy jajowodu poszukiwałam czegoś, co po-
zwoli mi zapomnieć o tej straszliwej chorobie, leczeniu chemioterapią oraz 
wizji nieuchronnej śmierci – i co ukoi mój ból wielu strat.

Ps. Pierwotny rak jajowodu należy do najrzadszych i źle rokujących no-
wotworów żeńskich narządów płciowych. Szczyt zachorowań przypada na  
6. dekadę życia. Częstotliwość jego występowania wynosi 0,18-1,8% wszyst-
kich nowotworów złośliwych narządu rodnego kobiety, zachorowalność 
ocenia się na około 3,6 przypadków/1 mln kobiet/rok.

Czego pragnęłam wtedy najbardziej? NADZIEI, że pomimo tych niekorzyst-
nych statystyk i złowrogich haseł, że rak to wyrok itp., mam po co żyć. Bez 
względu na to… ile, to najważniejsze… jak.

Będąc terapeutą, wiem, że zawsze jest czas i miejsce na nadzieję, która 
ma często decydujące znaczenie w powracaniu do zdrowia. Wiadomość  
o chorobie wywołuje wiele emocji i lęku. Najważniejsze to nie dopuścić, aby 
rozsądek był sparaliżowany przez strach. To, co mnie z tego wyrwało, to 
moja wrodzona kreatywność – mój talent do tworzenia czegoś nowego – to 
jakaś niesamowita siła napędowa, która jest ze mną od dzieciństwa, i nawet 
z biegiem lat, również wobec choroby, nie znika.
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Choroba, szczególnie przewlekła, chroniczna, nieuleczalna i śmiertelna 
sprowadza wszystkich ludzi do jednego mianownika, a nic na świecie nie 
jest tak demokratyczne, jak choroba. 

Czy osoba chora na cukrzycę, uzależniona od alkoholu, narkotyków lub 
chora onkologicznie może być szczęśliwa i realizować swoje marzenia? Je-
stem przykładem, że może. 

Gdyby nie choroba, nie powstałyby projekt KART KIS®. W psychologii mówi 
się o wtórnych korzyściach z choroby. Mam takie wrażenie, że właśnie tego 
doświadczam. KARTY KIS® stworzyłam dla siebie, a teraz daję je tobie, mó-
wiąc: doświadczaj! Doświadczaj i ty!

A propos doświadczania – na czym ono polega? 
Odpowiedz na proste pytanie: „Czym podlewasz kwiatki?” Odpowiedź 

jest oczywista: Wodą. „A dlaczego nie domestosem?” Bo kwiatki zwiędną.  
„A skąd wiesz?” Wiem. „A sprawdziłeś?” Nie. „To skąd wiesz?” Bo wiem. 

Ty tego nie wiesz, ty w to wierzysz – bez sprawdzenia. Bo doświadczanie to 
dotykanie, wąchanie, smakowanie, pocieranie, słuchanie, próbowanie, do-
znawanie, testowanie, eksperymentowanie, zaangażowanie – to namacalne 
weryfikujące i sprawdzające działanie. Przekonaj się sam.

Życie to jeden wielki eksperyment. Przeżywanie życia w głowie to jedno, 
a pełne doświadczanie życia poprzez doznania to drugie. Bogactwo świata  
i doświadczania w nim siebie jest jak wielki eksperyment – warto to spraw-
dzić samemu i mieć na ten temat własne zdanie. Chyba że chcesz siebie 
uwięzić lub unieruchomić w klatce pod tytułem: Nie, bo… lub Ale on powie-
dział, że… itd. Jeżeli masz problem i mówisz: Nie, tego nie da się załatwić. 
Nie, mnie to nie pomoże. Nie, może on dał radę, ale ja nawet nie zaczynam. 
Nie, to jest bez sensu. 

Łatwiej jest ci powiedzieć, że nie wierzysz w działanie na przykład terapii, 
niż że chcesz zachować swój problem. 

Przeczytaj to zdanie raz jeszcze i zatrzymaj się na nim. Pomyśl: jaką korzyść 
masz z posiadania danego problemu? To także jest syndrom wtórnych ko-
rzyści… To ważny aspekt choroby. 

Wszystko jednak zaczęło się od ROZMOWY, a w zasadzie od mega godzin 
rozmów na temat relacji, związków, emocji, uczuć i przeżywania siebie oraz 
życia. Po każdym cyklu chemioterapii mój organizm buntował się na życiodaj-
nośmiertelny koktajl. Sypialnia i łóżko stało się moim najważniejszym miejscem 
w życiu. Półka na kółkach stojąca przy łóżku szybko zapełniała się kolejnymi 
książkami, które czytałam godzinami, gdy rozmawiałam przez telefon.

Nawet w tak trudnych chwilach swego życia, jak choroba, nie odchodziła 
mi ochota do rozmów. Mogłam je bezkarnie i wielogodzinnie prowadzić, 
leżąc w łóżku. Tak też było tego ranka. Rozmawiałam z moją przyjaciółką 
Martą, ale rozmowa utknęła w jakimś martwym punkcie. W końcu nie do-
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szłyśmy do żadnych wniosków. Wyglądało to tak, jakbyśmy mówiły o dwóch 
różnych rzeczach, a przecież rozmawiałyśmy o bliskości. Wtedy wysłałam 
esemesa: Napisz wszystko, co kojarzy ci się ze słowem „bliskość”, co myślisz 
o bliskości i co czujesz itd. Odpowiedź brzmiała: Tylko rozmowa i nic więcej. 
A dla mnie bliskość to dotykanie, przytulanie, pieszczoty, wspólne spędzanie 
czasu i rozmowy. 

Dopiero po chwili zorientowałam się, że tak trudno było mi porozumieć się 
z Martą, ponieważ moja i jej definicja tego samego słowa była inna. 

Zaintrygowało mnie to i jeszcze tego dnia wysłałam do kilkudziesięciu zna-
jomych esemesa z prośbą, żeby napisali, jakie mają pierwsze skojarzenia ze 
słowem „bliskość”. 

To, co znalazło się w informacjach zwrotnych, utwierdziło mnie w przeko-
naniu, że trudno się dogadać, ponieważ każdy ma swoją osobistą, subiek-
tywną definicję danego słowa. 

I tak powstał pierwszy projekt polegający na tym, że każdego dnia w godzi-
nach porannych wysyłałam do kilkudziesięciu osób esemesa rozpoczynają-
cego się w następujący sposób:

Pierwsze skojarzenia ze słowem… – i tu pojawiało się słowo, na 
przykład BLISKOŚĆ. 

Może ciekawi cię, skąd wzięłam te słowa? Z życia. Bo to, co chcę w tej 
książce napisać, to przede wszystkim to, co sama przeżywam… W moim 
gabinecie terapeutycznym często rozmawiałam z pacjentami o bliskości, 
nadziei, smutku, radości czy złości. Czasem trudno im było nazwać swoje 
uczucia oraz emocje, które rozrywały im serca. 

Pamiętałam też, jak trudno było rozmawiać ludziom chorym na raka  
o swoich uczuciach – o strachu, nadziei, tęsknocie, smutku i radości. Dla 
mnie także nie było to łatwe. Odsłanianie siebie, swoich uczuć i pokazywa-
nie swoich emocji… a jak to brzmi dla ciebie? 

Emocje po prostu są. Są częścią codziennego życia. To takie banalne,  
a jednak bardzo ważne i potrzebne. Istnieją takie wydarzenia, kiedy z dużym 
prawdopodobieństwem można przewidzieć emocje tylko na podstawie 
danej sytuacji, np. choroba czy śmierć. Jednak bywają takie wydarzenia 
życiowe, kiedy nie ma zgodności co do jednej określonej reakcji na daną 
sytuację, na przykład kiedy ktoś przeprowadza się do innego kraju z powodu 
pracy. Jak myślisz, co może czuć taka osoba? W zasadzie nie możesz być 
pewien, dopóki nie dostaniesz od niej informacji. Jeśli ci nie powie, co czuje 
w związku z przeprowadzką, to możesz jedynie snuć domysły. Czy w życiu 
chodzi o domyślanie się? 

Co robisz z emocjami, kiedy je ukrywasz przed innymi? I po co to robisz?  
I czy masz świadomość, że ludzie mogą się różnie czuć w danej sytuacji? 
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Emocje to nasze drogowskazy, to wielkie źródło informacji o nas samych  
i otaczającej nas rzeczywistości. Takie niewypowiedziane uczucia znajdą 
swój dom i będą tam czekać na swój czas, u jednej osoby sytuacja 
przeprowadzki może generować uczucia radości czy ekscytacji, a u drugiej 
osoby tego rodzaju sytuacja może budzić niepokój i napięcie. Każdy ma 
prawo do własnych przeżyć, każdy ma prawo o tym mówić lub nie. Każdy 
ma własny wewnętrzny świat będący jego prywatną własnością. Jeżeli 
wzbudzisz w sobie potrzebę podzielenia się tym wewnętrznym światem, nie 
umniejsza to twojej wartości, tylko nadaje mu sens. To wszystko jawi mi się 
jak wielkie drzwi z wieloma zamkami, a klucze to pytania, które pozwalają 
wejść do środka. Jak reagujesz? Co mówisz? Co czujesz? Co robisz? Czego 
doświadczasz? Jak to jest, kiedy… 

Ranek 1 kwietnia 2015 r. (stenogram rozmowy esemesowej):

BOŻENA: Kiedy zaczynamy mieć wątpliwości, czy jest nam coś obojętne, 
czy nie, to możemy odwołać się do naszych uczuć. Na przykład: kiedy 
mówiłaś, że nie chcesz obietnic, a ON powiedział, że nie może ci nic 
obiecać – to co ci robią te słowa? Twoja natychmiastowa reakcja – 
atakująca czy obronna – już mówi, że coś jest na rzeczy. 
Jeśli wiesz, że ON nie chce się zbytnio angażować, że jakiekolwiek 
obietnice nie wchodzą w rachubę, to od razu zaprzeczyłaś, że ich 
pragniesz. Gdybyś wówczas potwierdziła, że ich pragniesz, to istniało 
ryzyko JEGO utraty. 
MARTA: Leżę i myślę, co mi robią te słowa, że ON mi nic nie obieca? 
Szczerze? Mam rezygnację. Już po rozmowie z NIM poczułam, że moje 
zabiegi, żeby uzyskać obietnicę, są na nic. 
Nie jest mi przykro ani smutno, ani nic. Myślę, że nie chcę tych obietnic, 
że ktoś inny we mnie je chce.
B: A może to ty chcesz, tylko trudno ci się przyznać?
M: Może. Nie wiem.
B: Bo wyszłoby na jaw, że pragniesz BLISKOŚCI?
M: To nie tak, że nie chcę żadnych obietnic. Chciałabym, żeby mnie 
zapewniał o swoim uczuciu.
Pisząc, że żadnych nie chcę, miałam na myśli to, że nie chcę nawijania 
makaronu na uszy, obietnic bez pokrycia i nierealnych. Chyba coś 
odkryłam… Ja pierdzielę… Ja właśnie chcę makaronu na uszy, obietnic 
bez pokrycia i nierealnych… po to, żeby później poczuć się porzuconą  
i zranioną, i oszukaną – tak jak moja mama.
B: No to bingo, mamy to.
M: No mamy… Kiedyś ktoś inny mi taki makaron na uszy nawijał  
i obiecywał. I później mówiłam na niego oszust. Moja mama używała 
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tego słowa. Chyba na ojca. A jak mi któryś facet coś obiecuje, to 
oczywiście nie wierzę i mówię, że makaron nawija… i że skąd może 
wiedzieć, co będzie za jakiś czas, więc, po co mi obiecuje. A w środku 
czuję satysfakcję, że mi obiecuje i kadzi. Ja wtedy autentycznie nie 
wierzę, ale jest mi przyjemnie, że to robi. I mam poczucie… jesss! Udało 
się! Robi to! 
Pamiętam, że tak mam z tym odczuciem, dlatego napisałam, że nie chcę 
tych obietnic. Bo znam ten cały proces w sobie. I dlatego też czuję, że te 
obietnice to nie moja potrzeba. I mam rezygnację z ich egzekwowania. 
Ale jak tego nie będę robiła, to mam pustkę…, po co mam rozmawiać, 
skoro nie ma celu? 
B: Ciekawi mnie jeszcze to, czy wiesz, jaką potrzebę zaspakaja w tobie 
ten makaron? 
M: Próżność. Bicie piany… mam wtedy poczucie wyjątkowości. 
B: Być może to taka niedojrzała forma realizowania potrzeby 
BLISKOŚCI.
M: Chyba tak. Kurcze. Jako dziecko dla świętego spokoju i żebym już 
nie marudziła, coś mi obiecywano, a później nie dotrzymywano tych 
obietnic.
B: Napisz wszystko, co kojarzy ci się ze słowem BLISKOŚĆ. Co myślisz  
o bliskości, co czujesz itd?
M: To tylko rozmowa i nic więcej. 
B: To pierwsze, co przyszło ci do głowy?
M: Tak. I nic więcej. Zawsze dużo gadałam – z przyjaciółkami potrafiłam 
gadać godzinami… o sobie, o swoich planach, przeżyciach. Do tego 
stopnia, że jak spałyśmy razem, to usypiały przy moim gadaniu… a ja 
gadałam i gadałam.
Chciałabym porozmawiać, boję się, że będę przedłużać tę rozmowę  
po coś. Już teraz wiem, po to, żeby coś wyciągnąć. Zawsze tak 
przedłużam rozmowy. Nie umiem skończyć… tylko bije pianę. No i tego 
się obawiam. 
B: A po czym poznajesz, że przedłużasz rozmowę?
M: Albo w kółko powtarzam to samo, albo tak gadam, żeby naprowadzić 
osobę na to, co chcę. Zamiast powiedzieć wprost. 
B: Jak myślisz, co ci to daje?
M: Dłuższą rozmowę. Dłużej trwa moje złudne poczucie bliskości.
B: Co znaczy, mieć bliskość, a co znaczy, czuć bliskość?
M: Nie wiem, hmm… czuć, to znaczy mieć :)

Od tego wszystko się zaczęło. W życiu czasem tak bywa, że jedno słowo, 
jedno spotkanie, jedno spojrzenie jest kołem zamachowym do nowych 
rzeczy.
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Ja bardzo chciałam zrozumieć Martę, o co jej chodzi? Czego chce? Czego 
pragnie? Czego nie rozumie? Czemu tak, a nie inaczej postępuje? 

Prawdziwe porozumienie jest próbą otwarcia się na drugiego człowieka, to 
wtedy może nastąpić odsłonięcie swojego miękkiego brzuszka, swojego we-
wnętrznego świata. Jeden człowiek spotyka się z drugim człowiekiem i z tego 
wynika coś niesamowitego, dostępnego tylko człowiekowi – wymiana słów 
– komunikacja. Czy widział ktoś gadającego psa czy kota? Żaden inny gatunek 
nie ma takich zdolności i możliwości. To człowiek korzysta z symbolicznej funkcji 
języka. Tylko, czy to wystarczy, żeby miała miejsce dobra rozmowa?

Niby o tym wiedziałam, ale dopiero wtedy dotarło do mnie, jak ważne jest 
rozumienie drugiego człowieka i jak mocno determinuje to dobrą komuni-
kację.

Poznanie siebie – wbrew pozorom – to trudne i karkołomne zadanie. 
Okazuje się, że łatwiej poznać świat zewnętrzny niż zakamarki własnej psy-
chiki. Paradoksalnie, prostsze wydaje się poznanie drugiego człowieka niż 
samego siebie. Czemu łatwiej zauważyć źdźbło w oku bliźniego niż belkę we 
własnym? Mówi się, że jeżeli nie chcę czegoś zobaczyć, to nie muszę się tym 
zajmować. Być może wolimy przewracać się o swoje belki, bo zobaczenie ich 
nie pozwalałoby już pozostać wobec nich obojętnym. Jednak nie zdołamy 
daleko i na długo uciec od siebie samych – mawiał Sokrates. 

Warto, więc zapytać siebie: Jakimi wartościami naprawdę się kieruję  
w swoim życiu? Kim naprawdę jestem, kiedy odkładam maskę? Co kryje się 
za fasadą mojego życia? 

Iluzje, zakłamania, niezałatwione sprawy, trudne powikłane relacje to tylko 
część obszaru życia, który wciskamy pod dywan. A on puchnie i przychodzi 
taki moment, kiedy nie wciśniesz już tam nawet szpilki. Co wtedy? Kupujesz 
nowy dywan albo… książkę z KARTAMI KIS® i oczyszczasz pole swojego ży-
cia. 

KARTY KIS® pomogą ci ponazywać to, co nienazwane, uporządkować chaos 
i harmider oraz zobaczyć, co odłożone można ruszyć, a co poruszone trzeba 
zatrzymać. Jaka jest prawda o tobie, o mnie? 

Każdego dnia inna. To, czego teraz w swoim życiu doświadczam, to umiejęt-
ność cieszenia się codziennie tym samym życiem. Moje filiżanki, moje koty, 
moje obrazy, moje pogaduchy, moje pisanie, moje wyjazdy, moja drewutnia 
duchowej strawy, mój bałagan, mój porządek, moje życie.
Nazwij problem po imieniu, a zniknie w oka mgnieniu. 
17 maja 2015 r. wysłałam gotową kartę BLISKOŚĆ do Marty.

MARTA: Ładna. To jest właśnie bliskość... a nie rozmowy, kurwa mać ;)

Karty mogą wydawać ci się pozornie banalne, jednak spójrz na nie z wielu 
perspektyw, a być może pozbędziesz się tego wrażenia. 



14

Karta pobudza, zatrzymuje, koncentruje, otwiera, zamyka, wywiera, po-
szerza, odblokowuje, uświadamia, wywołuje itd. 

Jakim jesteś komentatorem rzeczywistości? 
To, co być może będzie cenne albo okaże się zbyt przegadane, to wynik 

mojej osobistej, bardzo subiektywnej potrzeby dzielenia się sobą. 
Emocje na wierzch… czy do środka… stare czy nowe… bezpieczne, ale  

przykuse i czasem śmierdzące… nowe… ciekawe, czasem błyszczące,  
nęcące, ale ryzykowne i pozornie lepsze. 

To, co piszę, to nie jest podręcznik ani poradnik, ani żaden merytorycznie 
czy poprawnie napisany skrypt. Raczej rozmawiam z sobą i moje dialogowe 
JA daje upust swojej wyobraźni oraz ekspresji. 

Mogą w tej książce pojawić się nieścisłości, zniekształcenia myślowe, lo-
giczne błędy i dlatego nie bierz tego jako pewnik. Mierzyłam się z różnymi 
dylematami, dzieliłam się osobistymi refleksjami i własnymi wspomnieniami, 
czasem z okresu dzieciństwa. Być może próbowałam sprawdzić i zweryfiko-
wać swoje przekonania. Znajdziesz w niej mnie i inne osoby – anonimowe, 
prawdziwe lub wymyślone, pełne nadziei, lęku, radości, frustracji czy innych 
uczuć towarzyszących ludziom każdego dnia. Pragnęłam dostrzec jak naj-
wiarygodniej swoje doświadczenia oraz pokazać człowieka z jego zaletami  
i ułomnościami. Z jego zdolnością do niszczenia i budowania oraz poczuciem 
niezagrożonej wolności samodzielnego myślenia.

A może to są tylko psychologiczne bebechy i nic więcej? Nie wiem. 
Kierują mną podstawowe prawa rządzące ludzką moralnością – człowieka, 

który jednocześnie wie i nie wie. Co nie znaczy, że nie chcę brać odpowie-
dzialności za to, co robię. 

Jak nie lubić czegoś, czego się nie zna?
Jak nienawidzić coś, o czym się nie wie?
Kto cię uczył czuć, myśleć, przeżywać?

Kto cię uczył o tym rozmawiać? 
Jak to było ze mną?

Nie wiedziałam i się dowiedziałam… nie czułam i poczułam… a teraz wiem, 
że nawet z najbardziej nieprzyjemnych uczuć 

mogę czerpać moc i pozwolić sobie na ich ekspresję.
Gdzie są twoje emocjonalne korzenie? 

Czy jesteś siebie ciekawy?
A może wydaje ci się, że już wszystko o sobie wiesz?

Co konkretnie poznajemy, poznając siebie?
Co widzisz po drugiej stronie lustra? 

Jak być bliżej siebie?
Jaką wybierasz drogę dochodzenia do siebie?

Co dziś wiesz o sobie? 
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Zadaj sobie te pytania po przeczytaniu książki oraz po pracy z KARTAMI KIS®.
Każda historia to podarunek… cząstka twojego i mojego życia… 
Zapraszam na spektakl pod tytułem KARTY KIS®.

JAK CZYTAĆ TĘ KSIĄŻKĘ

Książka składa się z części wstępnej, krótkiego tekstu od autorki, podzię-
kowań oraz wprowadzenia, czyli opisu powstania projektu KARTY KIS®. 
Rozdział KARTY KIS® składa się z 88 podrozdziałów opisujących każdą kartę 
oddzielnie.

W kolejnym rozdziale znajdują się propozycje wykorzystania kart do pracy 
indywidualnej oraz grupowej. 

Kolejność opisanych kart jest identyczna z kolejnością wysyłanych do 
uczestników esemesów, a lista słów zawierająca emocje, uczucia czy inne 
słowa, które zabarwiają życie psychiczne człowieka, była aktem spontanicz-
nej kreacji. 

Każda karta posiada opis ze zdjęciem. Następnie obok karty zobaczysz jej 
tytuł przeliterowany w pionie, a każda litera opatrzona jest innym słowem. 

W dalszej kolejności: 

Pierwsze skojarzenia ze słowem – w tej części znajdują się odpowiedzi 
uczestników projektu Karty KIS®. 
Pytania nad kartą... – to propozycje pytań, czyli możliwość zapoznania 
się z moją subiektywną rozmową z danym słowem czy obrazem.
Monolog wewnętrzny i inne historie – to osobiste oraz zasłyszane  
w różnych okolicznościach czy sytuacjach życiowych historie 
pokazujące jakiś aspekt danego zagadnienia. 

Rozdział Praktyczne zastosowanie KART KIS® zawiera 45 różnych propozycji 
do samodzielnej pracy rozwojowej oraz do pracy dla kilku osób, a także do 
zajęć terapeutycznych – na sesjach indywidualnych lub grupowych.

Cały projekt utrzymany jest w konwencji czarno-biało-szarej. Oszczędność 
formy i koloru ma swoją terapeutyczną funkcję, zmuszając tym samym do 
włączenia wyobraźni. 

1.

2.

3.
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