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B – bezpieczeństwo 
L – lokalizacja
I – izolacja
S – sposób
K – koncentracja
O – onkologia
Ś – ścisk
Ć – ćwiczenia

Pierwsze skojarzenia ze słowem BLISKOŚĆ: kojarzy mi się z roz-
mową; rozmowa i przedłużanie jej daje mi poczucie bliskości, teraz widzę, że 
złudne t zagrożenie i lęk t przytulanie i wspieranie t to seks t dalekość t 
zaufanie, bezpieczeństwo, ciepło t kojarzy mi się dobrze t na wyciągnięcie 
ręki t moje skojarzenie to dotyk t pocałunek, czułość, przytulanie, ale musi 
być też porozumienie dusz, wtedy jest pełnia t z moim synem t kobieta, 
uścisk, przytulanie t matka t ciepło, miłość, seks t z moim chłopakiem 
t poznaję ją po spojrzeniu i przytulasach t spokojność, zaufanie, dotyk, 
pieszczota, bezpieczeństwo t kojarzy mi się z brakiem t szacunek t sama 
nie wiem, bo kiedy myślę, że to bliskość, okazuje się, że tak nie jest t razem, 
jutro, ciepło t podniecenie, wakacje, kołdra, krzaki t ciepło, czerwień, ogień, 
płomień t to rodzaj odległości od czegoś/kogoś t znaczy dla mnie jedną  
z najważniejszych potrzeb w życiu, aby być szczęśliwym t poczucie, że ktoś 
jest zawsze przy tobie t splecenie dwóch ciał w jedność t daje ci pewność 
kochania t to dotyk, dobre słowo – można wiele pisać… t kojarzy mi się  
z czymś chujowym t rodzina t to podzielenie się nastrojem z bliską osobą 
t he he, z moim psem, który leży na moich nogach – 40 kilo bliskości t jakaś 
baba pod pachę i spacer t przyjaciółka t to dobroć t psia wierność t jeśli 
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chodzi o osoby, to prawie wszystko – zrozumienie, szacunek, świadomość, 
że mogę polegać na tej osobie t to tak jakby dwa ciała w jednym t mam 
skojarzenia obrazowe: matka z niemowlakiem t tuż tuż t samotność t lęk 
przed odrzuceniem t ciepło, rodzina, szczera rozmowa t wobec siebie t 
jak rozmawiam, przytulam się, całuję, kocham t gdy ktoś mnie wspiera, 
pomaga mi, interesuje się mną, zabiega o mnie, pociesza, rozśmiesza, bawi, 
zaczepia, opowiada o sobie, przyciąga do siebie, dotyka mnie, uśmiecha się 
do mnie i patrzy w oczy t to równość t trema t tylko wspomnienia t 
kłamstwo i rozpacz t to opieka, zażyłość, wsparcie, poufność, intymność, 
sympatia, zgodność, wspólność, podobieństwo, zbieżność t zależy jaka t 
to także odpowiedzialność t rozmamłanie t lornetka t moja dziewczyna 
t rozstanie t ...ze ścianą – staniem blisko ściany t ...a jednak nie jedność 
t magnez t ciepło, ubranie t rodzina, drzewo, ramiona i wszechświat t 
odstęp t krótki czas do egzaminu t to taki rodzaj chemii, która łączy t coś, 
czego mi brak t bliskość planet t krok od celu t iluzja t chodź tu t to 
także solidarność t PRZYWIĄZANIE Z WYBORU! 

Pytania nad kartą BLISKOŚĆ:

Co to jest bliskość? 
Ile to jest blisko?
Czy bliskość to coś w zasięgu ręki, czy w drugim pokoju, a może w innym 
mieście? 
Po czym poznajesz bliskość?
Czym jest bliskość? 
Jeżeli tęsknisz za bliskością, to za czym konkretnie tęsknisz?
Czy przyciągać się, znaczy pasować do siebie?
Czy pytania te otwierają przestrzeń do rozmowy i rozmyślań o bliskości?
Porozmawiaj z kimś o bliskości... – ciekawe, co ci powie?
Czy podzielisz się z nim swoimi myślami? 
Po co mi w ogóle potrzebna jest bliskość? 
Jak odczuwam bliskość? 
Kiedy bliskość może być przeżywana?
Co myślisz o bliskości? 
Czego oczekuję w związku z bliskością? 
Jak widzisz bliskość? 
Zalety i wady bliskości? 
Jak czerpać moc z bliskości?
Jakie relacje określają bliskość w moim związku czy w tej relacji? 
Na ile pozwalasz sobie na bliskość?
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Monolog wewnętrzny i inne historie:

Bogactwo człowieka

Mam takie wrażenie, że walka o bliskość dotyczy każdego z nas i trwa przez 
całe życie. 
A kiedy bliskości jest w sam raz? 
Wielu ludzi cierpi z powodu bliskości. Jedni z jej braku, inni z nadmiaru. 
A jak jest u ciebie? 
U mnie bliskość musi mieć także dalekość, czyli razem i odrębnie. 
Kiedy dwa różne światy potrafią razem wyruszyć przez życie? Kiedy swoboda 
jest szlakiem kreatywności, a wspólna przestrzeń zabarwiona barszczem  
z uszkami? 
Każda bliskość ma swój klimat. Wiem, co wspólne i wiem, co odrębne, choć 
czasem przekraczam granice i robi się gorąco, czasem wilgotno, czasem 
pustynnie, a czasem… razem bez rezygnacji z siebie. 
Każdego dnia uczę się nowych sposobów przeżywania bliskości i mam 
wrażenie, że to proces nieskończony… 
Czasem potrzebuję zachować czujność wobec siebie, a czasem chcę się wtopić 
w ciebie tak, żebym przestała istnieć. Ale tyko na moment, na chwilkę… 
podłączeni do siebie, a czasem odłączeni od siebie, mimo że blisko, a nie 
za daleko. Kiedy mówisz do mnie: „chodź tu do mnie blisko”, mam motyle  
w brzuchu.
Każda chwila jest dobra na to, żeby się nad tym zastanowić. Codziennie 
przecież aktualizujemy odpowiedź na to pytanie, ponieważ za tym pojęciem 
stoi cały obszar zwykłej codzienności. 
Przeżywanie bliskości w codzienności może być ciekawe i odkrywcze. 
Jakie wzorce z dzieciństwa dominują w twojej sferze potrzeby i doświadczania 
bliskości? 
Być może brak wsparcia, miłości, akceptacji czy szacunku z tamtego okresu 
sprawił, że nosisz w sobie emocjonalne rany. To one są murem, fosą czy 
drutem kolczastym, za którym ukrywasz swoją autentyczność. 
Być może akceptacja, serdeczność, życzliwość i miłość z tamtego okresu 
sprawiają, że czerpiesz z bliskości radość, zadowolenie i poczucie 
bezpieczeństwa. 
Być może istnieje jeszcze wiele innych doświadczeń bliskości, o których nie 
mam pojęcia, a wiesz o nich tylko ty. 
W tej mieszaninie myśli, przeżyć, poczuć, przeczuć czy zachowań tkwi 
bogactwo człowieka. 


