Matterhorn – góra, czyli zmiana perspektywy
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Patrz na górski szczyt.
Przypomina mi matk . Moj matk .
Przez wi kszo
ycia patrzyøam na ni
poprzez kl tw przykucia do podnó a góry –
kl tw przytøoczenia i ograniczonej perspektywy
Z tego najni szego miejsca góra dominuje,
zasøania widok na wiat i otaczaj ce ycie.
Zadzieram gøow i patrz w gór na szczyt-matk .
Patrz na ni ze wspóøczuciem
widz c j w taki sposób, jak ona chciaøa
i jakbym ja byøa – musiaøa by – jej terapeutk
Tkwi c u podnó a „góry” czuj si tak,
jakbym musiaøa zawsze jej wszystko przebacza
aøowa j , pociesza , rozumie
i ignorowa to, jaka byøa – i jest – i jak mnie traktuje
odr twia i u mierca ka dy ból, jaki mi sprawia
zaprzecza mojej krzywdzie, prawdzie i rzeczywisto ci.

Poznawanie mojego prawdziwego JA jest jak wspinaczka na szczyt

Ze szczytu mam szeroki, daleki widok;
mog oceni realne proporcje.
Do wiadczam po raz pierwszy wspóøczucia dla samej siebie
i widz matk z innej perspektywy
Musz rozpozna i przyj

t prawd .

Widz kobiet , która mnie nie kochaøa i nie kocha,
która nie czerpaøa i nie czerpie rado ci z mojego istnienia,
której nic nie obchodziøy i nie obchodz moje uczucia ni stan,
która nie interesowaøa si i interesuje si moim yciem,
która nigdy nie byøa mn zainteresowana i nie jest,
nawet teraz gdy zobaczyøa mnie po trzydziestu latach...
Musz zapami ta t prawd – cho nie chc –
e mojej matce brak miøo ci do mnie,
e ona nie mo e pokocha tego kim i jaka jestem,
bo jestem ywym, yj cym dowodem,
e ycie polega na caøkiem innych warto ciach ni te,
jakie ona wyznaje i praktykuje.
Czuj si zmia d ona t prawd
Czuj si , jakby ziemia rozst powaøa mi si pod nogami
a caøe moje istnienie byøo zagro one
Ta prawda boli – ale mnie wyzwala:
uciekøam z matczynego wi zienia.
Wreszcie wyzwolona z jej grobowca, co nie dawaø mi by
staj si ptakiem – orlic – i odlatuj ze szczytu góry.

yw ,

Odt d wa ne jest moje wøasne dobro
i licz si moje potrzeby.
Nie mog by ywa duchem bez miøo ci
tak jak ciaøem nie mog y bez powietrza – miøo

jest dla mnie oddechem

Wiem, e moja dusza umrze je li b d pozostawa w cieniu tej góry
Wiem teraz, e znios t , i ka d inn , prawd .
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