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Wyznacznikiem nerwicy jest, według mnie, utrata wolności oraz niemożność jej 

przywrócenia. Dzieje się tak dlatego, że niespełnione pierwotnie potrzeby czynią z nas ludzi 

owładniętych obsesjami i przymusami, pozbawiając zdolności wolnego wyboru. Musimy pić, 

ćpać, zapracowywać się, obżerać się, notorycznie gonić za seksem, nie móc się odprężyć – 

lista jest długa... Ponieważ dawne uczucia pogrzebane zostały wraz z niezaspokojeniem 

podstawowych potrzeb, ograniczyliśmy nasze wybory i zawęziliśmy spojrzenie. W efekcie 

prowadzimy życie sztuczne, zubożałe i pozbawione głębszego odczuwania.  

Rozpadają się nam związki, zaliczamy partnerów lub urywamy romanse, gdyż nasze 

życie tak właśnie wtedy wyglądało: niestałość miłości, sporadyczne przebłyski uczucia, 

wykorzystanie, porzucenie, przemoc, zdrada... Jesteśmy więźniami tych wzorców, gdyż nie 

mamy pojęcia skąd pochodzą. Działamy jak automaty, bezwiednie odreagowując i 

odtwarzając w zachowaniach to, nad czym nie mamy żadnej kontroli i co kontroluje nas. 

Czym jest owo ‘TO’? Niezaspokojona potrzeba, wczesna deprywacja – TO nas trzyma w 

nieprzerwanym boju o spełnienie – zawsze tylko symboliczne, gdyż już za późno na miłość 

rodziców niezbędną nam wtedy, nie teraz. Szukamy jej u profesorów, szefów, kochanków, 

współmałżonków, przełożonych, przyjaciół, ale wciąż bezskutecznie, choć powtarzamy próby 

do znudzenia. Okno dostępu jest zamknięte – okresy krytyczne minęły. Szansa przepadła, 

pozamiatane. Nie możemy otrzymać miłości do tego małego dziecka i jako małe dziecko. To 

dlatego spotykamy tak wiele kobiet stale napalonych na seks. Chcą być dotykane z czułością 



jako tamte maleństwa, którymi były, a tego nie miały. To dlatego tak wielu z nas wszędzie 

szuka zauważenia, uznania, aprobaty, miłości. Chcemy sprawić, by tyranizujący, 

pogardzający rodzic docenił nas, potwierdził naszą wartość, pokochał. Wciąż próbujemy 

usłyszeć owo proste lecz jakże nieuchwytne zdanie: „jesteś naprawdę dobry”. To ‘magiczne’ 

zdanie mogłoby nas wyzwolić z trwającej całe życie gonitwy za aprobatą, ale nie... 

niezmiennie angażujemy się w relacje z osobami nieczułymi i krytycznymi, by następnie 

próbować skłonić je do docenienia i kochania. Wprost byłoby to za proste; wyszłoby poza 

rządzący schemat. Jako neurotycy nigdy nie wychodzimy po miłość wprost. Przyjęliśmy 

schemat rodziców – ich marszrutę z jej pętlami, podjazdami i objazdami. I na niej testujemy 

miłość.  

 Jesteśmy więźniami bólu. Tworzymy to więzienie i spędzamy życie na próbach 

wyrwania się z niego. Zjeżdżamy cały świat, by znaleźć dom, jakiego nigdy nie mieliśmy. 

Idealizujemy spotykane osoby, nie widząc kim naprawdę są i dopiero później z wolna wyziera 

rzeczywistość. Kolejny rozwód czy zerwanie. Zaklęty cykl związków, rozstań, zdrad, 

powrotów, nowych poszukiwań. Gdybyśmy tylko mieli dostęp do swych wypartych uczuć, 

wiązalibyśmy się z nie-neurotycznymi, przyzwoitymi, normalnymi ludźmi; umielibyśmy zostać 

z taką osobą i razem się zestarzeć. Umielibyśmy ją kochać i czuć jej miłość do nas. Zwykle 

jednak jest na odwrót: nie chcemy prawdziwej, dorosłej miłości, chcemy matki lub ojca – 

kogoś, kto się nami zaopiekuje, będzie pobłażać i ulegać naszym kaprysom. Bez 

wdrukowanego kiedyś niezaspokojenia, nie musimy odreagowywać; umiemy wydobyć coś z 

naszej historii i przyjąć miłość, jaka może nas spotkać. Owszem , niełatwo jest ją znaleźć, ale 

ktoś, kto w pełni jest w sobie, nie zaprzestanie poszukiwań. Tymczasem osoby narcystyczne, 

chcą całkowitej aprobaty, opieki i spełniania życzeń. W związkach widzą nie miłość, lecz 

walkę, by wciąż dostawać więcej i więcej tego, czego już nie ma.   




