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Spis treści 
1. Kocham moją żonę i godzę się na wiele rzeczy, które mi nie 
odpowiadają, aby móc z nią być... 
2. Mam 17 lat. Mój wujek zawsze, gdy mnie widzi zwraca się do mnie 
w erotyczny i wulgarny sposób... 
3. Teściowa jest moim wrogiem. Gdy jej syn mnie przedstawił, 
powiedziała z przekąsem: „Myślałam, że znajdziesz sobie coś 
lepszego”... 
4. Jedna z matek z klasy, do której chodzi mój syn, ogromnie 
angażuje się w szkolne życie naszych dzieci. Co chwilę organizuje 
jakieś spotkania, bardzo przeżywa różne wydarzenia, chce być 
aktywna... 
5. Mój partner, ojciec mojego dziecka cały czas komentuje sposób, w 
jaki opiekuję się naszym synem. Twierdzi, że robię za mało, że się nie 
staram, a moje wysiłki są niewystarczające... 
6. Przemijanie... Jak tracić rzeczy w życiu? Czy trzymanie się tego, co 
się ma: miłość, dzieci, luksus młodość może być toksyczne? 
7. Mój szef docenia moją pracę i daje mi awanse jednak zawsze jest 
to poprzedzone jego wizytą u mnie w domu i seksem... 
8. W swoim związku zaobserwowałam dziwną prawidłowość: gdy 
przez dłuższy czas nie kłócimy się z partnerem, wszystko układa się 
dobrze, atmosfera jest spokojna, nie ma awantur i nerwów, mój facet 
specjalnie zaczyna wytwarzać napięcie... 
9. Mam koleżankę. W pewnym momencie życia ona potrzebowała 
mojej pomocy. Bardzo jej pomogłam finansowo i pod innymi 
względami. Sądziłam, że to wspólne doświadczenie nas zbliży, a 
mam wrażenie jakby ona przestała mnie lubić... 
10. Są ludzie, którzy wysysają z nas całą energię. Po spotkaniach z 
nimi czujemy się puści, zlęknieni, niezadowoleni... 
11. Mam problem z odpowiedzialnością. W momencie, kiedy muszę 
podjąć jakąś ważną decyzję zaczynam chorować... 
12. Mam pewność, że bez faceta nie mogę żyć. Gdy kończę jeden 
związek, to zaraz zaczynam następny. Te krótkie okresy pomiędzy są 
okropne. Jestem wtedy bardzo samotna, nie lubię siebie, jakbym 
traciła osobowość, czuję się gorsza od innych kobiet w związkach... 
13. Są ludzie, którzy nie dają się obdarować. Nie otwierają prezentów, 
nie cieszą się z tego, co dla nich robimy... 



14. Zauważyłam, że jeżeli u mnie w życiu dzieje się coś fajnego, 
np.mam dostać jakąś nagrodę, zostaję doceniona, mój partner 
natychmiast zaczyna chorować, źle się czuć... 
15. Mam za sobą kolejny nieudany związek. Z przerażeniem 
zauważyłam, że wszystkie moje dotychczasowe związki były 
toksyczne... 
16. Jako nastolatka zostałam zbiorowo zgwałcona przez kuzynów. To, 
co się zdarzyło, zostało tajemnicą. Spotykam się teraz z nimi na 
przyjęciach i różnych rodzinnych spotkaniach i już od 25 lat wszyscy 
milczą... 
17. Mam 35 lat. Moja mama jest bardzo nieszczęśliwa i myślę, że 
ponoszę za to winę... 
18. Mój szef wie wszystko najlepiej. Już nie mogę tego wytrzymać... 
19. Mam uczucie, że jestem w związku, w którym partnerowi zależy, 
żeby było mi źle, żebym była gorsza, czuła się głupsza i 
niewystarczająca... 
20. Kupiliśmy dom i okazało się, że mamy hałaśliwych i wścibskich 
sąsiadów. Nasze życie zamieniło się w horror... 
21. Moja córka ma 18 lat. Nie zdała do następnej klasy, chce się 
wyprowadzić z domu i zamieszkać ze swoim chłopakiem. Ja się 
wściekam i czuję się bezradna... 
22. Jestem bardzo zazdrosna o swojego męża. Regularnie 
sprawdzam jego komórkę i maila, czasami go śledzę, przeszukuję 
ubranie i jestem cały czas gotowa na cios... 
23. Mój brat wyjechał za granicę. Miał tam być tylko przez miesiąc, ale 
okazało, że zostaje na stałe. Oczekuje, że ja zajmę się naszą 
schorowaną mamą i poświęcę jej swój czas... 
24. Nie jestem typem modelki... Bardzo dziwnie i niedobrze czuję się 
w sytuacjach, gdy mężczyźni pokazują, że im się podobam, że 
pociąga ich moje ciało... 
25. Rozstałam się z mężem. Mamy razem dziecko, lecz wiem, że nie 
jest to mężczyzna, z którym byłabym szczęśliwa. Czasami on do nas 
wpada, jest między nami miło i przyjemnie, zdarza się, że on coś dla 
nas robi, ale ogólnie nie bierze odpowiedzialności za nasze życie... 
26. Kolega z pracy podlizuje się szefowej w tak nachalny sposób, że 
nawet mnie dziwi, że ta wszystko kupuje i bardzo go lubi. Brzydzę się 
takim zachowaniem i czuję pogardę wobec niego... 



27. Dzieci mojej koleżanki są okropnie wychowane. Bardzo ją lubię, 
ale gdy spędzam z nią czas, jest kompletnie zaangażowana w ich 
sprawy i nie mamy nawet chwili dla siebie... 
28. Padłam ofiarą oszustwa internetowego. Przez rok rozmawiałam w 
sieci z mężczyzną. Zakochałam się w nim, mieliśmy mnóstwo 
wspólnych tematów, rozmawialiśmy do późnych godzin, czekałam 
na niego... 
29. Mój mąż regularnie ogląda filmy pornograficzne. Nie wiem, 
dlaczego to robi, skoro systematycznie się kochamy. Filmy, przy 
których się masturbuje, zazwyczaj są bardzo instrumentalne, kobiety 
są w nich brutalnie traktowane, jest w nich dużo przemocy... 
30. Byłam już na wielu terapiach, udało mi się rozwiązać sporo 
własnych problemów i zauważyłam znaczną poprawę mojej kondycji 
psychicznej, ale czasami jestem bardzo smutna i pełna lęku... 
31. Mam przyjaciółkę, którą podejrzewam o alkoholizm. Zaczęła 
bardzo dużo pić, ale nie jestem pewna, czy stawiam dobrą diagnozę, 
bo za każdym razem, gdy próbuję z nią o tym rozmawiać, złości się i 
zaprzecza... 
 


