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Czy jesteś Dulską? 

TEST 

1. boję się, co ludzie powiedzą 

2. boję się, co będzie jutro 

3. boję się, że moje dzieci nie będą takie, jak bym chciał/a, 
żeby były 

4. boję się, że nie będę miał/a tego, co mam 

5. boję się tego, czego nie znam 

6. boję się tego, czego nie rozumiem 

7. odrzucam to, czego nie znam i czego nie rozumiem 

8. nie akceptuję innego modelu życia niż ten, który sam/a 
usilnie konstruuję 

9. idę drogą, którą mi wyznaczono 

10. mój system wartości jest niekwestionowalny 

11. nie mam czasu myśleć 

Jeżeli choć trzy z powyższych stwierdzeń możesz odnieść 
do siebie, oznacza to, że w głębi ducha jesteś Dulską. 

Ja jestem. 
Agnieszka Glińska 
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Forum - Toksyczna matka zatruwa życie 

0611112001, 18:36 okoproroka 
Moja matka zatruwa mi życie. Rani mnie słowami, krytykuje 
i ciągle poucza. Czy ktoś też ma taki problem? 

Odpowiedz na ten temat 





Forum - Co byście woleli? Syna geja, czy córkę, 
która jest panną z dzieckiem? ' %~ - -1~~~~;;0-1~~ - ~~~;8- -;~~~ - - -- - - - --- - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - _: _ ~ _: __ ·_ -4~ - ~ -~~·-t_. _ ~---ł ~ 
Ja, oczywiście, córkę, która jest panną z dzieckiem ... jako, że jestem I 
zdeklarowanym HOMOFOBEM miałbym straszliwy problem, gdyby 
mój syn okazał się gejem. 

1211012011, 09:16 NirnfoOrnanka ~ % 
Wolałabym psa. ~ ~ 

----------------------------------------------------------------------------------1'/.~ ~ 
1211012011, 09:16 Gość ~ 
Córkę z dzieckiem bym zaakceptował. Syna geja - nigdy w życiu! rl 
:~~~::~i~::~:~~:::. była ładna, a dziecko się wychowa na I 

- ~~:~~;;~;:~;i~~~,:~~~~~~: -~;; -~;~ -~;~~ -~~-~~a;~-(~~;~~~-~~~~ ---1 
to niemożliwe). · _ ~ 

.~,~~ ~~~~~~~,~ .... ~~.:. 
1211012011, 09:26 kdxljdfsvs ~ ~ 

-~~~!~;e!;~t~:~~~~'.~ut~ _a'-~-a~t~rkę-p~~o~-n1z-trzy~-ać-po~-łl•~ . 

1211012011, 09:28 Gosc R 
Aja bym wolała s~na ~eja, niż córkę, która ma bękarta. ; .• 

1211012011, 09:31 nei_nei ~-
Ożesz w mordę! Jaki ciemnogród! m 
YNTELYGENCYJI wmawia się, że jak ktoś jest HOMOFOBEM, to •1 
jest tępy??? Mam prawo nie znosić pedałów i uważać to za chorobę m 
psychiczną i być przy tym inteligentnym i oświeconym człowiekiem. I' .• 
I znam wielu takich, którzy mają podobne poglądy, jak ja. Znam też I~ 
takich, którzy mają takie poglądy, ale je ukrywają właśnie dlatego, ~-
żeby ich nie posądzono o ciemnogród. „ 

; 1~ 
~ ~~/ 

~ ~ 
Odpowiedz na ten temat I' ~ 

}~j 

Kto mi pomoże? 

Jestem dorosłym dzieckiem oziębłych rodziców. 
Wychowałam się w domu, w którym było wszystko 
- z wyjątkiem miłości, czułości i zainteresowania. 
Wyrosłam więc na osobę bardzo chwiejną emocjo
nalnie i niepewną siebie. Dziś mam 40 lat i jestem 
na kolejnym - chyba najtrudniejszym - ~cia..wy.m_ 

zakręcie. Dzieci odeszły z domu,~ Jest prawie 
obcym człowiekiem, a star~rlorowani rodzice 
wymagają mojej stałej oJ1ieki. Z trudem udaje mi 
się funkcjonować na co dzień. Mam lepsze i gorsze 
dni. Czuje się przytłoczona nadmiarem problemów, 
a właściwie - moją reakcją na nie. 

Julia W. / Charaktery nr 11/ 2006 

Czuję jak bym przegrała swoje życie 

Mam prawie 30 lat. Jestem dorosłym dzieckiem 
alkoholika. (. .. ) Mój ojciec pił odkąd pamiętam. Nie 
było go całymi dniami w domu, bo albo pracowa 
albo był u babci, ajeślijuż był w domu, to pił, cz · ak 
naprawdę go nie było. (. .. ) Kiedy mieszkała odzi-
cami, to bardzo mi to pr~~wtł etym 
mamie, a ona zaws~wiła, że u nas nie jes · szcze 
tak źle. Zresztą ciotki też nam to mówiły. No t , na 
tle innych mężczyzn w rodzinie to my mieliśmy k
sus. Bo nasz alkoholik pracował, przynosił pienią 
i nie bił. (. .. ) Ten obraz mojego ojca na zewnątrz ja 
dobrego człowieka nie pozwalał mi o nim źle my' ć. 

No bo jeśli wszyscy naokoło mówią, jak to my amy 
dobrze, to chyba moje odczucia są nieprawd · e. ( ... ) 
Od 3 lat chodzę na terapię dla DDA. Ale bez ększych 

rezultatów. Nadal boję się bliskości. Nie w obrażam 
sobie, że miałabym mężowi tak po prostu wiedzieć 

„kocham cię" i przytulić się do niego z uczucia 
wstydu. Jest to dla mnie tak krępująca sytuacja, że 
nie wyobrażam sobie siebie w takiej roli. Nawet jeśli 
z mężem się przytulam na ulicy, to czuję się bardzo 
sztywna. Nie stać mnie na gorące uczucia. (. .. ) 

Kasia / Charaktery nr 11/ 2006 



List matki 

Moja córka - inteligentna, wykształcona, znająca 
języki, mająca dobrą pracę, przyszłość i karierę przed 
sobą, zamierza wyjść za mąż za Palestyńczyka. („.) 
M~ serce krzyczy: NIE! Dlaczego on! Dlaczego to 

otyka moją córkę - przecież nie jakąś zahukaną 
dziewczyninę, ale nowoczesną, przebojową, świado
mą własnej wartości?! I rozumiem też tych młodych 
ludzi, którzy oburzają się na „rasizm". Też taka byłam 
- wszyscy ludzie są równi: wolność, równość, brater
stwo„. Zresztą dalej tak uważam i tego nauczyłam 
swoje dzieci, może aż za dobrze„.Wyobraźcie sobie, że 
wasza córka, siostra przyprowadza do domu muzuł
manina, murzyna, kogoś z odległej kultury i mówi, że 
to będzie jej mąż. Jeżeli wtedy potraficie autentycz
nie się ucieszyć i pogratulować wyboru, bo„. jest to jej 
wybór, to czapki z głów, ale„. ja nie umiałam i do dziś 
nie umiem! I nie jestem rasistką. Mieszkamy wszy
scy poza Polską. W pracy mam różnych znajomych: 
Hindusów, Japończyków, ludzi różnych ras i kolorów. 
Lubimy się, spotykamy się w czasie lunchów, ale co 
ciekawe: wszyscy „parują się" w swojej grupie etnicz
nej („.). My Polacy nie wypadamy na tym tle jakoś 
szczególnie odrębnie, a nawet lepiej, bo nie musi być 
Polak, ale najlepiej gdyby był biały. Co ciekawe nawet 
rodzina „mojego przyszłego zięcia" nie jest zachwy
cona jego wyborem. Szczerze mówiąc, w tym tylko 

·a nadzieja, że wybiją mu ją z głowy, ożenią z Paki
stanką i zostawi moją córkę w spokoju. Dlaczego nie 
chcę? („.) W takim związku wszystko będzie proble
mem - od imienia dzieci, poprzez obrzezanie, reli
gie, ostracyzm środowiskowy, spojrzenia i szepty za 
plecami, pozbawienie swych dzieci przynależności 
kulturowej. Która miłość to zniesie? Miłość nie trwa 
znowu tak długo, dobrze jak za nią się kryje szacunek, 
przywiązanie, zrozumienie i tolerancja, a jak ja nie 
mam się bać o los córki i czego mam się spodziewać po 
człowieku, którego religia i tradycja upośledza kobie
ty i traktuje je jak rzeczy przynależne mężczyźnie? 
(„.) Możecie mnie nazwać rasistką, ale uważam że 
nierozważnością i nawet nieodpowiedzialnością jest 
wchodzić w takie związki, nawet „z wielkiej miło
ści". Po tej miłości może nie pozostać nawet ślad, za 
to pozostaną problemy. Po „tej miłości" pojawi się na 
pewno inna miłość, wcale nie gorsza. 
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