`AKCEPTACJA SIEBIE

Z naszą relacją z Bogiem i obrazem Boga jaki nosimy bardzo ściśle związana jest sprawa akceptacji siebie.
Akceptacja siebie jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka. Szereg zakłóceń naszej relacji z Bogiem, naszej służbie Jemu, wynika z nieakceptacji.
Niezaspokojona potrzeba akceptacji siebie jest dziś zjawiskiem powszechnym. Jest ona źródłem wewnętrznych konfliktów, napięć, niesamowitych dramatów.
W takiej sytuacji człowiek próbuje sobie jakoś radzić. Albo więc odchodzi, ucieka w samotność, zamyka się we własnym świecie, zamyka się na innych i na siebie. Niejednokrotnie ucieka w fantazje, książki, studia, pracę, życie towarzyskie, nałogi, seks, itp.
Taki człowiek nie umie być z innymi nawet wtedy, gdy przebywa w ich towarzystwie, nie wyraża siebie, posługuje się sloganami, ulega modzie.
Albo też człowiek próbuje się dopasować do środowiska, do jego oczekiwań, na siłę udaje, że jest inny, robi wszystko, by być zauważonym, przyjętym, by się innym przypodobać. Taki człowiek boi się być sobą, nie potrafi się określić.
Brak akceptacji prowadzi do ciągłego życia w napięciu i niepokoju, nie zawsze uświadomionego, stąd nieświadome ucieczki w nałogi, seks, agresję.
Osoba, która nie akceptuje siebie, nie potrafi uwierzyć w bezinteresowną miłość, czy przyjaźń. Uważa, że przyjaźń, serdeczność, drugich można jedynie kupić lub zapracować na nią swoim wysiłkiem.
Podobna trudność rodzi się w relacji z Bogiem. Osoba nie akceptująca siebie nie potrafi uwierzyć w bezinteresowną miłość Boga do niej. Więź z Bogiem u takiej osoby ogranicza się do wykonywania, czasem bardzo skrupulatnie, praktyk religijnych, przestrzegania prawa, aby zasłużyć na miłość Boga i na nagrodę życia wiecznego.
Trudno takiej osobie przychodzi wiara, zawierzenie Bożej miłości, oddanie się miłosiernej miłości Boga.
Brak akceptacji siebie wpływa niekorzystnie, zakłóca, zatruwa nasze relacje z innymi ludźmi, a także samym Bogiem.
I odwrotnie - brak właściwej relacji z Bogiem, negatywny obraz Boga, jaki wielu ludzi nosi od dzieciństwa, jest źródłem tej właśnie nieakceptacji siebie. Zamyka się błędne koło. Jak go przerwać?
Najgłębszą podstawą akceptacji siebie, przyjęcia samego siebie do końca jest to, że jesteśmy przez Boga stworzeni z miłości. Świat i człowiek jest stworzony nie z niczego, ale z miłości - i człowiek jest od początku (nie za dobre czyny) ale od początku kochany i chciany. Każdego z nas Bóg kocha takimi, jakim jest dzisiaj - grzesznym i niedoskonałym.
Bóg umiłował nas od początku - jak mówi św. Jan: "Bóg umiłował ns pierwszy, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami" (1 J 4,9), kiedy tak po ludzku patrząc nie zasługiwaliśmy na miłość.
Bóg do końca przyjmuje każdego człowieka takim, jakim jest teraz, nie czekając aż ten człowiek dorośnie do pewnego stanu, w którym będzie już choć trochę godny jego miłości.
To jest podstawa Dobrej Nowiny - że Bóg jest Miłością że nas kocha bezinteresownie, dlatego że jest naszym Stwórcą.
Ta właśnie prawda jest jedynym trwałym fundamentem samoakceptacji, czyli przyjęcia siebie do końca.
Psychologia także daje racje za akceptacją: bo tak lepiej dla ciebie, bo to ważne, bo się zrealizujesz, rozwiniesz... racje są ważne, ale dla wielu niewystarczające.
Wychodzą naprzeciw najgłębszej potrzebie człowieka: by być kochanym, a więc przyjmuje do końca nas. Tu jest przerwanie błędnego koła: jestem kochany, więc mogę kochać.
Jeśli podstawą naszej akceptacji od strony drugiego człowieka będzie, że drugi człowiek mnie akceptuje, przyjmuje do końca, to ta podstawa może się zachwiać. Człowiek każdy - może zmienić zdanie, może mnie lepiej poznać i odrzucić.
Zaakceptować siebie, to oznacza odnaleźć swoją tożsamość, swoje najgłębsze powołanie, które jest niepowtarzalne, które wiąże się z darami osobistymi. Zaakceptować siebie, to oznacza wreszcie odkryć imię, którym nazywama mnie Bóg.
Doświadczenie akceptacji od strony drugiego człowieka jest pomocą w samoakceptacji, ale jedyną trwałą podstawą jest miłość Boga. (Tak się ma u człowieka dorosłego, natomiast dziecko nie jest w stanie (z zasady) poznać miłości Boga, jeśli nie jest kochane, jeśli nie dostarcza miłości od rodziców lub opiekunów.
Drugą podstawą samoakceptacji jest nasze posłuszeństwo miłującemu nas Bogu. Bóg w swojej miłości - wzywa nas do miłości: "Będziesz zmiłował Pana Boga swego, a bliźniego swego jak siebie samego".
Jesteśmy stworzeni do miłości, a więc do relacji, do Komunii z Bogiem i z braćmi. Niemożliwe jest zaś pokochanie, przyjęcie drugiej osoby bez pokochania i przyjęcia do końca siebie.
Miłość siebie jest miarą miłości bliźniego ("... jak siebie samego").
To przykazanie mówi o miłości siebie. Nie chodzi tu o egoizm, czy egocentryzm. Chodzi o autentyczną miłość - taką miłością nigdy nie kochamy za dużo. Chodzi tu o miłość, która wypływa z przyjęcia tego, że dla Boga jestem kimś drogim, cennym, jestem kimś jedynym.
Autentyczna miłość zawsze jest spotkaniem. Wyraża się we wzajemnej komunikacji, ale zanim będzie możliwa komunikacja między osobami, musi być możliwa komunikacja ze sobą samym.
Trudno spotkać innych w prawdzie, trudno ich zrozumieć bez uprzedniego spotkanie z sobą w tym, co najgłębsze i fundamentalne.
Prawdziwa miłość siebie, przyjęcie siebie do końca, to coś bardzo konkretnego, to jest bardzo konkretny proces:
- aby przyjąć siebie do końca, trzeba się poznać, miłość wypływa ze spotkania, a w spotkaniu jest poznanie.
By móc cokolwiek pokochać i zaakceptować, trzeba wpierw poznać to. Trzeba więc poznać to, co mnie tworzy od wewnątrz i co mnie tworzy od zewnątrz.
Poznajemy najpierw nasz wewnętrzny świat, siebie w relacji do siebie samego - jaka jest struktura mojego "ja" - moje "ja" cielesne (płeć), moja osobowość, charakter, temperament, moje predyspozycje, talenty, ograniczenia, moje niepewności, lęki, obawy, pasje, rozczarowania, radości. Trzeba wydobyć to na światło dzienne, by zobaczyć, co mnie kształtuje. Przyjęcie tego nie umniejsza mnie, ale pozwala mi żyć wprawdzie. Dopiero, kiedy człowiek przyjmuje siebie "w całości" może zobaczyć to, kim jest, także od strony pozytywnej.
Trzeba też zobaczyć nasz świat zewnętrzny - siebie w relacji do innych ludzi - rodzice, środowisko, z którego wyszedłem, historia mojego życia, ludzie, którzy na tę historię się składają, relacja do obowiązków...
Chodzi więc o przyjęcie tego wszystkiego, co składa się na moje życie - na moją przeszłość i teraźniejszość. Nie przyjęcie przeszłości powoduje jedynie większy ból.
Pomocą w przyjęciu - jest to podstawowa motywacja, że Bóg wszystko zna i mnie przyjmuje do końca.
Oczywiście, proces akceptacji siebie może trwać dlugo i się pogłębiał. Niezmiernie jednak ważne, aby rozpoczął się w konkretnym historycznym momencie od pierwszej, konkretnej, świadomej decyzji przyjęcia daru swojego życia, czyli wyrzeczenie się pretensji do własnego istnienia. Jest to pierwszy, fundamentalny krok, za którym powinny pójść następne.


MODLITWA PRZYJĘCIA DARU ŻYCIA

Wprowadzenie

Jezus zaprasza nas, abyśmy w naszym życiu odpowiedzieli na Jego uprzedzającą miłość naszym TAK. Jesteśmy przez Niego wezwani, aby kroczyć po falach, czyli zgodzić się na działanie Boga w nas, wyjść ze swojej stagnacji, często zewnętrznych przywiązań i iść za Słowem Bożym. Iść za tym, który chce nas przeprowadzić ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z sytuacji ludzkiego niespełnienia do wypełnienia się naszego życia w Bogu. Chce przepełnić nas swoją radością, miłością i pokojem. Pragnie otworzyć nas na przyjęcie Bożego potwierdzenia do naszej drogi, powołania do konkretnego stylu życia, czy charyzmatu oraz siebie jako osoby.
Podjęcie modlitwy o przyjęcie daru życia zakłada naszą wiarę i zawierzenie Bożej miłości. Modlitwa przyjęcia daru życia, połączona z prośbą o uzdrowienie będzie dotyczyła całego życia, naszych wspomnień i doświadczeń z każdego okresu wzrastania. Będziemy prosić, aby Jezus mocą swojego Ciała i Krwi, mocą zmartwychwstania dotknął tych etapów naszego życia tak, abyśmy doświadczyli, że On kochał nas we wszystkich wydarzeniach naszej przeszłości.
Proponuję przeżyć tę modlitwę bardzo osobiście, w skupieniu wchodząc niejako pamięcią w konkretne wydarzenia życia z zaproszeniem skierowanym do Jezusa, aby dotknął każdego z nich. Aby dotknął każdej chwili przeżywanej przez nas mniej lub bardziej świadomie.
Powtarzajmy z wiarą słowa modlitwy utożsamiając się z nimi i uwielbiajmy Pana chwały, a On dokona wobec nas tego, co od wieków zamierzył.
Modlitwa:

(Najstosowniej przeprowadzić podczas wystawienia Najświętszego
Sakramentu )

Panie Jezu Chryste, wejrzyj na mnie, na moje poczęcie i wylej moc Ducha Świętego na ten moment mojego życia. Przyjmuję z Twojej ręki dar życia i powołanie do wieczności. Chwała Ci za dar istnienia. Wyrzekam się własności do swego życia i uznaję je za dar Ojca Światłości. Dokonaj Twojego uzdrowienia mojego początku życia od wszelkiego niedostatku miłości przez moc Twojego niepokalanego poczęcia w łonie Matki Dziewicy mocą Ducha Świętego.
Wejrzyj na okres, kiedy byłem w łonie matki. Wejrzyj na każde doświadczenie, które w tym czasie było udziałem mego życia. Wejrzyj szczególnie na te sytuacje i okoliczności mojego istnienia, które oddawały Tobie chwałę i były dziękczynieniem za dar życia i miłości.
Przyjdź w mocy uzdrowienia do tych wydarzeń, które przekreślały Twoją miłość, piętnowały moje istnienie poczuciem niechęci i odrzucenia.
Przyjdź do tych sytuacji, które przelewały złość w moje życie, kiedy byłem bezradny i zdany na wolność postępowania innych.
Panie, okaż swoje miłosierdzie wobec tych sytuacji ludzkich, które pomniejszały Twoją miłość w czasie, kiedy nie mogłem świadomie, tak jak dziś, oddawać Tobie chwały. Szczególnie obejmij te, które były niewykonanym wyrokiem, zagrożeniem, niechęcią, przykrą koniecznością. Ty wiesz, Panie, jak bardzo z tego powodu cierpiałem i jak dalece te sytuacje dały okazję duchowi zła w jego oddziaływaniu na moje życie.
Panie Jezu, Ty jesteś Bogiem pokoju i dlatego dziękuję Ci, że mnie wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie Twoje. Wejrzyj na tych wszystkich, którzy zawinili wobec mnie w jakikolwiek sposób i oczekują Twojego miłosierdzia. Niech Imię Twoje będzie błogosławione także w tych, którzy życzyli mi źle i chcieli przekreślić moje życie. Okaż im swoją miłość, spraw niech ta wina nie ciąży na nich ani w tym, ani w przyszłym życiu.
Panie, oddaję Ci moje narodziny i pierwszy dzień mojego życia, moje dzieciństwo i pierwsze relacje z innym. Wejrzyj na te sytuacje, które były pomniejszeniem miłości ze strony moich rodziców. Wejrzyj na tych, którzy byli powodem zgorszenia wobec mnie lub pociągnęli mnie ku złemu. Uzdrów moją wyobraźnię i pamięć z okresu mojego dzieciństwa.
Wejrzyj Panie na cały okres dorastania, na moje pierwsze zderzenie ze złem. Wejrzyj na sytuacje ludzkie, które spowodowały we mnie jakikolwiek rodzaj nałogu, również w dziedzinie seksualnej, w myślach, zmysłach, wyobraźni. Uwolnij mnie od krępujących więzów zła. Tak jak dokonało się zwycięstwo na drzewie krzyża tak niech teraz dokona się ono we mnie. Panie bądź błogosławiony i wywyższony w mocy Twojego krzyża i zmartwychwstania.
Dziękuję Ci Jezu, że wielokrotnie chroniłeś mnie od złego, chociaż stąpałem po krętych drogach tego świata. Przebacz tym, którzy byli współwinni mego przewrotnego postępowania. Dotknij swoją łaską uzdrowienia również tych, dla których ja byłem powodem zranień i ponoszę odpowiedzialność za ich złe postępowanie.
Panie, dziękuję Ci za to, że mnie wybawiłeś. Ty jesteś Zbawicielem świata. Uwielbiam Cię i wywyższam jako mojego Pana i Zbawcę, bo Ty jesteś Bogiem i nie ma innego.
Panie Jezu, proszę Cię dotknij uzdrawiającą miłością te osoby, które w jakikolwiek sposób, czy to ze strony matki czy ojca, brata czy siostry zostały zranione w swojej miłości i to nie pozwala im być otwartymi na drugich. Zostali skrzywdzeni poprzez pomniejszenie w nich dobra. Błogosławię Cię Panie w tych wszystkich, którzy niesłusznie zostali oskarżeni.Bądź błogosławiony i wywyższony w mocy Twojego Krzyża i Zmartwychwstania. Święty jesteś Panie i godzien wielkiej chwały, dlatego uwielbiam Twoje Imię, wysławiam Cię i błogosławię. AMEN. 

