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Drodzy Członkowie i Sympatycy ChSM
Cieszę się, że możemy Wam przekazać nasz kolejny świąteczny Biuletyn ChSM. Nadal
w tle wszystkiego, co robimy, mamy pandemię. Jakoś nie chce zniknąć i powoduje
w społeczeństwie coraz większe napięcia, także wśród naszych pacjentów, a może i również
w nas samych. Jaką postawę powinniśmy zająć w takiej sytuacji? Na pewno nie powinniśmy
narzekać. Święty Paweł zachęca nas, żebyśmy „za wszystko dziękowali i ciągle się radowali”
(Filip. 4,4-6). Jako ChSM mamy za co dziękować Bogu. Pomimo niepewnej sytuacji, udało nam
się, po roku przerwy, zorganizować konferencję w Poraju „na żywo”. Wszyscy tego oczekiwali.
Był to bardzo dobry czas odnowienia relacji, rozmów, ciekawych wykładów i warsztatów oraz
różnych atrakcji na łonie przyrody. W tym roku zorganizowaliśmy także kilka webinarów online,
na których był czas nie tylko na wykłady, ale także czas dzielenia się w podgrupach. Więcej
o tych wydarzeniach w innym miejscu Biuletynu. Zorganizowanie tych wydarzeń wymagało
sporego wysiłku. Zarząd spotykał się średnio 2 razy w miesiącu. Paradoksalnie możemy
dziękować Bogu także za pandemię, gdyż w latach ją poprzedzających nie było aż tak wielu
wydarzeń. Dziękujemy, że jesteście z nami. Pomimo różnych trudności ciągle mamy
przekonanie, że trzeba mówić o Bogu w środowisku medyków. Nasz Bóg, jako nasz Stwórca wie
najlepiej, czego nam potrzeba i daje wskazówki dla każdej sfery naszego życia, także tej
medycznej. Na spotkaniach ciągle odkrywamy nowe prawdy dla naszego życia i pracy.
Zachęcam Was do udziału w tych spotkaniach, a także do współorganizowania ich. „Żniwo jest
wielkie, a robotników mało”. Każda osoba jest ważna i może być pomocna na tym wielkim „polu
żniwa”. Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły i sugestie.
Teraz już radujmy się okresem zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia! Będziemy wspominać
najważniejszą dla nas Osobę, dzięki której istniejemy, dzięki której mamy przebaczenie naszych
grzechów i życie wieczne.
Życzę Wam, żeby Jezus Chrystus był obecny w czasie Świąt w Waszych domach, żeby
błogosławił Wasze Rodziny, dał radość, pokój i odpoczynek.
Życzę również Bożego błogosławieństwa oraz nadziei na Nowy 2022 Rok!
Pozdrawiam Wszystkich serdecznie,
Jacek Juszczak Przewodniczący ChSM

WIGILIJNA WDZIĘCZNOŚĆ
Za Jezusa
co rozświetlił świat,
wdzięczna jestem
Za chleb i rybę,
Rodzinę przy stole
wdzięczna jestem
Za wigilijny czas,
choinki blask
wdzięczna jestem
Za Jezusa małego,
ale jakże Wielkiego
wdzięczna jestem
Za życie w Tobie
i kolejny rok,
wdzięczna jestem
Za następne zwrotki,
które napiszemy Panie
wdzięczna jestem
Renata Kulus
DZIĘKUJCIE ZA WSZYSTKO
Temat „dziękczynienia” podsunęła mi nasza droga sekretarz ChSM Basia Szczuka. Trafiła
znakomicie, bo ostatnio także sporo o nim myślałem. Do myślenia o dziękczynieniu pobudza
mnie z jednej strony przebywanie w obecności naszego Boga i Jego Słowa, z drugiej strony
widoczne coraz powszechniejsze narzekanie i nerwowość ludzi, które czasami także nam się
udziela. Niektórzy twierdzą, że narzekanie to nasza narodowa cecha. Biblia w wielu miejscach
mówi o dziękowaniu naszemu Bogu, w żadnym miejscu nie zachęca do narzekania. Dziękowanie
nie jest naszą naturalną cechą. Często tak jak dzieci przyjmujemy różne „prezenty” życia, jako
coś naturalnego. Uważamy, że się nam należą. Bardzo łatwo to wszystko co mamy możemy

stracić. W ostatnią niedzielę słyszałem świadectwo osoby, która jest we wspólnocie, która
wspiera osoby bezdomne. Mówiła o rozmowach z tymi ludźmi. Opowiadali o tym, w jaki sposób
stali się bezdomni. Wieku z nich wcześniej żyło jak większość z nas. Była zaskoczona jak niewiele
potrzeba, żeby życie się odmieniło- problemy zdrowotne, jedna nierozważna decyzja, załamanie
nerwowe, problemy małżeńskie, utrata pracy, nałogi.
Dlaczego warto dziękować?
1. Ciągłe zamartwianie się i narzekanie zabija naszą radość życia i nie pozostawia miejsca
na zaufanie Bogu. Bóg pragnie, żeby nasze życie było radosne i obfite, pomimo
trudności. Nie obiecuje też, że będzie łatwo. Lepiej jest dziękować za to, co mamy, niż
być złym na to, czego nie mamy.
2. Przykład daje nam sam Pan Jezus- „następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie,
połamał go i podał im mówiąc: to jest ciało moje, które za was będzie wydane”
(Łuk.22,19). Podobnie czynił wśród tłumów, gdy cudownie rozmnożył chleb i ryby „Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie (podziękowawszy-inne tłumaczenie)
rozdał siedzącym…” (J.6,11 ).
3. Dziękczynienie na wzór Jezusa pomnaża nasze życiowe zasoby, zamienia biedę
w bogactwo i pozwala dzielić się nim z innymi.
4. Także św. Paweł pisał wielokrotnie o dziękczynieniu– „po tych słowach wziął chleb,
złożył Bogu dziękczynienie na oczach wszystkich” (Dz.Ap.27,35). W liście do Tesaloniczan
Paweł „dziękował Bogu za nich, wspominając o nich nieustannie w modlitwach”
(1 Tes.1,2). W wielu psalmach jest również mowa o dziękczynieniu i wysławianiu Boga „wysławiać będę pieśnią imię Boże i dziękczynieniem będę je uwielbiał” (Psalm 69,31).
5. Postawa dziękczynienia i ufności Bogu daje pokój w sercu, pomimo trosk i trudności „nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem,
powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec
będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie”. (Filip.4,4-7)
6. Postawa wdzięczności, docenienia gestu drugiej osoby wzbudza pozytywne uczucia.
Dziękujmy Bogu za wszystko co mamy, ale także nie zapominajmy dziękować ludziom.
Jeśli nie potrafimy dziękować, prośmy Ducha Świętego, „a On wstawi się za nas
w niewysłowionych westchnieniach” ( Rzym.8,26).
Jest to obszerny temat i wiele jeszcze można by napisać, ale z konieczności na tym zakończę.
Zachęcam Was do studiowania Biblii, która jest skarbnicą Bożej mądrości! (Ezdr.7,27-28,
Ps.40, Ps.28,Ps.30,Ps.69,31,Ps.95,2, Izaj.57,18-19, Jonasz 2,10).
Bogu niech będą dzięki!
Jacek Juszczak

Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża
w Chrystusie Jezusie względem was. (1 Tes. 5, 16-18).
Jest taka piosenka –„Dziękować Ci Panie chcę, dziękować,
boś Święty jest, dziękować boś Jezusa Syna Swego nam dał...”
Święta Bożego Narodzenia – to szczególny czas, w którym
uświadamiamy sobie realizację Bożego planu, którego celem
jest odzyskanie dobrej relacji Boga z człowiekiem.
Narodziny Jezusa to początek szeregu zdarzeń.
Bóg dał nam swego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy (stale)
miał życie wieczne. (Jan 3,16).
To wspaniała wiadomość. Czyż, jeżeli w to wierzymy, to nie powód do radości i wdzięczności?
Narodził się Jezus – Emmanuel –„Bóg z nami”.
Może powtórz sobie głośno - „On jest ze mną”.
Dość często sytuacja wokół nas, czy pewne nieuporządkowanie w nas, powoduje, że stajemy się
Paniami/Panami Marudami. Narzekamy, marudzimy, czasami może i słusznie. Bliskie nam
osoby, z którymi przebywamy na co dzień, obserwują nas i podświadomie, na zasadzie
„lustrzanych neuronów”, przejmują nasz sposób komunikowania i też zaczynają narzekać.
I potem my narzekamy na narzekające bliskie osoby, że marudzą. „Błędne koło”.
Wdzięczność - to początek wielu cudów. Czy masz wdzięczne serce?
SĄ DWIE DROGI, ABY PRZEŻYĆ ŻYCIE. Jedna, to żyć jakby nic nie było cudem. Druga to żyć, jakby
cudem było wszystko – Albert Einstein
Niech dziękczynienie będzie pierwszą rzeczą o jakiej myślimy rano, a nie narzekanie,
marudzenie.
To bitwa o nasz umysł. Nasz wybór i decyzja, w którą stronę w naszym myśleniu pójdziemy.
Warto wypracować w sobie nawyk - podziękować rano i wieczorem.
Dobrze jest dziękować Panu (...) głosić z rana Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami
(Psalm 92)
Spróbuj i wypowiedz słowa dziękczynienia na głos, żeby samemu usłyszeć co Bóg zrobił w ciągu
dnia. Może nawet zapisuj – „nawet najkrótszy ołówek jest lepszy niż najdłuższa pamięć”
Wdzięczność to lekarstwo, które powinno być jak najczęściej stosowane. Dlaczego?
Ponieważ: „Warto dziękować, żeby nie znikczemnieć w swoich myślach i aby nasze serce nie
stało się zaćmione i bezrozumne”. (Rzym. 1,21).
Ponieważ wtedy „pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie naszych serc i myśli
w Chrystusie Jezusie” – (Filipian 4,7)
Gdy chcemy widzieć Boże znaki w naszym życiu, potrzebujemy być
ludźmi dziękczynienia. Wdzięczne serce jest magnesem, który przyciąga
cuda.
Może, szczególnie w tym świątecznym czasie znajdziemy czas na refleksję
– „czy mam powody do wdzięczności”. Piękny wiersz powyżej, przekazuje
cenną myśli o prostej wdzięczności.
Utożsamiam się z nim. Dziękuję Bogu za to, że mam swoje łóżko, że mam ciepło
w mieszkaniu, że mam coś do jedzenia, że mogę iść do pracy, za pokusy, które przezwyciężyłam,
za ludzi, których mi dał, że żyję … z wdzięcznością myślę o wielu prozaicznych codziennych
sprawach i czynnościach.

Może masz trudną osobę obok w rodzinie, w pracy i właściwie- to „tylko narzekać”. Tak często
prosimy Boga, o to ,żeby zmienił sytuację, w której się znaleźliśmy. A może On postawił nas
w tej sytuacji, aby ona zmieniła nas.
Proponuję weź kartkę i zrób dwie rubryki. Na jednej stronie napisz co Cię w danej
osobie/sytuacji irytuje i jest powodem narzekania, a na drugiej połowie –zastanów się i zaznacz,
za co możesz podziękować, myśląc o tej sytuacji .Pomódl się o Boże światło i zdziwisz się,
że są plusy tych trudnych chwil, a wręcz są błogosławieństwem, chociażby takie, że „zmuszają
Cię” do szukania siły właśnie w górze, skąd nadejdzie Ci pomoc (Psalm 121) i zbliżają do BogaOjca.
Czasami pojawia się pytanie -jak wygląda życie po życiu, a może warto zadać pytanie jak
wygląda życie w teraźniejszym życiu,.
Jak powiedział Abraham Lincoln „Koniec końców to nie o liczbę lat chodzi w życiu tylko o ilość
życia w tych latach”. CELEBRUJ ŻYCIE
„Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan”symboliczny dzień narodzin Pana Jezusa.
Solenizantowi, z okazji Urodzin, zwykle przynosi
się jakiś prezent- niech to będzie WDZIĘCZNE
SERCE
Barbara Szczuka – Sekretarz ChSM
Trochę inaczej o WDZIĘCZNOŚCI:
„Do serca w niedzielę"
Dziękuję ci, serce moje,
że nie marudzisz, że się uwijasz
bez pochlebstw, bez nagrody,
z wrodzonej pilności.
Masz siedemdziesiąt zasług na minutę.
Każdy twój skurcz
jest jak zepchnięcie łodzi
na pełne morze
w podróż dookoła świata.
Dziękuję ci, serce moje,
że raz po raz
wyjmujesz mnie z całości
nawet we śnie osobną.
Dbasz, żebym nie prześniła się na wylot,
na wylot,
do którego skrzydeł nie potrzeba.
Dziękuję ci, serce moje,
że obudziłam się znowu
i chociaż jest niedziela,
dzień odpoczywania,
pod żebrami
trwa zwykły przedświąteczny ruch
Wisława Szymborska (1923-2012)

„Postawa zwycięzcy”
We wrześniu mieliśmy możliwość spotkać się na wspaniałej konferencji ChSM pt. „Medycyna
stylu życia”.
Z perspektywy czasu widzimy, że odbyła się ona w jedynym możliwym dla tego typu spotkań
momencie - nie mogłaby się odbyć ani wiosną, ani późniejszą jesienią. Sama możliwość
zorganizowania konferencji była więc dla nas ogromnym darem. Myślę, że dla większości z nas
była to jedyna konferencją „nażywo” w tym roku i tym bardziej ją cenimy.
Istotą Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego jest nie tylko wymiana wiedzy i informacji,
ale zależy nam też ogromnie na budowaniu relacji – tej najważniejszej, między nami a Bogiem
oraz relacji między nami, pracownikami opieki zdrowotnej.
Wśród wielu fascynujących wykładów i aktywności szczególnie zapisał się w mojej pamięci
warsztat Cieszki Żółtko – „Padnij - powstań”.
Cieszka jest zawodową aktorką, a od kogo lepiej możemy uczyć się jak zarządzać swoim ciałem,
dla dobra - nie tylko ciała, ale i umysłu i ducha.
Podobał mi się akronim WOPR: Woda (do picia), Oddech, Postawa, Ruch.
Zatrzymam się na chwilę przy temacie „Postawa”.
Cieszka wspomniała o niezwykle ciekawych badaniach dotyczacych „Postawy zwycięzcy”.
To uniwersalny gest czy postawa, którą widzimy u sportowców wygrywających zawody
lub u osób, które prezentują swoim życiem nastawienie „mocy”.
Tę postawę rozsławiła prof. Amy Cuddy, psycholog społeczny z Harvard Business School.
Zachęcam do obejrzenia jej wykładu z cyklu TED Talks.
https://www.youtube.com/watch?v=r7dWsJ-mEyI (2min 57s)
https://www.youtube.com/watch?v=RVmMeMcGc0Y (15min16s)
W swoich badaniach prof. Cuddy wykazała, że przyjmowanie „postawy zwycięzcy” - postawy
otwartej, ekspansywnej, zajmującej więcej przestrzeni przez zaledwie 2 min dziennie, zmienia
odczucia, zachowania, a także poziomy hormonów. U badanych osób następowało obniżenie
kortyzolu (hormonu stresu), przez co zwiększały się możliwości podejmowania ryzyka i badani
osiągali lepsze wyniki w profesjonalnych rozmowach kwalifikacyjnych. Z kolei przyjęcie postawy
zgarbionej, „skulonej”, z założonymi rękami i nogami, postawy „komórkowej” – podwyższa
poziom kortyzolu i pogarsza nastrój.
Niektorzy badacze kwestionują badania prof. Cuddy, nie zawsze udało się powtórzyć wszystkie
elementy tych badań, szczególnie dotyczy to poziomu hormonów, choć inni badacze również
zauważyli wpływ postawy na nastrój. Taka jest natura badań naukowych, nie zawsze udaje się
powtórzyć wyniki i brak powtarzalności niekoniecznie dewaluuje przeprowadzone wcześniej
badania.
Proponuję natomiast czytelnikom przeprowadzenie eksperymentu – na sobie.
Nie chodzi tu o przyjmowanie dominujących postaw wobec innych, raczej chodzi o postawę
wobec siebie, w ukryciu - zanim wyjdziemy rano z domu, czy w ciągu dnia w toalecie, w szatni,
gdzieś gdzie na moment jesteśmy sami. Istotą jest nauczenie naszej podświadomości,
że możemy zwyciężać, że mamy w sobie moc. Niekoniecznie też chodzi o trwanie w tej
postawie, ja raczej staram się tworzć w ciągu dnia wiele krótkich, kilkusekundowych momentów
„postawy mocy”.
Co ciekawsze, przyjmując tę postawę zauważyłam,że nie
tylko moje ręce, ale i mój umysł i dusza wyciągają się ku
Temu, do którego należy wszelka moc. I kiedy wyciagam
ku Bogu ręce – to wiem, że to nie moja moc lecz Jego,
że jest bez miary, że Pan chce, abym po nią wyciągała ręce.
Zachęcam do eksperymentu, a na następnej konferencji
podzielimy się wynikami! 
Ola Bojarska

Patrząc na ostatnie dwa lata, które były inne, trudniejsze z powodu pandemii COVID, jesteśmy
Bogu wdzięczni za dobrodziejstwa techniki, dzięki którym mogło odbyć się szereg spotkań
online - webinaria, Konferencja 2020, kurs Saline Process. Za nami także wspaniała jesienna
Konferencja 2021 „na żywo”, o której możecie przeczytać na stronie www.chsm.org.pl.
Przed nami noworoczne Spotkanie w Ustroniu. W planach kolejne webinaria oraz, jak Bóg da,
kolejna jesienna konferencja w Zakościelu, w terminie 29.09–02.10.2022 na którą już
SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Do zobaczenia. Cieszymy się już na ten wspólny czas.
Poniżej, z wdzięcznością przypominamy nasze SPOTKANIA ChSM w ostatnich dwóch latach.

Błogosławionych ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.
Oby te Święta przywróciły nam wszystkim wiarę
w Boże cuda i dobre zakończenie. W czasach gorzkich, niech
nam pomagają nadzieja w Bogu i życzliwość ludzi.
W Nowym Roku 2022 przekazuję życzenia słowami piosenki:
„NIECH WAM BÓG BŁOGOSŁAWI CO DNIA
Niechaj w Swojej opiece Was ma
Jego Łaska niech trwa,
niech was chroni od zła
Idźcie w Miłości, w Radości, w Pokoju”
Barbara Szczuka
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