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ModelModelee terapii odwykowejterapii odwykowej

PodejPodejśście jednowymiarowecie jednowymiarowe

��UjUjęęcie medycznecie medyczne
��UjUjęęcie psychologicznecie psychologiczne
��UjUjęęcie religijnecie religijne



ModelModel samoleczenia samoleczenia -- podejpodejśście wielowymiarowecie wielowymiarowe

PoPołąłączenie wszystkich trzech podejczenie wszystkich trzech podejśćść

ModelModelee terapii odwykowejterapii odwykowej



Model samoleczenia Model samoleczenia -- rys rys 
historycznyhistoryczny

PiPięćęć sprawczych czynniksprawczych czynnikóóww

1.1.Ograniczenia modelu medycznego Ograniczenia modelu medycznego 
2.2.Spotkanie z CSpotkanie z C. G. . G. JJungungiemiem
3.3.NiewystarczalnoNiewystarczalnośćść modelu religijnegomodelu religijnego
4.4.Spotkanie Spotkanie EbbyEbby Tachera (Ebby T.) i Tachera (Ebby T.) i BillBillaa WW.. w w 
listopadzie listopadzie 19341934r.r.

5.5.Duchowe doDuchowe dośświadczenie Billa W.wiadczenie Billa W.



Bill WilsonBill Wilson (Bill W.)(Bill W.)

1.1. Ograniczenia modelu medycznegoOgraniczenia modelu medycznego



2. 2. Spotkanie z CSpotkanie z C. G. . G. JJungungiemiem



Dr. Frank Dr. Frank BuchmanBuchman

Grupa OksfordzkaGrupa Oksfordzka

3. 3. NiewystarczalnoNiewystarczalnośćść modelu religijnegomodelu religijnego



4.4. Spotkanie Spotkanie EbbyEbby Tachera (Ebby T.) i Tachera (Ebby T.) i BillBillaa WW..
w listopadzie w listopadzie 19341934r.r.

5. 5. Duchowe doDuchowe dośświadczenie Billa W.!wiadczenie Billa W.!



Ojcowie zaOjcowie załłoożżyciele ruchu AAyciele ruchu AA

Dr. Dr. BBobob S.S. i Bi Bill ill W.W.



Modlitwa AA, 12 kroków, 12 tradycji



Modlitwa AA

Panie, daj mi 

siłę, abym pogodził się z tym, czego zmienić nie mogę;

odwagę, abym zmienił to, co zmienić mogę i

mądrość, abym umiał odróżnić jedno od drugiego

Reinhold Niebuhr



DwanaDwanaśście krokcie krokóóww

1.  Przyznali1.  Przyznaliśśmy, my, żże jestee jesteśśmy bezsilni wobec my bezsilni wobec 
alkoholu, alkoholu, żże przestalie przestaliśśmy kierowamy kierowaćć wwłłasnym asnym 
żżyciem. yciem. 

2.  Uwierzyli2.  Uwierzyliśśmy, my, żże Sie Siłła Wia Więększa od nas samych ksza od nas samych 
momożże przywre przywróócicićć nam zdrowie. nam zdrowie. 

3.  Postanowili3.  Postanowiliśśmy powierzymy powierzyćć nasznasząą wolwolęę i nasze i nasze 
żżycie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy. ycie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy. 

4.  Zrobili4.  Zrobiliśśmy gruntowny i odwamy gruntowny i odważżny obrachunek ny obrachunek 
moralny. moralny. 

5.  Wyznali5.  Wyznaliśśmy Bogu, sobie i drugiemu czmy Bogu, sobie i drugiemu człłowiekowi owiekowi 
istotistotęę naszych bnaszych błęłęddóów. w. 

6.  Stali6.  Staliśśmy simy sięę cacałłkowicie gotowi, aby Bkowicie gotowi, aby Bóóg uwolnig uwolniłł
nas od wszystkich wad charakteru. nas od wszystkich wad charakteru. 



7.7. ZwrZwróóciliciliśśmy simy sięę do Niego w pokorze, aby usundo Niego w pokorze, aby usunąłął

nasze braki. nasze braki. 
8.8. ZrobiliZrobiliśśmy listmy listęę ososóób, ktb, któóre skrzywdzilire skrzywdziliśśmy i my i 

stalistaliśśmy simy sięę gotowi zadogotowi zadośćśćuczyniuczynićć im wszystkim. im wszystkim. 
9.9. ZadoZadośćśćuczyniliuczyniliśśmy osobimy osobiśście wszystkim, wobec cie wszystkim, wobec 

ktktóórych byrych byłło to moo to możżliwe, z wyjliwe, z wyjąątkiem tych tkiem tych 
przypadkprzypadkóów, gdy zraniw, gdy zraniłłoby to ich lub innych. oby to ich lub innych. 

10.10. ProwadziliProwadziliśśmy nadal obrachunek moralny, z my nadal obrachunek moralny, z 
miejsca przyznajmiejsca przyznająąc sic sięę do popedo popełłnianych bnianych błęłęddóów. w. 

11.11. DDążążyliyliśśmy poprzez modlitwmy poprzez modlitwęę i medytacji medytacjęę do do 
coraz doskonalszej wicoraz doskonalszej więęzi z Bogiem,zi z Bogiem, jakkolwiek jakkolwiek 

GoGo pojmujemypojmujemy, prosz, prosząąc jedynie o poznanie Jego c jedynie o poznanie Jego 
woli wobec nas, oraz o siwoli wobec nas, oraz o siłęłę do jej spedo jej spełłnienia. nienia. 

12.12. PrzebudzeniPrzebudzeni duchowo w rezultacie tych Krokduchowo w rezultacie tych Krokóów, w, 
staralistaraliśśmy simy sięę nienieśćść posposłłanie innym alkoholikom i anie innym alkoholikom i 
stosowastosowaćć te zasady wete zasady we wszystkichwszystkich naszych naszych 
poczynaniach. poczynaniach. 

DwanaDwanaśście krokcie krokóóww



Elementy duchowoElementy duchowośści w poszczegci w poszczegóólnych lnych 

krokachkrokach

1.1. Osobista bezsilnoOsobista bezsilnośćść, niemoc, niemoc
2.2. SiSiłła wya wyżższa, wiara, nadziejasza, wiara, nadzieja
3.3. ChChęćęć, zaufanie, poddanie, zaanga, zaufanie, poddanie, zaangażżowanieowanie
4.4. Samoocena i odkrywanieSamoocena i odkrywanie
5.5. SamoakceptacjaSamoakceptacja, , odpowiedzialnoodpowiedzialnośćść
6.6. Stopniowa wspStopniowa wspóółłpracapraca
7.7. Pokora, zalePokora, zależżnonośćść
8.8. Nieustanna pokoraNieustanna pokora
9.9. ZadoZadośćśćuczynienie za przeszuczynienie za przeszłłoośćść
10.10. Nieustanne przyznawanie siNieustanne przyznawanie sięę i akceptacjai akceptacja
11.11. Relacje z innymi i poleganie na nichRelacje z innymi i poleganie na nich
12.12. Dzielenie siDzielenie sięę jako styl jako styl żżyciaycia



Ojciec Ojciec Ted Ted DDowlingowling SJSJ

Pierwsze grupy AA prowadzone przez duchownych



Sukces modelu AASukces modelu AA

Model Model AA AA łąłączy wszystkie cztery aspekty w celu czy wszystkie cztery aspekty w celu 
przeciwdziaprzeciwdziałłania nawrotom chorobyania nawrotom choroby::

1. 1. ZewnZewnęętrzne sumienietrzne sumienie
2. 2. Zmiana nawykZmiana nawykóóww
3. 3. WspWspóólnota i milnota i miłłoośćść
4. 4. DuchowoDuchowośćść i religiai religia

George George EmanEman VaillantVaillant
Psychiatra, profesor Akademi Medycznej w HarvardPsychiatra, profesor Akademi Medycznej w Harvard



DuchowoDuchowośćść i ri religieligiaa

ReligiReligia jest a jest śśrodkiem przeciwdziarodkiem przeciwdziałłajająącym cym 
nadunadużżywaniu alkoholu i narkotykywaniu alkoholu i narkotykóów przez dzieci, w przez dzieci, 
mmłłodzieodzieżż i dorosi dorosłłych. Nie jest znana dokych. Nie jest znana dokłładna adna 
przyczyna. Moprzyczyna. Możże to wynikae to wynikaćć z wpz wpłływu religii na:ywu religii na:

��DobDobóór znajomychr znajomych
��WartoWartośści moralneci moralne
��UmiejUmiejęętnotnośści naci naśśladowczeladowcze



WpWpłływ czynnika religijnego na stan zdrowiayw czynnika religijnego na stan zdrowia

IloIlośćść
przeprowaprzeprowa--
dzonych badadzonych badańń

ZaobserwoZaobserwo--
wane efekty wane efekty 
zdrowotne zdrowotne 
(ilo(ilośćść))

ZaobserwoZaobserwo--wane wane 
efekty efekty 
zdrowotne (%)zdrowotne (%)

Zmniejszone Zmniejszone 
spospożżycie alkoholuycie alkoholu

1818 1616 8989%%

Zmniejszone uZmniejszone użżycie ycie 
nikotynynikotyny

66 66 100100%%

Zmniejszone uZmniejszone użżycie ycie 
narkotyknarkotykóóww

1212 1212 100100%%



Dane na podstawieDane na podstawie: D.A.: D.A. Mathews, D.B.Mathews, D.B. Larson and C.P.Larson and C.P. Barry. The Faith Factor: An Barry. The Faith Factor: An 
Annotated Bibliography of Clinical Research on Spiritual SubjectAnnotated Bibliography of Clinical Research on Spiritual Subjects. s. Tom Tom 1.1. ((Fundacja Fundacja 
TempletonaTempletona, 1994), 1994)

IloIlośćść
przeprowaprzeprowa--
dzonych badadzonych badańń

ZaobserwoZaobserwo--
wane efekty wane efekty 
zdrowotne zdrowotne 
(ilo(ilośćść))

ZaobserwoZaobserwo--wane wane 
efekty efekty 
zdrowotne (%)zdrowotne (%)

Poprawa reakcji Poprawa reakcji 
psychologicznej w psychologicznej w 
zakresie zakresie 
przystosowania przystosowania 
sisięę i radzenia i radzenia 
sobiesobie

1515 1414 9393%%

ZZłłagodzenie agodzenie 
objawobjawóów w 
depresyjnychdepresyjnych

66 66 100100%%



Inspiracja Matki Teresy z KalkutyInspiracja Matki Teresy z Kalkuty

Celem Matki Teresy byCelem Matki Teresy byłło o 
przyniesienie Chrystusa  przyniesienie Chrystusa  
kakażżdemu podopiecznemu, demu podopiecznemu, 
ktktóórym sirym sięę opiekowaopiekowałła, a, 
poniewaponieważż w nim szukaw nim szukałła a 
obecnego Chrystusa. Jej praca, obecnego Chrystusa. Jej praca, 
jej przykjej przykłład byad byłły y źźrróóddłłem, siem, siłąłą i i 
inspiracjinspiracjąą dla pracy podjdla pracy podjęętej w tej w 
ramach ramach KRIPKRIPA (A (ŁŁaska), ktaska), któórej rej 
celem jest przyniesienie celem jest przyniesienie ŁŁASKI ASKI 
osobom uzaleosobom uzależżnionym i nionym i 
chorym na HIV/AIDSchorym na HIV/AIDS..



Model KripyModel Kripy

Integracja:  Integracja:  
�� ModelModelu Minessota (Hazelden) u Minessota (Hazelden) –– okres leczenia okres leczenia 

zamknizamknięętego pod opiektego pod opiekąą specjalistspecjalistóów w otoczeniu pew w otoczeniu pełłnego nego 
zachowania godnozachowania godnośści chorego ci chorego 

�� Metodyki AAMetodyki AA
�� UwzglUwzglęędnienie mdnienie mąądrodrośści ciaci ciałła przez praktyka przez praktykęę jogi i jogi i 

medytacji (modlitwy kontemplacyjnej)medytacji (modlitwy kontemplacyjnej)



Model KripyModel Kripy

��PodejPodejśście holistyczne do pacjentacie holistyczne do pacjentacctata z z 
uwzgluwzglęędnieniem jego wyjdnieniem jego wyjąątkowotkowośścici

��ZajZajęęcia grupowe z: cia grupowe z: 
•• ŹŹrróóddłła i powody uzalea i powody uzależżnienianienia
•• Praktyczne metody samopomocy Praktyczne metody samopomocy --12 12 krokkrokóóww
AA/AA/ANAN etc.etc.



LECZENIE UZDRAWIANIE

DziaDziałłanie zewnanie zewnęętrznetrzne SamoregulacjaSamoregulacja

DoraDoraźźnene

ObjawoweObjawowe

Prowadzone przez ekspertaProwadzone przez eksperta

ObObjjeektywne zmniejszenie ktywne zmniejszenie 

objawobjawóów chorobowychw chorobowych

DDłługofaloweugofalowe

CaCałłoośścioweciowe

OdpowiedzialnoOdpowiedzialnośćść osobistaosobista

Odczucie odzyskania Odczucie odzyskania 
pepełłnego zdrowianego zdrowia

Leczenie vs uzdrawianie



LEWA PRAWA

Niewerbalna

Holistyczna

Syntezująca

Wzrokowo-przestrzenna

Intuicyjna

Bezczasowa

Rozpraszająca

Werbalna

Analityczna

Różnicująca

Sekwencyjna

Czasowa

Nieciągła

Nasze Nasze żżycie jest zbyt mocno zdominowane przez lewycie jest zbyt mocno zdominowane przez lewąą ppóółłkulkulęę mmóózgu!zgu!

Funkcje lewej i prawej półkuli mózgu



PorPoróównanie metod relaksacyjnychwnanie metod relaksacyjnych

TechniTechnikaka Pomiar Pomiar 

fizjologicznyfizjologiczny

TranscendentalTranscendental Fale Fale AlAlffaa CiCiśśnienie krwinienie krwi NapiNapięęcie cie 

mimięśęśnioweniowe

MedMedytacjaytacja WzrastaWzrasta MalejeMaleje Brak danychBrak danych

Zen Zen II JJogaoga WzrastaWzrasta MalejeMaleje Brak danychBrak danych

Trening autogennyTrening autogenny WzrastaWzrasta Wyniki Wyniki 

niejednoznaczeniejednoznacze
MalejeMaleje

Relaksacja progresywnaRelaksacja progresywna Brak danychBrak danych Wyniki Wyniki 

niejednoznaczeniejednoznacze
MalejeMaleje

Hipnoza w stanie gHipnoza w stanie głęłębokiego bokiego 

relaksurelaksu
Brak danychBrak danych Wyniki Wyniki 

niejednoznaczeniejednoznacze
Brak danychBrak danych

Metoda Metoda SenticSentic cyclescycles Brak danychBrak danych Brak danychBrak danych Brak danychBrak danych



UKUKŁŁAD NERWOWYAD NERWOWY

HOMEOSTAHOMEOSTAZAZA
UKUKŁŁAD AD 

IMMUNOLOGIIMMUNOLOGI
CZNYCZNY

UKUKŁŁAD AD 
HORMONALNYHORMONALNY

W szerszym sensie homeostaza oznacza rW szerszym sensie homeostaza oznacza róównowagwnowagęę pomipomięędzy poszczegdzy poszczegóólnymi lnymi 
ukukłładamiadami. . PsychoneuroimmunPsychoneuroimmunologiaologia ustaliustaliłła, ia, iżż istnieje sprzistnieje sprzężężenie mienie mięędzy ukdzy ukłładem adem 
nerwowym, hormonalnym i odpornonerwowym, hormonalnym i odpornośściowymciowym. . JednakJednakżże uprawnione jest e uprawnione jest 
przypuszczenie, iprzypuszczenie, iżż zjawisko to dotyczy WSZYSTKICH ukzjawisko to dotyczy WSZYSTKICH ukłładadóów fizjologicznychw fizjologicznych..



WaWażżna rola oddechuna rola oddechu

Oddech piersiowy jest oddechem pOddech piersiowy jest oddechem płłytkim i nierytkim i nieróównym, jego rezultatem swnym, jego rezultatem sąą fluktuacje fluktuacje 
w rytmie sercaw rytmie serca. . To dziaTo działła stymuluja stymulująąco na psychologiczny stan stresu.co na psychologiczny stan stresu. Z drugiej strony Z drugiej strony 
oddech przeponowy jest goddech przeponowy jest głęłęboki i rboki i róównomierny, co uspokaja rytm serca.wnomierny, co uspokaja rytm serca. Ten stan Ten stan 

wzmacnia poczucie relaksacji.wzmacnia poczucie relaksacji.



OsiOsiąąganie stanu relaksacjiganie stanu relaksacji

Krok Krok 1:1: Wybierz sWybierz słłowo lub krowo lub króótktkąą frazfrazęę, kt, któóra jest mocno ra jest mocno 
zakorzeniona  w twoim systemie przekonazakorzeniona  w twoim systemie przekonańń

Krok Krok 2:2: UsiUsiąąddźź spokojnie w wygodnej pozycjispokojnie w wygodnej pozycji

Krok Krok 3:3: Delikatnie przymknij oczyDelikatnie przymknij oczy

Krok Krok 4:4: SprSpróóbuj zrelaksowabuj zrelaksowaćć mimięśęśnienie

Krok Krok 5:5: Oddychaj normalnie i powoli; skoncentruj siOddychaj normalnie i powoli; skoncentruj sięę na wydechuna wydechu

Krok Krok 6:6: Spokojnie powtarzaj swoje sSpokojnie powtarzaj swoje słłowo lub frazowo lub frazęę

Krok Krok 7:7: Przyjmij postawPrzyjmij postawęę biernobiernośścici. . JeJeżżeli sieli sięę rozproszysz, rozproszysz, 

powrpowróóćć do wypowiadania swojego sdo wypowiadania swojego słłowa.owa.

Krok Krok 8:8: Kontynuuj przez 10 do 20 minutKontynuuj przez 10 do 20 minut

Krok Krok 9:9: PraPraktykuj tktykuj tęę techniktechnikęę raz lub dwa razy dziennieraz lub dwa razy dziennie



FizjFizjologologiaia medmedyytatacjcjii

ZbiZbióór zr zintegrintegrowanych reakcji podwzgowanych reakcji podwzgóórza, ktrza, któórere obniobniżżajająą reaktywnoreaktywnośćść
sympatycznego uksympatycznego ukłładu nerwowegoadu nerwowego

1.1. SpowolnieniemSpowolnieniem rytmu sercarytmu serca
2.2. Zmniejszeniem iloZmniejszeniem ilośści oddechci oddechóóww
3.3. ObniObniżżeniem cieniem ciśśnienia krwinienia krwi
4.4. Zmniejszeniem iloZmniejszeniem ilośści zuci zużżycia tlenuycia tlenu
5.5. ObniObniżżeniem wraeniem wrażżliwoliwośści tkanki na dziaci tkanki na działłanie hormonanie hormonóów stresuw stresu
6.6. Wzmocnieniem niektWzmocnieniem niektóórych funkcji immunologicznychrych funkcji immunologicznych
7.7. PoprawPoprawąą krkrążążeniaenia
8.8. Zmianami w zapisie Zmianami w zapisie EEGEEG

STASTANN ZZRELARELAKSOWANIAKSOWANIA, , PASYWNEJ KONCENTRACJI NA POWTARZANYM I PASYWNEJ KONCENTRACJI NA POWTARZANYM I 
ANGAANGAŻŻUJUJĄĄCYM BODCYM BODŹŹCU, KTCU, KTÓÓRY WYRY WYŁĄŁĄCZA CZA „„DIALOG WDIALOG WĘĘWNWNĘĘTRZNYTRZNY””

Stan Stan hypohypo--metabolicmetaboliczny bzny bęęddąący jego wynikiemcy jego wynikiem charakteryzuje sicharakteryzuje sięę::

1.1. OddechOddech
2.2. Spacer/ChodzenieSpacer/Chodzenie
3.3. ĆĆwiczenie z powtarzaniemwiczenie z powtarzaniem
4.4. MedMedytacjaytacja
5.5. CaCałłkowite zanurzenie wkowite zanurzenie w odczuciu bodczuciu błłogoogośści (przyjemnoci (przyjemnośści)ci)



Na oddziaNa oddziałłach Szpitala Kilinicznego w Harvardzieach Szpitala Kilinicznego w Harvardzie
i Szpitala Diecezjalnegoi Szpitala Diecezjalnego poproszono pacjentpoproszono pacjentóów, w, 

aby wybrali Saby wybrali SŁŁOWO, ktOWO, któóre mogliby wypowiadare mogliby wypowiadaćć podczas podczas 
wykonywania wdechwykonywania wdechóów i wydechw i wydechóów.w.

80% 80% ososóób wybrab wybrałło jako jakąśąś formformęę modlitwy religijnejmodlitwy religijnej

Herbert Benson: Timeless Healing:Herbert Benson: Timeless Healing: The Power and Biology of Belief. A Fireside Book, The Power and Biology of Belief. A Fireside Book, 
a division of Simon & Schuster, 1996a division of Simon & Schuster, 1996



RReakcja vseakcja vs OdpowiedOdpowiedźź

System sercowo-naczyniowy, 

mięśniowo-szkieletowy
Nerwowy

immunologiczny

Reakcje organizmu
w sytuacji stresu

Percepcja, Ocena

Reakcja stresowa

podwzgórze-
przysadka- nadnercza

Internalizacja
Zahamowanie

reakcji stresowej

Uzależnienie od środków odurzających:

Narkotyków, alkoholu, papierosów.

kofeiny, jedzenia

Uważność: ocena myśli,
uczuć, postrzeganych zagrożeń;

świadomość, stan zrelaksowania

Reakcja stresowa

Podwzgórze-przysadka-nadnercza

Możliwy stan pobudzenia z 

jednoczesną świadomością

ciała: napięcie mięśniowe, 
oddech, świadomość pełnego 

kontekstu zdarzenia, 

zastosowanie strategii radzenia 

sobie z emocjami, strategii 

rozwiązywania problemów, 
szybsze dostrzeganie nowych 

opcji, odzyskanie równowagi 

umysłowej oraz homeostazy i 

spokoju .

Załamanie

Walka lub ucieczka
Rreakcja na stres

Gwałtowny wzrost 

Ciśnienia krwi oraz pulsu

Chroniczne nadcisnienie

Arytmia

Zaburzenia snu
Chroniczne bóle głowy i 

pleców

Nieadaptacyjne sposoby 

radzenia sobie

Zachowania autodestrukcyjne

Przepracowywanie się

Nadaktywność

Przejadanie

Fizyczne i psychiczne wyczerpanie

Utrata werwy, entusiasmu,

depresja, genetyczne 

predyspozycje, zawał serca, 

nowotwór



Zmiana aktywnoZmiana aktywnośści komci komóórek odpornorek odpornośściowych u osciowych u osóób przypisanych do poszczegb przypisanych do poszczegóólnych lnych 
grup. Starszych ludzi w domach opieki uczono metody progresywnejgrup. Starszych ludzi w domach opieki uczono metody progresywnej relaksacji mirelaksacji mięśęśnini, , 
organizowano dla nich odwiedziny, lub nie mieli organizowano dla nich odwiedziny, lub nie mieli żżadnego takiego kontaktu. Trwajadnego takiego kontaktu. Trwająący cy 
trzy tygodnie trening relaksacyjny przynitrzy tygodnie trening relaksacyjny przynióóssłł znaczznacząące zmniejszenie rozmiaru guza (liza ce zmniejszenie rozmiaru guza (liza 
guzaguza)). (. (J. J. KiecoltKiecolt--Glaser)Glaser)



WedWedłług modelu Kripy oddziaug modelu Kripy oddziałływanie ywanie 
terapeutyczne dokonuje siterapeutyczne dokonuje sięę na trzech na trzech 

ppłłaszczyznach:aszczyznach:

A.A.PsychoPsycho--somatsomatyyccznejznej

B.B.PsychoPsycho--duchowejduchowej

C.C.PsychoPsycho--ssppoołłeczejeczej



WyjWyjąątkowotkowośćść ModelModelu Kripyu Kripy

Program rehabilitacji dla osProgram rehabilitacji dla osóób uzaleb uzależżnionych nionych 
stosowany w Fundacji Kripa jest wyjstosowany w Fundacji Kripa jest wyjąątkowym tkowym 
popołąłączeniem zachodniej metodyki AA oraz czeniem zachodniej metodyki AA oraz 

duchowych dyscyplin wschodnich takich jak joga, duchowych dyscyplin wschodnich takich jak joga, 
medytacja, Tai Chimedytacja, Tai Chi..

Integracja podejścia naukowego i duchowego



WyjWyjąątkowotkowośćść ModelModelu Kripyu Kripy



WyjWyjąątkowotkowośćść ModelModelu Kripyu Kripy



“Nie liczy się to, co 
robimy, lecz ile miłości w 
to wkładamy. Nie jest 

ważne, ile dajemy, lecz ile 
miłości jest w naszym 

dawaniu.”

Matka Teresa z Kalkuty



Tłum. Paweł Sowiński

Fot. Andrzej Ziółkowski


