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Polsce
osób
chorujących
psychicznie jest ponad jeden
milion. Spotykamy ich w szkole,
sklepie, tramwaju, w pracy. Gdy dowiadujemy się na co cierpią – odsuwamy
się, zrywamy kontakt z nimi, zwalniamy
z pracy. Choroba psychiczna nie musi
być wyrokiem skazującym na stygmatyzację, napiętnowanie, a w konsekwencji na wykluczenie społeczne.
Okazuje się, że wiele osób doświadcza
tylko jednego epizodu psychotycznego
w ciągu całego swojego życia i powraca
do stosunkowo normalnego życia (ok.
20%). Ok. 60% osób doświadcza więcej
niż jednego nawrotu, a w okresie

remisji objawów (pomiędzy jednym
a drugim epizodem) funkcjonuje na
podobnym poziomie jak przed chorobą.
Oprócz tradycyjnej psychoterapii,
farmakoterapii, pojawienie się nowych
i różnorodnych metod oddziaływania
psychospołecznego świadczy o tym,
że kuracja szpitalna nie jest jedynym
sposobem na skuteczne leczenie, że
istnieją rozmaite alternatywy. Do struktur prowadzących szeroki wachlarz
oddziaływań terapeutycznych, rehabilitacyjnych należą zespoły leczenia
środowiskowego, ośrodki wsparcia,
mieszkania chronione, środowiskowe
domy samopomocy, zespoły wczesnej

Wywiad z prof. J. Wciórką
– Znaczenie Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego dla Polski
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interwencji oraz terapia przez pracę w Warsztatach Terapii
Zajęciowej, Centrach Integracji Społecznej czy w Zakładach
Aktywności Zawodowej.

W

  XXI wieku wciąż posługujemy się stereotypami, dlatego
istotne znaczenie odgrywają media oraz różne akcje
społeczne, które powinny kreować właściwy i prawdziwy obraz
osoby chorującej psychicznie.

Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie jest
najbardziej medialnym akcentem programu przeciw wykluczeniu i stygmatyzacji osób chorych psychicznie. „Dzień” na
niespotykaną skalę integruje różne środowiska działające na
rzecz osób chorujących i ich rodzin. Przede wszystkim są to
zawsze środowiska samych pacjentów i ich najbliższych, ale
też artystów, lokalnych polityków, osoby duchowne, dziennikarzy. U nas, w Krakowie, obchodzi ten dzień razem z nami
także cała ulica Bracka i Gołębia; a więc kierownicy i personel
kawiarń i sklepików, mieszkańcy a także wielu przypadkowych przechodniów i turystów, którzy zainteresowani naszymi
działaniami pozostają z nami. Dzień i cały nasz program może
wpłynąć na postawy w stosunku do osób chorujących; może
pacjenci będą spostrzegani także jako osoby, które mogą
razem z nami pracować, bawić się, tworzyć. Obraz osoby
nieprzewidywalnej może się zmienić na obraz osoby może
czasem słabszej, w trudniejszej sytuacji, ale jednej z wielu
w naszej społeczności. Dzień Solidarności jest inspiracją dla
twórczości; powstało kilkaset esejów na temat przeżyć osób
cierpiących na zaburzenia psychiczne, powstały piękne prace
malarskie, graficzne, od kilku lat wystawiane w Pałacu Sztuki,
grane są przedstawienia teatralne tworzone razem przez
pacjentów i osoby nie chorujące.

W innych krajach Unii są podejmowane INNE działania.
Dzień Solidarności jest specyfiką Polski, tu został przez dr.
Andrzeja Cechnickiego wymyślony i tu jest realizowany.
Próbujemy zaszczepić tę ideę Ukrainie, Łotwie, Niemcom,
ale jak wiadomo zorganizowanie takiego Dnia wymaga
ogromnego społecznego wysiłku wielu ludzi. Niemniej jednak
pojawiają się pojedyncze, podobne do naszych wydarzenia;
np. w Istambule byliśmy uczestnikami „Schizophrenia Walk”,
gdzie pacjenci z lekarzami, psychologami przemaszerowali
jedną z głównych ulic Istambułu w dzielnicy Taksim, niosąc
transparenty na temat leczenia schizofrenii, i kolorowe balony,
które na końcu, uwolnione ze sznurków uleciały w niebo, jako
symbol uwolnienia od piętna choroby psychicznej. W Atenach
odbył się wielki koncert w amfiteatrze na rzecz osób chorujących i ich rodzin, a cały dochód z tego koncertu poszedł na
konto Stowarzyszenia Rodzin itp. Jednakże nigdzie nie ma to
ogólnokrajowego zasięgu, gdzie włączone są tysiące ludzi,
tak jak w Polsce.
W Europie są jednak podejmowane inne działania, bardzo
wartościowe i długofalowe, przede wszystkim zorientowane
na edukację młodzieży (Niemcy), edukację młodzieży i policji
(Wielka Brytania). U nas w Polsce takie programy nie są
jeszcze wystarczająco rozwinięte.
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Główną ideą jest ukazanie wszystkim, że jak mówi nasza
artystka Małgorzata Bundzewicz – „Talent nie choruje”; a więc
artyści łączą się tu we wspólnej wystawie, aby pokazać nam
swój talent, poruszyć, zmusić do refleksji. Oglądając wystawę
przeżywamy to, co obraz nam niesie, nie zastanawiając się,
kto go malował. Sztuka jest ponad wszelkimi granicami,
nawet ponad granicą między zdrowiem a chorobą. Wystawa
ukazuje jak wielki potencjał mają osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne, jakie możliwości, jaką technikę. Oglądając
wystawę widzimy obrazy artystów.

Drzwi otwarte to symbol przekroczenia granicy między społeczeństwem a osobami chorującymi psychicznie, które przez
wieki były odsuwane, marginalizowane, wyrzucane poza
obręb społeczności. Dzisiaj wiemy, że żyjemy razem, obok
siebie nawet o tym nie wiedząc i że najlepszą pomocą jest
zaakceptowanie osoby takiej, jaka jest. Wiemy też, że każdy
może zachorować psychicznie, a granica między zdrowiem
a chorobą jest elastyczna. Otwierając się na osoby chorujące otwieramy się też na to, co najtrudniejsze w naszym
własnym życiu, na cierpienie, które każdy musi nieść. Na
nasze wewnętrzne rozdarcia, konflikty i pokorę wobec tych
wydarzeń, uczuć, których nie można łatwo zmienić.
Pytania zadawał:
Odpowiadała:

Poniżej przedstawiamy pierwszą część wyk³adu dr Michaeli Amering pt. „Rola
empowerment w psychiatrii”, wygłoszonego na Forum Psychiatrii Œrodowiskowej
i Rehabilitacji w dniach 17-19 maja 2006 roku w Krakowie.

Idea empowerment – część pierwsza
„E

mpowerment” i „recovery”
– koncepcje organizacji należących do ruchu pacjentów psychiatrycznych mają wpływ na wyzwania dla
nowoczesnej psychiatrii.

N

ajbardziej interesujące wyzwania
dla praktyki i badań w dziedzinie
psychiatrii wynikają obecnie z obiecujących koncepcji międzynarodowego
ruchu pacjentów psychiatrycznych.

O

Empowerment

E

mpowerment tłumaczy się zwykle
jako „samodzielne nadanie sobie
uprawnień” lub „samodzielne nadanie
sobie kwalifikacji”. W 2002 roku ukazała
się w Psychiatrie Verlag (Wydawnictwo
Psychiatria) ważna książka Andreasa
Knufa i Ulricha Seiberta, która próbuje
pokazać, jak może wyglądać pomoc dla
pacjentów psychiatrycznych, odpowiadająca zasadzie „empowerment”.
Pomysł polega na tym, aby wszyscy,
którzy chcą pomóc, nauczyli się lepiej

N

iektórzy zainteresowani, którzy
pracowali nad rozwojem koncepcji

przez pacjentów instrumenty badawcze,
takie jak Empowerment Scale Rogersa
i inne (istnieje też tłumaczenie autorstwa
Petera Stastny’ego) stosować do oceny
oferty pomocy psychiatrycznej, żeby
można było stwierdzić, czy określone
oferty i koncepcje terapeutyczne lub
ich części rzeczywiście prowadzą do
usamodzielnienia się, czy też stanowią
przeszkodę dla klientów psychiatrii
w realizacji ich dążeń i celów.

P

racę Judi Chamberlain jak również
różnorodność publikacji i dyskusji
na temat „empowerment” i „recovery”
można śledzić na stronie internetowej
organizacji National Empowerment
Center NEC www.power2u.org. Poniżej
znajdą Państwo odpowiedź na pytanie
„Czym jest empowerment?”. Odpowiedź
ta została wypracowana przez grupę
osób zainteresowanych tym problemem jako definicja robocza w trakcie
żmudnego procesu dyskusji. W niemieckiej wersji językowej została zaprezentowana w cytowanej już publikacji Knufa
i Seiberta:

1.

Rys. Marek Zmarz

rganizacje samopomocowe oraz te
reprezentujące interesy pacjentów
psychiatrycznych od wielu lat stosowały w swojej pracy model „empowerment” i rozwijały go, przystosowując
do problemów z osobami leczonymi
psychiatrycznie. W ostatnich latach
w kręgach angielskojęzycznych i w
Skandynawii upowszechniła się nowa
idea – „recovery”. Koncepcja „recovery”
zajmuje się wspieraniem osób z problemami psychicznymi w prowadzeniu
samodzielnego i sensownego życia.
Główną rolę odgrywa przy tym przełamanie częstej negatywnej oceny szans
na wyleczenie z choroby psychicznej
i otrzymanie uprawnionej nadziei na
pozytywne zmiany. Obie te koncepcje
spotkały się z dużym zainteresowaniem
profesjonalistów w dziedzinie psychiatrii.
Wiele osób parających się zawodowo
pomocą psychiatryczną oraz planujących instytucje pomocy psychiatrycznej kieruje się dzisiaj zasadami modeli
„empowerment” i „recovery”.

rozumieć, w jaki sposób tworzyć ofertę
pomocy, aby nie stała się przeszkodą
dla potrzeb pacjentów po odzyskaniu
przez nich zdolności do samostanowienia i indywidualnego kształtowania swojego życia, lecz przyczyniała
się do wzmocnienia „empowerment”,
a nawet żeby „empowerment” stało się
głównym celem ich wysiłków.

„empowerment” dla osób z diagnozą
choroby psychicznej, martwią się, że
pojęcie „empowerment” tak dalece
upowszechniło się jako kryterium
jakości instytucji psychosocjalnych, że
istnieje niebezpieczeństwo, iż z powodu
swojej popularności pojęcie to będzie
nadużywane i że w związku z tym
nie można już być pewnym, czy tam,
gdzie widnieje szyld „empowerment”
rzeczywiście stosuje się też zasady
„empowerment”. Z tego powodu Judi
Chamberlain – jedna z najbardziej aktywnych i wyrazistych protagonistek ruchu
pacjentów psychiatrycznych w USA
– opublikowała definicję „empowerment”,
stworzoną przez organizacje pacjentów,
tworząc w ten sposób pewien standard.
Wzywa też do tego, aby stworzone

Zdolność
do
podejmowania
samodzielnych decyzji – czego
profesjonaliści często odmawiają
pacjentom.

2.

Dysponowanie dostępem do
informacji i ukrytych możliwości
– profesjonaliści wykazują w tym względzie często raczej postawę paternalistyczną.

3.

Dysponowanie kilkoma alternatywami działania, wśród których
można wybierać (i to nie tylko tak/nie;
albo/albo).

4.

Siła przebicia – osoby bez
diagnozy choroby psychicznej
są często „nagradzane” za podobne
zachowanie, natomiast w psychiatrii
raczej karane.

5.

Mieć poczucie, że jako jednostka
ma się na coś wpływ – nadzieja
jest elementarnym składnikiem ludzkiego
życia.
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6.

Nauczenie się krytycznego
myślenia, przenikania uwarunkowań i odrzucanie ich – ważne jest
opowiadanie historii życia, a nie historii przypadku, ważnym jest:

a.

nauczenie się na nowo definiowania, kim jesteśmy (mówienia
własnym głosem);

b.
c.

nauczenie się na nowo definiowania, co możemy zrobić;

nauczenie się na nowo definiowania naszego stosunku do władzy
instytucji.

7.

Nauczenie się rozumienia i
wyrażania irytacji i wściekłości – wyrażanie irytacji nie oznacza
automatycznie „dekompensacji”, jak
się to chętnie przedstawia.

8.

Nie czuć się samotnym, lecz
pojmować siebie jako część
grupy.

9.

Zrozumieć, że każdy człowiek
ma swoje prawa, także pacjenci
psychiatryczni.

10.

Doprowadzenie do zmian we
własnym życiu w swoim środowisku – jeżeli człowiek coś zmienia,
to wzmacnia w ten sposób poczucie
posiadania kompetencji i kontroli.

11.

Wyuczenie
się
nowych
umiejętności (np. w dziedzinie
komunikacji), które osobiście uważa
się za ważne – a nie tylko umiejętności uznanych za ważne przez profesjonalistów.

12.

Skorygowanie postrzegania
innych w odniesieniu do
własnych umiejętności i zdolności do
działania – to przesąd, że pacjenci
psychiatryczni nie potrafią dostrzegać
własnych potrzeb i życzeń.

13.

„Coming out”, bycie widocznym – w ten sposób demonstruje się pewność siebie.

14.

Rozwój
i
zmiana
jako
samodzielnie
sterowany
proces – wzmocnienie władzy nad
sobą nie stanowi punktu końcowego,
lecz jest stałym procesem.

15.

Wypracowanie pozytywnego
obrazu samego siebie i przezwyciężenie stygmatyzacji – to z kolei
wzmacnia zdolność do aktywnego
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kształtowania życia, a tym samym
poprawia własny wizerunek.

Z listów do Redakcji...
Kraków, sierpień 2007 rok

J

eżeli pacjenci i profesjonalni
terapeuci chcieliby pracować
zgodnie z zasadami „empowerment”,
to mogą kierować się tymi wymaganiami, które moim zdaniem sięgają
o wiele dalej i o wiele trudniej
jest się do nich stosować, niż się
to wydaje na pierwszy rzut oka.
Poważne rozważenie zmian koniecznych do wprowadzenia w praktyce
takiej definicji „empowerment” może
bardzo wzbogacić dyskusję na temat
dostosowanego do obecnych czasów
rozwoju pracy w dziedzinie psychosocjalnej.

A

by wykorzystać szansę, jaką
stwarza proces „empowerment”,
nie tylko pacjenci muszą wejść
w nowe role. Przestawienie się na
nowe zasady konieczne jest też
w przypadku profesjonalnych terapeutów i rodzin pacjentów. W celu osiągnięcia zmian strukturalnych i organizacyjnych niezbędne jest rozwinięcie
wspólnego języka i równouprawnionego stylu komunikacji. Seminaria
na tematy psychiatryczne i grupy
trialogowe umożliwiające spotkania
pacjentów, ich rodzin i profesjonalnych terapeutów poza sytuacją
rodzinną, terapeutyczną lub instytucjonalną mają na celu formułowanie
doświadczeń z przeżywania psychoz
i ich konsekwencji i uczynienie ich
przedmiotem rozmowy. Uczestniczące
w tych spotkaniach grupy chcą
przezwyciężyć swoją izolację i często
występujący brak możliwości wyrażenia własnego zdania. Spotkania te
mają umożliwić wzajemne zrozumienie i niezbędne wyodrębnienie
różnorodnych okoliczności, w jakich
uczestnicy zdobywali swoje doświadczenia i wiedzę. Wysiłek w kierunku
przekazywania wiedzy i zrozumienia
tych w najwyższym stopniu subiektywnych sposobów przeżywania
może doprowadzić do wypracowania
wspólnego języka. A to oznacza, że
powstanie baza dla rozwoju niezbędnej do współpracy kultury dyskusji.
Uczestnictwo w „trialogu” jest koniecznym ćwiczeniem – „palcówką” dla
rozwoju w kierunku równouprawnionej
współpracy pacjentów, ich rodzin
i profesjonalnych terapeutów.
ciąg dalszy w następnym numerze
Michaela Amering

Szanowna Redakcjo!
Po przeczytaniu kilku numerów Czasopisma „Dla
Nas” jestem pod wrażeniem bardzo głębokich
treści zawartych w jego tekstach, niezależnie od
formy literackiej. Dzięki lekturze tego pisma mogę
z mniejszym lękiem otwierać się na ludzi – także
zawodowo, dotkniętych chorobą psychiczną.
Wiele spośród przeczytanych artykułów wzmocniło moje przekonanie, jak ważne jest przedstawienie przeżyć zarówno osób chorujących
psychicznie, po przebytym epizodzie choroby, jak
i tych, którzy im pomogli.
Dziś wiem, jak nieskuteczna jest próba opowiedzenia o chorobie w formie suchej wiedzy w drodze prelekcji, wykładów czy artykułów na temat
jednostek chorobowych, ludziom nie dotkniętym
chorobą psychiczną. Najlepiej przemawiają do
mnie żywe przykłady, konkretnych ludzi, którzy
zmierzyli się z chorobą, a teraz są w stanie
nam o niej opowiedzieć. Lęk osób zdrowych
wobec chorujących psychicznie wynika z braku
wiedzy, niechęci do jej zgłębiania. Obawa
przed kontaktem z osobą chorą psychicznie jest
irracjonalna, gdyż nie jest to choroba zakaźna.
Paradoksalnie izolacja osoby chorej, która
wynika często z samej choroby, jest potęgowana
lękiem otoczenia przed nawiązaniem z nią relacji.
Odnosi się to nie tylko do miejsca zamieszkania
ale również do środowiska pracy, które nie jest
przygotowane do pozytywnej relacji. Najczęściej
choroba psychiczna jest to temat tabu. Niekiedy
jest powodem do wyeliminowania osoby przez
usunięcie z danego środowiska.
W zawodzie pracownika socjalnego często
możemy zaobserwować takie działania środowisk,
których motywy prawdopodobnie są wynikiem
pokutujących w społeczeństwie stereotypów
myślenia o osobie chorej w kategorii wariat.
Czasopismo pokazuje, jak mylne jest wyobrażenie na temat osób chorujących psychicznie. Przez
twórczość i działalność docierają obecnie do
coraz szerszego grona odbiorców, nie zamykając
się jedynie we własnych kręgach.
Jak widać jasno z wypowiedzi, przekazywanych
w różnych formach, celem twórczości, aktywności, pracy osób chorych psychicznie nie jest
dorównywanie osobom zdrowym. Świadomi
swych ograniczeń dają z siebie wszystko co
najlepsze. W zamian otrzymują satysfakcję, że dzięki nim zdrowi stają się bardziej
pomysłowi prześcigając się w wyszukiwaniu
coraz to lepszych rozwiązań w terapii przeznaczonej dla osób chorych psychicznie oraz
programów wyzwalających aktywność, alternatywnych do dotychczasowych, niekoniecznie
prowadzących do usamodzielnienia, form
pomocy. Pozostawiając zatem Drzwi Otwarte,
czekam na nowe numery czasopisma, które jest
dla nas drogowskazem.
W imieniu własnym
pracownik socjalny
Barbara Bartkiewicz

Jan Paweł II Wielki
a chorujący psychicznie
J

an Paweł II rozumiał bardzo dobrze cierpienie i ból
psychiczny. Już jako mały chłopiec bardzo przeżył
śmierć swojej ukochanej Matki, kilka lat później zmarł
Jego dużo starszy jedyny brat, który był dla dorastającego Karola prawdziwym przyjacielem i autorytetem. Brat
przyszłego papieża był początkującym, dobrze zapowiadającym się lekarzem, lekarzem z powołania, który niósł
pomoc biedakom podczas epidemii cholery, zaraził się
i zmarł. W kilka lat później hitlerowskie Niemcy sprzymierzone z Sowietami napadły na
Polskę, kładąc kres niepodległej II
Rzeczpospolitej, był to wielki cios,
który wymierzony został w polski
naród. W pierwszym roku okupacji zmarł Ojciec, którego Karol
Wojtyła bardzo kochał i szanował.
Tak, jako młody człowiek przyszły
papież doznał wiele cierpienia
i bólu psychicznego, był „oswojony
z cierpieniem”. Nie załamało go to
jednak, tylko sprawiło, że zapragnął nieść pomoc ludziom w potrzebie, dlatego między innymi został
księdzem.

wało przyjaźń, która przetrwała aż do śmierci Profesora
Kępińskiego. Obydwie wielkie postaci charakteryzowała
ta sama miłość i poświęcenie dla każdego spotkanego
człowieka, a szczególnie dla cierpiącego i odrzuconego
przez społeczeństwo, pokrzywdzonego, samotnego,
chorego, niepełnosprawnego.

J

ak bardzo był wyczulony Jan Paweł II na potrzeby osób
niepełnosprawnych ukazuje Encyklika „Laborem exercens”,
w której podniósł problem pracy dla
niepełnosprawnych, jako ich prawo do
rehabilitacji, pracy i awansu społecznego.

J

an Paweł II Wielki zapoczątkował
również obchody Światowego Dnia
Chorych, każdego roku w Święto
Matki Bożej z Lourdes, tj. 11 lutego.

W

W

ciemnych latach stalinizmu
i prześladowania Kościoła
w Polsce, sam stał się jakby
„odbiciem światła Bożego”, które
dawało nadzieję. Zajął się formacją duchową młodej inteligencji
polskiej, szczególnie narażonej
na prześladowania za walkę
o niepodległość Narodu i Kościoła
Katolickiego.
Bardzo
szybko
awansował w hierarchii duchowieństwa polskiego, ale nigdy
nie wynosił się, zawsze starał się mieć kontakt z całym
społeczeństwem, miał serce dla najbiedniejszych, a szczególnie chorych i cierpiących, których nazwał „skarbem
Kościoła”.

O

dwiedzał też, już jako biskup krakowski, krakowską
Klinikę Psychiatrii, rozmawiał z chorymi, modlił się
z nimi. Był wielkim przyjacielem profesora Antoniego
Kępińskiego i to od pierwszego spotkania z nim. Było to
jeszcze przed wojną, gdy jako prezes Sodalicji Mariańskiej
Gimnazjum w Wadowicach jechał na zjazd ogólnopolski
Sodalicji Mariańskiej w Poznaniu w 1938 roku. W pociągu
poznał młodego Antoniego Kępińskiego, który też zmierzał
do Poznania jako Prezes Sodalicji Mariańskiej w Gimnazjum
im. Nowodworskiego, popularnie zwanym Nowodworkiem
krakowskim, który do dziś cieszy się wysoką renomą, jako
szkoła bardzo zasłużona dla Polski i o bardzo wysokim
poziomie nauczania. Obaj „prezesi” bardzo przypadli
sobie do gustu i przegadali całą drogę, co zapoczątko-

Fot. Zygmunt Swiecimski

2006 roku papież Benedykt XVI
Światowy Dzień Chorych poświęcił Osobom Chorującym Psychicznie,
ich rodzinom i służbie zdrowia. W dniu
tym kardynał Stanisław Dziwisz,
najbliższy przyjaciel i powiernik Jana
Pawła II, zaprosił osoby chorujące
psychicznie, rodziny i opiekunów na
Mszę Świętą do Bazyliki Miłosierdzia
Bożego w Łagiewnikach. W homilii
z wielką serdecznością i taktem
odniósł się do naszych problemów,
między innymi wspomniał o tym,
że ani rodzina, ani sami chorujący
psychicznie nie są „ukarani przez
Boga za swoje grzechy”.

N

atomiast choroba psychiczna jest zadaniem, które
ma zmienić nasze spojrzenie na dotychczasowe
życie, powinniśmy zdrowiejąc mieć inne spojrzenie, inny
ogląd swojej sytuacji życiowej, nowe sumienie i serce.
Przypomniał, jak bardzo kocha nas Pan Jezus Miłosierny,
który nie tylko uzdrawiał chorych psychicznie za swego
życia ziemskiego, ale i dzisiaj daje łaski potrzebne do
uzdrowienia duszy i przeżycia cierpienia, bólu psychicznego, swego krzyża.
„W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda
dla duszy smutkiem zmroczonej,
kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie
w boleści sercu zadanej.”

T

ak śpiewamy w staropolskiej pieśni pasyjnej i, jak uważam,
jest to Prawda. Prawda, która wyzwala.
Jolanta Janik
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Różni nas mniej niż myślisz
„R

óżni nas mniej niż myślisz” –
tym hasłem mającym łagodzić
obyczaje i sądy ludzi zdrowych, wobec
osób chorujących psychicznie, można
by podsumować nie tylko krzywdzące
stereotypy, ale i dwa rodzaje placówek wsparcia dla osób, które przeszły
kryzys psychiczny.

M

owa o Warszawskim Domu Pod
Fontanną (WDpF) i jednym z krakowskich Środowiskowych Domów
Samopomocy (ŚDS). Obie instytucje
wyrastają z idei środowiskowej psychiatrii, wedle założeń której placówki mają
mieścić się w środowisku lokalnym,
czyli najbliższym codziennego życia
ludzi, także chorujących psychicznie.
Nie ma więc murów oddzielających
„nas” i „ich”, jest za to „dzień dobry”
do sąsiadów, zakupy w zaprzyjaźnionym sklepie i spacer po znajomych
uliczkach. Naturalne jest więc, że
osoby uczęszczające do obu ośrodków dochodzą z własnych domów
rodzinnych, tym samym realizowany
jest kolejny postulat tzw. „otwartej”
psychiatrii, czyli pozostawienie chorującego w jego środowisku rodzinnym.

O

środki wsparcia, takie jak WDpF
czy ŚDS, mają wspierać do: życia
po kryzysie, zdrowienia, samodzielności i wspierać w: edukacji, komunikacji
międzyludzkiej, a więc i ze sobą samym.
Czynią to, najogólniej mówiąc, przy
pomocy... innych ludzi.

W

warszawskim Domu-Klubie nie ma
podziału na personel/specjalistów
i członków/pacjentów. Wszyscy są
równi i działają w różnych sekcjach,
o których potem. Każda z osób tam
uczęszczających jest odpowiedzialna
w równym stopniu za funkcjonowanie
Domu-Klubu. Tu warto przytoczyć
myśl Konrada – beneficjenta programu
EQUAL „ludzie są równi, ale różni”.
Dlatego w krakowskim ŚDS są uczestnicy i terapeuci zajęciowi, pielęgniarka,
pracownik socjalny, psycholog, lekarz.
Ale sedno tkwi w tym, że wszyscy
razem, w obu placówkach, tworzą
społeczność i to ona
jest, obok
psychoterapii i farmakoterapii, lekarstwem. W myśl tej zasady w ŚDS jest
więc terapeuta zajęciowy i pacjent/
uczestnik, ale jednocześnie jest też
uczeń języka angielskiego i lektor.
Wciąż dwie te same osoby, a fakt, że
to uczestnik uczy terapeutę jest zjawi-
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skiem, które dobitnie świadczy o tym,
że liczy się człowiek i jego umiejętności, a rola pacjenta i terapeuty nie jest
jedyna, jaką można pełnić, zarówno
w tego typu instytucji, jak i w życiu.
Społeczność ludzi, którzy tworzą owe
ośrodki to ważna – o ile nie najważniejsza – kwestia. Zresztą nawiązują
do niej nazwy placówek, zarówno
Środowiskowy, jak i Warszawski są
Domami, a więc miejscami wzajemnego pomagania sobie, bycia razem,
uczenia się od siebie.

członka Domu-Klubu nie trwa dłużej niż
9 miesięcy, a zadanie określone przez
pracodawcę wykonuje na zmianę dwóch
członków Domu-Klubu. Ma to zapewniać
ciągłość pracy w razie pogorszenia
stanu zdrowia któregoś z pracowników. Pracę podejmuje osoba, która nie
jest zobowiązana do ujawniania swej
choroby i nie musi posiadać orzeczenia o niepełnosprawności. Tym samym
pracodawca nie korzysta z refundacji
kosztów wynagrodzenia, a pracownik
traktowany jest jak reszta kadry.

S

Ch

połeczność tworzy się m.in.
dzięki czasowi, a ten, jeśli mowa
o przebywaniu osób w ŚDS i WDpF,
nie jest z góry określony, a może,
w razie potrzeby, być nieograniczony.
Ten czas, dany ludziom na szukanie
i odnajdowanie w sobie siły i chęci do
zdrowienia, to kolejny czynnik leczący.
Czas, dla każdego płynący innym
rytmem. Czas wypełniony obowiązkami
i przyjemnościami. Oba rodzaje aktywności są dostępne, a wręcz konieczne
w obu Domach. Podział na poważnie brzmiące sekcje: np. biurową,
kulinarną, zaopatrzenia, higieny (to
w WDpF) i równie techniczne w nazwie
– pracownie: komputerową, kulinarną,
redakcyjną (w ŚDS) zapewniają czynności z gatunku obowiązków, powinności.
Co nie znaczy, że nie mogą lub nie
są one przyjemnościami. Cała proza
życia zawarta w takich czynnościach,
jak gotowanie, sprzątanie, nauka ujęta
jest w ramach sekcji/pracowni. Bywa,
że te powszednie czynności dla kogoś,
kto spędził wiele czasu chorując,
często mając nadopiekuńczą, czyli
wyręczającą w obowiązkach rodzinę,
są niekiedy egzotyką.

P

odobnie jak czymś niezwykłym bywają
dla osób po psychozie przyjemności,
codzienne radości. Te także zapewniają
obie placówki. Zarówno WDpF jak i ŚDS
świadczą rehabilitację społeczną i to
do niej należą wyjścia „w miasto” (kina,
muzea, kawiarnie, parki), wycieczki,
zabawy okolicznościowe.

S

koro już mowa o przyjemnościach
(wszak obowiązki plus przyjemności
to praca) – stąd już krok, choć nie dla
wszystkich, do pracy. Tu środek ciężkości przechyla się w kierunku WDpF, który
realizuje program zatrudnienia przejściowego. Polega ono na tym, że zatrudnienie w jednym miejscu pracy jednego

oć głównym celem ŚDS nie jest
przygotowanie do pracy, to
choćby przez swą strukturę: codzienne
zajęcia w określonych godzinach, rozliczanie z zadań – przybliża, w złagodzonym wymiarze, środowisko pracy.
Podpisanie tzw. umowy kontraktowej
w ŚDS to ustalenie warunków uczestnictwa danej osoby: codziennego
wymiaru godzin, zakresu obowiązków
(czyli działanie w wybranych pracowniach), powinności doszkalania się
poprzez branie udziału w różnego
rodzaju grupach – od psychoedukacyjnych po grupę tenisa stołowego.
W ten sposób objawia się myślenie
o podjęciu pracy przez osoby będące
w remisji objawowej. Pomóc w tym
mają szeroko rozumiane zajęcia
edukacyjne, uczestnictwo w różnych
samopomocowych grupach. W WDpF
w ramach sekcji edukacji działają
kursy językowe, artystyczne, biblioteka. W ŚDS są grupy działające
podobnie i mające identyczne cele.
Temu samemu służą też różnorodne
szkolenia, staże i kursy. A także granty
i projekty, z których korzystają uczestnicy, zarówno będąc ich autorami,
jak i beneficjentami, czego dowodem
niniejsze czasopismo.

P

odczas wizyty w WDpF słuchając
wypowiedzi członków tegoż: że lubią
to miejsce, że stawia ich ono na nogi,
organizuje dzień, daje kontakty z innymi
ludźmi, pomaga żyć... nie mogłam się
oprzeć wrażeniu déjá vu: oto jestem
w ŚDS i słyszę co uczestnicy mówią
o sensie swojego pobytu w tymże. Bo
naprawdę różni nas mniej niż myślisz.
Katarzyna Byra

Werdykt Jury Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na esej,
opowiadanie bądź reportaż, pt. „Tak daleko i tak blisko”, w ramach
kampanii społecznej „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” oraz VI
Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie.
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prac konkursu „Tak daleko i tak blisko”
właściwie w większości zasługuje na
uwagę i odczytanie przez wielu z nas, ponieważ te
teksty uczą, pozwalają zrozumieć i współodczuwać
– chorym i zdrowym, bliskim i dalekim – powiedział
Leszek Stafiej, przewodniczący jury konkursu podczas
Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie,
w Warszawie. – Prace te są świadectwem, które choć
opowiada o doświadczeniach choroby psychicznej, z bardzo różnych perspektyw – chorego, jego
bliskich i oddalonych – w gruncie rzeczy mają wymiar
uniwersalny. Mówią o potrzebie współodczuwania
oraz współbycia i wzajemnej miłości. Ich brak jest
doświadczeniem, które bardzo często pojawia się w
opowiadaniach, reportażach czy esejach nadesłanych
na konkurs. Pokazuje także, jak ważną rolę pełnią więzi
miedzy chorymi a zdrowymi. Są warunkiem niezbędnym
do powrotu do zdrowia, ale także, jak mówi jedno ze
zwycięskich opowiadań, owe więzi mogą pozwolić na
odnalezienie swej Itaki – dodał Stafiej.
Jury Konkursu w składzie: Iwona Arkuszewska,
Wiceprezes, Fundacja Literacka „Tikkun”; Elżbieta
Gołębiewska, Przewodnicząca Zarządu, Stowarzyszenie
„Ekon – Niepełnosprawni dla Środowiska”; Roman
Kurkiewicz, Dziennikarz, Radio Tok FM; Prof. Jacek
Wciórka, Prezes Honorowy, Zarząd Główny Polskie
Towarzystwo Psychiatryczne; Małgorzata Misiewicz,
Redaktor naczelna „Dla Nas”; Paweł Prochenko,
Prezes Zarządu, Fundacja Komunikacji Społecznej;
Ewa Siedlecka, Dziennikarka, Gazeta Wyborcza,
Justyna Sobolewska, Dziennikarka, „Przekrój” oraz
Leszek Stafiej, przewodniczący jury, przyznało 3
nagrody oraz 6 wyróżnień.
Nagrodę Główną i pierwsze miejsce zostało przyznane
pani Kindze Chabros za tekst „Bunt dotyku na mnie”. To
przejmujący, pięknie napisany tekst o samotności. Bardzo
szczególnie związany z tematem „Tak daleko, tak blisko”.
Dotyk, jako jedyna bezpieczna forma kontaktu z sobą
i światem. Jedyna, która nie wymaga nawiązania relacji
emocjonalnej, szukania sensu, odkodowywania skomplikowanych oczekiwań i odpowiadania na nie. Relacje z innymi
są zawsze zaplątane, niepewne, wewnętrznie sprzeczne.
Kontakt z własnymi emocjami zdradliwy, niosący ból.
A dotyk jest prosty, oczywisty, autentyczny. Ale chociaż
jest tak bardzo bliski – naprawdę oddala od świata, ludzi,
samego siebie. Zamyka w jednym wymiarze i potęguje
samotność.
Drugie miejsce zostało przyznane pani Annie Marzenie
Potaczek za „Spowiedź Odysa”. To niezwykle prawdziwa
w przekazie historia, opowiedziana mocno, skrótowo,
obrazowo. W tej nieprzeintelektualizowanej opowieści
widzimy wyraźnie bohaterów – chory, jego brat marynarz,

żona marynarza – ich problem, do pewnego momentu
nienazwany. Widzimy przekonująco opowiedzianą historię wyboru – brat wybiera opiekę nad chorym bratem.
W tej historii, zrelacjonowanej bez zbędnego patosu, jest
odnalezienie siebie i głębszego sensu własnego życia
poprzez kontakt z chorym. Jest też weryfikacja dotychczasowych relacji, albo ich ułudy. Wielką zaletą tego
tekstu jest jego naturalna, naturszczykowska narracja,
której po prostu wierzymy.
Tekst pod tytułem „List”, pani Marzeny Czechowicz,
zyskał trzecie miejsce. Przede wszystkim za zrozumienie choroby, walkę, optymizm i wartości literackie. List,
pisany do schizofrenii z jednej strony ją uczłowiecza,
z drugiej – oswaja i pozwala dojrzeć, że za nią skrywają
się głębokie uczucia, jakie towarzyszą chorującym i ich
bliskim.
Praca pt. „Parę niewypowiedzianych słów”, pani
Aleksandry Drewniak, zdobyła wyróżnienie za przekonujący i przejmujący obraz odczuć osoby, której choruje
ktoś bliski oraz za przełamywanie obcości związanej
z chorobą.
Tekst pod tytułem „Wincenty”, pani Elżbiety Korkosz,
otrzymał wyróżnienie za pozytywny obraz radzenia sobie
z chorobą w trudnych warunkach i za ciepło, które bije
od głównej postaci.
Wyróżnione zostało także opowiadanie pt. „Drzewo”,
Kamili Pasierbek. Zdaniem jury, to doskonały, choć
raczej symboliczny obraz psychozy, będący delikatnym
i subtelnym sygnałem do refleksji nad „innością”.
Wspólne wyróżnienie, ze względu na krzyżowanie się
i splatanie dwóch tekstów, pt. „Dotyk choroby” oraz
„Żyje się po to, by jeździć rowerem” otrzymują pani
Lila Kołodziej oraz Ryszard Piskorek. Nieporadnie,
szorstko napisane teksty, tworzące dwugłos zazębiającej się opowieści, poruszają swoją prostotą, pozytywnym przekazem, nieśpiesznym rytmem wychodzenia
z choroby, opowieścią o odbudowywaniu życia na
swoją piękną, skromną miarę, stworzeniu związku, który
ocala. Piękna „love story“ z rowerami w tle, rowerami
jako wehikułem czyniącym cud zaleczania bólu, samotności. Te rowery pozwoliły autorom jakby „odjechać“,
ale odjechać w stronę zdrowia i spełnienia.
Wyróżniony został również tekst pana Krzemana
Korskiego, za odkrywanie przed nami kolejnych niezwykłych i przejmujących wymiarów relacji chorującego ze
światem.
Fundacja Komunikacji Społecznej
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I Nagroda w Konkursie Literackim

			 Bunt dotyku na mnie
Z

awsze czułam tylko dotyk szczotki do
włosów. Nigdy szczotka nie nauczy
bliskości. Może zbyt często czesałam
włosy i nie zauważałam braków? Nigdy
nie doświadczyłam prawdziwego dotyku,
może dlatego tak bardzo przywiązywałam się do przedmiotów, które dawały
mi to, czego nigdy tak naprawdę nie
miałam. Płakałam, kiedy moje ulubione
pióro nie chciało pisać, kiedy pidżama
nie dotykała mojej skóry zbyt mocno
i naciągałam ją z wszystkich sił na nogi
i ręce, kiedy koc nie chciał mnie przytulać. Denerwowało mnie, że nawet przedmioty spadały z mojego ciała. Nigdy nie
rozumiałam mojego pragnienia, dlatego
zawsze czekałam na coś, co mnie
dotknie. Z utęsknieniem wracałam do
książek, które dawały mi uczucia innych
i trochę kartkowego dotyku. Dotyk – nie
wiedziałam, że jest on tak ważny i że
na długo zdeterminuje wszystkie poszukiwania w moim życiu.

K

iedy pierwszy raz poczułam dotyk
mężczyzny, chciałam go już zachować na zawsze. Chwile spędzane
w piwnicach, parkach, domach, łóżkach
ustawiały mój rytm dnia. To nie ja, ale
jedynie rytm dnia był niezrównoważony. Kawa mogła być krótka, książka
zakurzona, koc mógł opadać z sił, łóżko
zmęczone od niewyspania. Liczył się
tylko on – dotyk. Odkąd dotyk zamieszkał w mężczyźnie, pidżama przestała
być moim jedynym wrogiem.

S

zczęście było wprost proporcjonalne do ilości uścisków. Przytulanie
było jedynym celem mojego życia, nie
liczyła się szkoła, stypendia, ambicje.
Każda chwila była podporządkowana
temu nałogowi. Powinni z tego leczyć!
Ciekawe jakby to brzmiało: „Wszystkich
chętnych, którzy chcą zerwać z uzależniającym nałogiem dotykowym zapraszamy na terapię. Uwaga! Uzależnienie
to może doprowadzić do poważnego
kryzysu psychicznego, jeżeli w porę nie
zerwiemy z dotykami. Z nałogiem trzeba
walczyć. Jeżeli to zrozumiecie, to zapraszamy na spotkanie”. Ciekawe jak by
wyglądała taka terapia: punkt pierwszy
– zostaw swojego partnera, bo jesteś
z nim tylko z potrzeby nałogowego
dotykania, punkt drugi – odkryj w sobie
swoje wewnętrzne dziecko, pielęgnuj je,
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troszcz się o nie, punkt trzeci – z tego
nałogu się nie wyleczysz, twoje dzieciństwo zdeterminowało większość twoich
zachowań, w twojej psychice zaszły
zmiany, które są nieodwracalne, jedynie
silna wola doprowadzi cię do zrozumienia swojego zachowania.
– Ale dlaczego ja miałabym rozumieć
moje zachowanie, skoro ja z tego zachowania nie skorzystam, bo zrezygnuje
z dotyków?
– Potrzeba dotyku zdeterminowała twoje
postrzeganie świata, związku, siebie.
Jeżeli nie ma dotyku, nie ma świata,
ukochanego, ciebie. Jeżeli jest dotyk,
jesteś ty. Istniejesz tylko w dotykaniu
przez inną osobę, świat istnieje dopóty,
dopóki istnieją w nim przedmioty, które
można dotknąć. A kiedy tego dotyku
zabraknie, zabraknie i ciebie. Ile masz
się jeszcze okaleczać, by poczuć dotyk
na swojej skórze, ile masz wziąć jeszcze
tabletek, by poczuć dotyk bezwładnego
organizmu.

Do

końca życia bez dotyków. Czy
tak da się żyć? Ludzie nawet
nie zauważają swojego nałogu, umierają
w końcu z dotykiem rąk bliskich na
skostniałym od zimna ciele. Wyzwolenie
się od dotyku budzi niezaspokojone
zmysły bólu, cierpienia i złości. Brak
dotyku powoduje: niezidentyfikowane
poczucie własnej słabości oraz emocje
niezwiązane z dotykiem i nałogiem.

K

iedy zatruty narkotykami organizm
chce powrócić do zdrowia, musi
zmierzyć się z chorobą. Kiedy chcesz
powrócić do rzeczywistości, twój obraz
rzeczywistości załamuje się, atakują
go niezidentyfikowane uczucia, myśli,
ludzie, głosy. Zmysły grają z tobą
w szaleństwo. Poznajesz, czym jesteś
bez dotyku: podatnym na wszystko
bezbronnym dołem. Dołek? Ktoś by się
zbuntował?! Co za porównanie?

T

ak, dołem. Świadomość dołu jest taka:
najpierw ktoś rwie jego wnętrzności,
na siłę wbija się w jego gładką ziemię,
potem, kiedy łopata zabrała mu najlepszą
ziemię, z której był zbudowany, przyjmuje
już tylko wrzucane do siebie rzeczy.
Wszystko, na co nie ma ochoty, leży

w nim, podatny jest na wszystkie odpadki
i skrawki wrzucane do swojego wnętrza.
Czy możesz zrobić coś w takiej sytuacji?
Nie możesz użyć siły, bo nie masz rąk,
nóg, nie jesteś człowiekiem, jesteś dołem,
nie możesz wykrzyczeć, bo nie masz ust,
jesteś dołem, masz jedynie świadomość
uwięzienia w ziemi. Każda grudka ziemi
to twoja krew, a twój umysł nie może
nawet pokierować tym, co w tobie siedzi,
co w tobie się gromadzi, możesz jedynie
obserwować – robisz to, czego nie zrobiłeś nigdy w czasie swojego nałogowego,
uzależniającego życia. Miałeś umysł,
który mógł w dowolny sposób pokierować twoim myśleniem, twoją siłą, twoimi
słowami. Nie zrobiłeś tego, bo nie miałeś
świadomości, że wszystkim kierujesz ty,
nie miałeś dystansu. A teraz jesteś dołem
kierowanym przez łopatę, wiatr, wodę.

J

eżeli nie chcesz być dołem, musisz
przeżyć nagłe ataki zmysłów, które
kiedyś kierowały twoimi upadkami i wzlotami, a ty nie miałeś czasu wydobyć
ich pojedynczo na powierzchnię. Teraz
atakują cię wszystkie uczucia na raz,
uczucia, które spychałeś w nieświadomość. Kiedy jedyna świadomość,
jaką masz – świadomość dotyku, nie
kieruje twoim życiem, dostrzegasz, jak
głęboka jest nieświadomość. Musisz
sobie zapracować na nową świadomość, tę bez uzależniającego dotyku.
Tamta świadomość kierowała twoje
myśli na jeden tor, stymulowała tylko
jedną drogę rozwoju. Skupienie się na
sobie jest chyba najtrudniejszą rzeczą
do wykonania w życiu: zaczyna się
od niegodzenia się na zmysły, które
powodują ból. Ból dochodzi do siebie
na dwa sposoby: jeden to niepanowanie
nad bólem, nieradzenie sobie z nim,
uciekanie od świata, gdzie ból istnieje
– tym samym następuje eliminacja
wroga i zaciągnięcie go w poczet nieistniejącej rzeczywistości; drugi sposób
to walczenie z bólem; szukanie jego
źródła w obecnym stanie świadomości,
aż pewnego dnia ból zniknie, bo zostanie zaakceptowany jako cząstka ciebie.
Chora, bo domagająca się zrozumienia,
psychika zostaje zmierzona z bólem i z
samą sobą. Zmysły.

C

zęsto zbierasz wtedy myśli i nie
wychodzi ci z nich żadna skuteczna
teoria na życie, potem kolekcjonujesz
teorie w jakąś jedną skuteczną myśl
i dochodzisz do wniosku, że rzeczą, której
nie mogłeś zaakceptować jest właśnie
chaos. A chaosem była próba skontrolowania chaosu. Droga w tym przypadku
wiedzie w odwrotnym kierunku. Chaosu
nie skontrolujesz, bo on już był od czasów
wygnania Adama i Ewy z raju – pewnie
od tamtego czasu emocje i myśli walczą
ze sobą, jak zagubione, gdzieś pośrodku
utraconego raju (emocje symbolizują
kobietę, myśli mężczyznę). Chaos trzeba
zaakceptować, a kontrolować należy tylko
siebie. Gdyby istniał świat, gdzie każdy
może kontrolować chaos, nie istniałaby
rozmowa – po co? Jeżeli nie zaskakuje cię
kontrolowana reakcja drugiej osoby, nie
istniałaby miłość, kontrolowałbyś przejaw
każdego jej zmysłu.

Ja

nie akceptowałam kryzysów, dlatego
pewnie tak wiele ich miałam. Zawsze
wsadzałam swoje życie w wygodną formę
idei, pakowałam w hermetycznie zamknięte
na zaskoczenia opakowanie, nie akceptowałam zmian siebie, innych, sytuacji;
a wszystko to po to, aby oswoić chaos.
Nie radziłam sobie z kryzysami i zamykałam się często w dotykach – kiedy czułam
się dotykana, czułam się kochana, kiedy
czułam się kochana, czułam, że ja sama
kocham. Kiedy nie czułam dotyków, nie
czułam siebie, kiedy nie czułam siebie, to
wtedy zaczynał się kryzys. Błędne koło.

minać chwile. Uczucia przykrywam
ciałem, ciało zaczyna przybierać kształty
uczucia: zgniecionego, pobitego, zgwałconego na umyśle. Ciągle wydeptuje
nowe i wciąż nowe uczucia, wklepuje je
w ciało, przyklejam do umysłu, wdrążyłam w zmysły.

19 maja 2006

N

ie potrafię być już kimś poza miłością, poznałam ja przy nim. Miłość
pokochała się przy nim, potem skaleczyła, wywlekła się zza chwil, zza łóżek,
zza uczucia, zza drżeń, zza wierszy,
które wspólnie łykaliśmy, zza kaw, które
codziennie wieczorem sobą sączyliśmy, zza doskonałości naszych ciał...
Wywleczona miłość przestała kochać
się, pić kawę, chodzić do łóżka, zakończyła rozmowy zapomniała o drżeniach,
przestała czytać wiersze, nie zwraca już
uwagi na chwile.

K

iedy zaczynał się kryzys, zamiast na
sobie wolałam skupiać się na swoich
ranach, swoim doświadczeniu cierpienia,
a nie na samym cierpieniu. Dostrzegałam
tylko to, co dotykałam, więc po pewnym
czasie przestałam dostrzegać siebie.
Zamierzałam nawet napisać książkę
„O wyzbyciu się moralności”, ostatecznie
zamiast książki zostało tylko wyzbycie się
moralności. Nie radziłam sobie z bólem…

Przeczytałam wczoraj, że szukać należy
siebie nie w rwącym nurcie, płynąc pod
prąd, tylko na samym brzegu rzeki. Ale
gdzie ten brzeg rzeki jest?
Raniłam swoje zmysły, ciało i innych.
Wydzierałam siebie sobie, okradłam
sobie pocałunki, dotyki, jak złodziej
bezkarnie włamałam się do siebie, nie
wiedząc jak, wiele rzeczy na zawsze
ukradłam.

4 września 2006
Dlaczego za każdym razem muszę
zręcznie pozbywać się siebie?

14 października 2006

Z

byt fizyczny to ból, kiedy pękają łzy
na łóżku, zbyt samotny to materac
– nie uznający żeber wbitych w swoje
ciało, zbyt opuszczona to twarz – szukającą oparcia w objęciach poduszki, zbyt
sparaliżowane to ręce – niemogące
przytulić. I znowu stagnacja. Dotyk
wbijał się w bezduszną przestrzeń, pokój
zaczął maleć w oparach wzroku, dywan
wydawał się jeszcze bardziej samotny,
kiedy sam krzyczał, okna pozabijały się
w zamknięciu i odcięły dopływ powietrza,
dach zastygł zupełnie w zimnym kominie,
nawet filiżanka ciągle wylatywała z ręki
rozbijając się o kapcie.

P

rzedmioty rozbijają się o twoje ciało,
trafiają na opór nieprzeżywanego
życia: dywan trafia na twardą masę
podeszwy buta. Filiżanka na niezdolne
do jej utrzymania wiotkie dłonie, woda na
suche, jednak niechcące jej pragnienia
wargi. Żebra grzejnika nie wybijają już
temperatury ciepłoty ciała, lampka nocna
nie porusza już ruchem rąk przewracających kartki przed zaśnięciem.

Kwiecień 2006

P

N

ie wiem teraz, jak wykrzyczeć swoje
życie, nie wiem teraz, jak pobić
swój ból. Przywracam swoje uczucie,
tym silniej się ono wyrywa, przytrzymuję
je, ono nadal nie chce się zamknąć
w sobie, wyrywa się, przytrzymuje
je, duszę je w sobie... już nie słyszę
bicia jego serca, zabiłam je, zraniłam
je w sobie, zamordowałam. Zwłoki
dawnych objęć, bezruch ust... Oddech
już nigdy nie poczuje pocałunków.
Uczucia ciążyły na ciele, ciało ciążyło
na życiu... Teraz ciało lepi się od wspólnych chwil, które tylko próbują przypo-

pozbyłam się siebie.

27 maja 2006
Wyszło ze mnie wszystko, zabrakło się
do siebie. Ale gdzie jest to do siebie?
Daleko ode mnie.

9 lipca 2006
Nigdy nie wybije godzina – to moja.
Wyzbyłam się moralności i zręcznie

rzypominały mi się słowa psychologa: Potrzeba dotyku zdeterminowała twoje postrzeganie świata, związku,
siebie. Jeżeli nie ma dotyku, nie ma
świata, ukochanego, ciebie. Jeżeli
jest dotyk, jesteś ty. Istniejesz tylko
w dotykaniu przez inną osobę, świat
istnieje dopóty, dopóki istnieją w nim
przedmioty których można dotknąć.

Ja

wciąż jestem. Skupienie się na
sobie jest chyba najtrudniejszą
rzeczą do wykonania w życiu: zaczyna
się od niegodzenia się na zmysły, które
powodują ból.
Kinga Chabros
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Zaczarowany sierpień

W oku cyklonu

Letni wieczór.
Pachnie maciejka.
Świerszcze.
Miłość.
Odchodzę w sen,
gdzie zaczyna się samotność.

jest cisza i ciemność
lecz równowaga
jest chwiejna
wir się przesuwa
już nie ma ciszy
jest burza
huragan
wszystko zaczyna
latać
wiatr ciska pociski
z aut, domów
panuje
wysokie napięcie
żywiołów
środek, źrenica
cyklopa
zwrócona, przeciwko
życiu
przeciwko prawu
ciążenia
pazury błyskawic
z nieba
tak mało
znaczy człowiek wobec
natury procesów
lecz ruch należy od niego

Mądra i dobra.
Potem powrót do siebie
i pełnia nad potokiem.
Choć nie umiem chodzić po linie,
będę zawsze
Twoim łzom naprzeciw
i wypiję duszkiem każdą przewinę
dla Twego zbawienia.
Letni wieczór.
Pachnie maciejka.
Świerszcze.
Miłość.

***
każda minuta
jest inna
i cóż
może powinnam pisać dokument
każdej minuty?
(czyż nie z okazji tej powinności
przypadkiem
na ziemi trzyma mnie Bóg?)
skąd wiadomo?
ale mistrzowie moi
mówili: po co
„niech się straci”
myślę sobie
że przynajmniej
kocham moich mistrzów
(a każdy ze skazą)
z czego być może wynika
że wierzę Im
choć skutkiem bezpośrednim
czasem bywa ból
Małgosia Misiewicz
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Katarzyna M.

i w dół i w górę
i w lewo i w prawo
po skosie
próbuje
przetrwać
zachować
jako całość
masę
powstrzymać
upływ czasu
wzrost
entropii
układu
Łukasz Surzycki

***
Bo miała kiedyś w sercu dobro
Miłość do ludzi i wiarę w siebie,
Lecz przyszedł ogień, ramieniem swym objął
To co było jak obłok na niebie

Fatamorgana
„Rodzina nad Zatoką Perską
- konsumuje frachtowiec pełen hamburgerów”
- fragment reportażu.

Bez kwiatów na łące, bez liści na drzewie
Istnieję sobie w tej pustce sama
A po co jestem? Sama nie wiem
Już nawet nadzieja odebrana
Joanna

Elitarne grono
powiewa chusteczką
z wież najlepszych tytułów prasowych
Żołnierze niosą sążniste łupy
z najbogatszych muzeów świata
splądrowanych:
dekretami, chciwością,
a może brakiem zaufania.
Sumeryjskim bogom
ciasno jest w kamieniu,
mimo że zostali roztrzaskani
na tysiące skorup.
Żal nie mieć korzeni
i patrzeć na zdewastowane wcielenia
rozsypane na oczach niczyich
i na wszystkie możliwe sposoby.
Derwisz zaplątał się
w obsesyjnym tańcu,
zaś archanioł chichocze,
pogryzając suszone daktyle
Katarzyna M.

Dlaczego katolik jest smutny
chciałbym być wesoły
ale muszę najpierw zgrzeszyć
żeby się wyspowiadać na Wielkanoc
w Wielki Piątek dowiem się
to była tragiczna sprawa ze mną
w ciągu roku muszę kochać Boga
kaznodzieja powie mi
inaczej wyląduję w piekle
bo
jestem wolny
chciałbym popatrzeć sobie
w tabernakulum
jak koliber
w kielich kwiatu
tańczyć w koło
niestety

***

wtedy

Nienawidzę tych oczu
Niby uśmiechnięte a ironiczne
Nienawidzę tych słów
niby serdeczne a lakoniczne
rozumiem tych ludzi
co patrząc zabijają
a cierpienie widząc
wzrok odwracają
Joanna

modlę się
Jarek Naliwajko SJ
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Tajemnica choroby psychicznej
W

ieża Babel w psychiatrii: kto
rozumie chorobę psychiczną?
Tylu teoretyków powiedziało swoje –
a ludzie dalej cierpią, nie rozumiejąc...

W

końcu materialiści zwyciężyli w psychiatrii: PASTYLKI
na chorobę
duszy, TABLETKI na stan ducha...
Niestety, prawie wszyscy uwierzyli: co
tam dusza, umysł... mózg się liczy...
Beneficjenci także uwierzyli.

A

le właśnie potrzeba nam beneficjentów. którzy coś z tej tajemnicy
zrozumieli. Nauka potrzebuje tych ludzi,
ludzi, którzy byli „po tamtej stronie”,
a jednocześnie obserwowali, chociażby
tylko cząstką siebie.

D

alej trzeba przemyśleć, przedyskutować z innymi, pomedytować... Co
nas bolało, o co tam chodziło, dlaczego
nam umysł UCIEKAŁ od bolącej
sprawy?
(Niech będzie przeskok.)

W

  religijnej filozofii hinduskiej, w jej
różnych odmianach, dążeniem,
ostatecznym oraz realnym, jest najwyższe
(metafizyczne) szczęście. WSZYSTKIE
stany człowiecze: radość i smutek,
nadzieja i desperacja, są w jakimś
sensie nierealne. Skoro są iluzoryczne,
to nie warto w nie wnikać (chyba że
po to, by znaleźć w samym jądrze tych
stanów przedwieczną błogość: mój
wniosek).

I

psychiczną jako przytułek demonów:
wyrzućcie demony a biedak ozdrowieje.

Ale właśnie, MÓWMY.

W

jak tu dyskutować z klasycznymi myślicielami hinduskimi o chorobie ducha,
o psychozie, o depresji?

W

stępne pytanie: Czy przepaść
choroby psychicznej nie jest jakimś
przeciwnym biegunem do tej przedwiecznej błogości? (Zapytacie, dlaczego
rozpatrywać chorobę psychiczną w kontekście religijnym? Moja odpowiedź:
czy podejście czysto ludzkie: psychologiczne, socjologiczne, farmakologiczne,
rozwiązało sprawę?)

S

pytajmy
mędrca
Ramana
Maharshiego: co robić, by przebić
się z więzienia choroby psychicznej do
stanu najwyższej jaźni?

O

dpowiedź: Najpierw trzeba doprowadzić się do stanu „normalności”.
Potem praktykować jak każdy inny.

  ewangeliach też jest ten paradygmat. Nawet obecnie egzorcyzmy
są odprawiane przez katolików, z tą
różnicą, że większość chorób uznaje
się jako przypadki psychiatryczne, a nie
opętania.

P

rzypatrzmy się: jeśli stan najgłębszej błogości należy do porządku
boskiego (wg hinduizmu), to stan głębokiego cierpienia, nie z ciała, lecz z duszy,
będzie należał do sfery szatana...

P

omińmy demony i zastanówmy się
nad cierpieniem, w depresji lub
psychozie. Samo cierpienie ma chyba
jakieś znaczenie, musi odnosić się do
czegoś... Do czego? Co nas boli? O co
tu chodzi? Samo jestestwo nas boli.
Kartezjusz na głowie postawiony: nie
tylko „cierpię, więc jestem”, ale „jestem,
więc cierpię”.

A

S

Po

P

ja myślę: skoro w chorobie psychicznej dotykamy jakiegoś ekstremum, to
może „bliżej” jest do tej hinduistycznej
przedwiecznej jaźni, lub jakiegoś innego
stanu np. buddyjskiego „satori”...

co wracać do „normalności”, czyli
właściwie nijakości (oraz iluzoryczności wg hinduizmu)? Trzeba by
raczej przedostać się na drugą stronę
choroby psychicznej...

A

le przyjrzyjmy się jeszcze Biblii
Hebrajskiej. Widzimy tam chorobę

ama jaźń mnie boli, to co najgłębsze
we mnie boli, a właściwie STRASZY,
przeraża...
oznajemy siebie jako rozdwojonych:
to „ja”, które się boi i to „ja”, które
nas przeraża.

M

ożna to drugie „ja” przerzucić na
„nie-ja”: na ludzkość, na krewnych,
na muzułmanów, na męża... Można to
„ja” widzieć w każdym szmerze, w każdym słowie...

D

laczego moje „ja” mnie przeraża?
Nie ma odpowiedzi, co więcej,
samo pytanie wydaje się niewłaściwe;
pytanie „dlaczego” należy do porządku
ludzkiego, z jego prawami: powód,
przyczyna, rezultat, wynik itd. Ale właśnie
w samym sednie choroby psychicznej
OBCUJEMY (jakież to właściwe słowo
w tym kontekście) z bytem nie-ludzkim.
Z bytem ponad-naturalnym, rządzącym
się swoimi prawami. Tak więc inne instrumenty badawcze, niż zwykłe ludzkie
pytania, są tu potrzebne. Obcowanie
z nieznanym bytem... coś w rodzaju
Misterium Tremendum (Rudolfa Otto).
A więc jakieś spotkanie. Z Absolutem?
Z Bogiem w sercu swoim? Nie, nie, to
już raczej z diabłem...
Agnieszka Chwalińska
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Moje rady oraz słowo do beneficjentów
N
Im

ajlepszym przewodnikiem odnośnie urojeń jest zdrowy rozsądek.

bardziej nierzeczywista jest pewna
sprawa, tym bardziej wydaje
się nam, że jesteśmy nią pochłonięci.
Taka sprawa jest albo bardzo grożąca
albo niewiarygodnie dobra, i powinniśmy wiedzieć, że najlepiej jest wtedy
pozostać spokojnym i skupionym oraz
przyjąć wszystko z zimną krwią. Musimy
być zdecydowani, że nie poddamy się
koszmarom.

D

obre życie charakteryzuje się
łagodnością i pokojem ducha i my
musimy starać się o takie cechy.

K

N

M

W

iedy wiesz, że to, co czujesz, jest
wynikiem choroby psychicznej lub
skutkiem ubocznym lekarstw, musisz
wyrobić sobie zdolność ignorowania
tego uczucia lub odczucia.

usisz umieć nic nie robić. To
będzie jakby „bawić się, kiedy
Rzym płonie”. Ta zdolność jest
początkiem przełamania tego, co
złudne albo urojeniowe, i jest ona
bardzo wartościowa dla ludzkości.
Ludzkość oczekuje od nas, beneficjentów, egzorcyzmu jej demonów,
zmienienia jej potworów w małe
duszki – krasnoludki.

ie rób nic i pozwól przyjaciołom
pomóc Ci. Jeśli nic nie robisz, nie
dopatrzą się u Ciebie zachowań psychotycznych.
eźmy nasze tabletki i idźmy spać.
No, ale musimy zabierać głos.
Musimy zadeklarować, że beneficjent
musi wyzdrowieć i może dać z siebie
to, co jest tylko jego. Godność i wartość
nasza nie jest niższa od innych.

Od

nas zależy, aby żyć godnie,
dać żyć godnie innym i otrzeć
wszystkie nasze łzy.
Pia Fugaccia
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Mieszkania chronione dla osób
chorujących psychicznie
„M

ieszkania chronione są formą pomocy środowiskowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie
wymagają usług w zakresie świadczonym przez dom pomocy
społecznej, a usługi opiekuńcze w miejscu ich zamieszkania
są niewystarczające lub niemożliwe do realizacji”. Tak więc
„jest formą pomocy społecznej, przygotowującą osoby tam
przebywające do prowadzenia samodzielnego życia. Pobyt
w mieszkaniu chronionym ma zapewnić warunki funkcjonowania osoby w środowisku i integracji ze społecznością
lokalną”.

1

lutego 2006 r. przy współpracy Gminy Miejskiej Kraków
i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w oparciu
o istniejący wcześniej „hostel” rozpoczęło swoją działalność
mieszkanie chronione prowadzone przez Stowarzyszenia
Rodzin „Zdrowie Psychiczne” w ścisłej współpracy ze
Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki
Środowiskowej. Mieszkanie to mieści się w Krakowie przy
ul. Borkowskiej i jest formą rehabilitacji oraz usamodzielnienia dla 8 osób po kryzysie psychicznym. Mieszkanie to
jest jednostką pobytu stacjonarnego, przeznaczoną dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, które ukończyły 18 rok
życia i spełniają warunki umożliwiające usamodzielnienie.

S

kierowanie odbywa się w trybie decyzji administracyjnej
wydawanej na podstawie wniosku osoby zainteresowanej
oraz w oparciu o: zaświadczenie o stanie zdrowia i opinię
wydaną przez odpowiedniego specjalistę (psychiatrę lub
psychologa), wywiad środowiskowy, opinię dotyczącą stopnia
sprawności psychofizycznej oraz zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodu.

P

obyt w mieszkaniu chronionym jest pobytem czasowym
i wiąże się z terapią mającą na celu jak najpełniejszy
rozwój indywidualny osoby poprzez: przywracanie kompetencji społecznych, samoakceptacji, utrwalanie wiary we
własne możliwości, ukazanie indywidualnych sprawności
i nabycie nowych umiejętności oraz samodzielności. Za
pobyt pobierana jest opłata, której wysokość określa
decyzja administracyjna.

P

rzebywające w nim osoby mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w samodzielnym pełnieniu
obowiązków domowych, takich jak: prowadzenie gospodarstwa domowego (gotowanie, pranie, sprzątanie),
administrowanie wspólnym budżetem (dokonywanie przez
mieszkańców różnych zakupów, żywności oraz środków
czystości, a następnie rozliczanie się ze skarbnikiem
z otrzymanych środków pieniężnych).

P

oprzez uczestnictwo w treningu nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych, współorganizowania
czasu wolnego oraz podziału obowiązków domowych
mieszkańcy mają możliwość usprawnienia swojego funkcjonowania społecznego. Mogą budować prawidłowe relacje
międzyludzkie, wzmacniać więzi społeczne oraz uzyskać
wsparcie wśród innych osób o podobnych problemach.
Mogą również kształtować swoje umiejętności życiowe,
podejmować różnorodne role społeczne oraz kreatywnie
rozwiązywać swoje problemy.
Elżbieta Banach
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Moje refleksje związane z pobytem
w mieszkaniu chronionym, tzw. hostelu
K

iedyś, podczas jednej z wizyt
u mojej terapeutki mgr Anny
Wojciechowskiej, dowiedziałam się
o możliwości zamieszkania w hostelu.
Gdy to usłyszałam, wydawało mi się
to bardzo odległe, raczej nieprawdopodobne, abym tam kiedyś zamieszkała.
I tak minęło parę lat.

P

otem, gdy mieszkałam w domu,
coś się zaczęło zmieniać. Myśl
o hostelu zaczynała być bardziej realna
i mniej stresująca. I po pewnym czasie
postanowiłam zamieszkać w mieszkaniu
chronionym. Decyzję podjęłam po kilku
dniach, nie było nawet tygodnia. Gdy
mój pomysł przedstawiłam rodzicom, nie
byli temu przeciwni, ojciec tylko powiedział „może dobrze, niech idzie między
ludzi”. Spakowałam niedużo rzeczy
i sama przyjechałam na ul. Borkowską.
Początki oczywiście nie były łatwe, ale
byłam raczej zadowolona. Podobało
mi się też spanie w innym miejscu niż
w domu. Potraktowałam to jako niesamowitą przygodę. I poznałam nowych
ludzi, z którymi mogłam rozmawiać
o swoich kłopotach i z którymi mogłam
rozmawiać, gdy oni mieli kłopoty.

Zaczęło się również wypełnianie swoich
codziennych obowiązków. Pobyt w
mieszkaniu chronionym również tego
wymaga.

C

odziennie sprzątamy po kolacji,
którą zawsze sami przygotowujemy i do której sami robimy zakupy.
W środę np. mamy również sprzątanie
całego mieszkania. Często jest u nas
bardzo wesoło, można się powygłupiać,
długo rozmawiać i słuchać radia.

W

ydaje mi się, że mieszkanie
w takim miejscu jest bardziej
terapeutyczne
niż
mieszkanie
zwyczajnie w domu. Hostel uczy nas
nawiązywania wzajemnych kontaktów, przebywania z ludźmi, uczy
samodzielności i odkrywania samego
siebie. We wtorki mamy zebrania,
na których omawiamy co nowego
zdarzyło się w naszym życiu, jakie
mamy plany na przyszłość. Każdy
z nas wtedy coś opowiada. Jeśli jest
jakiś problem, wspólnie próbujemy
go rozwiązać z pomocą psychologów, którzy przychodzą do nas na
zebrania.

N

asze życie jednak nie musi
się toczyć tylko w mieszkaniu.
Zawsze możemy urozmaicić je wspólnym wyjściem na kolację do jakiejś
restauracji lub nawet wycieczką
gdzieś poza Kraków. Takie pomysły
często ma nasza opiekunka Ela, która
dba, aby wszystko było zapięte na
ostatni guzik. Zawsze jest uśmiechnięta i każdemu dodaje energii. Jak
na razie mieszkam już parę miesięcy
i wiem, że bardzo wiele się zmieniło.
Nauczyłam się samodzielnego życia,
bardziej dorosłego, pojawiły się
nowe cele do realizacji. Wszystko
to zawdzięczam oddaleniu od domu
i życiu na własną rękę.

M

am nadzieję, że pobyt w mieszkaniu chronionym będzie z korzyścią zarówno dla mnie, jak i moich
kolegów i koleżanek. Życzę tego sobie,
jak i innym teraźniejszym, a także
przyszłym mieszkańcom.
Dominika Skrzypak

Fot. AB
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Szanowni Państwo!
Koalicja na rzecz uchwalenia a następnie realizacji Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego została zawiązana przez instytucje psychiatryczne oraz organizacje pozarządowe celem integracji szerokiego środowiska w całym kraju, któremu zależy na reformie opieki psychiatrycznej w Polsce.
Dziesiątki tysięcy osób podpisało się pod Apelem popierającym uchwalenie
NPOZP jako inicjatywy ustawodawczej. W związku ze zbliżającymi się wyborami
zwracamy się do polityków „uczyńcie reformę opieki psychiatrycznej w Polsce
przedmiotem ponadpartyjnego porozumienia”. Niech ta inicjatywa łączy, a nie dzieli.

Apelujemy do wszystkich środowisk w całym kraju zaangażowanych
w reformę, do wszystkich pacjentów, ich rodzin i opiekunów „Głosujcie
na tych polityków, którzy w swój program wyborczy wpisali realizację
Reformy Opieki Psychiatrycznej w Polsce”.
CO JEST ISTOTĄ TEJ REFORMY?
Chodzi o małe, rodzinne instytucje psychiatryczne o standardzie takim, jak w medycynie
somatycznej, organizowane blisko miejsca zamieszkania, o zajęcie i pracę po pokonaniu kryzysu, o powszechną edukację i wsparcie dla rodziny przez lata życia z chorobą.
O organizację leczenia i opieki przez lokalny samorząd. O solidarne współdziałanie.

Przekażmy ten apel mediom i środowiskom opiniotwórczym. Zjednoczmy
się we wspólnej sprawie, jaką jest zdrowie psychiczne, sprawie, która
dotyczy 15% Polaków. Niech integracja w życie społeczne osób po kryzysach psychicznych będzie papierkiem lakmusowym naszej wrażliwości
i solidarności.
Firmom farmaceutycznym produkującym leki psychiatryczne przekazujemy nasze
oczekiwanie, oczekiwanie pacjentów i rodzin osób chorujących psychicznie: „Teraz,
kiedy korzyści z produkcji leków przekroczyły wyobrażenia przeciętnego obywatela,
przekażcie 1% waszych dochodów na realizację Reformy Opieki Psychiatrycznej
w Polsce. Niech dysponuje nimi niezależna Komisja Towarzystwa Psychiatrycznego.
W ten sposób uruchomimy dodatkowe finanse, które będą mogły być wykorzystane w połączeniu ze środkami przyznanymi przez Rząd i Unię Europejską”.

Andrzej Cechnicki
Ogólnopolski Koordynator
Programu „Schizofrenia
– Otwórzcie Drzwi”
i Koalicji na rzecz NPOZP
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W rozmowie z Sybillą i nie tylko z nią
P

rzeczytałam artykuł Sybilli Prins – „niebo i piekło w psychozie i gdzie indziej”. Jest piękny swoim dystansem. Wszystko
we mnie poruszyło się jednak w gorączce braku dystansu.
Temat ten jest dla mnie ważny jak wyzwanie. Opowiem więc
o piekle i niebie po swojemu. Niech się zacznie od fragmentu
„Piosenki o końcu świata” Czesława Miłosza:
W dzień końca świata
Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji,
Rybak naprawia błyszczącą sieć.
Skaczą w morzu wesołe delfiny,
Młode wróble czepiają się rynny
I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć...
...A którzy czekali błyskawic i gromów,
Są zawiedzeni.
A którzy czekali znaków i archanielskich trąb,
Nie wierzą, że staje się już.
Dopóki słońce i księżyc są w górze,
Dopóki trzmiel nawiedza różę,
Dopóki dzieci różowe się rodzą,
Nikt nie wierzy, że staje się już.
Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem,
Ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie,
Powiada przewiązując pomidory:
Innego końca świata nie będzie,
Innego końca świata nie będzie.

C

złowiek ma serce, prawda? Ma także duszę chyba. I miewa
rozum, jeśli go nie postrada. Moje serce, moja dusza i mój
rozum mówią mi, że całość człowieka zwykle staje wobec końca
świata (a także, jak poucza moja religia, na sądzie ostatecznym)
zupełnie prywatnie. I tak jak mówi Miłosz: nie ma końca świata
oprócz tego, który jest w nas. Bliski mi jest ten wiersz, ponieważ
przydarzył mi się i koniec świata i sąd ostateczny, a pszczoły
dookoła krążyły nad kwiatami nasturcji. Inni ludzie żyli swoje życie
obok, całkiem blisko. Zdumieni, ponieważ w sposób na zewnątrz
dziwaczny dawałam wtedy znaki, że rozmawiam z Bogiem. A Bóg
postawił mnie przed wyborem, które z nas – mój ukochany czy
ja – pójdzie do piekła za naszą grzeszną miłość. Cóż było robić?
Zgasiłam moją świeczkę, aby uchronić światełko drugiej świeczki,
która miała płonąć oznaczając życie mojego ukochanego. No i
stało się. Zgodnie z tym wyborem zapadła we mnie piekielna
ciemność ze wszystkimi jej atrybutami. Przerażeniem, lękiem,
wstrętem, napięciem nie do wytrzymania, bólem duszy i ciała ze
świadomością równoczesną, że nie ma nadziei, że nie skończy
się to nigdy. Sybilla podczas swojej psychozy była w raju. Mnie
przyszło bawić w piekle. Oczywiście także była to psychoza. Ale
psychoza z kontynuacją w rzeczywistości, już kiedy się z niej
obudziłam ratowana lekami. Rzeczywistość kontynuowała piekło.

S

tąd wiem na pewno, że jeśli jest, piekło jest w nas. I odnosi się
do naszego życia w sposób bardzo, bardzo osobisty. Ciężkie
to były zdania, więc dla oddechu powiem (o czym wspominała
Sybilla), że Królestwo Boże zgodnie ze słowami Chrystusa także
jest w nas. A ja to także wiem na pewno (jeśli coś w ogóle
można wiedzieć na pewno). Mówię tu jednak o czymś przeżytym
naprawdę, a więc jest to jakieś świadectwo i mówię dlatego, że
tym doświadczeniem uważam za słuszne się podzielić. Będę się
tu (być może nieudolnie) szamotać ze słowami, aby obedrzeć ze
skóry Prawdę. Po długim czasie, kiedy przyszło uwolnienie, myślę,
że przyszło po to, abym się obejrzała do tyłu i rozważyła i naprawiła coś, co poprzednio się stało. Uważam to za łaskę Boga, choć
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pewnie lekarze nazwaliby to wygaśnięciem choroby. Nie do końca
wierzę, że to była t y l k o choroba. Bo dlaczego nie – właśnie odwiedziny piekieł? Skoro życie moje przed wydarzeniem choroby było
„niszczeniem świątyni Boga” przez coś jakby świętokradztwo. Kto
zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg – mówi Paweł w liście
do Koryntian. Wierzyć w to? Ja wiem, że to nie jest przenośnia.
I wiem także, że inni ludzie słowa Pisma traktują czasem bardzo
niedosłownie. A mnie się właśnie wszystko zgadza, kiedy dosłownie
traktuję nauki Pisma. Mam już sporo lat i moje życie uważam za
niezwykle logiczną całość. I choroba moja nie jest „poza”. Jest także
konieczną w tej całości nierozerwalną częścią. Nie byłabym mną
teraz, gdyby nie ta straszna część. Nasuwa się uwaga, że pewnie
byłabym kim innym. Ale otóż ja nie chcę być kim innym.
„postanowiłam szanować swoje piekło
nie darmo z ręki Boga było mi dane
czy nie o tyle więcej teraz wiem
czy nie o tyle więcej czuję teraz
kiedy się stała ostateczna utrata
i kiedy nie ma jej ostatecznie
tak, za horyzontem jest jeszcze światło
i wciąż ono.”

W

jednej z rozmów istotnych rzuciłam kiedyś hasło – im głębiej,
tym wyżej. Tak myślę. Równowaga jest czymś dla wielu (także
i dla mnie) bardzo, bardzo upragnionym. Ale nie potrafię żałować
„zejścia do piekieł”. Bo oto teraz każda kruszyna doznanego Dobra
unosi mnie pod niebo. I na ten stan nie ma ceny. Powracając do
jakby głównej tezy tego tekstu, że to na pewno wszystko jest w nas
(i właśnie ogromnie mocno także w ciele, nawet kiedy dolegliwości
nazywane schizofrenią uważa się za wyłącznie psychiczne) chcę
porównać dwa stany opozycyjne do siebie, które znam, a które
przeżywałam „pomimo świata”. To znaczy pomimo tego, że świat
był ten sam, młode wróble czepiały się rynny, a wąż miał złotą
skórę jak powinien mieć, a na zewnątrz mnie działo się swoim
trybem to, co zwykle. Powiedziałabym może, że te dwa opozycyjne
stany to „odłączenie” i „połączenie”. Wiele te słowa mogą nieść,
a w skrócie najwyższego ich znaczenia to najpewniej piekło i niebo.
Powoli, małymi krokami, odróżniając, według moich doświadczeń,
stan bycia w piekle od stanu bycia w niebie, zacznę od rzeczy
podstawowej – w piekle jest samotnie. Napisałam kiedyś:
„Czemu piekło to jest uwięziony w lodzie anioł
samotnie dopuszczony do najgłębszej z głębi
do głębi siebie”

A

więc – samotość w sobie, bez wyjścia z siebie, bez możliwości
porozumienia z drugim. Splątanie nie do przetłumaczenia na
język jakikolwiek wspólny. Czy to nie obraz szpitala psychiatrycznego?
Ile psychoza, cierpienie psychozy, ile cierpienie każdej niezrozumiałej
przecież dla innych psychozy związane jest z przeżyciem piekła.

N

ie jestem od tego, ażeby to obliczać, ale wielu, wielu znanych
mi chorujących ludzi przez oddzielenie od innych ludzi (którzy
nawet czasem przestali ich szukać, uznając za zaginionych na
zawsze) przeżywa boleści iście piekielne. Być może do pierwszej
rozmowy. Kiedy skłębione, niewyrażalne, samotne, zaczyna być do
nazwania. Kiedy pojawia się Drugi z mocą odpowiedzi na pytania,
które zdawały się jej nie mieć. I kiedy Drugi potrafi także zadawać
pytania wywołując ze skłębienia trudną jak w rodzeniu odpowiedź.
W języku, który (co było poprzednio niemożliwe) zaczyna być
wspólny. Powiedzmy, że mówię tu o terapii. Ale nie tylko. Pierwsze
moje doświadczenie słów zrozumiałych w szpitalu w Kielcach, kiedy
obudziłam się z pierwszej psychozy, przyszło od kobiety, która była

pacjentką obok. Nieustannie próbowała się zabić, odkąd sama w
wypadku samochodowym zabiła człowieka. Ta kobieta zaprowadziła
mnie do łazienki dla pielęgniarek (gdzie było stosunkowo czyściej),
kiedy poprzednio nikt się tym nie zajął. I siedząc na brzegu wanny,
w której leżałam doświadczając ciepłej wody, czytała mi nie bez
powodu wiersz Stanisława Różewicza o poznawaniu świata po wojnie
od początku. „To jest chleb – mówiła, to jest chleb. To jest nóż – nóż
służy do krojenia chleba”. Potem wydobywałyśmy z siebie następne
słowa, które przynosiły nadzieję na powrót z odłączenia. Znając
nieocenioną wartość słowa, co to może (czasem na chybił trafił)
rozjaśnić mroki cierpiącej na miliony sposobów chorej duszy, pisząc
i prowadząc wielorakie rozmowy (błahe czasem, czasem tak zwane
istotne) z uporem straszliwym od tamtego czasu, usiłuję dotrzeć do
zaginionych, którzy zaginęli tylko z powodu braku Drugiego. Mam to
sobie za misję w drodze do pokonania diabła – Pana Odłączenia.
O ile samotność jest związana bardziej z sercem i z umysłem, które
czują się same, jest jeszcze w odłączeniu fizyczna, cielesna jego
część. Sylwia Plath mówiła kiedyś o szklanym kloszu. Świat jest
osobno. Nie mogę go dotknąć, bo jest za szybą. Napisałam o tym:
„to też życie
odchodzi w tobie od zmysłów
a świat przestaje być darowany
i tylko pamięcią możesz objąć
platan z jego srebrzystą skórą
i wtedy kiedy – co z tego że wiesz
a nie dotkniesz
że wiesz – a nie weźmiesz
każdy promień za oknem
to jest – poza tobą...”

M

ówiąc dalej prozą – dobro jest – tak, wiem, pamiętam. I miłość
pamiętam. Co z tego, kiedy jest jakieś „poza”. Ja jestem „poza”,
świat jest „poza”. Dotknąć naprawdę nie sposób. To jest fizyczne.
Fizyczna szyba. Fizyczne odłączenie. Ciało nie może się przedostać
do uczuć, oprócz tych straszliwych. Nie potrafi sięgnąć po spokój,
ciepło, po radość – co tu mówić o szczęściu. Ciało pozostaje po
ciemnej stronie istnienia (pytanie – czy można to nazwać istnieniem?)
w bojaźni i drżeniu przecież, czyli w chorobie na śmierć.

C

zas na relację z nieba. W niebie panuje Miłość. Sybilla,
zadając kolejne pytania o raj, jakby chciała dowiedzieć się,
co to znaczy dla innych ludzi. (Sama przecież w psychozie raj
przeżyła.) Ja nie bez powodu powiedziałam (skromnie brzmiące)
słowo „połączenie”, mające stanowić opozycję dla stanu bycia
w piekle. Teraz dygresja. Doktor Andrzej Cechnicki krótko opiniując to określenie powiedział – „połączony” jest tylko niemowlak,
ale... jestem jakoś za połączeniem. Tak, to jest moje marzenie
niemowlaka, który ma dobrą matkę. Tu będzie dygresja do dygresji. Wiem, że mam problem granic. Ułomność polegającą na
przekraczaniu granicy bezpieczeństwa w relacjach, w uczuciach,
w życiu. Byłam kiedyś ćmą w ogniu. To jest powód, dla którego
powinnam nauczyć się ostrożności i wyraźnego wyznaczania
granic własnej osoby.

Bo

nasz świat to jest świat wymagający ostrożnego stąpania
i uważnego rozglądania się dookoła. W niebie ostrożność
nie jest potrzebna. Dlatego możliwe jest bezwzględne połączenie.
I opowiem zaraz, na czym ono polega. Już czuję, że brzmi to
szalenie przemądrzale (albo i szalenie i przemądrzale), choć jest
tylko nieudolnym tłumaczeniem. Jednak nic mi się tu nie zdaje.
Ja to jakoś wiem, a nawet z życia przed chorobą jakoś umiem.
Dowody także znane mi są z różnych mądrych książek. Sybilla
wspominała o raju w różnych religiach. W mojej jest to spotkanie
z Bogiem twarzą w twarz (jak mówi Kościół), po życiu czystym
albo odpokutowanych grzechach. Religie Wschodu jakby podobnie mówią o potrzebnym oczyszczaniu się i oczyszczaniu także

w reinkarnacji, aby możliwe było roztopienie się w ostatecznie
czystym świetle. Miłość daje takie oczyszczenie. Miłość daje wiele
darów potrzebnych do szczęścia i rodzących szczęście. W mojej
religii miłość to Bóg i to ostateczne światło, do którego zmierzamy.
Ale czy nie spotykamy go po drodze, jeśli tylko chcemy pragnąć
i chcemy szukać? Dlatego myślę, że spotykamy (w okruchach
oczywiście), bo błyski takiego stanu spotkania (połączenia)
właśnie że naprawdę przeżyłam. I właśnie że nie w psychozie.
Rzeczywistość tę (jawną jawę) nazywałam zawsze przezroczystością. (Jedna z moich książeczek dlatego ma tytuł „Przeźroczysta
jest jawa”.) Przezroczysta – bo granice osoby znikają w Pełności.
Ktoś p e ł e n Miłości dochodzi swoich granic i je przekracza
w stronę świata, a świat się z nim jednoczy w sposób Dobry.
Wielu mędrców Wschodu mówi o pozbywaniu się „ego” dla osiągnięcia stanu szczęścia. Szczęśliwe „ego” nie zważa na siebie.
Nie musi zważać. Pozostaje z niego (jak pamiętam) chęć przekazania i rozdania dobrej wieści (Dobrej Nowiny?), że wszystko ze
wszystkim może być Jedno. Miłość pozbawia nas „ego” w sposób
bezbolesny i (mam ochotę powiedzieć) rozumny. Miłość napełnia specjalnym rodzajem rozumienia. Rozumiem, wiem dlaczego,
więc nie mogę potępić, mogę tylko kochać. Powiedzieć „miłość”
– to powala. Mniejsze słowa – tkliwość, wzruszenie, wdzięczność,
dobroć, współczucie, zachwyt – to z nich jest utkana delikatna
i mocna tkanina Przezroczysta tak, że jasno przez nią widać, że
drzewa (najbardziej platan), a potem wszystkie rośliny, zwierzaki,
ludzkie dzieła i ludzie są mi braćmi, nawet są ze mną Jedno
w tym jednoczącym świetle. Więc widzę „listek na wodzie,
widzę kroplę rosy i wiem, że one są, bo są konieczne”. Takie
pogodzenie to już skrawek nieba. I tu trzeba wrócić na ziemię.
Napisałam poprzednio, że zło znika tam, gdzie je rozumiem,
gdzie rozumiem, przestaję się bać (być może), jednak gdzie
rozumiem, zaczynam też cierpieć. To jest t e n świat. A on
wymaga naprawy. W tym świecie rozumieć to cierpieć. Wiem,
że to, co mówię, jest zbyt apodyktyczne, więc tu muszę przypomnieć, że to tylko moje, że subiektywne i prywatne, i być może
nawet to część jakiegoś błądzenia, ale tak mi się (apodyktycznie)
myśli. W szpitalu psychiatrycznym w Kielcach pewnego dnia, w
stołówce, ludzie bili się o kromki chleba dane skąpo. Byłam w
resztce psychozy, więc w resztce chorej energii wskoczyłam na
stół wrzeszcząc do walczących o chleb wezwaniem do godności
i mocy nadzieją – słowami Papieża (bo było to tuż po Jego
pierwszej pielgrzymce). Dziś śmieszna wydaję się sobie z tamtego
momentu. Związano mnie oczywiście. Dziesięć przynajmniej ciał
musiało pracować nad pokonaniem mojego pragnienia naprawy
świata w jego małej części w stołówce w Kielcach. Była to resztka
Olśnienia. „Rozumienie jest światłem”. W jego części ogromnej,
w psychozie, rozumiałam i szatana, i chciałam go naprawić. To
bolało – światło było za ostre. Drżę myśląc, że wzięłam wtedy
na siebie (nieodpowiedzialnie) odpowiedzialność za zbawienie
szatana. Jest przecież i tak (słyszałam z wielu ambon), że i on
ma być zbawiony. Dziś wolę myśleć, że diabeł to jest ten, którego
nie ma, a w każdym razie ten, którego nie będzie. Bo to ten,
który zgarnia ludzi ze sobą w kierunku nieistnienia; sam skazany
na nieistnienie – skazuje innych na nieistnienie. A przecież ma
nastąpić radosne „jest” zgodne z najpiękniejszym imieniem Boga
„Jam jest którym jest”. I także wolę myśleć, że piekło to jest to,
do czego ostatecznie nie dopuści dobroć Boga, a dobroć Boga
znam, bo znów żyję.

N

ie wiem dlaczego potrzebuję na koniec posłużyć się
słowem „całość”. Nie byłoby dnia, gdyby nie było nocy.
Prawdopodobnie piekło i niebo to Całość.
„ogarnąć całość
odwieczne jest pragnienie
i moje”.
Małgorzata Misiewicz
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		 Wyobraź sobie...
W

yobraź sobie, że jesteś młody,
bardzo młody, bo masz zaledwie
3 lata i czujesz coś dziwnego, jakbyś to
nie był ty, ale nie zdajesz sobie sprawy z
tego, że jesteś chory na tle psychicznym.
Mijają dni, miesiące, a nawet lata i wciąż
nie możesz pogodzić się z samym sobą;
nie wiesz, co jest grane, wiesz tylko, że
źle się czujesz w swojej skórze, że to
się nigdy nie skończy, ale niestety nigdy
nie przyjdzie ci do głowy skorzystać z
opieki fachowej. Buntujesz się przeciwko
samemu sobie, robisz przedziwne
rzeczy, czasem nieadekwatne do sytuacji, jakbyś chciał wyrazić poprzez to, że
jest ci źle, ale żyjesz w dalszym ciągu
w stanie nieświadomości i cierpienia
niefizycznego. Z wiekiem okaże się, że
to cię ogranicza, nie tylko w odczuwaniu
prawdziwych przyjemności, ale również
w życiu partnerskim, tzn. nie ożenisz
się, bo to, co dla innych jest możliwe,
dla ciebie będzie problemem.

To

ja, Monika Ptak, mam 20 lat,
piszę ten tekst, ponieważ chcę
opisać wszystkie uczucia, jakie towarzyszyły mi przez cały okres mojego życia,
od wczesnego dzieciństwa, aż po cały
okres wzrastania i dorastania. Piszę nietypowo, ponieważ czuję zjawiska, których
inni „normalni’ ludzie nie czują, a jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego,
że to są moje indywidualne i osobliwe
przeżycia i że w rzeczywistości tak nie
jest. Pierwsze moje wspomnienie sięga
trzeciego roku życia, kiedy to siostry
zabrały mnie od moich rówieśniczek
i zostawiły na schodach. Czułam wtedy,
że świat widzę jak przez mgłę, że nie
mogę go zobaczyć w całości tylko po
kawałku, mam utrudnioną percepcję, tak
jakby jakiś robak zamieszkał w moim
umyśle i robił wszystko, aby mi ją utrudnić; czułam się jak w jakiejś szklanej
kuli, z której nie mogę się wydostać, jak
jakiś „kret w szklance” pisząc metaforycznie. Czułam, jak moją głowę ściska
jakaś szklana kula i nie mogę zobaczyć
tego co chcę tylko to, na co mi mózg
pozwala, to umysł mną rządził. Nie
mogłam objąć w całości człowieka, tylko
widziałam jego poszczególne elementy;
takie jak głowa, ręka. I tak się zaczęło
moje życie, które nie stało się nigdy
przyjemnością, lecz jednym wielkim
cierpieniem.
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C

zułam się i czuję przygnębiona,
uwięziona i zniewolona przez własny
umysł. Nie mogłam usłyszeć nigdy
tego, co chciałam usłyszeć, skupić się
na jednej rzeczy, słyszałam tylko to,
co samo dotarło do mnie, bywało, że
z opóźnieniem. Kilka razy zdarzyło mi
się, że ktoś do mnie coś powiedział,
a ja dopiero na drugi dzień przyjęłam
do siebie to, co powiedział i w którym
momencie. Pamiętam, że czułam jak mi
się robi ciemno „w mózgu”, jak czułam
się jak w jakiejś piwnicy. Czułam się
przybita, przytłumiona, wydawało mi
się, że nie mam tułowia, że idę ulicą
„głową” i że zawadzam o krawężnik.
Mam nieprzyjemne wspomnienia z lat
dzieciństwa, pamiętam jak w zerówce
pani zostawiła mnie po lekcjach, bo nie
mogłam czegoś zrozumieć, podczas
gdy wszystkie dzieci wiedziały o co
chodzi; nauczycielka krzyczała nade
mną, a ja nie wiedziałam o co jej tak
naprawdę chodzi! Zrobiło mi się szaro
przed oczami jeszcze bardziej niż
zwykle. Pamiętam, jak w trzeciej klasie
szkoły podstawowej nauczycielka poprosiła mnie, abym przeczytała swój wiersz,
który sama napisałam. Czułam wtedy,
że jestem sama w klasie, że nikt mnie
nie słucha. W szkole, jak siedziałam
w ławce i słuchałam innych uczniów
i nauczyciela, wydawało mi się, że mnie
nie ma, że został tylko mózg i oczy.
Czułam się jak duch, emocje wywoływało u mnie to, że zwracano się do
mnie po imieniu. Czułam się żadna, nie
czułam się człowiekiem. Myślałam, że nie
mam uczuć; nie miałam odwagi dotknąć
nikogo, traktowałam siebie jako istotę nie-ludzką, jak coś „pełzającego po ziemi”.
Zaś kiedy ja odpowiadałam, czułam, jak
znikają moi rówieśnicy, wiedziałam, że
to się dzieje tylko w mojej głowie i że
oni tam są; musiałam pomimo wszystko
odpowiadać i czułam się fatalnie, czułam
się ściśnięta, czasem nie wytrzymywałam
napięcia i łzy mi z oczu kapały.

Od

dziecka czuję w sobie też
rozszczepienie osobowości. Czuję,
że jestem w środku, a na zewnątrz jest
inna osoba; czuję, że nie mogę uwolnić
emocji, że nie panuję nad mimiką twarzy.
Mój wyraz twarzy nie jest adekwatny do
tego, co czuję; z tego względu też ludzie
zmuszali mnie do tego, na co nie miałam

ochoty, ranili moje uczucia; bałam się
ich. W domu unikałam swojego rodzeństwa, w szkole unikałam rówieśników.
Czułam się samotna, czułam, że nikt
mnie nie rozumie. Zdominowała mnie
moja ciemna strona osoby. Od wielu lat
znęcam się nad moimi kotami; czuję,
że nie jestem wtedy sobą, że popadam
w obłęd i lekkomyślność, i „uderzam
kota”. Mam potem wyrzuty sumienia,
nie mogę zrozumieć, dlaczego tak się
dzieje, dlaczego uważam, że to jest źle
i karcę innych ludzi za to, a sama to
czynię. Czuję, że to nie pasuje do mnie.
Moje pierwsze rozpoznanie to schizofrenia, drugie to zaburzenia schizotypowe;
obecnie to zaburzenia osobowości oraz
nerwica. Leczyłam się lekiem na depresję oraz na schizofrenię i te leki mi nie
pomagały. Nadal widziałam świat, jaki
wcześniej widziałam, nadal nie mogłam
nigdy iść gdzieś bez stresu; jak zawsze
czułam w sobie paraliż przed tym, co
muszę przeżywać.

M

yślę, że moja choroba jest wrodzona.
Mój ojciec miał charakteropatię
miażdżycową i najprawdopodobniej
schizofrenię oraz depresję. Podobnie
jak ludzie w depresji miałam dziurawy
skafander na stres i „czułe punkty”; jak
ktoś trafił na mój czuły punkt, wydawało
mi się, że nie mogę oczu zamknąć.
Czułam, jak mi krew przepływa przez
czoło, czułam, że umieram, popadam
w agonię. To samo czułam jak ktoś mnie
okrzyczał, pocieszałam się tylko tym, że
mówi do głowy, że się ośmiesza. Myślę,
że to mechanizm obronny. Czułam
w sobie rozszczepienie osobowości.
Niepokoiło mnie to, że nie martwię się
o przyszłość, że łatwo mi było rzucić
szkołę i pracę. Czuję, że to do mnie
nie pasuje, walczę sama ze sobą. Na
zewnątrz jestem niezaradna, podczas
gdy w środku czuję się zaradna.

T

akże i teraz nie panuję czasem
nad zachowaniem; nie mam wyczucia taktu. Czuję, że robię rzeczy,
których nie wypada robić, czasem
mówię coś, czego nie wypada, ale
ta druga osoba mnie zdominowała
i nie mogę inaczej. Czuję, że siedzę
w środku i nie mogę uwolnić emocji!
Nie rozróżniam charakterów u ludzi,
wszystkim jednakowo ufam; boję się,

gdy się gwałtownie poruszają. Mam
plany na przyszłość, ale one wydają się
takie dalekie, nierealne.

P

iszę i piszę… w końcu napiszę
książkę. Mam nadzieję, że może
ktoś to przeczyta. Co jeszcze mogę
napisać? Dam sobie jeszcze jedną
szansę na wyleczenie, jak się nie uda,
to ja tego i tak nie zostawię. W końcu
będę musiała coś z tym zrobić, boję się
pomyśleć o najgorszym…

J

uż dawno powinnam wyzdrowieć; nie
podoba mi się to leczenie. Gdyby
mi się poprawiło, to na psychoterapię
chodziłabym z przyjemnością, a ja idę
tam jak robot; przytłumili mi emocje.
Mało, czuję że jestem otępiona, a jak
ktoś się wypowiada, to już nawet nie
rozpoznaję kto. Ta psychiatria to jedno
wielkie bagno eksperymentów i doświadczeń, a pacjenci to „króliki doświadczalne”. Najłatwiej im wyleczyć ludzi
z psychozą a jeśli człowiek przychodzi
z czymś innym, to nie rokują mu nic
pozytywnego! Dali mi leki, po których
się fatalnie czułam i powiedzieli, a nawet
napisali, że jest poprawa. Nikt nie jest
mną, nie może wejść w moją głowę
i zobaczyć, jak się czuję, dlatego powinni
mnie słuchać, ale oni są uparci i swoje
wiedzą. To jest straszne. Żałuję, że nie
mam psychozy. To przynajmniej widać
i nie trzeba nikogo przekonywać, że jest
się chorym; bo ja mam wrażenie, że nikt
mi nie wierzy! To straszne! Strasznie
trudno mówić o sobie, jedynie czego
potrzebuję, to fachowej opieki, takiej,
w której to lekarze wiedzieliby co robić
i kiedy jest dobrze, żebym nic nie musiała
mówić, ale takiej nie ma i pech. Po tych
lekach różne stany przechodzę. Muszę o
nich napisać, może się przydadzą. Ale do
czego? Sama jeszcze nie wiem.

10 kg, ważę teraz 60 kg i jest ok.
Najwięcej ważyłam 72 kg przy wzroście
165 cm, najmniej ważyłam 54 kg. To
dramat tak przytyć, ale byłam w jakimś
stanie obojętności, że nie było to dla
mnie mankamentem. To zasługa leków
oczywiście. „Stan zobojętnienia”? Hm...
Leki wywoływały różne przedziwne stany,
jakieś blokady przed wstaniem z krzesła
i zrobieniem czegokolwiek; czujesz, że
to jest ponad twoje siły. Nawet czekanie
stało się problemem. Są przecież takie
momenty w życiu, że trzeba zaczekać,
np. na przystanku na autobus, a tu
czujesz pewien dyskomfort.
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stycznia 2007 – od trzech
tygodni leżałam na oddziale
rehabilitacyjnym. Jednak zanim trafiłam
na ten oddział byłam na innym, po
czym po kilku dniach powróciłam na
oddział, gdzie już wcześniej leżałam.
Tam niestety zaaplikowano mi leki, po
których sztywniał mi kark, nie mogłam
oczu otworzyć, bo były ciężkie powieki,
jakbym miała na nich cegły; nie mogłam
usiedzieć na miejscu, ciągle się potykając lub zawadzając o coś chodziłam
po omacku jak „pies we mgle”. Moje
prośby u dyżurującego na temat zmiany
leków zostały odrzucone. Pielęgniarz nie
chcąc mnie słuchać, kazał mi się wprost
wynosić (używał też innych niecenzuralnych słów). Jedynym wyjściem z sytuacji
było zawiadomienie rodziny, że już dłużej
nie zniosę takiego traktowania i obojętności ze strony lekarzy – jednym słowem
prośba o pomoc. Rodzina się stawiła już
na następny dzień i wbrew zaleceniom
lekarza zabrali mnie do domu. W domu
nie mogłam przełknąć śliny, nie mogłam
jeść ani pić; miałam sztywny kark,

chodziłam z głową ku sufitowi, krzyczałam. Po dwóch dniach niejedzenia
i niepicia trafiłam wreszcie na oddział
rehabilitacyjny. Przeszkadzały mi jeszcze
takie objawy: niemożność nabrania
dystansu w stosunku do innych; moje
emocje zlewają się jakby z emocjami
innych i są przez nich kierowane. Ta
niemożność wpływa na to, że trudno mi
jest podejmować jakiekolwiek decyzje
i zazwyczaj na wszystko się zgadzam.
No i oczywiście efekty uboczne lekarstw,
takie jak: senność, zmęczenie, osłabienie, ślinotok.

T

eraz jest październik 2007 i nie
przeżywam eksperymentów w leczeniu, ponieważ mam dobrze dobrane leki
i czuję się coraz lepiej, tzn. sprawniej
mi się myśli, normalniej patrzy. Staram
się zaktywizować tak, aby mieć zajęty
cały dzień i to mi się udaje. Mam
chłopaka, z którym wspólnie spędzam
czas. Moim sukcesem jest to, że usamodzielniłam się od rodziny i zamieszkałam
w mieszkaniu chronionym. Mieszkanie
z młodymi ludźmi o podobnych problemach sprawiło, że ruszyłam z miejsca,
przestałam się wycofywać z życia,
nawiązałam nowe kontakty. Nie przesypiam całych dni, tylko chodzę już od
kilku miesięcy
na oddział dzienny,
najpierw psychoterapeutyczny, obecnie
rehabilitacyjny i planuję w najbliższym
czasie nadal korzystać z ośrodków
wsparcia po to, by być coraz bardziej
samodzielną. Myślę też o zapisaniu się
na grupę teatralną, by lepiej wykorzystać mój potencjał. Na koniec dodam,
że wszystko to, co było niemożliwe,
stało się realne i prawdziwe.
Monika Ptak

B

yłam i chyba jestem jak za niewidoczną szybą. Nie wiem, czy sama
to wymyśliłam, czy gdzieś usłyszałam,
ale to dobre określenie, choć nie wiem,
czy każdy zrozumie; tak jakby chciało
się coś zrobić, coś czuć, ale to nie było
możliwe. Nie będę się na ten temat
rozpisywać, żaden ze mnie filozof. A co
zrobię, gdy źle to wyjaśnię?

W

Fot. Zygmunt Swiecimski

lipcu 2006 roku zmieniłam lekarza.
Jeździłam do dwóch; żadnemu nie
przyznałam się, że leżałam w psychiatryku. Powiedziałam, że leczę się od
dwóch lat i nic mi nie pomaga. Tak
będzie najlepiej. Nie chcę żeby zasięgali
opinii tych lekarzy, którzy mnie do tej
pory leczyli, to pozwoli im spojrzeć obiektywnie. Wyszłam już z tej całodobowej
senności, no i nie podjadam. Schudłam
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Szanowna Pani Minister!
W związku z przyjęciem w dniu 10 października 2007 r. przez Radę Ministrów projektu ustawy
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, przedstawiam następującą informację:
Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego ma na celu stworzenie podstawy prawnej dla Rady Ministrów do podjęcia
działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego poprzez określenie, w drodze rozporządzenia,
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Głównymi przesłankami opracowania programu są:
1. sukcesywny wzrost od początku lat dziewięćdziesiątych zachorowalności na psychotyczne
i niepsychotyczne zaburzenia psychiczne – spowodowane to jest zmianami społeczno-ekonomicznymi, których wynikiem jest nasilenie istniejących i pojawienie się nowych
zagrożeń dla zdrowia psychicznego w postaci biedy, bezrobocia oraz braku poczucia
bezpieczeństwa ekonomicznego, socjalnego i zdrowotnego,
2. istniejący od wielu lat deficyt kadr i środków w psychiatrycznej opiece zdrowotnej – wynik
wielu lat zaniedbań i marginalizowania tej dziedziny ochrony zdrowia,
3. chęć dostosowania opieki psychiatrycznej do współczesnych standardów – konieczność
rozwijania lecznictwa niestacjonarnego, zgodnie z założeniami modelu leczenia
środowiskowego,
4. konieczność zmiany nastawienia do zaburzeń psychicznych tak chorych,
jak i ich otoczenia – do tej pory określenie „chory psychicznie” ma charakter
stygmatyzujący, co znacząco zmniejsza szanse na zapobieganie oraz skuteczne leczenie
zaburzeń psychicznych.
Podstawowymi celami programu są:
1. promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych,
2. zapewnienie osobom chorym wielostronnej, zintegrowanej i dostępnej opieki zdrowotnej
i innych form pomocy – unowocześnienie opieki według założeń modelu środowiskowego,
3. rozwój badań naukowych i tworzenie systemów informacji koniecznych do skutecznej ochrony
i zapobiegania zaburzeniom zdrowia psychicznego.
Należy zaznaczyć, że celem programu nie jest zastąpienie podejmowanych do tej pory działań
z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, ale ich niezbędne uzupełnienie i zintensyfikowanie.
Przewidziane w programie działania realizowane będą równolegle do obecnie prowadzonych.
Program uwzględnia:
1. rekomendację Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczącą ochrony praw człowieka
i podstawowych wolności osób z zaburzeniami psychicznymi, która została przyjęta przez
Radę Europy w roku 2004, a zwłaszcza artykułu 3, który dotyczy promowania zdrowia
psychicznego, poprzez wspieranie rozwoju programów promocji zdrowia psychicznego,
mających na celu poszerzenie w społeczeństwie wiedzy o zapobieganiu, rozpoznawaniu
i o leczeniu zaburzeń psychicznych,
2. strategię zdrowia psychicznego dla państw członkowskich UE ogloszoną przez Komisję
w Zielonej Księdze,
3. informacje dostarczone przez Instytut PsychiatrIi i Neurologii w Warszawie.
Zgodnie z założeniami merytorycznymi przygotowanymi przez Instytut Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie, osiągnięcie zadowalającego poziomu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce
wiązałoby się z koniecznością znacznego zwiększenia liczby placówek (w tym w szczególności
niestacjonarnych – poradni, oddziałów dziennych), zwiększenia zatrudnienia pracowników oraz
polepszenia dostępności świadczeń.
Zdając sobie sprawę, iż w obecnej sytuacji budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu
terytorialnego nie jest możliwe wygospodarowanie niezbędnych do tego celu kwot, realizację
celów programu rozłożono na okres 15 lat. W okresie obowiązywania pierwszego programu (lata
2009–2013) przewidziano stopniowe zwiększanie bazy materialnej oraz wzrost liczby udzielanych
świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej finansowanych ze środkow publicznych.
W załączeniu przesyłam ponadto projekt nowelizacji ustawy, projekt rozporządzenia oraz stanowiący
załącznik do niego projekt Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

								Z wyrazami szacunku
								    Krzysztof Olszak
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