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Słowem wstępu
Szanowni czytelnicy!
W

szyscy zasługujemy na szacunek i zrozumienie,
jesteśmy więc szanowni i szanowani. O tym
mówi właśnie IX teza o schizofrenii. Dorota Trybis
i Małgorzata Bundzewicz, piszą, jak rozumieją ten
szacunek. Mieści się w nim zrozumienie i pomocna
dłoń, troska i zainteresowanie, a także przytulanie. Jak
bardzo tego potrzebujemy w dzisiejszym pędzącym
świecie... Czy naprawdę trzeba przekroczyć próg
psychiatrii, żeby otrzymać pełną troski opiekę
i zrozumienie? A i w psychiatrycznym świecie zdarzają
się zranienia. Potrzebujemy PRZYJACIÓŁ, takich jak
wspomniany przez Małgorzatę przedwcześnie zmarły
artysta Bolek Greczyński, który prowadził pracownię dla
osób chorujących psychicznie i „przede wszystkim się
PRZYJAŹNIŁ”.
est w naszym numerze i miłość, bez której życie
staje się trudne do zniesienia. Sama miłość też
bywa trudna… O złożoności relacji terapeutycznej
pisze Konrad Wroński, a dialog z nim nawiązuje Łukasz
Cichocki, lekarz psychiatra. Ich artykuły wywołały
ożywioną dyskusję na zebraniu redakcji, Anna Baka
napisała swoje przemyślenia, zadając pytanie „co
z tą Miłością”? Nieco rani psychologiczny termin
„przeniesienie”, który nie oddaje całego cierpienia
z tym związanego. Temat miłości pozostaje otwarty, nie
wyczerpaliśmy wszystkich jej odcieni.
awiązali z nami kontakt ludzie z Gazety Słonecznej,
wydawanej w Koszalinie. Zamieściliśmy jeden
z artykułów z tego pisma. Cieszymy się, że w wielu
miejscach powstają podobne gazety.
wielką miłością Jola Janik snuje dalszy ciąg barwnej
opowieści o swoim „zwierzątkowie”.
est też dalsza część tekstu Anny Liberadzkiej
o refleksjach, jakie wywołuje w niej postać Antoniego
Kępińskiego. I tutaj jest mowa o szacunku i zrozumieniu.
we Wrocławiu odbyło się II Forum Psychiatrii
Środowiskowej, pod znaczącym tytułem „Potęga
rodziny”. Relacje z tego wydarzenia zdaje Aleksandra
Kożuszek.
olesław Gargol pisze o suplementach diety i ich
dobroczynnym działaniu. Jednak nie zastąpią one
odpowiedniej terapii i leków. Poszerzeniem tego
tematu jest artykuł Jadwigi Wojnickiej. Coraz częściej

J

w naszym piśmie pojawiają się wypowiedzi z dwóch
perspektyw – osoby chorującej i profesjonalisty.
Dobrze, że nawiązujemy taki dialog.
mieszkaniach chronionych pisze profesjonalista
z Lublina, przedstawiając ich cele i reguły. A jak
ważne jest przezwyciężanie własnej słabości pokazuje
Szymon Kuśnierz. Nawet z lękiem i obawami można
wyruszyć w podróż, która przyniesie wiele dobrych
wrażeń.
ominika Skrzypak przedstawia swoje przemyślenia
o chorobie i zdrowiu.
w poezji nieco wzruszeń, trochę ironii i uśmiechu,
pod skrzydłami Pegaza.
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adchodzą Święta Bożego narodzenia, więc
życzymy Wam, drodzy czytelnicy, radości
z Narodzenia Pana w słabej człowieczej postaci,
radości, która daje siłę do znoszenia i przezwyciężania
codziennych trudności. Oby spotkania rodzinne były
pełne miłości, ciepła i zrozumienia, a Nowy Rok niech
przyniesie wszystkie te uczucia, jeżeli ich brakuje...

Redakcja „Dla Nas”
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hcę podzielić się moim doświadczeniem z bycia pacjentką psychiatryczną. Byłam kilkakrotnie hospitalizowana. Po
raz pierwszy przed siedmioma laty. Było
to dla mnie ogromnie ważne przeżycie, bo
przed pobytem miałam głowę pełną negatywnych stereotypów na temat takiego
szpitala. Drzwi bez klamek, żółte papiery,
wszędzie kraty itp. To był ogromny dodatkowy lęk. Rzeczywistość okazała się inna.
Lęk był niepotrzebny, ale tlił się w duszy.
Otrzymałam w szpitalu duże wsparcie od
psychiatry i psychologa. Uczestniczyłam
w wielu zajęciach prowadzonych przez
psychoterapeutów. Tak naprawdę dopiero
w szpitalu zaczęłam poznawać siebie, bo
okazało się, że znam mnóstwo ludzi, a siebie wcale.
apytała mnie psycholog - kim pani
jest?... Banalnie proste pytanie… człowiekiem… istotą ludzką?... to naturalne…
a dalej?... to było najtrudniejsze pytanie,
jakie w życiu dostałam. Nie potrafiłam na
nie niczego więcej odpowiedzieć. Myślę,
że człowiek to nie do końca rozwiązana
zagadka, ale to pytanie było przełomem
w moim życiu, ponieważ zmusiło mnie do
szukania sensownej odpowiedzi. Kim jestem, dokąd zmierzam i co robić ze swoim
życiem po wyjściu ze szpitala?
ie miałam wsparcia w rodzinie. W ich
oczach zrobiłam dla nich „obciach”
i wstyd, bo czym mają wytłumaczyć moją
długą nieobecność, jeśli ktoś pyta. Czułam
się winna tej sytuacji. Biłam się z myślami,
w tym i samobójczymi, chodząc na długie
spacery do pobliskiego lasu. To piękny,
stary las, który jest dużym atutem położenia szpitala. Daje prawdziwe ukojenie i wytchnienie. Cudowna cisza, delikatny szum
wiatru w koronach drzew, wieczorny śpiew
ptaków to prawdziwy balsam dla skołatanej duszy. Otworzyły mi się oczy na piękno
przyrody, którą chłonęłam wszystkimi zmysłami, a której przedtem nie zauważałam,
pochłonięta życiem i jego problemami.
Podzieliłam się wrażeniami z lasu na zajęciach psychoterapeutycznych, wyrażając
żal, że nie mam zdolności plastycznych.
Pani doktor zaproponowała, żeby utrwalić
to na fotografii i w tym momencie zrodziło
się moje zamiłowanie do fotografowania.
obyt dobiegał końca. Nastrój się wyrównał, zniknęły myśli samobójcze,
wrócił sen, ustało wewnętrzne rozedrganie. Byłam naładowana pozytywną energią
i postanowieniem zmiany dotychczasowego życia. To był zbawienny pobyt. Od tej
pory inaczej patrzę na świat i ludzi. Mam
większą świadomość samej siebie. Kontynuuję leczenie psychiatryczne. Rozwijam
swoją pasję fotograficzną. Zdarzają mi się
kryzysy i powroty do szpitala, ale już bez
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pierwotnego lęku, że idę do miejsca „bez
klamek” i z kratami.
ostrzegam szpital jako miejsce moich
„powtórnych” narodzin jako człowieka
postrzegającego życie z większą świadomością siebie. I paradoksalnie nie jest
dla mnie problemem pobyt w szpitalu, ale
życie poza szpitalem, wśród tzw. normalnych ludzi. Bo, niestety, stygmatyzacja
ludzi leczących się psychiatrycznie ma się
u nas całkiem dobrze. Daleko nam bardzo
jeszcze do standardów zachodnich, gdzie
w rozmowie z przyjacielem czy znajomym
mówi się o swoich problemach psychicznych korzystaniu z pomocy psychiatry.
a muszę ciągle jeszcze być nieufna, czy
mogę znajomemu powiedzieć o swoim
leczeniu, by w konsekwencji nie utracić
znajomości, lub otrzymać stygmat osoby
z żółtymi papierami. To dziwne, że swobodnie o swojej chorobie mogę rozmawiać
w szpitalu lub przychodni, a na zewnątrz
już nie. Nie powinno tak być, ale jest i długo jeszcze będzie. Edukacja społeczna
w tej materii idzie bardzo opornie i dobrze,
że powstała „Gazeta Słoneczna”. Marzy mi
się taki dzień, kiedy będę mogła np. swojej
sąsiadce powiedzieć, że idę do swojego
psychiatry na wizytę, tak jakbym oznajmiała, że idę do swojego stomatologa. Życzę
tego sobie i wszystkim.
ie bójmy się psychiatry, nie bójmy się
szpitala psychiatrycznego, bójmy się
swoich skostniałych przesądów i zacznijmy je kruszyć.
Maria Niezgoda
Koszalin
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foto Czarnowiejska Grupa Fotograficzna
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Teza 9. Chorujący na schizofrenię oczekują szacunku,
zrozumienia i pomocy. Perspektywa beneficjenta

G

dy ktoś całą młodość strawił na leczeniu schizofrenii, oczywiście jako
pacjent, wie, co to jest narażenie na
śmieszność, brak zrozumienia u innych,
oczekiwanie na pomoc.
szystkie te sytuacje są bolesne i wywołują cierpienie. Chorujący domaga się od społeczeństwa zdjęcia z niego
tego stygmatu. Nie chce być inny. Jednakże zdrowi pędzą w rytm tego świata, nie
oglądają się na innych, ścigają się o lepsze
miejsce i zaszczyty. Wystarczy wyrwać się
z tego nurtu ludzi zagonionych i otworzyć
bramę krainy Alicji z bajki, by dostrzec życie takie, które mogłoby się przyśnić.
estem pokojową. Osobą, która wybrała sobie to proste zajęcie. Nie mam
poczucia krzywdy. Codziennie zaczynam
pracę od mycia toalety, dalej przechodzę
do pokoi, gdzie czyszczę łazienki, brodziki, prześcielam łóżka i odkurzam podłogi.
Choruję od 40 lat. Próbowałam różnych
zawodów, byłam bibliotekarką, tłumaczem,
inspicjentką. Zajęcia te mi się podobały,
jednakże choroba nie pozwoliła mi ich wykonywać i odnalazłam się w końcu w pracy
pokojowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej przy ulicy Michała Bałuckiego w Krakowie.
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udzę się rano z lękiem, z trudem opuszczam domowe pielesze, by stawić czoła światu na zewnątrz. Jednak, gdy przekraczam próg hotelu „U Pana Cogito” staję
się częścią tego społeczeństwa, które się
do mnie uśmiecha, wyciąga rękę, ściska ją
czasem z siostrzaną serdecznością i pyta
o samopoczucie, nowiny, stan ducha.
le to razy przerażona ogromem pracy,
jaka mnie tego dnia czekała, stykałam
się z pomocną dłonią koleżanek, wcale
nie pracujących w mojej branży, które konkretnie i fizycznie brały na swoje barki mój
trud. Koledzy szarmancko wyręczali mnie
w ciężkich pracach. Pomoc ta i zrozumienie dla starszego wieku i niewieściej płci
płynęła spontanicznie, przepełniała moje
serce radością i wdzięcznością. Poranne
lęki ustępowały.
eraz zrozumiecie, dlaczego tak kochamy to miejsce. Pracują tu z nami ludzie,
którzy nie kierują się zasadami rywalizacji
i walki o lepsze miejsce, a raczej życzliwością, zrozumieniem, szacunkiem. Tu
nikt nie może zostać bez śniadania. Tym,
którzy krępują się prosić o chleb stawia się
tu półmisek pełen kuszących potraw. Zachęca się do jedzenia, zastępując rodzinę
i stwarzając domową atmosferę.
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ą wśród nas osoby milczące, zamknięte, zmartwione. Cóż, życie to nie bajka.
Każdy jednak może podzielić się swymi
problemami w czasie przerwy śniadaniowej, a wszyscy z empatią wysłuchują takich zwierzeń i ciepłem dłoni, uśmiechem
wynagradzają trudy życia. Konkretną pomoc uzyskujemy u opiekunów, którzy mają
duże doświadczenie i wiedzę i ubiegając
zdarzenia organizują opiekę nad dzieckiem, nad ciężarną koleżanką, nad chorym. Problemy same ulatują, nawet nie
wiemy kiedy, nasze ścieżki się prostują,
schizofrenia ustępuje, sen w nocy przychodzi, a lęki maleją.
hotelu znajdujemy szczęście, domowe ognisko, gdyż są osoby, które tu
obchodziły wesele, doczekały się dziecka,
z trudem wiążą życie rodzinne z pracą, ale
są spełnione w życiu. Warunki tu panujące
zapewniają chorującym szacunek, zrozumienie i pomoc.

W

Dorota Trybis
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

Teza 9. Chorujący na schizofrenię oczekują szacunku,
zrozumienia i pomocy. Perspektywa profesjonalisty

Z

ostałam poproszona o zapisanie moich przemyśleń związanych z tą tezą
i wiele refleksji nagle zaczęło się pojawiać
w mojej głowie. Pierwsza to taka – prosta
bardzo, że każdy człowiek zasługuje na
szacunek, zrozumienie i pomoc, niezależnie od tego, czy choruje, czy kiedyś czy
nigdy... Ponieważ szacunkiem powinniśmy
się obdarzać zawsze, niezależnie od kondycji psychicznej, wykształcenia czy zajmowanej pozycji. Nie zawsze tak jest, ale
być powinno, tak myślę.
ruga refleksja to taka, że zbyt dużo jest
wyuczonych technik w naszym życiu ,
a zbyt mało zwykłej, ciepłej, ludzkiej obecności bezinteresownej, bez pośpiechu, bez
oczekiwań, bez wyrachowania, bez korzyści. Bezinteresowność to jakiś Vanishing
Point w naszym życiu, relikt przeszłości.
rzeliczamy się na punkty, stawki, znajomości, interesowne bywanie, załatwianie i załatwianie..
gdzie są nasi znajomi, starzy Indianie,
którzy często bez słowa ze swoją ciepłą, cichą, serdeczną obecnością skupiają
się przy ognisku??
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iziano Terzani, pisarz, którym się teraz
zachwycam napisał – tutaj cytuję – „że
społeczeństwo przypomina sępa, który
lata wysoko, ale oczy ma skierowane w dół
w poszukiwaniu czegoś, co może złapać
w szpony. Wszystko musi być użyteczne,
w przeciwnym wypadku nie ma żadnej wartości. Jakież to smutne, ta bezużyteczna
użyteczność w naszym życiu.
myśląc o szacunku, którym powinniśmy
obdarzać innych, przypomina mi się
mój przyjaciel Bolek Greczyński, uznany
już wówczas aktor i artysta, który z tą samą
atencją traktował księżniczkę irańską, poznaną podczas festiwalu teatralnego w Teheranie, w której się zakochał szczęśliwie i
panią Helenkę, naszą nieznośną portierkę
na ASP, która przeklinała siarczyście, komentując rożne wydarzenia, a on wsłuchiwał się w jej opowiadania z wielką powagą.
Miał przyjaciół w wielkim i małym świecie;
ostatnie lata swojego życia spędził w Living
Museum, pośród pacjentów stanowego
szpitala psychiatrycznego w Nowym Jorku,
gdzie nie tylko pracował, ale przede wszystkim się PRZYJAŹNIŁ. Wydaje mi się też, że
chyba nie miał zegarka...
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IEDY MYŚLĘ O OBDAROWYWANIU
się SZACUNKIEM I ZROZUMIENIEM
z pozycji z osoby, która już wiele lat przygląda się życiu w psychiatrycznym świecie,
a też innemu życiu też się długo przygląda, to często wydaje mi się, że powinny
odbywać się kursy, warsztaty czy takie
tam, nie technik zachowań różnych, ale
właśnie nauka ciepła i uśmiechu, a przede
wszystkim przytulania. Przytulanie i słuchanie bezinteresownie – czy to w ogóle
jest możliwe? Jesteśmy dość ponurym
społeczeństwem pozbawionym ciepła,
uśmiechu, dowcipu, za to lubimy głosić
prawdy jedynie słuszne, oceniać innych,
ich zachowanie, ich wygląd, ich przyzwyczajenia, klasyfikować, a jednym zdaniem
czy słowem zapisać ich życie.
sobom chorującym na schizofrenię,
świat się przewraca do góry nogami ,
trzeba im ten świat pomóc utrzymać w jakiejś pionowej pozycji, wspierać i być. Być
czy mieć, czy ktoś już rozwiązał ten problem?
odział na osoby, które pomagają
i na te, które pomocy wymagają, JEST
SZTUCZNY i często wywołuje we mnie
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niepokój i lęk, bo łatwo można przekroczyć
granice zwykłej, wspierającej obecności,
a stworzyć świat pewników i jedynie słusznych racji, ubrać się w demiurga i zacząć
infantylizować nagle cudze życie. To bardzo niebezpieczne jest. Świat zewnętrzny
pełen jest frazesów, myślę, że nie trzeba

ulegać magnificencjom i eminencjom, ale
wsłuchiwać się w każdą osobę obok nas,
niezależnie od jej psychicznych uwarunkowań. Jeżeli potrzebuje pomocy, szacunku i zrozumienia, to pomagać, zrozumieć
i traktować z należytym szacunkiem.

M

yślę sobie też że naprawdę istnieje tylko jedna miłość: obcowania z ludźmi
(Antoine de Saint Exupery).
Małgorzata Bundzewicz
artystka malarka
Galeria Miodowa Kraków

Wstępnie… „o Miłości”

rys. Jacek N.

Żyjemy w świecie paradoksów.
Będąc chorym, myślimy, że jesteśmy zdrowi… więc może trzeba
by trochę uporządkować to nasze myślenie.
Kto i co z Tą Miłością?
Jestem kobietą. Zjawia się wspaniały Mężczyzna, w najtrudniejszym momencie mojego życia i „wyciąga” mnie z samego dna
„studni”… cierpienia i samotności. Jak miłosierny Samarytanin
opatruje mi rany i przywraca do świata żywych.
Ale chwileczkę! – to Psychiatria!
Aby leczenie było skuteczne – potrzebne pełne zaufanie do Lekarza. Z kolei Lekarz ma wgląd w najintymniejszą sferę duszy.
Trudno w takiej sytuacji pacjentce nie obdarzyć głębokim uczuciem Takiego Człowieka…
Leczenie staje się szybkie i skuteczne… i tu następuje paradoks.
Po 35 latach spłakanych, bez „Wspaniałego Mężczyzny” dowiaduję się, że to tylko PRZENIESIENIE, czyli własna projekcja Ideału,
która w zasadzie niewiele ma wspólnego z Rzeczywistością. Ha!
Lecz cierpienie jest autentyczne… a Miłość, co z tą Miłością...?
Anna Baka

Terapia, emocje i relacja terapeutyczna

W

ielokrotnie zastanawiałem się nad tym, jaka powinna być
rola pacjenta i terapeuty w terapii. Z pewnością potrzebny
jest pewien obszar do poznania pacjenta przez terapeutę i który
jest używany w terapii do uzyskania lepszego wglądu zarówno
przez terapeutę, jak i pacjenta. Potrzebna jest też nić porozumienia, taka nić przyjaźni. Nie chodzi o prawdziwą przyjaźń, lecz
możliwość zaufania pacjenta do terapeuty i przez to możliwość
poruszania tematów, które są trudne dla wszystkich ludzi. Jednak
obszar ten nie powinien być ani zbyt mały, ani zbyt duży. Terapeuta nie powinien oddawać swojej autonomii na rzecz pacjenta,
ponieważ terapeuta nie jest osobą, która może poświęcić całego siebie dla wszystkich pacjentów. Taki terapeuta nie zdołałby
poradzić sobie ze wszystkimi problemami, które pojawiają się
w trakcie terapii. Zaufanie, owszem jest potrzebne, i to bardzo,
jednak powinno być ograniczone w takim stopniu, który nie narusza autonomii zarówno terapeuty, jak i pacjenta. Terapeuta jest
osobą bardzo ważną dla pacjenta. Osoba, która daje nadzieję na
wyleczenie i pewien substytut przyjaciela. Ludzie z problemami
psychicznymi mają często ograniczone kontakty społeczne i zdarza się, że terapeuta imponuje i może jawić się jako ktoś bardzo
bliski. Nie należy jednak zapominać o tym, że jeden terapeuta
ma bardzo wielu pacjentów pod swoimi skrzydłami i gdyby miał
z każdym z nich stworzyć głęboką osobistą więź, to nie starczyłoby mu mocy na własne osobiste, bardzo ważne przecież dla każdego człowieka życie. Taka głęboka więź jednak jest możliwa pod
warunkiem zaakceptowania przez każdą ze stron wynikających
z relacji terapeutycznej ograniczeń. Można rozmawiać o bardzo
osobistych rzeczach i terapeuta może zdradzać swoje uczucia
podczas terapii, jednak taka szczerość nie ma służyć odsłonięciu
się, lecz powinna być używana w wyjaśnieniu konfliktów, które

tkwią w pacjencie. Z założenia terapeuta nie powinien być w centrum terapii, nawet jeżeli zdradza się z niektórych swoich osobistych przeżyć. W centrum terapii jest pacjent, a terapeuta jest po
to, żeby pacjent mógł w nim się przejrzeć jak w lustrze, widząc
własne, niosące wiedzę odbicie. Terapia może dać bardzo wiele
wglądu, zwłaszcza kiedy pacjent aktywnie bierze udział w terapii
i jest ciekawy własnego wnętrza. Powinien szukać w sobie rozwiązań dylematów, które mają miejsce przy udziale innych osób.
Szukanie przyczyn niepowodzeń w innych może nie jest do końca
bezzasadne, lecz bardziej wartościowe jest wyrobienie w sobie
postawy, która ułatwia rozwiązanie konfliktów niż ulga spowodowana zwerbalizowaniem złości, którą żywimy wobec kogoś. Choć
to również jest istotny krok w terapii.
akochanie pacjenta w terapeucie i to nie tylko w tym, który
przeprowadza terapię zdarza się często. Często terapeuci tłumaczą się etykietką przeniesienia lub tego, że jesteśmy w relacji
terapeutycznej, nawet jeżeli to nie jest prawdą. Nie ma nic złego
w tym, że się bronią, bo jest to naturalne i potrzebne do zachowania swojej autonomii. Jednak ze swojego doświadczenia wiem,
że chowanie się za etykietką w ogóle nie przekonuje, a sprawia
nawet ból i poczucie poniżenia. Zresztą nie jest to do końca prawdziwe, bo jeżeli samo przeniesienie jest prawdą, to nie oznacza
wcale, że miłość nie jest prawdziwa i nie dotyczy dwóch żywych
osób lub przynajmniej jednej z nich. Dodatkowo pacjent ma kontakt z wieloma terapeutami, co nie oznacza od razu, że z każdym
z nich jest w relacji terapeutycznej. Natomiast prawdziwym powodem odmówienia pacjentowi bliższego kontaktu jest chęć zachowania obszaru swojego osobistego życia dla siebie, a nie dla
pacjenta. Ten powód, po pierwsze, jest prawdziwy, po drugie jest
uzasadniony tym, że gdyby terapeuta odpowiadał na tego typu
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zaproszenia, to nie byłby w stanie ułożyć sobie życia z jedną osobą. Po trzecie, w momencie zacieśnienia więzi tak mocno wszelka
terapia staje się niemożliwa do zrealizowania ze względu na bliską więź nie dającą się w sposób w miarę obiektywny i bezstronny
opisywać. Prywatne życie zostałoby wlane do terapii i pochłonęłoby ją całkowicie. Wszelki postęp w terapii mógłby być osiągnięty
już tylko z innym terapeutą.
nną zupełnie sprawą, która się komplikuje w momencie realizacji takiego uczucia, są relacje pacjenta i terapeuty z innymi
terapeutami i pacjentami. Niestety, tak już musi być, że jesteśmy
„my pacjenci” i „oni terapeuci” i nie da się być po dwóch stronach
barykady jednocześnie. W momencie zawarcia związku uczuciowego pomiędzy terapeutą a pacjentem, oboje stają jakby po tej
samej stronie barykady, mimo że z założenia stoją po drugiej stronie. Taki dysonans jest bardzo obciążający społecznie dla bardzo
wielu osób. W jednym momencie tożsamość bardzo wielu osób
staje się niepewna i pewne wzorce służące uproszczeniu relacji
społecznych stają się bezużyteczne. Za każdym razem stajemy
przed dylematem do której grupy daną osobę zakwalifikować
,a jeżeli zakwalifikuje się ją do nie tej, do której byśmy chcieli,
to jak ją mamy wtedy traktować? Na pewno ta osoba nie będzie
należeć ani do jednej, ani do drugiej grupy i w pewnym sensie dla
potrzeb tej społeczności stanie się choćby częściowo banitą społecznym. Terapeuta w relacji miłosnej z pacjentem nie może być
poważnie traktowany przez pozostałych terapeutów. Natomiast
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pacjent, który „kręci” z kimś z personelu przestaje być akceptowany przez innych pacjentów.
stnieje jeszcze jeden trochę wyższy poziom, z którego można
na cały ten problem popatrzeć. Wszyscy chcemy mieć pewien
obszar wolności i niezależności, która nie powinna być naruszana. Z drugiej strony potrzebujemy kontaktu z ludźmi i możliwości
dzielenia się z nimi swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami. Jeżeli
nikt nas nie rani lub nie próbuje naszej wolności ograniczać, tak
długo możemy być otwarci i pozwalać na swobodę obcowania
z tą osobą. Jednak w momencie, gdy ktoś wywiera wyraźną presję, to należy się temu przeciwstawić i nie pozwolić na łamanie
swoich praw. Jeżeli wszyscy respektują ograniczenia, które są potrzebne, aby każdy mógł utrzymać pewien akceptowalny poziom
autonomii, to wszystko to, co jest poza tymi ograniczeniami jest
obszarem naszej i nie tylko naszej wolności. Myślę, że ten obszar
wolności zwykle jest dużo większy niż sobie wyobrażamy, a to, co
go w subiektywny sposób ogranicza to nasza sztywna postawa
często spowodowana lękiem. Reasumując – jeżeli tylko to jest
możliwe, to warto być otwartym wobec innych; w momencie kiedy jest to trudne, trzeba bronić własnych praw z nadzieją, że nie
będzie tak zawsze.

I

Konrad Wroński
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

Terapia, emocje i relacja terapeutyczna
– refleksje terapeuty
G

dy przeczytałem tekst Konrada Wrońskiego, zrodziła się we mnie chęć odniesienia się do jego myśli i rozważań. Nie
byłem bynajmniej w moim poruszeniu odosobniony – tekst wzbudził żywą dyskusję
całej redakcji czasopisma „Dla Nas”. To, co
mnie poruszyło, to temat – trudny i delikatny
oraz sposób jego opisu – osobisty i szczery.
Ja też wielokrotnie zastanawiałem się (i do
tej pory to robię) jaka powinna być relacja
terapeutyczna. Zgadzam się z Konradem,
że powinny w niej obowiązywać pewne reguły dotyczące granic, autonomii, ale także
powinien być w niej obecny ten szczególny rodzaj bliskości, zaufania, które umożliwią rozmowę na nieraz bardzo intymne,
delikatne tematy. Dylemat ile granic, ile
bliskości nie jest do rozstrzygnięcia raz na
zawsze. Inaczej tę proporcję należy ustawiać w relacjach z pacjentami z diagnozą
zaburzeń osobowości (tu raczej więcej
granic), inaczej w relacjach z pacjentami
psychotycznymi (tu nieraz warto się „odsłonić”). Inaczej wygląda relacja na początku
jej nawiązywania, inaczej po latach terapii.
Będziemy też różnie reagować i budować
relację terapeutyczną z kimś w ostrej fazie
psychozy i z kimś z nasilonymi objawami
negatywnymi – wycofaniem społecznym,
apatią, zblednięciem emocjonalnym. Ten
fakt, że nie ma gotowych reguł, że rzeczywistość, nasi pacjenci, nieustannie się zmieniają, a my, terapeuci, żeby za nimi nadążyć
musimy te zmiany uwzględniać sprawia, że
zawód terapeuty jest tak ciekawy.
atrząc z własnej perspektywy, perspektywy terapeuty mam poczucie, jakbym
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w trakcie rozmowy terapeutycznej starał się
harmonizować życie psychiczne, przeżywanie drugiej osoby – pacjentki czy pacjenta.
Harmonizować poprzez próby zrozumienia
wewnętrznych sprzeczności, poprzez nadanie nazw emocjom, przeżyciom, znalezienie języka dla opisu tego, co wcześniej
często nigdy nie było omawiane czy nawet uświadamiane. Harmonizować także
przez rodzaj współgrania emocjonalnego
– odpowiadania swoimi emocjami na czyjeś
emocje. Te muzyczne metafory (uważam
metafory za znakomite narzędzie terapeutyczne) są w tym miejscu o tyle adekwatne,
że gdyby przyjąć założenie, że każdy z nas
jest jednocześnie instrumentem i grającym,
to w procesie terapii można próbować przekazać lub wspólnie z osobą leczącą się wynaleźć nowe, lepsze sposoby gry.
nnym porównaniem, które często przychodzi mi do głowy w trakcie rozmów terapeutycznych jest zaczerpnięty ze sportu,
w szczególności ze sportów walki, np. boksu, obraz trenera. Wielokrotnie miałem poczucie, że mój pacjent, pacjentka mierzą się
z ponadprzeciętnymi życiowymi trudnościami, które wymagają od nich uruchomienia
takiej odwagi, determinacji i siły jak te, które
są potrzebne, by wygrać walkę. Moją rolą
jako terapeuty jest weryfikować stosowane
sposoby walki pod kątem ich skutecznościi adekwatności, nieraz wspierać, dodawać nadziei, w szczególności po „upadku
na deski”, nieraz pokazywać swoje ograniczenia i wskazywać na rolę, możliwości
wpływu pacjenta na swoje życie i decyzje.
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onrad w swoim artykule poruszył wątek
zakochania się w terapeucie/terapeutce.
Oczywiście w życiu tak się zdarza, pojawiają się także uczucia „w drugą stronę” – zakochanie terapeutki, terapeuty w pacjencie
czy pacjentce. Mam jednak odmienne od
Konrada zdanie w sprawie przeniesienia. W trakcie rozwoju psychiki człowieka,
szczególnie we wczesnych jej fazach, dochodzi do wytworzenia pewnej matrycy
„idealnego obiektu” – kogoś takiego, z kim
chcielibyśmy być, kto, w naszym przekonaniu, byłby w stanie zaspokoić wszelkie
nasze oczekiwania. Ta matryca jest uruchamiana w różnych relacjach (w końcu zakochujemy się w różnych osobach), ale dość
łatwo i nieraz z dużą siłą może uruchomić
się w relacji terapeutycznej. Problem polega na tym, że ten stan zakochania się nie
odzwierciedla albo odzwierciedla w niewielkim stopniu realne cechy osoby, w której się
zakochujemy – jest bardziej naszymi fantazjami na jej temat. Nawet w określeniu „zakochać się” tkwi zaimek zwrotny – odnoszący się do nas samych. W przypadku relacji
terapeutycznej siła tych uczuć, zakochania,
może być większa, bo bliskość, zaufanie
towarzyszące relacji terapeutycznej może
być pomylone z podobnymi uczuciami pojawiającymi się w związku erotycznym. Rolą
terapeuty jest w takiej sytuacji utrzymanie,
ochrona granic nie pozwalających zamienić, zastąpić relacji terapeutycznej relacją
erotyczną. Jeśli te granice pękną, to po
pierwsze będzie to oznaczało nadużycie
swojego pacjenta/pacjentki z nieprzewidywalnymi konsekwencjami, a także, co oczy-

wiste, koniec terapii. Są przykłady podawane przez Glena Gabbarda, który opisywał
takie przekraczanie granic – pacjentki wymuszały na terapeutach podjęcie kontaktów seksualnych, grożąc samobójstwem,
do którego i tak dochodziło. Jest też oczywiście wiele przykładów terapii, jak choćby
zawarta w książce „Uratuj mnie” autorstwa
Rachel Reiland, gdzie nie tylko udało się
ochronić tę granicę, ale też przemieścić
energię uczuciową w kierunku bardziej realnym, dostępnym dla tej pacjentki z korzy-

ścią dla jej rozwoju i zdrowia psychicznego. Innymi słowy, rolą terapeuty jest także
urealnianie i pomoc w odróżnianiu fantazji,
oczekiwań, marzeń o idealnym obiekcie od
realności – wtedy gdy to on sam jest obiektem tych fantazji, ale także wtedy, gdy on
sam jest ich autorem.
onrad w kontekście opisywania relacji terapeutycznej i zakochania, które
może się w niej pojawić używa też w jakimś stopniu zamiennie słowa miłość. Ja
bym rozróżnił te dwa stany, rezerwując tę
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drugą dla związków, w których jest większy
element realnego obrazu drugiej osoby z jej
rozmaitymi wadami i ograniczeniami.
odsumowując, uważam, że taka wymiana myśli na temat relacji terapeutycznej
pomiędzy pacjentami a terapeutami jest
ciekawa i inspirująca, może też przynieść
korzyści w postaci, choćby, lepszego wzajemnego rozumienia.
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Moje Zwierzątkowo
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Część 2.

dy przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania w Krakowie
w Starym Prokocimiu, Tatusiowi udało się „załatwić” (wtedy
wszystko się „załatwiało”) niedaleko położoną działkę (5 minut
drogi od nas) w ogródkach pracowniczych. Były to czasy „późnego Gierka”, kiedy istniały ogromne kłopoty z aprowizacją i (jak muszę przedstawić to młodszym Czytelnikom) w sklepie nie można
było nic kupić, a zwłaszcza mięsa i wędlin. W moim Tacie obudziły
się wspomnienia z dzieciństwa i na działce założył hodowlę króli
(rasowy hodowca nigdy nie powie: królików, tylko: króli) i stadka
kur. Trzeba było przynajmniej rano i wieczorem karmić tę zwierzynę działkową, co, jak się później okazało, miało kolosalne znaczenie w moim życiu.
ak gdzieś w ostatniej klasie liceum dopadła mnie pełzająca
jak wąż psychoza. Czułam się bardzo samotna, wyobcowana ze szkolnego środowiska, nie chciałam z nikim się spotykać,
ani tym bardziej chodzić do szkoły, a co dopiero zdawać maturę.
Trzy ostatnie miesiące nie chodziłam do szkoły, dostałam od znajomego internisty zwolnienie, „żeby nie od psychiatry”, uczyłam
się w domu i zdawałam poszczególne przedmioty. Maturę zdałam tylko dzięki determinacji Mamy i jej gorącym modlitwom zanoszonym do Matki Bożej w kościele ojców karmelitów bosych.
Zdawałam zmuszona i, jak się okazało, była to najwyższa średnia
w całym Liceum, wynosiła 5,00. W moim Liceum nikt nie domyślił
się, że choruję psychicznie. Bez większych komplikacji dostałam
się na filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rodzice
odetchnęli, myśleli, że to koniec kłopotów ze mną. Ja wiedziałam,
że to dopiero początek.
ardzo pragnęłam wtedy mieć psiaka jako prawdziwego przyjaciela. Mama w nagrodę za dostanie się na studia zgodziła
się na przygarnięcie pieska. Pamiętam, jakiś pan dał ogłoszenie
w „Dzienniku Polskim”, że odda szczenięta w dobre ręce. Pojechałyśmy na drugi koniec Krakowa (do dzielnicy willowej). Panu
z ogłoszenia została już tylko najmniejsza suczka. Owinęłyśmy
ją w sweter Mamy i po prostu włożyłyśmy do koszyka. Posikała
ten sweter, ale Mama nie robiła z tego problemu. Suczka, którą wzięliśmy jako członka rodziny, miała dopiero cztery tygodnie.
Nazwałam ją Abra, bynajmniej nie od nazwy popularnej dziś sieci
sklepów, ale od imienia bohaterki powieści „Na wschód od Edenu”, która fascynowała mnie wówczas. Abrusia była to sunia najgrzeczniejsza pod słońcem. W ciągu swojego 13-letniego życia
nigdy nikogo nie ugryzła, choć potrafiła obronić Mamę, gdy wieczorem wracała z działki i zaczepiali ją jacyś pijacy. Mama widząc,
co się święci, wzięła Abrę na smycz, a ta, groźnie warcząc i ujadając, odgoniła napastników. Abra nie była dużym pieskiem, jako
dorosła ważyła 11 kg, miała wysokie łapy i długi ogon, wyglądem
przypominała małego wilczura, ogon nosiła opuszczony w dół
tak, jak owczarek niemiecki. Musiała gdzieś w swoim rodowodzie
mieć owczarka niemieckiego. Poza tym była bardzo posłuszna
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i miła. Ponieważ wzięliśmy ją do domu w drugim miesiącu życia
mogliśmy ukształtować, wpłynąć na jej zwyczaje i trochę charakter. Pierwsze pół roku życia Abrusi przypada na pierwszy semestr
moich studiów.
onieważ moi Rodzice oboje pracowali, moja pierwsza w życiu
psina zostawała na długo sama. Chyba się bardzo nudziła,
ale poza poszarpaniem tapety w przedpokoju i urwaniu kabla od
telefonu nie wyrządziła większej szkody. Poza tym była psiakiem
bardzo pojętnym. Wystarczyła jej jedna nauczka i drugi raz nie
zachowała się w niepożądany sposób. Kupowałam jej „bawolą skórę” w sklepiku zoologicznym przy ulicy Batorego, potrafiła
żuć i żuć ten kawałek skóry bez końca. Abra była czasami bardzo
zabawna, np. podrzucała za ogonek śliwkę do góry i łapała ją.
Pięknie też jadła jabłko, systematycznie obgryzając je po kolei,
aż pozostał sam ogonek. A propos ogonka, to lubiła układając się
w kłębek do snu, przykrywać nos ogonkiem.
twierdzam samokrytycznie, że nie mieliśmy żadnych wiadomości ani umiejętności co do wychowania szczeniaka, nie
było wówczas takich publikacji w księgarniach i w całym (podkreślam: całym!) Krakowie był jeden punkt, gdzie pracowali weterynarze – przy ulicy Brodowicza. Nie rozumieliśmy dlaczego Abra
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gryzie ścianę, dopiero znajomy nas uświadomił, że rosnący pies
powinien dostawać wapno i witaminy.
zybko minął semestr nauki, wszystko zaliczyłam, zdałam. Ale
jeszcze szybciej rozwijała się u mnie psychoza. Chodziłam do
poradni studenckiej przy ulicy Tokarskiego i tam dostałam skierowanie do Kliniki Psychiatrii Dorosłych Oddział „C” w Krakowie.
Wówczas miała ona siedzibę przy ulicy Skarbowej 4, z powodu remontu na Kopernika 21. Zaraz pierwszego dnia uciekłam stamtąd
do domu, tak bardzo bałam się ludzi wokół mnie. Zrobiła się afera, ale odnaleźli mnie, a ja stanowczo stwierdziłam, że do żadnej
Kliniki Psychiatrii nie wrócę za żadne skarby! Rodzice (Najukochańsze Głuptasy) też bali się mnie tam umieszczać bez mojej
zgody i koniec końcem wzięłam urlop dziekański i… nie leczyłam
się. W ogóle, żadnych prochów, psychoterapii, nic. Siedziałam
w domu całe dopołudnie, śpiąc, jedząc, czytając, słuchając radia
i nie robiąc nic więcej. Wtedy Abrusia była moją prawdziwą przyjaciółką, towarzyszyła mi. Gdyby nie to, że ona musiała wyjść na
spacer, nigdy bym nie wyszła z domu, nic by mnie do tego nie
zmusiło.
otem Rodzice zobowiązali mnie też, abym ich odciążyła w karmieniu rano zwierzątkowa działkowego. Teraz miałam jakiś
cel, byłam dla kogoś całym światem i czułam się za kogoś odpowiedzialna. Trzeba było dać jeść najpierw królom, a szczególnie
samicom ciężarnym lub już po „okoceniu”, gdy gromadka głodnych pyszczków przepychała się do mleka, które przyniosłam.
Potem samcom, które tupały z niezadowoleniem, a potem 15
kurkom, które wypuszczałam do dziennego pomieszczenia zwanego szumnie „szklarnią”, gdyż była zbudowana ze starych okien
i miała dojście do gniazda, gdzie kury składały jajka.
to powiedział, że kury udomowione są nudne? Zapewniam
Państwa, że wprost przeciwnie – każda kura to indywidualność. Moja ulubiona miała czarne piórka i piękny złocisto-zielony
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kołnierz wokół szyi, ale była bardzo płochliwa. Szefową stada była
okazała biała ulubienica Mamy. Nauczyłam się jak hodować kury,
potrafię nawet zerwać tzw. pypcia. Pypeć to po prostu błonka, która narasta na języku kury wskutek czego ta nie może jeść. Trzeba
jej pomóc, umiejętnie zrywając błonkę, co jest sztuką trudną, ale
do opanowania.
utaj dochodzę do zdarzenia, o którym szczególnie lubię opowiadać. Pewnego razu gdy przyszłam na działkę, przy otwieraniu drzwi do kurnika zobaczyłam piękne, duże ptaszysko, które
nie mogło wydostać się ze szklarni, obijając się o okna. Była to
pustułka, która polowała na myszy lub nornice przychodzące do
„szklarni”, gdzie znajdowały pokarm pozostały po kurach, wleciała
i nie umiała wydostać się. Jakże jednak przydatne jest oglądanie
filmów przyrodniczych! Wiedziałam, co mam robić. Wyjęłam z altanki dość gruby skafander Mamy i weszłam do „szklarni”. Ptak
był wystraszony jeszcze bardziej niż ja. Powoli podeszłam do niego i zarzuciłam mu na głowę skafander, jednocześnie podniosłam
go tak jak podnosi się kury, aby nie zadrapały mnie jego pazury,
wyszłam na powietrze, odsłoniłam mu głowę, wypuściłam i… poleciał wysoko w górę! Dwa razy okrążył okolicę, jakby chciał mi
podziękować. Więcej go już nie widziałam.
cdn.
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Jolanta Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków
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II Wrocławskie Forum Psychiatrii
Środowiskowej „Potęga rodziny”
17-18.10.2012

O

czekiwałam tegorocznego Forum
z wielkim zainteresowaniem. Program
zapowiadał udział wykładowców z różnych
stron Polski, a także z 3 krajów: Norwegii,
Niemiec i Finlandii.
a wiele sposobów byłam zaangażowana: pomagałam w organizacji, uczestniczyłam w prelekcjach jako słuchacz, no
i… miałam 20-minutową prezentację pt:
„Jak zaistnieć na nowo?” Zainteresowanie
Forum wzrosło w porównaniu do ubiegłego
roku, dużo chętnych zarejestrowanych zostało na liście rezerwowej. Forum odbywało się pod hasłem „Potęga rodziny” i trwało
2 dni. Samo sformułowanie tematu budziło
pozytywne emocje.
czasach deprecjonowania znaczenia rodziny i polityki zagrażającej jej
rozwojowi ważnym okazało się podkreślenie jej wartości. Skupienie uwagi na
nieocenionej roli rodziny w życiu każdego,
a szczególnie doświadczonego chorobą
psychiczną człowieka było ogromnie budujące.
pierwszym wykładzie „Język psychiatrii – czy mamy wybór”, prof.
Jacek Wciórka poświęcił wiele uwagi spra-
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wom ekspresji werbalnej. Pacjent przeżywający kryzys jest w sposób szczególny
wyczulony na słowa. Aby terapia przynosiła pozytywne rezultaty, konieczne jest
ujednolicenie systemu pojęć w kontakcie
z terapeutami. Bogactwo słów pozwala
na użycie takich, które mniej obciążają
przeżywającego kryzys. Unikać należy
sformułowań, które pogłębiają poczucie
beznadziei i bezsensu, np. nieuleczalna,
chroniczna – zastąpić słowem długotrwała. Zamiast stosować określenie „choroba”
można mówić o cierpieniu. Myślę, że zatrzymanie się nad językiem w terapii jest
dowodem na szczególne pochylenie się
nad pacjentem.
rof. Bogdan de Barbaro w swoim wystąpieniu „Rola rodziny w zdrowieniu”
pokazał, jaki długi proces przechodziło
podejście do rodziny w kontekście choroby jednego z jej członków. Z pozycji winowajcy, oskarżonego o generowanie choroby, poprzez sytuację ofiary, do partnera
współpracującego z terapeutą i pacjentem
w walce z chorobą. Cierpienie dotyka całą
rodzinę. Towarzyszą temu zróżnicowane
emocje – lęk, smutek, bezradność czy na-

P

wet rozpacz. Konsekwencje choroby w wymiarze społecznym także odczuwają pozostali członkowie rodziny. Przejawiać się
to może w izolacji, niechęci, trudnościach
w środowisku pracy. Stygmatyzacja w jakimś stopniu obejmuje całą rodzinę, prof.
de Barbaro nawet włącza w te wydarzenia
dziadków pacjenta. Pozytywny przebieg
leczenia wymaga zaangażowania wszystkich osób bliskich, bez ich wsparcia i akceptacji powrót do zdrowia jest praktycznie
niemożliwy.
iekawą
koncepcję
terapeutyczną
przedstawiła Arnhild Lauveng z Norwegii. Wykład „Nauczyć się żyć – prezentacja podejścia edukacyjnego dla osób
z ciężką chorobą psychiczną” przeniósł
nas do Danii, gdzie powstały szkoły kształcące ludzi z problemami psychicznymi, zatrudniające pedagogów potrafiących wyjść
naprzeciw i zrozumieć trudne sytuacje studentów. Pozwala to byłym pacjentom, po
opuszczeniu oddziału psychiatrycznego,
stopniowo zaaklimatyzować się w środowisku oraz zdobyć wiedzę i sprawności
konieczne do podjęcia pracy zawodowej.
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na fotografii od lewej:
prof. Jacek Wciórka – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
dr Katarzyna Prot-Klinger – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
prof. Bogdan de Barbaro – Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CMUJ Kraków

upewniając się, że wszystkie głosy zostały wysłuchane. W podejściu opartym na
„Otwartym Dialogu” z dużą ostrożnością
korzysta się z hospitalizacji i farmakologii. Spotkania terapeutyczne odbywają się
w naturalnym środowisku pacjenta, wśród
osób, do których ma zaufanie. Podstawowym założeniem jest całkowita akceptacja.
a podstawie
moich przemyśleń
i wspomnień z długiego okresu kontaktu z prof. de Barbaro doszłam do wniosku,
że pomiędzy pacjentem a lekarzem istnieje pewna forma miłości. Ze strony chorego
charakteryzuje ją zaufanie, otwartość, posłuszeństwo wobec zaleceń medycznych,
szacunek, a ze strony terapeuty dominuje
troska, odpowiedzialność, empatia, akceptacja. Prof. Seikkula na zakończenie
swojego wykładu przytoczył takie słowa:
„Miłość jest siłą życiową, duszą, ideą. Nie
ma relacji dialogu bez miłości, podobnie
jak nie ma miłości w izolacji. Miłość jest
dialogiczna.”
ydaje mi się, że niezależnie od metody czy systemu to właśnie postawa
pełna miłości jest najdoskonalszym lekarstwem. Przekonałam się o tym podczas
długoletniego zmagania się z chorobą
psychiczną. Dzięki temu, że byłam otoczona przyjaznymi ludźmi miałam siłę i chęć
do podejmowania wysiłku, aby walczyć
z chorobą. Podobne świadectwo przedstawiła w trakcie Forum Anna Koczwara.
Nasze życie pokazało, że możliwe jest pełne wyzdrowienie z bardzo ciężkich chorób
psychicznych. Cieszył mnie fakt, że nasz
przykład obudził nadzieję i dodał odwagi
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osobom aktualnie przechodzącym kryzys
i ich rodzinom.
o dwudniowym Forum, kolejny dzień
został poświęcony praktyce „Otwartego Dialogu”. W mniejszym gronie (90
osób) odbyło się seminarium i warsztaty
prowadzone przez prof. Jaakko Seikkulę.
Mieliśmy okazję poznać szczegóły pracy zespołu profesora i rozmawiać o interesujących nas zagadnieniach. Czymś
nowym dla mnie był sposób podejścia do
człowieka będącego w psychozie. Terapeuci wsłuchują się w jego wewnętrzny
świat, a konkretnie w głosy, powtarzając
jego sformułowania w dialogu. Zapewnia
to pacjenta, że jest uważnie słuchany, że
jest kimś ważnym. Podstawą kontaktu
jest akceptacja. Wszystkie decyzje podejmowane są w obecności pacjenta. Wpływ
na przebieg leczenia mają również bliscy,
którzy znają i troszczą się o jego los. Byliśmy świadkami pokazowej sesji, po której
wywiązała się ożywiona dyskusja. Wiele
osób obecnych nabrało przekonania o pozytywnych efektach podejścia opartego
na „Otwartym Dialogu” i zrodziła się chęć
przeniesienia tej praktyki na grunt psychiatrii w Polsce.

P

Aleksandra Kożuszek
Wrocław
Prezentacje towarzyszące przedstawionym wyżej wykładom są dostępne na stronie www.forum-psychiatrii.pl/program

foto Marian Mróz

ardzo ucieszyła mnie perspektywa
zatrudniania osób z doświadczeniem
choroby w systemie opieki psychiatrycznej
w Niemczech, którą przedstawił Bukhard
Broege z Berlina. Okazuje się, że jest wiele możliwości wykorzystania tych traumatycznych przeżyć dla dobra innych. Otóż
od 2005 roku, we współpracy z sześcioma
krajami, Niemcy opracowali cały system
szkolenia ukierunkowany na zdrowienie
(recovery), zwany EX-IN (experienced –
involvement). Absolwenci tego trwającego
rok kursu mają możliwość pracy i dalszego
rozwoju jako wykładowcy, a także członkowie zespołów terapeutycznych jako tzw.
eksperci z doświadczeniem. Mogą oni
dzielić się swoimi spostrzeżeniami, proponować metody leczenia lepiej rozumiejąc
problemy chorujących poprzez własne
doznania i cierpienia. W rezultacie proces
leczenia jest bardziej dostosowany do potrzeb osób chorujących.
yjątkowym gościem Forum był prof.
Jaakko Seikkula, który od ponad 30
lat rozwija w Finlandii system leczenia psychoz skoncentrowany na rodzinie i sieci
społecznej pacjenta, zwany „Otwarty Dialog”. System ten zakłada szybką interwencję we wczesnej fazie kryzysu psychicznego (24 godziny), dostosowanie leczenia
do indywidualnych potrzeb pacjenta i jego
rodziny oraz postrzeganie leczenia jako
procesu wykorzystującego różne metody
terapeutyczne. W rezultacie terapia grupowa i indywidualna, oparcie w rodzinie
i sieci społecznej pacjenta oraz jego praca
nad wykorzystaniem własnych zasobów
psychicznych stały się alternatywą dla
długotrwałej hospitalizacji. Efektywność
„Otwartego Dialogu” jest zdumiewająca.
W ciągu 5 lat aż 86% pacjentów wróciło do
poprzedniej aktywności – studiów, pracy
lub jej poszukiwania, a 82% nie doświadczyło żadnych utrzymujących się objawów.
zięki temu, że historie psychotyczne
omawia się na spotkaniu terapeutycznym, pacjent dociera do czegoś „jeszcze
nie ujętego w słowa”. Co ważne, często
symptomy psychotyczne nie są symptomami choroby, lecz strategią umożliwiającą umysłowi wcielonemu (embodied
mind) przetrwać dziwne doświadczenia.
By to zrozumieć, należy uważnie słuchać –

foto Marian Mróz
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na fotografii od lewej: prof. Jaakko Seikkula z Uniwersytetu w Jyväskylä, dr Werner Schuetze dyrektor Havelland Kliniken w Nauen k. Berlina,
mgr Józef Bogacz, dr Thomas Keller z Kolonii, Regina Bisikiewicz ze Stowarzyszenia Otwarty Krąg we Wrocławiu
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Od pacjenta do osoby

część 2.

Tekst wygłoszony na Sympozjum „Myśląc: Kępiński” 2 czerwca 2012, Kraków

B

owiem prawdziwym dramatem jest uzależnienie pacjenta od
siebie. Wówczas to, co podpowiadał nam instynkt, że tracimy
kontrolę nad naszym życiem, staje się faktem. Mówiąc o uzależnieniu mam na myśli sytuację, kiedy pacjent jest tak bardzo
zależny od terapeuty i jego autorytetu, że nie wie, co ma myśleć,
dopóki nie zapyta go o zdanie czy opinię, kiedy nie potrafi bez
konsultacji z terapeutą podjąć decyzji dotyczących swojego, jak
by nie było, życia. Mówiąc o uzależnieniu mam na myśli sytuacje, w której terapeuta staje się tak ważny w życiu pacjenta,
że liczy tylko na niego, mentalnie odwracając się od partnera,
przyjaciół, rodziców czy innych bliskich osób. Zachodzi wtedy
pytanie, czy terapia nie staje się w pewnym sensie substytutem
życia?
tym wszystkim nie można zapominać, że psychiatra czy
psychoterapeuta jest często bardzo ważną, znaczącą postacią dla pacjenta, często jest tym, który jako pierwszy pomaga w drodze odkrywania oddzielania urojonej fikcji od realnej
rzeczywistości. Jest w tym jak rodzic, który pomaga małemu
dziecku odkrywać świat, i tak jak dziecko w pewnym momencie
doznaje rozczarowania, kiedy widzi, że rodzic nie jest nieomylny, jest to dla niego pewnego rodzaju załamaniem, podobnie
pacjent w pewnym momencie terapii dochodzi do podobnych
konkluzji. Ma to pewien wymiar brutalności, rozczarowania, ale
jest nieodłącznym elementem rozwoju, fazą, przez którą trzeba
przejść, by osiągnąć następny etap niezależności, dojrzałości,
świadomości, samostanowienia, samodecydowania, przejmowania odpowiedzialności za własne życie. A czyż nie o to tak
naprawdę chodzi w terapii?
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obrze jest też umieć przyznać, że pacjent ma prawo do błędu, do porażek, ma prawo do wycofania się, do poddania
się bez walki. Jest to też rodzaj szacunku wobec pacjenta, dla
jego decyzji oraz pokora wobec jego niemocy. Kępiński pisał:
„podstawą kontaktu psychiatrycznego jest szacunek, a nawet
pewna pokora wobec bogactwa odsłaniającej się przed oczyma
struktury świata drugiego człowieka”.
topniowo przybliżając się do Kępińskiego, do jego myśli
i wartości, takich jak właśnie szacunek czy pokora, tym samym wraz z nim pokonujemy mentalny dystans „od pacjenta
do osoby”. Nie ma tu bowiem jakiejś daty czy zdarzenia granicznego. Przejście od pacjenta do osoby wyznaczają wartości,
w które wierzył i myśli, które nam zostawił. Jeśli spośród nich
ja miałabym wybrać tylko jedną, najważniejszą, najpełniejszą
czy najbardziej wartościową dla mnie, to z pewnością byłoby to
zdanie: „Podstawą wszelkich stosunków międzyludzkich jest
traktowanie drugiego człowieka jako człowieka”. Wydaje się prosta, ale jest niezwykle głęboka, surowa, mądra. Gdyby udało się
każdemu z nas zastosować się do tej jednej myśli Kępińskiego… Wprowadza ona uniwersalne wartości – te, które wydają
mi się kluczowe to szacunek do drugiego człowieka, jego podmiotowości, wolności wyboru. Tym, co tak naprawdę zmienił dla
mnie Kępiński – zobaczył w pacjencie osobę, człowieka, zaczął
go słuchać i uczył tego swoich następców. Dla Kępińskiego rzeczywiście osoba chorująca psychicznie jest nie tylko pacjentem,
tym, który cierpi, któremu trzeba pomóc, nad którym trzeba się
pochylić, ale i osobą, człowiekiem, nauczycielem. To wydaje mi
się prawdziwą spuścizną po Kępińskim.
o przesłanie jest mi – i nie wątpię, że też wielu innym – bliskie
w 40 lat po jego śmierci. Zadziwiające, że nasze indywidualne obserwacje i doświadczenia prowadzą wielokrotnie do tych
samych wniosków i konkluzji, które lat temu bez mała 40 sformułował Kępiński. Często też nowe doświadczenia, przemyślenia,
sprawiają, że z biegiem czasu Kępińskiego rozumie się inaczej,
może głębiej, co sprawia, że wciąż go można na nowo odkrywać. Świadczy to też jednak o wielkości Kępińskiego, o tym,
że z jednej strony wnikliwie poznał psychikę osób chorujących,
z drugiej, że potrafił dostrzec, zanotować, wyodrębnić pewne
rzeczy, zjawiska, mechanizmy czy wręcz reguły powtarzalne,
niejako uniwersalne, ponadczasowe skoro dziś, w roku 2012,
nadal mają miejsce, a jego zapiski nadal są pasującym kluczem
do ich zrozumienia.
a zakończenie chciałam podzielić się jeszcze jedną refleksją
związaną z tematem: „od pacjenta do osoby”. Mimo wszystko wydaje mi się, że ten wykład nie byłby pełny, gdybyśmy pominęli kontekst historyczny. Rozważając zagadnienia pacjenta
– osoby, nie można nie pamiętać, że były też czasy, kiedy odbierano osobom chorującym psychicznie nie tylko prawa do bycia
pacjentem, cierpiącym, ale nawet te bardziej podstawowe, prawa: prawo do życia i prawo do zachowania gatunku. Myślę, że
to bardzo ważne, dlatego pozwolę sobie przypomnieć w skrócie
kilka faktów z historii. Aby to zrozumieć, trzeba by się cofnąć
aż do XIX wieku, do postaci Francisa Galtona i wprowadzonej
przez niego koncepcji eugeniki (dziś zwanej negatywną). Termin
eugenika oznacza reprodukcję wartościowych przedstawicieli gatunku, przy równoczesnym zakazie posiadania potomków
przez jednostki słabe, mniej wartościowe. Wśród tych uznawanych za słabych i mniej wartościowych były też osoby chorujące
psychicznie. To w Stanach Zjednoczonych Ameryki, które dziś
kojarzą nam się głównie z poszanowaniem takich praw jak równość, wolność, tolerancja w 1896 roku wprowadzono prawo małżeńskie oparte na kryteriach eugenicznych – powstał prawnie
sankcjonowany zakaz zawierania małżeństw osobom chorym
psychicznie, ograniczonym psychicznie i epileptykom. Następ-
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Polecamy również lekturę czasopisma „Rodziny”
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nym krokiem było zasądzenie w niektórych stanach możliwości
sterylizacji osób uznanych za „nieprzydatne”, co doprowadziło
w Stanach Zjednoczonych do wysterylizowania ok. 64 tysięcy
osób.
naszej rzeczywistości, ze względu na uwarunkowania historyczne, bardziej znane są doświadczenia III Rzeszy.
To właśnie tam został stworzony najszerszy program przymusowej sterylizacji. Już w 1933 roku wprowadzono w Niemczech
ustawę zabraniającą zawierania małżeństw ze względów genetycznych, a następnie o zapobieganiu narodzinom obciążonego
chorobą dziedziczną potomstwa. Później na skutek propagandy
hitlerowskiej zaczęto wyłuskiwać ludzi „bezużytecznych”, dzielić
wszystkich na „przydatnych” i „nieprzydatnych”. Nieprzydatnych
głodzono, sterylizowano a później zabijano. Utworzono około
200 sądów eugenicznych. Lekarze i położne zostali zo-bligowani, aby zgłaszać urodziny dzieci z podejrzeniem choroby genetycznej, w tym także choroby psychicznej – tylko po to, by
można je uśmiercić. W sumie do 1945 roku zamordowano w ten
sposób ok. 5 tysięcy dzieci. Tak więc najpierw odebrano osobom chorującym prawo do miłości, związku, później prawo do
prokreacji, a wreszcie także prawo do życia. Równocześnie we
wrześniu 1939 roku podjęto decyzję o likwidacji „życia niewartego życia” – niewartymi życia były osoby chorujące psychicznie.
Zaczęto uśmiercać, eksterminować osoby chorujące psychicznie. Początkowo używano zastrzyków, kiedy uznano to za mało
efektywne, zaczęto stosowanie komór gazowych. Szacuje się,
że w operacji, którą od głównej centrali decyzyjnej nazwano „T4”
(Tiergartenstrasse 4), zabito ponad 70 000 chorych i niepełnosprawnych, wśród nich także pensjonariuszy szpitala w podkrakowskim Kobierzynie, gdzie 23 lipca 1942 roku eksterminowano
500 pacjentów.
ziś, zwłaszcza dla ludzi z mojego pokolenia, może się to
wydawać odległe, nierealne, niemożliwe do powtórzenia.
Dlaczego tak ważne, aby mówić o tym dzisiaj? Po pierwsze,
aby pamiętać, a po drugie, aby uzmysłowić sobie, że Kępiński
– człowiek, któremu pacjenci zawdzięczają przywrócenie godności – żył i tworzył właśnie w takich czasach. Nie można nie pamiętać, że to był świat, w którym dojrzewał Kępiński, doświadczenia II wojny światowej, koszmar Holocaustu miały wpływ na
jego postawę, twórczość, późniejsze życie zawodowe. Sam miał
doświadczenia wojenne, doświadczył niewoli, był w obozie internowanych na Węgrzech, przeżył obóz koncentracyjny w Mirandzie. Wiele czasu i uwagi poświęcił na prace nad patologią
wojny i obozów koncentracyjnych, stworzył program badań nad
skutkami traumy obozowej.
ył w okresie, kiedy dokonywano największych zbrodni, także
na osobach chorujących i potrafił się z tym zmierzyć – fakt, że
on już w tamtych czasach widział w pacjencie przede wszystkim
człowieka, osobę wyprzedzało z pewnością jego epokę. Mając
to na uwadze, patrząc w jakich czasach żył, warto jeszcze raz
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zastanowić się nad jego wspomnianymi już wcześniej słowami,
aby „traktować człowieka jak człowieka”.
amiętając o tym, ile Kępiński wniósł do polskiej psychiatrii,
trzeba mieć na uwadze, że mimo wszystko wielu go nie zrozumiało, wielu do niego nie dorosło. Co nam mówi o traktowaniu
pacjenta psychiatrycznego jako osoby funkcjonująca do dzisiaj
ustawa z 1964 roku zabraniająca zawierania małżeństw bez zezwolenia sądu, czego w tym względzie nauczyła nas historia,
czego nauczył nas Kępiński? Czego nauczyliśmy się o szacunku

P

Przebywanie z chorymi
psychiatrycznymi uczy
człowieka głębszego
spojrzenia na życie i na
ludzką naturę

i godności wobec drugiego, skoro do dziś zdarzają się w polskich szpitalach psychiatrycznych sceny niewiele odbiegające
od tych znanych wszystkim z „Lotu nad kukułczym gniazdem”?
Czy możemy powiedzieć, że pacjent jest nauczycielem, w sytuacji, kiedy wciąż pacjenci doświadczają przemocy fizycznej, lub,
co boli jeszcze bardziej, pogardy i poniżenia? Czy na pewno
dzisiejsza epoka, dzisiejszy świat dojrzał do Kępińskiego? Czy
przypadkiem nie jest trochę tak, jak z innym wielkim Polakiem
– Janem Pawłem II, szczycimy się, że był krakowianinem, jesteśmy dumni, że stąd pochodził, odwołujemy się do wielkich myśli,
tradycji, wartości, ale czy wprowadzamy je w życie, respektujemy? Czy naprawdę czegoś się od Kępińskiego nauczyliśmy?
ępiński pisał: „Przebywanie z chorymi psychiatrycznymi uczy
człowieka głębszego spojrzenia na życie i na ludzką naturę”.
To samo można dziś powiedzieć o jego dziełach – przebywanie
z nimi naprawdę uczy człowieka głębszego spojrzenia – a naukę
pobierają nie tylko kolejne pokolenia lekarzy, ale i kolejne pokolenia pacjentów. Kępiński nie tylko pomaga lekarzom psychiatrom rozumieć pacjentów, ale i pacjentom rozumieć lekarzy. To
pozwala na dialog. Nie zmarnujmy tego.
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Anna Liberadzka
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

Przekaż swój 1% podatku dla
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
KRS 0000 146448
Pomagamy osobom chorującym psychicznie
„Żyć, pracować i leczyć się w lokalnej wspólnocie”.
Symbolem naszego działania są
„Hotele u Pana Cogito” w Krakowie.
Fundusze zbieramy na
Centrum Środowiskowe
im. Antoniego Kępińskiego
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„Platon”
Platon chciał
wyrzucić ze swego państwa
poetów
Choć na przekór sobie
filozofię uczynił poezją
I jak to dobrze
że istnieją owi marzyciele
zapatrzeni w gwiazdy
poeci – astronomowie
wzruszeń
Mira Skopowska

P
„Beata”
„Nowe życie”
Ze wzlotów ducha i uniesień ciała
Nowa istota pod sercem powstała
Z świetlistej mgiełki, błękitnej rosy
Powstały jej rzęsy, uszka i włosy
Jest jak perełka w muszli zamknięta
Wtulona, uśpiona, bezpieczna i miękka
Kuleczką maleńką dopiero wiruje
I kształt swego ciała w mym ciele
maluje
Jest darem miłości Boga Najwyższego
I serca odbiciem Rycerza Błękitnego
Jest kroplą Biologii przez Stwórcę mi
daną
Kocham cię, kocham, jestem
Twoją mamą
„Wirunki śniegowe”
BARBARA
Wirują i wznoszą się
Lawirujące płatków obłoki
Zacna pianka
Leciutka jak piórko
Kołują, krążą, opadają
Calutki widok zasłaniają
Świat pod pierzynką
Zalega sennie
Rozpościerając się niezmiennie
W pustynię czasu
10-12-2010
nn
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Ma niebieskie oczy
Śliczne
Banalne?
Ale one od czasu do czasu rozbłyskują cudownym światłem
Zamieniają ją w małą dziewczynkę, która wciąż jest
ciekawa świata
Ciekawa miłości, oczekująca przygód, ufna i bezbronna
Beata
Dojrzała kobieta z duszą nastolatki
Dojrzałe, ruchliwe dłonie umykające moim spojrzeniom
Jest trochę speszona, zakłopotana
Nie mogę oderwać oczu
Nie mogę opanować pożądania
Przy niej ja staję się niecierpliwym młodzieńcem
Oczarowany jej widokiem
Ma w sobie tyle entuzjazmu, radości
Wydaje się, że mi sprzyja
Ale to może kobieca kokieteria?
Może to moja męska próżność
Chciałbym, żeby tak na mnie patrzyła,
Dzisiaj, jutro, kiedykolwiek…
Chciałbym…
Chciałbym usłyszeć jej przyspieszony oddech przy moim
uchu
Chciałbym poczuć jej ciepło, przytulić się do zroszonych
wilgotnych
zakamarków ciała
I poczuć jak moje serce mocno bije
Dla niej
I dla niej zdobywać świat, zrywać kwiaty na łące
I przetykać umywalkę w łazience
Chciałbym…
Chciałbym Cię oswoić, Beato
Krok po kroku
Żeby już potem nie było odwrotu
...od miłości
Pietrek

„Zębacz Ognisty”

„Nad brzegiem”
Nad brzegiem życia na ziemi, nie znając dnia i godziny
Śpiewamy pieśni radosne pełne żartów i śmiechów…
Co dzień inne zadanie i co dzień to samo pytanie…
„Dlaczego czuję SAMOTNOŚĆ, choć jesteś tak blisko mnie
PANIE?”

Szczerzy kły
z sopli lodu
zwisających u lampy
Poświatą złotą
oświetla cień
mroku nocy
Stoi smukły, wysoki
snop światła
spuścił z góry
Zęby lśnią
tysiącem skier
lodowego odblasku
Tylko patrzeć
jak kłapnie
tymi zębiskami
Jest opanowanym
stoikiem potwornym
spec w swym rodzaju
Od rzeczy świetlistych
niepokonany
Zębacz Ognisty

Stworzyłeś mnie i ochraniasz, przed ludzką nienawiścią
A we mnie nienawiść aż kipi i pełna lęku – już nie wiem,
Co robić, gdy ciągle umieram, co będzie, gdy zamknie się
Brama?
I mam cichą nadzieję, że nie zostawisz mnie samą…
Umarli moi znajomi, nowych znajomych poznaję…
A oni dziwią się bardzo, bo smutną pozostaję…
Na Twoje Ręce składam me serce poranione,
Bo ono jest przecież Twoje, bo ono przez Ciebie stworzone
„Urszula”

14-12-2010
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„Pogodne serce”
W moim pogodnym
sercu
miękka muzyka snu
jak świeżo spadłego
śniegu
niesłyszalna jak harmonia
niebieskich sfer

Dziewczyno z „Białej brzozy”
smutnej łzami natchnienia
Malowana na prawdę serca
Gwiazdami Nieba
Jesteś „tą” Dziewczyną
co daje nadzieję jutra
Wiatr od morza
Bursztyny na plaży
Kolorami to trzeba malować
Nadzieją
Janusz Grabias

8.IX.2012
Anna Baka
„Wakacyjna miłość”
Będziesz mi pachniał akacją
I wzruszał pączkiem róży
Będziesz wspomnieniem płomienia
Co spalić mógł od niechcenia
Będziesz zdziwieniem ogromnym
Że można paradoks odmienić
Sklarować co zaburzone
Strwożone serce utulić
BARBARA

Mira Skopowska
***
listy
ich tyle
to co
i tak jestem fragmentem
skrytego romansu bez
nazwy
Ciszy
groźnej
bo nadzwyczajnie
łomoce mi dusza
w niej nas czuję
Tak bardzo że aż Nie
pierwszy bierzesz
Sobie przestrzeń
nie trzeba dochodzić
odpowiedzi
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Mieć olej w głowie,
czyli dietetyczny lek na schizofrenię

M

oja historia będzie swobodnie opowiedzianą gawędą o poszukiwaniu zdrowia psychicznego. Sądzę, że wszyscy jesteśmy w tym podobni, wszyscy czegoś szukamy, ponieważ odczuwamy różne braki. To, że szukamy zdrowia psychicznego to czysty
przypadek, mogłoby nam brakować innych rzeczy, gdybyśmy byli
w skórze kogoś innego. Te braki są motorem do poszukiwania,
do działania, do aktywności, by znaleźć to, czego nam brakuje.
Jak obiecał nam Jezus, kto szuka, ten w końcu znajdzie. Gorzej
jak ktoś czując braki nie szuka odpowiedzi i zaspokojenia swych
potrzeb, wtedy te braki stają się destrukcyjne, obezwładniają go
i niszczą jego życie.
ierwszą definicją zdrowia psychicznego, z jaką się zetknąłem
to „praca, przyjaźń i miłość”, co wiązało się z właściwym kontaktem ze światem zewnętrznym, które owocować miało tym, że
miało się zaspokojone potrzeby biologiczne, bytowe (przez wynagrodzenie za pracę) i psychiczne (satysfakcja z relacji z ludźmi).
Tak funkcjonują zdrowi ludzie: mają pracę, przyjaciół i partnerów.
Ale żeby być tak funkcjonującym człowiekiem trzeba mieć sprawny organizm, by podołać codziennym obowiązkom pracy i spełniać się w relacjach z ludźmi. Najistotniejszą częścią organizmu
jest mózg.
odczas jednej z wizyt u mojego lekarza usłyszałem: „Pan ma
chory mózg i powinien pan zainteresować się tą częścią ciała,
by dużo wiedzieć na ten temat i pomóc sobie”. Potraktowałem
te słowa w pierwszym momencie jak obelgę, ale potem wziąłem
je sobie do serca i zacząłem drążyć temat, czytając popularnonaukowe książki medyczne. Z książek tych dowiedziałem się,
że współczesna medycyna jest medycyną objawową, to znaczy
zwalcza jedynie skutki choroby, nie likwiduje natomiast jej organicznej przyczyny. Dotyczy to także psychiatrii. Lekarz zajmuje się
pacjentem dopiero wtedy, gdy jest już naprawdę źle, gdy ma objawy kliniczne, natomiast niewiele robi się dla profilaktyki, dla zapobiegania chorobom i usuwania ich organicznych przyczyn. Niewiele, albo nic robi się dla uświadamiania chorego, że 70 procent
wszystkich chorób bierze się z niewłaściwej diety. Potem miałem
się dowiedzieć, że mózg nie jest tu wyjątkiem. Skupiłem się więc
w swych poszukiwaniach na mózgu, szukając każdego strzępu
informacji na temat jego składu chemicznego. Zacząłem bowiem
wyznawać zasadę, która mówi, że organizm powinien przyjmować z pokarmem te składniki, z których jest złożony. A więc krew
potrzebuje żelaza, ponieważ z żelaza składa się hemoglobina,
kości potrzebują wapnia,, z którego są zbudowane, włosy – krzemionki i tak dalej. W tamtym okresie wyczytałem o mózgu tylko
tyle, że ściany komórkowe komórek nerwowych zbudowane są
z kwasów tłuszczowych omega 3.
ierując się więc bardziej intuicją niż wiedzą zacząłem mniej
więcej rok temu zażywać codziennie kapsułki z dzienną porcją
tranu, który zawiera duże ilości kwasów tłuszczowych omega-3.
Wychodziłem bowiem z założenia, że tego właśnie składnika potrzebuje mój mózg. Potem się okazało, że intuicja mnie nie myliła,
bo po kilku miesiącach takiej „kuracji” lekarz obniżył mi znacznie
dawkę leków, dziwiąc się mojej tak dobrej kondycji psychicznej.
Po jakimś czasie zacząłem normalnie funkcjonować i moje problemy nie różniły się już wiele od problemów zdrowych, samotnych
i bezrobotnych ludzi. Zdrowie to podstawa – pomyślałem, a resztę można jakoś zdobyć własnym wysiłkiem. Dziś nadal szukam
pracy i partnerki, ale niedawno w moim życiu nastąpił pewien pozytywny wstrząs intelektualny, który rozbudził moją nadzieję na
całkowite wyzdrowienie i normalne, obfite życie wypełnione pracą
oraz życiem rodzinnym i towarzyskim.
ą nadzieją okazała się być zawartość książki Jean Carper
pt. „Nasz wspaniały mózg”, którą kupiłem tydzień temu. Jeden z rozdziałów tej książki poświęcony olejowi z ryb dosłownie
przybił mnie do fotela. Niestety, prawa autorskie nie pozwalają mi
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cytować tej książki, jednak streszczę we własnych słowach te
informacje, które mnie zafascynowały.
siążka ta potwierdziła moje intuicje na temat wpływu kwasów
tłuszczowych omega-3 na mózg ludzki i podała najnowsze
naukowe argumenty. Otóż mózg ludzki składa się z komórek
neuronowych, których ściany zbudowane są właśnie z kwasów
tłuszczowych, jakie człowiek musi przyjmować z pożywieniem.
Na styku tych ścian komórkowych oplatających wyrostki neuronów (aksonów i dendrytów) przemieszczają się nieustannie impulsy elektryczne, czyli odbywa się całe nasze życie umysłowe
i psychiczne. Pomyślny przebieg tych procesów, czyli całe nasze
zdrowie umysłowe i psychiczne zależy od elastyczności tych
ścian komórkowych otulających wnętrze komórki. Jeśli ściany
komórek nerwowych składają się z bardziej płynnego tłuszczu
(właśnie kwasu tłuszczowego omega-3 zawartego w rybach), impulsy są przekazywane błyskawicznie i bez przeszkód, z pełną
sprawnością; jeśli zaś są to tłuszcze „bardziej sztywne”, a więc
nasycone, pochodzące z takich pokarmów jak smalec, śmietana,
mleko, masło, margaryna czy choćby zbyt wiele tłuszczów nienasyconych omega-6 z większości olejów roślinnych, wtedy ściany komórkowe neuronów stają się również sztywne i dochodzi
w mózgu do zaburzeń, gdyż impulsy między neuronami są wtedy
przekazywane z opóźnieniem, albo wcale. Dochodzi wtedy nawet
do śmierci niektórych komórek nerwowych, skutkiem czego jest
brak koncentracji, obniżenie ilorazu inteligencji, a nawet choroby
psychiczne łącznie z depresją, chorobą Alzheimera i schizofrenią.
ajnowsza teoria metaboliczna chorób psychicznych na czele
ze schizofrenią zawarta w powyższej książce mówi, że ludzie
chorujący psychicznie mają upośledzony metabolizm kwasów
tłuszczowych i – by zachować zdrowie – potrzebują w diecie
o wiele więcej kwasów tłuszczowych omega-3; podobnie jak chorzy na cukrzycę mają zaburzony metabolizm cukrów i potrzebują
wstrzykiwać sobie insulinę.
iedy się o tym dowiedziałem, ze swojego jadłospisu wyeliminowałem margarynę, smalec i masło, a chleb smaruję majonezem, ketchupem, musztardą czy sosami pomidorowymi lub
na bazie majonezu. Zwiększyłem dawkę kwasów omega-3 i po
prostu kupiłem tran, którego piję łyżeczkę rano i wieczorem. Zaobserwowałem lepsze samopoczucie, spokój i jasność umysłu,
a przede wszystkim wyrównał mi się nastrój odpowiedni mojemu
wrodzonemu melancholijnemu temperamentowi. Stałem się bardziej sobą. Poradziłem też codziennie pić tran swojej znajomej,
która miała wahania nastrojów i też twierdzi, że z czasem nabrała
równowagi emocjonalnej.
statnio zdarzyło mi się być na jakiejś uroczystości, gdzie skusiłem się na sporą ilość ciasta. Ciasta, jak wiadomo, mają
w sobie dużo masła i margaryny oraz cukru. Po chwilowych przyjemnościach podniebienia następny dzień przeżyłem w męczarniach złego samopoczucia psychicznego i ociężałości umysłowej,
przez co prawie nic nie zrobiłem. Przy okazji pragnę zauważyć,
że wiele rzeczy w naszym życiu psychicznym nie zależy od woli
człowieka, ale od diety, bo nie wpływamy wolą na procesy chemiczne zachodzące w naszym mózgu, nie możemy kontrolować
naszych emocjonalnych stanów. Możemy jednak na nie wpływać
przez odpowiednią dietę.
ogatszy o tę praktyczną wiedzę i doświadczenie z optymizmem patrzę na swoją przyszłość. Jak powiedziała mi aktorka
grająca pielęgniarkę w najnowszym serialu TVN „Szpital”, kiedy
podczas kręcenia jednej ze scen leżałem na szpitalnym łóżku jako
pacjent statysta: „Od teraz będzie już tylko lepiej”. I tego nieustannego happy endu „już tylko lepiej” życzę wszystkim Czytelnikom.
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Bolesław Gargol

Psychologia na talerzu
Z

miana jest dla człowieka trudna, szczególnie zmiana dotycząca siebie samego. Rozważmy skąd bierze się ten trud. Początek to ziarenko niepewności, jakaś myśl, która uświadamia nam,
że potrzebujemy zmian. Może być ona spowodowana naszym
pragnieniem zmian, ale często bywa konsekwencją zewnętrznych
okoliczności. Co więcej, poszczególne kroki ku zmianom mogą
nie być dla nas atrakcyjne i warte uwagi, w przeciwieństwie do
osiągnięcia samego celu.

wodować fluktuacje motywacji w praktyce przejawiające się tym,
że wspomniana wyżej kobieta jednego dnia jest na diecie, drugiego do głosu dochodzi ja realne i zjada wszystko to, co sprawi jej
przyjemność, trzeciego dnia wypełniając swoje obowiązki w pracy
i w domu nie ma nawet czasu myśleć o swoich planach zmian,
gdyż obowiązki mają wyższy priorytet. Po drugie, zmiana kosztuje. Jej kosztem jest nasza energia, zasoby czy choćby czas. Popatrzmy na to holistycznie. Ważnym poczuciem w naszym życiu
jest świadomość siebie, to, że mamy poczucie, że jesteśmy sobą,
że mamy ciągłość w czasie, że lubimy pewne rzeczy w przeciwieństwie do innych. Te i wiele innych elementów składają się na
naszą tożsamość. Gdybyśmy my ludzie, mieli możliwość ciągłego
zmieniania siebie bez wysiłku, jak moglibyśmy zachować swoją
tożsamość? Moglibyśmy zmieniać się nieustannie, nie wiedząc
kim jesteśmy, nie mając poczucia siebie jako ciągle tych samych
osób, unikatowych osób.
aradoksalnie to, że zmiany nie są dla nas łatwe chroni nas
samych i daje nam poczucie bezpieczeństwa przez świadomość bycia wciąż tą samą osobą o pewnych cechach. W sytuacjach, kiedy zmiany są upragnione, konieczne lub potrzebne, tak
jak w przypadku zmiany stylu życia ze względów zdrowotnych,
powinniśmy docenić wagę wprowadzanych zmian. Na pierwszy
rzut oka wydaje się, że wystarczy podążać za kilkoma przepisami
na zdrowe życie, a szybko zmienimy nasze nawyki i osiągniemy
efekty. A przecież jemy od pierwszych chwil naszego życia. Jedzenie staje się w ciągu naszego życia czynnością automatyczną,
tak jak chodzenie czy wybierana pozycja do spania. Mamy silne
schematy behawioralne mówiące nam o tym co, kiedy i jak zazwyczaj jemy. Gdyby ktoś poradził nam pewnego dnia, byśmy zaczęli
chodzić w inny sposób, najpierw krok w prawo, potem w lewo,
tak, że od teraz powinniśmy chodzić zygzakiem, to ile czasu by
nam zajęło, by wygasić stare wzorce sposobu poruszania się
i wprowadzić nowe? Dokładnie tak samo jest ze stylem życia czy
jedzenia.
tym miejscu zadajmy sobie pytanie: Od czego zacząć proces zmian? Na początku uczciwie przyznajmy przed samym
sobą, że te zmiany są trudne i wymagają od nas wysiłku. Nie lekceważmy trudu, który nas czeka, bo będziemy tylko rozczarowani
i sfrustrowani, gdy spotka nas porażka. A czy przy nauce chodzenia zygzakiem nie zdarzałoby się nam czasem postawić kroku
na wprost? Jeśli od początku zdamy sobie sprawę, że czeka nas
projekt na całe życie, gdzie celem nie jest uzyskanie mniejszej
wagi, lecz zmiana swoich przyzwyczajeń, to łatwiej będzie nam
zaplanować swoje działania, znosić trudy zmian i w nich wytrwać.
soby, u których występują kłopoty z nadwagą i otyłością nie
wiedzą, kiedy są głodne. A czy Ty, drogi czytelniku, wiesz
czemu sięgasz po jedzenie? Często na przykład mylimy uczucie
głodu z pragnieniem. Sięgamy po jedzenie, gdy chce się nam pić
i odwrotnie, zajadamy lęki, stresy czy sprawiamy sobie jedzeniem
przyjemność. Drugim krokiem do zmiany stylu jedzenia jest obserwacja swoich odczuć, jeszcze bez wprowadzania zmian. Nauczmy się na nowo słuchać swojego ciała. Przypomnijmy sobie
jak to jest czuć głód, pragnienie. Zadajmy sobie pytanie dlaczego
sięgamy po to pożywienie, zanim wyciągniemy po nie rękę. Posłuchajmy tego, co nasze ciała mówią. Może przy okazji dowiemy
się czegoś o sobie? Taki pierwszy krok na drodze do zmian. Przecież nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.

rys. Anna Baka

P

P

rześledźmy ten proces na przykładzie chęci zmian, które pojawiły się u pewnej kobiety i dotyczyły redukcji wagi oraz zdrowego sposobu odżywiania. Jej nadwaga zaczynała prowadzić do
negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Z tego powodu odezwało się ja idealne kobiety, które mówi jej, że chce być zdrowa
oraz chce jeść więcej warzyw i zacząć codzienne biegać. Jednak
cały czas pozostaje ona tą samą kobietą, jeszcze się nie zmieniła, chciałaby być już szczupła i zdrowsza, ale nie ma ochoty podejmować wysiłku, który miałby ją do tego doprowadzić. W dalszym ciągu lubi słodycze i spędzanie czasu na czytaniu książek
w łóżku. I może nawet oba ja tejże kobiety mogłyby dojść do
porozumienia, gdyby nie odezwała się trzecia część jej samej,
mówiąca: powinnam gotować dla swojej rodziny, muszę o nią zadbać i nie zmieniać im z dnia na dzień jadłospisu, poza tym mam
dużo pracy, a ona jest ważniejsza niż gotowanie zdrowych potraw.
Wszystkie trzy części jej samej mają inne cele oraz pragną innych
rzeczy. Ja idealne jest wizją tego, jaką osobą chciałaby być, pragnie osiągnąć cel, jakim jest bycie zdrowszym i tym samym chce
zmian. Ja realne nadal chce jeść swoje ulubione przysmaki oraz
spędzać czas czytając, natomiast ja powinnościowe przypomina
o obowiązkach, które powinna spełniać i że wśród wielu równie
ważnych spraw zmiana trybu życia jest kolejną z nich. Zastanawia
się jak ma znaleźć przestrzeń dla zmian.
ależy tu podkreślić dwie istotne kwestie. Po pierwsze, te trzy
części, które są w każdym z nas, pragną różnych rzeczy, często się wykluczających, co powoduje konflikt wewnętrzny. Konflikt
ten sprawia, że nawet podczas wprowadzania zmian sami się sabotujemy. Dochodzą do głosu różne części nas samych i zmiany
stają się trudniejsze. Występujący konflikt wewnętrzny może po-
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Jadwiga Wojnicka
psycholog, psychodietetyk
Środowiskowy Dom Samopomocy
Kraków
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Mieszkania chronione

M

ieszkania chronione, w szczególności dla osób z zaburzeniami psychicznymi, są formą pomocy społecznej
wspierającej osoby chore w ponownym
i stopniowym powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie.
soby chore na schizofrenię po zakończeniu leczenia szpitalnego potrzebują wsparcia w dokończeniu leczenia
w ośrodku dziennym, przy czym okazuje
się, że dom rodzinny nie jest miejscem,
w którym chory może otrzymać najlepsze wsparcie w powrocie do zdrowia. Na
schizofrenię zapadają ludzie młodzi, zaczynający swoje dorosłe życie. Choroba
w brutalny sposób przerywa ich dotychczasowe relacje rodzinne i społeczne.
Zwykle po zakończeniu leczenia szpitalnego młody człowiek wraca do domu,
w którym rodzina pełna jest często wygórowanych oczekiwań, co prowadzi do
napięć, ciągłych rozczarowań i poczucia
braku akceptacji. W wielu przypadkach
występuje także postawa nadopiekuńczości ograniczająca inicjatywę osoby
chorej. Z drugiej strony zauważana jest
postawa braku zainteresowania ze strony
bliskich, skreślenia osoby chorej, oskarżanie jej o lenistwo czy brak mobilizacji,
oraz wstyd przed postawami społecznymi
wynikającymi z braku zrozumienia i tolerancji. Stąd też dla wielu osób po kryzysie
psychotycznym powrót do samodzielnego funkcjonowania możliwy jest jedynie
poza domem rodzinnym.
d połowy lat 90. wiele organizacji pozarządowych funkcjonujących w Lublinie zgłaszało konieczność uruchomienia mieszkań chronionych dla osób, które
nie wymagają całodobowej opieki, a jedynie wsparcia w powrocie do samodzielnego funkcjonowania. Taka możliwość
pojawiła się z chwilą, gdy miasto Lublin
przejęło budynek od Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych, który przygotowywano do uruchomienia domu pomocy
społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych. Z wygospodarowanych
środków dobudowano część B budynku,
w której zlokalizowano 19 mieszkań chronionych dla 39 osób. W budynku znajduje się 15 mieszkań dwuosobowych,
3 mieszkania 3-osobowe oraz jedno
mieszkanie tzw. interwencyjne. Wszystkie mieszkania mają oddzielne wejście,
są wyposażone w aneks kuchenny, łazienkę oraz balkon. Dla osób z niepełnosprawnością fizyczną dostępna jest winda. W każdym mieszkaniu zainstalowana
jest sygnalizacja przeciwpożarowa oraz
instalacja przyzywowa. Mieszkańcy mają
do dyspozycji świetlicę, w której odbywają się zajęcia popołudniowe indywidualne
i grupowe, zebrania społeczności, prowadzone są kursy i szkolenia, mają dostęp
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do kaplicy i sali konferencyjnej przeznaczonej do organizacji imprez oraz kursów
czy szkoleń w większych grupach. Duże
znaczenie ma także lokalizacja budynku
w sąsiedztwie lasu, z własnym parkingiem dla samochodów, dużym ogrodem
dostępnym dla mieszkańców. Z uwagi na
znaczne zainteresowanie zamieszkaniem
w mieszkaniach osób z zaburzeniami
psychicznymi lub po leczeniu psychiatrycznym, mieszkania przeznaczone są
głównie dla tych osób.
raca z mieszkańcami mieszkań chronionych przy ul. Ametystowej 22 w Lublinie koncentruje się na przywracaniu
umiejętności funkcjonowania społecznego zaburzonego ze względu na deficyty
powstałe wskutek przebiegu choroby. Nacisk położony jest na rozwijanie wiedzy
i sposobów radzenia sobie z chorobą,
z podkreśleniem konieczności systematycznego leczenia farmakologicznego.
Wraz z organizacjami rekomendującymi
prowadzone są treningi umożliwiające
poprawę higieny osobistej i czystości
otoczenia, planowanie wydatków czy gospodarowania swoimi finansami. Zajęcia
programu rehabilitacyjnego mają również
za zadanie przywrócenie umiejętności
planowania struktury dnia, organizację
czasu wolnego. Organizowane zajęcia
grupowe po południu, w czasie weekendów mają duże znaczenie terapeutyczne,
bowiem zapobiegają tendencjom do izolowania się, poprawiają komunikację i relacje interpersonalne w grupie.
nnym ważnym aspektem pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi jest
rozwijanie aktywnej postawy życiowej
i ich zaradności poprzez naukę podstawowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, takich jak prowadzenie
gospodarstwa domowego (planowanie
wydatków, zakupów itp.), kształtowanie
prawidłowych relacji międzyludzkich i wewnątrzrodzinnych.
stotne znaczenie przywiązujemy do treningu umiejętności w załatwianiu spraw
w instytucjach i urzędach, a także motywowania do poszukiwania i kształtowania
odpowiednich postaw w wykonywaniu
pracy zarobkowej. Realizowane one są
dzięki pomocy w uzyskaniu nowego zawodu, poprzez motywowanie do udziału
w kursach zawodowych i szkoleniach.
ałożenia
programowe
obejmują
kształtowanie wiedzy i umiejętności
w zakresie samoobsługi poprzez: dbałość
o zdrowie i higienę osobistą w tym wiedzę
o konieczności leczenia farmakologicznego i systematycznym przyjmowaniu
leków, dokonywanie zakupów, opracowywanie jadłospisów i przygotowanie posiłków, sprzątanie, pranie, naukę rozsądnego gospodarowania budżetem domowym,
załatwianie spraw urzędowych. Ważnym
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zadaniem jest też rozwój umysłowy
i kształtowanie pozytywnego stosunku do
zdobywania wiedzy, czyli motywowanie
do zdobywania wiedzy i dobrego przygotowania zawodowego, rozwijanie indywidualnych zainteresowań czy udział w życiu kulturalnym. Kolejną ważną kwestią
jest życie rodzinne. a w nim: wykorzystywanie pozytywnych wzorów życia rodzinnego, podtrzymywanie więzi z rodziną
i organizowanie z udziałem rodzin uroczystości o charakterze integracyjnym.
Liczy się także życie społeczne, czyli
przyswajanie norm moralnych i stosowanie ich w życiu codziennym, uczenie rozpoznawania i nazywania swoich emocji
oraz ich wyrażania w sposób akceptowany społecznie, uczenie optymalnego wykorzystania czasu wolnego i profilaktyka
uzależnień.
pracy z osobami z zaburzeniami
psychicznymi bardzo ważne znaczenie ma właściwa współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi rekomendującymi rezydentów do mieszkań
chronionych a asystentami osób niepełnosprawnych realizującymi programy
usamodzielniania w miejscu ich zamieszkania. Indywidualny Program Usamodzielniania jest tworzony we współpracy
pomiędzy asystentami osób niepełnosprawnych, przedstawicielami organizacji rekomendujących oraz mieszkańcem,
którego program dotyczy. Praca nad usamodzielnianiem prowadzona jest wielokierunkowo:
– po pierwsze opiekun usamodzielniania
w organizacji rekomendującej, który przekazuje istotne informacje mieszkańcowi
poza jego miejscem zamieszkania;
– po drugie praca asystentów w miejscu
zamieszkania;
– po trzecie zajęcia treningowe w świetlicy w czasie wolnym, tj. w weekendy
i święta.
cisła współpraca pomiędzy specjalistami z organizacji rekomendujących
a jednostką prowadzącą mieszkania
chronione daje odpowiednie wsparcie
w zakresie prawidłowego funkcjonowania
mieszkańca w środowisku społecznym,
zgodnie z uznanymi i obowiązującymi
normami społecznymi, a realizacja IPU,
uzgodnionego, opartego na wnikliwej diagnozie i rozłożonego w czasie daje duże
szanse na zapobieganie nawrotom choroby.
e względu na zróżnicowane środowisko pochodzenia mieszkańców, zaawansowanie choroby i doświadczenia
życiowe Indywidualne Programy Usamodzielniania mają odmienne tempo realizacji uwzględniające wszystkie sfery wymagające reedukacji społecznej.
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Mirosław Węgrzyn
Lublin

Każda podróż zaczyna się
od pierwszego kroku
„Niewidzialna granica”

Gdy patrzę przez okno widzę piękny świat,
Słońce i drzewa, które porusza wiatr.
Widzę młodych ludzi, widzę starca z brodą,
A w oddali bawią się dzieci, wesoło gaworząc.
Gdy mijają miesiące, widzę pory roku,
Czasami się zakręci łza w moim oku.
Jednego deszczowego dnia, pytam siebie dlaczego zmarnowałem kilka młodych lat,
Tkwiąc ciągle w pustym domu, niczym w celi bez krat.
Już wiem…
Zbudowałem mur i granicę, pomiędzy schizofrenią a prawdziwym życiem.
I nagle budzi się we mnie głęboka tęsknota,
Za Bogiem, którego trzeba wielbić, za ludźmi, których trzeba
kochać.
Będę kochał od teraz, bo jutro niepewne,
Nie mogę biernie czekać na słońce, gdy w moim życiu są
wciąż burze ulewne.

z tego, co zobaczyłem. Zobaczyłem otyłego, niepewnego swojej
wartości, siwiejącego człowieka około trzydziestki, który boi się
świata. W związku z tym obrazem przypomniało mi się jedno z kazań znanego księdza, w którym to opowiedział on o łabędzicy, która nie wiadomo dlaczego w pewnym momencie zaczęła dziobać
swoje dziecko. A ona chciała nauczyć je latać…
en samodzielny wyjazd traktuję jako stoczoną bitwę z własnymi lękami, pomimo których podjąłem decyzję, że zrobię to,
czego tak bardzo się obawiam. To jest dopiero mój pierwszy krok
do zdrowia, ale jakże ważny. Mam jeszcze wiele niezrealizowanych planów i marzeń. W chwili obecnej wiem, że muszę zaufać
Bogu, który jest zawsze przy człowieku, szczególnie cierpiącym,
a wtedy w moim życiu będą się działy cuda. Te wspaniałe wydarzenia (cuda) cały czas się dzieją, tylko ja często ich nie dostrzegam. Wielu ludzi gra w lotto, łudząc się, że wygrają, nie zdając
sobie sprawy, że jeden telefon, jeden odważny krok wystarczy,
żeby zostać milionerem – duchowym milionerem.
ziękuję Bogu za te cztery dni, które mnie odmieniły. Jestem
przekonany, że owoce z tej podróży będę zbierał do końca
życia.
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Szymon Kuśnierz
Bierutów

Gdy więc idziesz złą ścieżką, drogi przyjacielu, nie wszystko
jeszcze stracone,
Musisz z niej jednak zawrócić, aby pójść we właściwą stronę.
Szymon Kuśnierz
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d 8 lat choruję na schizofrenię paranoidalną. Zachorowałem
w wieku 20 lat pod koniec Studium Policealnego, w którym
uczyłem się zawodu technik informatyk. Byłem trzy razy na oddziale stacjonarnym i dwa razy na oddziale dziennym. Przez te
8 lat było mi ciężko w sensie objawów chorobowych. Miałem
ogromne lęki, rzadko wychodziłem z domu, a do tego jestem otyły. Wydawało mi się, że nikt mnie nie chce znać z powodu mojej
choroby, że wszyscy (oprócz mojej mamy) ode mnie się odwrócili. Jednak ostatnio splot wydarzeń (dzisiaj jestem przekonany,
że to było działanie Boże) sprawił, że poczułem się lepiej, na tyle,
że postanowiłem sam gdzieś pojechać, aby przełamać swoje lęki
i ograniczenia. Wybrałem się do Biskupowa, do benedyktynów.
Miałem obawy, jak zostanę przyjęty przez zakonników i wątpliwości, czy ten pobyt może coś zmienić w moim życiu. Te cztery dni
minęły mi bardzo szybko i dopiero teraz, kilka dni po przyjeździe
do domu, powoli dociera do mnie, co tak naprawdę się stało.
akonnicy okazali się wspaniałymi ludźmi. Pokorni, pogodni,
po prostu serdeczni. Pomimo tego, że dwie doby mieszkałem
sam w domu gości, nie odczuwałem większych lęków. Rano budził
mnie śpiew ptaków. Podczas tego pobytu uczestniczyłem w życiu
zakonników. Pomagałem w pracy, uczestniczyłem w modlitwach.
Jeden z benedyktynów okazał się wspaniałym towarzyszem
w rozmowach o moim życiu. Dał mi tyle serca, tyle nadziei, ile
mój własny ojciec nie dał mi przez te 8 lat choroby. Inny zakonnik,
wydawało mi się, że przez cały mój pobyt traktuje mnie z ironią.
Dzisiaj mam świadomość, że ten człowiek postawił przede mną
lustro, a ja przeglądając się w nim byłem bardzo niezadowolony

rys. Jolanta Szkudlarek
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Konferencja
„Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie.
Trójprzymierze”
Kraków, 16-17 listopad 2012 r.

M

ijający już rok 2012 przyniósł wiele
ważnych wydarzeń zw. z tzw. schizofrenią. Jednym z nich była VII już odsłona
konferencji „Schizofrenia – różne konteksty, różne terapie”. Hasłem przewodnim
tej edycji było „Trójprzymierze”, czyli połączenie trzech perspektyw: pacjenta, rodziny oraz terapeuty. I właśnie od wykładu
podnoszącego „Znaczenie trójprzymierza”,
wygłoszonego przez Juliana Leffa1, rozpoczął się pierwszy dzień konferencji.
kótce po tym nastąpiło otwarcie
pierwszej sesji, zatytułowanej „Trzy
perspektywy”, a moderowanej przez Andrzeja Cechnickiego. Różne układy odniesienia zaprezentowali odpowiednio: Dorota Dużyk-Wypich, Jolanta Gierduszewska
i Bogdan de Barbaro. Pierwsza prelegentka koncentrowała się na tym, w jaki
sposób pacjent postrzega własną rodzinę
i swojego terapeutę. Następnie głos zabrała współzałożycielka istniejącego od 16
lat Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Wzajemna Pomoc” w Radomiu
(współpracującego obecnie ze stowarzyszeniem krakowskim).
rof. de Barbaro w swoim wykładzie
skupił się przede wszystkim na komunikacji. Zwrócił uwagę na to, że odpowiednia jej forma pozwala na realny dialog (właśc. trialog), a w związku z tym wypowiedzi
nie mogą być przemocowe (np. oskarżycielskie), ale nacechowane empatią,
otwarciem na wewnętrzny świat drugiego
człowieka, połączone ze wzajemnym zaciekawieniem (odpowiedni „kąt otwarcia”
zakłada nie bycie zbyt aktywnym i stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa). Dotyczy to
oczywiście każdej ze stron! Jeśli zabraknie
tego otwarcia w punkcie skupienia wszelkich interwencji – w pacjencie – trudno
o skuteczną terapię i zdrowe relacje z rodziną i innymi ludźmi. Choroba nie zwalnia
z postawy ku Innemu; wydaje się wręcz,
że brak takiej postawy może spowodować
inny brak – postępów w leczeniu.
przerwie nastał czas na lunch. Warto w tym miejscu nadmienić, że za
catering – bez wątpienia wysokiej jakości
– odpowiadała firma społeczna COGITO.
o zapełnieniu żołądków przyszedł czas
na zapełnienie głów, tym razem nie tyl-

ko wiedzą, ale i nowymi umiejętnościami.
Mowa o dwugodzinnych warsztatach; do
wyboru było pięć. Największym zainteresowaniem cieszył się niewątpliwie warsztat naszego gościa z Anglii. Zaprezentował on na nim nowatorską, by nie rzec:

Terapeuta, już we własnej osobie, dyskutuje z przekonaniami pacjenta nt. głosów.
Taka interwencja okazuje się zaskakująco
skuteczna, czasami nawet po drugiej sesji
(choć przewidywanych jest sześć) pacjenci pozbywają się objawów towarzyszących

foto Gerard Banach

W

P

W
P

Profesor emeritus Instytutu Psychiatrii w Londynie, autor
m.in. „Family Work for Schizophrenia: A Practical Guide”
(„Rodzinna praca nad schizofrenią: praktyczny przewodnik”), specjalizujący się także m.in. w ewaluacji interwencji
psychospołecznych.
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na zdjęciu od lewej członkinie Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” Kraków
Barbara Banaś oraz Dorota Dużyk-Wypich
rewelatorską terapię schizofrenii własnego
autorstwa, „Avatar Therapy”2, mającą na
celu wyeliminowanie omamów głosowych.
W terapii biorą udział ‘trzy’ osoby. Trzy
w cudzysłowie, ponieważ jedną osobą jest
pacjent, zaś terapeuta… dwiema: z jednej
strony jest sobą, czyli terapeutą, ale poza
tym gra rolę ‘awatara’. Wygląda to następująco. W jednym pomieszczeniu jest
pacjent, a w drugim terapeuta. Komunikacja odbywa się poprzez komputery. Przy
użyciu nowoczesnego oprogramowania
modyfikuje się głos terapeuty (w roli ‘awatara’) oraz dobiera się do tego głosu obraz (rodzaj portretu pamięciowego). W ten
sposób ‘głosy’ pacjenta materializują się
w postaci przetworzonego głosu terapeuty
i wygenerowanej komputerowo animacji.
2
Nazwa ta kojarzy się współcześnie głównie z głośnym filmem Camerona, jednakże przy próbie jej zrozumienia najlepiej sięgnąć do źródeł, czyli starożytnych Indii. Sanskryckie
słowo avatara oznacza ‘zstąpienie’; jest więc awatar zwierzęcym lub ludzkim wcieleniem boga. Przenośnie słowo to
oznacza kompletne ucieleśnienie się w kimś jakiejś idei.

im przez lata!
rugi dzień konferencji otworzył prof.
de Barbaro, który tym razem wcielił
się w rolę moderatora dyskusji pomiędzy
przedstawicielami trzech podejść w psychoterapii. Irena Namysłowska, reprezentująca ujęcie systemowe, podkreślała ważkość budowania dialogu z rodziną, a przy
tym tworzenia się swoistej więzi; zwracała
uwagę na specyfikę podejścia systemowego, zwłaszcza na myślenie cyrkularne zamiast prostego przyczynowo-skutkowego.
To pierwsze bierze pod uwagę cały system
(sic) wzajemnych wpływów, np. nie tylko
to, że matka wpływa na dziecko, ale także to, że dziecko wpływa na matkę, przez
co matka sama się zmienia i wpływa już
w inny sposób na dziecko i partnera, etc.
Jeżeli zaś chodzi o powstawanie objawów,
trzeba zwrócić uwagę na ich znaczenie dla
każdej osoby w rodzinie; to wszystko pozostaje w związku z kontekstem i konkretnym zadaniem, przed którym staje rodzina
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jest uwolnienie pacjenta od poczucia winy,
co ma szczególne znaczenie w wypadku
pacjentów molestowanych w dzieciństwie.
Tacy pacjenci Leffa dochodzili podczas terapii do odkrycia, że głosy w ich głowie są
tak naprawdę głosami ich prześladowców.
Cezary Żelichowski znalazł w wypowiedzi
prof. Leffa analogie do metody, którą się
posługuje (w psychoanalizie objaw zawiera fragment często traumatycznej historii
pacjenta).
statnia sesja zawarła wystąpienia Joanny Hauser, Przemysława Bieńkowskiego i Jerzego Samochowca. Pierwsze
i trzecie koncentrowały się na badaniach
genetycznych i związanych z tzw. markerami. Nie pojawiły się jednak zadowalające
rozstrzygnięcia tych kwestii, co świadczy
o problematyczności biologicznego podejścia do psychoz i o konieczności dalszych
badań. Drugi z ww. prelegentów wymienił
dodatkowo różne grzechy farmakoterapii, do których należą m.in. wygórowane
oczekiwania wobec leków, niewiedza,
niecierpliwość i skłonność do równoczesnego stosowania kilku preparatów. Prof.
Bieńkowski odnotował, że to nie lek leczy,
a lekarz; pokpiwał przy tym następująco:
„Dlaczego utarło się, że leki przeciwpsychotyczne mają leczyć schizofrenię? Nie
wiem”.
onferencję zamknął prof. Jacek Bomba. W tym miejscu zawrę jednak
własne podsumowanie, w dużej mierze
zresztą zbieżne z tym ostatnim. Otóż nie
wiadomo nadal, czy – wspomniana na początku – ‘brzydka panna’ w ogóle istnieje,
a jeśli nawet tak, to nadal nie znamy jej
tożsamości. Podejścia skrajnie biologiczne
odchodzą do lamusa; nie musi to jednak
oznaczać, że nie będzie sensownych badań w tym paradygmacie. Idzie bardziej
o smutną dla ‘tradycyjnej’ psychiatrii i redukcjonistycznego biologizmu obserwację,
że… niewiele z tego praktycznych zastosowań i pożytecznej wiedzy w kontekście
leczenia psychoz. Jednakże profesjonalna
psychoterapia (głównie ta oparta na psychoanalizie lub psychoterapii systemowej)
leczy. Nie zawsze, nie każdego do końca,
ale niewątpliwie pomaga i daje nadzieję na
wyzdrowienie. Najważniejsze jest przy tym
to, że skuteczność tego rodzaju interwencji
zależy w ogromnej mierze od owej Trójcy:
pacjenta, jego bliskich i terapeuty oraz od
ich współdziałania i budowanej przez terapeutę więzi.

foto Gerard Banach
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na fotografii od lewej prof. Bogdan de Barbaro (Kraków),
dr n. med. Cezary Żechowski (Warszawa), prof. Julian Leff (Londyn)
oraz prof. Irena Namysłowska (Warszawa)

(np. dojrzewanie dziecka czy próba opuszczenia przez niego ‘gniazda rodzinnego’).
Cytując prof. Namysłowską: „objawy chorego na schizofrenię są częścią rodzinnej
transakcji i mogą być przez tę transakcję
podtrzymywane, same ją podtrzymują, ale
nie muszą być przez nią wywoływane”.
Reprezentant podejścia psychoanalitycznego, Cezary Żechowski, dostrzegł z kolei
pewne niebezpieczeństwo budowania więzi z pacjentem i kładł nacisk na stwarzanie
w relacji poczucia bezpieczeństwa. Dopiero wtedy możliwe jest badanie wewnętrznego świata pacjenta. Jednocześnie
osoba pomagająca przeszkolona w psychoanalizie tym się różni od innych pomagających, że posiada umiejętność ciągłego
analizowania własnych uczuć i myśli3.
astępnie prof. de Barbaro zadał rozmówcom pytanie o ograniczenia metody, stwierdzając przy tym, że „dojrzała
metoda to taka, która jest świadoma swoich ograniczeń”. Przedstawicielka terapii
systemowej wolała mówić nie tyle o ograniczeniach różnych metod, co o ich łączeniu i pracy zespołowej. W leczeniu osób
cierpiących na schizofrenię wskazane
jest uwzględnienie szerszego kontekstu
i dopasowanie planu leczenia do potrzeb
pacjenta i jego rodziny. Reprezentant
szkoły psychoanalitycznej uwypuklił różnego rodzaju zagrożenia w pracy terapeuty.
Wymienił m.in. nieprzemyślane stosowanie interpretacji wynikające z bezsilności
terapeuty, skupianie się tylko na sferze poznawczej pacjenta lub tylko na objawach.
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3
Co jest związane z tzw. przeciwprzeniesieniem, czyli nieświadomą reakcję analityka na prezentowane przez pacjenta przeniesienie (które z kolei stanowi odwrócenie ww.)

Dlatego niezbędne jest nieustanne monitorowanie przebiegu swojej pracy i siebie
jako terapeuty (nie tylko w ramach superwizji). W tym miejscu do głosu wrócił Julian
Leff, który podkreślił złudność przekonań
o omnipotencji terapeuty i zauważył, że
są chwile, w których musi on pogodzić się
z myślą, że jego pacjent może uzyskać
lepszą pomoc od innego terapeuty, nawet
jeśli ten wywodzi się z innej szkoły terapeutycznej. Przyznał również, że to, co
wypływa w czasie terapii, jest wspólnym
konstruktem pacjenta i terapeuty. Wtedy
tylko – to już słowa Bogdana de Barbaro
– interpretacja nie staje się indoktrynacją.
Zdaniem Ireny Namysłowskiej konieczne jest dotknięcie problemu, nie zawsze
uświadomionego, poczucia winy (szczególnie u rodziców), zaś interpretacje (podstawa psychoanalizy) nie są tak ważne jak
rozmowy.
ość z Anglii przypomniał o istnieniu dowodów na to, że pewne wczesnodziecięce traumy, takie jak np. wykorzystanie
seksualne, przemoc domowa i odtrącenie
emocjonalne ze strony rodziców, jak również prześladowanie przez rówieśników,
mogą wpływać na rozwinięcie się objawów
psychotycznych. Tę nić przyczynowo-skutkową łączy znane z psychoanalizy pojęcie
superego4 , które wzrastając do olbrzymich
rozmiarów może wywołać nadmierny krytycyzm, a omamy słuchowe stają się jego
zewnętrznym przejawem. Dlatego głównym zadaniem avatar therapy jest zmiana
tego, co pacjent o sobie myśli. Niezbędne
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Nieświadomie funkcjonująca sfera osobowości, obejmująca wykształcone w toku wychowania normy, zasady społ.
i wartości
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Krzysztof Dyga
student psychologii UJ
Kraków
Za pomoc w koniecznym skróceniu tekstu
dziękuję mgr Beacie Sieradzkiej
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amięta swój rozpaczliwy krzyk: NIEEEE!!!... kiedy matka
oddawała ją do szpitala. Było to po rozmowie z psychiatrą,
który uznał, że jest niebezpieczna dla siebie. Powiedziała mu, że
NIE CHCE ŻYĆ. I należała do tych szczęściarek, dla których od
razu znalazło się miejsce na oddziale kliniki psychiatrycznej. Jednak ona w żaden sposób nie umiała tego pojąć jako szczęście.
Pierwsze wrażenie, które ją przeraziło, to widok okna z kratami.
I mężczyzna stojący godzinami pod zegarem, nie ruszający się z
miejsca. Przydzielono jej łóżko. Nie sądziła, że to będzie jej azyl,
że będzie do niego uciekać przed wszystkimi nieszczęściami tego
świata. Zaaplikowano jej Haloperidol. Organizm protestował jak
mógł. Zaczęła jej schodzić skóra z rąk. W drugim dniu pobytu,
wieczorem, słuchała przez ścianę telewizora. I słyszała tylko pojedyncze wybrane słowa: śmierć, zabójstwo, morderstwo. A skoro słyszała te słowa, stwierdziła, że jest niebezpieczna dla ludzi.
Następnego dnia wstała rano około godziny piątej i POSTANOWIŁA SIĘ ZABIĆ. Znalazła dwa druty. Wsadziła je do kontaktu
w dyżurce pielęgniarek, wcześniej zamknąwszy drzwi od środka.
Czekała na skutek. Szarpnęło ją trochę, ale właściwie nic się nie
stało. Tymczasem pielęgniarki wyważyły drzwi i zapobiegły nieszczęściu.
nalazła się w najtragiczniejszej sytuacji, w jakiej człowiek, w
swej obecności we Wszechświecie, może się znaleźć. BYĆ
ALBO NIE BYĆ! – rozrywało jej duszę! Znalazła się na krawędzi istnienia, na ekstremalnej huśtawce: ŻYCIE-ŚMIERĆ-ŻYCIE-ŚMIERĆ-ŻYCIE… Wzajemnie wykluczające się ogniwa
absurdalnego łańcucha kondycji człowieka. Ponieważ w stanie,
w jakim była, nie miała ochoty się myć, personel zmusił ją do kąpieli. Pomyślała, że jeśli ma w sobie prąd, to wskutek reakcji z
wodą, zostanie co najwyżej sparaliżowana! A przecież CHCIAŁA
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SIĘ ZABIĆ! Broniła się więc rękami i nogami, szamotała się, wyrywała. Jednak pielęgniarki były bezlitosne. Ablucja przebiegła
bezpiecznie. Po kilku godzinach zauważyła, że ktoś nie zamknął
drzwi na oddział. Wyszła. Znalazła się w pomieszczeniu bez krat
i z otwartymi oknami. Stanęła na parapecie. Ostatkiem krytycyzmu stwierdziła, że skok z drugiego piętra, na którym mieścił się
oddział, również nie pozbawi jej życia. Spowodowałby jedynie
najwyżej kalectwo. Tymczasem pielęgniarka zaniepokoiła się nieobecnością Beaty. Weszła, kiedy Beata właśnie schodziła z okna.
Na pytanie pielęgniarki co tutaj robi odpowiedziała nie bez sarkazmu: „Chcę po raz ostatni popatrzeć na świat bez krat”.
Sali gdzie przebywała, była dziewczyna, która leżała na desce. Okazało się, że dwa dni wcześniej skoczyła ze schodów w tym samym celu, w celu pozbawienia się życia. Przeżyła. Uszkodziła sobie jedynie kręgosłup. Beata nie przypuszczała
wówczas, że ta dziewczyna, po latach, stanie się jej jedną z najlepszych przyjaciółek. Ot paradoks kondycji ludzkiej! Zbratała je
WOLA NIEISTNIENIA!
onieważ nie chciała brać leków, dwie pielęgniarki trzymały ją
pod ręce, a trzecia aplikowała zastrzyk w pośladek. Po próbie samobójczej z drutami próbowała jeszcze podciąć sobie żyły.
Na kilka dni w stołówce zniknęły noże. Gdy próbowała się zabić,
„zapomniała” o matce, o najbliższej osobie. Doktor de Barbaro zabronił jej przychodzić do córki, sądząc, że zbyt intensywny kontakt
źle wpłynie na Beatę. I gdy matka w końcu przyszła i zobaczyła
córkę, nie mogła na jej widok powstrzymać łez. Psychiatra, będąc
świadkiem tej sytuacji, zdecydował, aby matka od tej chwili miała wolny wstęp na oddział. Matka pracowała do godziny 15:30.
O 16:00 była codziennie punktualnie w klinice. Gdy mijała 16:15
Beata wpadała w popłoch. Przed każdą wizytą wstawała z łóżka
i malowała się. Panicznie bała się Kobierzyna. Kiedyś zobaczyła
trzech salowych i była przekonana, że idą po nią. Do matki bez
przerwy mówiła, aby ją wzięła do domu, gdyż boi się „Houston”
[żargonowa nazwa Szpitala im. Babińskiego]. W końcu matka
stwierdziła: „Przecież już jesteś w szpitalu psychiatrycznym, po
co ci inny”.
dręką były dla niej psychoterapie. Przez kilkanaście spotkań
uporczywie milczała. Aż w końcu się otwarła. Opowiedziała,
jak chłopak, którego kochała, na jej oczach współżył z koleżanką.
To była iskra, która wywołała pożar [czytaj: psychozę]. Nie chciała
jeździć na wycieczki, bo uważała, że są tylko po to, by ją zawieść
do Kobierzyna.
idziała tylko czarny kolor. Naprzeciwko niej leżała dziewczyna w czarnym swetrze, czarnych spodniach i robiła na
drutach czarny sweter. Uznała, że to nie może być przypadek.
róbowano na niej wiele leków. Na żaden „nie szła”. Aż pojawił
się na rynku Leponex, szwajcarski lek, który okazał się zbawienny. Hospitalizacja trwała pół roku. Matka załatwiła jej na studiach urlop dziekański. Koleżanki i koledzy z roku niepokoili się co
się z nią stało. Matka powiedziała im, że córka pojechała do Rabki
na ulicę Leśną 4, nie sądząc, że oni tam pojadą. W Rabce była
ulica Leśna, ale oni, oczywiście, wrócili z niczym.
owoli wracała do zdrowia. Zaczęła wychodzić na przepustki,
ale unikała przyjaciół. Całe szczęście, że żyła matka. Lekarz
w epikryzie napisze później, że pacjentkę cechował symboliczny związek z matką. Między innymi dzięki Leponexowi wyszła na
prostą. Wróciła na studia. Piętno choroby psychicznej pozostało
w niej jednak na zawsze.
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Bogusława Skimina
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Schizofrenia? Można ją pokonać
Moje życie może nie było łatwe.
Tyle trudnych wydarzeń i dni.
Tyle lęku. Tyle myśli o śmierci i łez.
Jednak żyję nadal, może
Już więcej kochana.
Najgorsze chyba już za mną.
Te wszystkie złe dni.
Kiedy bałam się żyć.

W

życiu różnie jest. Raz jest dobrze, raz jest źle. Ale wszystko możliwe dla tego, kto wierzy. Wielu w trudnych warunkach, sami wydają na siebie wyrok śmierci. A tu siostra
Faustyna pisze, by w cierpieniu być wytrwałym, gdyż wszystko
przeminie. To jest mądre, gdyż niesie nadzieję, że życie ludzkie
ma sens. Trzeba tylko, by ludzie wzajemnie sobie pomagali.
Trzeba także nauczyć korzystać się z tej pomocy, by uczyć się
ufać drugiemu człowiekowi, by mieć lepszy obraz siebie, ludzi
i świata.
życiu wszystko jest możliwe. Trzeba tylko widzieć i dostrzegać te szerokie horyzonty. To, że nie jesteśmy na
tym świecie sami, że są inni ludzie, którzy też przeżywają swoje
problemy. Może nawet podobne do naszych. Nie można być
egoistą.
ydaje mi się, że każdy z nas ma jakąś swoją drogę, może
nawet tak, jak to mówił Jan Paweł II, że każdy ma swoje
Westerplatte, jakiś system wartości, którego musi bronić. Nigdy nie jest za późno, by lepiej żyć, by zasługiwać na niebo.
Dobrze będzie znaleźć się w przyszłości po tej prawej stronie,
że ktoś był głodny, lub przybyszem, my natomiast nie odtrąciliśmy tego kogoś. To może być każdy. Każdy z nas ma duszę.
Jest nieśmiertelna. Zabić jej nie możemy. Dlatego to jest nasza
nadzieja, że mimo wszystko jesteśmy przeznaczeni do życia
wiecznego. To życie wieczne będzie nagrodą za ten trud, który
był tutaj. Bo niestety krzyż musimy tu na tym świecie podejmować każdego dnia. Musimy znosić siebie nawzajem. Ale może
właśnie w tym krzyżu jest nasza radość. Kroczymy tą trudną
drogą, upadamy, lecz potem powstajemy. Może warto podejmować trud naszego życia, bo nie jesteśmy wtedy tym sługą
złym i leniwym. Talenty trzeba pomnażać, nawet gdyby nie było
nam dane mieć ich wiele.
iełatwo ludziom chorującym psychicznie wracać do zdrowia. Zawsze jest ryzyko nawrotów i dalszych problemów
zdrowotnych. Ale myślę, że zdrowie nie jest niemożliwe. Uważam, że skuteczność zażywanych leków jest duża przy odpowiedniej psychoterapii. Jednak trzeba jednocześnie pracować
nad sobą, co, myślę, nie jest najłatwiejsze. Najchętniej człowiek w nienajlepszej kondycji psychicznej nie robiłby nic, a
liczył jedynie na pomoc lekarzy, psychologów. Niestety mimo
wszystko trzeba od siebie wymagać. Czasami robić to, na co
nie mamy ochoty, to czego się boimy. W takich chwilach warto
mieć osobę, która kochałaby nas takimi, jakimi jesteśmy, wraz
z naszymi słabościami, niepokojami. Kiedy przed taką osobą
nie trzeba udawać, można być sobą.
ównie ważną rzeczą jest także modlitwa. To modlitwa sprawia, że układa nam się w życiu inaczej. Modlitwa może wiele uprościć. To prawda, że walka dobra ze złem będzie trwać
do końca życia, jednak dzięki wierze można być po tej lepszej,
pełnej światła drodze życia. Człowiek dążący do zdrowia powinien korzystać z dobrodziejstw Kościoła, jakimi są sakramenty.
Czasami spowiedź i komunia św. może dokonać cudu uzdrowienia, jeśli dana osoba ma szczere chęci, nie robi tego tylko
dla siebie, lecz także ze względu na Boga. Wtedy widzieć zaczyna również innych ludzi, którym nie łatwo w życiu, a którym
może kiedyś będzie potrzebna.
ważam, że w naszym kraju ludzi, którzy chorują lub chorowali psychicznie często źle się traktuje. Jest to moje
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osobiste doświadczenie. Moja choroba zaczęła się w szkole
podstawowej. Mimo iż dużo osiągnęłam do obecnego czasu,
czyli moich 27 lat, to widzę, ile niezrozumienia jest dla osób podobnych do mnie. Wydaje mi się, że ta choroba, którą tak wielu
nazywa Schizofrenią, jest uleczalna. Jednak wielu ludzi tego
nie rozumie. Te osoby, które przeżyły kryzys, mogą naprawdę dużo osiągnąć. To nie w porządku, że droga ich powrotu
do normalności jest niemożliwa. Wiele zależy od terapeutów,
którzy powinni pacjentów darzyć szacunkiem, jeśli oni robią,
co mogą, by pomóc sobie samemu. Potrzeba również dobrej
diagnozy lekarskiej. Może dana osoba jest w znacznie lepszym
stanie niż się wydaje. Może prezentuje jedynie jakieś słabe
strony swojego charakteru, nie chorobę. Choroba jest moim
zdaniem wtedy, kiedy jest zachwiana granica między światem
realnym a światem choroby. Sam kryzys nie może i nie powinien być jednoznaczny z wykluczeniem ze społeczeństwa.
Każdy człowiek, nawet chory jest nim nadal, tak samo jak zdrowy. Potrzebuje szacunku i pomocy i nie powinien być uważany
za skończonego. Jest więcej zrozumienia dla osób, które leczą
się na cukrzycę czy na serce, lecz nie dla osób chorujących
psychicznie. A schizofrenia to też choroba, taka sama jak inne.
Mamy XXI wiek, duże osiągnięcia techniczne, lecz wciąż osoby po przebytym kryzysie są spychane na margines. A może
wielu z nich ma szanse, możliwości, które chce i może wyko-

Kiedy robimy to, co
lubimy, wtedy mamy
szansę czuć się
chciani. Warto
pielęgnować mocniejsze
strony swojego ja.

rzystać? To takie smutne dla człowieka, który posiada tak wiele
talentów i nie jest doceniany. Nie można dopuścić, by osoby
chore i powracające do zdrowia nie dały z siebie tego, co mogą
i w czym są dobre. Ja na przykład lubię tańczyć i pisać. To takie
dwie możliwości, w których czuję się jak ryba w wodzie. Kiedy
tańczę nie wyglądam jak osoba, która przeżyła kryzys. Kiedy
piszę, czuję też, że robię coś, co jest moim darem. Każdy ma
coś takiego. Każdy ma jakiś talent. To jest takie ważne, bo kiedy robimy to, co lubimy, wtedy mamy szansę czuć się chciani.
Warto pielęgnować mocniejsze strony swojego ja. Warto siebie
na nowo odnajdywać. Nasze życie jest krótkie, ale każdy dzień
coś nowego przynosi. Więc nie traćmy czasu, który jeszcze
został nam dany. Mam nadzieję, że wielu z tych, którzy chorują, znajdzie mocniejsze cechy swojego charakteru i zacznie
się nimi cieszyć, dzięki czemu choroba psychiczna przestanie
być uważana za nieuleczalną, a nawet jeszcze bardziej da
nam szansę na lepsze życie, które mimo wszystko wcale nie
jest smutne. I póki żyjemy, nigdy nie powinno być uważane za
skończone.
Dominika Skrzypak
Środowiskowy Dom Samopomocy
Kraków
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Poczta Ojca Niebieskiego
Drogi Ojcze N.!

W

racam myślą i uczuciem do „nieświadomych
osiołków”, zwłaszcza że Ania opisała dalsze ich
losy. Przypominam, że osły nie są u nas bynajmniej
synonimem głupoty, wręcz przeciwnie. Jest to pełna
sympatii i współczucia przenośnia.
A tak jak nieświadome bywają osiołki, tak nieświadomi bywają ich opiekunowie, którzy często nie wiedzą,
czego osły tak naprawdę potrzebują. Jedyna nadzieja
w Tobie, Ojcze... Ty wszak nie możesz być nieświadomy i wiesz, czym nas karmić na co dzień i od święta... Tylko my nie zawsze to akceptujemy, bo ulegamy
złudnym potrzebom, które potem okazują się niezbyt
dobre, wręcz szkodliwe. Dlatego potrzebujemy Mądrego Karmiciela!
ytuję więc list Ani:

C

„Trochę mi się już pomieszało z tymi osiołkami i... który jest który... który w tęczy, który głupi? Bo po mojemu nie ma głupich osłów, są tylko uparte (co dowodzi
ich mądrości), a tak w ogóle największe poczucie humoru ma ten, który umie dostrzec ten humor.
Na szczęście jestem tak zmęczona po dzisiejszej
„redakcji”, że nie będę mnożyć osłów w nieskończoność.
ieszę się, że to stadko, które urosło w dość szybkim tempie, trafiło do Redakcji i do czasopisma.
Teraz musimy się zatroszczyć o „jedzenie” dla nich.
Myślę, że przydałaby się bajka „o nieświadomych
karmicielach osiołków”, tj. o ich nadopiekuńczości.
Wiadomo bowiem, że gdy osiołek dostanie dwie potrawy zamiast jednej, zasadniczo ma problem z wyborem, co skubnąć? A cóż dopiero gdy tych potraw
jest więcej?
Pytanie retoryczne... chociaż można to wszystko łykać, byle powoli, po kolei i z umiarem...

Gdyby nasz pospolity osioł mógł powiedzieć „żegnaj,
idę skubać trawę”...
Ale nie... Boi się tęgiego lania i utraty dotychczasowej stabilności. Cóż, nagle przestaje jeść, nie widząc
możliwości wyjścia z tej przykrej sytuacji.
rzychodzi weterynarz... Osiołek dostaje zastrzyk
i pada zemdlony... Po jakimś czasie budzi się
w innym świecie... Wszyscy tańczą koło niego i skaczą, zadając nieustannie pytanie: „jak się czujesz?”,
a on tylko wzdycha i tęskni za zieloną trawą.
Ta tęsknota trwa już przeszło 35 lat...
orał: Siano, a nawet owies nie zastąpią nigdy
ZIELONEJ TRAWY...”

P

M
O

jcze, naucz nas więc być mądrymi karmicielami....
Dorota i Ania

C

B

1. Karmiciel nie jest podobny do osła...
2. Nie bardzo się orientuje, co osioł jadać powinien...
3. Uważa osiołka za swoją własność i nie ma pojęcia,
że jest to kłamstwo.
Nadto myśli, że wyświadcza osiołkowi wielkie dobrodziejstwo, zasypując go łakociami...
Jaka jest reakcja osła? Nie chcąc zrobić przykrości
swemu karmicielowi umiera z „przejedzenia”, co też
nie jest właściwe. To wszystko też jest bez sensu.
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rys. Anna Baka

ajka o nieświadomym karmicielu osła

SPÓŁKA LABORATORIUM „COGITO”
LIDEREM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W 2012 ROKU

W

2012 roku odbyła się druga edycja konkursu na Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej,
zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Wyróżnia on firmy społeczne, które
realizują cele społeczne, jednocześnie osiągając zyski. W poprzednim roku zwyciężyło Stowarzyszenie Siemacha,
prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski przeznaczone są na pomoc dzieciom.
becnie wygrała firma społeczna Laboratorium Cogito, w której 70 % zatrudnionych to osoby chorujące
psychicznie. Laboratorium Cogito rozpoczęło swoją działalność dwadzieścia lat temu. Dzisiaj stanowi zbiór
różnych kompleksowych firm społecznych, jak Pensjonat u Pana Cogito, ośrodek Zielony Dół, a także organizacje
pozarządowe, zrzeszające profesjonalistów, beneficjentów chorujących psychicznie i rodziny. Laboratorium
zajmuje się rehabilitacją zawodową, tworzeniem miejsc pracy, przygotowywaniem uczestników do wejścia na
otwarty rynek pracy, a także cateringiem, hotelarstwem, szkoleniami dla osób chorujących i dla osób i firm, które
są zainteresowane mechanizmem tworzenia podmiotów ekonomii społecznej.
agrodę odbierała pani Teresa Misina, kierownik firmy społecznej Laboratorium Cogito. W wywiadzie
udzielonym magazynowi reporterów Radia Plus „Blisko ciebie” wyraziła swoją radość, że została doceniona
ciężka praca całego zespołu, oraz że osoby, dla których tworzy się miejsca pracy zostały zauważone i wyróżnione.
a pytanie, czym jest przedsiębiorczość społeczna i kim jest lider przedsiębiorczości społecznej, pani Teresa
odpowiedziała:
ytuł Lidera jest przede wszystkim wielką odpowiedzialnością, a ekonomia społeczna jest trudną pracą, nie
zawsze jest różowo. Jest pracą ciężką, ale piękną, taką, do której chce się codziennie chodzić i wstawać
rano, taką, w której wszyscy są dla siebie życzliwi, potrafią współpracować, potrafią rozmawiać, darzyć się
zaufaniem i tego doświadczamy również od naszych klientów, którym świadczymy usługi. Niesamowicie cudne
uczucie...”
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od lewej stoją: Adam Dudek - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej ,
Wioletta Wilimska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego,
Irena Ziemecka-Kudłek - Wiceprezes Zarządu Laboratorium Cogito Sp. z o.o.,
Teresa Misina - Kierownik Ośrodka „Zielony Dół”

„Dla Nas” Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób
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atem 2012 w Środowiskowym Domu Samopomocy działającym przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie powstały alebrijes, czyli rzeźby
przedstawiające fantastyczne stwory i zwierzęta, typowe dla kultury meksykańskiej. Jako pierwszy zaczął je tworzyć w latach 30-tych XX w. Pedro Linares, który śnił o fantastycznych
postaciach podczas choroby. Jego prace wzbudziły zainteresowanie m.in. Diego Rivery i Fridy Kahlo. Obecnie w Meksyku organizowane są coroczne parady gigantycznych alebrijes.
worzenie rzeźb alebrijes przez uczestników ŚDS zainspirowane było ujmującą wystawą zorganizowana przez Instytut Cervantesa w Krakowie, na której znalazło się wiele niesamowitych,
widowiskowych i kolorowych rzeźb alebrijes. Dzieła sztuki wzbudziły ogromne zainteresowanie i zachwyt wśród podopiecznych ŚDS, uruchamiając w nich nieprzebrane pokłady
wyobraźni i kreatywności, co zaowocowało powstaniem ich alebrijes podczas letnich warsztatów. Każdy uczestnik stworzył fantastyczne zwierzę, nierzadko zabawne, niekiedy niemal
mitologiczne, łączące rzeczywistość z baśnią. Prace poprzedzone licznymi szkicami i aranżacjami kolorystycznymi zgodnymi z wyobraźniami twórców, zostały wykonane z papieru maché
na silnej konstrukcji z drutu.
raca nad alebrijes sprawiła wiele radości zarówno uczestnikom, jak i terapeutom, skłaniała do samodyscypliny i zaangażowania, wymagała cierpliwości, zwłaszcza podczas malowania
szczegółowych wzorów w spektakularnych kombinacjach kolorystycznych. Efektem pracy było powstanie wielu znakomitych rzeźb, urzekających formą i magią kolorów, które pochodziły
z niczym nie skrępowanej wyobraźni, emanującej mnóstwem wewnętrznych przeżyć i doznań.
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