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Sympozjum z okazji 65. rocznicy eksterminacji
pacjentów Szpitala im. Babińskiego pt.:
„Zagłada psychicznie chorych pacjentów żydowskich
– podwójnie zapomniani – dziś przywróceni pamięci”.
Sympozjum odbyło się w dniach 28-29.06.2007 na terenie Szpitala Specjalistycznego
im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Honorowy Patronat nad Sympozjum objął
Prezydent PR Lech Kaczyński.
Sympozjum rozpoczęło się modlitwą ekumeniczną Rabina Michaela Schudricha
oraz Kardynała Franciszka Macharskiego, po której nastąpiło uroczyste odsłonięcie
tablic upamiętniających Żydowskich Pacjentów wywiezionych z Krajowego Zakładu dla
Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie 8 i 11 września 1941 roku. W trakcie
Sympozjum odbyło się wręczenie Krzyża Zasługi RFN Pani prof. Marii Orwid przez
Konsula Generalnego RFN w Krakowie Pana dr. Thomasa Gläsera. W Sympozjum
udział wzięli historycy z Polski, Niemiec oraz Izraela.

Przezwyciężamy zło,
świadcząc sobie
wzajemnie dobro
Motto: „Ośmielam się w tym miejscu odwołać do Cieni zamordowanych tu i gdzie
indziej naszych drogich pacjentów, którzy z pewnością są tu teraz z nami.
Przezwyciężamy zło, świadcząc sobie wzajemnie dobro, to znak nadziei lepszego
jutra!”
Zdzisław J. Jaroszewski („Być razem, być obok” Dialog nr ¾, 1996)
Wiek XX przyniósł człowiekowi Europy gorzką wiedzę o sobie samym. Doświadczenie
strasznych totalitaryzmów nazizmu i komunizmu kwestionujących wolność osoby
ludzkiej. Wszak zamknięcie – ten warunek stworzenia systemu totalitarnego funkcjonował od dawna z przyzwoleniem społeczeństw. Szpital psychiatryczny – na peryferiach miast, za kratami okien, w wielkich zbiorowych salach, pozbawieni odrębności i intymności pacjenci psychiatryczni. Życie miesiącami, a czasem latami bez
własnego ubrania, książki, miejsca w życiu. Pozbawieni możliwości decydowania
o sobie, o czymkolwiek. Tak człowiek stawał się rzeczą. Z człowieka z historią życia
przemieniał się w pacjenta z historią choroby. Przesuwał się obszar społecznej
niepamięci.
Niestety doświadczenie to, w jakimś wymiarze, było znane wcześniej pacjentom
szpitali psychiatrycznych. Utworzony przez lata, sankcjonowany przez prawo
i zwyczaje sposób życia poza nawiasem społeczeństwa został przejęty i wykorzystany przez nazistów w ich programie „życia niegodnego życia”. Wszyscy pacjenci
psychiatryczni zostali uznani za niegodnych życia.
W tym szaleńczym procesie „oczyszczania społeczeństwa” kolejno mordowani byli
pacjenci niemieccy, potem pacjenci polskich szpitali psychiatrycznych, wreszcie
w kolejnym stopniu udoskonalania zbrodni nastąpiło oddzielenie pacjentów polskich
i żydowskich. Osobna śmierć.

Sponsoring:

Śmierć za to, że jest chory i za to, że jest Żydem. Unicestwienie osoby w każdym
wymiarze. Niewiele brakowało by plan unicestwienia się spełnił. Zapomnieliśmy
nazwisk pacjentów żydowskich. Ale tak jak zapominanie jest procesem, tak też
odpominanie dzieje się w czasie i przez osoby, do których przemówił niemy
krzyk pacjentów żydowskich. Oto stoimy przed pomnikiem, który jest znakiem ich
życia i śmierci. Znamy imiona tych osób, o każdej odrębnie możemy powiedzieć:
Zginąłeś, ale popiół niepamięci nie przysypał Twojego imienia.
Małopolska Filia Sekcji Naukowej
Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji

Andrzej Cechnicki – wystąpienie z dnia 28.06.2007

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego



BRACIA NASI NAJMNIEJSI
N

ie, nie będę tu wykładał doktryny Katechizmu Kościoła
Katolickiego o stosunku Kościoła do osób dotkniętych
chorobą psychiczną, nerwicą, czy psychopatią. Nie znalazłem
takiego rozdziału, ani paragrafu, ani nawet hasła w alfabetycznym skorowidzu tematów Katechizmu. Nie ma ich tam, ale nie
dlatego, że Kościół się nie zajmuje tymi ludźmi, ale dlatego,
że do nich po prostu stosuje wszystko, co mówi do innych
ludzi i co mówi o ludziach, o człowieku, o jego godności,
prawach i obowiązkach, cierpieniu, a zwłaszcza o człowieka
ubóstwie. Ubogi w rozumieniu chrześcijańskim to ten, który od
wszystkich zależy, a od którego nie zależy nikt; to ten, który
zawsze musi czekać, którego życie to ciągłe czekanie aż inni
będą mieli czas dla niego, czekanie na tych, których kocha,
i na listonosza, na pomoc od ludzi, na koniec zimy i nadejście
lata. Ubogi nie może sobie pozwolić na to, aby inni czekali
na niego. Ubogi musi słuchać, co inni mają do powiedzenia, z poczuciem, że jeśli ktoś zechce jego wysłuchać, to
wyświadczy mu tym niebywałą łaskę. Z ubogimi utożsamił
się Pan Jezus Chrystus, Syn Boży. Cokolwiek uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych – powiedział – to uczyniliście
mnie. Najmniejsi, to właśnie ubodzy.

Na

tym mógłby zakończyć. Człowiek zraniony w tym,
co jest substancją człowieczeństwa, w całym swoim
ludzkim istnieniu jest „jednym z tych najmniejszych”, a więc
– jak Eucharystia – jest sakramentem obecności Jezusa.
Jak wierzący otaczają miłością i czcią Eucharystię – znak,

sakrament niewidzialnej Obecności Boga, tak powinni miłością
i czcią otaczać także tę obecność w najmniejszych.

Ch

cę jeszcze powiedzieć o tym, czego mnie, księdza od
lat niemal pięćdziesięciu, nauczyły kapłańskie spotkania z pacjentami Szpitala im. Babińskiego, i inne, niezliczone
spotkania z ludźmi o zaburzonej psychice, których na ulicach
i w domach naszych miast żyje znacznie więcej, niż wykazano
w jakichkolwiek statystykach. Dzięki tym spotkaniom zrozumiałem, jak delikatny i złożony jest mechanizm ludzkiego
wnętrza. Odkryłem, że często to, co w ich psychice uznawane
bywa za „nienormalne” jest obecne w psychice wszystkich ludzi, w mojej własnej. Zrozumiałem, jak wiele może
zdziałać słowo, gest, czyn, zdziałać dobrego i złego. Jak
bardzo należy uważać, by nie zburzyć w drugim człowieku
równowagi emocji, percepcji świata, wrażliwości, potrzeby
zaufania i miłości. Bo oni zostali pozbawieni tej warstwy
ochronnej, owej „gruboskórności”, która ostrość widzenia
rzeczy łagodzi, dzięki której jedne przeżycia równoważą inne,
żeby w ten sposób można było wszystko wytrzymać. Od
tych chorych usłyszałem też wiele pełnych mądrości słów,
o samotności, lęku i rozpaczy, miłości i nienawiści, słów
o Bogu i o ludziach. Bo często ich widzenie rzeczy, nawet
jeśli jednostronne, bywa nie do wytrzymania przenikliwe. Ich
wrażliwość jest czysta, nasza jest zwykle przykryta maskami,
które przyrosły nam do twarzy.

Ksiądz Adam Boniecki

Niebo i piekło w psychozie i gdzie indziej
R

ozważania moje chciałabym rozpocząć od przekształcenia pewnego
słynnego zdania filozofa Ernsta Blocha:
W swojej książce „Das Prinzip Hoffnung”
mówi o tym, co się wydarzy, gdy ludzkość
osiągnie swój cel: „I oto tak na świecie
powstanie coś, o czym wszyscy marzyli
w dzieciństwie, a gdzie jeszcze nikt nie
był: raj.” Jeszcze nikt tam nie był? No
więc, mogę Państwu powiedzieć, że ja
wiele razy byłam już w raju. W raju, jaki
panował tu, na Ziemi. Dosłownie widziałam zaczątki zapowiadanego Królestwa
Bożego, uważanego przez wielu ludzi
za niemożliwe. Na pewno Państwo zaraz
pomyślą: z pewnością tkwi tu gdzieś jakiś
haczyk. To prawda: raj na Ziemi przeżyłam w trakcie mojej psychozy, zgodnie
z diagnozą lekarską była to tzw. psychoza
schizofreniczna, co, jak Państwo wiedzą,
jest ciężką chorobą psychiczną. Bardzo
chętnie opowiedziałabym Państwu, jak
wyglądał ten raj – niektóre rzeczy byłyby
z pewnością zaskoczeniem. Nie był to raj
bezczynności, ani braku problemów, ani
nawet całkowitej wolności od cierpienia.
Czasem także przeżycia psychotyczne
zmieniały się w coś negatywnego i wtedy



miały raczej coś wspólnego z piekłem,
czułam na przykład, że otaczają mnie
diabły. Oczywiście moje ściślejsze kontakty
z piekłem postępowały w inny sposób,
były bardziej wynikiem psychozy. Ale nie
chcialabym zatrzymywać się przy moich
doświadczeniach psychotycznych – fakt,
że raj wielokrotnie i wciąż na nowo pojawiał
się jako treść moich urojeń, bardzo uczulił
mnie na ten temat. Chciałabym Państwu
opowiedzieć o moich spostrzeżeniach
i przemyśleniach na temat raju i piekła.

R

aj i piekło to w pierwszym rzędzie
obrazy, albo obrazy miejsc, które
umiejscawiamy
przede
wszystkim
w religiach. Opłaca się spojrzeć nieco
dalej poza koniuszek własnego nosa
i dowiedzieć się, jak w różnych religiach
wyglądają wyobrażenia raju pierwotnego,
tego „po drugiej stronie życia”, czy też
raju przyszłego. W raju islamskim istotną
rolę zdaje się odgrywać seksualność
– dla niejednego chrześcijanina kwestia ta
i pytanie, jaka forma seksualności mogłaby
być w raju dozwolona, to niezwykle trudne
problemy. W raju żydowskim ważne jest
jedzenie i picie – a czy w chrześcijań-

skim raju coś takiego w ogóle jeszcze
istnieje? Albo czy u nas nie jest to sprawa
natury czysto duchowej? W buddyzmie
piekło oznacza niemożność przerwania
ciągu reinkarnacji, podczas gdy pozytywnym celem jest właśnie dokonanie tego
i wejście w wielką „nicość” albo nirwanę,
co dla nas, wychowanych w cywilizacji Zachodu jest pojęciem trudnym do
uchwycenia. Może nie jest to wejście,
a rozpłynięcie się w nicości, pozbycie się
ego i boleśnie doświadczanej indywidualności. Także i to może się nam wydawać
czymś osobliwym, jako że wysoko cenimy
indywidualność. W raju, jaki sobie wyobrażamy, nie tylko nie chcemy jej utracić,
lecz dopiero naprawdę się nią wykazać.

Ja

jednak chciałabym zatrzymać się na
chwilę przy mojej własnej, chrześcijańskiej religii. Dawniej chrześcijaństwo
było ostro krytykowane za to, że kierowało
wiernych ku cudownemu życiu po śmierci
lub po zmartwychwstaniu i nie zwracało
uwagi albo wręcz wspierało niesprawiedliwe i przynoszące cierpienie warunki
panujące w życiu doczesnym. Wydaje mi
się, że chrześcijaństwo – przynajmniej tak,

jak ja to widzę – wzięło sobie do serca
tę krytykę. I oto w ogóle nie mówi się już
o raju. Ani też o życiu pozagrobowym po
naszej fizycznej śmierci – to, że na skutek
śmierci oddajemy naszą ograniczoną
władzę nad naszym życiem i musimy się
biernie poddać czemuś, co się później
wydarzy albo i nie wydarzy, uważam
nawet za dość odpowiednią postawę.
Ale u podstaw chrześcijaństwa, w jego
założeniach jest także mowa o mającym
nadejść Królestwie Bożym – w każdym
razie odmawiając modlitwę „Ojcze Nasz”,
wypowiadamy słowa „Przyjdź Królestwo
Twoje”. Abstrahując od niewielu grup
– odłamów chrześcijaństwa i takich
zgromadzeń (sekt), których właściwie nie
zaliczyłabym już do kościoła chrześcijańskiego, nie znam ludzi, którzy uważaliby,
że nadejście raju na Ziemi, powrót Jezusa
jest czymś prawdopodobnym, z czym
realnie można byłoby się liczyć jeszcze
za życia. To daje do myślenia.

S

łyszałam, że kościół anglikański zniósł
naukę o piekle czekającym grzeszników po śmierci. Tym samym wyświadczył
wiernym przysługę w tym sensie, że
objawienie nie mogło się już odwoływać
do gróźb i lęków. Tylko, czego nie było
w artykule, w którym o tym przeczytałam:
co kościół anglikański uczynił z nauką
o raju? I: czy te dwa pojęcia są jeszcze
jakoś ze sobą powiązane? Czy istnieje
jedno bez drugiego?

W

moich urojeniach widziałam Jezusa
w schronisku dla azylantów, inna
pacjentka szukała Go wśród bezdomnych.
Także gdy nie mam urojeń myślę sobie,
że być może Jezus już dawno powrócił
na Ziemię. Bez fanfar, bez zawiadamiania wysokich dostojników kościelnych,
nierozpoznany. Może i raj skrywa się za
naszym krzątaniem się, zaaferowaniem,
także naszym kościelnym i teologicznym
zaaferowaniem. Jaki byłby ten raj? Taki,
w którym nasze życie przypominałoby
reklamę, w którym wszyscy stalibyśmy
się postaciami idealnymi? Czy byłby to
raczej raj prostych ludzi, raj dla tego, co
niedoskonale? Z gospodarką opartą na
pieniądzu, czy też nie? A może z całkiem
innym rodzajem ekonomii? Co byłoby tam
dozwolone, a co nie?

M

uszę tu jednak zgłosić pewne
zastrzeżenie, co być może uznane
zostanie za zarzut pod adresem kościołów i wiernych: Przecież bardzo dużo
ludzi słuchało słów zawartych w Biblii
i przynajmniej próbowało zrozumieć, że
Królestwa Bożego należy szukać pośród
nas. Wielu udaje się odnaleźć je tu, w dniu
powszednim, fragmentarycznie, na jakiś
czas. Mam nadzieję, że każdy dobrze

o tym pamięta i że nie opuszcza go zbyt
pospiesznie, myśląc, że gdzieś musi być
coś jeszcze lepszego, albo że mamy coś
ważniejszego do roboty i podlegamy tak
zwanym „okolicznościom”. O raju powszednim będę mówić jeszcze później.

O

puszczam teologię i nieco uwagi
poświęcę dyscyplinie pokrewnej:
filozofii. Również i w tej dziedzinie prowadzono rozważania na temat życia udanego
i nieudanego, idealnych form państwa
i społeczeństwa, pożądanych kierunków
rozwoju jednostki i społeczności. Nie
mogę głębiej zajmować się tą kwestia,
ale chciałabym przypomnieć słynnne
zdanie Jean-Paul Sartre’a: „Piekło, to inni”.
Zdanie to jest elementem sztuki teatralnej,
rozgrywającej się w szczególnym rodzaju
piekła. Niestety muszę powiedzieć, że
właśnie ludzie mający doświadczenia
z psychiatrią – ale oczywiście nie tylko
oni – przeżywają prawdę tego zdania
mocniej, niż by chcieli. Nie tylko wtedy,
gdy na przykład w swoich urojeniach
widzą zniekształcony obraz swojego
otoczenia, lecz także w separacji, jakiej
doznają, lekceważeniu, braku zrozumienia i wyrozumiałości ze strony otoczenia. Myślę, że chyba każdy człowiek
odczuwał „innych” niczym piekło. Ale
o wiele bardziej przerażające jest odkrycie,
że także i to zdanie jest tylko częściowo
prawdziwe. Są takie rodzaje piekła, które
człowiek nosi w sobie. Dla ludzi wierzących może to być oddalenie od Boga.
Następnie istnieje piekło samotności, pustki
wewnętrznej, braku napędu i zainteresowania czymkolwiek, piekło poczucia, że się
jest zbędnym, bezwartościowym, piekło
niemożności odczuwania jakiejkolwiek
radości, piekło stałego odczuwania lęku.
Być może są to bardziej psychologiczne
niż filozoficzne rodzaje piekła, mimo
to uważam, że dobrze pasują do tego
kontekstu.

O

prócz tych trudnych do zrozumienia
rodzajów piekła tkwiących w człowieku istnieją takie, które dają się realistycznie opisać i których można doświadczyć na własnej skórze. Na przykład piekło
spowodowane przez politykę. Ku mojemu
wielkiemu bólowi należę do narodu, który
w przeszłości stworzył perfekcyjne, pełne
grozy piekło zrealizowane ludzką ręką,
przewyższające wszystko, co do tej pory
wymyślono w tym względzie, czego nie
zdołałaby lepiej wymyślić żadna mitologiczna postać szatana. Państwo wiedzą,
co mam na myśli: społeczeństwo pod
wpływami narodowego socjalizmu,
a zwłaszcza tak zwane obozy koncentracyjne i obozy zagłady. Ofiarą stali
się przede wszystkim ludzie wyznający
judaizm, w której to religii w ogóle brak

jest wypracowanego modelu piekła.
W mniejszym stopniu ofiarami tych zbrodni
stali się także członkowie innych grup
narodowościowych, między innymi ludzie
fizycznie upośledzeni.

Z

astanawiam się, co teraz mogę powiedzieć. To, co wydarzyło się w czasach
narodowego socjalizmu, za każdym razem
odbiera mi mowę. Z tego powodu nie
tylko nie mogę mówić na ten temat, ale
też uczestniczyć w grupach roboczych
zajmujących się tą tematyką. Spróbuję
podjąć temat, gdzie go przerwałam: Jak
Państwo wiedzą, na treść urojeń wywiera
piętno także kultura. Dlatego w Niemczech
jest wiele osób z doświadczeniami psychiatrycznymi, w urojeniach których dużą rolę
odgrywa nazizm. Na przykład wydaje im
się, że zostali cofnięci do tego okresu,
myślą, że nazizm znów jest u władzy, czują
się prześladowani przez hasła prawicowo–
radykalne, myślą, że są to w jakoś uwikłani
i że są winni. I akurat leczenie psychiatryczne może jeszcze wzmocnić powstałe
lęki. W urojeniach, w których pojawiała się
wojna w Zatoce Perskiej. W urojeniach,
jakie miałam dość dawno temu szczególną
rolę odgrywał konflikt w Jugosławii. Myślę,
że przynajmniej wtedy, gdy przebrzmi już
ostra faza choroby, terapia psychiatryczna
mogłaby się zająć dokładniej wstrząsami
psychicznymi wywołanymi przez politykę,
a nie po prostu je ignorować. Tym bardziej,
że nie tylko osoby chore psychicznie,
ale i ich bliscy ulegają często wpływowi
polityki. Wojna w Jugosławii wstrząsnęła
i zakwestionowała moją tożsamość jako
Europejki, ponieważ dawniej wyobrażałam
sobie, że żyję na kontynencie, na którym
ze względu na doświadczenia z przeszłości
nigdy więcej nie dojdzie do działań wojennych. I nagle wybucha wojna domowa
w kraju, z którego pochodzili nasi sąsiedzi,
znanego jako ulubione miejsce urlopowego
wypoczynku. Polityczne piekło manfestuje
się nie tylko w psychozie – właśnie z tych
terenów ogarniętych wojną i wojną domową
przybywają do nas ludzie, uciekając przed
grozą i przemocą. Niektórym przydarzyło
się tak wiele złego, że wymagają leczenia
psychiatrycznego. Niestety jest wiele takiego
politycznego piekła na tej ziemi. Naruszanie
praw człowieka, tortury, przemoc, dyktatura
zdają się nie mieć końca. Dla niektórych
ludzi, przybywających do nas z takich
terenów, nasz kraj jawi się niczym raj,
choćby dlatego, że tutaj nie muszą obawiać
się takich nadużyć. Istnieje też polityczne
piekło bardziej strukturalnego rodzaju, na
przykład piekło biedy albo piekło bezrobocia,
które można znaleźć i w naszym kraju. To
z kolei nasuwa pytanie, czy istnieje gdzieś
także polityczny raj? Czytając codzienną
prasę nie odnosi się wrażenia, że mamy
tu polityczny raj. Mimo to: miałam już do



czynienia z ludźmi, którzy w swoim kraju
byli narażeni na wymiar sprawiedliwości,
który nawet nie starał się stworzyć pozorów
praworządności. Posiadanie konstytucji,
zawierającej zapis zaskarżalnych podstawowych praw obywatelskich, na przykład
prawa do wyrażania własnego zdania, albo
– aby nie odbiegać od tematu wystąpienia
– prawa do kultywowania własnej religii, dla
wielu krajów nie jest takie oczywiste. I fakt
ten umiem docenić. Przypuszczam jednak,
że oczekując od polityki, że stworzy nam
raj na ziemi, zbyt wiele od niej wymagamy.
A niejeden przedsiębiorca żałuje zapewne,
że nie mamy tu raju podatkowego.

W

ten sposób dotarłam do dziedziny,
w której, przynajmnej w oczach
wielu ludzi na tym świecie i przynajmniej
z pozoru naprawdę żyjemy jak w raju: raju
gospodarki, techniki i przede wszystkim raju
konsumpcji. Czy też może Państwo sądzą,
że nadmierna podaż wiedzie nas raczej
do piekła konsumpcji? Nawet ludzie, którzy
w naszym kraju uchodzą za ubogich, mogą
choćby w ograniczonym zakresie uczestniczyć w tej konsumpcji. Ludzie z ubogich
regionów świata nie mogą zrozumieć,
dlaczego naszych ulic nie zapełniają ludzie
uśmiechający się, szczęśliwi, zadowoleni.
Mamy przecież wszystko, czego tylko
można sobie zażyczyć – a może życzymy
sobie niewłaściwych rzeczy, jak ten człowiek
z bajki, który miał do dyspozycji trzy
życzenia i dobrze ich nie przemyślał? Jak
Państwo myślą? Czy w raju istnieje nadmiar
dóbr? A może jednak pewien niedobór?
Albo umiarkowana ich ilość?

A

może nawet formy dobrowolnego
ubóstwa? Zapewne zauważyli Państwo,
że w ostatnich latach reklama coraz częściej
odwołuje się do obrazów religijnych. Także i
raj występuje w reklamie: istnieje nie tylko raj
dla urlopowiczów i raj dla lubiących pływać,
ale i raj zakupowy, np. meblowy, z napojami,
ogrodowy. Szczególnie ładny wydał mi się
raj kosiarek do trawy, ponieważ nie wiedziałam, że dla kosiarek istnieje jakiś osobny raj
i nie uważałam ich za szczególne rajskie
przedmioty. Często zaglądam do lodziarni
o nazwie „Costa paradiso” – i tu na nowo
nasuwa się pytanie o sposób odżywiania
w raju. Sok pomarańczowy, jaki teraz piję
na śniadanie, nazywa się ”paradise fresh”.
Reklama sięga również do diabłów i piekła,
które dziwnym trafem przedstawiane są
jako coś atrakcyjnego – i cóż to może znów
znaczyć?

W

supermarkecie, w którym codziennie
robię zakupy, nad półką z konserwami
warzywnymi wisi duży, gruby, czerwony
pluszowy diabeł. Czyżby konserwy
warzywne miały w sobie coś diabelskiego?



Albo dlaczego szczególną jakość reklamuje
się właśnie przy pomocy diabła?

P

oza tym coraz więcej ludzi zachwala mi
super wygodne buty marki „Mephisto”.
Najwyraźniej raj i piekło nie leżą zbyt
daleko od siebie – przy ulicy, gdzie
mieszkam, jest tzw. raj mebli tapicerowanych, dokładnie naprzeciwko znajduje
się pizzeria, która do niedawna nazywała
się „Inferno”. A pod naszym krajowym
urzędem ds. Kościoła funkcjonuje sklep
z biżuterią o nazwie „Diavolo”, co chyba
oznacza „diabeł”.

W

dziedzinie literatury i innych sztuk
również mówi się często o raju, i to
nie tylko w przeszłości w „Boskiej komedii”
Dantego czy w „Raju utraconym” Johna
Miltona. Nowa książka laureatki Nagrody
Nobla z 1993 roku, Tony Morrison,
nosi niemiecki tytuł „Raj”. Można by
wymienić wiele innych tytułów. I proszę
zwrócić uwagę, jak często w piosenkach
muzyki pop jest mowa o aniołach i raju!
Niedawno w naszych kinach grano
irański film fabularny pod tytułem „Barwy
Raju”. A biura turystyczne Wschodniej
Westfalii reklamują obecnie wycieczkę
po ogrodach i parkach plakatem, który
nazywa je „małymi rajami”.

A

więc podczas gdy teologia zdaje
się w ogóle nie mówić na temat raju
i piekła, to jednak oba te miejsca, nazwę je
„archetypami”, są wszechobecne w naszym
świeckim życiu. Chodzi tu o miejsca
utopijne, nie związane ani z czasem ani
z przestrzenią. Dlatego można ich doświadczyć także i w życiu codziennym. Myślę,
że każdy człowiek ma wyczucie tego,
jakie „naprawdę” powinno być życie. Mam
nadzieję, że każdy i każda z Państwa nieraz
już przeżyła taki koment, w którym czuła, że
właśnie teraz jest „prawdziwe”, w porządku,
i że spełni się coś, o czym od dawna
myślała, żeby nie powiedzieć, co było
ukrytą obietnicą. Zapewne każdy człowiek
ma inne wyobrażenie raju: dla jednego jest
to samotna wyspa z piękną przyrodą, a dla
innego tętniące życiem wielkie miasto. Ktoś
inny wyobraża sobie raj jako życie w kręgu
najbliższych, a jeszcze inny jako uwolnienie od relacji z rodziną odczuwanych jako
ograniczenie. Jeden myśli, mieć dużo czasu,
drugi mieć dużo pieniędzy. Dużo ciszy
i spokoju albo nareszcie wyrwać się z tej
monotonii. To, jak ludzie wyobrażają sobie
raj, ma w sobie coś demaskatorskiego. Mnie
na przykład zaprząta pytanie, czym pachnie
w raju? Czy drogimi produktami uznanych
kreatorów perfum? Kwiatami i innymi naturalnymi zapachami? Człowiekiem? Czy wtedy
nie będziemy marszczyć nosa? A może
czosnkiem lub obiadem? Mnie najbardziej
podobałby się zapach świeżo upieczonego

chleba. Nie tylko to, co dla jednego jest
niebem, dla innego może być piekłem,
albo jedno może zamienić się w drugie:
z raju zakochania może powstać piekło
codziennych relacji. Bliskość odczuwania
pierwotnie jako piekielne ograniczenie
może przerodzić się w raj bezpieczeństwa. Przeżywamy momenty niczym w raju
i momenty z piekła rodem, nie nazywając ich tak zazwyczaj i nie uznając ich
za takie. Być może zauważyli Państwo,
że przytoczone przeze mnie na początku
zdanie Ernsta Blocha brzmi w oryginale
inaczej – nie ma w nim mowy o raju, lecz
o Ojczyźnie. Czyżby raj był w gruncie
rzeczy ojczyzną wszystkich ludzi? Innym
interesującym aspektem byłaby kwestia,
kto, kiedy, kogo wypędza z raju i czy
samemu można się z niego wygnać?
Czasami można coś zrobić, żeby przybliżyć albo oddalić piekło. A czasem nic nie
można zrobić. Czasem jest to po prostu
tylko tylko ziemia, pod tym względem
miejsce neutralne, prozaiczne. Raj i piekło
– te dwa miejsca wymyśliliśmy my, ludzie,
ponieważ je znamy. Możemy ich doświadczyć w różnorakich formach tu, w tym
świecie. Poza tym każdy nosi je w sobie.

Na

  zakończenie chciałabym Państwu
zaprezentować wiersz mojego
przyjaciela, który także miał psychozę.
Ukończył studia teologiczne, teraz pisze
utwory religijne i świeckie. Wiersz jest
zatytułowany „Bilet do raju” i jest, jakżeby
inaczej, moim ulubionym wierszem.
Friedemann Schafer:
Bilet do raju
nie jest zbyt drogi
nie leży
w sejfach banku
nie jest transakcją,
którą moglibyśmy zrealizować
jak w kantorze
nie rośnie z akcjami
nie jest zbyt drogi
nie ma go w kasach
albo na stoiskach z pamiątkami
nie jest zbyt drogi
Może znajdziemy go
pewnego dnia
na drodze leżącej na uboczu
na środku polany
wypełnionej tańcem komarów
i podniesiemy go niczym biały
kawałek papieru
niezapisany
i włożymy do kieszeni płaszcza
i odetchniemy zapachem jodeł
i będziemy uszczęśliwieni
i będziemy się dziwili
że jesteśmy
i że go znaleźliśmy
bilet do raju
Sybille Prins (Bethel – Niemcy)

Bycie to wybór
K

rakowski
psychiatra
Antoni
Kępiński w „Psychopatologii
nerwic” pisze: „(...) Można by więc
zespół neurasteniczny przyrównać
do złego systemu władzy, w którym
naczelne czynniki sterujące chcą
o wszystkim wiedzieć i o wszystkim
decydować, wskutek czego o niczym
nie wiedzą i o niczym nie decydują
(...) W zespołach neurastenicznych
sterowanie jest utrudnione na skutek
upośledzenia selekcji sygnałów, jak
w wadliwym systemie biurokratycznym,
w którym zbyt wiele informacji dochodzi do władz centralnych i zbyt wiele
rozkazów z nich wychodzi (...)”

P

owyższy obraz zakłóconej wymiany
ustroju człowieka z otoczeniem, który
zaczerpnąłem z książki „Psychopatologia
nerwic”, mówi też o zakłóceniach realizmu w kontakcie danej osoby ze swoim
„ja” i ze światem zewnętrznym. Człowiek
nie może ustalić w nerwicy realnej
hierarchii ważności rzeczy i prawdy
o ich wzajemnych odniesieniach; widzi
wszystko zbyt symbolicznie i magicznie. Również jego próby znalezienia
najlepszego systemu wartości, obowiązujących go społecznie, stawiają go
w ogniu zmagań. Rzucając się nieco na
skrót, zaryzykowałbym tezę, że rosnąca
wiedza o tym, co jest dobre i na ile (a co
nie) w sensie moralnym, analogicznie
staje się drogą i objawem zdrowienia.
Budzenie sumienia z jego funkcją informowania przed i po zrobieniu czegoś
dobrego lub szkodliwego dawałoby nam
tu przewodnika na trudnych górskich
ścieżkach naszych wędrówek. Kardynał
J. Ratzinger w książce „Wartości w czasach przełomu” wzywa, by „znowu
rozwinąć niemal zagaszony posłuch
dla głosu Boga w sercu człowieka.
Błąd, błądzące sumienie jest tylko na
pierwsze wejrzenie wygodny. Później
jednak niemota sumienia, jeśli się jej
nie przeciwdziała, doprowadza do
odczłowieczenia świata i do śmiertelnego niebezpieczeństwa (...) Redukcja
sumienia do subiektywnej pewności
oznacza jednocześnie utratę prawdy”
(Joseph Kardinal Ratzinger, „Werte in
Zeiten des Umbruchs”, Freiburg 2005,
s. 107). Niepokoi mnie dlatego bardzo,
w przebiegach wielu coraz bardziej
obecnych dzisiaj psychoterapii i psycho-

farmakoterapii, ignorowanie albo lekceważenie wyrzutów sumienia – jakby były
one przeszkodą dla zdrowia. Pozytywne
ujęcie widzi w nich tylko „zwiastuny”,
czasem alarm uruchomiony prawdziwym
problemem, którym trzeba się zająć.
Ten krzyk, uporczywy niepokój przynagla nas do podniesienia jakości życia
i do uregulowania zaległości w sobie i
wobec innych. Przebaczenie wyrównuje
długi. To nieocenione zaczepienie dla
terapii, jeśli ma być ona naukowa i
wychodzić poza subiektywną pewność
pacjenta i terapeuty. Zdrowie psychiczne
i duchowe zasadzałoby się więc m.in.
na mądrej selektywności, realizowanej
m.in. poprzez odruchy sumienia (nie
myślę tu np. o chorobliwym, urojonym
i magicznym poczuciu winy, mogącym
być tylko kamuflażem zupełnie innego
problemu). Nieugruntowana, albo żadna
świadomość religijna, sprzyja uznaniu
faktu jakiegoś zła wyłącznie za czynnik
chorobotwórczy. Nie oznacza to, że
można negować realność zła i jego
powagę w ogóle i w szczególe. Nie
powinno się stwarzać takich tabu! Dar
Bojaźni Bożej (Timor Dei) wymieniany
w poczcie 7 Darów Ducha Świętego od
początków Kościoła, to zdrowy (samozachowawczy niemal) wstręt natury
ludzkiej do grzechu, który lekceważony
przez zredukowane sumienie, doprowadza ją do perwersji. Bojaźń według
mnie jest w pełni zdrowa tylko, gdy
odnosi się do Boga, a nie do grzechu,
czy jego głównego sprawcy – szatana.
Byłaby więc ona formą szacunku
i miłości do Pana Boga. Zaufaniem do
„Uzdrowiciela”. Zaufaniem także mocy
sakramentów Kościoła, w tym spowiedzi. Natomiast lęk przed piekłem, przed
potępieniem jest niezdrowy; nie musi on
wcale powstrzymywać człowieka przed
grzechem – wprost przeciwnie, jest
bowiem rodzajem niewiary, nieufności
Bogu. Jest lękiem; Bojaźń Boża nie jest
zaś lękiem.

N

ihilizm (z łac. nihil = nic), solipsyzm,
marksizm, etc. skazują człowieka
na siebie – a faktycznie, gdy jest chory
– na innych – mocnych orędowników
tych idei. Pomniejszają sumienie i indywidualność człowieka albo zamieniają
je na wybujałą subiektywność. Sprzyja
to powstaniu pajęczyny niewolniczych
zależności międzyludzkich, które w blasku neonów powyższych teorii zamykają
człowieka w puszce relatywnych tylko

wartości i odniesień. Brak wolności w sensie wyższym. I przy całym
ogromnym, załóżmy, potencjale miłości
chorego do tych osób, pojawiają się
u niego jednocześnie uczucia do nich
o znaku przeciwnym. Uczucia do i od
w stosunku do jednej i tej samej osoby.
Ani ucieczka od niej nie pomaga, ani
też chwila zbliżenia z nią nie uspokaja
jej całkowicie. W zamkniętej przestrzeni
osamotnienia może tylko stawać na jego
biegunach polarnych, ale nigdy poza
nim. Zrozumiałe w takim kontekście
wydaje mi się więc nazywanie, w diagnostyce lekarskiej, wielu objawów mianem
„rozszczepiennych” i „dwubiegunowych”.
Obraz Boga u takiej osoby będzie także
nacechowany podobnym dualizmem,
czy – monodualizmem jak w neognozie.
Będzie to Bóg kapryśny o zmiennych
humorach i rysach; skłócony w sobie.
W klasycznej wersji gnozy – według
Hansa Jonasa (Hans Jonas, „Religia
gnozy”, Kraków 1994) – poprzedniczce
wielu współczesnych nurtów myślowych
– dobry bóg walczy ze złym bogiem;
wytwarza się napięcie. Rozpięty na
szerokość ringu człowiek – widz i ofiara,
żyje z rundy na rundę niekończącego
się pojedynku. Wrzawa z trybun tych
igrzysk zagłusza w nas sumienie.

D

opiero wolność wewnętrzna uszczęśliwia w spotkaniu. Największe
ograniczenia materialne nie są już
przeszkodą. Wolność wewnętrzna jest
zwycięstwem nad chorobą, a materialna, socjalna – niekoniecznie. Jest
to m.in. sprawa uznania prymatu wiary
przed wiedzą. Wyboru postawy zaufania i posłuszeństwa Bogu zamiast woli
mocy (w sensie ograniczania się do
ludzkich tylko środków). Wolę mocy
wyzwala w człowieku na pewno zagrożenie, niepewność; chce on panować
nad sytuacją, nad kimś, kogo się boi,
chce wszystko wiedzieć o nim. Kierunki
myślowe, które wyżej przywołałem,
głosząc obojętność etyczną świata,
starają się ulżyć człowiekowi ucząc go
swoistej odwagi, niestety także za cenę
zobojętnienia – w końcu na jakąkolwiek
różnicę (przykładem tego jest bardzo
częste nadużywanie dziś pojęć „tolerancji” i „równości”). Zdejmują z osoby
odpowiedzialność za siebie i za innych.
Zachęcają ją do przybrania pozy „obser-



watora”. To zatarcie różnic pomiędzy
dobrem i złem prowadzi do wniosku, iż są
one zespolone razem na obrzeżach koła
dziejów, a wartości – zmienne w swojej
istocie. To, co będzie dobre, albo złe,
zależy od człowieka i jego instrumentów; od koniunktury, mody, od tego „jak
s i ę teraz robi”. Oswobodzenie, którego
obietnicę tu widać, jest niestety pozorne.
Wystarczy zapytać: czy rzeczywiście
odpowiedzialność wówczas maleje? Czy
faktycznie łatwiej jest wszystkie wybory
legitymizować tylko własną subiektywną
pewnością, niż kluczem 10 przykazań
i sumienia – jako głosu prawdy i prawa
naturalnego? Samostanowienie człowieka
o dobru i złu, na mocy oceny tylko
własnego umysłu (bez całego kontekstu
„wspólnoty przekonań” – Józef Ratzinger,
(Joseph Kardinal Ratzinger, „Werte in
Zeiten des Umbruchs”, Freiburg 2005,
s.48) to propozycja absurdalna dla osób
słabszych, zwłaszcza chorujących psychicznie. Obiektywna
norma etyczna, mająca swój
korzeń w religii, w obyczaju, w
historii i nade wszystko w naturze ludzkiej (wolne sumienie),
zwalnia osobę chorą psychicznie z tego tytanicznego wysiłku.
Józef Kardynał Ratzinger we
wspomnianej książce, cytując
słowa Orygenesa: „Chrystus (...)
zwycięża tylko przez przekonywanie. On jest Słowem Bożym”
(Tamże, s. 47) – wskazuje,
że wiara Kościoła spoczywa
na uzyskanych przez ludzi
w wolny sposób przekonaniach,
które łączą ich we wspomnianej „wspólnocie przekonań”.
Poza tą wspólnotą chory jest
skazany na siebie albo na tych,
którzy niszczą tę wspólnotę
(wilki w owczej skórze). Warto
przypomnieć, że Powszechna
Deklaracja Praw Człowieka
z 1948 r. uchwalona przez ONZ
(pod wpływem szoku wywołanego XX-wiecznymi totalitaryzmami) również wychodzi od
pojęcia godności osoby ludzkiej,
której nie da się zrelatywizować,
gdyż jest to wartość osobowa
i zupełna (aksjomat). Istnieje
zatem coś jednostkowego
i wspólnego wszystkim, co jest pewnikiem i ogólnoludzką intuicją; co tworzy
wspólnotę i respektowane zapewnia
pokój.

N

atomiast wymienione tu wcześniej
kierunki filozoficzne, które są stałą
nadbudową współczesnej lewicy i ideologii liberalnej, czynią nam wszystkim ten
świat prawdziwie obcym i nieludzkim,



bowiem mianują zło jego składnikiem
budulcowym i głoszą potem, że to zło
tak na prawdę nie jest złem. Kiedy każdy
określa sam swoją miarę a wokół mamy
atmosferę powszechnego relatywizmu,
wtedy już nikt nie może drugiemu nawet
w niczym pomóc. Brak wiary w prawdę
obiektywną, w wolność i w wieczność,
nie zachęca wielu chorujących ludzi,
jak sądzę, do ekspansji społecznej,
ale do wycofywania się i do trwania
w chorobie.

Ch

ciałbym zobrazować moje krytyczne
słowa na temat wymienionych
przeze mnie (post)modernistycznych
trendów, przykładem filozoficznego
dorobku Fryderyka Nietzschego, który
jest bardzo ważną postacią (mówiąc
najkrócej) sprzeciwu wobec „światowego filisterstwa” (filister – czyli kołtun,
mieszczuch, to słowo wywodzące się

Apoteozował w swojej filozofii życie
(witalność) w służbie „woli mocy” (Wille
zur Macht) i to ona miała dyktować
człowiekowi rozwiązania. Widziałem
tu ogromną dawkę idealizmu (co jest
paradoksalne), a przy tym brak cynizmu
właściwego pewnym myślicielom. Ten
„idealizm” nosił w sobie odbicie wiary,
coś żywego, choć poglądy Nietzschego
były przecież ateistyczne. Filozofia
nadczłowieka to filozofia samoubóstwienia, to chęć bycia „jedynym”. Duża
wrażliwość idąca w parze z przenikliwym umysłem i żarliwością serca
u osoby, która wybiera „człowiekobóstwo” zamiast „Bogoczłowieczeństwa”
Jezusa Chrystusa (to częste określenie
w filozofii rosyjskiej i w teologii Kościoła
wschodniego) skłoni ją szybko do
poczucia ogromnej, bo właściwej tylko
Bogu, odpowiedzialności za świat i za
innych, za ludzkość. Ludzki „mesjasz”
sam jednak nie jest wolny;
w swojej apoteozie życia coś
ciągnie go ustawicznie ku śmierci
i ona staje się równie obecna.
Absolutyzacja życia prowadzi go
do absolutyzacji śmierci. Filozofia
ciała – do samounicestwienia
w ostrej, niemal samobójczej
grze. Spoza schizofrenicznego
rozdarcia ludzkiego bytu i ludzkiej jaźni woła do nas znowu
rozpacz.

I

naczej prawdę o tragizmie
człowieka, pozostawionego
sobie i światu, opowiada również
opowieść „Tristan i Izolda”,
wykorzystana m.in. w dramacie muzycznym o tym samym
tytule, przez Ryszarda Wagnera,
w pewnym czasie – przyjaciela
Nietzschego. Tytułowi bohaterowie, para zakochanych, są
nieszczęśliwi, gdyż uwarunkowania doczesnego życia uniemożliwiają im spełnienie w miłości.
Jeśli mają być razem, to tylko
na wygnaniu i w nieposłuszeństwie królowi Markowi – prawowitemu mężowi Izoldy. Kiedy
są posłuszni królowi, zostają
rozdzieleni i cierpią z tęsknoty
Fot. Krzysztof Banach
i z samotności. Każdy wybór
wydaje się niedobry, niedający
prawdopodobnie od nazwy określają- spokoju. Zakończenie tej historii nie
cej starożytnych sąsiadów Izraelitów mówi o rozwiązaniu ich rozterek, ale
– Filistynów). Założenie wyjściowe jest wskazuje na pełnię w innym świecie.
tu podobne jak w innych nurtach solip- Może chodzi tu o pełnię nowego świata
syzmu, subiektywizmu, etc. Człowiek zakwitającego w miejscu po starym
jest najwyższą instancją i miarą rzeczy ludzkim ego, którego wielkość określała
dla siebie, jednakże Nietzsche nie wcześniej rozmiar i grozę dramatu?
zachęcał do minimalizmu, do bierności
i obojętności. Nie był, jak sam twierdził,
bjawy rozszczepienne, schizow najmniejszym stopniu dekadentem.
freniczne, a także bardzo częsta

O

„dwubiegunowość”
(depresyjnoeuforyczna sinusoida nastroju) występująca w jakimś stopniu u każdego
człowieka; może szczególnie bliska
mentalności „sarmackiej” i trochę
inaczej „duszy rosyjskiej” są doskonałą figurą albo wprost unaocznieniem (dla tego, kto chce to widzieć)
wewnętrznego dramatu każdej istoty
ludzkiej. Jak wcześniej napisałem, jest
to dramat metafizyczny. Hermetyczne
i ateistyczne przy tym często teorie
filozoficzne,
niosące
w
duchu
świeckiego humanizmu pomoc człowiekowi, nie umieją zaradzić jego głodowi
nieskończoności, jego nieskończonym
potrzebom. Zamykają go w ideologicznej pułapce i sprawiają, iż miota
się on między biegunami tej pułapki,
chcąc znaleźć przestrzeń, której istnienie zawsze przeczuwa. Towarzyszący
ideologiom z hermetycznego nurtu
tradycji europejskiej duet materializmu
i biologizmu (z ich apoteozą w rasizmie
i komunizmie) czynią to z rozbrajającą
bezpośredniością. Otwarcie „konstruują” nowego człowieka, który jest zdany
tylko na siebie i skazany na państwo.
W państwie tym i w człowieku głęboko
zakopano prawdę, zastępując ją
etyką pajęczyny poziomych powiązań
międzyludzkich i służby bezpieczeństwa. Człowiek sam dla siebie staje się
„cenzorem”, a w każdym razie powinien,
zanim „zajmą się nim” inni. Zamknięcie
się człowieka w sobie, skupienie na
sobie i innych tylko „horyzontalne”
będzie jego próbą ucieczki przed
tajemnicą, przed Bogiem. Wcześniej
napisałem, że wielkość i groza mojego
dramatu zależą od wielkości mojego
ego; aby zaradzić bolączkom ludzkich
chorób psychiki, ale i duszy i w końcu
też ciała, najprościej byłoby może
po prostu odwołać się do wiary,
która ogranicza ego? Co może dziś
naprawdę zintegrować osobę chorującą psychicznie i skupić w całość
żyjącego w swoim „rozproszkowaniu”
współczesnego człowieka? Co albo
Kto może naprawdę pomóc nam
zmniejszyć nasze ego przysłaniające
nam prawdziwą przestrzeń wolności
i wielkości człowieka?

Wybór prawdy przed etyką

Ch

ciałbym zwrócić uwagę na
ważność w terapii i w leczeniu psychiatrycznym wymiaru duchowego w pokładach człowieczeństwa.
Na nieodzowność szacunku dla całej
prawdy o człowieku. Dla prawdy samej
w sobie. Krótko mówiąc chodzi mi
o uwzględnianie właściwej hierarchii:

najpierw prawda, a potem indywidualne doprecyzowania etyczne każdej
osoby. Zachęta ku prawdzie, a dalej
edukacja religijna, etyczna, historyczna,
etc. na bazie której osoby, które posiadają zaszczepione jej umiłowanie,
już samodzielnie odkrywają wartości.
Jan Paweł II w encyklice „Fides et
ratio” (Wiara i rozum) bardzo dokładnie wykłada ten problem, pisząc, że
filozofia bytu (metafizyka) musi być
gruntem, początkiem wszelkiej etyki,
aby etyka ta miała ludzkie oblicze.
Spotykam się z szeregiem stereotypów
w naszej kulturze, nawet królujących
na wyżynach myśli, ale szczególnie
w sztuce i literaturze jak np. ten, iż
poszukiwanie prawdy, z całą rzetelnością, oddaniem i pewnym „wyrzeczeniem
się świata” jest nie tylko niemodne, ale
i „nieżyciowe”, wbrew życiu i szczęściu
człowieka. Osoby tak myślące skupiają
się na jakiejś etyce (bardziej lub mniej
uniwersalnej), na działaniu, ruchu,
etc. i postrzegają poszukiwacza istoty
rzeczy jako kogoś godnego politowania
albo wręcz za głupca. Jawi się on też
im jako ktoś nudny i męczący w swojej
dociekliwości; wykalkulowany idealista
– perfekcjonista bez uczuć. Tymczasem
szczere poszukiwanie prawdy nie jest
wykalkulowane, bo prawda nie jest tylko
logiczna i tylko matematyczna. Filozof
bytu nie będzie więc perfekcjonistą,
ale przede wszystkim człowiekiem
serca; miłośnikiem mądrości. Natomiast
osoby skupiające się od razu i tylko na
wymiarze moralnym odniesień międzyludzkich. mogą łatwo stracić kontakt
z ontyczną podstawą życia. Moralność
oderwana od prawdy jest moralizmem.
Podobnie moralność bez wiedzy na
dany temat, do którego się odnosi,
staje się moralizmem (Józef Ratzinger).
Taka etyka obcowań międzyludzkich
bez prawdy, dopiero wymusza perfekcjonizm, zniewala i staje się etyką
faryzejską (błąd pelagianizmu). Chcę
jednak jasno powiedzieć: ratunkiem
przed etyką niewoli, przed moralizmem, hermetyzmem, przed „formułkami” i „szufladkami” nie jest nigdy
– jakiekolwiek odejście od moralności!
Rozwiązaniem, i to wg mnie jedynym,
jest sięgnięcie głębiej, do samego
życia życia, do fascynującej prawdy
o Bogu, o człowieku i o świecie, do
„Logosu”, do miłości. Przyjęcie antropologii ontologicznej (Paul Evdokimov
„Prawosławie”). Przemiana siebie
przez osobistą relację i przyjaźń
z Chrystusem (liturgia, kult, sakramenty, wspólnota i osobista modlitwa)
sprawia dopiero, że możemy smakować
i rozkoszować się Dekalogiem. Dlatego
tyle miejsca poświęcam tu ważności

wzięcia pod uwagę postulatów filozofii bytu, w kontekście terapii osób po
kryzysie psychicznym, a stosunkowo
mało samej etyce.

Wybierzmy bycie

U

ważam, że początkiem psychoterapii powinien być najpierw wybór
sumienia. Ufne założenie, iż ono jako
głos prawdy, w kontekście właściwej
wspólnoty przekonań, tzn. wspólnoty
wyrastającej z obyczaju, z tradycji,
z historii i z religii – pomoże nam do
prawdy znowu wrócić i wybaczyć
nawet największym naszym krzywdzicielom; „Poznacie prawdę, a prawda
was wyzwoli” (J. 8, 32). Pamięć prawdy
rekonstruuje człowieka. Możemy mówić
o zdrowiu tylko wtedy, gdy prawda jest
uszanowana w naszym życiu. Człowiek
zakłamany nigdy nie jest w pełni zdrowy
(ani kat ani ofiara). Zakłamanie (zwłaszcza u kata) jest rodzajem perwersji.

D

obra wybiórczość wobec bodźców
oznacza uporządkowane emocje.
Bycie to wybór; dobre bycie to dobra
wybiórczość i wolność od przywiązań.
Człowiek nie ulega magii rzeczy, nie
rozprasza się w nich. Widzi je tylko jako
część stworzonej całości, jako namiastki
bytów idealnych; część nie zasłania mu
reszty i część mu nie wystarcza. Aby
mieć wszystko, wybiera ubóstwo.

N

ie dajmy się zniewolić ani naszym
nerwicom, ani fałszywej pokorze,
która odrzuca albo kwestionuje rozum
i trzeźwy osąd. Pycha odrzuca rozum
(Intellectus – Dar Ducha Świętego)
– a nie pokora. Pycha zastępuje prawo
i rozum siłą. Nie dajmy się magii,
w żadnej postaci, rozbudzającej w nas
hermetyczne pragnienia i niezaspokojony głód naszych egoizmów, w końcu
prowadzący nas do znużenia i „bylejakości”. Uwierzmy w wiarę. Uwierzmy
w wybór. Wybierzmy bycie.
Jarosław Kleban

W imieniu Redakcji
CHCIELIŚMY PRZEPROSIĆ
za brak podpisu autorskiego
pod fotografią na I stronie okładki
numeru 9 pisma „Dla Nas”,
która to fotografia została wykonana
przez artystkę-malarkę
Małgorzatę Bundzewicz.
Redaktor Naczelna
Małgorzata Misiewicz  



Moja przygoda z Panem Cogito
S

iedzê wygodnie w fotelu, przede mn¹ ekran monitora
komputerowego, wokó³ eleganckie, przytulne wnêtrze
trzygwiazdkowego hotelu. Mija powoli godzina 11 w nocy,
a ja wci¹¿ nie mogê uwierzyæ. Tak, jestem w pracy, za chwilê
bêdê drukowaæ Raport Dzienny.

B

o¿e, czym zas³u¿y³em sobie na tak¹ nagrodê? Mo¿e tym, ¿e
uwierzy³em i z uporem d¹¿y³em do jasno wytyczonego celu.
Celu wyznaczonego przez mojego lekarza i grupê terapeutów.
To dziêki Nim tu jestem. Cofam z niechêci¹ zegar. Ostatnie 5
lat by³y dla mnie koszmarem, o którym nauczy³em siê mówiæ
beznamiêtnie, ale gdy samotnie do nich wracam, to p³aczê.

O

statni nawrót choroby by³ najgorszy i niestety najd³u¿szy.
Psychoza trwa³a kilka dni, pobyt w szpitalu mo¿e trzy
tygodnie, ale potem dopad³o przygnêbienie, strach, a¿
odczuwalny fizycznie i poczucie beznadziejnoœci. Istnienie
sprowadza³o siê do trzech funkcji: jedzenia, spania i palenia
papierosów. Tylko to ostatnie dawa³o z³udê ulgi w cierpieniu.
Sen by³ zbawienny, bo powodowa³ utratê œwiadomoœci, jedzenie
krótkotrwa³¹ przyjemnoœæ, ale ze œwiadomoœci¹, ¿e brzuch staje
się codziennym przedmiotem nieustannych uwag wielu osób
„O! jak dobrze wygl¹dasz!”. Niestety tusza jest dla ludzi bardziej
widoczna ni¿ g³upota posiadacza. Myœl wci¹¿ powraca³a do
tego samego punktu: jesteœ bez pracy, a przecie¿ ca³e twoje
dotychczasowe ¿ycie by³o wype³nione nieustann¹ nauk¹ lub
prac¹, ciê¿ką prac¹. ¯ycie rodzinne leg³o w gruzach. Jak wyjœæ
z tak g³êbokiego do³ka?

B

óg podobno nie zsy³a wiêkszego cierpienia ni¿ tego, które
cz³owiek jest w stanie znieœæ. I tak by³o ze mn¹. Pomoc
przysz³a z zewn¹trz. Lekarz prowadz¹cy mnie od roku namówi³
mnie do udzia³u w Warsztatach Terapii Zajêciowej. Na pocz¹tku
by³y to zajêcia w grupie Ksiêgowoœci. Pracowaliœmy w grupie

siedmiu osób, symuluj¹c dzia³anie Dzia³u Ksiêgowoœci ma³ej
firmy, ale operowaliœmy prawdziwymi danymi udostêpnionymi
przez zaprzyjaŸnion¹ firmê, ilustruj¹cymi zasz³oœci gospodarcze z ubieg³ych lat. Oczywiœcie wi¹za³o siê to z poznawaniem tajników obs³ugi komputera w zakresie przeciêtnego
u¿ytkownika popularnych programów dzia³aj¹cych w systemie
Windows.

M

niej wiêcej po roku dowiedzia³em siê o realizacji projektu
pensjonatu „U Pana Cogito”. W³¹czy³em siê w zajêcia
grupy hotelowej. Zajêcia mia³y na celu przygotowanie grupy
przysz³ych pracowników hotelu do pracy na stanowisku: recepcjonista, kelner, pokojowa, pracownik gospodarczy-ogrodnik.

T

utaj równie¿ realizowaliœmy sytuacje realne, te, które
mog¹ zaistnieæ w funkcjonowaniu pensjonatu. Czêœæ
osób odby³a praktyki-sta¿e w renomowanych hotelach w Krakowie. Trudnoœæ polega³a na tym, ¿e tylko niektóre osoby
mia³y okreœlone przygotowanie zawodowe i doœwiadczenie
w pe³nieniu przysz³ych funkcji. Najwa¿niejsze jednak by³o to,
¿e zajêcia anga¿owa³y ca³¹ nasz¹ uwagê, mobilizowa³y myœli
do zajêcia siê rozwi¹zywaniem konkretnych problemów, co
dawa³o szansê na oderwanie uwagi od w³asnych problemów
oraz pozwala³o zapomnieæ o chorobie.

D

la ka¿dego z nas, myœlê, istnieje taki Pan Cogito, œwiate³ko
w tunelu, które spowoduje, ¿e bêdzie chcia³o siê ¿yæ.
Có¿, ¿ycie przez to ma swój smak i wartoœæ, ¿e cz³owiek id¹c
drog¹ potyka siê i podnosi, a ka¿da podró¿ niesie za sob¹
ró¿ne prze¿ycia. Tylko od nas zale¿y, czy bilans dobrych
i z³ych doœwiadczeñ bêdzie dla nas korzystny. ¯eby jednak
gdziekolwiek dojœæ potrzebna jest nam wiara i nadzieja.
Piotr Cebula
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Ziarno piasku
N

atchnieniem do pisania tego tekstu
były i są moje doświadczenia
z grupy wsparcia poparte tymi z późniejszej grupy seniora.

struny (czy superstruny, jak to fizycy
supersymetrii mówią).

Bo

Z

widzę różnicę, jaką robi przyjście
od nieprzyjścia na grupę wsparcia. Mamy tu do czynienia z muzyką
zdarzeń i przestrzeni, bo różnicę można
wyróżnić tylko w muzyce życia, która – jak
wiadomo z ogólnego kursu fizyki – bierze
się z różnic pomiędzy częstościami tonów
tak dobranych, by nie tworzyły dysonansów, te zaś biorą się z przestrzennych
różnic długości strun, na których owa
muzyka jest grana. Ze struny bierze się
muzyka przestrzeni i nawet zdarzeń w tej
przestrzeni.

S

właśnie, struna jest pierwotna
wobec nich, a nawet wobec
wtórnych zjawisk materialnych. To
skomplikowane, ale tak naprawdę
materia z której złożeni jesteśmy
wszyscy, jest tylko fermionami pochodnymi od tych strun.

C

zasami mam straszliwą energię do
napisania czegoś. Dzisiaj jej nie
mam. To straszne, że aby cokolwiek
zrobić muszę czekać na ów niesamowity
przypływ energii.
czego ona płynie. Ano z odmiany.
Czasem mała odmiana w życiu – nic
nie znaczące ziarnko piasku na wietrze,
po którym nie zostanie śladu, to jest
ta rotacja, na którą czekaliśmy. Takie
oczekiwania przeżywam z grupą wsparcia. Dlaczego tu mogę się wzbudzić?
iłami do tego obudzonymi mogą
być tzw. bozony, elementy tej samej

No

D

latego wierzę, że energia jest mi
dana z grupy, która wspierając się
wzajemnie jest pierwotnym założeniem,
a nie wtórnym jej skutkiem.
Piotr Bochnacki
Słowniczek fizyczny:
Bozon – cząstka materii, która w terminologii tzw. supersymetrii ma całkowitą liczbę spinową, czyli np. jądro
atomu z układu Mendelejewa w kolejności parzyste.
Fermion – cząstka materii, która w terminologii tzw.
supersymetrii ma połówkową liczbę spinową, czyli
np. jądro atomu z układu Mendelejewa w kolejności
nieparzyste; mają zastosowanie do pojęć typu synergii społecznej.
Synergia społeczna... to z kolei

cytat z książki

„Społeczeństwo synergetyczne” Jerzego Huberta wyd.
TA i WPN UNIVERSITAS Kraków 2000, str.17 – to energia
działania i rozwoju wyzwalana przez grupę ludzi (...).
Synergia społeczna może być większa od sumy energii
działania, którą mógłby wyzwolić każdy człowiek z osobna
(działając w zupełnej – pustelniczej – izolacji).
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Forum Psychiatrii Środowiskowej
i Rehabilitacji – 26-27.IV.2007 Kraków
O

D

Aby „oddać co cesarskie Cesarzowi”:

„P

Forum Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji, które
odbyło się w Krakowie w dniach 26-27 kwietnia 2007 r.
w Sali Teatralnej Szpitala im. Józefa Babińskiego, chciałabym napisać z pozycji bardzo zainteresowanej słuchaczki
i uczestniczki.

1.
2.

Forum współfinansowane było ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Organizowane było przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, a także
Krakowskiej Inicjatywy na Rzecz Gospodarki Społecznej Cogito
oraz Współpracy Ponadnarodowej AQUA. Współorganizatorów
było zresztą tak wielu, że wypisanie wszystkich zajęłoby pół
strony papieru.

zisiejszy styl życia narzuca niespotykane w historii wcześniej szybkie tempo i tzw. wyścig szczurów: po pieniądze,
władzę i sławę. Niektórzy ludzie nie wytrzymują tego tempa,
szczególnie w zalewie, co tu ukrywać, chamstwa.
odatni na zranienie” członkowie społeczeństwa często
łatwiej zapadają na choroby psychiczne. Występuje
u nich duży lęk przed ujawnianiem swojej choroby nawet
w najbliższym otoczeniu, niezrozumienie tego, co się z nimi
dzieje, mniejsze poczucie wartości, a nawet bezsens swojego
koszmarnego życia, autostygmatyzacja.

Z

Obecnych było wielu drogich gości zza granicy, przede
wszystkim z Bielfield – prof. Martin Driessen, z Uniwersytetu z Halle – Stefan Watzke.

walczanie jej w sobie – to nowy „styl życia” osoby chorej
psychicznie. Musi ona zrozumieć najpierw – że choruje
i przez jakiś czas będzie brała leki neuroleptyczne, zresztą
obecnie tzw. nowej generacji (bez objawów ubocznych),
po drugie zdrowienie obejmuje wszystkie dziedziny życia –
funkcjonowanie w swoim środowisku, ale i w dawnym. Bliscy,
np. rodzina, przyjaciele, mogą po specjalnej psychoedukacji
bardzo pomóc w powrocie do nauki, pracy, Kościoła, środowiska koleżeńskiego.

4.

N

3.

Ważną i godną podkreślenia jest obecność władz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz
Senatora RP – Władysława Sidorowicza, Przewodniczącego
Senackiej Komisji Zdrowia.

W

pierwszym dniu obrad podjęto dwa tematy: Sesja I
– „Dobre praktyki psychoterapii i rehabilitacji – dobre
wyniki” (moderacja Andrzej Cechnicki, Joanna Meder);
Sesja II – „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Dobre
praktyki – dobre wyniki” (moderacja Hubert Kaszyński, Maria
Titaniec). W drugim dniu Forum dyskutowało o „Reformie
w psychiatrii” (moderacja Czesław Czabała).

G

dy zastanawiam się, co zostało mi w głowie i sercu, po
tylu ciekawych wykładach i dyskusjach panelowych, jest
to zadowolenie, że podjęty został temat „Problemy pracy dla
osób chorujących psychicznie”. To obecnie temat na topie,
ale wciąż za mało o nim mówimy. Wywołany został ten temat
niejako „oddolnie” przez osoby po kryzysie psychicznym,
które pragną w pełni aktywnie pracować, najpierw – nad
swoim zdrowiem, potem – na rynku pracy.

M

inęła moda na szpitale psychiatryczne – kolosy, o przepełnionych salach, „zadżumionych” lekami psychotropowymi
pacjentach, brakiem zajęć psychoterapeutycznych, nieuprzejmym traktowaniem pacjentów przez niższy personel (np.
salowe, sanitariusze), niedostatecznym kontaktem z lekarzem
i psychologiem. Taki „czarny scenariusz” jeszcze w Polsce
pokutuje. Dodatkowo są jeszcze tereny o niedostatecznej
dostępności kontaktu z lekarzem psychiatrą (lekarz przyjmuje
pacjenta raz na 3 miesiące, ograniczając się do zdawkowych
pytań i przepisywania lekarstw, wizyta trwa bardzo krótko,
a strach przed stygmatyzacją, zwłaszcza w małej miejscowości, jest wciąż ogromny. Podsycają go nieodpowiedzialne
media, które częstują codziennie publiczność różnymi horrorami i sensacjami, zamiast rzetelnie informować o tym, co to
jest choroba psychiczna i że można z niej wyzdrowieć.

ajważniejsza jednak wydaje się własna motywacja: stawianie na swoje mocne strony oraz odkrywanie nowych możliwości, talentów, które gdzieś tam w nas drzemią, a przede
wszystkim stawianie przed sobą realistycznego celu i konsekwentne dążenie do niego.

H

odujmy marzenia – jak kwiaty jabłoni, które się kiedyś
rozwiną i dadzą owoce, owoce poznania dobra i zła.
Aby tak się stało, trzeba sieci psychiatrycznego wsparcia,
a więc nie tylko małych oddziałów specjalistycznych jak najbliżej miejsca zamieszkania, ale także Oddziałów Dziennych,
Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów
Społecznych, zakładów pracy chronionej, firm społecznych,
hosteli, mieszkań chronionych. Te instytucje nie „pożerają”
narodowych złotówek, ale wręcz przeciwnie, są opłacalne dla
budżetu państwa, a zysk społeczny, który przynoszą jest nie
do przecenienia.

My

nie chcemy jałmużny – dajcie nam szansę nauki
i pracy, a okaże się jak jesteśmy kompetentni i odpowiedzialni w codziennym życiu!

P

odczas Forum zbieraliśmy podpisy pod apelem do
Prezydenta, Premiera i Zgromadzenia Narodowego o uchwalenie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Poparli nas prawie wszyscy uprawnieni do tego uczestnicy
Forum; nadal zbieramy 100 tysięcy podpisów, podpisz się i Ty,
Szanowny Czytelniku, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Na

koniec najmilsza sprawa! Gratulacje dla Małgosi
Misiewicz i Agnieszki Ślusarczyk uhonorowanych
Nagrodami Zarządu Głównego PTP za program „Schizofrenia
– Otwórzcie Drzwi”. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie
i pracę, za przecieranie szlaków, którymi teraz wspólnie
idziemy. Życzymy dalszych sukcesów w pracy.
Jolanta Janik
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Niekonwencjonalne elementy terapii zajęciowej
z osobami chorującymi psychicznie
P

omimo dającej się stwierdzić
dynamiki terapii zajęciowej, najczęściej terapię zajęciową rozumie się jako
sumę prostych czynności obejmujących,
jak twierdzi Lucyna Kozaczuk „(…)
robótki na drutach, szydełkowanie, haft,
prace stolarskie, ceramika, wycinanie
z materiałów form różnych zabawek,
zszywanie ich i wypychanie watą (…)”
[Terapia zajęciowa w domach pomocy
społecznej, 1999]. Podobnie rozumie
terapię zajęciową David Hazell Clark
„Twórczość plastyczna zajmuje w terapii zajęciowej bardziej
ekspansywne miejsce”
[Terapia społeczna w psychiatrii, 1978]. Także
Tomasz Grzegorczyk po
spotkaniu z niemieckimi
pracownikami (lekarzami,
terapeutami, pielęgniarkami i psychologami)
pisze o swoich spostrzeżeniach, z których wynika,
że najczęściej stosowane
są tradycyjne formy terapii
„(…) w Bonn zwiedzaliśmy warsztaty metalowe,
stolarnię i różnego rodzaju
pracownie przystosowane
do działań typu rękodzieła
artystycznego, (…) prace
introligatorskie,
oraz
montowanie podzespołów
urządzeń technicznych,
(…) pracownię terapii
biurowej” [Dialog, nr 6,
1998]. Również Marek
Konopczyński
podobnie spostrzega terapię
„(…) sport i sztuka były
ze sobą ściśle powiązane, świadczą o tym
chociażby igrzyska olimpijskie, (…)
wychowanie plastyczne, czyli przygotowanie do odbioru sztuki, swoista inicjacja kreatywna (…)” [Twórcza resocjalizacja,
1996]. Z raportu badań warsztatów terapii
zajęciowej przeprowadzonych przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
(Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw
Osób Niepełnosprawnych) w 2002 roku
wynika jednoznacznie, że w Polsce
stosowane są tradycyjne formy terapii
„zdecydowana większość warsztatów
realizuje terapię ruchową – jest to 98%
warsztatów, bardzo dużo, bo 84%
muzykoterapię i 78% psychoterapię. (…)
55% warsztatów zadeklarowało realizację arteterapii, tj. terapii przez sztukę,
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a z obserwacji i rodzajów prowadzonych
pracowni wynika, że niemal we wszystkich warsztatach prowadzone są zajęcia
polegające na malowaniu, rzeźbieniu,
wyszywaniu itp. (…) psychodrama
była wykorzystana w 42% warsztatów,
a biblioterapia w 38%, najmniej warsztatów, bo 15% prowadziło hipoterapię”.
Z raportu badań wynika, że „najliczniej
reprezentowana była pracownia gospodarstwa domowego (w 95% warsztatów),
a następnie stolarska – w 70% warsztatów i malarska w 63% warsztatów.

z rozwoju cywilizacji, tworzą coraz
większą „przepaść” utrudniającą powrót
chorego do społecznego funkcjonowania. Przepaść ta wynika między innymi
z zatrzymania terapii zajęciowej na
robótkach ręcznych i braku dostatecznej oferty programów rehabilitacyjnych
idących z „duchem czasu”, za zmieniającymi się potrzebami.

T

wierdzę, iż przedstawiany sposób
myślenia ma zasadnicze wady. Moim
zdaniem, wynikają one z zawężonego
widzenia terapii zajęciowej.

D

latego też przyjmuję inne rozumienie terapii zajęciowej. Przez terapię
zajęciową będę rozumiał zbiór wszystkich czynności, jakie w danych warunkach można uznać za terapeutyczne
i ważne dla terapii. W szczególności
przy rozszerzonym rozumieniu terapii
zajęciowej ważne zdaje się być wykorzystanie również konkretnych przykładów
z działalności rynkowej, np. księgowość
oparta na najnowszych technikach
komputerowych (prowadzenie rozliczeń
na podobnych zasadach jak każda firma
wolnorynkowa, wykorzystanie programów
komputerowych i najefektywniejszych
technik pracy).

1. Kontekst teoretyczny

W

artość terapii zajęciowej u osób
chorych psychicznie to przede
wszystkim budowanie struktury dnia,
wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie i poszukiwanie nowych
umiejętności.

W 48% warsztatów działały pracownie
hafciarskie, w 47% tkackie, w 41%
komputerowe, w 36% ogrodnictwa,
w 32% ceramiczne, w 33% dziewiarskie, niewiele, bo w 12% warsztatów
– ślusarskie”.

T

akie zawężenie terapii zajęciowej
bierze się stąd, że z jednej strony
uważa się, iż pacjenci nie są przygotowani do wykonywania trudnych
i skomplikowanych zadań oraz brania
na swoje barki dużej odpowiedzialności
za nie, co wynika także z ochronnej
roli terapii zajęciowej. Z drugiej zaś
strony bardzo intensywnie rozwijające
się potrzeby człowieka, wynikające

W

przeciwieństwie do osób niepełnosprawnych ruchowo, u których
terapia zajęciowa nastawiona jest
głównie na podnoszenie sprawności
ruchowej i manualnej, w przypadku
osób przewlekle chorych psychicznie
formy terapii powinny być dobierane do
ich możliwości i obejmować wszystkie
zakresy funkcjonowania w środowisku
lokalnym, np. dom, szkoła czy praca.

W

przypadku tych osób poszukiwanie nowych form terapii staje
się koniecznością, gdyż chorego
należy wzmacniać, doskonalić jego
sferę psychiczną, organizację pracy,
samodzielność, koncentrację uwagi,
punktualność, odpowiedzialność za

powierzone zadania oraz ponoszenie
za nie konsekwencji. Dlatego najważniejszą powinnością terapeuty powinno
być wspieranie i wspomaganie rozwoju
każdego pacjenta, „polegające przede
wszystkim na stwarzaniu jak najkorzystniejszych warunków do ich samorozwoju i samodoskonalenia” [Małgorzata
Feiner, Alternatywne teorie i praktyki
wychowawcze, 1995] w osiągnięciu
tych umiejętności.

T

radycyjne formy terapii nie wystarczają do osiągnięcia tego celu.
Istnieje zatem potrzeba poszukiwania
nowych form terapii zajęciowej.

W

  Niemczech powstaje coraz więcej
firm społecznych pracy chronionej o różnych profilach, w których
zatrudniane są osoby niepełnosprawne
ruchowo, jak również z zaburzeniami

Fot. J.G.

psychicznymi. Firmy zatrudniając te
osoby pozwalają im normalnie funkcjonować i żyć, tym samym chorzy
zatrudnieni unikają socjalnej izolacji.
W Berlinie od 1983 roku działa firma
społeczna „LEBENSWELTEN” zajmująca
się szeroko rozumianą biurowością, to
znaczy: prowadzi bieżące księgowania
oraz rozliczenia pomiędzy pracownikami i urzędami finansowymi w ponad
70 firmach, w której są zatrudnieni
niepełnosprawni.

W

  P olsce dobrym przykładem
(praktyką) są Zakłady Aktywności
Zawodowej (ZAZ). Od czerwca 2003
roku działa w ZAZ – Pensjonat
i Restauracja „U Pana Cogito”. Zakład
ten zajmuje się działalnością świadczącą usługi hotelarskie, zatrudnia 30
osób, w tym 21 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.
Ich aktywność zawodowa związana
jest z obsługą ruchu turystycznego.
Pracownicy
obsługi
(terapeuci)
zatrudnieni w działalności obsługowo-

rehabilitacyjnej świadczą niepełnosprawnym pracownikom stosowną
pomoc i wsparcie w obszarze pracy
i rehabilitacji.

C

elem tego Zakładu jest wzorcowe
rozwiązywanie problemów w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej
osób niepełnosprawnych z powodu
choroby psychicznej i umożliwienia
tworzenia w tym zakresie wartościowych programów szkoleniowych.
Wartością tego Zakładu jest powiązanie
z warsztatami terapii zajęciowej i środowiskowymi domami samopomocy,
co umożliwia pojedynczym uczestnikom zmiany swojego statusu poprzez
zatrudnienie w ZAZ.

U

ważam, że właśnie w tym kierunku
powinny rozwijać się warsztaty
prowadzone dla osób przewlekle
chorych psychicznie. Twierdzę,
iż niekonwencjonalne formy
terapii zajęciowej wyposażają
uczestników w takie umiejętności, które są potrzebne do
podjęcia w przyszłości pracy
zawodowej. Otwierają one drogę
podopiecznym do rynku pracy,
zdobycia nowych umiejętności
i zawodu. Tymczasem, zatrzymując się na poziomie „robótek
ręcznych”, zamykamy tę drogę
wytwarzając także u szeregu
podopiecznych poczucie mniejszej wartości, co z kolei staje
się często czynnikiem generującym chorobę.

2. Społeczno–ekonomiczny oraz
terapeutyczny aspekt wdrażania
programu księgowości
w warsztacie terapii zajęciowej

P

raca w księgowości wymaga od
uczestników wysiłku intelektualnego,
a także organizacji struktury pracy dnia
codziennego, samodzielnego poszukiwania własnego stylu i techniki pracy,
ułatwiających wykonywanie zadań.
To również nauka bieżąca w zakresie
obsługi komputera, urządzeń niezbędnych w zakresie pracy biurowej i doskonalenie nabytych już umiejętności.
Wszystkie te zadania, bardzo często
są tylko w sferze marzeń osób chorych
psychicznie.

T

erapia zajęciowa powinna pozwalać
każdemu choremu na nowo marzyć,
a co więcej – realizować je. Pragnieniem
wielu osób po kryzysie psychicznym
jest podjęcie pracy. Brak odpowiedniego przygotowania, niewystarczające
umiejętności oraz brak wyobrażenia

o trudnościach i problemach, z którymi
spotyka się nowo przyjęta osoba do
pracy, powoduje trudność w utrzymaniu
danego stanowiska, a w konsekwencji
utratę pracy.

K

onieczne zatem wydaje się poszukiwanie w terapii nowych dróg
w prowadzeniu zajęć, które umożliwiłyby
przetrenowanie różnych sytuacji stresowych w warunkach realnej pracy.

P

raca w pracowni księgowości
wydaje się spełniać te warunki, gdyż
każdy z uczestników ma możliwość
znalezienia się w różnych trudnych
sytuacjach. Osoby chore psychicznie
przed przystąpieniem do prowadzenia
zadań realnych otrzymują zazwyczaj
„(…) trzy rodzaje informacji: (1) ogólne
informacje o codziennej rutynie pracy;
(2) przegląd historii firmy, jej dążeń,
operacji, wyrobów i usług oraz wskazanie, w jaki sposób praca danego
pracownika przyczynia się do zaspokojenia potrzeb całej organizacji; (3)
szczegółowe przedstawienie (czasem
w postaci broszury) zasad polityki
organizacji, regulaminu pracy i świadczeń przysługujących pracownikom”
[James A. F. Stoner, Edward Freeman,
Daniel R. Gilbert, JR., Kierowanie,
1998]. Wiele badań pokazuje, „że
pracownicy rozpoczynający pracę
w organizacji odczuwają niepokój.
Obawiają się tego, czy będą potrafili
dobrze wykonywać swoje zadania;
czują się niekompetentni w porównaniu
z bardziej doświadczonymi pracownikami; martwią się o to, czy potrafią
sobie ułożyć stosunki z kolegami.
Skuteczne programy wprowadzania do
pracy zmniejszają niepokój odczuwany
przez nowych pracowników dzięki
dostarczeniu im informacji o środowisku pracy i o przełożonych, przedstawianiu ich kolegom i zachęcaniu do
zadawania pytań.”

Z

adania wymagające od uczestnika
dużego zaangażowania, dokładności, odpowiedzialności, samodzielności, współpracy z wieloma osobami,
a przede wszystkim zadań potrzebnych,
realnych wyzwalają w pacjencie dużą
motywację do uczestnictwa w zajęciach,
ciągłego zdobywania wiedzy na dany
temat, rozwijania swoich umiejętności,
a przede wszystkim chęć do walki
z chorobą.

I

nstruktor terapii zajęciowej powinien
zdawać sobie sprawę, iż tradycyjne
formy terapii są niewystarczające do
realizacji powyższego celu. Dlatego
zdecydowanie należy wprowadzać niety-
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powe formy terapii zajęciowej, gdyż one
otwierają drogę niepełnosprawnym do
świata realności i wartości pracy.

Podsumowanie

W

podsumowaniu,
raz
jeszcze
podniosę kwestię niekonwencjonalnych elementów terapii zajęciowej osób
chorych psychicznie. W moim przekonaniu, w krótkim czasie nastąpi istotny
przełom w rozumieniu znaczenia ergoterapii. Postęp cywilizacyjny, nowoczesne
techniki pracy oraz wzrost sektora usług
zmuszą terapeutów zajęciowych do
patrzenia szerzej na rehabilitację przez
pracę oraz podjęcia dyskusji na temat
aktywnych form terapii.

Z

badań, które przeprowadziłem
wynika, że w procesie rehabilitacyjnym osób z zaburzeniami psychicznymi
terapia zajęciowa odgrywa bezdyskusyjnie istotne znaczenie. Badania
pokazały, że zastosowanie w ergoterapii nowych form terapii, takich, które
mogą być wykorzystywane w codzien-

nym życiu i idących za rozwojem
potrzeb i umiejętności pozwalających
na dostosowanie się do współczesnego
rynku, jest wskazane. Z analizy badań
wynika jednoznacznie, że bardzo
ważnym elementem w procesie terapii
jest wykorzystanie, oprócz tradycyjnych
form terapii, także konkretnych przykładów z działalności rynkowej, gdyż to
one pozwalają uczestnikom zmniejszyć
dystans do realnych potrzeb i warunków, jakie stwarza nawet chroniony
rynek pracy.

K

onieczne jest asystowanie przy wykonywanych zadaniach oraz ciągłe nadawanie tempa pracy, omawianie i organizowanie poszczególnych czynności pracy,
efektywne i dokładne wykonywanie nawet
tych najprostszych czynności, stale obecna
dyskretna kontrola i zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa. Wszystkie te czynniki
wpływają pozytywnie na przebieg rehabilitacji zawodowej osób chorych psychicznie.

Za

wprowadzaniem nowych form
terapii przemawiają wyniki badań
dotyczące dalszej edukacji oraz prób

podjęcia pracy zawodowej przez osoby
niepełnosprawne, które to jednoznacznie pokazały zwiększenie zaangażowania się w dwóch wyżej wymienionych
obszarach (widoczna jest dynamika
zwiększenia się zainteresowania dalszą
edukacją oraz podejmowania licznych
działań zmierzających do zdobycia
nowego zawodu).

W

programie terapii zajęciowej ważne
jest stosowanie zasady stopniowania trudności, czyli przechodzenie
od zadań prostych do coraz trudniejszych. Terapia zajęciowa ma również
za zadanie wpływać na niepełnosprawnego: uspokajająco, mobilizująco,
wychowawczo, leczniczo, rozwijać jego
umiejętności oraz ułatwiać mu powrót do
uczestnictwa w życiu społecznym. I w
tym właśnie zawiera się sens działań
rehabilitacyjnych, w tym przez WTZ.
Krzysztof Banach
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
(tekst opracowany na podstawie pracy
magisterskiej autora)

à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à

Schizofrenia – życie czy bestia,
którą chcę pokonać
Za

oknem topole w wietrze i niebo
lekko szare – przede mną żółta
ściana malutkiego pokoju i temat – co
się podziało kiedyś w moim życiu – co
za szaleństwo i co to dla mnie teraz jest
szaleństwo. No tak. W dalszym ciągu
tajemnica.

U

płynęły
23
lata
od
czasu
tego
strasznego
galopującego lęku, który coraz potężniejszą
i potężniejszą falą przełamał wtedy
granicę mojej wytrzymałości i przerodził
się w psychozę, w olśnienie, w omniwiedzę i w cierpienie tak wielkie, że trzeba
było je ofiarować za miliony, za cały
świat. Wtedy byłam w tym sama, dziś
wiem, że wielu bardzo to się zdarza.
I to nie jest zagadka tylko mojego życia.
Z wielką wściekłością (skierowaną przeciw
tamtemu bólowi) chcę tę zagadkę rozwiązać? odczarować? oswoić?

To

się wiąże mocno z odczarowaniem, oswojeniem śmierci.
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Ponieważ psychoza to jest spotkanie
ze śmiercią (dla mnie było). Kiedy się
mówi „granica wytrzymałości” brzmi to
niewinnie i nie dość mocno. A to musi
być powiedziane ostatecznie i mocno.
Bo ta granica jest granicą życia i
śmierci. Prawdziwej. Wydaje się, że
do śmierci najłatwiej prowadzi miłość.
(„Bo jedno skrzydło wiersza to śmierć,
a drugie skrzydło – miłość”). Ale to nie
są tylko słowa wzięte z wiersza. Takie
są najprawdziwsze rzeczywistości. Taka
była moja najprawdziwsza rzeczywistość. Nie wspominając na razie samych
wydarzeń, chcę powiedzieć, że miłość
zwykle prowadzi na krzyż. Zwłaszcza
jeżeli się ma w sobie chociaż szkic
nauki Chrystusa.

N

ajprościej mówiąc – jeśli kocham,
to nie zabijam. I nawet kiedy
trzeba walczyć – nie walczę. Jak mogę
walczyć, kiedy rozumiem? (wszystko
zrozumieć, wszystko wybaczyć).
Przebaczam – bo rozumiem. Rozumiem

– ponieważ kocham. I w takim razie to
ja daję się zabijać. I to ja umieram,
ażeby nie naruszyć Drugiego. To
ja ustępuję pola Drugiemu, aby
mógł być swobodnie. Pytanie, czy
zawsze miłość stawia opozycję
– Drugi albo ja. Zwykle (myślę),
kiedy spotyka się złego Drugiego.
Nie–dobrego drugiego. Mówi się,
że nadopiekuńcze gniazdo w kontraście ze złym światem powoduje
chorowanie. Moi Rodzice stworzyli
takie nadopiekuńcze gniazdo. Miłość
była w nim oczywistością. I nieograniczone dawanie. Dawać w sposób
nieograniczony nauczyłam się w domu.
Tak łatwo, jak oddychać. Chcesz?
ależ bardzo proszę. Ależ naturalnie.
Pierwsza nieostrożność prowadząca do
naruszenia własnych granic. Granice?
Nie ma ich. Nigdy ich nie było.
Wszystko jest bezgranicznie. Jakże
potem bolesne jest dotknięcie swojej
granicy. Naczynie osoby okazuje się
puste, wyczerpanie okazuje się być

śmiertelne. To, co mówię, wygląda być
może jak przenośnia. Jednak opowiada
pewne prawdziwe doświadczenia.

M

iara. To także jest słowo klucz.
Zachowanie miary. Jako przeciwieństwo szaleństwa. Porządek, równowaga, harmonia – to się traci w szaleństwie. Dlatego ono jest brzydkie. Duszą
piękna jest przecież dystans. Dystans
jest niemożliwy, kiedy się jest w oku
cyklonu. Cyklon rozbija każdą całość.
Z ocalałych części można jednak zbudować inną, lepszą całość. Zbudować
całość w harmonii, to jest pewnie
zadanie każdego życia. Pasjonujące
zadanie wszystkich. Dobrze jest przed
zachorowaniem mieć pojęcie o mierze,
porządku, harmonii. Dobrze jest mieć
do czego wracać. Te zdania powyżej
– teoretyczne bardzo, opowiadają jednak
moją wewnętrzną przygodę. Jest dobrze,
kiedy to już można nazwać przygodą.
A nawet jest to wielkie szczęście. Ktoś,
kto przebywał w głębokiej jaskini bez
nadziei na ponowne zobaczenie światła,
wiele, wiele bardziej to światło ceni od
tego, który je sobie ma na co dzień.
Radość z odzyskania spokoju przewyższa radość jego niezagrożonego posiadania. Uspokojenie bólu, rozluźnienie
napięcia, odejście lęku – te stany dają
z niczym nieporównywalne szczęście.
Z pozycji (nieśmiało) takiego jeszcze
mojego nieśmiałego szczęścia chcę
oświetlić nadzieją drogę przebywających w mroku beznadziei. Rozumiem,
że moim zadaniem jest przybliżenie tego,
co się wielu nie przydarzyło i co innym
wielu wydarzyło się w życiu. I co jest
zagadką. I co jest tajemnicą, a często
mówi się o tym – schizofrenia.

B

yć może trzeba tu opowiedzieć
o wannie pełnej krwi? Jednym
z pierwszych obrazów mojego jasnego
już szaleństwa. Kiedy mówiłam poprzednio o granicy wytrzymałości i o wyczerpaniu śmiertelnym i o tym, że w jakiejś
chwili naczynie osoby okazało się puste
– mówiłam też o tym pierwszym znaku
mojej psychozy.

D

zieci były maleńkie – niemowlaki
w koszykach, samotność, samotność absolutna w obu ciążach i kiedy
pewnego dnia z wielkim już bólem
dotykając wody znalazłam się w wannie,
zobaczyłam, że całą powierzchnią mojej
skóry uchodzi krew, uchodzi i uchodzi,
aż wanna zamiast pełna wody okazała
się pełna krwi. To widziałam i tak
czułam, choć aż tak nie było. Do dziś
nie rozumiem, jak taki obraz może się
stać jawą. Dotykalną, prawdziwą jawą.
Gdybym wtedy potrafiła rozmawiać

z kimkolwiek inaczej niż wierszami,
które dokumentowały moją śmierć – ale
dla przyjaciół odwiedzających mnie
wtedy były niezrozumiałym spektaklem
(myśleli, że jak zwykle przedstawiam
wiersze inaczej trochę – siedząc na
stole w lotusie, w czarnym swetrze nad
coraz to innymi płonącymi i gaszonymi
przeze mnie z rozpaczą świeczkami).
Gdybym potrafiła opowiedzieć, ile się
zła stało poprzednio, ale nie – tak więc
musiało dojść do eksplozji. Poprzednio
nikt mnie nie uczył ostrożności. Ćma

Fot. Natalia Maślanka

w ogień – byle cieplej, byle jaśniej – oto
figura mojego życia. Rozmowy istotne
z każdym, to jest Drugim. Drugi jako
zawsze bliski – nigdy zagrażający, nigdy
niebezpieczny.

I

w takim razie pochopny związek
z uroczym niebezpiecznym chłopcem
i pochopny związek z uroczym niebezpiecznym księdzem. Dwa zachwyty nie
do pogodzenia. Dwa układy niszczące,
nie dające oparcia, zresztą bez oczekiwania oparcia, bez żadnej umowy
o zabezpieczeniach, bez mojego pojęcia,
że potrzebne są zabezpieczenia. Było to
tak, jakbym nie umiała wyobrazić sobie,
że potrzeba powiedzieć nie – dalej jest
dla mnie groźnie, nie, to już mnie rani,
nie, tu już cierpię, nie, tak jest źle dla
mnie. Źle dla mnie? Właśnie tego nie
wiedziałam. Wszystko (razem z cierpieniem) wydawało mi się zawsze interesujące ogromnie i ciekawe. Pasjonujące
wręcz. (Gdybym miała trochę więcej siły
i dziś, prawdę powiedziawszy, wszystko
mi się takie zdaje). Dlatego mówiąc
o mojej drodze do psychozy nie mam
jasności, czy nie była to aby „normalna”
ludzka droga, dowiadywanie się zwykłe

kim jestem ja i czym jest naprawdę życie.
Dowiadywanie się właśnie. Gromadzenie
informacji, których w końcu przeogromna
liczba przestaje być do ogarnięcia, do
poukładania. Choć pamiętam moment,
kiedy one się zgadzały wszystkie ze
sobą, w jakiejś wielkiej jasnej całości,
kiedy stanowiły olśniewające jedno,
kosmicznie logiczne, nie do odparcia prawdziwe. Poprzednio nazwałam
to omniwiedzą. Wiem, że nie tylko ja
znam ten stan, kiedy płonący umysł wie
wszystko. Tylko, że właśnie płonący. Po
czasie krótkim, kiedy się dokonuje coś
w wierszach, nazywam to „całopaleniem” pozostają prawdziwe zgliszcza.
Wtedy zwykle lekarze nieprzytomnemu jeszcze ze zdziwienia pacjentowi mówią – to była (jest?) choroba.
I zaczyna się to najbardziej uciążliwe
cierpienie. Rozpoznawanie rzeczywistości, odróżnianie jej od tych urojonych światów, do których się płonący
umysł oddalił. I przerażenie, co się to
stało. I jak to było możliwe. I smutek
wypalenia. I zmęczenie jak po wielkim,
wielkim wysiłku. Pamiętam też potwornie
bolesną nieobecność wszelkiej energii.
Jakby zużytej już poprzednio, więc
brak, ogromny brak siły. Nawet tej do
zrobienia herbaty, umycia się, pościelenia łóżka. Inne czynności przerastają
wyobraźnię. Teraz myślę, że to zupełnie
naturalne po tak wyczerpującym wysiłku.
W psychozie bowiem, dochodząc do
granicy wytrzymałości, dochodzi się też
do jakiegoś (być może) szczytu możliwości ludzkich. Jak inaczej dałoby się
znieść ukrzyżowanie? Wiem, że nie tylko
ja przeżyłam ukrzyżowanie. Przeżyłam
też przyjęcie na siebie wszystkich bólów
świata. Odpowiedzialność za zbawienie szatana. Spotkanie z Bogiem i Sąd
Ostateczny. Własną śmierć i otworzenie
się piekła, które wybrałam, aby odkupić
grzechy ukochanego. I to tak strasznie
realnie wszystko. Nie jak we śnie, ale jak
na jawie. Czy nie należy się po czymś
podobnym wielki odpoczynek? Czasem
myślę – odpoczywa się w bezruchu
całą resztę życia. I to usprawiedliwia
bezruch. Usprawiedliwiony czy nie,
zdaje mi się bezruch być straszliwym
nieszczęściem. Niemoc, bezsilność,
brak jakiejkolwiek energii przy świadomości równoczesnej, że życie to ruch
i radość, i nadzieja. Przeżywanie tego
(czyli depresja po–psychotyczna) ma
coś wspólnego z doświadczeniem
piekła. Dla lekarzy – depresja, dla
chorego dzień po dniu sącząca się
trucizna ogromnej niemożności, czyli
życia po stronie Nie. Kiedyś miałam
jasność, że świat (jak posiada dzień
i noc) dzieli się na dwie strony – stronę
Tak i stronę Nie (pewnie, że one
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jedynie w doświadczeniach granicznych
występują w czystej postaci). Strona
Tak (strona Jest) jest zgodnie z imieniem stroną boską. (Najpiękniejsze
imię Boga – Jam Jest Którym Jest)
I przecież ta ciemna strona, strona Nie,
wydaje się w takim razie diabelska.
Doświadczenie graniczne – doświadczenie wszelkiego Nie jest doświadczeniem piekła. Przemożne nie–mogę
(być), nie–potrafię, nie–mam siły
i każde nie – w obrazie samego siebie,
obrazie od świtu do nocy negatywnym. Być w nieustannym nie–pokoju
bo jestem nie–czysta, jestem winna
i nie–do uniewinnienia w nie–chęci
sobie i światu, czy to nie jest metafizyczny obraz piekła. Do tego przecież
brak nadziei, czyli to, co na bramach
piekła jest wypisane według Dantego
„Lasciate ogni speranza” – porzućcie
wszelką nadzieję. To łatwe hasło, ale
żyć w tym? W ciemności z rzeczywistym
brakiem nadziei? Nie umiem opisać
ciężaru tego uczucia. Nie znam jednak
niczego gorszego. Do tego udręczenie
ciała przez fizyczny lęk napływający
falami, które cały czas jakby chcą
przerwać wszelkie tamy i strach, że
się to przecież znowu może zdarzyć
i nastąpi najstraszniejsze – psychoza.
Prawie drżę to przypominając, mam
jednak przekonanie, że nazwane

zostaje pokonane. Poprzednio wspominałam o wściekłości, z jaką to robię.
To znaczy nazywam, aby pokonać.
Nazywam, bo już mogę. I tu miejsce
na słowo „łaska”. Myślę, że to łaska
boska „zrzuca z serca cień”, nastaje
słońce, napływa moc, pierzchają złe
siły ze świata Nie. Wracają zmysły.
Jest niezwykle prawdziwe powiedzenie
„postradać zmysły”. Pamiętam postradanie zmysłów.

D

otyk? Nieobecny. Moja skóra była
martwa przez prawie rok. I jednego
dnia, kiedy w kwietniu szłam ulicą po
dzieci do przedszkola, poczułam dotyk
wiatru. I niewyobrażalną radość dotyku
wiatru na skórze, do której powrócił
zmysł dotyku. Cóż, że oczy widzą?
Jednak widzą nie to, co jest dookoła.
Uszy słyszą, ale także głosy inne niż
one są realnie. To co, że słońce świeci
mimo wszystko. Powiedziałam przed
chwilą „nastaje słońce”, chociaż ono
nie nastaje, tylko jest. Kiedy wracają
zmysły, wraca ta oczywista dla wszystkich nie–chorych możliwość doświadczania słońca. Poprzednio ono było
obok, wszystko co dobre było obok
– obok – to jest poza mną.

S

zyba? Szklany klosz? Oddzielenie
od świata Jest. Oddzielenie od

życia. Czy ludzie, którzy są akurat
w chorobie nie wyglądają tak właśnie
jakby byli oddzieleni? Jakby poruszali
się w jakimś innym powietrzu – tak
niepewnie i z nieufnością się poruszają.
Kiedy nie jest się oddzielonym (ten
stan znam z doświadczenia szczęścia
czy też zdrowia) wszystko jest jakby
ze mną przezroczyste. Jest to uczucie
przynależności do świata, połączenia, bliskości. Głębokiego oddychania
dobrocią i pokojem.

To

jest zmysł udziału. Jego brak
oznacza przepadanie w sobie.
„Czemu piekło to jest uwięziony
w lodzie anioł samotnie dopuszczony
do najgłębszej z głębi – do głębi siebie”
– tak napisałam kiedyś w przekonaniu,
że z głębi siebie nie potrafię się już
wynurzyć. I zwykle to tak jest. Z głębi
siebie niepodobna się samemu wynurzyć.
Bo tam nie ma nikogo. Są splątane
wydarzenia i emocje pojedynczego
życia nie do uwspólnienia. Bez możliwości znalezienia mianownika. Dlatego
potrzebny jest Drugi, który znajdzie
w świecie wiadomość. A jednak. Który
powie, to nie tylko ty, tak, też tak czuję
i następuje radosne Tak, które sprawia,
że nie jesteśmy monadami bez okien.
Małgorzata Misiewicz
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Od terapii zajęciowej do pracy.
Szkolenie dla profesjonalnych terapeutów
W

czerwcu 2007 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej rozpoczęło projekt pod
nazwą „Od terapii zajęciowej do pracy. Szkolenie dla profesjonalnych terapeutów”, finansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego realizowany w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, priorytet
1: Aktywna Polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa
i społeczna, działanie 4: integracja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych.

C

elem projektu jest wzrost kompetencji uczestników szkolenia, a w konsekwencji wzrost jakości świadczonych usług
na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzący ostatecznie
do wzrostu poziomu ich zatrudnienia na otwartym rynku
pracy. Zakładane działania przyczynią się do wzmocnienia
oraz modernizacji świadczonych m.in. przez Warsztaty Terapii
Zajęciowej oraz Środowiskowe Domy Samopomocy w całej
Polsce usług na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, co w efekcie wpłynie na skuteczniejszą i szerszą
pomoc udzielaną przez tego rodzaju ośrodki.
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P

rojekt zakłada przeszkolenie, w okresie od czerwca
2006 do stycznia 2008 r., 150 osób – wyłonionych
na podstawie ankiet oraz kwestionariuszy osobowych
w procesie rekrutacyjnym – zatrudnionych na stanowisku
terapeuty zajęciowego z obszaru całej Polski, pracujących
z osobami niepełnosprawnymi z powodu chorób psychicznych. Dla potrzeb informacyjno-rekrutacyjnych stworzona
została strona internetowa projektu (www.terapiazajeciowa.
info), pozwalająca uzyskać stosowne dokumenty niezbędne
w procesie rekrutacji oraz wiedzę na temat programu
szkolenia wraz ze szczegółowym opisaniem poszczególnych modułów. Utworzona została również lista rezerwowa,
na której w chwili obecnej znajduje się ponad 40 osób,
pozwalająca na sprawny przebieg szkolenia w sytuacji
rezygnacji któregoś z uczestników.

S

zkolenie składa się z 10 modułów realizowanych w dwóch
blokach (trzy- i dwudniowym), obejmujących 40 godzin
zajęciowych. W każdym z modułów bierze udział 15 osób. Do
chwili obecnej przeprowadzono VII modułów szkoleniowych,

w których wzięło udział 105 osób – w tym 85 kobiet oraz
20 mężczyzn. Zajęcia prowadzone są w sali konferencyjnej
Zakładu Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito”, w którym
znalazło zatrudnienie 18 osób po kryzysach psychicznych.
W pensjonacie „U Pana Cogito” zapewniono również nocleg
na czas trwania szkolenia dla wszystkich uczestników spoza
Krakowa. Uczestnicy zobowiązani są wyłącznie do pokrycia
kosztów dojazdu na szkolenie. Pozostałe koszty wyżywienia,
noclegu, materiałów dydaktycznych pokrywane są z budżetu
projektu. Zajęcia przeprowadzane są przy wykorzystaniu
nowoczesnego sprzętu multimedialnego oraz audio-video.
Szkolenie prowadzą profesjonaliści (lekarze psychiatrzy,
psycholodzy, terapeuci zajęciowi), od lat zajmujący się problematyką terapii i rehabilitacji osób chorujących psychicznie
– stawianymi wobec niej oczekiwaniami oraz nowatorskimi
formami jej realizacji.

P

odczas każdego ze szkoleń koordynator ds. szkoleń
oraz kadra szkoląca starają się na bieżąco omawiać
z uczestnikami ich opinie odnośnie jakości szkolenia, tak
aby móc jak najpełniej dostosować je do faktycznych
potrzeb w zakresie kształcenia. Każdy z uczestników
otrzymuje materiały szkoleniowe, w wersji papierowej oraz
elektronicznej – obejmujące wiedzę poruszaną podczas
projektu wraz z bibliografią stanowiącą podstawę do
pozyskania szczegółowej wiedzy uzupełniającej tematykę
zajęć. Każdy z modułów kończy przeprowadzenie wśród
uczestników ankiety oceniającej poziom przeprowadzonego
szkolenia. Po zakończeniu szkolenia każdemu z uczestników wręczony zostaje również certyfikat, potwierdzający
jego udział w projekcie.

Ze

względu na ograniczoną ofertę szkoleniową dla osób
profesjonalnie zajmujących się terapią zajęciową oraz
jednoczesne duże zapotrzebowanie na tego typu szkolenia,
projekt „Od terapii zajęciowej do pracy. Szkolenie dla profesjonalnych terapeutów” poprzez swój innowacyjny charakter
cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Daje możliwość
podniesienia swoich kwalifikacji oraz szerokie pole wymiany
doświadczeń z profesjonalistami.

S

zeroko ujęty wzrost kompetencji zawodowych uczestników szkolenia odnosi się w szczególności do rozwoju
umiejętności komunikacyjnych (zarówno w odniesieniu do
osób będących adresatami terapii zajęciowej, jak również
w zespole terapeutycznym), wzrostu poziomu wiedzy na
temat aktualnych przepisów prawnych odnoszących się do
zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku
pracy, wzrostu poziomu umiejętności przeprowadzania
diagnoz społecznych oraz zawodowych beneficjentów, jak
również umiejętności dostosowania planu terapii do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.

A

naliza ankiet przeprowadzonych na zakończenie
dotychczasowo zrealizowanych modułów szkoleniowych wskazuje, że uczestnicy oceniają szkolenie wysoko,
szczególnie ze względu na profesjonalizm kadry szkolącej,
możliwość konfrontacji wspólnych problemów i doświadczeń
oraz nowatorskie podejście do tematu rehabilitacji osób
chorujących psychicznie. Do tematów budzących największe zainteresowanie zaliczono zagadnienia opieki środowiskowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, techniki
radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, dostosowanie
terapii do potrzeb beneficjentów oraz możliwości realizacji
projektów unijnych.

P

owodzenie przeprowadzonego szkolenia uzależniamy
przede wszystkim od szerokich i długoletnich doświadczeń Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki
Środowiskowej w zakresie rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych, wysoko wykwalifikowanej kadry szkolącej, jak również włączenia w proces szkolenia osób niepełnosprawnych.

O

prócz twardych wyników realizacji szkolenia znaczącym rezultatem jest również nawiązanie kontaktów
pomiędzy uczestnikami. Stanowi to tym bardziej cenne
doświadczenie, że poszczególni uczestnicy są przedstawicielami różnych instytucji, pochodzą z różnych miast Polski
oraz posiadają różny staż pracy na stanowisku terapeuty
zajęciowego. Poza możliwością zdobycia wiedzy teoretycznej istnieje więc również możliwość wspólnej dyskusji
na temat indywidualnych przypadków pracy z osobami
niepełnosprawnymi oraz różnych technik wykorzystywanych
w terapii zajęciowej. Nawiązane kontakty interpersonalne
pozwalają nam również na stałą współpracę z uczestnikami,
zapraszanie ich na różnego rodzaju spotkania i konferencje
poświęcone zagadnieniom psychiatrii środowiskowej oraz
rehabilitacji zawodowej osób chorujących psychicznie,
jak również na włączanie ich we wspólne przedsięwzięcia, m.in.: kampanię społeczną „Schizofrenia – Otwórzcie
Drzwi” – stanowiącą akcję przeciwko dyskryminacji osób
chorujących psychicznie, jak również w inicjatywę obywatelską na rzecz uchwalenia Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego w Polsce. Szkolenie to daje więc
obustronne korzyści. Mamy nadzieję, że realizowany
projekt „Od terapii zajęciowej do pracy. Szkolenie dla
profesjonalnych terapeutów” poprzez wzrost umiejętności
oraz kwalifikacji przeszkolonych osób pozwoli zarówno na
wzrost poziomu jakości świadczonych usług w zakresie
terapii i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
na terenie całej Polski, jak również na dalszą współpracę
pomiędzy instytucjami biorącymi udział w szkoleniu.
Agnieszka Ślusarczyk
Koordynator ds. szkoleń
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Świadomość
J

eżeli istnieje świat matematyki, który nie podlega
wpływowi czasu (jest nieśmiertelny), a w dodatku
jest nieskończony, to oznacza, że tak naprawdę nic nie
przemija, tylko odgrywa swoją rolę w teatrze życia, nie
tracąc swojego pierwotnego charakteru, tylko pokazując
poprzez kontekst w życiu swoje głębsze znaczenie. Co
tak naprawdę jest realne? Czy to, co widzimy, czy to,
czego dotykamy, co słyszymy?

B

ardzo niewyraźny jest obraz świata odbierany przez
zmysły, a wszystko, co tak naprawdę się dzieje
realnie, cały świat jest w naszych głowach, natomiast to,
co dostrzegamy naszymi zmysłami, jest naszą wspólnotą.
Dzięki niej możemy się ze sobą spotkać i razem kształtować nasze otoczenie. Jednak to nie jest przypadkowe
działanie. Wszystko, co się dzieje, jest wynikiem działania
woli. Jeżeli nie używamy własnej woli, to pozwalamy, aby
inni za nas wybrali nasze przeznaczenie. Ale to nie jest
takie proste (jeden ma wolę – działa, drugi nie ma – to
nie działa). Dochodzi do tego czynnik świadomości i celu.
Jeżeli ktoś ma niską samoświadomość, nie wie o swoich
ukrytych możliwościach, nie potrafi ich wykorzystać, ale
jeżeli ma cel, to potrafi się na nim skupić i w ten sposób
poprzez działanie może wypracować metody postępowania, zauważyć swoje słabości i dojść do celu. Choć sam
cel nie jest tylko celem, jest także środkiem do osiągnięcia większej samoświadomości i osiągania następnych celów. Tak naprawdę jedynym nadrzędnym celem
jest osiągnięcie jak najwyższej świadomości. Dlaczego?
Ponieważ osiągnięcie wyższej świadomości daje następujące korzyści:

1.

Świadomość jest wiedzą jak dojść do celów, które
już osiągnęliśmy, dlatego dochodzenie do tych celów
przychodzi nam znacznie łatwiej.

2.
3.
4.

Łatwiejsze osiąganie celów daje satysfakcję i poczucie
mocy.

bronią w naszym życiu są nasze własne myśli, które mają
nieskończoną moc, lecz trzeba ich używać roztropnie,
ponieważ są bronią obosieczną. Nie znaczy to, że myśli
muszą wyrządzać krzywdę, wręcz przeciwnie – najlepszy
sposób używania myśli to wykorzystanie ich do tworzenia, modelowania swojej przyszłości, ulepszania świata
i przede wszystkim siebie. Bo myśli to nie niemożliwe do
spełnienia marzenia. To pokazuje, jak niewiele jeszcze
wiemy o swoich umysłach. Tak naprawdę nawet najdziwniejsze i najbardziej niezwykłe marzenie spełni się, jeżeli
nie zawahamy się i konsekwentnie z wiarą będziemy
dążyć do jego spełnienia. Tym, co najbardziej oddala nas
od celu, jest zmienianie kursu zanim do niego dotrzemy.
Wtedy szamotamy się i nie jesteśmy w stanie pójść
w żadnym z obranych naraz kierunków.

A

by dojść do celu, musimy go najpierw wybrać.
Musimy się zastanowić, czego tak naprawdę chcemy.
Można wtedy pomarzyć, rozglądnąć się dookoła, czy nie
ma na świecie czegoś, co spowodowałoby, że będziemy
szczęśliwsi, bardziej doświadczeni, silniejsi. Ważne, aby
w tych rozważaniach nie zastanawiać się: jak to możemy
osiągnąć, tylko wybrać cel. Drugim krokiem jest skupienie
myśli na tym celu, trzeba sobie wyobrazić, że już go
osiągnęliśmy. To pomoże też dokładniej ten cel określić
i rozbudzić moce umysłu i ukierunkować je na cel.
Trzecim krokiem jest rozbicie tego celu na mniejsze cele,
które jest znacznie łatwiej osiągnąć. Trzeba stworzyć plan
działania i trzymać się go i myśleć o celu ostatecznym
i o najbliższym celu. Czwartym krokiem jest działanie
i przenoszenie rzeczywistości z naszej głowy na rzeczywistość, która nas otacza. I rzecz ostatnia – jeżeli coś
się nie uda, trzeba próbować aż do skutku, nie tworzyć
planów czasowych, w których się trzeba zmieścić. Po
prostu wypełniać dzień działaniami, które zbliżą nas do
celu, a sukces nie da na siebie długo czekać.
Konrad Wroński

Ta satysfakcja i poczucie mocy podwyższają
naszą samoocenę.

Wysoka samoocena natomiast daje możliwość
stawania przed coraz większymi wyzwaniami
bez lęku przed porażką.

5.

Świadomość to nie tylko wiedza jak osiągać
cele, to także umiejętność zapobiegania
niebezpieczeństwom, co sprawia, że czujemy się
bardziej bezpiecznie i możemy na ten stan bezpieczeństwa wpływać.
ednak najważniejszą przesłanką, którą trzeba
się w życiu kierować, jest płynąca ze świadomości zdolność oceniania, wybierania drogi
w sposób adekwatny do swoich możliwości
i zadania, które chcemy spełnić. Ważne, aby
mieć cel, później koncepcję jego spełnienia
i konsekwencję w dążeniu do niego. Najsilniejszą
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Fot. Zygmunt Swiecimski

J

Dok¹d wiedziesz swoje trzody,

czyli rzecz o wiernoœci i cz³owieczeñstwie.
K

iedy staje siê dla nas cz³owiek czymœ wiêcej ni¿ niezmierzonym Absolutem, czymœ wiêcej ni¿ otch³ann¹ g³êbi¹
– wtedy pytamy s³owami oblubienicy „gdzie pasiesz i gdzie
spoczywasz w po³udnie, Abym nie smuci³a siê i nie czeka³a
przy trzodach Twoich Przyjació³.” Niektórym z nas zdarza
siê w ¿yciu taki lot – gdy rozumiemy mowê ptaków, ¿¹dania
burzy, tykanie zegara s³onecznego i szum deszczu. Nawet
dr¿enie gór wychwytuj¹ wtedy uszy.

B

óg mo¿e siê tylko uœmiechaæ i nie jest zgorszony, dzieje
siê tak dziêki prawdzie, którą On jest. I nie znaczy to,
¿e kochankowie s¹ bohaterami bukoliki; nie s¹ te¿ na sobie
„uwieszeni”, gdy¿ wtedy wydzielaj¹ siê, niestety – toksyny. Po
odtruciu okres karencji obowi¹zuje ju¿ zawsze, gdy¿ ka¿de
kolejne poddanie siê dzia³aniu trucizny równa siê œmierci,
niekoniecznie pozornej.

N

ie jest tak, ¿e ludzie maj¹cy d³ugoletni sta¿ partnerski
musz¹ siê bezapelacyjnie wypaliæ, wzajemnie znudziæ,
uprzykrzyæ i napawaæ odraz¹. Im d³u¿ej jestem z drugim
cz³owiekiem, tym bardziej sobie ufamy i zapraszamy do
swoich ogrodów, gdzie pokazujemy sobie strze¿one przed
wœcibskim okiem storczyki i ró¿e, z których parzy siê intymna
herbata. Kto raz siê jej napije, bêdzie wraca³. Byæ mo¿e nawet
przez najbli¿sze kilkadziesi¹t lat.

K

ochankowie s¹ wobec siebie lojalni i wierni wspólnym
tajemnicom, strzeg¹ wspólnych obszarów. To ogromnie
uskrzydla, nawet tych, którzy byli przekonani, ¿e s¹ nielotami
i ¿adn¹ miar¹ nie poszybuj¹.
A jednak…
Oblubieniec mówi: „Siostro moja, oblubienico moja, okrad³aœ
mnie z rozs¹dku jednym twoim spojrzeniem, i jednym ogniwem
twojego kosztownego naszyjnika”.

To

fascynuj¹ce, ¿e zatracaj¹c siê, nie gubimy jednak
poczucia rzeczywistoœci, niekoniecznie tej dotykalnej
i empirycznej. Wkraczamy w czas magiczny, choæ pe³en
symboli, jednak bezpieczny, bo podarowany przez boga, który
nas po prostu kocha. Tak¿e jako cz³owieka ze swoimi niedostatkami i s³on¹ ³z¹. A skoro jest to czas nadprzyrodzony,
to: „Wzgardzony bêdzie cz³owiek, który chce kupiæ mi³oœæ
majêtnoœci¹ domu swego.”

M

i³oœæ nie jest transakcj¹, choæ zdarza siê, ¿e czasem ludzie
wypaczaj¹ jej istotê, nadaj¹c jej merkantylny charakter; wtedy
mi³oœæ przestaje byæ mi³oœci¹. Wiernoœæ mo¿e temu zaradziæ,
staj¹c siê sensem i filozofi¹ ¿yciow¹, w³aœciwie obran¹ strategi¹
postêpowania. Sprawia, ¿e zwi¹zek bezustannie ewoluuje, choć
jest to niedostrzegalne go³ym okiem. Piêknie uj¹³ to nieod¿a³owany
Marek Grechuta, œpiewaj¹c: „ile razem dróg przebytych, ile œcie¿ek
przedeptanych”. Bowiem pewnego dnia uœwiadamiamy sobie, ¿e
oto nasta³o lato w œrodku zimy. Owe „drogi przebyte” to wy³¹cznie
nasze prywatne trakty. Czy mo¿na zab³¹dziæ? Oczywiœcie, ¿e tak.

M

yœlê o tym, ¿e trzeba iœæ razem, a jednak nie wchodziæ
sobie w drogê, to znaczy razem, a nie obok, eliminuj¹c
rywalizacjê. W tym miejscu trzeba napisaæ o bliskoœci. Bliskoœæ
wynika bezpoœrednio z wiernoœci. Mo¿na siê autentycznie

„naje¿yæ”, s³ysz¹c powtarzane z upodobaniem w pewnych
periodykach, szczególnie dla kobiet, opowieœci o tym, jak
to monotonia zabija po¿¹danie. Przy czym jako monotoniê
definiuje siê np. dan¹ konstelacjê seksualn¹. Absolutna
niekonsekwencja i brak wyobraŸni.

C

z³owiek pomimo swej przynale¿noœci do œwiata
zwierzêcego, pomimo fizjologii i biologizmu, nie jest
urz¹dzeniem, które pod³¹czone do Ÿród³a napiêcia zawsze
reaguje w identyczny sposób i ¿e nie zdarzy siê tu nic wiêcej.
Seks nie jest tylko czynnoœci¹.

O

soby œwiadome doskonale wiedz¹, ¿e jest spowity otoczk¹,
wielowarstwow¹ otoczk¹ sztuki, skojarzeñ, przeczytanych
lektur, us³yszanych wyznañ, zakotwiczenia w takim a nie innym
krêgu kulturowym oraz wewnêtrznej wra¿liwoœci. Jeœli tak nie
jest, to wówczas nie ma mowy o mi³oœci; wtedy jest to jakiœ
chory, schematyczny uk³ad, s³u¿¹cy jako wype³niacz czasu.

S

koro pe³nowartoœciowy seks wymaga wra¿liwoœci, to trzeba
siê rozwijaæ, zbli¿aæ do ¿ywio³ów, pokonywaæ zahamowania,
wstyd i pruderiê, któr¹ jesteœmy epatowani m.in. przez media.
Nie jest to wezwanie do rozwi¹z³oœci; jeœli ju¿ – zachêta do
szczêœcia i spe³nienia oraz kszta³towania pomyœlnego losu.

M

yœlê, że to rzecz niedopuszczalna rozwa¿aæ namiêtnoœæ
w kategoriach grzechu. Skoro Bóg jest mi³oœci¹ – wielk¹,
wznios³¹ i ponadczasow¹, dlaczego mia³by potêpiaæ ludzi za to,
¿e siê kochaj¹. A jeœli On stworzy³ ten œwiat, wszystkie aspekty
¿ycia, równie¿ On zaprojektowa³ sposób, w jaki mi³oœæ wyra¿amy.

D

odam, ¿e obcowanie intymne, przy bezwarunkowej obecnoœci
wiêzi emocjonalnej jest jej najpe³niejsz¹ artykulacj¹. Mo¿e to,
co teraz powiem, zabrzmi banalnie. Powszechnie wiadomo, ¿e pary
okazuj¹ce sobie czu³oœæ, czu³oœæ zaznaczam, czêsto s¹ okreœlane
mianem bezwstydnych i pozbawionych moralnoœci. A co jest
niemoralnego w trzymaniu siê za rêce, a nawet w poca³unku?!

D

la niektórych sfrustrowanych osób synonimem ¿ycia w zgodzie z boskim prawem jest zgorzknienie, dewocja, zajad³oœæ
i napastliwoœæ, nierzadko przechodz¹ca w agresjê. Nic bardziej
b³êdnego. Jestem w pe³ni przekonana, że mo¿na i trzeba byæ
szczêœliwym we wszystkich sferach naszego bytu i bêdzie to
zgodne z zamys³em Boga, który nie jest surowym i despotycznym
Demiurgiem; jedn¹ z Jego emanacji jest przecie¿ cz³owieczeñstwo.

K

toœ mo¿e mi zarzuciæ, ¿e oddali³am siê od w³aœciwego
tematu. Otó¿ nie. Wiêkszoœæ cierpieñ ludzkich ma swe
Ÿród³o w zaprzeczeniu wiernoœci, czyli zak³amaniu. Nieobca
jest ona osobom fa³szywym, które czêsto obracaj¹ w niwecz
potencja³ uczuciowy, posiadany od momentu narodzin. Bywa,
¿e odrzucaj¹c mi³oœæ, bêd¹c nieszczerym wobec Boga,
negujemy w sobie i w innych cz³owieczeñstwo.

P

ozostañmy wiêc wierni swoim przekonaniom, ideom,
nie zawiedŸmy naszej mi³oœci, a mo¿e siê okazaæ, ¿e
najpiêkniejsze chwile karmiczne prze¿yjemy tutaj. Na Ziemi
– planecie ludzi.
Panda Prekolumbijska
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Samotny mustang Orkel
Ch

łopiec – czarodziej Endi i zielony wilk imieniem
Kethang wędrowali po całym cesarstwie Nedinorthu,
pomagając różnym istotom. Dziś po wyczerpującym dniu
w osadzie Asgborg, gdzie ratowali z choroby stada owiec,
postanowili odpocząć na pustkowiu. Dlatego tej nocy obozowali pod gołym niebem. Kontemplowali światło gwiazd,
a z kociołka na ognisku dochodził zapach gotujących się
ziół. Nagle dał się słyszeć tętent konia. Endi posłał swe myśli
w kierunku, skąd dochodził odgłos. Informacja, jaką dzięki
temu uzyskał trochę go zdziwiła.
– „Rumak bez jeźdźca” – wyjaśnił wilkowi w myślomowie.
– „To ciekawe.”

Po

chwili stanął przed nimi okazały ogier, maści kasztanowej, z bardzo smutnymi oczami. Spojrzał na nich
uważnie i zawahał się, gdyż Endi okazał się niepozornym
szatynem. Jego postura nie pasowała do mocy, którą podobno
dysponował. Natomiast zielony wilk był miłym zaskoczeniem.
Właściwie ciemnooliwkowy, a przez to mniej cudaczny niż koń
się tego spodziewał.
– „Jestem Orkel” – powiedział do Endiego w myślomowie.
– „Sikorki powiedziały mi, że was tutaj znajdę”.
– „Witaj, w czym możemy Ci pomóc?”
– „Nie umiem uporać się ze swoją przeszłością”.
– „?” – odpowiedzią było nieme pytanie.
– „Miałem kiedyś pana, któremu wiernie służyłem. On mnie
złapał i przysposobił do służby. Wygrywałem dla niego zawody
na hipodromie, nosiłem go na swym grzbiecie podczas wielu
udanych polowań... Raz wyciągnąłem go rannego z potyczki
ze zbójnikami i dowiozłem do «baby», która go uleczyła.
W zamian za to mój pan odpłacał mi dobrym jadłem, ale też
częstym biciem. Cierpiałem z tego powodu okrutnie. W końcu
zrzuciłem go ze swego grzbietu w zamieszaniu bitewnym.
Mój pan został stratowany przez innych jeźdźców. Zemściłem
się i odzyskałem wolność. Powróciłem do stada dzikich
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mustangów i mknęliśmy dalej przez barren jak za dawnych
czasów. Coś jednak nie dawało mi spokoju. Zacząłem stronić
od moich współbraci, aż zupełnie się od nich odłączyłem.
Wybrałem samotniczy żywot w nadziei, że przyniesie mi
to ukojenie. Tak się jednak nie stało. Męczą mnie wyrzuty
sumienia. Co robić?”

E

ndi uznał, że Orkel przecierpiał swoje. Skoncentrował
się i położył rękę na sercu mustanga. Nadał do konia
bezgłośny komunikat: „wybacz sobie i swemu panu”.
„Rozkazuję ci!”

P

odczas gdy Orkel wybaczał, Endi przy użyciu magicznej
energii rozpuszczał nagromadzone we wnętrzu rumaka
poczucie winy i krzywdy. Chłopiec wyczuł, że koń bardzo
szybko wybaczył swemu byłemu właścicielowi. Natomiast
wahał się, czy wybaczyć sobie. Endi skoncentrował się jeszcze
bardziej i użył całej swej mocy. Czuł w sobie tak mocne
wibrowanie energii, że obawiał się, czy ona nie rozerwie go.
Ponowił telepatyczny rozkaz „wybacz sobie”. Wreszcie poczuł,
że poczucie winy Orkela rozpuszcza się pod działaniem
uzdrawiającej magicznej mocy. Chłopiec stopniowo zaczął
zmniejszać strumień przesyłanej energii. Czuł wyraźną ulgę
w ciele i duszy Orkela. Na koniec pogładził i wymasował całe
jego ciało, zaprawiając masaż niewielkimi dawkami łagodnej
mocy. Wreszcie zakończył zabieg.
Mustang był mu bardzo wdzięczny.
– „Teraz mogę wrócić do stada” – powiedział, a w jego
oczach nie było już cierpienia lecz wielka radość. – „Żegnajcie,
dziękuję!”
– „Żegnaj!” – odpowiedzieli chórem Endi i Kethang.
– „Zemsta nigdy nie daje ukojenia” – pomyślał zielony wilk.
Sven Hajman (svenhajman@o2.pl)
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