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numerze 29 z marca 2013 roku poruszyliśmy temat Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, a
konkretnie brak jego realizacji. NPOZP wszedł w życie z dniem
28 grudnia 2010 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów,
a jego działania przewidziano na lata 2011 – 2015. Dotyczy on
wszystkich nas pacjentów na drodze do powszechnego dostępu
do humanitarnego leczenia, zgodnego z założeniami psychiatrii
środowiskowej, której głównym celem jest tworzenie opieki psychiatrycznej zlokalizowanej w mniejszych ośrodkach blisko miejsca zamieszkania chorującego. Leczenie ma być ukierunkowane
na aktywizację pacjenta, co wymaga też tworzenia odpowiednich
miejsc pracy chronionej, jako że nie wszyscy mają szansę i zdrowie do pracy na wolnym rynku. Jak wygląda w istocie realizacja
takiego programu mogliśmy zobaczyć na przykładzie krakowskiej
firmy społecznej Zielony Dół, która została wyrzucona na bruk z
zajmowanego przez nią budynku, albo Centrum Seniora, którego
istnienie było zagrożone z powodu braku dofinansowania, a ponadto Środowiskowego Domu Samopomocy, który mógł być zlikwidowany ze względu na nie spełnianie wymaganych norm dla
niepełnosprawnych. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, firma społeczna znalazła nowe miejsce w centrum Krakowa,
Centrum Seniora nadal działa. Środowiskowy Dom Samopomocy
dzięki staraniom wielu osób i stowarzyszeń, które długo borykały się z przepisami i finansami, zyskał nową siedzibę przy ulicy
Olszańskiej. Otwarcie nowego ośrodka odbyło się w listopadzie
tego roku. Wnętrza robiły ogromne wrażenie, zostały dopieszczone przez artystkę będącą terapeutką tegoż Domu. Dominuje biel i
kolorowe akcenty, nadające pomieszczeniom ciepło. Na zdjęciach
można było zobaczyć, w jakim stanie ten lokal został oddany psychiatrii, a był on opłakany. Poprzednio mieściła się tam przychodnia, a po jej likwidacji pozostały ściany z odpadającym tynkiem,
trzeba było też wybudować nowe, aby pomieścić poszczególne
pracownie – komputerową, plastyczną, kuchenną. Wszystko to
odbyło się z pomocą wielu terapeutów, którzy angażowali się także w prace remontowe. Nie było łatwo otrzymać to miejsce, tu
pomogła też dobra wola ze strony różnych ludzi, pomocnych w
brnięciu przez gąszcz przepisów i norm. Pacjenci zyskali nowe,
przyjazne miejsce, tak potrzebne w zdrowieniu.
racając do Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, zakłada on m.in. utworzenie przez samorządy na
terenie poszczególnych województw Centrów Zdrowia Psychicznego o kompleksowej i wielostronnej opiece. Jak dotąd samorządy ograniczają się do tworzenia planów działania, które rozbijają
się o brak funduszy. A jest to pierwszy ogólnopolski program dotyczący zdrowia psychicznego. W bieżącym roku w Krakowie coś
drgnęło. W oparciu o nowo powstałą uchwałę o realizacji NPOZP odbyła się konferencja w Urzędzie Miasta Krakowa, na której
wśród wielu urzędników pojawił się też pan pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych. Nastąpiła zmiana polityki miasta w stosunku do psychiatrii, dobre chęci są, ale czekamy na realizację.
NPOZP został powołany na lata 2011-2015, więc zbliżamy się już
do końca, dobrze by było, żeby cokolwiek zostało zrealizowane.
Jest już więc uchwała, powstało też Porozumienie na rzecz NPO-
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ZP, do którego przystępują i organizacje i osoby prywatne. Nasze
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi też przystąpiło do Porozumienia, podobnie jak Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Wszystko
w walce o dobrą, ogólnodostępną i wielostronną psychiatrię, która
pomoże nam pacjentom znaleźć swoje miejsce w życiu.
jak wygląda nasze borykanie się z życiem pokazuje dalsza,
lżejsza część numeru. Dla odetchnięcia mamy opowiadanie z
dreszczykiem o psychologicznym zabarwieniu.
rzez kilka artykułów przewija się jakże ważny temat miłości,
która obejmuje także seksualność, „dojrzałą seksualność”, jak
pisze doktor Łukasz Cichocki. Seksualność jest nieodłączną częścią miłości, a bez niej staje się tylko szkodliwą zabawką, raniącą
nieraz głęboko. Miłość może być też urojona, o czym wspomina
Satya. Idealna miłość pojawiająca się w urojeniach uniemożliwia
otwarcie się na miłość realną, czasem daleką od ideałów. Jest też
lęk przed możliwością zranienia, bo miłość jest szczególną bliskością, w której „odsłaniamy najbardziej wrażliwe części siebie”.
odzące się uczucie może też zakończyć się, jeśli napotkamy
na szczególne przeszkody, których nie potrafimy przeskoczyć, jak pokazuje opowieść „Czerwony dinozaur”.
est też recenzja książki Sophie Lutz „Niewidoczne dla oczu.
Przejmujące świadectwo o miłości ukrytej”, która opowiada o
trudnej, pięknej miłości.
amy też inną stronę życia, którą jest cierpienie. Aleksandra
Kożuszek pokazuje, że cierpienie może być „tajemnicą”, ale
i „darem”. Pisze, że „postrzeganie cierpienia jako daru możliwe
jest dopiero na pewnym etapie zdrowienia”. Staje się ono darem,
kiedy możemy ofiarować je innym, jak czyni autorka, która prowadzi wspólnie z psychologiem warsztaty „Ekspert przez Doświadczenie”. Jest to nowy kierunek w psychiatrii, który opiera się na
doświadczeniu osób chorujących, jakie mogą przekazać innym
terapeutom oraz pacjentom.
onadto mamy artykuł o psychoterapii widzianej oczami pacjenta.Z chorobą psychiczną lepiej czasem nie ujawniać się,
o czym pisze autorka tekstu „Choroba incognito”, nadal bowiem
pokutują stereotypy o chorujących psychicznie.
est i piękny tekst „Choroba oczami dziecka”, obrazujący życie
z chorującą mamą.
poprzednim numerze zamieściliśmy artykuł o jodze, w tym
publikujemy „chrześcijańską refleksję” na ten temat. I wreszcie powraca motyw duchowości, jakże ważny w życiu, a jednak
nieco kontrowersyjny w psychiatrii. Tutaj też przydałyby się zmiany, na szczęście są i lekarze, którzy od lat współpracują z księżmi.
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rudno jest mi pisać o śmierci, ale jest ona częścią procesu
życiowego. Zawsze nas jednak zaskakuje. Odeszła od nas
wspaniała osoba – Jadwiga Zasowska-Mróz, malarka, prowadząca zajęcia plastyczne przy Centrum Seniora. Pozostało zdumienie i pustka, której już nikt nie zapełni.

Dorota Dużyk-Wypich
Redaktor Naczelna
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“Do + JADZI ZASOWSKIEJ”
Czy śpisz spokojnie nieświadoma bólu, czy
jesteś blisko duchem tak przyjaznym
i będąc już na tamtym ŚWIECIE wspieraj
mnie nadal w moim malowaniu...
Nie chcąc zamącać Twojego Pokoju - / myśli
o Tobie wciąż mi towarzyszą /
dlatego proszę, jeśliś już u BOGA - pamiętaj
o mnie.
Justyna
Jadwiga Zasowska - prowadziła zajęcia dla
Grupy Plastycznej do 2014-go roku /z ogromny zaangażowaniem i bardzo profesjonalnie
Stworzyła atmosferę ciepła i stabilności - jej
uwagi odnośnie malowania były dla mnie
“odkrywcze”, a Jej urok osobisty, empatia
i cierpliwość do każdego z nas, uczestników
sprawiał, że chętnie przychodziliśmy na te
zajęcia...
Bardzo interesujące rozmowy prowadziliśmy
przy malowaniu na temat technik malarskich,
a Ona sama wiele miała pomysłów na różne
tematy. Z naszych prac powstawały wystawy,
których była głównym organizatorem. Sama
też troszczyła się o “sprzęt” do malowania i ustawiała przepiękne “martwe-natury”.
Ostatnio cała grupa /pod jej okiem/ namalowała wspólny, ogromny obraz na płótnie;
gdzie każdy miał wydzielone miejsce “dla
swojej wyobraźni”.
Wiadomość o śmierci Jadzi była dla mnie
ogromnym zaskoczeniem... Do dziś wspominam Ją - jako Osobę pełną energii i ciepła,
kobietę piękną, elegancką i zawsze uśmiechniętą...
Jadziu - tak szybko odeszłaś, cały czas brakuje nam CIEBIE ***
Anna Baka
Kraków.
Przyszłam na zajęcia plastyczne w środę,
tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia.
Jak umawialiśmy się na ostatnich zajęciach
z Jadzią, mieliśmy przygotować wystawę naszych aniołów, które malowaliśmy dzięki jej inspiracji. Przyniosła nam swoje piękne albumy
z obrazami aniołów, na których mogliśmy się
wzorować. I wtedy dowiedziałam się o śmierci
Jadzi. Trudno mi było w to uwierzyć, przecież
jeszcze tydzień temu kierowała naszymi malarskimi zmaganiami, udzielając jak zwykle
cennych rad, emanując ciepłem i energią. Nic
nie wskazywało na to, że miałaby nas opuścić, jeżeli czuła się źle, to ani słowem o tym
nie wspomniała. W dodatku pocieszała nas,
kobiety, które przeżywałyśmy już stres przedświąteczny – czy damy radę zrobić porządki
w domu, przygotować godziwą wieczerzę itp.
Jadzia mówiła, żebyśmy nie przejmowały się
żadnymi porządkami, tłumaczyła, że na Święta wystarczy przygotować coś, co sprawi radość naszym najbliższym i nam. Ona planowała przyrządzić pyszne potrawy, które lubi jej
rodzina. A generalne sprzątanie może poczekać na inny czas. Tryskała przy tym radością
i energią, pokazywała nam ramki na nasze
miniaturki, które planowała zakupić, żeby nasze dziełka zyskały dobrą oprawę. Pokazała
nam swoją oprawioną miniaturkę, na której
widniało namalowane z niezwykłą precyzją
oko, które miało rzęsy z drobnych kwiatków.
Jej obrazy były zawsze bardzo precyzyjne,
malowała realistycznie, ale z dużą wrażliwością i fantazją. Lubiła nieco baśniowe, fanta-
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styczne klimaty, kiedyś przyniosła na zajęcia
swoje piękne lalki, którymi sama się inspirowała, a były to Pierroty i pajace. Malowaliśmy je z dużym zapałem. Niektóre jej obrazy widziałam w Galerii Miodowa, działającej
od lat przy Warsztatach Terapii Zajęciowej,
a prowadzoną przez Małgosię Bundzewicz,
przyjaciółkę Jadzi. Na tych obrazach często
gościły piękne kobiety w fantastycznej scenerii. Były też anioły, a niektóre obrazy powstawały na ciekawej podstawie – drewnianych
okiennicach, fragmentach kołysek, oparciach
łóżek, które Jadzia zdobywała na targach staroci. Na takich deskach malowała też ikony.
Były także ikony na płótnie, na którym łączyła
malarstwo z niezwykle precyzyjnym haftem,
wzbogaconym koronkami i rozmaitymi koralikami. Widziałam jej przepiękne improwizacje na temat Matki Boskiej Częstochowskiej,
tworzone właśnie tą techniką. Twarz Matki
Bożej była misternie malowana drobnym haftem, a strój był połączeniem haftu, naszytych
bądź doklejonych tkanin o ciekawym wzorze,
jakby wyjętych z babcinej szafy. Jedną z Madonn otaczały róże z materiału, inna była cała
w tonacji bieli, w koronkowym stroju przybranym perłami. Cudne były te jej dzieła, zadziwiające fantazją i precyzją – każdy szczegół
był dopracowany, a wszystko współbrzmiało
w pięknej grze kolorów i faktur.
Swoją wrażliwością twórczą dzieliła się
z nami, uczęszczającymi na jej zajęcia.
A jednocześnie obdarzała nas ciepłem i wyczuciem, tak potrzebnym ludziom po kryzysach psychicznych. Z Jadzią można było się
też podzielić z nękającymi nas problemami.
Każdego wysłuchiwała, niejednokrotnie coś
doradzała. W trakcie zajęć toczyły się więc
rozmowy niekoniecznie na tematy plastyczne. Sama organizowała nam wystawy, dbając o dobrą oprawę obrazków. Była ponadto
piękną kobietą, na którą miło było popatrzyć.
Taką Jadzię będę pamiętać – dobrą, piękną
i wrażliwą, z jej misternie haftowanymi obrazami, które odzwierciedlały piękno jej duszy.
Żegnaj, malarko aniołów i Madonn, dobry
człowieku. Teraz już wiesz, czy w niebie można też malować. Może snujesz hafty z pasemek obłoków i tęczy... My tutaj na ziemi możemy jedynie się domyślać. Ty już wiesz.
Dorota Dużyk-Wypich
Stowarzszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków
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Choroba oczami dziecka
O

napisaniu tego tekstu myślałam wielokrotnie, ale dopiero niedawno udało
mi się zmobilizować i odważniej spojrzeć
w przeszłość. Choroba psychiczna „towarzyszyła” mi od dziecka. Nie w sposób
bezpośredni, bo to nie ja jestem chora, ale
moja mama i wujek. Nie jest łatwo mówić o swoich odczuciach, co dopiero tych
głęboko skrywanych. Uznałam jednak,
że może warto spisać część wspomnień,
zanim całkiem „dorosnę”, a czas wymaże
z pamięci większość obrazów.
ożna powiedzieć, że mój „kontakt”
z psychiatrią zaczął się już w momencie moich narodzin, przy których obecny
był lekarz psychiatra mojej mamy. Myślę,
że miało to dla niej bardzo duże znaczenie – bo często podkreślała, że pan doktor
udzielił jej wtedy dużego wsparcia.
eśli chodzi o mnie, to byłam bardzo
„żarłocznym” niemowlakiem, który rekompensował sobie ból z powodu kolki,
przyssawaniem się do piersi. Po pewnym
czasie mama była więc wykończona, niestety na tyle mocno, że pogorszył się również jej stan psychiczny. Musiała udać się
do szpitala. I tak, zostałam nie tylko bez
mamy, ale i bez piersi, którą teraz zastąpiła
mi butelka. Ten okres swojego życia znam
tylko z opowieści, ale jakoś często do niego wracałam w rozmowach z mamą.
ierwsze wspomnienia mamy, która „gorzej się czuje” dotyczą okresu przedszkolnego i wczesno-szkolnego. To wtedy
mama po raz drugi w moim życiu musiała
udać się do szpitala na leczenie. Razem
z moim młodszym o rok bratem, musieliśmy przyjąć do wiadomości, że „mamusia
niedługo wróci”. Największym szokiem
była dla nas „metamorfoza”, jaką po pobycie w szpitalu przeszła mama. Pamiętam
jak nie mogłam się przyzwyczaić, że jej
piękne czarne loki zamieniły się w krótką,
chłopięcą fryzurkę. Ponadto zaskoczyło
nas, że mama, która wcześniej nie paliła,
teraz wypalała spore ilości papierosów.
Dziś z przymrużeniem oka wspominam
„walkę” mojego młodszego brata z nałogiem mamy. Bardzo chciał żeby mama po
powrocie ze szpitala przestała palić, więc
„podkradał” jej papierosy. Pewnego dnia
mama – szacun mamo – oznajmiła, że
zerwała z nałogiem. Wtedy mój młodszy,
uroczy braciszek przyniósł kilka paczek
papierosów, i ogłosił, że wyciągnął je ze
swojej „skrytki”.
Co mi jeszcze utkwiło w pamięci? Szpital
– nie wchodziliśmy wtedy do środka, ale
odwoziliśmy z tatą mamę po przepustce do
kliniki. Pamiętam pożegnanie – wiadomo,
jak dla każdego dziecka , mało przyjemna
sprawa. Obyło się jednak bez łez, bo „trzeba było być twardym”. Więcej wspomnień
mam z późniejszego okresu, kiedy do Kobierzyna odwoziliśmy wujka. Zabawnie
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było oglądać sposoby „wymiany handlowej” pacjentów na oddziale. Przywoziliśmy
wujkowi paczki papierosów i pieniądze na
czas pobytu. Nigdy nie zapomnę jak „znajomi wujka z oddziału”, nie mogli wejść do
pomieszczenia dla odwiedzających, więc
wujek przez dziurkę od klucza „spłacał im
dług”. Pamiętam również jak bardzo podobał mi się park wokół szpitala Babińskiego.
Te wielkie drzewa i długie alejki, tworzyły
jakiś niepowtarzalny klimat…
iedy byliśmy już starsi, mama czuła
się lepiej – przynajmniej na tyle, że nie
musiała jeździć do szpitala. Teraz dość „regularnie” choroba zaczęła nękać mojego
wujka. Średnio co dwa lata czekał go pobyt na Babińskiego. Pamiętam, że pierwsze epizody manii wprawiały mnie w dużą
konsternację. Wiadomo było, że wujek jest
chory, ale nikt nie był w stanie wytłumaczyć
dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej.
Dziś wiem, co to są objawy manii, ale wtedy nie miałam pojęcia o takim terminie. Po
prostu , wujek dużo kupował i stawał się
coraz bardziej niespokojny. Początkowo
nawet wierzyłam w jego „mądrości” – był
z zawodu elektrykiem, więc w manii opowiadał z pełnym przekonaniem o różnych
teoriach kwantowo-falowych. Z czasem
zaczęłam się uczyć „puszczać jego słowa
mimo uszu” i słuchać z przymrużeniem oka
o czarnych dziurach i załamaniach czasoprzestrzeni. Jednocześnie narastała we
mnie złość i powracało odwieczne pytanie
– „ale dlaczego znowu go to spotyka?” .
„Dlaczego on nie zażywa tych leków z taką
gorliwością jak mama?”. Dziesiątki razy
zadawałam to pytanie mamie, zastanawiając się gdzie tkwi klucz do wyjaśnienia
różnicy w ich odmiennym przebiegu choroby. „Skutki uboczne” – jedyny racjonalny
argument, który mnie wtedy przekonywał.
Ślinotok, otumanienie, drżenie, „tuptanie”
– widziałam w jakim stanie wujek wracał
z tego szpitala. Ale i tak zawsze byłam
skołowana, no bo „dlaczego tak..?”.
ie sposób opowiadać o chorobie psychicznej bliskich bez uwzględnienia
okresu „buntu wobec choroby”. Złość,
niezrozumienie to uczucia chyba zupełnie
naturalne zarówno dla samych chorych,
jak i ich bliskich. Moje ulubione epitety,
które sobie sama wymyśliłam, to „franca
i przebiegła suka”. Jakoś musiałam sobie
tą chorobę „spersonifikować”, zwłaszcza
kiedy nadszedł czas wzmożonego strachu
o własne zdrowie. Pytania „ czy mnie też
to spotka?” i „jeśli tak, to jakie jest ryzyko,
i jak mogę je zminimalizować?” - stoją chyba przed każdą osobą, której rodzice na
coś cierpią. Mnie osobiście bunt i złość pomogły, nastawiły mnie bojowo do działania
- do „walki o swoje zdrowie”. Bo twardzielem nie jestem i raczej wrażliwość mam
po mamie, więc muszę się liczyć z tym, że
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czasem bywa ciężko. Jednak świadomość
własnych ograniczeń, a także podstawowa
wiedza na temat choroby i jej przebiegu,
pomagają mi w codziennych zmaganiach.
Dużo dały mi również słowa mojej cioci –
psychiatry. Pewnego dnia powiedziałam jej
o swojej złości, której przyczyną była świadomość bezsilności. „Ciociu, przecież ci ludzie nigdy nie będą mogli normalnie funkcjonować. Ta choroba odbiera im wszystko,
stawia ich na praktycznie przegranej pozycji wyjściowej. Jak w ogóle człowiek może
sobie z czymś takim radzić?” A wtedy
ciocia spojrzała na mnie i odpowiedziała
spokojnym, śmiałym tonem: „ Od tych ludzi
często to my-zdrowi, możemy się wiele nauczyć. A choroba jest i już. Trzeba wziąć ją
pod rękę i przedreptać z nią przez życie…”.
Niby proste słowa, a jednak jako nastolatka nie od razu potrafiłam zrozumieć ich
sens. Trzeba sporej dojrzałości i pokory,
by móc w pełni uchwycić znaczenie tych
słów. Jedno jest pewne nikomu nie jest łatwo – bez wątpienia, osoby chore cierpią
najbardziej, ale prawda jest taka, że każdy
kto w jakikolwiek sposób „zetknął” się ze
światem osób chorych psychicznie, wie,
że to jedno wielkie pole walki. I potrzeba
sporego zaangażowania i wyrozumiałości
każdej ze stron, by to „dreptanie” stało się
choć trochę znośniejsze.
ierzę, że z każdym rokiem psychiatria, nie tylko w Polsce, ale i na
świecie będzie robiła krok w przód. I może
nadejdzie kiedyś taki dzień, że uda mi się
znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie
pytania, jak na teraz retoryczne. Jak chociażby te o skuteczność leków, kwestię
osobowości chorych, różnice w przebiegu leczenia, ryzyko zachorowania. Dziś
wiem jedno, przyszło mi dorastać wśród
osób chorujących psychicznie i wcale nie
było mi łatwo o tym mówić. Zwłaszcza, że
blokada pojawia się z dwóch stron – zarówno ze strony chorych i ich rodzin, a także i społeczeństwa. O tym, jak trudno to
przełamywać, można by spokojnie napisać
osobny tekst. Ja kończę, z nadzieją, że
mój rodzaj zwierzenia doda komuś odwagi
w zmaganiach z chorobą, która dotyka nie
tylko chorych…
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Anna Banaś
Kraków

Duchowość
a psychiatria
O
D

bjawienie, choroba psychiczna, czy działanie złego ducha?
Psychoza czy zjawisko nadnaturalne?
Depresja czy noc ducha?
o niedawna te pytania stawiał sobie każdy student teologii
katolickiej i w ramach wykładów otrzymywał kryteria rozeznania tych zjawisk1. Kryteria stare jak chrześcijaństwo, z których
niektóre całkowicie nie uwzględniają postępu medycyny. A każdy
teolog moralista wie, że w wielu kwestiach moralnych tymi rozstrzygającymi muszą być specjaliści z danych dziedzin2.
co my wierzący chrześcijanie powiemy na to, że prof. De Barbaro rozpatrując jeden przypadek klienta, którego duchowny uznał
wg . tradycyjnych kryteriów za opętanego3 rozpoznał dysocjację4?
Co powiemy o psychiatrach, którzy u naszych świętych rozpoznają psychozy5?
czywiście możemy Profesora i innych potępiać i „wysyłać
do piekła”, ale wiemy, że zadaniem chrześcijanina jest szukanie w człowieku tego, co dobre i prowadzenie do zbawienia.
Wiara nie jest sprzeczna z nauką6, a więc nie bójmy się myśleć.
Od 1994 roku opętanie jest uznawane za jednostkę chorobową.
Czy musimy z tym walczyć?Czy przynajmniej niektóre zjawiska
nadnaturalne, np. częsta w życiu świętych wigilinacja7 nie mogą
być wyjaśniane również jako jednostki chorobowe? Czy czytając
Dzieła św. Jana od Krzyża, klasyka tzw. Nocy Ciemnej ktoś może
usunąć z naszego myślenia zauważone w opisach stanów mistycznych ewidentne cechy depresji8?
ie chcę tutaj powielić rozpowszechnionego, a błędnego
poglądu, że zjawiska duchowe i psychiczne można identyfikować. Z pewnością rzadko zdarza się depresja, która jest jednocześnie tzw. „nocą ciemną”, rzadko psychoza, która jest zjawiskiem nadnaturalnym itd. Myślę, że kiedy jako osoby wierzące
stwierdzimy doświadczenie na płaszczyźnie duchowej, nie musimy przeciwstawiać się lekarzom, którzy określą jednostkę chorobową. I podobnie, jeśli psychiatrzy stwierdzą chorobę, nie musimy
doszukiwać się doświadczeń na polu duchowym (ten błąd jednak
zdarza się, jak myślę, rzadziej).
łaszczyzna życia duchowego ma duży wpływ na nasze funkcjonowanie psychiczne. Uważny czytelnik Dzieł św. Jana od
Krzyża, który studiował również podstawy psychologii ogólnej,
bez trudu zauważy, że zjednoczenie mistyczne, to na płaszczyźnie psychicznej nic innego jak osiągnięcie wszystkich cech dojrzałej osobowości. Oczywiście nie można tego doświadczenia
odwrócić. Oczywiste jest, że dojrzała osobowość to jeszcze nie
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zjednoczenie mistyczne, choć moralnie bardzo pożądana cecha
człowieka.
dzie więc kryje się sfera duchowa w człowieku? Często mylimy ją z psychiką, uczuciami, emocjami, ekstazami, zjawiskami paranormalnymi itp. A ona po prostu związana jest z naszym
rozumem i wolą, jak uczy tradycyjna teologia9. Zjawiskiem duchowym bezsprzecznie są cnoty i grzechy. Są one bardzo powszechne i nie mają cech nadzwyczajności, a jednak jedne i drugie wraz
z rozwojem coraz bardziej wpływają na psychikę, a wiara pomaga
nam widzieć w nich coś więcej niż w zjawiskach paranormalnych,
mistycznych.
odsumowując, pragnę wyrazić moje przekonanie, że jako
osoby wierzące musimy sięgać do źródeł rozeznania chrześcijańskiego, niezależnie od psychiatrii, a tym bardziej nie w przeciwstawieniu do niej, zwłaszcza jeśli zależy nam na tym, aby za
50 lat istnieli jeszcze wierzący a kompetentni lekarze, a co za tym
idzie, wierzący pacjenci, którzy przecież stanowią coraz większy
procent naszej wspólnoty.
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dr teologii Anna Wilk
Kraków
Przypisy
1
Wg Leksykonu Duchowości Katolickiej zjawiska nadzwyczajne
mogą być pochodzenia nadprzyrodzonego, mogą być też powodowane przez naturę lub złego ducha.
2
Zob. Veritatis splendor.
3
Wg nauczania teologicznego za kryteria, które odróżniają opętanie od choroby przyjmuje się m.in.:
- nagłą zmianę osobowości,
- siłę przekraczającą naturalną zdolność podmiotu,
- degradację moralną
- postawę złośliwie destrukcyjną wobec całej ekonomii zbawienia.
4
Zob. Bogdan de Barbaro Przychodzi szatan do lekarza Tygodnik
Powszechny 18.10.2011.
5
Zob. E. Augustyn, Ojciec Pio i wizyta u psychiatry, Głos Ojca
Pio 6.
6
Fides et Ratio.
7
Wigilancja — powstrzymywanie się od snu przy zachowaniu pełnej sprawności organizmu.
8
Jan od Krzyża, Noc ciemna.
9
KKK.

Nastąpiła zmiana adresu stacjonarnego
naszej Redakcji
ul. Olszańska 5, pawilon A
31-513 Kraków
tel. 12 633 03 29
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Psychoterapia z punktu
widzenia pacjenta

eby mówić o moim postrzeganiu psychoterapii, a właściwie o tym, czym
ona dla mnie jest, jaką rolę spełnia w moim
życiu, muszę sięgnąć pamięcią do roku
2002, w którym to zacząłem swoją historię
pod tytułem „odnaleźć siebie”.
yła zima 2002 roku. Trafiłem na oddział zamknięty kliniki psychiatrycznej
dla dzieci i młodzieży w Krakowie. Byłem
przerażony, miałem psychozę. Pamiętam
pierwszą społeczność i moje odczucia
odnośnie tego, co tam się dzieje. Nie zdawałem sobie sprawy, że ten świat, do którego trafiłem w tamtym czasie, będzie miał
wpływ na moje życie do chwili obecnej.
amiętam słowa lekarza, który na indywidualnej terapii zapytał mnie, co chcę
zmienić w swoim życiu. Odpowiedziałem,
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że chcę być dobry dla rodziców i przestać
brać narkotyki. Lekarz odpowiedział na to,
żebym nie opowiadał głupot, tylko naprawdę zastanowił się, co powinienem zmienić
w sobie. Myślę, że to zdanie na tamten
czas określało moje postrzeganie pracy
nad samym sobą.
sychoterapię mógłbym nazwać kluczem do nas samych. Czymś, co pomaga nam poznać nasze mechanizmy
funkcjonowania. Jest ona potrzebna takiej
osobie jak ja na określenie samego siebie,
na zastanowienie się „kim jestem?” i „jaki
jestem?”. Polega na postawieniu sobie wielu pytań i znalezieniu na nie odpowiedzi.
Pomaga mi, najprościej mówiąc, w pewien
sposób w dojrzewaniu, w dochodzeniu do
wniosków, które dla większości (ludzi) są
naturalnym procesem towarzyszącym naszemu życiu. Użyję tu metafory: jestem
samolotem, który nie ma automatycznego
pilota, który to zakres pewnych czynności
wykonuje za nas. W pewnych momentach
mojego życia nie widziałem sensu istnienia. Był to czas, kiedy nie mogłem znaleźć
odpowiedzi na najprostsze pytania, to był
stan, w którym było tylko cierpienie, wtedy
towarzyszyła mi psychoterapia.

śla jako coś więcej niż jako mechaniczną
strukturę zasad, które można by – fałszywie – nazwać terapią. Kiedyś zadałem pytanie doktorowi Cichockiemu: „Panie Łukaszu, czy nie jest tak, że im głębiej w las,
tym więcej drzew?” – w odniesieniu do
poznawania samego siebie. I muszę powiedzieć, że coś w tym jest. Dylemat „być
czy mieć?” w pewien sposób można do
odpowiedzi na to pytania zastosować, gdy
ma się bagaż doświadczeń, który podparty
jest szeroko rozumianą refleksją. Czy ułatwia mi to życie? Muszę powiedzieć, że na
pewno nie utrudnia mi to życia. Największa siła w tym, żeby umieć wykorzystać to
w konstruktywny sposób.
yślę, że jest to miejsce na opisanie,
w jaki sposób psychoterapia wpłynęła
na mój kręgosłup moralny i na moją hierarchię wartości.
yłem nastolatkiem, który miał dość
lekki stosunek do życia, dla którego
dobra zabawa i konformizm były na pierwszym miejscu. W dniu dzisiejszym mogę
powiedzieć, że to się zmieniło. Trudno mi
znaleźć w tym momencie określenia, które
będą trafne. Myślę, że ludzie, którzy żyją
obok mnie, mogą to najlepiej ocenić.
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rzez kilkanaście lat miałem różny
stosunek do terapii, odczuwałem też
zróżnicowany wpływ jej na mnie. Wynikało to z tego, kto ją prowadził, i czy była
indywidualna, czy grupowa. Jeśli chodzi
o terapię indywidualną, muszę wymienić
tu dwie osoby, które ją prowadziły: była to
Pani dr Kamińska, która, nawiasem mówiąc, zawsze powtarzała, że jest dla mnie
jak dobra ciotka, oraz dr Cichocki, którego
postrzegam, w pewien sposób, jako starszego brata i mentora.
laczego użyłem tych nieprofesjonalnych określeń, które niektórzy mogliby
uznać za nadużycie w relacji terapeutycznej? Nic bardziej mylnego…
rzez szereg lat wyrobiłem sobie pogląd
taki, który relację terapeutyczną okre-

2006 roku miałem superwizję, którą prowadził profesor De Barbaro.
W pewnym momencie szorstko zapytał, ile
jeszcze mam zamiar tkwić w tym błędnym
kole. Miał na myśli zażywanie narkotyków
i psychozę. Nie zrozumiałem wtedy, o co
mu chodzi. Wystąpiła we mnie naturalna
złość do niego za te słowa i towarzyszyła mi do momentu, kiedy to zrozumiałem,
było to całkiem niedawno. Męczyłem się
z tym przez 8 lat.
psychoterapii grupowej za największą wartość uważam doświadczenia
innych ludzi, które powodują zmianę punktu widzenia. Doświadczenia, które możemy
porównać ze swoimi, co powoduje rzucenie
innego światła na siebie. W naturalny (i intuicyjny) sposób możemy się umiejscowić
w bliżej nieokreślonej grupie ludzi, w konsekwencji czego określamy, jacy jesteśmy.
Daje nam to pewien punkt odniesienia do
szeroko pojętej rzeczywistości.
ogę powiedzieć, że terapia w moim
przypadku stała się nieodzownym
elementem mojego życia. Pozwolę sobie
użyć określenia, że stała się sferą buforową mojego przeżywania świata; formą,
w której realnie mogę się odnieść do siebie
samego. Jestem w terapii od kilkunastu lat.
Przez ten okres czasu miałem różny stosunek do niej – od skrajnej potrzeby uczestniczenia w niej do zwątpienia i poczucia,
że nic mi ona nie daje.
zego się nauczyłem przez te kilkanaście lat? Myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy jest umiejętność obserwacji
siebie, ale też najzwyczajniej w świecie polubienie siebie. Traktowania siebie z szacunkiem, akceptacji rzeczywistości i ponoszenia trudów dnia codziennego. Przez
okres 13 lat mojego chorowania wydarzyło
się wiele wspaniałych rzeczy, jak i złych.
Myślę, że to od nas zależy, jakie wnioski
będziemy wyciągali z tego, co nam się
przytrafia w życiu. W jaki sposób będziemy do tego podchodzili i jak to przeżywali.
Nasz czas na ziemi możemy określić (mierzyć) wieloma kategoriami. Ważne jest to,
żeby odnaleźć swoją drogę, żyć w poczuciu szczęścia i w zgodzie z samym sobą.
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Psychoterapię mógłbym nazwać
kluczem do nas samych. Czymś, M
co pomaga nam poznać nasze
mechanizmy funkcjonowania
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Wojciech Pietrzyk
Kraków

Miłość a psychoza
Z

nalazłam na jakimś forum dyskusyjnym pytanie – czy schizofrenik potrafi kochać? Uznałam je za obraźliwe. Jak to nie?
Przecież to absurdalne pytanie. Sama choruję na schizofrenię
i wiem, że oczywiście, że tak. Kocham mocno, kocham bardzo
i choć nie mam partnera, to kocham swoją rodzinę, inną miłością,
ale jednak miłością, kocham przyjaciół. Absurdalne pytanie... Ale.
Miłość a psychoza. W psychozie odwracają się uczucia. Przynajmniej niektórym osobom, które jej doświadczyły. Ja tak miałam i to
przeżyłam. A takich epizodów może być jeden a może być kilka
lub nawet kilkanaście w życiu. To potrafi kochać czy nie?
zy w psychozie odwracają się uczucia? Czym jest miłość?
Tym samym co nienawiść, jeśli będziesz nieostrożny. Usłyszałam kiedyś taki cytat. Każdy, kto był choć raz nieszczęśliwie
zakochany, z łatwością zrozumie, o co w nim chodzi. Ale czy może
być odwrotnie? Czy można kogoś, kogo się nienawidziło, nie cierpiało, nie lubiło nagle uczynić centrum swoich uczuć miłosnych?
Przykład: zranił mnie były. Miałam żal do jego przyjaciela, że na to
pozwolił. Nie lubiłam go i pokłóciłam się z nim, a potem przestałam
utrzymywać kontakt. A potem zaczęła rozwijać się choroba...powoli, niezauważalnie dla mnie...zaczęło mi się wydawać, że zakochałam się w tym koledze. Pisałam do niego listy miłosne, których
nigdy nie wysłałam. Uczucie gdzieś znalazło swoje ujście, skierowałam je po prostu ku innej osobie. Urojenie zakochania rozwijało się tak przez dwa lata... W międzyczasie zaangażowałam
się w politykę spoza mainstreamu. Mniej więcej po roku przyszły
urojenia prześladowcze, spostrzegłam, że jestem śledzona. Tak
zaczęła się moja choroba. Podejrzewałam przyjaciół - jednego, że
pracuje w służbach, a drugiego że jest synem wojskowego z kraju
muzułmańskiego podejrzanego o kontakty z terroryzmem. Doszły
omamy – zobaczyłam jakąś kobietę, która stała w moim pokoju
i patrzyła przez okno. Niby nic, a tak to się zaczęło... Widziałam
obrazy jak z filmu Szpieg - takich tajniaków w przebraniach, którzy
za mną chodzą. Pewnego poranka obudziłam się i zobaczyłam
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kobietę o siwych włosach, która stała w moim pokoju bokiem do
mnie i patrzyła przez okno. Przestraszyłam się bardzo, bo u mnie
w pokoju nie miało prawa nikogo być. Zamknęłam oczy i zaczęłam się modlić. Spotkałam się z koleżanką, której opowiedziałam
o swoich podejrzeniach na temat służb i moich znajomych. Potem
rozmawiając z nią przez telefon pomyślałam, że jest porwana.
Dlatego jak znajomi zawieźli mnie do zakładu psychiatrycznego,
to na wszystko się zgodziłam i wszystko podpisałam, bo bałam się
że tu chodzi o bezpieczeństwo mojej koleżanki - jak się zgodzę to
ci porywacze ją wypuszczą. Zaraz po zgłoszeniu się do szpitala
odebrałam telefon od tej koleżanki - tyle że potem na telefonie
w historii nie było śladu tej rozmowy. Teraz wiem, że to był omam
słuchowo-wzrokowy. Diagnoza - zespół urojeniowy. Ciągle miałam wrażenie, że jestem śledzona przez służby i podsłuchiwana.
rojenia, jakie miałam, to zaczęłam podejrzewać mojego ojca
chrzestnego o to, że jest z mafii, rodziców – mamę że jest
szpiegiem a tatę, że pracuje w WSI. Później wydawało mi się, że
wezmę ślub z kolegą i że go kocham. Wszystko to w psychozie.
remisji jest normalnie – tzn. jestem w stanie krytycznie ocenić moje mylne sądy z okresu psychozy, tak typowe dla
schizofrenii. Podejrzewałam o niecne zamiary rodzinę, przyjaciół
a wydawało mi się, że kocham osoby, które w rzeczywistości są
mi obce.
latego oceniam, że chory na schizofrenię kocha, ale Ci, którzy są jego bliskimi, muszą mieć dużo miłości, by wybaczyć
okresy psychotyczne i zrozumieć, że wtedy niektórym miesza się
rzeczywistość z fikcją i odwracają niejako uczucia. Pocieszeniem
niech będzie to, że jest to stosunkowo krótki czas, okres przejściowy i trzeba to po prostu przetrwać, choć może sprawiać ból.
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Kraków

Moje okienko
„Wyrwana kartka z kalendarza”

rys. Jacek Nowak

Porządki - koniec lata - opróżniam starą szafę - pół wieku odkopuję - szpargały sprawdzam stare;
pożółkłe kalendarze i listy i rysunki, tony śmiesznych pamiątek i tony nieważnych rachunków...
Jak trudno wyrwać kartkę z jednego dnia z przeszłości, a co dopiero skreślić bagaż całego życia ;
aż trudno w to uwierzyć, że w jednej reklamówce zmieścił się taki “ciężar” - mój ciężar - ten z przeszłości..
Po latach [jak z obrazka] wtapiam się w bryłę skały, by zamknąć się przed światem, by w koszu pozostałym
nie było tyle kurzu i śmieci mniej i wspomnień - nie były zbyt bolesne, by przy ich wyrzucaniu - została
CZYSTA PRZESTRZEŃ
(Jak z bajki Krasickiego o przyjaciołach, którzy /gdy zając prosił grzecznie/
- nie mogli mu przyjść z pomocą wysiłek był zbyt duży)...nie chcę czekać ...
i nie chcąc mieszkać w beczce, jak stary ﬁlozof grecki - szukam jednak Człowieka
...by nowy kalendarz otworzyć
Życzcie mi powodzenia, bo mając
przyjaciół niewielu - nie chcę by byli, jak z bajki, a ja - jak ten biedny zając...
21 VIII. 2014 r.
Justyna
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Urojona „miłość”
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oświadczenia z przeszłości mają duży
wpływ na to, kim i jacy jesteśmy. To
one nas kształtują – nasz system wartości,
poglądy, charakter. Szkoda, że od tej przeszłości – a przynajmniej jej fragmentów –
nie można się jakoś odciąć, odseparować.
Bardzo bym tego chciała.
yślą przewodnią poniższego numeru jest seksulaność, erotyka, miłość.
Niestety, moje doświadczenia w tych kwestiach nie należą do najprzyjemniejszych.
Gdy miałam 17 lat, przeżyłam swój tzw.
pierwszy raz, który de facto był gwałtem.
Krótko potem znów byłam wykorzystana
seksulanie, tym razem przez konkubenta
mojej ciotki, u której byłam wówczas na
wakacjach. Do dzisiaj jestem zła na siebie,
że nie potrafiłam wtedy nic zrobić. Strach
tak mnie sparaliżował, że nie umiałam się
nawet słownie sprzeciwić.
iedługo po tych wydarzeniach pojawiła
się pierwsza psychoza. Być może to
właśnie te doświadczenia były impulsem,
który aktywował urojenia i inne objawy. Od
tego czasu miałam jeszcze kilka nawrotów.
Każdy z nich – również pierwszy atak choroby – był związany z urojoną miłością do
jakiegoś mężczyzny.
yłam przekonana, że porozumiewam
się z tymi mężczynami telepatycznie
i że wszyscy wiedzą o tej „miłości”. Ludzie
mijani na ulicy wydawali się przekazywać
mi informacje od moich „kochanków”. Byłam w wyimaginowanych związkach, robiliśmy i mówiliśmy z „partnerami” w mojej
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głowie różne rzeczy, nawet uprawialiśmy
seks, ale zawsze było to dla mnie przyjemne. Nie było kłotni, konfliktów, sprzeczek.
„Miłość” niemal idealna. Niemal, bo nierzeczywista, nie istniejąca w realnym świecie.
Pozostająca całkowicie pod moją kontrolą.
awsze ci mężczyźni byli starsi ode mnie
i byli moimi nauczycielami – w liceum,
na studiach, a jeden z nich był moim nauczycielem Jogi. Gdy mówiłam im o moich
uczuciach (nie wszystkim), zawsze okazywało się, że nie są oni mną zainteresowani z różnych powodów, ale ja byłam
przekonana, że jest inaczej, tylko z jakiegoś powodu kłamią i nadal moje uczucia
rozkwitały.
statnia psychoza przeszła przez moje
życie jak tajfun jakieś 3 lata temu (byłam wtedy w szpitalu), ale od urojonej miłości uwolniłam się dopiero jakiś rok później.
Trzeba tutaj wspomnieć, że pomimo tego
urojonego zakochania się, byłam w stanie
funkcjonować normalnie, choć w każdej
wolnej chwili moje myśli i uczucia płynęły
w jednym kierunku. W końcu powiedziałam
sobie, że to nie ma sensu, skoro mój ostatni obiekt westchnięć nie odpisuje na moje
maile. Z dnia na dzień przestałam marzyć
na jawie. Jakimś cudem udało się wyrwać
z tego ślepego zaułka, choć nie było to łatwe i wymagało dużej samodyscypliny.
oże dlatego nie potrafię teraz już kochać – w końcu dotarło do mnie, że
to wszystko jedynie sobie uroiłam. Tych
„miłości” nie potrafi zastąpić żadna real-
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na miłość, bo były one wręcz doskonałe,
a coś takiego w rzeczywistości nie istnieje.
Została pustka...
ieraz z pewnym sentymentem wracam
do wspomnień z czasu psychoz. Poza
„miłością” doświadczałam wtedy też wielu
przyjemnych rzeczy. Mój mózg pracował
na najwyższych obrotach, wydawało mi
się, że umiem wszystko wytłumaczyć.
racając jednak do tematu miłości,
teraz emocjonalnie czuję się całkowicie wysuszona. Tak jakbym miała 90 lat
i przeżyła już wszystko, co najlepsze i tylko
czekała aż przyjdzie mi spotkać się z Charonem. Gdy oglądam filmy o miłości czy
słucham zakochanych znajomych, zastanawiam się, po co to wszystko. Może jednak lepiej siedzieć w swojej skorupie i nie
dać się zranić? Otwierając się na miłość,
odsłaniamy najbardziej wrażliwe części
siebie.
świecie rzeczywistym miałam kilka
prób nawiązania związków z mężczyznami, ale zawsze w pewnym momencie urywałam z nimi relacje intymne. Gdy
zbliżali się za bardzo, włączała mi się jakaś
lampka ostrzegawcza. Jakiś czas temu doszłam do wniosku, że mam już dosyć tego
wszystkiego. Przeżyłam już swoje, może
nawet za wiele i zbyt intensywnie. Teraz
czas odpocząć.
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W celu bliższego poznania naszej działalności podajemy Państwu
adresy stron www oraz adresy e-mailowe:

rys. Jacek Nowak

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej
www.stowarzyszenie-rozwoju.eu
mzcechni@cyf-kr.edu.pl
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
www.otworzciedrzwi.org
stotworzciedrzwi@wp.pl
Galeria Miodowa
www.galeriamiodowa.strefa.pl
Teatr Psyche
www.terapia-schizofrenii.krakow.pl/Teatr Psyche/pl.html
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Satya
Kraków

Tajemnica
nawiedzonego pensjonatu
rzez ten nawiedzony dom nie mam zbyt wielu gości,
a i zima tego roku jest bezśnieżna” - pomyślał Leon wyglądając z balkonu swego pensjonatu w górach. Leon miał
jeszcze jedno zmartwienie: mimo iż przekroczył trzydziestkę
nie miał żony, co więcej, nie miał nawet kandydatki na żonę.
Gdy tak rozmyślał nad swym trudnym położeniem, dostrzegł
jak po stromej ścieżce wspina się ku niemu nieznajomy mężczyzna. Był to Psycholog.
- Dzień dobry! - zawołał specjalista od ludzkiej psychiki - czy
można się tutaj zatrzymać na noc?
- Dzień dobry! - odparł Leon - zapraszam, ale...- tutaj ugryzł
się w język, chciał bowiem ostrzec nieznajomego przed tajemnicą, jaka czaiła się w pensjonacie w ciemnościach nocy, ale
pomyślał równocześnie, że tym sposobem nie zarobi nawet na
skromne życie.
- Czuję tu powiew tajemnicy - pochwycił Psycholog -jednak tajemnice są po to, by je rozwikłać...
Mówiąc to wszedł do środka, podczas gdy Leon zszedł na dół.
Psycholog rozglądał się ciekawie po izbie.
- Wiem, co chciałby pan powiedzieć: przydałaby się tutaj kobieca ręka -powiedział szczerze Leon.

***

P

o kolacji Leon zaprowadził gościa do pokoju na piętrze,
w którym miał spędzić noc. Miał przy tym pewne wyrzuty sumienia, gdyż wiedział, że jak zwykle nocą w pensjonacie
będą dziać się dziwne rzeczy. Nie trzeba było długo na to czekać: po zgaszeniu świateł ze strychu zaczęły dobiegać przeraźliwe jęki, i jakby tego było mało, z piwnicy słychać było jakby
szum oceanu. Psycholog zszedł na dół.
- Co to było? - zapytał Leona bez specjalnego zdenerwowania, był bowiem człowiekiem nauki, który w żadne duchy nie
wierzy.
- Nie wiem, nigdy nie miałem odwagi tego sprawdzić
- Jeśli chce pan rozwiązać ten problem, musi stawić mu czoła.
A ja mogę panu w tym towarzyszyć. ( “ Już niejeden raz towarzyszyłem ludziom w odkrywaniu tajemnic ich duszy - tego
prawdziwego domu, w którym mieszka nasze ja; pomyślał)
Leon przez chwilę walczył ze swoim strachem, widząc jednak
życzliwość i odwagę swego gościa - zgodził się.
- Niech pan otworzy - powiedział Leon, gdy stali przed drzwiami
prowadzącymi na strych.
- Nie, to pan jest tu gospodarzem -odparł Psycholog. Leon
zebrał się na odwagę i jednym pchnięciem otworzył drzwi.
W przyćmionym świetle świecy dostrzegli skuloną postać wydającą jęki.
- Kim jesteś? - zapytał Psycholog
Postać wyprostowała się i wtedy zobaczyli jej bladą twarz
i duże kły -był to bowiem wampir. Wampir ten budził raczej litość niż strach, gdyż twarz jego tonęła we łzach. Na pytanie
Psychologa
odpowiedział:
- Jestem wypartą seksualnością Leona. Jestem nieszczęśliwy,
gdyż tęsknię za jednością z jego uczuciami. Gdybym się z nimi
zjednoczył przestałbym być potworem i wystąpiłbym w roli, do
której zostałem stworzony: do trwałego związku z kobietą.
eon zdziwił się niepomiernie. Uświadomił sobie bowiem, że
w przeszłości walczył z narastającym w nim erotyzmem, że
go na przemian tłumił i ulegał mu, nigdy zaś nie zintegrował go

z uczuciami do konkretnej kobiety, czego ilustracją była drapieżna
bezosobowa pornografia.
- Chodź, zabieramy cię na dół - powiedział Psycholog do wampira
- Jeśli to możliwe, zanieście mnie w trumnie, do której chowam
się w dzień.
- W porządku.
Gdy wampir wszedł do trumny i zawarto za nim wieko, Psycholog
i Leon ramię w ramię zanieśli ją na dół, do oświetlonej izby.
- Uff! - odsapnęli po wspólnym wysiłku i znów usłyszeli jakby szum
morza dobiegający z piwnicy.
- Co może być straszniejszego od wampira? -zawołał odważnie
Leon i w towarzystwie Psychologa podążył na dół.
W piwnicy stała wanna napełniona szumiącą wodą, po której pływała ryba głębinowa z wielkimi zębami. Ryba również budziła raczej litość niż strach, cała bowiem była we łzach.
- Kim jesteś? - zapytał Psycholog
- Jestem wypartą emocjonalnością Leona. Jestem nieszczęśliwa,
gdyż tęsknię za jednością z jego seksualnością i w ogóle męskością. Gdyby mnie z nią zintegrował, przestałabym być potworem
i służyłabym jego osobistemu szczęściu dając mu także miłość do
kobiety, bo do tego zostałam stworzona.
tym razem Leon sięgając pamięcią w przeszłość przypomniał
sobie, jak to nie akceptował swoich uczuć, jak im nie ufał, aż stał
się emocjonalnie martwy. Uczucia odżywały jedynie w jego snach
- budził się czasem zalany łzami. Nie umiał kochać i jedynymi
emocjami jakie w nim były to lęk i obawa przed odrzuceniem.
- Chodź, zabieramy cię na górę - powiedział Psycholog do ryby
głębinowej
- Jeśli to możliwe, zabierzcie mnie razem z wanną.
- W porządku.
Gdy wnieśli wannę do izby, Psycholog pomyślał, że nadszedł czas,
by seksualność i emocjonalność Leona zespoliły się w jedno.
- Niech pan otworzy trumnę - powiedział do Leona. Leon otworzył
powoli wieko trumny i pomógł wstać wampirowi. W jasnej izbie za-
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panowała chwila napięcia. Kiedy oczy wampira i ryby głębinowej
spotkały się, na obliczach obojga zagościł uśmiech.
- Już dawno chciałem cię poznać - powiedział wampir.
- Ja też marzyłam o spotkaniu z tobą - odparła ryba głębinowa.
W tym momencie wampir i ryba głębinowa przestały być tym,
czym były do tej pory - nękającymi Leona potworami, bo najzwyczajniej w świecie znikły. W miejscu zaś, gdzie była wanna pojawiła się kula ze śniegu, natomiast miejsce trumny zajęła butelka
znakomitego wina wraz z laską cynamonu.
- Niech pan wyniesie śnieg na zewnątrz - powiedział Psycholog.
Gdy Leon to uczynił, ze zdziwieniem stwierdził, że zaczyna padać. Był to długo oczekiwany śnieg.
- Hurra! Jestem uratowany! Znów będę miał gości i wreszcie nie
będzie tu nic straszyć. Może napijemy się po lampce wina?
- Niech pan zachowa to dla gości, którzy przyjdą tu po mnie.
W tym momencie rozległo się pukanie do drzwi.
- Czyżby to jeszcze jeden potwór? - zaśmiał się Leon, po czym
otworzył. W drzwiach stała piękna dziewczyna.
- Dobry wieczór panom! Przepraszam że o tej porze, ale trochę
zabłądziłam i zobaczyłam światło.
- Serdecznie zapraszamy - powiedział Leon pomagając dziewczynie zdjąć kurtkę - musi być pani potwornie zziębnięta. Na

szczęście mam tutaj butelkę wina i cynamon, z których przygotuję
grzaniec.
- To wspaniale! - uśmiechnęła się dziewczyna.
- Widzę, że nie jestem już potrzebny. Pójdę na zasłużony odpoczynek -przypomniał o sobie Psycholog, puszczając dyskretnie
oko do Leona.
- Dziękuję! - powiedział Leon i w tym krótkim słowie zawarł całą
swoją wdzięczność dla tego Człowieka, który jawił mu się niemal
jako posłaniec Niebios.

***

D

ziesięć lat później Leon i Leonilla ( bo tak miała na imię dziewczyna, która zabłądziła w tamtą śnieżycę) stali na balkonie
pensjonatu, patrząc na majestatyczne szczyty gór.
- Wiesz, - powiedziała Leonilla - tamtej nocy to nie wirujące
w świetle tego domu płatki śniegu mnie tu sprowadziły, lecz czystość i świeżość twoich uczuć. I to nie grzaniec z wina mnie tu
zatrzymał, ale ciepło twojej zmysłowości.
Bolesław Gargol
Środowiskowy Dom Samopomocy
Kraków

FUTRZANY LEK
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zym jest dogoterapia czy hipoterapia,
wie większość. Natomiast o felinoterapii nie wie nikt lub prawie nikt.
gólne mówiąc, felinoterapia jest jedną
z form animalterapii czyli leczenia za
pomocą zwierząt. W tym przypadku chodzi konkretnie o koty. Sama nazwa pochodzi z dwóch członów: felis to po łacinie kot
a therapeia z greki to terapia. Koty wykorzystuje się w leczeniu osób niepełnosprawnych, starszych, niedołężnych oraz z zaburzeniami psychicznymi. Są skuteczne przy:
nadpobudliwości, ADHD, autyźmie, zespole Downa a także przy takich chorobach jak
Alzheimer czy schizofrenia. Kontakt z kotem wpływa bardzo korzystnie na poprawę
zdrowia i samopoczucia. Terapia polega na
głaskaniu kociego futra, przytulaniu kota,
zabawie z nim, czesaniu go, wykonywaniu
czynności pielęgnacyjnych, karmieniu czy
choćby trzymaniu na kolanach.
ot w relacjach z człowiekiem jest terapeutą i jako taki sprawdza się w domach dziecka, w centrach seniorów, szpitalach czy hospicjach. Także w edukacji

foto Anna Węglarz

K

10

w szkołach i przedszkolach. Szczególnie
przydatny jest dla osób nieśmiałych, z niską
oceną własnej wartości, zahamowanych
społecznie, z zaburzeniami lękowymi…
ażny jest wiek kota. Najlepiej, gdy ma
skończony rok. Wówczas wykształca
się u niego układ odpornościowy, a więc
nie zagraża mu już wtedy zarażenie się jakąś chorobą na przykład w szpitalu. Należy
w miarę często chodzić z kotem do weterynarza. Nasz pupil może bać się hałasu,
psów czy nowych sytuacji. Niektóre koty
reagują agresywnie: drapią i gryzą. Nie powinny mieć choroby lokomocyjnej. Ważna
jest też rozmowa między opiekunem a pacjentem.Jedna i druga strona się otwiera,
wspólny temat ma charakter terapeutyczny.Głaskanie kota działa uspakajająco
i antydepresyjnie. Dotykanie kociego futra
sprawia, że pacjent „naładowuje się” dobrą
energią.Kontakt z kotem powoduje obniżenie ciśnienia krwi, a także poziomu trójglicerydów i cholesterolu, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko chorób serca
i układu
krążenia.Kontakt ze zwierzęciem wpływa
korzystnie na rozwój emocjonalny dzieci.
Osobom przebywającym z kotem poprawia
się nastrój, czują się mniej osamotnione.
Niejednokrotnie ustępują również dolegliwości reumatyczne.Gdy coś boli człowieka, kot instynktownie znajduje to miejsce,
kładzie się na nim, a jego ciepłota pozwala
uśmierzyć ból.Kot jest łącznikiem ze światem. Szczególnie dla seniorów ważna jest
przyjaźń z tym czworonogiem. O dziwo,
przyjaźń z kotem jest dla niektórych ważniejsza niż przyjaźń z ludźmi. Dla osób nie
wychodzących z domu, bądź to z przyczyn
fizycznych, bądź psychicznych, koty są jedynymi towarzyszami. Kontakt z nimi może

W

zaowocować odstawieniem środków uspokajających a nawet nasennych.
oty w szpitalach to innowacyjny sposób
leczenia.Prekursorką tej metody jest
Brazylijka Nise do Silveira. Stworzyła ona
w 1946 roku Zawodową Sekcję Terapeutyczną w Narodowym Centrum Psychiatrii
w Rio de Janeiro. Przyprowadziła do szpitala 5 kotów i zauważyła zbawienne działanie
ich na pacjentów.Kot działa w ten sposób,
że łagodzi stres. Dzieci pokonują lęki za pomocą rysunków kota.Każde udomowione
zwierzę może być wykorzystane jako element terapii. Główną pozytywną cechą kota
jest jego spokój. A także radość jaką daje
obcowanie z nim. Kot nie wymaga tresury,
uczy empatii, szczególnie dzieci.Fizyczny
kontakt z kotem stymuluje organizm człowieka do wytwarzania endorfin, czyli tak
zwanych hormonów szczęścia.
ooterapią, a więc i felinoterapią, zajmuje
się w Polsce Fundacja „Mruczący terapeuta” z Olsztyna.
stnieje zjawisko będące przeciwieństwem
felinoterapii. To ailurofobia czyli lęk przed
kotami. W tym przypadku wykluczone jest
leczenie za pomocą „pluszaków”.
sy mogą być tresowane całą grupą,
natomiast kot (z racji jego natury) musi
być tresowany indywidualnie.Nawet kilkuminutowe obcowanie z kotem przynosi korzystne efekty.
ażdy, kto trzyma żywe stworzenie
w domu, zapewniając mu opiekę i uczucie, funduje sobie własną, prywatną animalterapię.
Bogusława Skimina
Środowiskowy Dom Samopomocy
Kraków
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Czy można się uzależnić od
oglądania golizny?

G

dy byłem sześcioletnim chłopcem, mój
tata przywiózł z Niemiec jeden numer
czasopisma „Playboy” i wyszedł z założenia, że w przeciwieństwie do przemocy,
treści erotyczne nie są szkodliwe i dzieci
powinny mieć do nich dostęp bez ograniczeń. Z tego powodu mogłem w takim wieku przeglądać to czasopismo i nie kryć się
z tym przed innymi domownikami. Mama
również nie protestowała. Takich miałem
wtedy awangardowych rodziców.
o przeglądanie trwało jakiś czas i dość
szybko się skończyło. Zainteresowałem
się komputerami i w wieku siedmiu lat chodziłem do klubu informatycznego w MDK
przy ul. Józefa. W trzeciej klasie zakochałem się w koleżance z klasy. To zakochanie
trwało przez 2 lata i było zupełnie platoniczne. Nawet nie wiem, czy ona o tym wiedziała. Był to czas, kiedy stanąłem na nogi
i uskrzydlony zacząłem zachowywać tak jak
moi koledzy z klasy i byłem na równi z nimi.
Przedtem byłem przez niektórych z nich
tępiony. Byłem wcześniej bardzo nieśmiały
a wtedy miałem takiego wielkiego „powera”,
że mogłem dużo więcej. Dużo wyraźniej
widziałem co się wokół mnie dzieje i byłem

T

w stanie reagować spontanicznie i adekwatnie do sytuacji. Byłem wtedy całkiem w teraźniejszości bez oderwania w syntetyczny
świat marzeń o nieistniejącym świecie. Gdy
byłem w piątej klasie, moja seksualność
znowu dała o sobie znać. Przy pomocy
jednej książki, która nie była książką o erotyźmie, tylko o fotografii, odkryłem onanizm
i gdy zacząłem to robić, moja miłość do tej
dziewczyny z klasy zaczęła blednąć i stała
się dla mnie obojętna.
ostałem zwolniony przez rodziców
z lekcji religii w klasie, bo religia wtedy
przeszła z kościoła do szkoły i była taka
możliwość. Nie miałem katolickiej edukacji
seksualnej tak jak moi koledzy i koleżanki.
Moja sytuacja wśród rówieśników znacznie
się pogorszyła i znów zacząłem być szykanowany, aż do końca szkoły podstawowej.
Przez całe lata oddawałem się tym czynnościom nie zdając sobie sprawy z tego,
że mogą być szkodliwe na dłuższą metę.
Przez wiele lat mimo wielu platonicznych
zakochań nie byłem w stanie zbliżyć się do
żadnej kobiety. Po jakimś czasie zacząłem
oglądać pornograficzne filmy w Internecie
i zauważyłem, że nie tak łatwo jak do tej
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pory przychodzi mi finalizacja pasji. Po jakimś czasie zacząłem odczuwać frustrację
po takim akcie. Na szczęście wcześniej,
na zupełnie innym poziomie w reakcji na
jeden zawód miłosny, podjąłem decyzję,
że zacznę praktykować rozwój duchowy
i zacząłem szukać najlepszej dla siebie
drogi. Po kilku latach odkryłem, że medytacja jest najlepszym dla mnie wyrazem tego
rozwoju. Tym bardziej zacząłem odczuwać
negatywne konsekwencje takich seksualnych czynów. Byłem bardziej wyczulony na
różne subtelne emocje i potrafiłem lepiej
rozpoznać co dla mnie jest złe a co dobre.
Niecały rok temu znalazłem w Internecie
stronę yourbrainonporn.com, która dokładnie opisuje mechanizm uzależnienia od
pornografii i jego skutki jak również historie
mężczyzn, którym udało się wyrwać z tego
nałogu. Według tej strony, żeby się z tego
uwolnić należy na okres kilkudziesięciu dni
powstrzymać od kontaktu z pornografią
(to chyba nawet dłużej) jak również jeśli to
możliwe od masturbacji i wtedy ciało, umysł
i potencja wracają do wcześniejszej sprawności. Jest to jednak trudne zadanie i udało
się tylko nielicznym.
ie uważam się za uzależnionego od
pornografii, bo mój kontakt z nią nie był
tak bardzo intensywny, jednak masturbowałem się przez wiele lat i nigdy nie miałem
dziewczyny. Zaobserwowałem sygnały, które mnie zaniepokoiły i chciałem spróbować
jak to jest bez.
Starożytnej Grecji onanizm był karany śmiercią. Niemal we wszystkich
religiach świata jest to grzech. W okultystycznych systemach kształcenia ducha
jest również traktowany jako coś co hamuje,
a wręcz uniemożliwia rozwój. W medytacji
Vipassana jest zalecenie aby powstrzymać
się od tego typu aktywności seksualnej jako
niezgodnej z naturą. Badania naukowe
pokazują korelację pomiędzy brakiem masturbacji a rakiem prostaty. Są to jednak badania opisowe i nie został wykonany żaden
eksperyment, który udowodniłby pozytywny
wpływ masturbacji na zdrowie. Nie jestem
seksuologiem, ale wśród seksuologów
spotkałem się ze sprzecznymi stanowiskami wobec tego fenomenu, więc wnioskuję,
że oni też nie znają prawdy.
oim zdaniem udane życie seksualne
jest związane z satysfakcjonującym
życiem społecznym i w grupie przyjaciół,
z którymi jesteśmy związani są szanse na
zacieśnianie ich, na poznanie kogoś nowego, z kim być może zaiskrzy. Życzę powodzenia Hawk!
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„Bez tytułu”
Posłuchać Bacha, posłuchać
gdy za oknem noc zimowa.
A obok pies wierny przyjaciel
i światło żarówki,
kredki kolorowe oraz książki.
Tak, słuchać Oratorium
Wielkiego Kantora.
Cudowność tej muzyki
przenika mnie do głębi:
jej polifonia oraz konstrukcja,
genialna, piękna,
ta wielość inwencji i barwa.
Wciąż się zastanawiam
jakby
ująć tę muzykę w formę
malarskiego przekazu.
04.02.2012
***

***

„O miłości”
Świat ubogi w miłość
nie ma tu dla niej miejsca.
Ludzie jej nie lubią
i przepędzają z domów –
bronią zawzięcie swe serca
przed Panią tą świetlistą –
zimnem skostniali,
w okrucieństwie wyćwiczeni.
Trudno wziąć kogoś za rękę,
otrzeć łzy z policzka drugiego człowieka
Monika Anna Syc

„Znalazłem”
Znalazłem Cię w krainie
Dnia lepszego…
Namiętności tego Naszego…
Patrzę w Twoje oczy rozmarzone,
wiem, na pewno kocham „Ziutę”
moją żonę.
Dałaś dla nas tyle dobrego,
przecierpiałaś tyle zła…
Melodia naszej miłości
To Ty i Ja…!
Janusz Grabias
12

Tyle się dzieje,
A muzyka serca wciąż gra.
Raz głośno, raz cicho,
raz łzy płyną wodospadem,
raz uśmiech od ucha do ucha.
Raz jest dobrze,
A raz źle.
Raz chcesz odejść,
raz chcesz zostać tu.
Ale wiedz jedno:
Miłości nie da się pokonać
Paweł Kocoń

***
Ta aleja złota
tak nagła i,
Niespodziewana.
Żółć, żółć na ziemi,
i wysoko w górze
- na drzewach.
Nie rozumiem wciąż,
Skąd się wzięła?
Mokra po deszczu
i lśniąca w słońcu,
Świetlista.
Ten nadmiar złoty
i czarne pnie
pośrodku blokowiska.
01.11.2011

Tajemniczy Zwiastun Owego Lata,
pośród burzy i mroku,
PTAK.
Zaśpiewał ptak.
Opowiedział o Czystości Uczuć.
Tamtej Wiosny,
gdy budziłam się do życia,
gdy trwoga i czarne chmury
okrążyły mnie zewsząd,
jesienią, zimą,
ach nie,
nie myśleć już o tym.
Ten Zwiastun Tajemniczy,
PTAK śpiewający pośród pomruków nieba,
ON JEDEN,
melodia ta, Miłość,
Czystość Młodości Naszej.
Zachowaj To, rozwiń, powiedział.
Śpiew PTAKA wskazuje DROGĘ:
do pereł, kamieni szlachetnych,
kruszców drogocennych,
wnętrza Duszy, przestrzeni…
UWIERZ!
ON mówi do Ciebie!
Albowiem Dziś tylko Ty Go słyszysz,
LINIA ŚWIATŁA
Melodia pośród grzmotów,
ścieżka wąska,
ZAUFAJ!

„Moja dziewczyna”

„Cios”

Moja dziewczyna czyta Plauta, ciesząc się każdym dniem z książką.
W oknach pokoju widać kota, co przyczaił się na dachu przybudówki.
Jest sama, czeka na przyjście chłopaka, tęskni, zajmuje myśli
czytając o upadku zakonu Templariuszy w XIV wieku.
Jej ukochany jest jak miles gloriosus, chociaż jeszcze o tym nie wie.
Dziewczyna odważy się czasem powiedzieć do niego miles, żołnierzu.
Ale drugiego członu nie wypowie, bo tylko w żartach tak mogłaby mówić,
Ale tak o nim myśli, z czułością.
Wielu z nas jest żołnierzami, walczymy o pokój, w naszych sercach mieszkają ideały.
On mówił, dobrze to pamięta, że w jego życiu wiele się dzieje, spotyka nowych ludzi,
razem pracują,
a w jego systemie wartości są trzy ważne sprawy:
pokój, dom i miłość.
Kochany miles, moja dziewczyna mówi głośno, a jej słowa dźwięczą w przestrzeni
W moim sercu są te same wartości.

Pewnego dnia
do lustra z Twoim odbiciem
Ktoś rzucił twardym kamieniem –
Rozpadło się z trzaskiem w tysiące kawałków
Czasem próbuję odłamki poskładać
znów w tę drogocenną całość,
ale zbyt dużo leży ich dookoła.
A ostre krawędzie ranią mi palce,
po których spływa czerwona jak wino krew.
Monika Anna Syc

Aleksandra Jagoda, 2014.

„Nad moją osobą - jesteś „
Nad moją osobą płynęła ogromna woda - wielka, błękitna,
jak smutna przestrzeń rozpostarta - nie mogąc przejść suchą stopą - musiałam się zatrzymać (myślałam, że na chwilę) - ta chwila potrwała dłużej
- całe moje życie...
i teraz JESTEŚ zawsze, a przecież myślę sobie, że to tylko chwila - /tak prędko przemijają radości i troski/, mimo stałej choroby - oswoić się można,
lecz ziarnko łzy rozpłakanej nadal pozostaje... a próżna myśl: “samotności” nie jest tą myślą - prawdziwa,
gdy JESTEŚ nad moją osobą - nie jestem już sama, bo z Tobą
Justyna, 2014.
„Park – Jesień”
Złota polska jesień
wiatr kolorowe liście
z szelestem niesie.
Wirują one koliście,
spadają w ręce dziecięce.
Liście w słońcu czerwone
Klonu. Zachodem rozświetlone,
brodzę w nich szeleszczący,
igliwie jodeł pachnących,
wyścielające Parku Jordana ziemię,
leżące na alejce żołędzie – nasienie,
Dębu czyli parku króla,
Którego jesienne oziębienie
w odrętwieniu utula.
Czerwone róże mrozem stracone.
Brązowe, błyszczące kasztany –
Klejnot mnogi.
U pni, na ziemi
Przeze mnie wyzbierany.
Marcin Franaszek
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Czy naprawdę joga dobra
dla ciała, umysłu i ducha
- chrześcijańska reﬂeksja
W

kulturze europejskiej fascynacja Wschodem trwa już od lat.
Współczesny człowiek w zglobalizowanym świecie, w natłoku różnorodnych informacji, w przenikaniu się nurtów filozoficznoreligijnych płynących z odległych miejsc świata, w wielkiej migracji ludzi różnych ras, wyznawanych religii, odmiennych systemów
wartości i wyrosłych z nich norm obyczajowych oraz etycznych,
zatraca często swoją tożsamość, rozluźnia lub nawet zrywa więzi
ze środowiskiem swego pochodzenia.
becnie niektórzy uważają, że religia chrześcijańska jest
patriarchalna i autorytarna, że polityczne instytucje nie są
w stanie zmienić świata na lepsze, a medycynie tradycyjnej (alopatycznej) nie udaje się skutecznie leczyć chorych. Poszukiwane
są alternatywne instytucje i wytworzył się klimat, w którym ludzie
patrzą do wewnątrz siebie samych, aby tam znaleźć poczucie
sensu i siłę. Niektórzy chcą wykorzystać moce tkwiące w naturze
i poszukują porozumienia z innym światem, aby pomóc jednostkom ,,dostroić się” do najlepszej dla nich częstotliwości tak, by
mogli jak najwięcej wydobyć zarówno z siebie, jak i z okoliczności,
w których przyszło im żyć. Nastąpiło wielkie otwarcie na praktyki
obce europejskiej kulturze i religii. Jedną z takich form jest Joga
związana z panteistycznym systemem religijnym Hinduizmu. To
nie prosta technika relaksacyjna ani ćwiczenia li tylko poprawiające kondycję fizyczną i umysłową. Praktykowanie jogi może
być pułapką duchową. Tak mówi o tym ojciec Jacques Verlinde ksiądz katolicki, specjalista w dziedzinie chemii nuklearnej, doktor
fizyki, który przed nawróceniem przez długie lata praktykował jogę
i poznawał medytację transcendentalną.
dokumencie Kościoła Katolickiego ,,Jezus Chrystus Dawcą
Wody Życia” czytamy: ,,W New Age psychologię wykorzystuje się do wyjaśniania poszerzania umysłu jako doświadczenia
mistycznego. Joga, zen, medytacja transcendentalna i ćwiczenia tantryczne prowadzą do doświadczenia samospełnienia lub
oświecenia….Duchowy rozwój jest kontaktowaniem się z Wyższym Ja, które przezwycięża różne formy dualizmu pomiędzy
podmiotem a przedmiotem, życiem a śmiercią, psyche a somą,
pomiędzy ja- jako całością a pojedynczymi jego aspektami”.
książce ,,Przekroczyć próg nadziei” Jan Paweł II kieruje do
nas wszystkich takie słowa ,,…wypada chyba przestrzec
tych chrześcijan, którzy z entuzjazmem otwierają się na rozmaite
propozycje pochodzące z tradycji religijnych Dalekiego Wschodu, a dotyczących na przykład technik medytacji oraz ascezy.
W pewnych środowiskach stało się to wręcz rodzajem mody, którą
przejmuje się dość bezkrytycznie. Trzeba, ażeby najpierw dobrze
poznali własne duchowe dziedzictwo, żeby także zastanowili się,
czy mogą się tego dziedzictwa ze spokojem sumienia wyrzekać”.
Jan Paweł II naucza: ,,Mistyka chrześcijańska nie wyrasta z czysto negatywnego <<oświecenia>>, które uświadamia człowiekowi
zło, jakim jest przywiązanie do świata poprzez zmysły, poprzez
intelekt i poprzez ducha. Mistyka ta rodzi się z Objawienia Boga
Żywego. Ten Bóg otwiera się na zjednoczenie z człowiekiem i ten
Bóg otwiera też w człowieku zdolność zjednoczenia się z Nim,
przede wszystkim poprzez cnoty teologiczne, poprzez wiarę i nadzieję, a nade wszystko poprzez miłość’’. Poszukiwanie Boga
na modlitwie musi być poprzedzone i iść w parze z ascezą oraz
oczyszczeniem z własnych grzechów i błędów, bowiem według
słów Jezusa, tylko ludzie czystego serca Boga oglądać będą (Mt
5,8). Na drodze życia chrześcijańskiego po etapie oczyszczenia
następuje oświecenie przez miłość, którą Ojciec nam daje w Synu.
W końcu, jeśli Bóg tego zechce modlący się chrześcijanin może
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osiągnąć szczególne doświadczenie zjednoczenia, które określane jest jako mistyczne. Prawdziwa mistyka chrześcijańska nie
ma nic wspólnego z techniką, zawsze jest darem Bożym, którego
otrzymujący go czuje się niegodny. Miłości Boga będącej jedynym
przedmiotem kontemplacji chrześcijańskiej nie można osiągnąć
za pomocą metody czy techniki, to Bóg decyduje co do sposobu
w jaki chce uczynić nas uczestnikami swojej miłości.
atomiast cel jaki sobie stawiają liczne szkoły Jogi, to wchłonięcie jednostki przez uniwersalne szczęście jedności.
Jednostka traci indywidualną tożsamość, kiedy wchodzi w stan
bezjaźniowej nirwany. Aby osiągnąć taki stan różne tradycje Jogi
dysponują systematycznie rozwiniętymi dyscyplinami, mającymi
służyć obudzeniu ,,mocy węża” kundalini. Uważa się, że moc ta
spoczywa uśpiona w dolnej części kręgosłupa. Przez długie godziny skrupulatnego opróżniania umysłu oraz niekończącego się
powtarzania mantr, podczas medytacji wstępuje się progresywnie
na ewolucyjną drabinę reinkarnacji. W czasie tej drogi uzyskuje
się całe spektrum siddhis (mocy psychicznych), które pomagają
opanować przestrzeń, czas oraz materię poprzez moce umysłu.
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Joga nigdy nie jest czymś neutralnym. Wszystko koncentruje się
wokół uruchomienia czakr - kanałów energetycznych. Ćwicząc
techniki dąży się do tego, by osiągnąć stan oświecenia. Na etapach pośrednich osiąga się wyciszenie umysłu i oderwanie od
świata zewnętrznego, ale jest to zjawisko przejściowe i różni się
od medytacji chrześcijańskiej , która jest spotkaniem z Bogiem
osobowym. Joga skoncentrowana jest na ,,ja”, a każda chrześcijańska modlitwa kontemplacyjna prowadzi do miłości bliźniego,
do działania i znoszenia cierpienia, i właśnie w ten sposób najbardziej przybliża do Boga.
jciec Radosław Broniek OP dyrektor Dominikańskiego
Ośrodka Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych
w Warszawie mówi, że nie ma oficjalnej wypowiedzi Magisterium
Kościoła Katolickiego, która mówiłaby, że Joga jest grzechem. Są
jednak opinie wielu teologów i duszpasterzy, którzy zauważają
sprzeczność Jogi, przynajmniej tej klasycznej, z religią chrześcijańską. Jeśli zgodzimy się, że pewne formy Jogi są mocno związane z religią i duchowością, to zagrożeniem będzie mieszanie
różnych tradycji religijnych - więc synkretyzm. Joga wiąże się
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z pewną wizją świata, człowieka i Boga np. z teorią reinkarnacji,
co nie jest do pogodzenia z wiarą chrześcijańską. Pytany o to,
czy jeżeli chodzi się na Jogę w ramach fizjoterapii czy ćwiczenia
konkretnych mięśni lub postawy ciała jest to zgodne z duchowością katolicką odpowiada: ,,Wydaje mi się, że do zaakceptowania
są te odmiany gdzie jest to czysta gimnastyka i nic więcej. Pytanie
czy to jest możliwe i czy to jeszcze jest Joga?! Jeżeli to nie Joga
to dlaczego tak ją nazywamy…Zastanawia mnie, na ile da się oddzielić sam wymiar fizyczny i skupić tylko na nim? Czy to nie jest
iluzja?” Podczas nabożeństw ze specjalnymi modlitwami o uzdrowienia, często okazuje się jak negatywny wpływ na funkcjonowanie człowieka miało praktykowanie Jogi, które zniewalało i prowadziło do poważnych zranień duchowych. Dobro, które oferowała
Joga, było pozorne, wyciszanie umysłu i stany oświecenia nie
zmieniały na trwałe altruistycznych postaw wobec innych, a zdarzało się, że powroty z odmiennych stanów świadomości wiązały
się z ogromnym cierpieniem i przeżywaniem koszmaru.
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zęsto młodzi poszukujący odpowiedzi na fundamentalne
pytania o sens życia, a czasem przez zwykłą ciekawość lub
beztroskie podejmowanie nieznanych technik, by poprawić własną kondycję, kierują się ku duchowości Wschodu. Czy nie jest to
też moja i twoja wina, że nie znajdują oni zaspokojenia w Kościele
Katolickim, że nie odnajdują w nim poprzez nasze świadectwo
żywego Boga, że nie sięgają do tak bogatego skarbca praktyk
medytacyjnych opartych na spotkaniu z Jezusem, że błądzą i piją
z popsutych cystern, nie sięgając do ,,źródła wody żywej’’ jakim
jest ,,Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dziś i na wieki’’?
Barbara Banaś
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

Próba recenzji książki Sophie Lutz
„Niewidoczne dla oczu. Przejmujące
świadectwo o miłości ukrytej”
K

siążka ta jest szczerym i bardzo wzruszającym świadectwem o miłości,
ale i powszednim dniu, codzienności,
w której ta miłość się realizuje. Autorka
jest szczęśliwą małżonką Damiana i matką trzech chłopców zdrowych: Pierra, Jeana i Josepha oraz głęboko upośledzonej
fizycznie i umysłowo córeczki Philippine.
iało Philippine jest bardzo zniekształcone przez chorobę. Jej ręce i nogi są
mocno przykurczone, a skórę pokrywają
liczne blizny – ślady po wielu operacjach,
które przeszła. Te blizny szokują, są przerażające. Philippine ma gastrostomię tzn.
mały otwór w brzuchu prowadzący wprost
do żołądka, tylko w ten sposób może jeść.
Jej rodzice są wspaniałymi pielęgniarzami, niemal profesjonalistami w opiece nad
niepełnosprawną córeczką. Trzej bracia
bardzo ją kochają. Philippine nie mówi,
ale wydaje dźwięki, poprzez które kontaktuje się z otoczeniem. Jej matka sądzi,
że córka rozumie bardzo dużo z otaczającej rzeczywistości, więcej niż można by
przypuszczać. Dziewczynka nauczyła się
znosić ból fizyczny, jest on jej codziennym
towarzyszem. Matka i ojciec nauczyli się
znosić ból psychiczny, wspierają się nawzajem. Paradoksalnie choroba dziecka
integruje rodzinę. Jej brat Jean mówi:
„Czasem jestem zły na niepełnosprawność mojej siostry, ale nigdy na nią samą”.
Philippine może czuć się wśród kochającej
ją rodziny osobą ważną i godną szacunku. Ma duże poczucie humoru, a matka
domyśla się, że prowadzi głębokie życie
wewnętrzne.
odzice są głęboko wierzący, co przekazują swym dzieciom poprzez codzienne życie i wspólną modlitwę wieczorną
oraz niedzielną Eucharystię. W modlitwie
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wieczornej bierze udział także Philippine
– wybija takt na swoim stoliczku, uśmiechnięta, szczęśliwa. To jej szczęście udziela
się rodzicom i braciom.
odziennie zespół ośrodka, w którym
w ciągu dnia przebywa dziewczynka,
sporządza w zeszycie raport, szczodrze
ilustrując go zdjęciami. Dla rodziny jest to
cenny dokument, ponieważ Philippine nie
może sama powiedzieć, co robiła. Wiele
czasu spędza w tzw. Sali Doświadczania
Świata. Jest to specjalnie wyodrębnione
pomieszczenie wyposażone w różnorodne
urządzenia stymulujące rozwój zmysłów.
Głównym celem zorganizowania takiej Sali
jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń
oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze
pełnego relaksu.
odzice przykładają dużo starań do
utrzymania dziewczynki w higienie
osobistej, choć jest to trudne. Czasami,
kiedy matka jest znużona i zmęczona powtarzaniem zabiegów przy toalecie Philippine, motywację jej do tej pracy, daje np.
stwierdzenie odwiedzającej rodzinę przyjaciółki, która całując wszystkich wykrzykuje spontanicznie: „Ależ Philippine pięknie
pachnie! Zupełnie jak jej mama i młodszy braciszek!” Philippine posiada własny
„paszport”. Na kilku kolorowych stronach
przedstawia dziewczynkę, opowiada o jej
rodzinie, mówi ile ma lat, co lubi, a czego
nie lubi, co sprawia jej przyjemność. Ten
„paszport” pomaga ludziom przełamać
bariery w komunikowaniu się z dziewczynką. Bardzo często ludzie, którzy nie
zetknęli się z taką niepełnosprawnością,
nie wiedzą jak się zachować w stosunku
do Philippine, krępuje ich własna nieporadność, boją się kogoś zranić. Rodzice są
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też do tego przyzwyczajeni, że ich córka
jest w obcym środowisku wytykana palcami. Matka Philippine buntuje się przeciwko
postawie społecznej ludzi wobec niepełnosprawnych cyt. „Nagle uświadomiłam
sobie cały gwałt podświadomego przekazu, który społeczeństwo wysyła osobom
niepełnosprawnym: podajcie swoje argumenty, powiedzcie dlaczego macie prawo
istnieć? Dlaczego jesteście godni bycia
traktowani jak ludzie? Udowodnijcie, że
macie w sobie tę samą godność ludzką, co
pozostali”.
ophie Lutz nie robi z siebie męczennicy, wie, że dając siebie córeczce,
otrzymuje jej miłość. To dla niej oczywiste.
Dla niej jej córka ma powołanie podobne
do powołania osób zakonnych, za klauzurą. Klauzurą jest jej ciało, ale dusza pozostaje wolna.
hciałabym zacytować słowa autorki
książki: „Dziękuję Ci Philippine, że
jesteś. Dziękuję za wszystko, co wzbudzasz w mojej rodzinie. Dziękuję Ci za
twą ewangeliczną małość, która stanowi
dla mnie zachętę do głębszej i bardziej autentycznej miłości”.
siążka ta to hymn na cześć życia.
Uświadamia, że każde życie jest godne, aby je przeżyć, że jest ono cenne, że
jest skarbem, który należy chronić. Zachęcam do lektury tej książki, jest daleko
więcej mądra i błyskotliwie radosna, niż
mogłam to przekazać. Wywołuje w nas
refleksję nad sensem życia i sensem cierpienia.
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Jolanta Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków
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Cierpienie z perspektywy pacjentów*
B
S

ez bólu i cierpienia nie istniejemy – to
cytat z Eurypidesa.
pośród różnych określeń cierpienia
najbliższe są mi dwa:
1. cierpienie jest tajemnicą
2. cierpienie jest darem
auważyłam, że postrzeganie cierpienia jako daru możliwe jest dopiero na
pewnym etapie zdrowienia. Będąc w stanie psychozy, przeżywając ból psychiczny,
rozpacz, nie ma szansy na zauważenie
pozytywnych stron tego doświadczenia.
Beznadzieja i mrok wypełniają wnętrze
cierpiącego. Obudzenie wiary w wyzwolenie z tego kryzysu warunkuje zaangażowanie pacjenta we własny proces zdrowienia
i na tej drodze konieczne jest umocnienie
i życzliwość ze strony najbliższych.
potkałam się z myślą, że wrażliwość na
cierpienie jest miarą człowieczeństwa.
Ja nauczyłam się towarzyszyć cierpiącym
dzięki przebytym kryzysom psychicznym..
yłam wielokrotnie pacjentką krakowskiej kliniki psychiatrycznej. W mojej
historii choroby znajdują się różne diagnozy m.in. schizofrenia, cyklofrenia, psychoza. Cierpienie psychiczne wydaje się być
nieprzekazywalne i niewyrażalne. Długo
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Podgórskiego. Powiesiłam się na pasku od
torebki na drzewie. Po krótkiej chwili duszenia pasek się urwał i spadłam. Przerażona,
biegiem wracałam do domu.
czasie pierwszej hospitalizacji 2 miesiące żyłam w świecie urojeń wzrokowych, węchowych i słuchowych. Straciłam
kontakt z rzeczywistością. Wydawało mi
się, że to ja jestem przyczyną całego zła na
świecie, że wymyśliłam wszystkie rodzaje
tortur. Prześladował mnie swąd spalonych
przeze mnie zwłok i płomienie. Myślałam,
że z mojego ukochanego tatusia zrobiłam
mydło i płakałam, kiedy koleżanka chciała
je ode mnie pożyczyć. Towarzyszyło temu
ogromne poczucie winy i lęk. Zapadałam
się w otchłań, z której nie było wyjścia.
Dzięki mądrej opiece i farmakoterapii prof.
Bogdana de Barbaro przezwyciężyłam
psychozę. Pamiętam wybuch radości.
Wówczas byłam przekonana, że odtąd już
nie będzie wojen, że wszyscy ludzie będą
szczęśliwi …
ane mi było przeżywać różnorodne
stany psychiki i duszy. Brak nadziei
i poczucia sensu dominował. Jednym z najczarniejszych wspomnień było przebywanie
w kaftanie. Decyzja taka była konieczna,
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Rodzina, przyjaciele, a przede
wszystkim mąż otaczali mnie
miłością wierząc, że wrócę
do pełnego zdrowia
trwał proces wychodzenia z choroby, był
trudny i mozolny. Prawie od dwudziestu lat
funkcjonuję jak każdy inny zdrowy członek
społeczeństwa. Nabrałam dystansu do
przeszłości, potrafię o niej mówić i dawać
świadectwo, że pełne wyzdrowienie jest
możliwe. W mojej pamięci zarejestrowało
się wiele faktów, zarówno koszmarnych jak
i pozytywnych, z okresu zmagań z chorobą.
iedy pojawiły się pierwsze symptomy
choroby, zaczęłam negatywnie odbierać siebie. Proces ten rozwijał się w coraz
szybszym tempie. Akurat w tym czasie często chodziłam do kina i trafiałam na filmy,
których bohaterowie mieli czarny charakter
lub problemy życiowe. Utożsamiałam się
z nimi. Po obejrzeniu filmu „Omen” poprosiłam tatę, żeby sprawdził czy mam trzy
szóstki na głowie. Z wszystkich stron odbierałam sygnały, które uświadamiały mi,
że taka beznadziejna osoba nie ma innego
wyjścia jak tylko odebrać sobie życie. Próbowałam kilkakrotnie popełnić samobójstwo, ale Opatrzność Boża czuwała nade
mną i były to na szczęście nieskuteczne
wysiłki. Pewnej nocy poszłam do Parku
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rzucałam bowiem kubkami i talerzami. Wybiłam okno i zagrażałam bezpieczeństwu
osób na oddziale. Jednak smutek i bezradność, jakiej wtedy doświadczyłam są trudne do opisania. Tak różnie przebiegała za
każdym pobytem na klinice moja choroba
i terapia. Ani skrajna rozpacz ani euforyczna radość nie pozwalała na refleksje nad
swoimi doznaniami. Cała byłam pochłonięta tym co przeżywałam i miałam zniekształconą wizję świata i swojej roli w nim.
rzez te trudne doświadczenia przechodzili ze mną moi bliscy. Rodzina, przyjaciele, a przede wszystkim mąż, otaczali
mnie miłością wierząc, że wrócę do pełnego zdrowia. Ich troska była niezastąpiona.
ecyzja męża o poślubieniu mnie była
aktem odwagi i miłości. Jak to zwykł
mówić prof. de Barbaro: „wziął mnie z całym inwentarzem”. Silna wiara w Boga, którą miał w wielu chwilach za nas oboje,
była jego źródłem mocy. Mąż był i jest dla
mnie oparciem i największym przyjacielem.
Towarzyszenie mi w bardzo różnych okolicznościach wymagało od niego wprost
heroicznej cierpliwości. Wahania w moich
nastrojach, czasy apatii i depresji trwały
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bardzo długo (prawie 20 lat).
onrad zmuszał mnie do zabierania
się za czynności związane z prowadzeniem domu kiedy takie zadania jak np.
umycie zębów zdawało się przerastać moje
możliwości. Okazywało się wówczas, że
codzienne obowiązki działały terapeutycznie, odwracały moją uwagę od „czarnych”
myśli. Zapraszał do naszego domu tylko takie osoby, o których wiedział, że podejdą ze
zrozumieniem do mojej choroby i w żaden
sposób mnie nie zranią. Po każdym takim
spotkaniu z nadzieją w oku pytał czy poprawiło mi się samopoczucie. Najczęściej
jednak musiałam go rozczarować. Kroki ku
zdrowiu były małe i proces leczenia postępował powoli. Za pomocą pięknego obrazu starał się podtrzymać moją nadzieję.
Mówił: „znajdujesz się teraz w tunelu. Nie
możesz się zatrzymać ani cofnąć, musisz
iść do przodu niezależnie jak długo to będzie trwało. A na końcu tunelu zobaczysz
światło.” Zapytałam: „skąd masz taką pewność?”. Odparł: „przez wiarę”.
ędąc mężatką byłam jeszcze dwukrotnie hospitalizowana na oddziale
zamkniętym w klinice. W czasie ostatniego nawrotu choroby uciekłam od męża do
Krakowa, do babci.. Przeżywałam wtedy
stan euforii. Wyruszyłam na podbój świata.
Nie istniały dla mnie osoby obce. Na ulicy
zaczepiałam różnych ludzi po drodze, m.in.
milicjantów. Nie pamiętam, co do nich mówiłam. Zapakowali mnie do „suki” i zawieźli
do Kobierzyna. Zapamiętałam przestrach,
kiedy znalazłam się w tym pojeździe.
W ciężkiej psychozie straciłam kontakt
z realnym światem. Ocknęłam się na klinice. Konrad wspólnie z prof. de Barbaro po
długich poszukiwaniach odnalazł mnie i zostałam przyjęta na oddział. W czasie zupełnego oderwania od rzeczywistości i lęku na
granicy śmierci psychicznej, uspakajająco
działał na mnie głos mojego lekarza, który
czasami do mnie docierał.Mój mąż podpisał wtedy zgodę na zastosowanie elektrowstrząsów, ponieważ farmakoterapia już
nie pomagała. Okazały się skuteczne.
atrząc z dystansu, widzę jak wiele
miałam łaski sprzyjających okoliczności w wychodzeniu z kryzysu. Atmosfera
na oddziale pełna życzliwości, pochylenie
całego personelu nad pacjentami i szczególna więź i zaufanie, jakie miałam do prof.
de Barbaro, pomagały robić kolejne kroki
w rekonwalescencji.
ierpienie często onieśmiela. Ja nauczyłam się współodczuwać, pocieszać i wspierać potrzebujących. Na oddziale przejmowaliśmy się kiedy ktoś gorzej
się poczuł, a z drugiej strony wspólna była
radość z poprawy samopoczucia każdego
z nas. Wytworzył się wyjątkowy kontakt
między nami – pacjentami. Nawiązały się
przyjaźnie. Niektóre z nich przetrwały próbę czasu i po tylu latach nadal je pielęg-
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nuję. Mieliśmy ulubioną piosenkę – nasz
hymn oddziałowy „bo gdy Titanic tonął, to
też orkiestra grała”. Kolega akompaniował
na gitarze, a my wszyscy zalekowani, smutni śpiewaliśmy tak żarliwie. Wzruszające to
było przeżycie.
ardzo czeka się na odwiedziny będąc
na oddziale, zwłaszcza w weekendy,
kiedy większość pacjentów wyjeżdża na
przepustki. Nie mogłam narzekać na brak
gości. Czasami jednak odwiedzinom towarzyszyła tak wielka radość, że pojawiały się
halucynacje wzrokowe. Zamiast cieszyć się
odwiedzającymi musiałam leżeć z zamkniętymi oczami i walczyć z lękiem. Halucynacje gnębiły mnie przez 16 lat. Występowały
w chwilach pobudzenia emocjonalnego,
zarówno pozytywnego jak i negatywnego.
Wszystko, co było czarne wyodrębniało się
z otoczenia, stając się agresywne, satanistyczne, budząc ogromny lęk. Właściwie
żaden lek nie zwalczał tego objawu. Minęły
samoistnie.
ługo trwało przełożenie doświadczenia choroby na wiedzę. Przez lata
zdobywałam dystans emocjonalny do tych
trudnych momentów. Przez refleksję nad
cierpieniem moim i tych, których spotkałam
rozwinęłam wrażliwość na potrzeby innych
i chęć służenia.Myślę, że potrzebne były te
wydarzenia na drodze mojego duchowego
rozwoju.
ieszę się, że mogłam współprowadzić
pierwszą w Polsce edycję warsztatów
EX-IN we Wrocławiu.Moja rola polegała
m.in. na zachęcaniu grupy do zaangażo-

wania i stwarzaniu sprzyjających warunków
dla ich pracy. Niemniej jednak wykorzystywałam każdą sposobność, aby przywoływać przykłady z własnego doświadczenia.
Z mojej postawy mogli zobaczyć, że fakty
związane z kryzysem psychicznym mogą
stać się przedmiotem publicznej dyskusji,
nie ma konieczności ukrywania tych traumatycznych wspomnień. Zrozumieli, że nie
ma nic wstydliwego czy negatywnego w ich
kontakcie z psychiatrią.Przekonujące mogły być informacje o moich wystąpieniach
na konferencjach, w programach radiowych oraz innych publicznych spotkaniach.
Nie było moją intencją dominować w grupie
ani narzucać swojego sposobu na umacnianie zdrowienia. Zdaję sobie bowiem
sprawę, że są to bardzo indywidualne uwarunkowania.W każdym przypadku, kiedy
odnosiłam się do mojej przeszłości, było
to uzasadnione tematem i celem modułu.
Często przywoływałam zabawne momenty,
żeby zmniejszyć ciężar problemów.
iedyś rozmawialiśmy o tym jak nawiązać kontakt z osobą wycofaną,
zamkniętą w swoim wewnętrznym świecie. Opowiedziałam o zdarzeniu z mojego
pobytu na klinice. Młoda dziewczyna na
oddziale była w bardzo ciężkim stanie, całkowicie pogrążona w swoich urojonych myślach. Nikt nie potrafił do niej dotrzeć. Udało mi się złapać porozumienie z nią przez
taniec. Uwielbiała muzykę. Prowadziłyśmy
się wzajemnie poprzez rytm i miałyśmy
wielką przyjemność w tym spotkaniu. Jej
twarz się zmieniła, oczy zaczęły błyszczeć.

Dla mnie było to fantastyczne doświadczenie. Ludzie w głębokim kryzysie są bardzo
wrażliwi, spragnieni znaku zainteresowania, troski, życzliwości. Sądzę, że moje obserwacje pomogą uczestnikom warsztatów
rozwinąć urozmaicone formy zbliżania się
do pacjentów.
trzymałam wiele potwierdzeń od grupy,
że moje przykłady były dla nich cenne
i użyteczne. Mogli widzieć mnie po tak ciężkich chorobach, pełną energii i entuzjazmu.
To umacniało ich pewność siebie. Pozwalało uwierzyć, że po czasie trudności czeka
ich lepsza przyszłość.
hciałabym w tym miejscu przytoczyć
słowa Khalila Gibrana – libańskiego
poety:
Kiedy jesteście szczęśliwi
Spójrzcie w głąb waszych serc,
A odkryjecie, że tylko to,
Co sprawiło wam ból,
Teraz daje wam radość.
o takim długim okresie życia w ciemności, lęku i negacji siebie, potrafię bardziej docenić to, co przeżywam obecnie.
Zetknęłam się z cierpieniem pod wieloma
postaciami, sporo czasu poświęciłam na
zgłębianie jego sensu. Pozostaje dla mnie
wielką tajemnicą.
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– zarówno w zakresie płci jak i w obszarze
powstawania zaburzeń psychicznych należy
jednoznacznie stwierdzić, że ograniczanie do
tych zjawisk tylko do wpływu środowiska jest
niebezpiecznym redukcjonizmem - braniem
części za całość. Psychiatria jako nauka, przy
pomocy genetyki, neuroscience, biologii molekularnej doszła do zdecydowanych wniosków, że alternatywa: albo geny albo środowisko jest fałszywa i powinna być zastąpiona
koniunkcją: i geny i środowisko. W przypadku
zaburzeń psychicznych, którymi zajmuje się
psychiatria, oznacza to, że niektóre nasze
geny uruchamiane w kontekście pewnych,
głównie traumatycznych wydarzeń życiowych,
będą dawać objawy zaburzeń psychicznych.
W przypadku płci potencjał ukryty w naszych
genach powinien wejść w interakcję z właściwymi czynnikami środowiskowymi, aby uzyskać odpowiedni efekt: dojrzałą kobietę lub
dojrzałego mężczyznę.
it że możemy w dowolny sposób kształtować naszą płeć pomijając aspekty genetyczno – biologiczne jest równie prawdziwy
jak to, że z każdego człowieka da się zrobić
geniusza muzycznego czy matematycznego
czy też, że każdy może mieć 220 cm wzrostu.
Oczywiście środowisko ma wpływ i na inteligencję i na wzrost, ale obie cechy, podobnie
jak płeć, mają także swoje uwarunkowania
genetyczne.
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Ola Kożuszek
Wrocław
*Referat wygłoszony na sympozjum
PNTZP w Zwiefalten

Ku dojrzałej seksualności

o, co jest dla mnie zdumiewające w dyskusji toczącej się wokół ideologii gender
to fakt, jak mały jest transfer wiedzy pomiędzy
poszczególnymi działami nauki. Można śmiało powiedzieć, że dylematy, które pojawiły się
w tej debacie, były bardzo żywo dyskutowane w psychiatrii w latach 60 i 70 ubiegłego
stulecia a zatem bez mała pół wieku temu.
Spierano się wtedy także bardzo ostro, jaki
wpływ ma środowisko, a jaki geny na życie
człowieka. Inny był jedynie kontekst tego sporu, rzecz dotyczyła nie płci a zaburzeń psychicznych. Wydaje się jednak, że niezależnie
od kontekstu, warto przypomnieć rozwiązania, do których doszła psychiatria (oczywiście
przy pomocy innych nauk), gdyż mogą one
znaleźć zastosowanie także w aktualnie toczącej się dyskusji wokół zagadnienia płci.
deologia gender zajmuje podobne stanowisko jak jedna ze stron sporu sprzed pół
wieku – tylko środowisko ma znaczenie. Jej
zdaniem płeć jest uwarunkowana kulturowo,
społecznie, w związku z czym może ulegać
dowolnej modyfikacji, wyborowi, niezależnie
od jakichkolwiek, także biologicznych czynników. Analogiczne stanowisko zajmowali antypsychiatrzy, którzy pisali o micie choroby psychicznej, zaprzeczali istnieniu jakichkolwiek
biologicznych, czy genetycznych podstaw
zaburzeń psychicznych. Szanując i doceniając wpływ środowiska na rozwój człowieka
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ażna jest harmonizacja wpływu genów
z wpływem środowiska. Jeśli komuś
potencjalnie uzdolnionemu muzycznie nie
zapewnimy odpowiedniego treningu, jego talent się nie rozwinie. Jeśli komuś, kto z racji
na swój potencjalny wzrost mógłby zostać
koszykarzem lub koszykarką, nie zapewnimy
odpowiedniej diety w krytycznych momentach
rozwoju, to potencjalny wzrost się nie dokona.
Jeśli komuś, kogo geny predysponują go do
bycia kobietą lub mężczyzną, nie zapewnimy
odpowiednich warunków środowiskowych
w których te geny się uruchomią - diety, pozwalającej na tworzenie hormonów, atrakcyjnych wzorców do identyfikacji z własną płcią,
grupy rówieśniczej uczącej rywalizacji itd. to
istnieje ryzyko, że istniejący potencjał genetyczny nie zostanie wykorzystany. Zagrożenie
związane z ideologią gender, w przypadku
rozwoju psychoseksualnego polega na tym,
że nie tylko nie zakłada ona harmonizowania
potencjału genetycznego z wpływami środowiska, ale wręcz poprzez zaprzeczanie istnieniu takiego potencjału propaguje wprowadzanie dysharmonii, sprzeczności pomiędzy
płcią kulturową a biologiczną.
dr n.m. Łukasz Cichocki
Zakład Psychiatrii Środowiskowej CMUJ
Kraków
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O chorobie incognito
P

ostanowiłam coś napisać w „Dla nas”.
Kiedy zaczęłam jednak zastanawiać
się, jaki temat byłby odpowiedni „tu zaczęły się schody” (wyrażając się potocznie).
Chorowałam na psychozy i w wielu środowiskach nie mogę się do tego przyznać, bo
dużo mogę stracić, jak już tego doświadczyłam. Myślałam, żeby napisać o moich
podróżach, ale wtedy mogłabym być łatwo
zidentyfikowana przez pewną grupę osób.
Myślałam, żeby napisać o moich zainteresowaniach i studiach, ale tu znów mogłabym bez trudu być rozpoznana. Myślałam,
żeby napisać o moich przemyśleniach dotyczących konferencji dla psychiatrów, ale
przez jaskrawość moich niektórych poglądów znów łatwo byłoby mnie zidentyfikować. O pracy nawet nie myślałam, żeby
pisać, bo gdyby szef się dowiedział, straciłabym ją (może pod jakimś innym pretekstem – to z doświadczeń kolegi).
ięc chyba jedyny najbardziej obojętny temat to choroba, a może bardziej
mój stosunek do niej. Choroba „towarzyszy” mi od kilkunastu lat. Napisałam w cudzysłowiu „towarzyszy”, bo choć to cho-

W

roba przewlekła i stale zażywam leki, to
tego „towarzystwa” w zasadzie nie czuję,
właśnie od wewnątrz, bo inaczej jest w środowisku, gdzie ludzie o niej wiedzą. To oni
sprawiają, że można naprawdę poczuć się
chorym. Towarzyszy im jakaś chyba fobia
( no nie jestem psychiatrą  może przekroczyłam swoje kompetencje) przed chorym psychicznie. A czego się boimy, najlepiej to wyśmiać, więc również jesteśmy
przedmiotem drwin albo po prostu jakiegoś
dziwnego lęku przed nieznanym. W czasie
psychoz spotkałam się właśnie z wyśmiewaniem, agresją, a nawet nieuzasadnioną
przemocą. Trzeba mieć bardzo mocną
psychikę, żeby chorować psychicznie .
jak sobie radzę z tymi problemami?
Staram się mieć duży dystans do choroby. W środowisku, gdzie poznano mnie
od strony choroby, stosuję tę samą broń,
jaką stosuje się przeciwko nam – żarty.
Gdy ktoś powie coś o treści „wątpliwej” dla
mnie, mówię: „A może skontaktować cię
z moim lekarzem?” albo gdy jestem w szpitalu: „może zechciałbyś na mój oddział?”
lub „nie zażyłeś czasem moich leków?” itp.

A

To sprawia, że atmosfera zawsze się poprawia, a ja nie czyniąc z mojej choroby
tematu „tabu”, jestem coraz lepiej traktowana w najbliższym otoczeniu.
roblem „stygmatyzacji” w naszym społeczeństwie jednak pozostaje. I tam
często trzeba się ukrywać i nie przyznawać do choroby. Mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, gdzie otwarcie będę mogła
opisać te wszystkie tematy, które zasygnalizowałam we wstępie i jeszcze więcej.
o zdrowych: pamiętajcie, każdy z Was
może uważać się za przysłowiowego
Napoleona. To nic nadzwyczajnego, to tylko choroba, ona też może Was dotknąć.
Do chorych: jak możecie .
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Anna Rajczak
Kraków

Choroba psychiczna

J

uż na przystanku zobaczyła grupkę młodych ludzi. Krótkie, urywane zdania, wykrzykniki i wulgaryzmy. Towarzystwo, chcące
być w dresach, lecz nie stać ich na to. Dziewczyny ze źle ufarbowanymi włosami, żółty pigment i odrosty. Towarzystwo przaśne,
zgrane, ale jakby każdy z osobna.
autobusie Una siedzi naprzeciwko. Już wie, o co chodzi. Ta
szczególna obecność-nieobecność w oczach, to zapatrzenie w siebie, które sprawia, że choć są razem, to i nie są. Dwie
ładne dziewczyny i dwóch niebrzydkich chłopaków.
moim wieku – pomyślała. I co sprawia, że tak bardzo na
świecie obecni być nie chcą, czy też nie mogą? Ten wzrok
z pogranicza, to i tak nie lada osiągnięcie. Ile wysiłku wkłada lekarz
psychiatra, by przepisane medykamenty z trudem, lecz uparcie
ściągały, przeciągały ich na tę stronę rzeczywistości. A wewnątrz
coś drżącego, nagiego, coś nieświadomego tak bardzo pragnie
zostać w niebycie?”
na przypomniała sobie spojrzenie anestezjologa w szpitalu,
gdy poinformowała go o swojej depresji. Popatrzył na nią
uważnie i stwierdził „ale pani wcale nie wygląda!” No tak, jakby
centralnym i naczelnym objawem było pokładanie się przez cały
dzień w zmiętej piżamie, z tłustymi włosami i obłędem w oczach.
Co najmniej.
złowieku, nie wiesz nawet, ile mnie to kosztuje, żeby na tę
`chorą` nie wyglądać, choć tak bardzo pragnę rzucić wszystko w diabły”.
ekarz miał jednak inny problem. Przy wypełnianiu ankiety o stanie zdrowia pacjentki, zatrzymał się z wahaniem przy rubryce
„choroby psychiczne”. „A tu pani nie wygląda, kontakt z panią jest,
inteligentna, bystra i ładna. Ładna przede wszystkim. I depresja?”
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To zdawało się nie do pogodzenia. Jakże często ubytek na duszy, rana na uczuciach bywa mylona z upośledzeniem inteligencji. A zresztą, czy to nie wszystko jedno? Choroba psychiczna to
w końcu choroba duszy, serca. „Niech pan pisze, co pan uważa”.
Lekarz, skonfundowany, wpisał „depresja” ze znakiem zapytania
w rubryce „inne”.
akby nie dosyć było życia na pograniczu światów, to jeszcze
zabrakło dla niej rubryki odzwierciedlającej rzeczywistość!
A może tej realnej, upragnionej rzeczywistości, tego świata, do
którego tak dąży kosztem własnego odbioru rzeczywistości, tak
naprawdę nie ma?
rzystojny chłopak, pięknooki mężczyzna, chory psychicznie
pacjent spoglądał na Unę z niekłamanym zainteresowaniem.
Tym razem Una nie czuła złości jak zawsze, gdy wzrok przypadkowo spotkanego mężczyzny omiatał ją wzrokiem właściciela kawałka pożywnego udźca wieprzowego. Chłopak patrzył śmiało,
ale z delikatnością, chłopak patrzył z zachwytem i seksualnie,
a jednak z poszanowaniem odrębności swego świata i świata
Uny. Dziewczyna pomyślała, że w innym życiu, w innej sytuacji
nawet mogłaby się nim zainteresować. Gdyby też była chora psychicznie. Choćby skończyło się tylko na jednej rozmowie.
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Joanna Bogudał-Borkowska
Warszawa
opowiadanie z książki “Baletowa wataha”

Terapeutyczna rola sztuki
Część 1.
N

iewątpliwie sztuka jest dla człowieka ważna – a może nawet potrzebna
– skoro towarzyszy nam na przestrzeni
milionów lat. Jeśli byłaby koniecznym elementem dla każdej znanej nam cywilizacji,
to być może spełnia jakiś warunek istnienia wspólnot ludzkich?
ziś, w świecie naładowanym bodźcami, nieustannie atakującymi wszystkie
zmysły, dzieła sztuki mogą wydawać się
nudne i trudne. Tempo codziennego życia
zniechęca nas do zatrzymania się przy
czymś, co jest właściwie poza czasem
(pomijając datę powstania). Jednak, gdybyśmy przyjęli postawę otwartą na świat,
który przez dane dzieło widzimy/słyszymy,
istnieje szansa, że dokonamy osobistego
odkrycia, które nas przemieni. Takie przemieniające oddziaływanie sztuki (ale tylko
przez duże „S”) możemy określić przy użyciu starogreckiego słowa katharsis – czyli „oczyszczenie”, zwłaszcza przez silne
wewnętrzne doznanie artystyczne.Czym
jest to oczyszczenie? Czy sztuka działa na
nas jak funkcja restart na komputer? Czy
sztuka leczy? Czy jest ona dziedziną życia
niezbędną dla zdrowia (homeostazy) człowieka (ludzkości), czy raczej “poprawiającą jakość życia”?
o co tworzyć? Zastanawiając się nad
oddziaływaniem sztuki na człowieka,
chciałabym rozpatrzeć kwestię – co twórczość nam daje? Co daje samemu twórcy,
że nieraz jest w stanie poświęcić się jej
zupełnie?Aby znaleźć odpowiedź, zacznę
od analizy – czym jest dzieło? Czym jest
proces tworzenia? Wymieńmy, co tak naprawdę zawiera w sobie każde dzieło, czyli
– co twórca „wkłada” z siebie samego do
swojej pracy, zarówno pod względem treści jak i formy.
ą to: Jego pomysł, myśl, emocje, odczucia, skojarzenia, wspomnienia, nastrój, charakter, czyli jego własna interpretacja rzeczywistości, która wynika z jego
osobowości. A także jego dotyk, wzrok, postrzeganie barw, gest, ślad, słowa, śpiew,
melodię, inne efekty, czyli wszelkiego rodzaju znaki (ślady, dowody) jego istnienia.
Patrząc na te części składowe, wnioskuję,
że – teoretycznie – niezależnie od tematu
dzieła, twórca w wyniku swojej pracy otrzymuje za każdym razem informację zwrotną
o sobie samym – zakodowaną w języku /
obrazie / dźwięku (odpowiednio do dziedziny w jakiej tworzy). Czy możliwe jest
odkodowanie tej informacji? Czy kolejne
dzieła artysty tworzą swoistą „kopię” jego
życia, czy wręcz odwrotnie – rzeczywistość alternatywną?
wórczość – ze świata czy przeciw
światu?

D
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oświadczeni arte-terapeuci zwracają
uwagę, iż prace osób będących w kryzysie psychicznym są nieraz wyjątkowo
pogodne. Pacjenci stwarzają sobie bezpieczny azyl w wykreowanym przez siebie
świecie. Prace te są wręcz przeciwieństwem tego, co dzieje się w ich duszach.
Z drugiej strony znamy przypadki, kiedy
artyści wyrażali swoje najgłębsze udręki
wprost – tak jak Frida Kahlo. Jej prace są
ilustracjami ujawniającymi jej wewnętrzne
lęki, emocje. Czy w ten sposób zrzucała
ona z siebie zbyt ciężki bagaż przeżyć?
Czy po namalowaniu każdej z nich czuła
się lżej? Na podstawie znanych wątków
biograficznych, także w charakterystycznej
stylistyce twórczości Vincenta van Gogha
- jej dynamice i dramatyzmie, psychiatrzy
dopatrują się objawów przewlekłych stanów depresyjnych. Odmienny charakter
ma melancholijna twórczość Marka Rothko – wyrażająca nierzeczywisty spokój
i ciszę (a może pustkę?). Trudno domyślić
się w nich myśli samobójczych autora.
Według niektórych badaczy nawet Pablo
Picasso jest zaliczany do grona artystów
chorych psychicznie.
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ym, co – oprócz udręk psychicznych
- łączy wyżej wymienionych twórców
jest to, że każdy z nich podporządkował
swojemu talentowi całe życie. Sztuka była
sensem ich istnienia. Wielu artystów podziela to odczucie. W większości nie potrafiliby oni zająć się czymkolwiek innym,
takim jak np. praca biurowa. Czym jest to
przemożne pragnienie tworzenia? Ta niedająca skupić się na niczym innym potrzeba zrealizowania pomysłu, który chodzi
nam po głowie? ..Trudno odpowiedzieć na
te pytania. Można stwierdzić, że artysta
powołuje do życia nowy byt, uczestniczy
w akcie stwarzania świata, ale nie świata
natury – świata sztuki. Jest to „jego dziecko”, część niego samego, kolejna wypowiedź w tajemnym języku. Czy tworzy on
dzieło aby wypełnić pustkę, niedostatek,
które dostrzegł w świecie? Czy jego dzieło jest światu faktycznie potrzebne? Może
brakuje go tylko jego autorowi?
tworzenie dzieła nie zawsze jednak
daje satysfakcję. Twórczość rzadko
kiedy jest dokładną realizacją zamysłu,
który miał artysta. Zawsze jest to wielkie
zmaganie potężnej wizji z ograniczonymi
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umiejętnościami. Nieraz prowadzi to do
frustracji. Przezwyciężanie tych zniechęceń i nieustanny trening może za to przełożyć się na zdolność pokonywania trudności
w codziennym życiu społecznym. Jest to
pewnego rodzaju trening na bezpiecznym
gruncie. Błędy są tylko po to, aby wyciągać
z nich wnioski.
ażde nowo ukończone dzieło ma dla
twórcy wartość dokumentacyjną i pamiątkową jako „notatka z chwili” w jego życiu, uwieczniona na zawsze. W każdym
momencie może on przeglądnąć archiwum
swoich prac i zobaczyć, że nie stoi w miejscu, ze żyje. Jest to jednak przede wszystkim zapis jego drogi twórczej - bardziej niż
życiorysu. A obie te drogi, choć idzie nimi
ta sama osoba, nie muszą być nawet podobne do siebie. Wszak sztuka to świat odrębny, gdzie tchórz może być bohaterem,
a ohyda kategorią piękna. Tak wiele jest
przypadków artystów w depresji czy nawet
przestępców, których dzieła uchodzą za
pogodne, harmonijne – i odwrotnie.
le z twórcy zawiera dzieło? Przyglądanie
się twórczości artystycznej osoby w celu
postawienia diagnozy psychologicznej jest
metodą znaną już ponad 100 lat. Szczególny jej rozwój przypada zwłaszcza na lata
60-te (w Polsce nieco później), kiedy to
ukuto termin „arteterapia”.
idząc bogactwo i głębię ludzkiej duszy zawarte w dziełach artystycznych, stopniowo rozwijano metody analizy, a właściwie psychoanalizy twórczości.
Na podstawie twierdzenia o archetypach
tkwiących w ludzkiej podświadomości powstał cały „słownik” symboli, przy pomocy
którego interpretowano przede wszystkim
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rysunki dzieci. Stosując tę metodę badano
obrazki przedstawiające np. dom i doszukiwano się w nich symboli, którym w „słowniku psychoanalizy” odpowiadały konkretne cechy osobowości lub zaburzenia
psychiczne. Czy rzeczywiście jest to takie
proste - wystarczy przyłożyć do pracy dziecka taki „szablon”, a wówczas gołym okiem
widać jego problemy?
asady tej metody były jasne: przykładowo, jeśli w narysowanym przez dziecko
domu nie było zasłon – interpretowano to
jako jego bezpośredniość, a z kolei przesadnie duży komin oznaczał nadmierne zaabsorbowanie sferą seksualną lub tendencje
ekshibicjonistyczne. Metoda ta, nazywana
projekcyjną (projekcja – rzutowanie treści
umysłu człowieka na odbieraną przez niego
rzeczywistość), traktowała rysunek jak lustro psychiki dziecka. Swoje uzasadnienie
znajdowała ona w psychoanalizie Freuda
oraz przeprowadzanych doświadczeniach,
których wyniki były jednak sprzeczne. Lekarze negują zatem jej rzetelność. Problem
polega na tym, że technika ta skupiała się
na wyszukiwaniu pojedynczych „symboli”
w rysunku danego dziecka, którym ktoś
obcy nadał konkretne znaczenie. Tymczasem symbole nie funkcjonują poza swoim
systemem, a osobowość każdego człowieka tworzy odrębny, niepowtarzalny system
znaczeń i symboli właściwych jej samej.
Dlatego sens ma jedynie analiza całościowa takiego rysunku i to nie w oderwaniu od
autonomicznej opinii autora. Myślę, że te
same wnioski można odnieść do twórczości dorosłych – i to zarówno amatorów, jak
i profesjonalnych artystów.
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oza omówioną tu metodą analizy psychologicznej twórcy, stosowane są
współcześnie także inne, jednak większość
w tak dużym stopniu zależy od badającego, że nie może być jedyną podstawą do
postawienia diagnozy. Bywają jednak przydatne.
Bibliografia:
1. Słysz Anna Rysunek jako technika diagnostyczno-terapeutyczna (2006)
W: Ł. Kaczmarek, A. Słysz, E. Soroko
(red.) Od systemu terapeutycznego do interwencji
(s. 91-104). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
2, 3 Bundzewicz Mąłgorzata Artyści
– strażnicy wyobraźni artykuł ze strony
http://www.galeriamiodowa.strefa.pl/wydarzenia/bundzewicz.pdf
Praca powstała pod kierunkiem prof. Adama Brinckena w ramach Studium Pedagogicznego na Akademii Sztuk Pięknych im.
Jana Matejki w Krakowie.
Autorka jest absolwentką Wydziału Grafiki
oraz Studium Pedagogicznego na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje
się grafiką projektową a także działaniami
o charakterze społecznym i edukacyjnym.
Zofia Trybis-Borkowska
Kraków

Czerwony Dinozaur

T

o był jeden z pamiętnych lipców, kiedy nieprzebrane wody
nabrzmiewały korytami polskich rzek- jak to bywa w wakacjerównocześnie wiele serc wypełniała miłość. Także i mnie przytrafić się taka przygoda…
raz z przyjaciółką, uginając się pod ciężarem plecaków,
szłyśmy górskim szlakiem w dół, ku miasteczku, zostawiając po drodze bajeczne krajobrazy zasnute mgłą. Było wczesne
popołudnie. Przystanęłyśmy zmęczone na brzegu polanki, z której
roztaczał się już widok na cel naszej podróży- malowniczą dolinę,
w której leżało owe miasteczko. Ponieważ byłyśmy całe ubłocone, w zasięgu wzroku ani żywej duszy- postanowiłyśmy się przebrać. Gdy tak ściągając kolejne partie utytłanego ubrania i naciągając nowe, rozmawiałyśmy, marząc o gorącej kąpieli, nagle
z naprzeciwległego skraju polanki wynurzył się jeden mężczyzna,
a po chwili cała gromadka roześmianych turystów: jeszcze trzech
mężczyzn i dwie kobiety. Speszone, czym prędzej naciągałyśmy
na siebie resztki odzieży i przysiadłyśmy na zwalonej kłodzie, czekając co będzie dalej. Tymczasem turyści zbliżyli się do nas.
-Dzień dobry – powiedział ten, który pierwszy pojawił się na polance – widzę, że nie przez przypadek przyspieszyłem kroku, żeby
wyprzedzić resztę. Dla tak uroczego widoku warto było potrudzić
się aż tutaj. Nawet ten krajobraz – tu pokazał ręką na dolinę – nie
jest piękniejszy niż to, co tutaj zobaczyłem. Może się przedstawię:
jestem Leon, a to Marcelina, Natalia, Wojtek, Tomek i Jarek.
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-Agnieszka – powiedziałyśmy obie, gdyż nosiłyśmy to samo imię,
nie spuszczałyśmy przy tym z oczu krasomówcy, który na dodatek
był wysokim i przystojnym szatynem o jasnoniebieskich oczach
kazało się, że wszyscy oni mieszkają nieopodal w domku letniskowym rodziców Marceliny i są w górach od kilku dni. Po
zrobieniu kilku zdjęć chciałyśmy zejść na dół i było dla nas przyjemnym zaskoczeniem, gdy cała reszta postanowiła iść z nami.
Przez całą drogę Leon nie odstępował o krok mojej przyjaciółki,
zerkał jednak od czasu do czasu na mnie, uśmiechając się zagadkowo. Pozostali wędrowcy śmiali się i przekomarzali przez całą
drogę. Doszliśmy tak do rozstaju dróg, z których jedna prowadziła
w stronę domku rodziców Marceliny, zaś druga – w kierunku centrum miasteczka. Gdy zaczęłyśmy się żegnać, Leon powiedział
nagle do nas:
- Podjąłem decyzję: Idę z wami. Przyjdę do was później – powiedział do zdziwionej nieco reszty.
ie protestowałyśmy. Leon dodał , że idzie, by pokazać drogę
do miasteczka. Mrugnął przy tym do nas znacząco okiem.
Idąc tak we trójkę, ja z przyjaciółką przeważnie milczałyśmy, Leon
zaś zabawiał nas swoimi dowcipami, wymieniał nazwy roślin, które napotykaliśmy po drodze, aż w końcu podniósł coś z ziemi. Był
ko kawałek czerwonego papieru.
– Zrobię z niego orgiami dinozaura, musicie to zobaczyć - przynajmniej mam pretekst, żeby zostać z wami dłużej. Może pójdzie-
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my do jakiej kawiarni? – zapytał z uśmiechem.
dy siedziałyśmy w zaciszu miejscowej kawiarenki, sącząc
powoli chłodne piwo, patrzyłyśmy z zachwytem, jak spod rąk
Leona wyłania się zgrabny dinozaur do złudzenia przypominający
Godzillę.
- To prezent dla ciebie – powiedział nagle do mnie, podając gotową już figurkę – może będzie ci mnie przypominał, gdy wrócisz
do swoich stron.
robiło mi się nagle smutno, a w sercu zrobiła się dziwna tkliwość do tego człowieka, który miał rzadki talent do wskrzeszania prehistorycznych gadów, zupełnie jak w „ Parku Jurajskim”.
Wyszliśmy z kawiarni, żegnając się, podałyśmy Leonowi adres
schroniska, w którym zamierzałyśmy się zatrzymać.
– Z chęcią was odwiedzę, zwłaszcza że muszę opuścić moje
obecne lokum, gdyż przyjeżdżają rodzice Marceliny. Kto wie,
może nawet zatrzymam się w tym samym schronisku?
o zameldowaniu się w schronisku wyszłyśmy jeszcze na
zwiedzanie miasta i jak wielkie było nasze zdziwienie, gdy
wróciwszy do schroniska zastałyśmy w nim Leona pijącego herbatę z recepcjonistką.
- Czekałem na was - powiedział – gdyż właśnie uciekł mój ostatni
autobus. Mieszkam obok waszego pokoju.
yło późno i trzeba było się kłaść do łóżek. Okazało się, że
w trójkę jesteśmy jedynymi gośćmi schroniska, gdyż w związku z ciągłymi opadami i groźba powodzi nie było tu amatorów
pieszych wycieczek. Tę noc spałyśmy jak zabite, zmęczone po
całodziennych wędrówkach.
ano okazało się, że półki w schroniskowej lodówce aż uginają
się od jedzenia – była to pozostałość po turystach, którzy byli
dwa dni przed nami i musieli się ewakuować z powodu deszczu.
A propos deszczu: tego dnia nie ruszaliśmy się prawie ze schroniska, gdyż cały czas padało. Puste schronisko i cały dzień sam na
sam z Leonem- to wymarzone warunki dla kontynuowania tego,
co zrodziło się we mnie wczoraj w kawiarni. Moja przyjaciółka zajęła się czytaniem lektury a ja – poznawaniem bliżej Leona. Roz-

G
Z

P
B

R

N

K

N

R
D

Agnieszka Kałuża
Kraków

My Baby

ieraz zdarzy nam się mówić o cechach,
na które zwracamy uwagę u ludzi, które są dla nas ważne, jak czułość, wierność,
pogoda ducha czy empatia. Gdyby tak ze-

pies. Tak… Zgadnijcie, co odpowiedziałam! Długie lata tęskniłam do posiadania
czworonoga. Uwielbiałam spacery z przyjaciółmi po osiedlu żałowałam, że nie mogę
dumnie prowadzić ze sobą owczarka niemieckiego lub jakiegoś myśliwca.
raf chciał, że przeprowadziliśmy się
na wieś, gdy miałam 17 lat, i w ciągu
roku nasza rodzina wzbogaciła się o trzy
psy i kota – wszystko dziewczynki. Garda
– wilczur, Kufa – kundelek oraz Burri – labrador czekoladowy, miały już mnóstwo
przydomków, zarówno jako trójka, jak
i jednostki. Tych indywidualnych może nie
wymienię, aby uszanować sferę prywatną
moich suczek, ale chętnie napiszę o grupowych: zaczęło się od Dziewczynek, potem
były Lale, a aktualnie, niestety, nazywamy
je Babami. Gdyby przeliczyć ich wiek na
ludzki, każda z nich ma koło pięćdziesiątki,
więc nie ma co się oszukiwać. Zwłaszcza,
że nie sprawiają wrażenia dotkniętych.
soby, które mają czworonoga, na pewno znają to jedyne w swoim rodzaju
uczucie, gdy piesek wita się z nimi u progu
każdego dnia z taką samą serdecznością
i radością. U nas ta radość jest potrójna.

foto Anna Węglarz

T

brać wymienione zalety i nadać im ciało,
otrzymalibyśmy… psa.
estem szczęśliwą posiadaczką trzech
uroczych suczek już od siedmiu lat.
Gdy byłam dzieckiem, mniej więcej trzyletnim, podobno zapytałam Babcię, czemu
nie możemy mieć psa. Temperamentna
starsza Pani odparła krótko: albo ja, albo

J

mowom i spacerom w deszczu nie było końca, gdyż – jak się okazało – Leon odwzajemnił moje uczucie i nie chciał tego ukrywać
przede mną. Pojawiły się także pierwsze, delikatne, nieśmiałe
pocałunki. Było cudownie mieć obok siebie czułego i wrażliwego
mężczyznę, który dostrzegał we mnie to, co mężczyzna w kobiecie swego życia dostrzegać powinien. Mimo, że znaliśmy się dwa
dni, czułam, że Leon jest mi bardzo bliski.
oniec nastąpił szybciej, niż się spodziewałam. Wieczorem,
gdy siedzieliśmy w świetlicy przed telewizorem, Leon ujął
mnie za rękę i patrząc w oczy powiedział.
– Agnieszko, muszę Ci coś powiedzieć. Otóż kilka lat temu cierpiałem na chorobę psychiczną i jeszcze do tej pory biorę lekarstwa.
– Co to była za choroba? – zapytałam. W telewizji grał akurat jakiś
zespół muzyczny.
– Zespól paranoidalny – odparł.
ie wiedziałam, czy śmiać się czy płakać. Byłam pielęgniarką
i wiedziałam, że bycie razem z człowiekiem, który może mieć
nawroty choroby psychicznej nie jest proste, a ja nie czułam się
na siłach, by temu podołać. Całą noc myślałam o słowach Leona
i wreszcie nad ranem podjęłam decyzję odnośnie przyszłości naszego związku.
anek okazał się być bezdeszczowy. Gdy zmywaliśmy wraz
z Leonem naczynia po śniadaniu, powiedziałam mu o swoich
obawach i o tym, dlaczego nie możemy być razem. Zrozumiał
mnie, choć widziałam, jak bardzo było mu przykro.
ziś z perspektywy czasu wiem, że postąpiłam słusznie. I tylko
czasem, gdy patrzę na czerwonego dinozaura, nabrzmiewają
wspomnienia, a do moich oczy napływają łzy.

O

M

am wokół siebie Rodzinę oraz przyjaciół, jednak potrafię sobie wyobrazić,
jak wielka miłość musi łączyć ludzi samotnych z ich psami lub kotami. Cały świat
zamyka się w tych wiernych, niewinnych
oczkach. Oczywiście, sceptycy mogą powiedzieć, że miłość psa do człowieka nie
jest bezinteresowna, ponieważ człowiek
zapewnia jedzenie. Coś w tym jest, ale
z całym szacunkiem, u ludzi sprawa wygląda podobnie. Więź matki z dzieckiem
powstaje między innymi dzięki karmieniu.
en tekst nie ma być odkrywczy czy
jakoś wybitnie błyskotliwy. Jego głównym przesłaniem jest apel, by doceniać
naszych czworonożnych przyjaciół. Pod
koniec chciałabym jeszcze uhonorować
moja kotkę Milenkę. Za delikatność, piękne zielone oczy oraz za to, że jest. Koty
to już osobny świat, ale myślę, że tak jak
od psów, również od nich powinniśmy się
uczyć.

T

Anna Węglarz
Kraków
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UCHWAŁA NR CXVII/1843/14
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 8 października 2014 r.
w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa
mających na celu realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie
pt. „Kraków jako dobra wspólnota”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miasta Krakowa uchwala kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Kraków w obszarze 23 zadań przeznaczonych dla
gminy i miasta na prawach powiatu, aby poważnie chorujące psychicznie osoby mogły „Żyć, mieszkać, leczyć się
i pracować w Krakowie”.
§ 2. Ustala się następujące szczegółowe kierunki działania Prezydenta oraz terminy ich realizacji:
I. Utworzenie Krakowskiej Rady ds. Psychiatrii i powierzenie jej zadania stałego monitorowania realizacji 23 zadań
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (dalej: NPOZP) w Gminie Kraków.
II. Powołanie pełnomocnika Prezydenta ds. osób chorujących psychicznie do których adresowany jest NPOZP
III. przedstawienie Radzie Miasta Krakowa sprawozdania z dotychczasowej realizacji 23 zadań NPOZ w Gminie
Kraków do 30 października 2014 roku.
IV. przedstawienie do 30 listopada 2014 roku Radzie Miasta kierunków działań zmierzających do realizacji 23 zadań NPOZP w Gminie Kraków na najbliższe lata 2015-2020 obejmujących:
1) Cel 1 - Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, poprzez:
a) organizację corocznej konferencji dotyczącej zdrowia psychicznego,
b) prowadzenie kampanii medialnej przy współpracy z prasą, radiem i telewizją nagłaśnianie działalności dobrych
praktyk w mieście, które prowadzić będą do zmiany postaw wobec osób chorujących psychicznie a tym samym
przyczynią się do przełamania strachu przed chorobami psychicznymi i osobami, które tych chorób doświadczają,
co z kolei przeciwdziałać będzie dyskryminacji osób chorujących psychicznie w życiu społecznym i zawodowym,
c) włączenie organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszeń Rodzin i Pacjentów, w szeroko rozumianą kampanię
edukacyjną i informacyjno - promocyjną,
d) realizację kampanii antystygmatyzacyjnej i informacyjnej.
2) Cel 2 - Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, poprzez:
a) realizacja wdrażania 23 zadań NPOZP w projektach dzielnicowych zgodnych z podziałem na
Centra Zdrowia Psychicznego (zwane dalej CZP) w Gminie (obejmują po 150 - 200 tys. mieszkańców, odrębne
Centrum dla Dzieci Młodzieży),
b) utworzenie modelowego Centrum Zdrowia Psychicznego, które oprócz bieżącego funkcjonowania zajmować się
będzie wypracowywaniem standardów działalności CZP w Małopolsce,
c) utworzenie w dzielnicach (zgodnie z podziałem na CZP) funkcji przedstawicieli integrujących działania opieki
psychiatrycznej, systemu wsparcia i organizacji pozarządowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów chorujących psychicznie,
d) wspieranie inicjatyw samopomocowych pacjentów, ich rodzin oraz organizacji pozarządowych poprzez zlecanie
realizacji zadań publicznych i realizację konkursów grantowych, których beneficjentami będą osoby chorujące
psychicznie,
e) realizację modelowych programów zatrudnienia dla osób chorujących psychicznie opartych o model trenera
pracy,
f) wspieranie rozwoju form zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób chorujących psychicznie,
g) realizację programu mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie oraz zabezpieczenie środków
finansowych na ich funkcjonowanie,
h) przygotowanie programu dla osób bezdomnych chorujących psychicznie w Gminie,
i) objęcie oddziaływaniem z zakresu rehabilitacji społecznej seniorów chorujących psychicznie poprzez utworzenie
i finansowanie działalności Centrów Seniora dla osób chorujących psychicznie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Józef Pilch
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przez ś.p. Jadwigę Mróz-Zasowską
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Nad pracami redakcji czuwa
Rada Programowa w składzie:

dr Niels Pörksen, Bielefeld

mgr Anna Bielańska, doc. dr hab. Andrzej Cechnicki
prof. Józef Gierowski kierownik Katedry Psychiatrii CM UJ

prof. Piotr Laidler, prorektor ds. CM UJ
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dr Matties Heißler, Geesthacht; dr Niels Pörksen, Bielefeld
dr Łukasz Cichocki, Kraków

W dniach 5-6 czerwca 2014 r. odbyło się ciekawie zaaranżowane w Colegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Św. Anny w Krakowie, XII Forum Psychiatrii Środowiskowej Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów pod hasłem ,,Umacnianie i Zdrowienie’’ – rola samorządu
w realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Już wchodząc na dziedziniec szacownej budowli, odczuwało się niezwykłą
aurę stworzoną przez oryginalne, intrygujące maski, w których przechadzały się ukryte osoby, dziwne, kolorowe stwory - allebrijes unoszące
się w powietrzu pośród stoisk związanych z wydawnictwami z kręgu psychiatrii. Wykłady i dyskusje toczyły się w Auli Nowodworskiego, a licznie zgromadzeni słuchacze mogli się zapoznać podczas sześciu sesji z rozległą tematyką dotyczącą psychiatrii środowiskowej wyrosłej z idei
profesora Antoniego Kępińskiego. Wybrzmiewał trialog: profesjonaliści, rodziny i osoby po kryzysach psychicznych, mogliśmy słuchać gości
z zagranicy, z Niemiec, Danii i Anglii. Kraków, jak zwykle przeciwdziałał wykluczeniu społecznemu, już przez sam fakt, że na sali siedzieli obok
siebie profesjonaliści lekarze, psychologowie, terapeuci, pracownicy naukowi oraz osoby po kryzysach psychicznych i ich rodziny, wszyscy z
równoprawnym głosem w dyskusjach. Wykład otwierający wygłosiła Dorota Dużyk- Wypich, osoba z doświadczeniem choroby psychicznej,
która później współprowadziła również panel. Jednym z prelegentów był Wojtek, który z własnej perspektywy mówił o przeżywaniu choroby
i wychodzeniu z niej, o procesie umacniania i zdrowienia. (Poniżej zamieszczamy pełny tekst jego wystąpienia. ) Podczas Forum rozdano
pierwsze certyfikaty Eksperta Cogito (EX- CO) członkom Stowarzyszenia ,,Otwórzcie Drzwi’’, osobom po kryzysach psychicznych, które w
profesjonalny sposób edukują, będąc ekspertami przez doświadczenie. Zaprezentowano też Raport Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
,,Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce. Wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki’’, w którym między innymi, swoje opinie drukują osoby
ze Stowarzyszenia ,,Otwórzcie Drzwi’’.
Mamy nadzieję, że to wydarzenie krakowskie przyczyni się do coraz skuteczniejszego propagowania psychiatrii środowiskowej i realizowania
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Barbara Banaś
Stowarzyszenie “Otwórzcie Drzwi”
Kraków

Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w nowej siedzibie przy ul. Olszańskiej 5A w Krakowie

