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Słowem wstępu

Ze  szpitala  psychiatrycznego  wyszłam  w  maju.  Słońce
świeciło, przepełniając mnie szczęściem. Naturę rozpierał pęd
ku wzrostowi i rozkwitowi. Mnie też. Hospitalizacja i leczenie
obudziły  radość  i  chęć  życia.  Relacje  z  Mrówkiem  się
naprawiły. Zbliżyliśmy się do siebie. Od nowa poczuliśmy do
siebie  ogromną  miłość.  Czas  było  podjąć  kolejny  krok.
Zaleconą, już lata temu, terapię indywidualną.
Zdecydowałam skontaktować się z poleconym przez psycholog
terapeutą.  Uważała,  że  ten  doświadczony  i  spokojny
psychoterapeuta, będzie odpowiednią dla mnie osobą.
Powinnam do niego zadzwonić, ale nie potrafiłam. Znalazłam
w sieci jego e-mail i napisałam.
Przedstawiłam  się  z  imienia  oraz  diagnozy,  powołałam  na
psycholog, która miała mu o mnie wspomnieć i zapytałam o
konsultacje. Umówiliśmy się na za dwa tygodnie. To mi dodało
skrzydeł. 

Przez wiele lat twierdziłam, że poradzę sobie sama. Że żadne
leczenie nie jest mi potrzebne. W szpitalu zrozumiałam, że nie
mam wyboru. Jeśli chcę żyć i nie być ciężarem dla Mrówka –
muszę podjąć terapię. Zaczęłam jej pragnąć. Za kilkanaście dni
miałam  poznać  swojego  psychoterapeutę.  Nie  mogłam  się
doczekać.

Dlaczego terapeutę  nazywam Doktorkiem? Tak mówi o nim
Mrówek.  Początkowo poprawiałam go,  że  to  nie  jest  żaden
lekarz. Jednak Mrówek nie zrezygnował z tego określenia. W
końcu sama zaczęłam tak go nazywać.

Zostawiam Was z lekturą dwudziestu siedmiu spotkań,  które
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odbyły się na przestrzeni dziesięciu miesięcy. Sama zabieram
się do pracy nad kolejną częścią cyklu, czyli „Samobójstwo na
raty”. 

facebook.com/mlody.bog.z.petla
facebook.com/anka.mrowczynska

anka-mrowczynska.com

Pierwsze konsultacje

Ten dzień miał odmienić moje życie. W końcu miałam poznać
człowieka,  który mnie uratuje.  Pozwoli mi zrozumieć siebie.
Przed  wyjściem  z  domu  połknęłam  Lorafen.  Bałam  się,  że
przez paraliżujący lęk - stchórzę. Próbowałam sobie ułożyć w
głowie,  co  chcę  powiedzieć.  Miałam  na  to  dużo  czasu,  bo
gabinet  był  w  innej  części  miasta.  Oczy  rejestrowały
przemykające  za  autobusowym  oknem  widoki.  To  jedyna
aktywność,  na  jaką  było  mnie  stać.  Czego  mogłam  się
spodziewać?  
Ostatnie  pół  kilometra  musiałam  pokonać  pieszo.  To  była
dobra chwila, by znów spróbować zebrać myśli. Fajka za fajką
i rozterka: o czym mówić? Zatrzymałam się pod docelowym
budynkiem.  Stojąc  obok  schodów  prowadzących  na
podwyższony parter,  dopalałam fajkę.  Wzrok zawieszony na
mężczyźnie,  który  nerwowo  palił  swojego  papierosa.  Kim
mógł  być?  Co  go  tak  zdenerwowało?  
Spojrzałam  na  zegarek.  Sesja  miała  się  rozpocząć  za  pięć
minut.  Weszłam  do  środka,  odszukałam  odpowiedni  numer
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pokoju  i  usiadłam na  wystawionym przed drzwiami  krześle.
Nerwowe  przełykanie  śliny,  wymiany  SMS  z  Mrówkiem.
Jakież  było  moje  zdziwienie,  gdy  jegomość  od  nerwowego
palenia podszedł do tychże drzwi, otworzył je i zaprosił mnie
do środka...

- Co panią do mnie sprowadza?
- Tak pokrótce... Miesiąc temu wyszłam z psychiatryka.

Spędziłam w nim prawie sześć tygodni. Zdiagnozowali
u mnie pograniczne zaburzenie osobowości. Ale już po
próbie  samobójczej  sześć  lat  temu  i  obserwacji  w
szpitalu dostałam we wskazaniach psychoterapię. 

- Jak rozumiem, ta próba to był początek?
- Nie, nie…

I tu zaczęłam swoją opowieść. O chorobie mamy, piciu, cięciu,
przedawkowywaniu  leków,  próbach  samobójczych.  Nie
sądziłam, że opowiadanie o tym wszystkim przyjdzie mi z taką
łatwością.  Lekki  opór  pojawił  się  przy  wyjaśnianiu
pięciopodziału osobowości. Gdy zaczęłam wymieniać moje Ja,
poczułam wstyd. Zapewne z obawy przed zakwestionowaniem
takiego przeżywania siebie. Krytyka jednak nie miała miejsca i
mogłam  bez  przeszkód  opowiedzieć  o  mnie-racjonalnej,
charakteryzującej  się  podejmowaniem  świadomych  i
dojrzałych  decyzji,  czy  odpowiedzialnością  za  siebie.
Autodestrukcyjnej,  uwielbiającej  pić  do  nieprzytomności,
przedawkowującej  leki,  tnącej  się  i  usilnie  próbującej  zabić.
Cholernym,  upartym  mnie-chłopaku,  który  nikogo  nie
potrzebuje,  nie  okazuje  emocji  i  stara  się  być  twardzielem.
Płaczliwej  i  rozhisteryzowanej  dziewczynce,  która  wiecznie
czuje się  pokrzywdzona i  wszystkiego się  boi.  I  w końcu o
mnie-artystce – tej ulubionej części, dzięki której jeszcze żyję. 

- Ja-artystka ma jakiś problem?
- Myli bycie twórczą z niszczeniem siebie.
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- Jak często ucieka się pani do autoagresji?
- Na  początku  cięłam  się  sporadycznie.  Potem

codziennie. Po kilka razy dziennie. Potrafiłam urządzać
sobie maratony i robić po kilkaset nacięć na raz. 

- Jak długo to trwało?
- Do dzisiaj.
- A były jakieś okresy, że  mniej się pani cięła?
- Można  powiedzieć,  że  z  autoagresji  wyleczyłam  się

trochę  po  pierwszej  hospitalizacji.  Wtedy  narzeczony
jakoś na mnie wpłynął. Zdarzały mi się wpadki, ale to
było  tylko  kilka  razy  do  roku.  A teraz,  od  stycznia,
kiedy poszłam do pracy, znowu się zaczęło.

- Czym się pani tnie?
- Zazwyczaj żyletką.  W szpitalu kilka razy przypaliłam

się papierosem.
Jego  kolejne,  szczegółowe  pytania  wywołały  poczucie
osaczenia.  Suchość  w  ustach,  zesztywnienie  ciała,  zawroty
głowy. Gdzie się tnę? Czy mocno? Czy czekam aż się wygoi?
Z każdą chwilą narastał we mnie lęk, podszyty ogromną ilością
wstydu. Z przerażeniem czekałam na najgorsze. Jednak, mimo
gradu pytań,  nie  poprosił  o  podwinięcie  rękawa i  pokazanie
blizn. Zainteresowały go powody autoagresji. Konia z rzędem
temu, kto znajdzie racjonalne wytłumaczenie! Jednak, biorąc
pod uwagę fakt, że problem ten dręczył mnie już kilkanaście
lat, spróbowałam odpowiedzieć. 

- Służy ukaraniu się. Albo rozładowaniu napięcia. Albo
po prostu czuję potrzebę pocięcia się. 

- Potrzeba pocięcia się. To ani redukcja napięcia, ani chęć
ukarania się. 

- To coś na zasadzie uzależnienia, taki przymus.
- A jak już się pani potnie... Co to pani daje?

Co mi to daje? Gdybym ja tylko wiedziała! Dlaczego to robię?
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Przecież racjonalnie wiem, że to tylko pogarsza mój stan. 
- A gdy nie myśli pani racjonalnie?
- Wtedy czuję się sobą.  To jest  tak normalna czynność

jak umycie zębów, czy skorzystanie z toalety. Po prostu
coś niezbędnego.

Czy odczuwam wtedy ból? Czasami. Choć zazwyczaj dopiero
po  wszystkim.  W końcu  przychodzi  racjonalne  myślenie,  a
każdy ruch ręką sprawia cierpienie.

- A jak jest wtedy z myśleniem?
- Albo  mam  gonitwy  myśli,  albo  wręcz  przeciwnie  –

totalna pustka.
- A za co chce się pani ukarać?
- Za wszystko. Łącznie z tym, że żyję.
- Uważa pani, że to źle, że żyje? 
- W  dzieciństwie  często  słyszałam,  że  jestem

niewdzięczna.  Że na nic  nie  zasługuję.  Miałam ślepo
podporządkowywać  się  woli  rodziców.  Wtedy  było
dobrze. A jeśli chciałam zrobić coś po swojemu, byłam
niewdzięczna. 

- I uważa pani, że rodzice mieli wpływ na cięcie?
- Jakiś na pewno, ale nie mówię, że to ich wina.  

Próbowałam sobie przypomnieć, z czym jeszcze mam problem.
Niby coś oczywistego, obudzona w środku nocy, powinnam to
wiedzieć. Jednak siedząc tam, przez cały czas w jednej pozycji,
nie tylko ciało było odrętwiałe. 
Mam! Przypomniałam sobie.  Bliskość.  To jeden z  głównych
problemów. Od seksu po zwykłe przytulanie czy rozmowę. Nie
czuję potrzeby bliskości zarówno fizycznej, jak i psychicznej,
emocjonalnej.  Tendencje  do  zapadania  się  w  swój  świat
sprawiają,  że  zupełnie  się  izoluję.  Nie  rozmawiam,  nie
wykazuję żadnej inicjatywy. Jakby mnie nie było.
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A oprócz tego?
- Od małego czułam się inna. 
- Inna niż kto?
- Niż pozostałe dzieci.
- Na czym ta inność polegała?
- Na  przykład ich  zabawy wydawały  mi  się  trywialne.

Tak samo zainteresowania. Dla mnie było to płytkie.
- Potrzebowała pani czegoś głębszego?
- Jak  miałam  dwanaście  lat  to  zastanawiałam  się  nad

bezsensem życia,  śmiercią,  a nie latałam po sklepach
czy za chłopakami. 

- I do jakich wniosków pani dochodziła?
- Że życie nie ma sensu. Mam dużo wierszy z tamtego

okresu. Od trzynastego do dziewiętnastego roku życia
napisałam ich ponad sześćset.

- A jakby pani określiła swoją poezję?
- Grobowa, dekadencka. 

Nauczona  wizytami  u  różnych  specjalistów  od  umysłu,
przyszłam przygotowana. Zabrałam ze sobą zieloną teczkę, w
której  trzymam  najróżniejsze  papiery  informujące  o  stanie
mojej psychiki – analizy psychologa, wypisy z psychiatryka,
karty  informacyjne,  kopie dokumentacji  medycznych.  Wśród
tych wszystkich kartek znajdowało się również kilka wierszy,
które  ochoczo  przeczytała  psycholog  w  szpitalu.
Zaproponowałam mu zapoznanie się z tymi dokumentami, jak i
próbką mojej twórczości. To był błąd. Pierwszy raz byłam u
prawdziwego  psychoterapeuty  i  zwyczajnie  nie  mogłam
wiedzieć,  że nie  będzie go to interesować. Gdy zauważyłam
konsternację  na  jego  twarzy,  chciałam  uciec,  poczułam  się
odrzucona. Już miałam się rozpłakać i krzyknąć:

- Nie, to nie!
Gdy niespodziewanie oznajmił:
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- Dobrze, przeczytam pierwszy.
Po  chwili  pełnej  skupienia  na  kilkunastu  wersach,  zapytał,
czym jest tytułowy bezczas. 

- To utopia. Miejsce, gdzie można byłoby się zatrzymać.
Nie żyć przez chwilę, bez konieczności umierania. To
czasoprzestrzeń.

Zadawał  kolejne  pytania,  a  ja  próbowałam  mu  wyjaśnić,
dlaczego tak  tęsknię  za  wyimaginowanym bezczasem.  Że w
mojej wyobraźni funkcjonuje on jako swego rodzaju próżnia,
dzięki  której  można  pozbyć  się  samoświadomości.  Tej
piekielnej świadomości, że się istnieje. Ten stan próbowałam
osiągnąć  autodestrukcyjnie.  Zapijając  duże  ilości  tabletek
alkoholem. Zasypianie z myślą, że mogę się nie obudzić było
swoistym katharsis. 

- Ale  to  brzmi,  jakby  pani  nie  chciała  sobie  odebrać
życia.

- Kiedy było lepiej, bo jak było gorzej - chciałam.
- Kiedy  jest  lepiej,  chce  pani  być  w  bezczasie,  czyli

między życiem a śmiercią. A kiedy jest gorzej - zabić
się. Czy jest jakaś możliwość, żeby było dobrze?

- Po  szpitalu  pojawiło  się  to  "dobrze".  I  pojawiła  się
chęć, żeby było dobrze. Bo kiedy źle się czuję, chcę się
czuć jeszcze gorzej.

- A co by się musiało wydarzyć, żeby było dobrze? 
- W  szpitalu  napisałam  książkę.  Narzeczony  teraz

pomaga mi ją przepisywać.  I  bardzo dobrze by było,
gdyby udało mi się ją wydać.

- I co by to pani dało?
- Poczucie spełnienia.
- Czego?
- Siebie, swoich ambicji.
- Ambicji bycia pisarką?
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- Bycia twórczą, ogólnie.

Z  pewną  nostalgią  opowiedziałam  o  zaręczynach.  Wigilia,
półtora  roku  wcześniej.  Wiedziałam,  że  coś  się  święci,  bo
Mrówek był jakiś niespokojny. Kiedy w końcu skończyło się
gotowanie pierogów i smażenie karpia, cała rodzina zebrała się
przy  choince,  żeby złożyć sobie życzenia.  Wtedy wszedł  do
pokoju. Klęknął przede mną, wyciągnął pierścionek i zapytał,
czy  zostanę  jego  żoną.  Ucieszyłam  się  tak  bardzo,  że  nie
poczekałam,  aż  założy  mi  pierścionek.  Sama  go  wyjęłam z
pudełeczka w kształcie serca i założyłam na palec serdeczny.
Rodzina  w  pierwszej  chwili  stała  osłupiała,  ale  już  chwilkę
później  wszyscy  zaczęli  płakać  z  radości.  To  była
najpiękniejsza Wigilia w moim życiu. Kolejny miesiąc również
był,  jak  z  bajki.  Oglądanie  sal  weselnych,  szukanie  sukni  i
garnituru.  Niestety, ta  sielanka  nie  mogła  trwać  zbyt  długo.
Zaczęło  się  między  nami  psuć.  Podczas  terapii  grupowej
rozstawaliśmy się kilka razy. Dopiero mój pobyt na oddziale
zamkniętym znów nas do siebie zbliżył. Trochę się zmieniłam,
Mrówek stał się opiekuńczy.

- Potrzebuje pani opieki?
- Ta dziewczynka we mnie bardzo jej potrzebuje. To jest

tak, że do głosu dochodzi ja-dziewczynka i oczekuje, że
będzie się ją wyręczać.  Mrówek coś za mnie zrobi.  I
dochodzi do głosu ja-chłopak, który się denerwuje, że
mu się pomaga. Zaczynam się buntować. "Jak to, ja nie
dam rady? Daj mi spokój! Nikogo nie potrzebuję!" A
jak daje mi spokój, znów się denerwuję, że jestem sama
i mi nie pomaga.

Wychodząc z gabinetu, nie wiedziałam co czuję i co powinnam
czuć.  Dominowało  wrażenie  wypranego  mózgu  i  ostrych
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wymiotów emocjonalnych.  Zmysły  wzroku  i  słuchu osłabły.
Nieskładnie  wypowiadałam  kolejne  słowa  do  telefonu,
próbując opowiedzieć Mrówkowi, jak było. Szybko się jednak
rozłączyłam.  Ból,  ulga,  szczęście,  smutek,  nadzieja,
przerażenie, chęć ucieczki i jednocześnie powrotu do gabinetu.
Ta  mieszanka  sprawiła,  że  byłam  zupełnie  zagubiona.  Nie
potrafiłam wsiąść  do autobusu –  wróciłam do domu pieszo.
Przystanęłam  na  moście  na  kilkanaście  minut.  Zawsze
przechodzę przez nie szybko na drżących nogach. Tym razem z
fascynacją  obserwowałam  wodę,  przelewającą  się  z  hukiem
przez opuszczoną zaporę. Ten ogłuszający szum hipnotyzował
mnie  i  uspokajał.  Coś  mnie  do  niej  ciągnęło.  Chciałam
wskoczyć  w  jej  wzburzony  nurt.  Nie,  nie  miałam  myśli
samobójczych.  Wręcz  przeciwnie  –  byłam  pełna  nadziei.
Jednak dojmujące wrażenie bycia nagą sprawiło, że chciałam
zniknąć. 
Terapeuta  pytał,  czy  podjęłam  wcześniej  zaleconą
psychoterapię.  Z  pewną  dozą  złości  odpowiedziałam,  że
miałam jedno podeście. Teraz, stojąc nad tą wzburzoną wodą,
przepełniało  mnie  poczucie  straty.  Może  mogłam  być  już
zdrowa? Kilka lat  wcześniej  znalazłam psychiatrę,  który był
również psychoterapeutą. Niestety, bardzo się zawiodłam, gdy
dostałam  od  niego  jedynie  receptę  na  antydepresant  i
polecenie, by zapisać się na terapię do jego koleżanki. 

 Pierwsza sesja

Ledwie  usiadłam  w  fotelu  i  przybrałam  swoją  skostniałą
postawę ciała, a terapeuta od razu zaczął z grubej rury.

- Brała pani dziś Lorafen?
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- Tak.
- A co takiego lękotwórczego jest w rozmowie, że musi

sięgać pani po benzodiazepiny?
No i masz… Znów mam opowiadać o jednym z najsilniejszych
lęków. 
Dlaczego sięgam po tabletki uspokajające i przeciwlękowe? To
proste. Mówienie o sobie, ba! nawet na inny temat, wiąże się z
okazywaniem  emocji  –  ton  głosu,  szybkość  i  głośność
mówienia, mimika. Czuję ogromny lęk przed pokazaniem, jak
faktycznie się czuję. Chodzi szczególnie o negatywne emocje –
zdenerwowanie,  smutek  czy  lęk,  który  podpowiedział
terapeuta.  Ustaliliśmy, co  mnie  blokuje.  Trzeba  było  jeszcze
zastanowić się, skąd się to bierze i dlaczego.
W  mojej  rodzinie  nieumiejętnie  okazywało  się  emocje.
Powitania, pożegnania, wypowiadanie formułki „Wszystkiego
najlepszego”, jako składanie życzeń. Wszystko to było jakieś
takie  sztywne,  nienaturalne,  wymuszone,  niespontaniczne,
choć nie nieszczere. Wtedy tego nie dostrzegałam i wydawało
mi się, że to normalne. Jak się okazało – nie było to zdrowe.
Dodatkowo czułam presję,  by  nie  okazywać  słabości.  Może
była  na  mnie  wywierana,  a  może  sama  siebie  do  tego
przymuszałam – by dorównać ojcu, który nigdy na nic się nie
skarżył. O problemach emocjonalnych się nie rozmawiało, w
przeciwieństwie  do  dolegliwości  fizycznych.  Czy  to  dlatego
teraz na pytanie, co mi jest, odpowiadam zawsze, że coś mnie
boli?  Siedzę  smutna.  Co  mi  jest?  Głowa  mnie  boli.  Jestem
obrażona. Co mi jest? Nic, brzuch mnie boli.

- A  jakbym  zobaczył  u  pani  ten  smutek,  głębokie
zdenerwowanie, czy silny lęk, jakby się pani czuła?

- Wiązałoby się to z dużym wstydem.
- Zobaczyłbym smutek, a pani zmieniłaby go we wstyd,

czyli kolejną negatywną emocję. I co wtedy?
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- Pojawiłby się lęk.
- Czyli taka sekwencja: lęk powoduje wstyd, a ten z kolei

nasila lęk w związku z pojawieniem się tego wstydu.
Dobrze rozumem?

- Tak.

Kilka  minut  później  zaczynało  się  całkiem  niewinnie.
Poruszyłam  temat  zaproszenia  cioci  na  rozmowę,  żeby
powiedzieć  jej  o  leczeniu,  diagnozach,  szpitalu.  Chciałam,
żeby o moich problemach wiedział też ktoś z mojej rodziny, a
nie  tylko  Mrówek i  teściowa.  Przypuszczałam,  że  ciocia  się
zmartwi,  ale  jednocześnie ucieszy, że w końcu zaczęłam się
leczyć.  Namawiała  mnie  do  tego  od  czasu  hospitalizacji  w
psychiatryku po nieudanym powieszeniu. A przecież miało to
miejsce kilka lat wcześniej. I jakoś tak zeszło na inny temat…

- Kiedy  kiblowałam  w  tym  szpitalu  na  obserwacji,
jedynie  Mrówek  przychodził  do  mnie.  Jak  mógł,
spędzał  ze  mną  całe  dnie  na  oddziale.  W ogóle  nie
chciałam  rozmawiać  z  rodzicami.  Powiedziałam
pielęgniarkom, że mają ich nie wpuszczać, bo nie życzę
sobie  ich  wizyt.  Usłyszałam  od  nich,  że  jestem
niewdzięczna. Mieliśmy taką rozmowę konfrontacyjną
na  koniec  pobytu  w  psychiatryku.  Ja,  rodzice,
psycholog i psychiatra. Wtedy zebrałam się na odwagę,
żeby  powiedzieć  o  wszystkim,  co  mi  nie  pasuje.  W
odpowiedzi   usłyszałam,  że  nic  takiego  nie  miało
miejsca.  Że  to  wszystko  sobie  wymyśliłam  i  jestem
niewdzięczna,  bo  mam  najlepszych  na  świecie
rodziców, a nie umiem tego docenić.

- I co pani na to?
- Byłam  w  silnych  emocjach.  Pamiętam  tylko,  że  się

popłakałam  i  uciekłam  z  gabinetu.  Ordynator  i
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psycholog mówiły, że nie  wypuszczą mnie do domu,
póki mamy z rodzicami tak duży konflikt. Ta rozmowa
miała  nas  jakoś  do  siebie  zbliżyć,  a  wyszło  zupełnie
odwrotnie.  Jeszcze  ta  ordynator,  moja  lekarka
prowadząca, była po ich stronie. 

- Jak to?
- Uważała, że to wszystko moja wina. Na przykład to, że

nie możemy się dogadać z rodzicami.  Wzbudzała we
mnie poczucie winy. Mówiła mi, że tacy jak ja się nie
zmieniają. Że będę się wieszać tak długo, aż umrę. A
jak  mi  się  uda,  to  będę  miała  szczęście.  Bo  w
przeciwnym razie trafię sparaliżowana do psychiatryka
na dożywocie. Groziła, że piętro wyżej jest oddział dla
takich, jak ja – wielokrotnie niedoszłych samobójców. 

- Naprawdę tak powiedziała?
- Tak.
- Przypuszczam,  że  musiała  się  pani  poczuć

skrytykowana, odrzucona, opuszczona.
- Bardzo.  Straciłam  resztki  zaufania  do  personelu.

Kłamałam,  albo  w  ogóle  nic  nie  chciałam  mówić.
Czułam  się  oszukana,  bo  przy  przyjęciu  mówili,  że
posiedzę  tam  tylko  kilka  dni.  Mieli  mi  tylko  zrobić
testy.  A  potem  to  wszystko  się  przeciągało.  Nie
pozwolili  mi  mieć  telefonu,  ani  nawet  kolczyków  w
uszach, choć inne pacjentki miały biżuterię. Wypuścili
mnie dopiero po piętnastu dniach.

- A jak było, kiedy została pani wypisana?
Jak było? Czułam się, jakbym nie miała rodziny. Ze szpitala
wychodziłam  wczepiona  w  ramię  Mrówka.  Okropnie
przerażała  mnie  ulica,  ludzie,  samochody. Kręciło  mi  się  w
głowie.  Kiedy  weszłam  do  swojego  pokoju,  ktoś  na  mnie
czekał – mój ukochany szczurasek. Wtuliłam się w jego sierść i
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zrobiło się piekielnie smutno. Prawie zostawiłam go samego.
Po  kilku  dniach  spędzonych  z  rodzicami,  pojechaliśmy  do
Mrówka. Nie zamierzałam wracać do swojego miasta. Po pół
roku rodzice zadzwonili z propozycją. Chyba zrozumieli, że ja
nie  chcę  żyć  bez  Mrówka  i  chcieli,  żebyśmy zamieszkali  z
nimi. Tak też się stało. To było duże mieszkanie, więc czasem
się nawet nie widywaliśmy.

- Dużo było napięć między panią a rodzicami – wtrącił
terapeuta.

- Tak. Atmosfera była wiecznie napięta. Potem, nawet nie
pamiętam jak, pogodziłam się z nimi. Teraz, jak byłam
w  psychiatryku,  znowu  wszystko  wróciło.  Znowu
zaczęłam ich obwiniać.

- O co?
- Że wylądowałam w szpitalu.  Że  jestem,  jaka  jestem.

Wiecznie cierpię i sprawiam, że cierpią najbliżsi.

Ta  rozmowa  przypomniała  mi  o  tym,  jak  źle  ostatnio  się
czułam.  Znowu  pojawiły  się  myśli  samobójcze.  W  tym
tygodniu.  W  tamtym.  Mrówek  miał  problem.  Ja  się
wyizolowałam. Zamiast go jakoś wesprzeć, uciekłam w myśli
samobójcze.  Zupełnie  przestałam  się  odzywać.  Jakbym
traktowała go, jak powietrze.

- A jak miałaby pani go wesprzeć – zapytał.
A  we  mnie  się  zagotowało.  Właśnie  –  jak  miałabym  go
wesprzeć?  Jak  to  się  robi?  Przecież  na  każdy,  nawet
najmniejszy problem, reaguję całkowitą izolacją, mutyzmem i
oderwaniem od rzeczywistości. Jest problem? Ucieczka w swój
świat go rozwiąże!

- Nie wiem... Przytulić, pocieszyć, coś powiedzieć. A ja
się  zachowywałam  tak,  jakby  go  w  ogóle  nie  było.
Siedziałam obok niego i wiedziałam, że powinnam coś

16



powiedzieć,  a  w  głowie  pustka.  Taka  kompletna.
Totalna. Często w takich chwilach uciekam do kuchni
gotować  obiad,  zmywać  naczynia  albo  sprzątać.
Cokolwiek,  byle  tylko  nie  czuć  presji  mówienia.
Ostatnio  doszłam do  wniosku,  że  się  tak  izoluję,  bo
podświadomie chcę, żeby był moim ojcem, który nigdy
nie okazywał słabości.

- Czyli oczekiwałaby pani od niego, żeby nie okazywał
słabości.

- Podświadomie,  tak.  Racjonalnie  wiem,  że  to  byłoby
chore. Tylko, że zupełnie nie wiem, jak się zachować,
gdy druga osoba pokaże słabość.

- Czyli potrzebowałaby pani takiej stabilności, poczucia
pewności  siebie,  od  osoby, która  jest  z  panią  blisko.
Jeżeli  ta  osoba  ma  gorszy  okres,  wtedy  pani
automatycznie się gorzej czuje.

- Dokładnie.
- Wtedy  pojawiają  się  myśli  samobójcze.  Tendencje

ucieczkowe. Tak jakby pani zapominała, że przed tym
gorszym okresem, był dobry.

- Wtedy myślę, że zawsze było źle i zawsze będzie źle.
Mam też poczucie końca. Że wszystko się skończyło i
nic nie da się już naprawić. 

Czwarta sesja

Dopiero  upierałam  się,  że  pobudzanie  tendencji
autodestrukcyjnych  akurat  w  poniedziałki  nie  ma  nic
wspólnego z terapią. A od czego zaczęłam tego dnia? Tak. Od
opisu myśli autoagresywnych. 
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Kiedy  wyszłam  z  gabinetu  tydzień  temu,  włączył  mi  się
przymus ucieczki. Chciałam kupić jakieś tanie wino i żyletki.
Nie było wina, które piję, a kiosk był zamknięty. Dlaczego nie
kupiłam  innego  alkoholu?  Bo  poszłam  głównie  po  żyletkę.
Zdenerwowałam  się  na  zbieg  okoliczności  i  wróciłam  do
domu.
Terapeuta zapytał, czy ma rację, że po powrocie do domu, nie
potrzebowałam  już  cięcia.  Wyjaśniłam  mu,  że  przyszło
otrzeźwienie.  Taki  przebłysk  i  ja-racjonalna  doszła  d  głosu.
Nagłe zmiany sposobów myślenia są u mnie standardem. On
jednak miał inną hipotezę.

- Przyszło mi na myśl, że kiedy się pani zdenerwowała,
to tak, jakby zezłościła się pani na kiosk, na sklep.

- Może... I co z tego?
- Być  może  to,  że  to  zezłoszczenie  się  spowodowało

ulgę.  Zezłoszczenie  się,  to  wyrażenie  agresji.  Ja
pomyślałem w ten sposób, że tej złości było tak dużo,
że  chciała  ją  pani  użyć  przeciw  sobie.  W  chwili
zezłoszczenia  się,  trochę  jej  ubyło.  Na  tyle,  że  nie
musiała  już  pani  dokonywać  aktu  autoagresji  przez
upicie się, czy pocięcie.

- Czyli co, muszę się złościć na innych?
- Nie wiem, czy pani musi, ale to zadziałało. Czy złość

sama w sobie jest zła?
- Chyba nie.
- No właśnie.  Nie jest  zła,  o ile da się ją pomieścić w

środku. Agresja sama w sobie też nie jest zła. O ile nie
jest  użyta  w  sposób  autodestrukcyjny  i  społecznie
szkodliwy.  Agresja  to  jest  taka  siła,  która  ma  moc
przekształcania rzeczywistości.  Można ją wykorzystać
w twórczy sposób. A jak często pani się złości?

- Dość często.
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- A jak pani się z tym czuje?
- To zależy, co zrobię. Jak zezłoszczę się na Mrówka i

pójdę umyć naczynia, to dobrze. Ale jeśli się potnę, źle.
- Cięcie to już nie złość, tylko autoagresja. Złość to jest

emocja, a pocięcie się to działanie.
Zasugerował,  że  moja  kłótliwość  to  próba  pozbycia  się
nadmiaru złości.  Ale  nie  byłam co do tego przekonana.  Dla
mnie  to  bardziej  potrzeba  wałkowania  jej  w  kółko  i
podsycania.

- Kiedy  dwie  osoby  się  kłócą,  jedna  wyrzuca  z  siebie
złość, a druga tę złość odbija.

- Ja często ją chłonę. Jestem masochistką. Często bywają
takie  kłótnie,  że  ja  się  w  ogóle  nie  odzywam i  tym
zachowaniem doprowadzam Mrówka do szału. I chłonę
jego złość.  Doprowadzam do sytuacji,  że nie chce ze
mną rozmawiać i idzie do drugiego pokoju. A wtedy do
autodestrukcji jest malutki kroczek.

To wyznanie przypomniało mi ostatnie dni. Przez cały tydzień
była huśtawka. Na przemian euforia i załamanie. Wróciła chęć
pocięcia  się  i  podcięcia  żył.  Z  czym to  jest  związane?  Nie
wiem. Dużo zależy od tego, w jakim nastroju się obudzę. A
gwałtowna  zmiana  samopoczucia  potrafi  nastąpić  od  jednej
głupiej  myśli.  Tak,  jakby  ktoś  spuścił  ze  mnie  powietrze.
Dlaczego chciałam się upić po wyjściu stąd tydzień temu? To
był przymus ucieczki przed negatywnymi emocjami. Choć nie
wiedziałam jakimi.

- Taka  akcja  –  reakcja.  Pojawia  się  jakiś  bodziec  i
uruchamia przymus ucieczki.

- A jak pani sądzi, w jakich sytuacjach ludzie uciekają?
- Zagrożenia.
- Czyli tak, jakby coś pani zagrażało. Może tydzień temu

rozmawialiśmy  o  czymś,  co  spowodowało  przykre
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emocje?
- To chyba bardziej przez to, że w ogóle o sobie mówię. I

pojawił się jakiś lęk, wstyd.
- No właśnie.  Czyli te emocje to lęk i wstyd. Jak pani

sądzi,  poruszenie  jakiego  tematu  mogło  je
spowodować?

- Chyba chodzi o całokształt - nie konkretny temat.
- Mówienie  o  sobie,  otwieranie  się  to  forma zbliżenia.

Być może to wywołało te emocje?
Być  może…  Dodatkowo  ja-autodestrukcyjna  się  rozhulała.
Musiałam wziąć  Lorafen,  żeby nie  podciąć  sobie  żył.  I  nie,
wcale nie chciałam umrzeć. Motywacją było posiadanie blizn.
W  psychiatryku  była  dziewczyna  z  takimi  sznytami  na
nadgarstku. Autodestrukcyjna bardzo jej zazdrościła. To byłby
taki widoczny dowód bólu wewnętrznego, którego normalnie
nie widać. A tak, w pewnym sensie, byłby namacalny.

- Namacalny dla kogo?
- Dla mnie samej.
- Ale przecież pani go odczuwa.
- No tak, ale on jest nieuchwytny.
- W jakim sensie?
- Nie da się go dotknąć.
- A jak pani sądzi, dlaczego chciałaby go pani dotknąć?

Nie  wiedziałam.  Skojarzyło  mi  się  to  jednak  z  sytuacjami,
kiedy, jako dziecko, próbowałam złapać w ręce strumień wody.
Denerwowałam  się,  że  przecieka  mi  przez  palce.  Zupełnie,
jakbym wyobrażała sobie, że to ciało stałe. 

- Te blizny są widoczne także dla innych. Mogą one być
komunikatem.

Jego  słowa  przywiodły  mi  na  myśl  unieważnianie
negatywnych emocji  ze  strony rodziców. W moim poczuciu
trzeba  było  udawać,  że  wszystko  jest  w  porządku  –  w
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przeciwnym razie będzie się odrzuconym i skrytykowanym.
- Czyli  blizny  byłyby  komunikatem,  że  jest  źle.  A jak

pani  sądzi,  co  Mrówek  uważa  o  pani  próbach
samobójczych? - znów strzelił mnie pytaniem w pysk. 

Właściwie nigdy się nad tym nie zastanawiałam…
- Nie wiem. Tamtą, której był świadkiem i uczestnikiem,

dostarczyłam mu ogromnej traumy. Powiedział mi to.
- A jak  próbowała  sobie  pani  odebrać  życie,  co  pani

myślała o Mrówku w tamtej chwili?
- Nic. To był impuls. Bez myślenia o konsekwencjach.
- Czyli ja-autodestrukcyjna nie myśli.
- Nie myśli. Ona działa.

Mimo  nasilonej  autodestrukcji,  w  tamtej  chwili  najbardziej
dokuczliwa  była  pustka.  Pustka  emocjonalna  i  racjonalna  –
dotycząca myśli. Czułam się, jakbym była pustym bezmyślnym
ciałem. Siedzącym tylko i gapiącym się w jeden punkt.

- Jak długo może trwać taki stan?
- Godzinami – odpowiedziałam ze smutkiem.
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