Zapisane w psychice

Agnieszka Ejsmont

„Dla tych którzy żyją na dnie
swojej psychiki”
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Paradoks
Przyszła nie wiadomo skąd,
a była blisko, czuwała u progu.
Zaatakowała niespodziewanie,
a pojawiała się powoli,
Jest jak zły sen,
a zarazem dobra przygoda.
Zmusza do pracy nad sobą,
a zabiera siły,
Świat się zawalił gdy przyszła.
Pozwoliła odzyskać nadzieje,
wbrew wszystkiemu.
Jest krzyżem,
ale i wyzwaniem,
Zamieszkała we mnie,
jednak nie włada wszystkim,
Może izolować,
a daje prawdziwych przyjaciół,
Odbiera radość.
Znajduje ją w codziennym życiu,
Zaciągnęła na dno.
Odpowiedziała na życiowe pytania.
Nie odchodzi,
Czasami się trochę oddala.
Jest zawsze.
Moja choroba.
Zaatakowała psychikę,
a uwrażliwiła serce.
Jest blisko mnie.
Nie chce mnie porzucić.
Ja i ona od dawna razem,
Doceniam to co dała.
Jednak jak bardzo bym chciała by odeszła.
Czy kiedyś się pożegnamy?
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Rany
Byłam dzieckiem wesołym i żywym.
Lubiłam zabawy w towarzystwie ruchliwym.
Lecz rany od dzieciństwa mnie dotykały.
Me życie cierpienia ciągle przeplatały.
Prawdziwej miłości nie dano mi zaznać.
Omamy i lęki dawały się poznać.
Ludzie odrzucali i nie akceptowali.
Przyjaciele się łatwo ze mną rozstawali.
Zbierałam ciosy prosto w me serce.
Śmiali się ludzie, widząc mnie w męce.
I przyszła choroba, wybuchła naprędce.
Czuwała przyczajona by złapać mnie za ręce.
Postanowiłam ulżyć mojemu cierpieniu.
Udałam się po leki, terapie ku zdrowieniu.
Przyniosło ulgę, znieczulić się dało.
Lecz nie całkiem zabrało, co bardzo bolało.
Ból pewien pozostał, rany niezabliźnione.
Krew sączy się mocno, me ciało zroszone.
Strach nadal ściska me wnętrzności jeszcze.
Lęk przed ludźmi zaciska me serce jak kleszcze.
Omamy świat zasłaniać próbują
i czasem zwyciężą nad zdrowiem zakrólują.
Przyjaciel zawiódł, nie jeden już raz.
Jak zaufać, gdy przyjdzie na to czas?
Wciąż pytam siebie : Czy rany zabliźnią,
omamy, lęki, urojenia, znikną ?
Bez ran, bez bólu serce zabije.
Zdrowie w psychice gniazdo uwije.
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Choroba
Przychodzi choroba, codziennie ta sama.
Zmagać się z nią muszę od samego rana.
Widzę objawy: coś, co nie istnieje.
Lecz trudno w nie, nie wierzyć.
Skoro dusza szaleje.
Przychodzą niechciane urojenia i omamy.
Mam ich dużo, że czasem nie daję już rady.
Lęk powoli towarzyszyć mi zaczyna.
Jak przejdę ulicę skoro strach mnie tak trzyma?
Przerażenie widać w mych niebieskich oczach.
Nie chcę chodzić sama, pomocy, niech ktoś to powstrzyma.
Co mam robić?- Pytam sama siebie.
Jak znaleźć ratunek w tak odległym niebie?
Szukam pomocy u lekarza i terapeuty.
Chcę odsysać nadzieję i nabrać zachęty.
Biorę leki, przeszłam terapię.
Byłam u psychologa, co dał mym problemom radę.
Choroba jednak nie opuściła mnie wcale.
Jest przyczajona i wraca w kryzysu upale.
Zapowiadają ją objawy ostrzegawcze.
Gdy przychodzi prędko i otwiera swą paszczę.
Muszę z nią żyć a akceptować ją nie łatwo.
Utrudnia życie, ogranicza mnie tak bardzo.
Jednak ciągle mam nadzieję, że odejdzie niechciana,
że zapomnę o niej i przyjdzie chwila rozstania.
Powiem jej wtedy: dowiedzenia kochana,
nie zobaczymy się już następnego rana.
Taka nadzieja towarzyszy mi dniami.
Niech zniknie choroba ze swoimi problemami.
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Lęk
Lęk i strach towarzyszą mi od lat.
Szli ze mną od dzieciństwa w rytmu takt.
Strach przed ludźmi zawsze wielki był.
Na widok człowieka odchodziłam w tył.
Bałam się tłumu, przemówień, zabrać głosu,
różnych sytuacji społecznych od losu.
Ciało mi drżało, serce lęk ściskał.
Strach wytrzeszczał oczy, żołądek zaciskał.
Nogi mi często uginały się w kolanach.
Ludzie śmiali się z mojego strachu zmaganiach.
Nie czułam się bezpiecznie na tym świata padole.
Nie wiedziałam jak zmienić tą okrutną dolę.
Płakałam czasem, uciekać chciałam.
Lecz dokąd można bać się ?– siebie pytałam.
O ogromie uczuć mych nikt nie wiedział.
Ogromny strach we mnie siedział.
W końcu pracować nad sobą zaczęłam.
Modlitwy do Boga żarliwe rozpoczęłam.
Leki zacząć brać także musiałam.
Tłumiły lęki, spokój sobie dałam.
Zaczęłam sobie tłumaczyć wiele.
Przełamywać lęki, dawać nadzieję.
Terapia przyniosła piękne owoce.
Lęk nie zabiera mnie już w swoje moce.
Nie ustąpił całkiem z życia mego.
Trudno się go pozbyć z serca swego.
Jednak pracuję ciągle, by się nie bać,
by patrzeć mu w oczy i się po prostu nie dać.
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Depresja
Do mojego mieszkania przychodzi czasami
i patrzy na mnie swoimi oczami.
Choroba ta depresją jest nazywana.
Nie jest przeze mnie wcale lubiana.
Dotyka mnie swoimi mackami,
przyciskając mnie do siebie swoimi rękami.
W ciemny dół depresja wciąga.
Nie mam siły wstać, to choroba nadciąga.
Każdy krok trudem naznaczony.
Siły nie ma, organizm strudzony.
Ciało ciąży, ciężkie się wydaje.
W domu zamykam się ,w łóżku zostaję.
Myśli przykre choroba nasyła.
Chce bym życie ze sobą skończyła.
Nic nie cieszy a wszystko przeraża.
Porzucam obowiązki, co się teraz zdarza.
Traci sens, co celem w życiu było.
Nic pięknego się w mym życiu nie zdarzyło.
Choroba mówi mi, że nie jestem nic warta.
Czy kiedyś będę na życie otwarta?
Kurczę się w sobie, leżę zdrętwiała.
Lęk ściska w środku, ja jestem obolała.
Smutek na twarzy mej tylko gości.
Bolą mnie wszystkie moje wnętrzności.
Ludzie mówią, że to lenistwo.
Według nich, to nie choroba to wszystko.
Takie sądy bardzo mnie bolą,
Czy zaznam zrozumienia ze swoją niedolą?
Nadzieja i wiara cały czas zanika.
Jak odzyskać szczęście, gdy ono znika?
Nie wiem jak długo wytrzymam w tej udręce?
Czy choroba zabierze ze mnie swoje ręce?
Tak depresja dotyka mnie swoimi mackami.
Niech odejdzie ode mnie ze swoimi sługami.
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Szpital
W szpitalu na Sobieskiego
jest oddział dla chorego.
Są tu pacjenci co bardzo chorują.
Lekarze z psychozami tu ciągle wojują.
F1 zwany, oddział dla ciężko chorych
z silnymi objawami, daleki od zdrowych.
Warunki ciężkie, opieka wiecznie zmęczona.
Brakuje personelu, kto zdrowia nam doda?
Codziennie leki, zastrzyki co bolą.
Musimy się zmagać z tak przykrą naszą dolą.
Jedzenie nijakie, smaku mu brakuje.
Kto z tej opresji nas wyratuje?
Do terapii na chwilę można wejść,
z terapeutką do ogrodu się przejść.
Herbatę, kawę wypić, rysunek wykonać.
Te chwile przyjemności do życia dodać.
Pacjenci zamknięci, chodzą po korytarzu.
Niepokój nimi targa, chcą rozładować od razu.
W salach wiele osób, często w pasach leży,
kaftanami owinięci, czy tak im się należy?
Ci co zdrowieją wychodzą czasami.
Do zdrowia dążą wielkimi krokami.
A w nocy trudno zasnąć, męczy choroba.
Czekam na tabletkę co mi lekarz poda.
Godzina mija, północ się zbliża.
Dopiero zasypiam, ma bezsenność przemija.
Gdy goście przychodzą, cieszę się bardzo.
Pomagają walczyć z chorobą mą twardo.
Chciałabym stąd wyjść do świata zewnętrznego.
Kiedy dadzą przepustkę do życia normalnego?
Pragnę wyjść, o szpitalu zapomnieć.
I nigdy o chorobie już wcale nie wspomnieć .

9

10

Stygmatyzacja
Stygmatyzacja ból wielki wywołuje.
Rany zadaje, źle się wtedy czuję.
Ludzie się odsuwają gdy o chorobie usłyszą.
Otaczają mnie wtedy milczeniem i ciszą.
Niechętnie ze mną przebywają.
Izolują mnie od siebie i unikają.
Przechodzę koło nich, by porozmawiać.
Ci nie chcą się ze mną zadawać.
Przykro mi z tego powodu bardzo.
Łzy cisną się do oczu, ból mi zadano.
Me serce ściśnięte, skurczone.
Pytam się siebie: dlaczego zranione?
Choroba psychiczna jest jak każda inna,
a na jej wiadomość zmienia się mina.
Stygmatyzacja od razu widoczna.
Ten co bratem, obojętnym być zaczyna.
Rodzina się odsuwa, przyjaźnie zerwane.
Nikt nie patrzy na bóle zadawane.
Słyszę przykre słowa, śmiech za plecami.
Wytykają mnie wszyscy swoimi palcami.
Spychana na margines, samotnie zostawiona.
Przez innych, tak bardzo zraniona.
Od teraz piętno towarzyszy mi wszędzie.
Czy ktoś prawdziwym przyjacielem będzie?
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Leki
Zalecił lekarz, więc zaczęłam je brać,
by choroby objawy zniknęły raz dwa.
Z początku je brałam, poczułam się dobrze.
Odstawiłam je więc, nie czyniąc wcale mądrze.
W szpitalu znalazłam się na hospitalizacji.
Mój stan był się jeszcze w trudniejszej sytuacji.
Natychmiast leki mi zaraz podano.
Tak mą psychikę szybko uratowano.
Nastąpił wypis ze szpitalnego oddziału.
Dzięki lekom zdrowiałam pomału.
Przekonałam się wtedy i zrozumiałam,
jak ważne jest leków branie, które dostałam.
Od tych dni towarzyszą mi one codziennie.
Są przyjaciółmi co strzegą mnie sumiennie.
Nie odstawię ich póki choroba nie minie.
Aż wyzdrowieje, jak marzę, psychoza ma zginie.
Tak razem idziemy każdego dnia,
Niech strzegą mnie dobrze jak się tylko da.
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Terapia
Broniłam się przed terapią, wstydem zniechęcona.
Przyszłam do psychologa przez innych zachęcona.
W psychologa gabinecie usiadłam zesztywniała
i tak rozpoczęła się moja terapia wspaniała.
Nie żałowałam nigdy terapii rozpoczęcia.
Zmniejszyła się moc problemów owładnięcia.
Praca nad sobą zaczęła się na dobre,
przynosząc ze sobą chwile radosne.
Czasami trudno było się otworzyć.
Obawy zaczynały się wtedy mnożyć.
Bałam się oceny i niezrozumienia.
Spotkałam się z akceptacją, co strach zabiera.
Z pomocą psychologa zajrzałam do wnętrza
i zobaczyłam bałagan do usunięcia.
Znalazłam przyczyny moich problemów,
że nie ma ucieczki z życia terenów.
Poznałam schematy, według których działałam.
Porzuciłam niechciane na rzecz tych, co chciałam.
Po latach spotkań, opuściłam psychologa.
Próg przychodni nie przekracza już moja noga.
Poznałam sposoby, by radzić sobie samemu.
Wspierają mnie bliscy w walce ku dobremu.
Mam z kim porozmawiać, gdy problem się pojawi.
Z bliskimi omawiam wszystkie me obawy.
Problemy wracają, lecz wiem jak z nimi postępować,
gdy przychodzą nowe by mnie zaatakować.
Psycholog pomógł mi stanąć na nogi.
Ukoił ból, co przekraczał me progi.
Teraz idę sama, trudną ścieżką życia
i potykam się czasem o różne przeżycia.
Walczę nadal by się nie załamać.
Niech mnie już nic nie będzie mogło złamać.
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Zdrowie
Schizofrenia paranoidalna to moja choroba.
Cierpieniem była naznaczona każda moja doba.
Leki i terapia były moją podporą.
Zmagałam się z chorobą moją niedolą.
Wciąż nadzieję traciłam z powodu bólu i ran,
a nagle przyszło zdrowie, by odmienić mój stan.
Nie chciałam wierzyć, że mogę być zdrowa,
że można zacząć wszystko od nowa.
Zdrowie przyszło by zamieszkać w sercu mym.
Spojrzę chorobie prosto w oczy wzrokiem swym.
Zdrowie rzekło: by nie bać się życia,
by wyjść na świat, do szczęścia, radosnego bycia.
By nie bać się ludzi, co mnie poranili,
bo tylko ludzie uzdrowią mnie z ran, co inni uczynili.
Niech nie tracę nadziei na lepsze dni,
na remisję, zdrowie, co może przyjść w każdej chwili.
Moja choroba kurczyć się zaczęła
i etap zdrowienia dusza rozpoczęła.
Coraz więcej widzę w sobie zdrowia i radości.
Już nie bolą mnie w depresji wszystkie moje kości.
Odkryłam w sobie potencjał wielki,
choroba nie zabrała mi życia na wieki.
Zajęłam się życiem i pomocą bliźniemu.
Mogę wskazać drogę innym ku zdrowieniu.
I tak idę ścieżką ku lepszemu,
A choroba cofa się w swoim milczeniu.
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