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Plantacja psychobawełny

iedy w minionym stuleciu
czarnoskóry niewolnik uciekał z jednej z wielu plantacji
bawełny, położonych na południu
obiecanej amerykańskiej ziemi, nie
czynił tego aby być wolnym. Serce
zbieracza białego puchu nie łkało za
swobodą, nie pragnął też bynajmniej
poszanowania godności przynależnej
każdemu człowiekowi. Boże broń.
Dla każdego było wówczas jasne że
jak uciekał to musiał być chory. Oczywiście chory na głowę czyli jak
byśmy powiedzieli dzisiaj chory psychicznie. W każdym razie nienormalny. Kto normalny bowiem porzucałby
raj jaki stworzyli głęboko wierzący
plantatorzy, wyznający niemal bez
wyjątku jedną z licznych form protestantyzmu, głoszącego obowiązek
miłowania bliźniego jak siebie samego. Kto by uciekał z miejsca w którym
zapewniony ma wikt i opierunek za
darmochę, a na dodatek możliwość
zdrowego i aktywnego trybu życia
w ruchu. Tylko wariat. Czytelnik,
który być może w tym miejscu się
uśmiechnie albo odwrotnie skrzywi
z niesmakiem, niechże zechce się
zawahać. Spieszę bowiem z wyjaśnieniem, że opinia taka nie jest żartem
ale była oficjalnym stanowiskiem środowiska jakie reprezentuję w czasach
o których mowa. Drapetomania, tak
bowiem brzmiała nazwa rozpoznawanej w takich wypadkach choroby
psychicznej, była oficjalnym rozpoznaniem medycznym tamtych czasów.
Od drapeto – uciekam i mania – szaleństwo czy jak kto woli obłęd. Choroby z kolei się leczy, leczono więc ze
skutkiem miernym dla chorego ale
z korzyścią dla właścicieli niewolników tych co zachorowali na wolność.
Jeżeli Czytelnik myśli, że to oczywiste nadużycie jest rzeczą wyjątkową niech samodzielnie poszuka
w źródłach informacji o sowieckich

psychuszkach, schizofrenii bezobjawowej czy wreszcie, w bliży czasowej już nieco mniej odległej, o zdumiewających i niezrozumiałych
zmianach jakie zaszły pomiędzy trzecią a czwartą rewizją amerykańskiej
biblii diagnostów szerzej znanej jako
Diagnostical i Statistical Manual of
Mental Disorders. Zmianach wykluczających z grona parafilii to i owo
bez żadnego powodu i argumentu
merytorycznego – ot tak bo to
poprawne politycznie.
Kwestie o których mowa w niniejszym felietonie nie są niestety tylko
ciekawostką historyczną. Stanowią
twardą rzeczywistość z którą zetknie
się każdy kto korzysta z usług mieszczących się w szeroko rozumianym
psychobiznesie. Przy czym ostatniego słowa używam bez konotacji pejoratywnych, rozumiejąc że usługi
o dowolnym charakterze muszą
z natury rzeczy przynosić korzyść
finansową tym którzy je świadczą.
Rozumiem i sam czynię podobnie.
Nie ma we mnie natomiast zgody na
to aby usługi te świadczone były
w sposób niegodny, aby wykorzystywać autorytet celem wpływu na percepcję społeczną określonych zjawisk, o wcale nie patologicznym charakterze, przynajmniej nie w sensie
medycznym czy psychologicznym.
Rozumiem to i nie czynię podobnie.
Garść przykładów. Ktoś – nie pamiętam kto i nie zamierzam w tym miejscu sprawdzać jak inni w zawsze
będącym pod ręką Internecie – słusznie zauważył, że gdyby w sto lat temu
psychiatria i psychologia miały taką
pozycję jak dzisiaj mielibyśmy
w naszych czasach kluby anonimowych czytelników książek, stowarzyszenia anonimowych działkowiczów
albo anonimowych muzyków – amatorów. Ostatnie sto lat historii dało
nam do ręki wytrych o nazwie uzależ-

nienie, którym chętnie tłumaczymy
brak wewnętrznej dyscypliny,
powściągu, czasami lenistwo albo złą
wolę. Nie oznacza to oczywiście
abym uważał że uzależnienia nie istnieją. Uważam jedynie że znaczna
cześć ot choćby alkoholików to ludzie
zdrowi i korzystający jedynie z etykiety choroby alkoholowej, celem
usprawiedliwienia własnej niechęci
do zmiany. Inny przykład, myślę że
już absolutnie bezdyskusyjny, to
różne, tak chętnie rozpoznawane dysleksje i inne dysbzudry. Zajmując się
diagnozą w tym kierunku od dwudziestu lat mógłbym napisać kilka
książek opisujących w jaki sposób
używane jest takie rozpoznanie, jak
często jest ono rozpoznaniem na
wyrost, jak bardzo krzywdzi dziecko
i jak bardzo jest wygodne dla nauczyciela i rodzica. Wreszcie można by
postawić pytanie o to czy w ogóle istnieje coś takiego jak dysleksja, czy
może jest to tylko kolejna etykieta,
która jest wygodna i społecznie uży-

teczna. Niemal jak drapetomiania
choć na pewno nie aż tak szkodliwa i
niemoralna. Można by wreszcie pisać
o asertywności która istnieje tylko
w literaturze
psychologicznej,
a w prawdziwym życiu zamienia się
w zdumiewający sposób w chamstwo
i wulgarną agresję, o pozytywnym
myśleniu od którego zaczęliśmy ten
cykl felietonów czy wreszcie
o wychowaniu bezstresowym czyli
braku wychowania, który jest zresztą
chyba obowiązującym dziś modelem
wychowawczym. Psycholodzy biją
wprawdzie w tej ostatniej kwestii na
alarm ale niestety nie są w stanie przekrzyczeć tych co w latach pięćdziesiątych obdarzyli ów pseudomodel autorytetem nauki.
Od lat powtarzam zarówno moim
koleżankom i kolegom jak również
pacjentom, że psychobiznes jak
każdy inny biznes może być prowadzony uczciwie lub nie. Jednak
w przypadku naszej branży, inaczej
niż w przypadku wszystkich innych,

Tolek Gałązka ma głos

uczciwość polega na obowiązku
myślenia i oceny tego co nasi starsi
koledzy akademicy przedstawiają
nam jako fakt naukowy, a następnie
używania tego co jedynie jest faktem
z pominięciem artefaktów – faktów
pozornych - tak często używanych do
manipulowania, najchętniej zresztą
portfelem pacjenta. Mamy obowiązek sprawdzać co jest pożyteczną
prawdą a co pseudonaukowym bełkotem i używać tylko tej pierwszej.
Choćby była dziś niemodna, nie dość
nowoczesna albo niepoprawna politycznie. Obowiązkiem pacjenta jest
natomiast szukać tych psychologów
którzy rozmawiając używają słów
banalnych i całkiem zapomnianych,
takich jak odwaga w stawaniu się
człowiekiem, wysiłek i trud bycia,
konieczność dyscypliny i powściągu,
sens życia czy innych równie niemodnych. Obowiązkiem jaki pacjent musi
spełnić wobec siebie samego.
MICHAŁ SZULC

Jak się mata kochane, szanowne ludziska!

Takiego roku jak ten, to dawno nie było. Przynajmniej
ja nie pamiętam, a żyję już na tym świecie ponad sześćdziesiąt lat. Mokro, zimno, mało lata, mało słońca. A co
mają powiedzieć rolnicy? Zasiewy, czy zbiory - wszystko zależy od dobrej pogody, a tu pada i pada. Patrząc z tej
perspektywy, musimy, jako konsumenci, docenić pracę
rolnika. Nie mamy świadomości, ile wymaga ona
poświęceń. Przewiduje się, że populacja ludzi na świecie wzrośnie do 2050 roku o 2 miliardy i będzie wynosić
prawie 10 miliardów.
Więc, za 30 lat, trzeba będzie produkować o połowę
więcej żywności, niż teraz. Dobrze jest iść do sklepu,
kupić sobie szyneczkę, mięsko czy kiełbaskę, świeżą
bułeczkę lub chlebek i jeszcze troszkę ponarzekać. Jamrozikowa ze Sierosławia sprzedawała w Piotrkowie na
targu drób.
Przyszła klientka i wybrzydza:
- Strasznie chude te kurczęta. Wyglądają, jakby zdechły
z głodu!
- Co też pani opowiada za głupoty. Zdążyłam je zarżnąć
w samą porę.
A manna sama z nieba nie leci. Rolnik musi od świtu
do nocy ciężko pracować, by każdy z nas miał co jeść.
I o przyszłości musi myśleć. Syn na gospodarce nie chce
zostać, bo ciągnie go do miasta. A to zdrowie nie pozwala pracować, a to synowa miastowa, niezwyczajna roboty na roli. Trzeba ją wszystkiego uczyć od nowa.
Do Inocentego przyjechała w odwiedziny synowa. Inocenty oprowadza ją po swoim majątku.
- Popatrz Marysiu- mówi- jak pięknie kwitną ziemniaki.
- Faktycznie! To pewnie już wkrótce trzeba je będzie
kosić.
Rolnicy teraz, to nie tak jak dawniej, wykształceni
są, po studiach. Naukowo podchodzą do swej pracy.
W polityce się umieją znaleźć. Wielu działa w różnych
organizacjach społecznych, w radach wszelkiego
szczebla i nikt ich nie przekona, że „białe jest białe,
a czarne jest czarne”.
Pamiętam taką historię, jak dawno temu, autokar
wiozący grupę parlamentarzystów wypadł z jezdni i roz-

bił się na drzewie. Miejscowy rolnik, na którego
polu doszło do tragedii,
pogrzebał ofiary wypadków, a potem zadzwonił po
policję. Policjanci po przybyciu na miejsce zdarzenia
zaczęli przesłuchiwać rolnika:
- Czy na pewno wszyscy byli już martwi?
- Niektórzy twierdzili, że nie, ale wie pan, jak politycy
kłamią.
Syn starej Zaguliny, Zenek, postanowił się w końcu
ożenić i na poważnie zająć się ojcowizną. Zaprosił do
siebie dziewczynę z sąsiedniej wioski i oprowadza ją po
swoim gospodarstwie. W pewnym momencie widzą ,
jak jedno z cieląt ociera się o nos krowy. Zenek zerka na
dziewczynę i zalotnie mówi:
- Chciałbym móc robić to samo.
Na to dziewczyna:
- No, to co za problem? Przecież to są twoje krowy.
We wsi zawsze było i jest do tej pory równouprawnienie. Jeżeli chłopa nie ma w domu, to musi go ktoś
zastąpić, bo zwierzęta jeść muszą, zboże skosić trzeba,
krowę wydoić też należy i wtedy, najczęściej, obowiązki przejmuje małżonka. Ale też zdarzają się niespodziewane sytuacje.
Sąsiadka Ambrożego z Jarost zagląda do niego na
podwórko, bo słyszy, jak gospodarz gra w południe na
harmonii.
- A gdzie to Ambroży wasza żoneczka?
- W komórce drzewo rąbie.
- No, jak to tak? Wy sobie gracie, a ona drzewo rąbie?
- Cóż poradzić, skoro ona nie umie grać na harmonii.
Tak więc uczcie się kochani, jak najwięcej możecie,
bo nigdy nie wiadomo, co się komu może w życiu przydać.

Dodam jeszcze, że większość opisywanych przeze
mnie wydarzeń i postaci jest fikcyjna, a wszelkie podobieństwa do rzeczywistości są przypadkowe i niezamierzone.

