YNTAŁPZEB KINZCĘISEIM/3 REMUN

bez
cukru

1202 ŃEZCYTS | ŹDÓŁ - AKSŃYZSUT RANOM
ŃEINŻELAZU IJCATILIBAHER I IIPARET ,AINEZCEL KEDORŚO

P E R I O D Y K
N I E U Z A L E Ż N I O N Y

BEZ CUKRU

STRONA 2

CZE

MONAR TUSZYŃSKA

!

PRZYJĘCI WKA

Jest trzeci numer! Ktoś by powiedział - "ale

INFORMACJE Z MONARU

dyfer!". Jeśli, drodzy Czytelnicy, zastanawiacie
się właśnie nad znaczeniem tego zwrotu, to

W naszej społeczności zawitały 2 kolejne

możemy przybić piątkę.

osoby, Martyna z Łęczycy i Hubert z Solca

Odkąd zacząłem

odwiedzać ośrodek próbuję zgłębić tę tajemnicę.

Kujawskiego.

Na ten moment wiem, że wiąże się to z sytuacją,
nawet osłupienie.
w

ogóle

nie

dziwi

i

życzymy

Ekipa remontowa podjęła się kolejnego

Piszę o tym, bo z tego samego miejsca chcę
że

Was

powodzenia!

która potrafi wprawić w pewne zdziwienie, czy

powiedzieć,

Witamy

trudnego

mnie

zadania,

tym

przypadku

konsekwentne pojawienie się trzeciego numeru.

fugowania

Członkowie społeczności to świetni, młodzi

łazienki. Całe przedsięwzięcie zajęło nam 2

ludzie,

tygodnie, ale było warto. Dziewczyny mogą

którzy

potrafią

angażować

się

w

różnorodne rzeczy z ogromnym entuzjazmem.

i

w

wykończeniówki

damskiej

się już pochwalić łazienką swych marzeń.

Jeśli jako nasi Czytelnicy chcecie pielęgnować
ten entuzjazm, to czym prędzej zanoście naszą

Nowy

gazetę babci, dziadkowi, cioci, wujkowi, mamie,

Rok

urodzin

tacie, chomikowi i komu tam jeszcze chcecie!

zaczął

wielu

się

osób,

od
jak

świętowania
do

tej

pory

zanotowaliśmy 4 imprezy, w tym uroczysty

A my tymczasem zapraszamy do lektury.

obiad dyrektora naszego ośrodka Piotra.

Arek Starzykowski
fot. Oliv

Nowy sposób na odkrywanie siebie! 100
pytań do… to

rewolucyjna

metoda

na

poznanie siebie nawzajem. Na pierwszy
ogień poszedł Miłosz, który odpowiedział na
wszystkie wymyślone przez nas pytania.
Koszmar z Ulicy Tuszyńskiej! Od 2 tygodni
musimy się mierzyć z ciachem na słuchanie
muzyki, który dostaliśmy jako konsekwencję
za nasze zachowanie. Na szczęście radzimy
sobie śpiewem i grą na gitarze.
Tekst: Rafał i Martyna
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Zacznijmy od tego czym w ogóle jest obtłumaczanie?Jest to szukanie na siłę, często totalnie bez sensu,
wytłumaczenia lub usprawiedliwienia zachowań, które są niezgodne z zasadami moralnymi, bądź
naszym sumieniem. Robimy to, by po prostu czuć się dobrze z samym sobą pomimo tego, że jest to
sprzeczne z naszymi postanowieniami. Jest to nic innego jak pójście na łatwiznę. Odpuszczamy sobie
wiele rzeczy takich jak : plany leczenia, funkcje i obowiązki. Zdarza się również, że obtłumaczamy nawet
kradzieże jedzenia z kuchni, by zaspokoić nasz głód. Są to zachowania typowo narkomańskie których nie
tolerujemy w Monarze. Jest to także warunek niewyleczenia. Oznacza to, najzwyczajniej w świecie, że
obtłumaczając różne rzeczy nie wygramy z naszym uzależnieniem, marnujemy czas w ośrodku. Jest to
oznaka braku szacunku do rówieśników i terapeutów. Narkomania jest ciężką chorobą i nie zawsze ją
dostrzegamy, a obtłumaczanie samego siebie jest ciężko zobaczyć.
~Mateusz

PROSZĘ SIĘ NIE TŁUMACZY !
MECHANIZM TŁUMACZENIA U OSÓB UZALEŻNIONYCH

fot. Oliv

Umysł narkomana to jedna wielka niewiadoma, nikt tak naprawdę nie wie co się w nim dzieje. Potrafimy
sobie wszystko wytłumaczyć, na wszystko znaleźć patent i rozwiązanie, które nie jest dobre. Wiem to z
własnego doświadczenia, wiele razy tak robiłem. Gdy brałem narkotyki i rodzice byli tego świadomi to
wracając do domu zachowywałem się normalnie, aby myśleli, że jestem trzeźwy. Wmawiałem sobie, że
skoro potrafię się normalnie zachowywać to nie jest to dla mnie złe. Gdy po pierwszej terapii, której nie
ukończyłem wróciłem do domu miałem plan na trzeźwe życie, znalazłem pracę i chodziłem na terapie.
Myślałem, że już mnie nic złego nie spotka, ale nadal miałem kontakt z toksycznymi osobami i to mnie
właśnie zgubiło. Któregoś dnia spotkałem się z kolegą, który nie brał już narkotyków, ale nadal był w
klimacie ulicznym. Miałem wtedy gorszy dzień i spotkanie zakończyło się narkotykami. Pamiętaj osoba
uzależniona nie może sobie ufać i otwierać furtek do starego życia!
~ Patryk
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WIGILIA W MONARZE

fot. Oliv
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MINI-REPORTAŻ
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas w roku.
Dla jednych bardzo radosny czas, dla drugich bardzo
ciężki. Z powodu pandemii nie mogliśmy udać się do
swoich bliskich, dlatego cała społeczność dała z
siebie dużo serca, by te święta były magiczne.
Przygotowania do Świąt zaczęły się tydzień przed
wigilią. Sami tworzyliśmy piękne dekoracje, które
ozdabiały cały dom. Wspólnie też lepiliśmy pierogi,

DZIENNICZEK UCZU

których było mnóstwo. Team kuchenny przyrządził
tradycyjne potrawy jak np. ryba po grecku czy śledzie

WSTYD

w dwóch wariantach. Nie zabrakło sałatki jarzynowej,

“Kochając marność, wstyd zbierzesz jedynie.” -

królowej stołu. Pracy było dużo, a większość z nas te

William Shakespeare

potrawy robiła po raz pierwszy. Mimo to wszystko

“Hipokryzja to wstydliwość łajdaka” - Demostenes

było przepyszne. W wigilię wielu uroniło łzy. Były to
łzy szczęścia dla tych, którzy nigdy nie spędzali świąt

Wstyd może być motywujący i demotywujący. Ja się

w gronie rodzinnym, a dla drugich łzy smutku, że nie

skupię na tym pierwszym.

ma przy nich najbliższych. Jednakże każdy z nas mógł

Wstydzimy się z wielu powodów np. zawiedliśmy

tego dnia porozmawiać z rodziną przez Skype. Dla

kogoś, wygłupiliśmy się przed ludźmi, zrobiliśmy coś

mnie największym prezentem było zobaczenie na

wbrew zasadom i wstyd jest nam się do tego

ekranie laptopa mojej narzeczonej i rodziny. Nie

przyznać . Ja w ostatnim czasie doświadczyłem

zabrakło wspólnego kolędowania. W pierwszy dzień

każdej z tej sytuacji. Jest mi ze wstydem ciężko, ale

Świąt

da się przeżyć, choć przez to ile go jest we mnie to

odpoczywaliśmy

przy

oglądaniu

serialu,

zajadając jak tradycja nakazuje, to co się zrobiło na

ciężej pracuje mi się nad sobą. Efekty tej pracy są też
słabsze.

święta. Główną atrakcją tego dnia były jasełka

Najważniejsze to się nie poddawać, choć czasem

przygotowane przez Patryka M. W tym dniu część

przez wstyd niemal do samego końca odwlekam to,

społeczności udała się też na Msze Św. W drugi dzień

co należy zrobić. Staram się korzystać ze sposobów

Świąt obejrzeliśmy razem film świąteczny, a później

na radzenie sobie z nim, rozmawiam o tym co czuję

odbyła się integracja Julki pt. „Taniec z gwiazdami”,

i nie trzymam tego w sobie, analizuję błędy i

do których przygotowaliśmy się kilka dni wcześniej.

wyciągam wnioski. Wstyd jest uczuciem, dzięki

Wylosowane były pary i style tańca. Było dużo

któremu uczymy się nie robić tego samego, wiemy

śmiechu i zabawy. Wszyscy świetnie się spisali. Gdyby

co czuliśmy w danej sytuacji i nie chcemy tego czuć

nie zaangażowanie całej społeczności w organizację

ponownie. Pomimo tego, że jest nam z nim ciężko

Świąt Bożego Narodzenia, te święta nie byłyby takie

to bez niego popełnialibyśmy dalej te same błędy

wyjątkowe. Na pewno zapadną w pamięci na długo.

bez żadnej refleksji.
Tekst: Maks

Tekst: Kuba
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Z PAMIĘTNIKA SOMITY

ZAPISANE W KADRZE ;)

SPODZIEWAJ SIĘ
NIESPODZIEWANEGO
Święta, święta i po świętach. My zakończyliśmy je
w nienajlepszy sposób. Mianowicie znaleźlismy
narkotyki na parapecie w pralni. Mało, bo mało,
ale każdy się zastanawiał nad tym jak one się tam
znalazły.

Był

podejrzewał

kipisz,

dochodzenie,

każdego.

Jednym

każdy
słowem

straciliśmy zaufanie do siebie. Wielu z nas bardzo
to przeżyło i czuliśmy się zagrożeni, że narkotyki
moga być tak blisko. Lekcja z tego płynie taka, że
jeżeli chcemy podjąć walkę z narkotykami i nie
mamy pokory do przeciwnika, lekceważymy go
to

nie

mamy

zaakceptujemy,

z

nim

szans.

że

jesteśmy

Jesli

jednak

bezsilni

wobec
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używek i będziemy je omijać szerokim łukiem, to
będziemy zdrowymi i szczęśliwymi ludźmi.
Tekst: Patryk Z.
fot. Oliv
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TERAPIA INDYWIDUALNA
WYWIAD Z TERAPEUTĄ MAĆKIEM ABRAMCZYKIEM
fot. Oliv

nieuzależnieni mają z tym problem. Co Ci pomogło w zmianie

Z Maćkiem rozmawia jego energiczny podopieczny - Dominik
Rynduch. Ponoć Dominik miał od dłuższego czasu niecny plan,
żeby zamienić się w terapeutę Maćka.. Czy mu się to udało?
***

siebie?

M - Mi najbardziej pomogła miłość do mojego syna oraz determinacja.
Chciałem być dobrym ojcem, a żeby być dobrym ojcem musiałem być
zdrowym i szczęśliwym człowiekiem.
D - Najzabawniejsza sytuacja z twojej terapii?

Dominik - Cześć Maćku. Kto jest dla Ciebie w życiu ważny?

Maciek - Mój syn, moja dziewczyna.
D - To tyle?

M - To ta w toalecie?
D - Nie, w twojej terapii (haha).

M - A co liczyłeś że wymienię Ciebie? (śmiech)
D - Trochę tak (haha). Jesteś terapeutą z powołania - co sprawia Ci

M - Pojechałem z dwoma innymi pacjentami przewieźć kury z działki, nie
mogliśmy tej działki znaleźć i musieliśmy wracać autobusem z 5 kurami
w worku na śmieci a one się rozbiegły po autobusie
D - Teraz trochę trudniejsze pytanie. Jak radzisz sobie z trudnymi

największą satysfakcję w pracy?

M - Dawanie konsekwencji mojemu podopiecznemu Dominikowi.
D - Wiedziałem! Czyli w jakiś sposób jestem ważny (śmiech)

emocjami?

M - Mogę spełniać w ten sposób swoje sadystyczne pobudki.
D - Najzabawniejsza sytuacja z pracy terapeuty?

M - Chodzę raz w tygodniu na terapię, dużo o nich rozmawiam, sporo
czytam i wykonuję sporo treningów psychologicznych.
D - Czyli dużo pracy nad samym sobą i dużo zaangażowania w

M - Jak skorzystałem z toalety i okazało się że nie ma papieru, a nikogo
nie było na domu.
D - Nie powiem, miałem nastawienie że będzie to coś

samego siebie. Co Twoim zdaniem ma największy wpływ na trzeźwe
życie?

niesamowitego, ale jest to coś takiego, co każdemu się może

M - Nie wiem jak ugryźć to pytanie. Jakieś pytanie pomocnicze?
D - Nie (śmiech).

zdarzyć. Pewnie niewielu z naszych czytelników wie że sam miałeś
problemy z używkami. Jak wygląda teraz Twoje życie?

M - No co ma największy wpływ na trzeźwe życie? No trzeźwość!
D - Jakieś ostatnie słowo?

M - Praca, dom, syn, dziewczyna, szkoła, praca, praca.
D - Ooo... Ty się uczysz?
M - Tak, studia psychologiczne, aktualnie
nadzywczajnym, a robię teraz profesora.
D - To są jakieś wyższe?

jestem

M - Pozdrawiam serdecznie. Życzę wszystkim szczęśliwego Nowego
Roku. (Tu pada nieartykułowany zwrot) Będziecie to wysyłać do
rodziców?
D - Tak.

profesorem

M - Najwyższe. (powiedziane z dumą)
D - To profesor nadzwyczajny nie jest lepsiejszy?

M - Pamiętaj, że masz problem z utrzymywaniem zdrowych granic i to
będzie rozliczone. (śmiech)
D - Byłby to fajny gag.

M - Nie, zwykły jest lepsiejszy.
D - O, to nie wiedziałem, że mam takiego zdolnego terapeutę? Co

M - Przynajmniej jest to szczere. Co ja Ci będę mówił, jestem z Wami
duchem i sercem. Pierwsze 12 h dyżuru jestem duchem i sercem,
następnych 12 już tylko duchem, a ostatnie 12 to już tylko
(nieartykułowany zwrot).
D - Dziękuję serdecznie.

było Twoim największym problemem w terapii?

M - Kurde, trudno powiedzieć. Najtrudniejsze było zaakceptowanie
samego siebie.
D - Większość z
nas ma takie problemy. Nawet ludzie
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GŁOS SPOŁECZNO CI
Wiecie może jak jest poczuć, że walczy się ze sobą w dobrej wierze? Wiecie, ile radości sprawia
poczucie że coś ze sobą robimy? Czy wiecie jak to jest siebie lubić? Wiecie jak jest coś zepsuć? Mieć
poczucie ze wszystko jest bez sensu po raz xxxxx enty? Wiecie co daje terapia? Ja wiem.
Przyjechałam do Monaru w ogóle nie zdecydowana na leczenie. Decyzja podjęta raczej dla kogoś, niż dla siebie. Poznałam
społeczność terapeutów i to już było wielkie wow. Brak wiary w siebie, brak wiary w terapię, brak wiary że można nie ćpać. Nie
wierzyłam w nic. Wiem jedynie że od początku bardzo chciałam coś zyskać.Nie wiedziałam nic, a żeby zrozumieć że się da, to
trzeba do tego samemu dojść. Piąć się na szczyt chodź nie masz już sił. Nie chce ci się. Nie wierzysz że gdzieś tam jest koniec, że
gdzieś tam czeka nagroda w postaci wiary w siebie. Może jakiegoś rodzaju spokoju albo ewentualnie pochwały - “Jula, coś jednak
się zmieniło”.Jestem tu 7 miesiąc i dopiero niedawno poczułam że to wszystko da się osiągnąć. Za mną wiele pracy, a przede mną
jeszcze więcej. To też już rozumiem - że nie da się inaczej. Ja sama wybrałam chorobę śmiertelną i śmiertelnie niebezpieczną „przeszłość wiele wyjaśnia ale niczego nie usprawiedliwia””W końcu czuję, że da się żyć inaczej. Choć nie zawsze szczęśliwie, to w
zgodzie ze sobą. Chodź nie łatwo wziąć za siebie odpowiedzialność, to kwestia determinacji.Czujesz wewnętrzne szczęście które
cię wypełnia i nie tylko wtedy gdy jest dobrze, lecz również wtedy gdy wszystko się sypie, a ty w środku potrafisz siebie docenić.
Wiedzieć, że coś zrobiło się źle, ale też że możesz zrobić dobrze parę innych rzeczy. Naprawić to co zepsułeś i zacząć działać. Twoje
paliwo wówczas to ty sam.Czy wierzę w cuda ? Nie. Wierze w siebie, czując wreszcie, że jestem coś warta. W wielu momentach
zadziwiam siebie sama. Kiedyś gdy coś się waliło mi na głowę, uciekałam i poddawałam się. Dzisiaj potrafię powiedzieć sobie „kurna, Julka nad czym się rozdrabniać - walcz dalej!”. Do tego to uczucie gdy czujesz, że co by się nie wydarzyło to jakoś sobie
poradzisz . W tym momencie chcę się zatrzymać i pokazać wam jak zgubne potrafi być taka pewność.Ostatnio przy tzw.
somowaniu rzeczy (przeszukiwaniu) u jednej z koleżanek znaleźliśmy resztki narkotyków. Powinniśmy bezwzględnie wezwać
terapeutę, zaczekać, aż zjawi się na miejscu i zadecyduje co dalej.Stało się jednak inaczej. Wyłączył nam się mózg totalnie.
Schowaliśmy to w takie miejsce, by nikt tego nie zobaczył - oczywiście dla bezpieczeństwa innych. Prowadziliśmy przeszukanie i
swoje obowiązki dalej, a ja nie odczuwałam nic szczególnego prócz chwilowego strachu. Kolega stwierdził że zaraz wróci bo źle się
czuje i wyszedł. Nie pomyślałam przez moment, że nie powinnam zostać z tym sama, a sytuacja przestała być jasna. Moją głowę
ogarnęło szczęście, radość i optymizm. Pomyślałam sobie, że jeszcze niedawno, by mnie to rozwaliło - chciałabym to wziąć, a teraz
siedzę od tego metr i nawet nie mam potrzeby na to patrzeć. Czułam, że nic złego się nie stanie, bo jestem silna.Po chwili przyszedł
z powrotem kolega. Opowiedział mi że poczuł się źle, czując ucisk w klatce piersiowej. Uznałam, że sytuacja jest opanowana i
temat ucichł. Sylwia podjęła dalsze działanie bez terapeuty (jest neofitką która skończyła terapię i ma takie prawo ). Pomogłam jej i
byłam zadowolona z siebie .Czy dobrze zrobiłam? Byłam przekonana że tak. Zapomniałam o bożym świecie, zapomniałam o
pokorze do nałogu. Szczerze to nawet nic nie powiedziałam terapeucie czy innym somitom. Nie chodziło o żadne układy, czy o
chęć ukrycia czegokolwiek - to po prostu było wyłącznie oddziaływanie obecności narkotyku na myślenie narkomana... Mijały
godziny, a ja, jak gdyby nigdy nic, niczym nie przejęta, robiłam swoje. Poszłam po gazetę żeby przygotować wiadomości. Poszłam
na siłownię, rozmawiałam z Patrykiem, odprowadziłam Oliwię na poradnię na rozmowę. Pomiędzy tym wszystkim zdążyłam
zapomnieć o kluczach do których nikt oprócz somitow nie ma prawa mieć dostępu. Będąc za nie odpowiedzialna zostawiłam je na
chwilę, na stoliku w pokoju. Zapomniałam jeszcze o paru kwestiach, do których nie powinnam sobie dawać przyzwolenia. Te
sytuacje powinny dać mi jakiś znak, powinna się zaświecić jakaś lampka - Jula, coś jest nie tak. Byłam bardzo rozkojarzona, ale w
dalszym ciągu nie dochodziło do mnie co się stało wcześniej. Nie łączyłam faktów ze sobą i nie czułam, żeby stało się coś złego. Do
momentu spotkania SOMu wieczorem - czyli 8 godzin po całym zdarzeniu.
Zaczęliśmy rozmawiać z terapeuta jak zawsze o wszystkich zdarzeniach wtedy uświadomiłam sobie co się stało. Jakie znaczenie
ma ta sytuacja z rana ze znalezionymi narkotykami... Rozwaliło mnie to, a jednocześnie wszystko się zaczęło składać w całość. To
było jak strzał cegłą w głowę. Obudziłam się jak by z letargu i fikcji. Uświadomiłam sobie po raz kolejny że to że sobie radzę w
takich sytuacjach i nic nie zażywam NIE OZNACZA że choroba jest poza mną. Zaczęłam jasno widzieć co źle zrobiłam i jak
powinnam postąpić. Wezwałam społeczność. Wszyscy z minutę na minutę byli coraz bardziej poruszeni. Czułam od nich dużo
wsparcia. Mimo że byli na mnie źli to wiedziałam, że to w dobrej wierze. W takich momentach serio czuję siłę
społeczności.Siedziałam rozwalona jak nigdy dotąd na tej sali i wsłuchiwałam się w to co chcą mi powiedzieć ludzie. Do tego był
tam młodszy kolega Maciek - zachowaliśmy się we dwoje podobnie. Nie wiedzieliśmy co ze sobą zrobić. Głupio mi że nie zadbałam
o niego i siebie w normalny przyzwoity sposób. Myślę że on czuł się podobnie - przeprosił mnie wrażliwy chłopak.W trakcie tego
wszystkiego czułam się jakbym była “nagrzana”. Dostałam szczękościsku, a co gorsze Natalia stwierdziła że dziwnie się zachowuje.
Odpowiedziałam jej że tak samo dziwnie się czuję. Na sali społeczności wyzionęłam z siebie ducha - nie miałam totalnie siły.
Najbardziej chciałam chyba uciec w sen. Ale wiecie co w tym wszystkim najlepsze ? Że nie chciałam uciekać w narkotyki.

***
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Mimo tego co się zadziało dalej miałam jasną decyzję, że ja już nie chce żyć jak kiedyś. Nie chce brać .Gdy człowiek złapie parę
pozytywnych momentów w terapii, powalczy o siebie, wyjdzie z paru „dramatów”, za każdym razem czując szczęście i motywację
to będzie chciał tego więcej. Przynajmniej ja tak mam. Mam rodzinę która mnie kocha. Narobiłam im krzywdy, bo miałam
zaburzone wszystkie wartości. Ciągle myślałam że jestem sobą, że panuje nad tym itd. A to nie była prawda. Dopóki tego nie
zacznie się zmieniać w sobie, to żyje się w wielkiej fikcji. W każdej sferze - związki, relacje, mobilizacje w życiu. Brakuje pokory,
której później uczymy się od podstaw. W przypadku rodziny często zatracamy wszystkie swoje wartości myśląc że jak 1 raz na ruski
rok ustąpimy pierwszeństwa babci z autobusu, to jesteśmy bohaterami To straszne kiedy czujemy się z tym dobrze myśląc sobie
„kurna tak się źle czuje, wymiotować mi się chce, ale ustąpię jej wtedy będę wielki”.Moja spirala wyglądała tak: biorę, bawię się,
zaczynam się źle czuć, dalej biorę, ledwo chodzę, nie mogę spać, cierpię, doprowadzam się do stanu nieważkości i gadam bzdury,
śmieje się, usypiam, wstaję, kombinuję, kłamię , kradnę i od nowa biorę... Człowiek zatraca się i nawet jeżeli w 10% ze 100 % te
dziesięć to dobra zabawa, a reszta, czyli 90% to ból płacz krzyk szał smutek przygnębienie pesymizm kłótnie zatracanie siebie to i
tak człowiek wybiera te 10 % i dalej w to brnie myśląc „kurde tym razem będzie inaczej”. Włącza się też mechanizm iluzji i
zaprzeczeń czyli np: na moim przykładzie tłumaczenie sobie samemu. Potem na przykład sytuacja z Mamą gdy mówi że jestem
ćpunką -„ mamo ja sobie z tym radzę ja nie daje w żyłę jak inni, mam to pod kontrolą, nie martw się„Jest też sytuacja w której tak
chce się grzać że aż zaczynasz szukać powodu jakiejś szpileczki która sprawi że stwierdzisz „mogę bo…” Wywoływanie specjalnie
kłótni z dziewczyna czy chłopakiem czy z rodzicami tylko po to by potem powiedzieć „musiałam się nagrzać bo mam dosyć tych
kłótni z tobą nie daje rady„. To chore co nasza głowa myśli albo raczej jak bardzo nie myśli.Podobno mistrzowie znajdują to miejsce
co ja czyli np Monar. Z nałogu wychodzą mistrzowie świata. Póki co jestem jedną z nielicznych która ma to szczęście iw jakimś
sensie czuje się wybrana. Czuję że coś nade mną czuwa . Oczywiście jeszcze mistrzem świata nie jestem ale mam zamiar być i do
tego dążę.Terapia zmienia człowieka jeżeli jest w niej uczciwy i sumienny. Możemy stać się lepszą wersją siebie nawet z przed
czasów grzania. Terapia daje to ze człowiek ma większa świadomość siebie i potrafi nad sobą panować - rozumie siebie dużo
bardziej. To co mnie spotkało to istny cud ,a co lepsze zależny ode mnie.Na koniec dodam że do ośrodka przyjechałam ze względu
na dziewczynę która kochałam, a przynajmniej wtedy tak myślałam. Iluzja uczucia to jest niewyobrażalny smutek w niektórych
momentach, gdy uświadamiamy sobie parę rzeczy (tych prawdziwych które istnieją bo są trzeźwe). Teraz tylko szkoda mi ze nie
mogę jej pomoc z tego wyjść ale taką drogę wybrała sama. Tymczasem tu w ośrodku jest moje miejsce w którym czuję się
bezpiecznie. Nie boję się, mam parę wartościowych relacji które mnie tu trzymają. Jedną z nich jest Sylwia. Pojawiła się nagle ale
od zawsze była prawdziwa i chyba utrata takiej jednej prawdziwej i autentycznej osoby boli dużo bardziej niż utrata miliona
fałszywych zakłamanych relacji w których liczy się grzanie. W ośrodku jestem od 08.06.2019 r i naprawdę bawię się świetnie na
trzeźwo. Śmiech do łez na trzeźwo. Smutek i płacz na trzeźwo. Miłość na trzeźwo. Relacje na trzeźwo. To naprawdę “uzależniające”
- tylko ze w ta normalna stronę. Mój wiersz na kolejnej ze stron próbowałam przypasować do tego co napisałam tutaj .~
Pozdrawiam serdecznie wszystkich, a szczególnie rodziców swoich dzieci które są ze mną w ośrodku Monar i walczą.
~Julia

***
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Mieli piękne oczy, szkoda, że tak smutne,
gdy łzy codziennie przytulały poduszkę.
Byli pogubieni, jak dzieci we mgle,
a szukając drogi zgubiły i siebie.
Myśleli, że kochali, a tylko kłamali,
bo gdy świat się walił oczy zamykali.
Trzymali się za ręce, ale nie siebie nawzajem,
a to co nazywali szczęściem, było spadaniem.
A mieli być wielcy, lecz nie ma ich wcale
i tak mi się zdaje, że gdzieś to słyszałem.

***

Przyjacielu, ja też jestem smutny i
wiem jak boli samotny spacer ulicami
miasta w środku nocy. Wiem jak
brzmi śpiew ptaków nad ranem po
bezsennej nocy. Wiem jak powoli
płynie

czas,

szukając

uśmiechu.

Wiem jak ciężko wstać, gdy nie ma
już dokąd pójść i wiem jak to jest, gdy
boli już nawet oddech, a inni tylko
mówią to minie, spokojnie

MONAR TUSZYŃSKA

***
Widziałam błękit nieba i zieleń traw, przeplataną czerwienią maków.
Widziałam galaktyki, mroczne krainy i bramy nieba. Widziałam krew na
rękach, puste oczy i twój słodko gorzki uśmiech. Widziałam więcej niż
każdy, a czułam najmniej ze wszystkich. Łzy leciały mi po policzkach, a
ja się śmiałam. Świat się walił, a ja tańczyłam w deszczu, śpiewając, że
deszczu nie ma. I przepadłam, razem z tym moim beztroskim
śmiechem i kilkoma marzeniami.Zostały tylko gdzieś rozrzucone
skrawki mnie w uliczkach, koronach drzew, a jeden w twojej dłoni,
więc nie zgub mnie przypadkiem.
***
W górę patrzę ... tylko patrzę
Widzę wszechświat ... tylko widzę
Chce nie mogę ... w sidłach jestem
Tak bym chciała odlecieć
W dobrą stronę światła
W net się nie poderwę
poplątana jestem
W gwiezdnej przestrzeni
Leżę na ziemi i myśleć próbuje
Wszystko poza mną
Tak bym chciała tam iść
A nie mogę tam być
Wstaje, muszę, czuje
Biec nie mam siły jeszcze
Idę tam w nieznany świat
To lepsze niż znane mi piekło
Upadek przeszkoda
ból i cierpienie
mam dalej natchnienie
Pod górę się pnę
Niczym ślimak tak mały
Nie osiągalne ...a jednak
Kolory widzę lecz wstydzę się wstydzę...
Głowę mam w gorze... Bardzo się boje
bo walczę o swoje

***
Co się stało z tamtym ()światem
Czy ten widok jest gdzieś we mnie
Czy jak patrzę to coś widzę?
Tamte chwile są jak wiatr
Nie powrócą przeminęły
A ramiona są jak żagle
To co chwycą to jest ich
Czy z tęsknoty da się umrzeć
Czy to głowa figle płata
Ile jeszcze pytań zadam
Ile jeszcze będę płakać

Wiersze: Oliwia i Julia

KRZYŻ WKA Z TUSZY SKIEJ
1. Kuzyn Domestosa
2. Przymusowe wykonanie
wyroku sądowego
3. Nauka badająca dziedziczność i
zmienność organizmów
4. Wulkan we Włoszech
5. Pasta z ...
6. Założyciel Monaru
7. Wygrał Turniej 4 Skoczni
8. Owocowy lub warzywny
9. Taniec towarzyszki (el xxxxx de
la Roxanne)

Krzyżówka: Rafał

***
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ALL THE BEST

FILOZOFIA

ŻYCZENIA Z MONARU
Nowy

Rok

kojarzy

się

z

nowymi

początkami. Ja 2021 rok rozpoczęłam
w nowym domu, z nową rodziną i
nową perspektywą na życie. Drogi
czytelniku, Tobie życzę, abyś nie bał
się zmian i wychodzenia ze strefy
komfortu. Wejdź w coś, zaangażuj się,
a

potem

odpuszczaj.

najważniejsze

-

Rozwijaj

szukaj,

się,

nie

popełniaj błędy, a to wszystko w
zgodzie z samym sobą. Trudne? Tak,

"Jestem tutaj, ponieważ nie mogę już
dłużej uciekać od samego siebie.
Tak długo będę uciekał i bał się,
dopóki nie odważę się zobaczyć siebie
w oczach i sercach innych.
Tak długo będę uciekał i bał się,
dopóki nie podzielę się z innymi
swoimi tajemnicami.
Jeżeli nie zaufam innym będę sam.
Tylko w tym miejscu będę mógł
zobaczyć siebie jak w zwierciadle.
Tylko tutaj nie muszę być gigantem z
moich marzeń i karłem z moich
strachów.
W tym domu jestem cząstką
społeczności dzieląc z moimi
rówieśnikami cele i codzienny trud.
Zapuszczając tu korzenie mogę
rozwijać się i tworzyć nie będąc już
dłużej samotnym.
Pomagając innym mogę też odnaleźć
siebie."

ale damy radę. Powodzenia Nati.
***

C H C E S Z

Z A C Z Ą Ć

T E R A P I Ę ?

Do Ośrodka przyjmowani są pacjenci uzależnieni od wszystkich substancji

psychoaktywnych. Program przeznaczony jest dla osób pełnoletnich między 18 a
30 rokiem życia. Mile widziane doświadczenie w terapii.

Przyjęcia realizowane są w godzinach 10.00-14.00 od poniedziałku do soboty.
Przyjeżdżając do ośrodka należy przywieźć: dowód osobisty, skierowanie do ośrodka
(wydawane jest przez lekarza pierwszego kontaktu lub psychiatrę), kartę informacyjną z
oddziału detoksykacyjnego lub zaświadczenie od lekarza z informacją, że osoba
przyjmowana nie wymaga detoksykacji, zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym,
Multi Test domowy do wykrywania narkotyków w moczu x 1.
Inne ważne informacje: Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren ośrodka substancji

psychoaktywnych, odzieży oraz symboli promujących używanie substancji
psychoaktywnych, przemoc lub nietolerancję. Osoba przyjeżdżająca do ośrodka nie
może być pod wpływem substancji odurzających.
W ośrodku obowiązuje abstynencja narkotykowa i alkoholowa.
W ośrodku obowiązuje zakaz agresji i szacunek dla cudzej własności.
W ośrodku można palić papierosy tylko z akcyzą. Bardzo uprzejmie prosimy, aby osoby
które przyjeżdżają do Ośrodka wszystkie sprzęty elektroniczne zostawiały w domu.
Dziękujemy! Telefon kontaktowy w sprawie przyjęć 505-813-966, czynny od
poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00 ( jeżeli nie odbieramy telefonu, prosimy o

wyrozumiałość - na pewno ktoś z nas do Państwa oddzwoni na numer, z którego do nas
dzwoniono). W sprawach pilnych prosimy o kontakt z terapeutą
dyżurującym na numer 42 6464012.

/monarlodz

monartuszynska.pl
monarlodz@gmail.com

42 646 40 12

R E D A K C J A
Zespół: Julka Bujnowicz | Rafał Szwed | Oliwia Klucznik
Maks Depa | Dominik Rynduch | Patryk Zwoliński | Patryk
Maroszek | Martyna | Kuba Majewski | Mateusz Błyszuk
Natalia Zientkiewicz | Michał Żebrowski
***
Opieka psychologiczna: Basia Tokarska
Skład: Arek Starzykowski

***

