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Suferința colectivă poate să fie o piscină
unde să învățăm unii de la alții cum să
înotam. Și după ce obosim de la înot,
ieșim din bazin, ne uităm la degetele
încrețite și ne dăm seama că nu suntem
singurii. Cineva care suferă mai mult, sau
cineva căruia îi e mai greu nu înseamnă
că durerea noastră nu e reală, sau că
experiență noastră nu e validă.
A venit momentul să vorbim despre
durere cum vorbim despre plăcere!
Empatia se învață, și avem nevoie să
creștem și să educăm oamenii de lângă
noi (sau mai departe de noi), ce să facă
în situația în care nu mai putem nici să
ne ridicăm din pat de obosiți ce suntem
după războaiele din mintea noastră.
Avem nevoie de aliați!

Din dorința de a demistifica unele din
bolile mintale și de a atrage atenția
asupra importanței conștientizării lor,
a apărut SANA, un proiect online care
își propune să fie un spațiu de discuție
între actuali pacienți, foști pacienți, și
persoane care nu s-au confruntat cu
asta niciodată.
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În vara lui 2019, după ce am terminat facultatea, am plecat departe de București.
Am plecat să aflu cum să fac pace cu
mintea mea tulbure după anul trei de
facultate, tulbure după patru semestre
de împărțit o cameră de cămin, tulbure
după tratamentul pentru depresie.
După ce m-am mai pus pe picioare, am
început să întreb diferite persoane din
cercul meu, cum a fost pentru ele sau
pentru ei, războiul (sau războaiele) cu
mintea lor.

În acest număr, o mamă a scris despre
lupta fiicei ei cu afecțiunile mintale.
Ea dorește să rămână anonimă.

Teamă. Frustrare. Furie. Pumni vineți. Pereți
zugraviti in negru.
Asta e lumea fiicei mele de
ani, un copil căruia
oricât ai fi încercat, nu reușeai să îi ștergi zâmbetul.
Acum i-a dispărut de tot. Nici nu îmi amintesc cum
îi este râsul. În unele poze mai zâmbește, dar eu
citesc altceva în ochii ei.
Ana nu avea decât
ani când am lăsat in urmă tot:
familie, prieteni, viața așa cum o știam. M-am hotărât
să o rup dintr-un sistem care nu o proteja, când la
grădinița, s-a lovit la cap, și-a pierdut conștiența
iar eu am aflat ce s-a întâmplat doar pentru că
educatoarea nu îi curățase bine sângele uscat.
Mi-am dorit mai mult. Am sperat la mai mult. Și un
timp, așa a fost.
La ani făcea balet și se integrase perfect in grupul
de dans. La noua grădinița era tratată cu respect,
grijă și afecțiune. Dacă ziua de gradi ar fi avut
ore,
n-ar fi fost suficient. Apoi la
ani, am înscris-o la
teatru. Acum, la
ani, participă cu același drag.
Pot spune ca a ajuns singura normalitate din viața
ei. Acolo e încurajată sa fie ea însăși. Și mă bucur.
Îmi văd copilul așa cum îl știam.

Totul a început încet și sigur in ultimul an din școala
generală. Proiectul „Planeta Pământ” unde asfaltul
din curtea școlii a fost acoperit de legume și fructe,
aranjate cu grijă sub forma Pământului, a fost unul
din cele mai așteptate momente ale anului școlar
(an care a coincis cu Brexitul). După munca depusă
de cei mici, fotograful ziarului local începe aranjarea
lor în jurul planetei, când Ana este trasă deoparte și
i se spune zâmbind ,,Darling, nimeni nu te vrea în
poză acum că Brexitul s-a terminat’’.

La sfârșitul anului școlar, din
de copii, doar
au primit premii. Fiica mea, Bianca tot din România)
și Szymon (din Polonia) nu s-au numărat printre cei
de norocoși. Printre altele s-au acordat mențiuni
pentru cea mai ingrijită uniformă, cel mai frumos
zâmbet, și unul pentru bully-ul școlii pentru că în
ultimele luni nu a mai bătut pe nimeni. Nu a fost
acordat niciun singur premiu pentru rezultate,
muncă, efort, prezență. Prima întrebare din partea
Anei a fost ,,sunt urâtă?’’ A doua, ,,nu zâmbesc
frumos?’’ Apoi a urmat o afirmație care, pentru un
moment, am simțit că mă sufocă: ,,iartă-mă, mami,
că am fost așa și te-am dezamăgit’’. Evident, am
vrut să știu ce înseamnă ,,așa’’ pentru ea. ,,Așa’’
însemna cuminte, respectuoasă, că a învățat bine,
și că nu e suficient de frumoasă. Mi-a spus că i-a
fost rușine să vină acasă fără premiul cu care să
mă facă mândră. Atunci s-a instalat o tristețe care
în timp, a devenit musafirul nepoftit care a uitat să
plece.

A urmat apoi vacanța de vară, vacanță în care am
surprins-o de multe ori zâmbind în oglindă, încercând
să se tranforme în altcineva, cineva mai bun. Oricine
decât ea însăși. Zâmbetul sincer i-a dispărut treptat
și cel de fațadă l-a înlocuit. Se preface bine. Pentru
cineva care nu o cunoaște, ar părea cel mai fericit
copil din lume.

Am simțit că adulții din
școală sunt monștrii
sub măști de profesori
al căror singur interes este acela de a stirpa curajul,
de a tăia elanul, de a face orice posibil ca noile
generații să nu gândească, să nu pună la îndoială
tot ce li se servește de-a gata, să nu aibă opinii și
Doamne ferește, să nu aibă o voce. Am simțit că
sunt toți atât de focusați în a îi transforma pe elevi în
mici roboți ascultători, uitând de emoțiile, dorințele
și visele lor, niște omuleți cărora le suntem toți
datori cu o vorba bună, cu o încurajare, cu suport,
cu dragoste și protecție.
Ana s-a ridicat în timpul orei de matematică și
a cerut ajutor suplimentar. Da, nu e un geniu al
matematicii, dar nu îi lipsește voința și nici curajul
de a recunoaște când nu știe. Pentru toate acestea,
a fost ore trimisă în detenție, într-o clasa fără
căldură, unde s-a uitat literalmente la tavan pentru
că nu avea nimic de făcut. A fost pedepsită pentru
că a cerut ajutor. A doua zi, a cerut o întâlnire cu
directorul școlii.

Nu i-a fost acordată, dar în schimb, o zi mai târziu,
a fost ridicată în picioare de directorul căruia îi
ceruse ajutorul, și dată explemplu ca fiind cel mai
rău student al unei școli cu peste
de elevi.
Cei
de colegi s-au ridicat în picioare, spunând
că Ana nu a greșit cu nimic. Degeaba. Ironia făcea
ca pe peretele din spatele lui să fie poza fiicei mele,
împreună cu pozele altor câțiva copii cu mențiunea
,,cei mai buni elevi ai comunității noastre”.

Cererea mea de a avea
o întâlnire cu el s-a lovit de același refuz.

Ana a venit acasă cu pumnul vânăt. A lovit în perete
sperând că o va durea mai tare decât sufletul. Când
am întrebat-o ce simte, răspunsul ei a venit scurt:
,,nimic, sunt amorțită’’.
Am surprins-o jupuind cu mâinile goale vopseaua
de pe pereți. Unghiile îi erau rupte și în privire o
furie cum n-am văzut în ea niciodată. Mi-a cerut să
o las să își facă din dormitor un refugiu. Și-a vopsit
pereții în negru. Știu că poate negrul nu ajută la
starea de bine, dar aveam de ales între a îi oferi ce
are nevoie, a o susține și a-i respecta decizia și a nu
îi respecta dorința, în a o trata ca pe un copil fără
opinii.

Crăciunul a venit și a
plecat ca orice altă zi
goală și rece.
După, am ajuns la medic.

Programarea a fost făcută în sistem de urgență, fiind
vorba de un copil cu probleme emoționale grave.
În două ore de la apelul telefonic, eram în cabinet.
Ca niciodată, a cerut să vorbească cu medicul de
familie căruia i-a spus ,,dacă nu mă ajuți, mă omor”.
La
ani a fost diagnosticată cu anorexie pe sistem
nervos. Ana m-a întrebat dacă știam cât de crudă
e lumea asta și dacă da, înseamnă că nu o iubesc
prea tare. La
ani Ana plânge în somn. Fiecare
zgomot venit din camera ei, îmi îngheață sângele în
vene.

Ana, la fel ca mii de alți copii, trăiește într-o lume
în care e interzis să ai o voce, să simți, să întrebi, să
arăți că ești. Și da, copiii sunt pedepsiți dacă ies din
cutia lor mică. Aș vrea ca lumea să citească printre
rânduri, să se oprească o clipă și să vadă tristețea
dintr-o poză în care un copil râde. Ana are mii de
poze în care rade.

Se preface bine pentru
că așa a învățat că trebuie: să nu simți, să nu
pui la îndoială, să fii de
gheață, să taci.

Aștept cu nerăbdare ca sistemul ăsta stricat care
îmi spune „Ana are
ani, nici o grijă în lume” să
îi dea copilului meu zâmbetul înapoi.
Mi-e dor de Ana. De Ana mea veselă, care iubea
oamenii și viața. Depresia nu discriminează, nu
vede cu ochi de mamă și nu te ține de mâna ca un
prieten. Acum îmi repet constant ,,într-o lume în
care pot să fiu orice, o să aleg să fiu înțelegătoare.’’
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