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Moja terapia

Karolina Kowalewska

Trzeba coś stracić, by coś docenić.
Żeby odzyskać  trzeba się zmienić!
No właśnie trzeba coś docenić, żeby nie stracić czegoś ważnego.
Jestem w Ośrodku już prawie 11 miesięcy i przyzwyczaiłam się już być tutaj, ale
czasami to nie takie proste.
Gdy przyjechałam do Ośrodka to od razu starałam się o przepustki do domu, ale nie
było to takie łatwe, dużo płaczu i niecierpliwości siedziało we mnie.
Dopiero po równych 5 miesiącach dostałam swoją pierwszą przepustkę do domu.
Wtedy był to mój najlepszy dzień w życiu, przy okazji dostałam stałą przepustkę, więc
mogłam jeździć na kolejne wolne dni, było super spędzałam ten czas z mamą i bratem,
jak kiedyś.
Potem nagle coś zaczęło się ze mną dziać nie tak, bunt, nie chciałam nic robić, nie
miałam na nic ochoty. Wszystko miałam gdzieś, przez to straciłam coś najważniejszego.
Miałam ciężkie dni, złe humory, aż w końcu wybuchłam i powiedziałam nauczycielowi
przykre słowa, później przeprosiłam, choć i tak miałam konsekwencje. Nagana poszła do
sądu!
Pojechałam na ferie i w czasie nich dowiedziałam się od mamy, że sąd odebrał mi
przepustki. Śmiałam się i miałam to gdzieś, ale wracając już do Ośrodka zrozumiałam,
że to mój ostatni raz na tak długiej przepustce. Teraz długie chwilę będę spędzała z dala
od domu. Wiem, źle zrobiłam teraz zamiast cieszyć się, że pojadę do domu na święta, to
muszę zostać w Ośrodku. W sumie nie mam, co być zła na innych, bo sama sobie na to
zapracowałam. Zamiast jeździć do domu w wolne dni to muszę tu siedzieć, ale
przyzwyczajam się do tego, choć lepiej by było jakbym pojechała i ten czas spędziła na
spokojnie i z rodziną.
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