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V S T O P
Pred vami je tretja številka časopisa »IZHOD v skupnost«. Tema tokratne številke je upanje, saj je slednje v negotovih časih nujno.
V rubriki AUTSAJDERJI lahko preberete, kako je
biti na robu pa vseeno ne izgubiti upanja, v rubriki ŠTORIJE objavljamo nadaljevanje romana »Psihiatrična država na sončni strani Alp« Črtomirja
Clonskega, v rubriki POEZIJA se lahko potopite
v poezijo stanovalcev Doma na Krasu, v rubri-

ki STROKOVNI ČLANKI pa Patricija Stariha piše o
razliki med socialnim in medicinskim modelom.
V kolumnah z vami delimo razmišljanja stanovalcev in zaposlenih o soncu, o življenju z nalepko,
o obupu in upanju ... Tokrat objavljamo tudi dva
stripa naših stanovalcev.
Vabljeni, da z nami vstopite v tunel in se sprehodite do svetlobe.
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P R O J E K T
Trenutno tako v Domu na Krasu kot tudi po celotni Sloveniji diši po upanju. Upamo, da bo cepivo
počasi prineslo svoje in da bodo izzivi povezani
s koronavirusom počasi postali stvar preteklosti.
Upamo, da se bodo počasi odprla vrata zavoda in
da bomo zopet lahko prešli v običajno življenje.
Ob tem pa se dogajajo tudi prvi večji premiki v
smeri preobrazbe zavoda.
V zavodu se začenja proces teritorializacije. Da bi
lahko delovanje zavoda potekalo nemoteno in da
bi oskrbo lahko zagotavljali nemoteno, moramo
planirati s pogledom daleč v prihodnost. S tem
namenom bomo v zavodu vzpostavili območne
time, kot bodo organizirani po preobrazbi. Zaposleni, ki bodo delali na istem območju, bodo že
sedaj premeščeni v iste time in stanovalci se bodo
postopoma preselili skupaj - kot bodo kasneje
skupaj v stanovanjih.
Teritorializacija pa hkrati pomeni tudi prve priprave na preselitve. Organizirali bomo delavnice normalizacije in izvedli Hitro oceno potreb in storitev
(HOPS). Z vsemi stanovalci bomo naredili osebne
načrte, s pomočjo katerih bomo lahko razbrali njihove cilje in potrebe, kako si želijo živeti in kaj jim
v življenju največ pomeni.
Normalizacija je koncept, ki si ga je 60-tih letih
prejšnjega stoletja zamislil Wolfensberger, ko je
med prvimi razmišljal, kako življenje v institucijah kar čim bolj približati navadnemu življenju.
Njegov pogled je bil predvsem rehabilitacijski in
medicinski, a je prispeval pomemben razmislek o
življenju v instituciji. Poudarjal je normalno in si
želel normalnega življenja tudi za stanovalce različnih ustanov. Njegovo idejo lahko predstavimo s
primerom, da je pomembno ne zgolj, da človeka
po poškodbi naučimo zopet hoditi, pač pa tudi,
da mu omogočimo rehabilitacijo, ki bo omogočila, da je njegovo gibanje čim bolj normalno (da na
primer ne šepa). Brandon, čigar ideja normalizacije je najbolj razširjena dandanes, je idejo nadgradil in zavrnil idejo normalnosti. Normalno namreč
lahko definiramo zgolj kot povprečje, ljudje pa
nismo povprečni. Njegova ideja o normalizaciji je
torej, da imajo ljudje čim več možnosti, ki jih imaIZHOD
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mo ljudje, ki ne živimo v instituciji. Sprašuje nas
ali lahko človek izbira, kdaj se odpravi spat, lahko
izbira kdaj in kaj ima za kosilo, ali se ima možnost
vključevati v društva in hoditi na dogodke, ima
možnost spoznavati nove ljudi…
Z delavnicami normalizacije bomo v zavodu
razmišljali o našem življenju in o življenju stanovalcev zavoda in skušali preko delavnic narediti
majhne premike, ki bodo širili možnosti prebivalcev Doma.
Hitra ocena potreb in storitev je kratka raziskava,
ki je namenjena predvsem temu, da ugotovimo
kakšne so potrebe naših stanovalcev, pa tudi kakšne so potrebe ljudi z duševnimi težavami, ki
živijo doma. Pogovarjali se bomo z uporabniki,
predstavniki občin in centrov za socialno delo, z
nevladnimi organizacijami na področju duševnega zdravja, svojci itd. in skupaj odkrivali potrebe,
kateri odgovori že obstajajo in katere storitve v
skupnosti manjkajo.
Želimo si namreč preseči zidove institucije in z
novimi storitvami omogočiti čim več ljudem, da
ostanejo v domačem okolju.
V pomladi začenja s cvetenjem tudi proces preobrazbe zavoda, vsi pa si želimo, da se tudi razcveti
in ne bo posledica zgolj alergija na cvetni prah.
Anže Trček
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STROKOVNI ČLANKI
PATRICIJA STARIHA : PREMIK OD MEDICINSKEGA K SOCIALNEMU
MODELU OBRAVNAVE DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Model pomeni ustaljen način gledanja oziroma
delovanja na določen pojav s točno določenega
zornega kota. S tega vidika je vsak model pomanjkljiv in pristranski, saj pozornost usmerja samo na
določene dejavnike in s tem zanemari druge, prav
tako bistvene. Zaradi tega je potrebno poznavanje različnih modelov in kombiniranje le-teh na
podlagi ciljev, ki smo si jih zastavili, da bo izid čim
bolj ugoden za posameznika. (Lamovec, 1995)
Ločimo medicinski, lahko bi rekli tudi institucionalni, in socialni oziroma skupnostni model
obravnave duševnega zdravja. Med seboj se razlikujeta v dojemanju nastanka duševne stiske, in
IZHOD
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kar je še bolj bistveno, v metodah, ki jih strokovnjaki uporabljajo za zdravljenje, okolje, v katerem
zdravljenje poteka, in sredstva, ki se pri tem uporabljajo. (Flaker, 2012a) Poznamo še individualni
oziroma psihoterapevtski in plemenski model,
slednji bi lahko rekli, da je oblika socialnega modela. (Flaker, 2012a, Lamovec, 1995)
Najbolj razširjen in prepoznan je medicinski model. Ta pristop se uporablja v psihiatričnih institucijah. Usmerjen je le v negativne vidike duševne
stiske in jo označuje kot bolezen, ki je posledica
notranjih, psihofizičnih sprememb v telesu, ki odstopajo od normativov. (Lamovec, 1995) Takšna

usmerjenost nam ne pove prav dosti o posamezniku in o težavah, s katerimi se sooča, s tem pa
zanemari kontekst nastanka stiske. (Škerjanec,
2010) Zdravljenje, ki sledi medicinskemu modelu, poteka s strani psihiatrov in medicinskega
osebja v fizično zavarovani psihiatrični bolnišnici.
Strokovnjak je tisti, ki ve, kaj je najboljše za posameznika, zato le-ta v proces ni aktivno vključen.
Najpogosteje uporabljena metoda zdravljena je
s pomočjo psihofarmakov, poslužujejo pa se tudi
telesnega oviranja s pasovi, zapiranja v izolacijske
sobe (še bolj omejeno gibanje, kot je že v instituciji) in hormonske terapije. (Lamovec, 1995) Namen takšne obravnave je rehabilitacija oz. odpravljanje deviantnosti, kar pomeni prilagajanje na
družbeno normativno življenje. (Škerjanec, 2010)
Medikalizacija in zapiranje ljudi s težavami v duševnem zdravju je neustrezen način zdravljenja,
ker vzrok za težave išče na napačnem mestu, raje
znotraj posameznika kot v družbi. Utemeljitev te
kritike temelji na dejstvu, da je treba razlikovati
med boleznijo in oviro ter pojmov ne enačiti med
seboj. Nekatere bolezni lahko imajo posledice
onesposobitve in veliko oseb z oviro zboli v različnih točkah v življenju. (Oliver, 1990)
Medicinski model torej ne pomaga posamezniku
pri vključevanju nazaj v njegovo socialno okolje
in mu omogoča napredka, temveč samo poskuša
pozdraviti njegove simptome in kvečjemu napredek zavira. Poznamo še druge modele, ki so bolj
naravnani k iskanju rešitev v skupnosti; takšen na
katere se opira dezinstitucionalizacija.
Socialni model je tisti, ki posamezniku omogoči življenje v skupnosti, kjer se mu zagotavlja potrebna podpora za kvalitetno življenje. V pristopih in
metodah dela se razlikuje od medicinskega v tem,
da poskuša biti bolj vključujoč in etičen. Bistvena
razlika je že v samem poimenovanju in v iskanju
dejavnikov, ki vplivajo na nastanek duševne krize,
kot to poimenuje avtorica. Socialni model pripisuje vzroke neposrednemu življenjskemu okolju
posameznika kot tudi družbi, ki ustvarja socialne
in ekonomske presije. (Lamovec, 1998).
»To, kar v medicinskem modelu označujejo za
'duševno bolezen', je v sociološkem smislu učinek
interakcije med vedenjem posameznika in odzivom okolice nanj.« Lamovec (1998: 31) Škerjanec
(2010) dodaja, da so vzroki za izključenost oseb

s težavami v duševnem zdravju ali katero drugo
oviro v načinu organiziranosti družbe, ki stremi k
idealom popolnega psihofizičnega stanja.
To lahko dobro argumentiramo s primeri obravnavanja duševne motnje v družbi, ki živi v neindustrijskih predelih sveta. Lamovec (1995) navaja,
da v teh kulturah rešujejo duševne stiske s pomočjo ritualnih obredov, plesa ali molitev, ki potekajo v krogu skupnosti, doma. Motnjo dojemajo
kot kratkotrajno stanje, ki ga je povzročila višja,
nadnaravna sila, duhovi ali izguba duše. Sodeč po
raziskavi WHO, ki jo navaja avtorica, takšno dojemanje duševne motnje privede do ugodnejših
izidov reševanja krize, kar pomeni krajše trajanje
krize in manjša socialna oškodovanost, ki so jo
osebe utrpele.
Če primerjamo plemenski model s skupnostnim,
lahko opazimo podobnosti. Obravnava osebe, ki
doživlja krizo, ni usmerjena zgolj nanje, temveč
se pri zdravljenju aktivno vključuje njene bližnje
in skupnost, da sodelujejo pri spreminjanju socialnega okolja, da bo le-to za posameznika čim
bolj poznano, sproščeno in varno. Aktivna udeleženost uporabnika je ključna pri premagovanju
duševne stiske. Njegove misli, občutja in želje so
vir in vodilo za iskanje zanj ugodnih rešitev. (Lamovec, 1995)
Dobra skupnostna obravnava je takšna, ki zagotavlja širok spekter storitev, ki so individualizirane
in odgovarjajo na potrebe uporabnikov ter jim
omogočijo življenje v lastnem domu. Rešitev za to
so Centri za duševno zdravje, namenjeni koordiniranju obravnave v skupnosti, in delo na terenu.
Nujna je tudi finančna podpora uporabnikom in
pomoč pri zagotavljanju nastanitve, zaposlitev in
drugih življenjskih potreb ter želja, ki jim omogočajo dostojno življenje in vključevanje v družbo.
(Flaker, 2012a)
Paradigma obravnave duševnega zdravja je osrednjega pomena v procesu dezinstitucionalizacije,
ravno zaradi tega, ker izpostavi možnost drugačne obravnave zdravljenja duševne motnje in samega dojemanja pojma »norosti«. Ob vsem tem
stremi k vključevanju posameznika nazaj v socialno okolje, kjer so mu zagotovljene pravice, ki so
mu bile kršene v času bivanja v psihiatrični ustanovi.
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A U T S AJ D E R J I
ČURI MURI : A JE ČUDNO, DA SM ČUDN?
Zaradi neurejenih družinskih razmer moje življenje nikdar ni bilo prav prijetno, čeprav sem imel
streho nad glavo. Tipična slovenska družinska
»idila« – fotr pijanc, mt kurba. Ko mi je pri trinajstih
letih umrla babica, ki je bila edina starševska figura v mojem življenju, sem ostal prepuščen sam
sebi. Prav ta leta pa se mi zdijo najbolj pomembna
pri zorenju otroka v odraslo osebo. Težko življenje
je na meni pustilo posledice – živel sem s hudo
težavo, zaradi katere sem imel hude komplekse in
me je ovirala na poti k »normalnemu« življenju.

Čeprav psihiatri sebe in javnost prepričujejo
drugače, so psihične težave prej posledica kot
sama težava. Pod to seveda spada tudi socialno-družbena situacija, predvsem vse večja in hujša
stanovanjska problematika. Ljudi je vedno več,
cenovno dostopnih stanovanj vedno manj. Tudi
tistih nekaj najemniških stanovanj, ki so na voljo,
je tako dragih, da si jih lahko privoščijo le tisti, ki
so že tako ali tako lastniki nepremičnin in s tem
dodatno služijo.
Tisti »drugi« - tisti, odrinjeni na rob družbe, tisti,
ki izhajajo iz neurejenih družin, bolni, odvisni,
ekonomsko šibki ... pa zelo težko najamejo že eno
majhno, za človeka dostojno sobo.
Tudi sam stanovanjsko problematiko čutim na
svoji koži, kar v meni povzroča živčno vojno.
IZHOD
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Srednjo šolo sem jemal kot neko vmesno izkušnjo
v življenju, ki mi v bistvu ni prinašala nič novega.
Zdeloval sem jo z lahkoto; kljub polovični prisotnosti in brez učenja sem brez težav ostajal na
zlati sredini. Zresniti sem se nameraval šele na fakulteti. Obdobje je bilo pestro in naporno. Zbolel
je oče, zapustila me je mati. Ob nastopu polnoletnosti pa sem povrh vsega dobil čudovito darilo
– sladkorno bolezen. Zaradi tega sem bil stigmatiziran še bolj. Že pred tem sem bil namreč odrinjen
iz družbe »normalnih« ljudi zaradi slabšega socialnega statusa in mojega idealističnega pogleda na
svet. Pri devetnajstih letih sem odšel z dežja pod
kap k svojemu dedku, ostarelemu blaznemu pijancu. V desetih letih življenja z njim sem doživel
ogromno slabih stvari: mobing, psihiatrija, izguba
službe, življenje s stigmo...
Do psihiatra sem odšel zaradi ene z marihuano
popolnoma nepovezane težave, psihiatri pa kot
danes vidim, niso poznali ne vzroka ne rešitve za
to težavo in so kot grešnega kozla zanjo postavili
marihuano, čeprav sem s to težavo živel vse življenje – bila je prisotna že preden sem sploh pokadil
prvi joint. V zadnjih štirih letih sem namreč odpravil to težavo kljub kajenju marihuane, kar jasno
pokaže, da to ni bil vzrok težave.
Ko pa sem bil označen za psihičnega bolnika in
je bila marihuana okrivljena za moje težave, sem
sam sicer na začetku, ker sem verjel svojemu psihiatru, nehal kaditi travo. Težava je ostala, kar me
niti ni presenetilo, saj sem jo imel že prej, nastalo je pa še nekaj novih. Najhujša pa je bila nalep-

ka stigme, ki sem jo imel na čelu, a se je žal prvo
leto psihiatrije nisem zavedal. In kot so psihiatri
za mojo težavo krivili marihuano, tako so jo začeli
kriviti tudi moji domači in prijatelji. Ker pa je težava kljub kajenju marihuane ostajala, sem po nekaj
mesecih abstinence ponovno začel kaditi. Takrat
je okolica začela delati težavo iz tega. Ironično je,
da so bili pri tem najbolj glasni še veliko bolj strastni kadilci marihuane. Prijatelji, s katerimi sem
našel sprostitev od svojega težkega življenja, so
s prstom kazali name in kričali, da ne smem kaditi, ker sem psihični bolnik. Zaradi nekega, s tem
povezanega dogodka, sem se znašel v prisilni hospitalizaciji. Ko so me »pozdravili«, sem bil nekaj
let zares hudo bolan. Lahko bi za vedno ostal živo
truplo, bival v nekem zavodu, vsak dan bi mi menjali plenice in ogromen uspeh bi bil, če bi znal
na računalnik odigrati pasjanso. Tako si namreč
briljantni gospodje doktorji v norišnicah predstavljajo »pozdraviti« človeka. Ko pa sem si po dolgih
letih duševno nekoliko opomogel, je stigma ostala in okolica mi še vedno ni dovolila biti normalen.
Nisem imel več ustaljenega ritma, družabnega življenja – zaradi stigme sem bil odrinjen in počasi
sem začel posegati po močnejših drogah - po heroinu. Bil je dovolj močan, da ublaži moje bolečine. Alternativa je bila veliko hujša – samomor.
Ravno ko sem po psihiatrični intervenciji, ki je iz
mene naredila živo truplo, ponovno začel resnično živeti, se mi je sesulo življenje – izguba službe,
dolgovi … Kmalu sem pristal na cesti. Prvih nekaj
mesecev sem živel v avtomobilu, ki sem ga imel
na lizing in so mi ga kasneje vzeli, po tem sem
spal na kavču pri nekaterih prijateljih. Seveda v
nedogled tole ne gre – potrebno je bilo poiskati
trajnejšo rešitev. Zaradi stigme in drugih zunanjih
okoliščin sem bil prisiljen zapustiti Jesenice. Odšel
sem v Zagreb, v Reto komuno. Čeprav sem bil v
tistem času zasvojen le od nikotina, sem tja odšel
zaradi stanovanjske problematike. Tam sem zdržal le en dan, saj sem hitro videl, da to ni rešitev
zame.
Tako sem se znašel v zavetišču za brezdomce v
Kranju in sam v novem mestu. Pri tridesetih letih,
brez vsega, sem začel z novim življenjem. Kljub
neugodnim razmeram v zavetišču in neugodni situaciji sem ostal pozitiven in počasi začel z reševanjem svojih problemov. Sprožil sem postopek za
osebni stečaj, na brezplačni pravni pomoči zaprosil za odvetnika, po dolgih letih sem začel skrbeti

zase (šport, branje knjig, družbene aktivnosti), travo ter druge droge pa sem užival le priložnostno.
Rešil sem skoraj vse svoje težave, do mirnega življenja pa mi je manjkal le soliden redni mesečni
dohodek - torej le dostojna služba. Vendar tu pride do težave, saj mi nalepka »psihičnega bolnika«
in diagnoza sladkorne bolezni onemogočata, da
bi mi zdravniki dovolili delati. Prijavil sem se tudi
na invalidsko komisijo, vendar bojda nisem invalid, sem nekje vmes – ne smem delati, nisem pa
invalid. Ker je sladkorna bolezen draga bolezen,
jaz pa kot brezposelna oseba tega denarja nisem
imel, se je moje psiho-fizično stanje slabšalo. Ker
mi ne dovolijo delati in mi je država s podelitvijo subvencije naredila medvedjo uslugo, sem
po enem letu, ko sem imel prvič v življenju svojo
sobo, moral nazaj na ulico. Znašel sem se v Ljubljani. Za tiste, ki v naši državi pristanejo brez strehe nad glavo, je najbolje da pridejo v Ljubljano,
saj je tukaj za brezdomce najbolje poskrbljeno. Tu
je namreč največ nevladnih organizacij, ki popravljajo škodo, ki jo dela država.
Po dveh tednih življenja na ljubljanskih ulicah sem
se zaradi sladkorne bolezni skoraj mrtev znašel v
kliničnem centru in tam preživel dober teden. Ko
sem prišel ven, sem se zopet znašel na cesti, a že
prvi večer zopet srečal prijatelja, s katerim je bil
njegov prijatelj. Pri njem živim še danes – zdaj že
dobra dva meseca.
Kje se po dolgih letih životarjenja in umiranja na
obroke nahajam zdaj? Na začetku.
Vsak konec namreč pomeni nov začetek. Iskanje
srečnega konca je nekako kot don kihotovski boj
z mlini na veter, saj kaj takega ni, ker se nikoli nič
ne konča in Nietzchejev mit o večnem vračanju
sploh ni mit, temveč dejstvo. Trenutno se borim,
da bi v tem stanovanju oba tudi ostala, saj je glede situacije na trgu to stanovanje smešno poceni.
S stroški vred za 40 kvadratov plačujeva 350 evrov
mesečno. Ker pa gre pri cimru za težko situacijo,
saj mu je pred kratkim umrl oče in ima 2000 EUR
dolga, nama grozi deložacija. Cimer ima težave z
odvisnostjo od kokaina in tako sem za to, da obdrživa stanovanje, pretežno odgovoren jaz. Zaradi njegovih težav je bilo stanovanje ob mojem
prihodu tudi ekstremno zanemarjeno, a sem v
dveh mesecih iz luknje naredil prav prijetno stanovanje, ki ima tudi parkec. In tu si želim ostati. Če
IZHOD
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nama ne uspe ostati tu, imam na voljo dve izbiri –
predrago luknjo, ki si je glede na trenutni položaj
itak ne morem privoščit ali pa ulico.
Vse, kar sem si kdaj želel, je bilo normalno življenje. Zaradi težkih preizkušenj, ki mi jih je življenje
prineslo, pa sem nad tem že zdavnaj obupal. Vsak
posameznik si mora postaviti definicijo, kaj to njemu sploh pomeni, nekega univerzalnega kalupa
namreč ni, saj je vsak edinstven in njegova pot je
njegovo normalno življenje. Kako naj torej živim
jaz?

Živeti hočem v sedanjem trenutku, z mislijo na
jutri in čim manj premlevanja preteklosti. Za doseganje velikih ciljev si moram postaviti manjše,
kratkoročnejše cilje in vestno skrbeti za uresničevanje le teh. Hkrati je pomembno, da ne pričakujem preveč, saj so pričakovanja vir razočaranj.
Glede pričakovanj je najbolje, da se držim načela:
upaj na najboljše, pričakuj najslabše.
V kolikor se bom tega držal, bom slabe novice lažje sprejel, hitreje prebolel razočaranja in poiskal
novo pot. Če pa se dotična zadeva izteče lepo,
bom lahko le lepo presenečen. Seveda vem, da
nisem popoln in bom kdaj storil kakšno napako
in sam zamočil pri doseganju kakšnega cilja. Ko
pa pride do tega, je pomembno, da napako sprejmem kot koristno šolo, se iz nje nekaj naučim in
dvignjene glave odidem novim uspehom naproti.
V preteklosti sem po neuspehu prevečkrat obsojal samega sebe in se kaznoval tako, da sem imel
pretekle neuspehe za prikladen izgovor, da stojim
na mestu in ne napredujem. Potrebno se je tudi
prepustiti toku dogodkov, saj se ničesar ne da
prehiteti.
Ljubezen? Verjamem, da je edina pot k sreči pot
ljubezni. Prava ljubezen je v bistvu nekaj čisto
preprostega in sicer popolno sprejemanje samega sebe. To seveda ne pomeni, da se sprijaznim
s položajem, v katerem se nahajam. Govorim o
sprejemanju na višjem nivoju. Sprejemam stvari
in dogodke, ki so me pripeljali do trenutne točke v mojem življenju in me oblikovali v osebo,
kakršna sem. A tudi večkratni svetovni prvaki ne
spijo na lovorikah, temveč stremijo k dodatnemu
izboljšanju. Vedno lahko rasteš in se razvijaš.
Iskanje partnerice? Ko imaš rad samega sebe in
uživaš svoje življenje, ni hudič, da ne srečaš osebe, s katero bi si lahko delil življenje. V kolikor pa
se razmerje konča in se ne izteče po pričakovanjih, ni prostora za objokovanje, saj tam čaka le
obžalovanje, žalost in nesreča. Čakati nekoga iz
preteklosti, da se morebiti vrne v tvoje življenje,
je nekako tako, kot če čakaš letalo na železniški
postaji in medtem ko čakaš letalo, ti lahko pred
nosom odpelje vlak, ki vozi v čudovite kraje.
Služba in kariera? S tem imam zaradi označenosti
in težkih izkušenj iz preteklosti največ težav in se
težko sprijaznim, da moram spet začeti od začetka, a drugače ne gre.
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Duša spi
Človek živi
Človek kot bitje
Človek kot strast
Zame so mislili, da sem žival
Pa vendar sem človek
z velikim srcem
Odkritje tega sveta.

Nuška Pittrle
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KAJ JE DOGAJALO
PRAZNIKI
Skupaj s stanovalci in zaposlenimi iz Sončne hiše
smo preživeli kar lep božični večer. Po veselju božiča, ki smo ga pričakali z jaslicami, okraski in darili, pa se je približevalo tudi novo leto 2021.
V letu 2020 smo zaradi COVID-19 bili primorani
ostati v Sončni hiši, čeprav je marsikdo mislil in
želel oditi k svojim bližnjim.
Upamo, da bo leto 2021 čimprej brez korona virusa, da bomo lahko koga obiskali. Vzdušje je bilo
kljub temu že od jutra praznično. Alenka je z nami
ostala skoraj do 22. ure. Bili smo razigrani. Z Alenko smo tudi zaplesali. Pri večerji smo nazdravili
s šampanjcem (seveda otroškim), pa kljub temu
smo bili dobre volje. Vztrajali smo do štiriindvajsete ure in tako dočakali novo leto, si zaželeli vse
dobro in odšli v svoje sobane.
Ema Ferenc
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K A J

D O G AJ A

RADA BI…
Rada bi se spoznala z drugimi prijatelji,
ki bi bili boljši kot so v Zavodu.
Rada bi spoznala Bojana v luči svojega fanta.
Rada bi kolesarila, kot sem kolesarila v Belgiji,
kjer sem bila 2017 s Specialno olimpijado Slovenije.
Imeli smo se lepo.
Rada bi, da bi šla domov, pa ne morem, ker je koronavirus.
Imam čisto prazno glavo.
Katja Černe
IZHOD
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P OE Z I J A

NE SE UPIRAT
IN PREPUSTI SE.
IN SKORAJ GOTOVO JE,
DA TI BO VŠEČ.
MALO SE SPROSTI
IN NE SPRAŠUJ PREVEČ.
IN NAŠA DRUŽBA
TI NE BO ODVEČ.
DELAJ DOBRO
IN NE MISLI SLABO
IN BOŠ VIDEL,
DA TI BO V REDU ŠLO.
A NEKAJ ME TERA
IN HOČE ŠE VEČ.
ALI JE TO VRAG,
SEM MOGOČE LE ŽLEHT?

PROBAJ, UŽIVAJ,
KER TO JE RAJ.
A VČASIH SE SPRAŠUJEM
KAKO IN ZAKAJ?
VEM, DA JE TO NORO,
NI RAVNO PAMETNO
IN GREH NI PRIDEN.
A JE TAKO.
PAZI NA OBNAŠANJE
IN NE KAŽI ZLOBE,
KER ZNA BITI OČITNO,
DA GRE NEKAJ NAROBE.
VSE TO JE
LEPO IN PRAV,
A VČASIH ME PRIME
ZARES LE SMEH
OBČUTEK JE DOBER
IN TA KRIVA POTA
POVEJ, DA RAZUMEŠ
TA MOJA RAZGANJANJA.
Iztok Šefran
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. ..
POVZPETNIK
»Piflal« se je strašno,
ker mislil je »odraslo«,
bil je »fin« učenec,
nosil tuj je venec.
Razmišljal je »v detajle«,
lovil povzpetne je »frajle«.
Mu kronale so glavo,
mu vzklikale so »BRAVO«.
Ko šel je v srednjo šolo,
že nosil je pištolo.
Bil glavni je v vrsti,
srbeli so ga prsti.
A grebel se je noč in dan,
prebil se je v vojaški stan.
Ker nosil je orožje,
počutil se je »božje«.
V boju za domovino
slavili so ga »fino«.
Bil je glavni ovaduh,
pokazal je, da ni »od muh«.
Stremeča glava ovaduha –
še lažje je prišel do kruha.
Imeli so ga za boga,
ničvrednega pohlepneža.

Otrokom je »možgane pral«
in s tujim perjem se bahal.
Jih strašno grajal in grenil,
da tresli so se vsi pred njim.
Povsod, kjer je teptal resnico,
je laž prinašal in krivico.
Tako živel je mnogo let,
v mislih klel je celi svet,
ki mu nosil je krivice,
ker si ni priznal resnice.
Končal je v črni luknji kakor krt,
tam čakal je na bridko smrt.
Osamljen v duši in bolan
boril se je za beli dan.
Ali milosti ni smrt poznala,
z bridko koso je mahala.
Grob je že prerasel mah,
ko spremenil se je v prah.
Mirjana Medlobi
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Š T O R I J E
zadnjega govora. Boš videl kakšen voditelj je! Pravi!«
Dr. Blazeju so oči kar žarele od navdušenja, ko je
govoril o teh rečeh. Pod sliko je bil ličen napis:
Moramo več in bolje delati!
Psihiatrična država na sončni strani alp je roman
pesnika in pisatelja Črtomirja Clonskega. V vsaki
številki časopisa objavimo dve poglavji.
5. POGLAVJE : PRI DR. BLAZEJU
Čez nekaj trenutkov je vrata odprla žena dr. Blazeja. »O, vi ste«, je dejala, »Le naprej!«
Cedila se je od prijaznosti in oči so ji čudno žarele.
»Pričakuje vas, dr. Smith«, je dejala. John je vzel
klobuk z glave in Micka je vzela plašč, kovček in
klobuk. Vse stvari je odložila v predsobi. Povabila je dr. Smitha v dnevno sobo, kjer je udobno
v naslanjaču sedel dr. Blazej. Kadil je cigaro in z
užitkom puhal dim predse. Odložil je časopis Psihiatrični Vestnik in z dr. Smithom sta se prisrčno
pozdravila. John je sedel nasproti njega, žena pa
je šla kuhat kavo. John se je najprej malo razgledal po sobi.
Tudi dr. Blazej je imel na zidu plakat Vrhovnega,
velik je bil nekaj dlančnikov. Dlančnik je bilo namreč merilo za dolžino, klančnik pa za težo. Vrhovni je gledal s plakata kot bi vse nadzoroval.
Brki so mu štrleli na vsako stran obraza, lase je
imel sivo črne, z rahlim, nekako ciničnim nasmeškom na obrazu.
Dr. Blazej je pripomnil: »V resnici je manjši kot je
videti. Vsaj tako pravijo. Tako se govori med Pacienti. Vrhovni ima sedem preizkuševalcev hrane,
njegovo hrano pregledajo biološko, radiološko in
še, če je zastrupljena. Saj veš, moramo biti previdni, vedno moramo biti na preži. Sovražniki naše
Države ne počivajo, še posebej so dejavni Kontrarevolucijonarji, emigranti, ki bi hoteli na vsak
način spremeniti naš Psihiatrično Politični Sistem.
Vrhovni ima to lastnost, da gleda skozi steno,
predmete meče v zrak, ne da bi se jih dotaknil,
sam si menja dele, se pomlajuje. Kasneje si lahko
ogledava videokaseto s posnetkom njegovega
IZHOD
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»Kako si potoval? Upam, da si stal na avtobusu,
kajti, ko gredo Pacienti in Pacientke na delo, ne
gredo skupaj in vse je točno določeno. Številka
sedeža pripada le določenim, vsakih petnajst minut po vašem času odpelje en avtobus. Sto minut približno traja pri nas vaša ena ura. Če bi se
usedel, bi se ti zgodilo, da bi te kdorkoli ruknil z
jokulatorjem. Zaspal bi in bi se zbudil mogoče na
zadnji postaji tik pred Psihiatričnim Centrom. No
ja…glavno, da si prišel«. Za hip se je odkašljal, ker
je dosti kadil in se zopet razgovoril.
»Sedaj se pripravljamo na ukinitev generacije.
Petinpetdeset let je minilo od Velike vojne in Psihiatrične Revolucije, ukinili bomo 11. generacijo,
generacijo J. Vsi naslednji kloni bodo enaki: številka, obraz, ime in eventuelno priimek. Iz APARATA
v Psihiatričnem Centru bo tekla bela snov žosol,
se spreminjala v led in v Paciente. To se bo seveda
zgodilo na velik praznik, Dan Psihiatrične Revolucije, ko bo dal na proslavi Vrhovni znak za TO.
»No ja«, se je odkašljal Dr. Blazej: »Tu vse delamo
iz žosola! To je naša posebna snov, iz tega delamo
vodko, kavo, tablete in Psihiatrično-Pacientske
snovi v ampulah, futr, avtomobile, pse, mačke,
celo Paciente - praktično vse.«
Nagnil se je k Johnu in ga ostro pogledal v oči:
»Obstaja IZDELOVALNI STROJ, katerega vodi Psihiater Rot. Enostavno pritisne na tipko za izdelavo
na primer psa, agenta SDTP, avtomobila, kilograma kave, ognjeburške podgane in tam v mestu
Mix iz tega stroja lahko prileze«, je razširil roke
in oči so mu zažarele. »Vse kar dovoli in se izmisli
Vrhovni, vse sorte golazni!« Pripomnil je še: »Vrhovni ima baje brata Kokota, uradno je pod šifro
Bonsai, toda njegova priležnica Štefaka Štibler ga
kliče kar firer, lumpenproletarskopacientskopsihiatrično.« Vodja, še iz časov takrat in takrat, je za-

mahnil z roko, kakor bi hotel reči: kako dolgo je že
minilo od Velike Vojne in Revolucije.

Micka je s kozarcem vode poplaknila Multiflex tablete. »Kaj je to?« je zanimalo Johna.

Medtem je žena prinesla kavo. John se je vljudno
nasmehnil in rekel, da kave ne pije. »Nič zato«, je
rekel dr. Blazej. »Vem, da je nisi nikdar pil. Vedno
si bil skromen«. John si je zaželel kozarec vode.
Dr. Blazej je malce umolknil, medtem ko je nalival kavo. Hip nato se je razgovoril o svoji službi v
Psihiatričnem centru. Z žarom in poln ponosa je
govoril, kako se je prebil do primarija oddelka Politično sumljivih. Tam dela samo mlad in preverjen Partijski kader. John ga je mirno poslušal. Dr.
Blazej je stisnil levo dlan, z desnico pa plosko udaril po njej in zahrkal v jeziku Đihada: »Jebavanja
tu nema.« Nato je povedal še po domače in vse
ponazoril s kretnjo (kot bi bil noseč), se pogladil
po svojem velikem trebuhu: »Po starem načinu tu
ni nobenega več« in dodal: »Nema pičke.«

» Nagajajo ji z glasovi« je pojasnil Dr. Blazej.
»No, poglej tole - tega pocarja,« je z dlanjo udaril
po časopisu. Na prvi strani je visela fotografija debeluha z zabuhlimi lici, neobritega, s čekani, usta
so nekako dajala vtis rilca. Pod sliko je pisalo: Našli
so ga na končni postaji avtobusa 13. Dejal je le:
»Radim kod starog Pere, ime mi je Zoki«.
Johnu se je počasi že svitalo, da Dr. Blazej le ni
tako navdušen nad poslom, ki ga opravlja.

»V prostem času pa se ukvarjam s triptroniko. Ha,
veš kakšen hec je, ko se na primer tretji in recimo
sedemnajsti klon srečata. Popolnoma isti so. Veš
kako se prestrašita! Zaprte imamo v ograjenih hišah, nekakšnih komunah, stanovanjskih skupnostih.«
Dr. Blazej je svojo pripoved končal. Dejal je: »Vse
je računalniško vodeno. To nadzoruje ON. Asistira
mu ROT. Njiju ni še nihče videl. Če hočeš, greva
jutri v CENTER«.
»Kako postaneš tu Psihiater? Kako si napredoval
?« ga je pobaral John. Dr. Blazej se je zarežal, skoraj zacvilil, posmrkal skozi nos in izustil: »Kako že
gre tista pesem? Hej, hej, kdor ne skače, ni Psihiater! Ha, ha, ha!!
Lepo je življenje, pa včasih tudi težko v tej lepi in
čudoviti Psiatrični deželi. Oj in kako sladko!« je
hvalil svoje Dr. Blazej.
John je vljudno rekel da ga ogled Centra zelo zanima. Globoko v sebi si je mislil, da se mora sestati
z OSVOBODITELJEM.
Dr. Blazej je odlično govoril jezik Utopije, ker je
tam študiral in bil veliko bolj sofisticiran in izobražen kot drugi Psihiatri, ki so obvladali le svoj ozek
psihiatrični besednjak, ki so ga vsak dan uporabljali pri delu. Niso poznali več kot 499 besed,
stavkov ali miselnih vzorcev.

6. POGLAVJE : SKRIVNOSTNO SPOROČILO
Johnu je Blazejeva soproga pripravila sobo. Soba
je bila majhna, imela je le tri stare kose pohištva:
staro posteljo, nočno omarico in stol. John je bil
utrujen, želel si je spanca. Žena dr. Blazeja mu je
rekla, da ga mora kot gosta prijaviti na Ministrstvo
za tujce. John je odvrnil, da bo ostal le tri dni. Ženska je šla v sobo in zaprla vrata. John si je odpel
ročno uro in jo položil na nočno omarico. Kazala
je pol šestih. Skozi okno je prihajala svetloba večernega sonca. John je zagrnil zaveso in se ulegel
na posteljo. Ob luči so se nabirale vešče, pajki in
mušice in nenadoma, še dobro, da je zagrnil zaveso, je skoraj priletel v sobo netopir z zelenimi
pikami. Skozi okno je vel vonj po svežih murvah.
Nenadoma je zapihal hladen piš in John je zaprl
IZHOD
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okno. Vrata nočne omarice so bila odprta in John
je vzel knjigo Uvod v psihiatrijo. Nenadoma je ven
padel listek in na njem je nekaj pisalo v jeziku Države Raja. John ga je pobral s tal in ko ga je prebral, ga je prešinilo. Pisalo je: Dobiva se v mestu
Mix pri mlinu. Podpis: Osvoboditelj. Toda presenečenje je prišlo šele kasneje. John je listek spravil
v notranji žep suknjiča. Bil je polmrak in upal je, da
mu tajna policija ni na sledi in da ni pod kontrolo.
Odložil je knjigo na nočno omarico.
Vstopil je dr. Blazej in zahrkal: »Že dolgo se tu ni
pojavil nihče iz Države Raja.« Bil je navdušen nad
gostom in oči so mu kar žarele, misleč da je nad
Psihiatrično Državo navdušen tudi John. Dr.Blazej
je začel razlagati. »Imamo razne centre: obrambne, psihiatrične, centre za dehumanizacijo, destruktorske, trenažne, vohunske, zabavne, demontažne, remontne, sadomazohistične. To so
psihiatrični logorji – gulagi – kaceti. Tam imamo
čas pospešen in gre večkrat hitreje kot zunaj. Na
primer: zunaj mine ura, notri leto ali dve ali obratno. To je nekakšna čarovniška magija naših veleumnih Psihiatrov. No, še nekaj: Pacienti imajo tri
lučke ali lupe v glavi na temenu; ena je za jezo,
zelene barve, druga je rdeča, za ljubezen - ta se po
navadi ne kaže - tretja pa je za počutje. Je najpoIZHOD
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membnejša, variira črno belo, po navadno je kazalec na sredini. Z Luxurskimi lupami tako opazujemo, česar ne moremo videti s prostim očesom,
in nadzorujemo počutje Pacientov.
Če Pacienti pobegnejo iz Države, jih lovi SDTP, ne
glede na inteligenčno stopnjo, ki jo imajo. Za njimi v črnih limuzinah in Reševalnih vozilih pošljemo Lovce, poseben oddelek SDTP.
Sistem baziramo na centrih, programiramo vse iz
specialnih miz. Ko se prižge kvadratek ali krogec
na mizi, ga programerji prižgejo, vse pa vodi ROT,
pooblaščen po Vrhovnem. Mali centri so med seboj povezani z nevidnimi žicami - no ja, saj vam je
verjetno jasno«.
Johni ni nič rekel, le mirno je poslušal. Dr. Blazej
mu je zaželel lahko noč »Na zdravje Vrhovnega
Psihiatra« in odšel. Upal je, da dr. Blazej ni ničesar
posumil in takoj zaspal.
Se nadaljuje...

K O L U MN E
HENRIK : SONCE
Tam, kjer se neha ocean, se začne nebo!

Močan imperij tale Rim, a ne?

Sončni vzhod. Sonce z vso svojo veličastnostjo
zažari. Daje nam nov dan, novo upanje. Nikoli ne
zamudi. Vsa slava in čast, ki so mu jo izkazovali v
starem veku, je upravičena!

Sonce in zlato imata še nekaj skupnega. Oba vplivata na ljudi in naravo! Pomladi, ob soncu, že vidiš
mlade pare, kako posedajo po klopcah. Kje je že
to! Ocean se umakne nebu, ko je čas za to!

Sonce nam daje svetlobo, toploto … za naravo
je dovolj sonce, voda in toplota! Kako je ob suši,
ve vsak kmet. Zato je nujni faktor tudi voda! Brez
vode ni življenja.

To so popoldanske, večerne ure!

Po vsakem dežju posije sonce. Brez izjeme! V starem Egiptu so častili boga sonca po imenu Raa.
V tistih časih so točno vedeli, kaj je zlato in s čim
častiti sonce. Prav tako je tudi v starem Rimu.

Pa naj bo dovolj o soncu, ki nas greje!
Tisto sonce, ki se mu pravi: »Svobodno sonce«.
Vse zlato tega sveta ni vredno niti tebe, še manj
pa mene! Samo, da bi bila zdrava. Oprosti, če sem
bil kdaj grob!
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LORD : ŽIVETI Z NALEPKO
Kako sem? Bedno. Vsak dan je isti. Še ko pridobiš
neko svobodo, se moraš neprestano dokazovat ne gre kar tako na zaupanje, moraš dokazat, da ti
lahko zaupajo, pa to traja. Nimaš dosti ugodnosti tuki. Mogoče je to za nekoga velik, da mi dajo
tako ugodnost, da lahko grem eno uro na dan ven
z varovanega oddelka.
Včasih mi je hudo, pa bi rabil, da se kdo usede k
meni pa se mal pogovori. Tega tle ni. Večkrat se
mi zgodi, da sem v slabem stanju, pa ni nobenega, da bi mi pomagu. Delavci majo svoje delo, nimajo časa zame. Bilo bi fajn, če bi bil kdo zaposlen
za to, da pomaga, k kdo pade v krizo. Dobro bi
bilo, če bi vsak oddelek mel enga delavca, zaposlenega za podporo v krizi. Tko kot je organizirano, ni pametno.
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Zdaj teče že tretje leto, kar sem na varovanem
oddelku. Odločbo so mi podaljšali, ker sem zbežu. Iskal sem izhod in to je bla edina možnost, k
sem jo vidu. Nimam pojma do kdaj mam odločbo.
Lažje bi mi bilo, če bi vsaj vedu, do kdaj naj bi bil
zaprt …
Po krivem sem tu zaprt, nič nisem ukradu, nobenemu nisem nič naredu. Direkt sem z Lublane
pršu na ta oddelek. V Lublani sm bil večkrat hospitaliziran, hotu sem živet zuni, met letečega psihiatra, oni pa so hoteli da sem not, pol sem pa pristal
tle. Veš, enkrat k si hospitaliziran, so ti pol ves čas
za petami, ves čas nekje okrog, ves čas ti grozi, da
boš spet pristal na psihiatriji. Nek strokovnjak zapiše stvari na nek način, k ga nekdo drug narobe
interpretira in pol pristaneš na napačnem kraju.
Tko je to, enkrat k si označen.

IVICA KORENČAN : UPANJE

Ko se bila majhna, sem upala, da bi se kaj lepega
naučila. Upanje se mi je izpolnilo.
Želela sem se naučiti Henčkove in Slakove pesmi. In tudi sem se naučila. Prejšnji dan, ko se peli
Henčki in Slaki, sem poslušala pesmi in drugi dan
sem jih že na pamet zapela. In to v drugem razredu osnovne šole.
Upala sem tudi, da bom vozila motor. Enkrat sva
šla z bratom v gozd, ko sem bila še majhna in me
je brat naučil voziti pony express. Zelo hitro sem
po celi vasi vozila moped.
Želela sem si tudi majhne punčke in sem jih dobila, ko je prišla teta iz Avstrije. Ko je osemkrat po
dva meseca hodila v Avstrijo.
Upala sem tudi, da bi igrala na harmoniko in jo
tudi imela. In se mi je želja izpolnila. Ko se bila
mlada, sem zelo zelo lepo igrala harmoniko in
pela. Ravno tako kot Henček in Slak.

Želela sem se tudi naučiti voziti avto, pa mi je
samo parkrat uspelo. Vozila pa sem ta težki motor
(javo), ki sem si jo sposodila od brata. Šlo je zelo
hitro.
Upala sem tudi, da bom naredila šolo ob delu –
ekonomsko. Pa mi je uspelo samo tri letnike narediti.
Mislila sem se poročiti, pa me moški ni maral. Potem sem imela še šanse, pa so mi žene preprečile.
V prihodnosti želim, da bi živela z Ireno v hiši ali bi
šla v Cerknico sama v stanovanje. Rada bi se bolj
naučila igrati harmoniko in orglice. Rada bi obiskala prijateljice in domače ter da bi me domači in
žlahta prišli obiskat. Še enkrat bil šla v Muzej Slaka
in Pavčka in hodila bi k maši v Sežano vsak dan.
Upam, da bom zapela še kaj na televiziji Golica, da
bi dobila kakšno nagrado in da bi bila še večkrat
na televiziji in po radiu.
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D I A L O G
INTERVJU S STANOVALKO BIVALNE ENOTE DOMA NA KRASU : BRIGITA LIPOVAC
Brigita Lipovac je ena bolj prepoznavnih stanovalcev Doma na Krasu in stanovanjskih enot. Vsi
jo poznajo. Je zelo interaktivna in zanima jo skoraj
vse. Povsod je rada zraven, vedno je dobre volje in
klepetava. Nič jo ne ustavi, da uživa. Je prijazna in
uvidevna. Šiva gobeline in to vsak dan, skoraj cel
dan. To jo res osrečuje in pomirja. Brez gobelinov
ploh ne bi mogla. Vsak dan gleda tudi poročila ob
7h in nam poroča o novicah.
Kratka predstavitev
Jaz sem gospa Lipovac Brigita. V zavod Dutovlje
sem prišla pred dvemi leti. V zavodu sem bivala
eno leto. Tam sem imela sostanovalke in bili so z
mano v redu. Dobro smo se razumeli in bili enotni. Vsak, ki je prišel v zavod, je imel svoje izkušnje,
kakor jaz.
Kako poteka življenje v stanovanjski skupnosti?
V redu poteka, ni nam dolgčas, ker smo za zabavo
in se pogovarjamo in hecamo. Imamo tudi svoje
zadolžitve po stanovanju, hodimo na sprehode in
po opravkih.
Si z življenjem v stanovanjski skupini zadovoljna? Kaj bi spremenila, če bi lahko?
Od življenja v zavodu se kar razlikuje. Težko je
reči, kje je lepše, povsod je zanimivo. V stanovanju smo manjša skupina, ki živimo posamezno.
Vsak ima tudi svoje delo, nekateri rešujejo križanke, družabne igre, Iztok piše pesmi in članke. Naša
Vera rada kuha in pomaga pri drugih delih.
Ali imaš lahko obiske v stanovanjski skupini?
Obiski so dovoljeni. Obišče me starejša hčer z
otroci. Lani za veliko noč so mi naredile presenečenje, ko so me obiskale. Sem bila presenečena
obiska. Odkar sem v zavodu, sem imela obiske,
nato pa se je začela korona in smo vsi izolirani. In
še zdaj smo in vsi čakamo na boljše čase, da bo en
dan ta bolezen odšla mimo.
Kje se družite? Ali imaš zasebnost?
V bivalnih enotah se družimo med seboj, z drugimi, hodili smo na kavice na železniško postajo,
hodili smo na sprehode, na obiske eden k drugeIZHOD
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mu, kjer so nam skuhali kavo, smo se pogovarjali. Nazaj smo odšli veseli. Ko ni bilo korone, sem
hodila sama v trgovine in na sprehod, naokoli po
Sežani. V stanovanju imam prostor, da se lahko
umaknem v sobo, gledam televizijo, najdem si
svoj prosti čas.
Upanje nam pomaga prebroditi težke čase. Pravijo, da upanje umre zadnje. Kakšni so tvoji upi
za 2021?
Seveda sama upam in vsi upamo, da se bo situacija poboljšala in bomo še bolj uživali v vsakdanu in
se fajn imeli. Lahko bom šla tudi domov v Lucijo
na obiske h hčeri in vnučkom, ki jih zelo pogrešam.
Za konec želim vsem stanovalcem Doma na Krasu, da bi bilo to leto boljše in lepše za vse nas.
Srečno leto 2021!
Intervjuval: Iztok Šefran

Kdor ne dela, naj vsaj je.
Dino Čendak

Mladina bi hotela iger,
pa jim ne dajo niti kruha!
Clonsky
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Iztok Šefran
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Upanje je sopotnica življenja,
brez upanja ni ničesar.
Darko Bajt

POGLEDAM
SKOZI OKNO.
VIDIM OBLAKE,
NEBO
IN VSE,
KAR JE MODRO.
Nuška Pitterle

