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Spet smo tukaj, spet smo z vami. Čas neizprosno teče,
vsem meri enake vatle. In že je december. December
2021.
Tokratna tema, na katero smo razmišljali, je HVALEŽNOST. Hvaležnost je čustvo hvaležnega človeka.
Smo hvaležni? Komu, za kaj? Hvaležni smo za ogromno
stvari, dejanj. Pa tudi nehvaležni smo za veliko stvari,
ki nas pestijo. Hvaležni smo, da nas razumete, da nas
podpirate. Hvaležni smo, da imamo možnost premikati
meje, rušiti tabuje.
V tokratni številki strokovno razmišljamo o normalizaciji, o zgodovini deinstitucionalizacije. V rubriki

Duševno zdravje od A do Ž se dotaknemo avtogenega treninga, pogledamo, Kaj dogaja, nadaljujemo s 16.
poglavjem Psihiatrične države na sončni strani Alp,
sprehodimo se skozi poezijo, kolumno in dialog. Priporočamo vam kosilo, pripravljeno v tridesetih minutah.
Pogovarjali smo se z župnikom Martinom Golobom,
pa tudi na strip nismo pozabili.
Dragi prijatelji, vsak dan naredite kaj dobrega, vsak dan
bodite hvaležni za kaj izjemnega!
SREČNO!
Uredniški odbor

Spletna stran:

www.domnakrasu.si
Facebook stran:

DOMA NA KRASU
Instagram:

@izhod_

e-pošta uredništva:
domanakrasu@gmail.com
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P R O J E K T

DI

URŠA MEDVED : NORMALIZACIJA
Poleti smo v sklopu študentskega tabora v Domu na
Krasu z zaposlenimi izvedli delavnico normalizacije.
Delavnica je potekala v treh sklopih, pri katerih so zaposleni skozi svoje vsakdanje delo razmišljali o petih Brandonovih načelih normalizacije. Vprašalniki so prikazali
njihova stališča, za primerjavo pa so nas zanimala tudi
stališča uporabnikov. O normalizaciji smo zato povprašali tudi njih.
KAJ SPLOH JE NORMALIZACIJA?
Normalizacija bi na kratko pomenila »blizu normalnega, običajnega«. Ko rečemo normalno, v bistvu
mislimo nekaj, kar je tipično za družbo. Naloga normalizacije je, da izključuje stigmatizacijo in zmanjšuje
predsodke, s tem pa posameznikom vrača njihov enakopravni in individualni položaj. V totalnih institucijah
gre pri normalizaciji za to, da je ustanova čim bolj prilagojena potrebam uporabnikov.
Brandon je oblikoval pet principov normalizacije, zaposleni in uporabniki v Domu na Krasu pa so jih komentirali z vidika vsakodnevnih opažanj, vsak s svojega
zornega kota.
POGLABLJANJE ODNOSA
Pri tem načelu gre predvsem za pristne odnose med
posameznikom in drugimi. Za dober odnos je potreben
občutek cenjenosti, ljubezni, spoštovanja, predvsem pa
občutek, da si prisoten zaradi samega odnosa – ne zgolj
zato, ker se to spodobi ali ker si za to plačan. Pomemben je občutek, da smo upoštevani in spoštovani.
Zaposleni menijo, da mora biti odnos med uporabniki
in zaposlenimi vzajemno spoštljiv in dober. Kljub temu,
da včasih pride do konfliktov, poskušajo biti čim bolj na
razpolago in upoštevati želje uporabnikov.
Uporabniki menijo, da so zaposleni sicer vedno na voljo, so pa včasih malo vzvišeni in lahko dajo občutek, da
si manj vreden. Velikokrat se tudi počutijo odvisne od
zaposlenih, vsesplošno pa menijo, da so zaposleni pri
svojem delu strokovni in da je njihovo delo na nivoju.
VEČANJE IZBIRE
Ta princip je pomemben na vseh področjih življenja.
Za to, da je posameznik zmožen sam izbirati je poIZHOD
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membno, da ima dovolj denarja in osebno moč, znanje
in zmožnosti ter dostopnost. V instituciji je posameznika potrebno spoštovati in dopustiti, da se udeležuje
timskih obravnav in sestankov zaprtega tipa.
Zaposleni menijo, da imajo uporabniki izbiro o tem,
kako preživljajo svoj prosti čas, delno izbiro o tem, kaj
bodo jedli, nimajo pa izbire pri tem, s kom bodo delali. Pravijo, da jih poskušajo pri svojem delu čim manj
omejevati, da lahko živijo svoje življenje v kolikor se da
polni meri, vseeno se zavedajo, da so pri številnih področjih v življenju še vedno zelo omejeni.

Uporabniki menijo, da je vsaka aktivnost za nekaj dobra, ampak vsak se je lahko udeleži po lastnih zmožnostih. Udeležijo se jih, če le vedo, da se nekaj dogaja, če
so o tem obveščeni. Povedali so tudi, da imajo prostor,
da se razvijejo v svojstvenega človeka.
STOPNJEVANJE DRUŽENJA
Pomembno pri tem principu je, da so posamezniki
vključeni v okolje in da nimajo stikov samo znotraj zavoda z ostalimi sostanovalci. Z dostopom do storitev
v okolju se razbija tudi stigmatizacija posameznikov v
okolici.

Zaposleni so povedali, da se jim zdi povezovanje z lokalno skupnostjo ključno. Predlagali so, da bi se jim
zdelo dobro tudi, če bi se družili z uporabniki drugih
zavodov.
Uporabniki menijo, da možnosti vsekakor so, vendar je
izhode pogosto potrebno načrtovati, še posebej če gre
za gibalno oviranost. Pravijo tudi, da bi jih še pogosteje
lahko kam peljali. V sami skupnosti bi po njihovo lahko
bilo več možnosti za vključevanje, pravijo da se pozna,
da tukaj ni mestno okolje in so od številnih stvari odrezani.

Uporabniki menijo, da imajo na voljo veliko aktivnosti
in se jim lahko priključijo, če sami želijo. Zaposleni pri
aktivnostih tudi spoštujejo želje uporabnikov in sprejemajo njihove ideje. Uporabniki tudi ne morajo reči, da
se počutijo omejene, zavedajo pa se, da je to odvisno od
vsakega posameznika.
RAZVIJANJE UDELEŽBE
Posameznik mora biti vključen pri vodenju in načrtovanju ter prevzemanju pomembnejših vlog v družbi. Vsak
posameznik lahko prispeva k družbi in ga drugi prepoznajo po njegovem prispevku. S tem postane v družbi
cenjen.
Zaposleni menijo, da je dobro, saj so uporabniki velikokrat prisotni na raznih sestankih, kjer so slišani in imajo
besedo. Slišani so tudi pri raznih željah, ki zadevajo njihovo življenje nasploh.
Uporabniki se počutijo slišane in radi vidijo, če jih osebje vključi v odločanje ter posluša njihove predloge.
INDIVIDUALIZACIJA RAZVOJA
Ta princip govori o individualiziranem delu s posameznikom, ki temelji na njegovih željah in potrebah. Govori tudi o prekinitvi formalnih obredov in rutin. Vsakič, ko se posameznik prilagodi in sprejme kompromis,
izgubi delček sebe; ko to naredi večkrat, pa lahko izgubi
celotno osebnost.
Zaposleni menijo, da bi se morali stanovalci udeleževati aktivnosti in imeti več motivacije, da bi potem lahko
opustili ustaljene vzorce.
IZHOD
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STROKOVNI ČLANKI
PRIJATELJI DI : Razlogi za dezinstitucionalizacijo
Razlogi za dezinstitucionalizacijo so številni in se pogosto prekrivajo. Verjetno bi ob vsakem poskusu razlaganja, zakaj je do dezinstitucionalizacije prišlo, preveč
poenostavili proces. Lahko pa navedemo nekaj dogodkov, ki so spodbudili dezinstitucionalizacijo ali ustvarili
pogoje, da je bila ta možna. Hester (2012) opisuje tako
dogajanje kot popolno nevihto. Za dezinstitucionalizacijo v različnih okoljih lahko rečemo, da je skupek
različnih dejavnikov v nekem trenutku, ki pripeljejo do
nekega rezultata. Tako moramo tudi razumeti razloge
za dezinstitucionalizacijo, ki jih spodaj navajamo.
Že prva svetovna vojna je nekoliko spremenila razumevanje duševnega zdravja in zapiranja v azile. Vojaki,
ki so se vračali domov z posttravmatskim sindromom,
so psihiatriji pokazali na zmote evgenike. Težko so namreč vsem vojakom, ki so se vračali z bojišč in so doživljali duševno stisko, pripisali napake v genetski zasnovi
(Lester in Glasby 2010, Flaker 1998). Prave začetke
dezinstitucionalizacije lahko opazimo že takoj po drugi svetovni vojni. Izkušnje koncentracijskih taborišč
so pokazale na podobnost drugih totalnih ustanov z
njimi in na njihovo etično škodljivost. Povojna država
blaginje je bila ogorčena nad razmerami v taboriščih in
prepričana, da ne smemo več dovoliti, da pride do takih
razmer ali dogodkov. Premestitve iz bolnišnic zaradi
prezasedenosti pa so pokazale, da je možno zagotoviti
oskrbo tudi na druge načine (Flaker 2015).
Najpomembnejši razlog za začetek dezinstitucionalizacije je razvoj države blaginje. Ustanove z razvojem
države blaginje izgubijo funkcijo korektiva revščine.
Namesto ustanov države korigirajo revščino z raznimi
nadomestili in prejemki. Kljub obstoju države blaginje
so do sredine šestdesetih ustanove še vedno ostale kot
disciplinski korektiv za tiste, ki kršijo javni red in mir
in ne delajo ali pa motijo druge pri delu. Polna zaposlenost v petdesetih in zgodnjih šestdesetih vpelje idejo
o rehabilitaciji in vključevanju ljudi z ovirami v družbo
(Flaker 1998, Ramon in Giannichedda 1988).
Socialno psihiatrijo, ki je takrat nastala, zanimajo učinki
socialnih okoliščin na vedenje in odnos med duševnimi
stiskami in socialnim okoljem. Najbolj znan med socialnimi psihiatri je Maxwell Jones (xx) in njegova ideja
terapevtskih skupnosti. Terapevtske skupnosti so teIZHOD
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meljile na politiki odprtih vrat, ob tem pa so se ponekod
razvile tudi prehodne stanovanjske skupine. Socialna
psihiatrija se sicer ni prvenstveno zavzemala za premik
v skupnosti, njen glavni zastavek je bil premik od bio-medicinskega razumevanja duševnih stisk (Mangen
1985). So pa ideje socialne psihiatrije, predvsem politika odprtih vrat in terapevtske skupnost, bile temelj poznejše poskusov dezinstitucionalizacije[1]. Hkrati pa
moramo s socialno psihiatrijo razumeti tudi v luči povojne keynezijanske ekonomije in polne zaposlenosti
po drugi svetovni vojni. Industrija je v povojnem času
potrebovala delovno silo, ki jo je takrat primanjkovalo,
zato je pojem rehabilitacije postajal vse bolj pomemben. Da bi bilo na razpolago več delovne sile, je bilo potrebno ljudi rehabilitirati, da bi bili ponovno zmožni za
delo in se vključili v proizvodnjo.
Zdravila medicinska stroka pogosto navaja kot najpomembnejši razlog za premik iz institucij v skupnost.
Zdravila naj bi v sredini petdesetih let prejšnjega stoletja omogočila zdravljenje nekaterih bolezenskih stanj.
Z uporabo zdravil naj bi se ljudje z duševnimi stiskami
usposobili, postali manj nevarni in bili tako zmožni življenja v skupnosti (Brill in Patton 1959, Jones 1988).
Za našo diskusijo o razlogih za dezinstitucionalizacijo
učinki zdravil in njihov komercializacija preko farmacevtske industrije nista tako pomembni[2]. Lahko pa
trdimo, da ni nobene študije, ki bi kazala na zdravila kot
orodje, ki bi spodbudila preselitve v skupnosti (Scull
1985, Goodwin 1989). Podatki za Francijo in Španijo kažejo celo na to, da je število ljudi v ustanovah od
iznajdbe zdravil skokovito narastlo (Goodwin 1997).
Prvi poskusi premika v skupnost pa so se dogajali že
pred iznajdbo zdravil zgolj s socialnimi pristopi. Ramon
(1985 v Flaker 1998) pokaže, da so se trendi dezinstitucionalizacije začeli že pred izumom zdravil. V Angliji
so začeli z zmanjševanjem števila bolnikov in bolj dinamičnemu sprejemanju in odpuščanju bolnikov iz psihiatričnih bolnišnic že pred izumom cloroproramzina.
Konec petdesetih in v začetku šestdesetih so totalne
ustanove postale predmet znanstvenega proučevanja v
sociologiji, socialni psihologiji in psihoanalizi. Čeprav
Goffman ni nikoli govoril o dezinstitucionalizaciji ali bi
njen zagovornik, je z Azili (1961) formuliral pojem totalne ustanove, dokumentiral življenje v njej in s sprožil

vrsto drugih kritik totalnih ustanov. Ob istem času je
nastala tudi Foucaulteva Zgodovina norosti v klasicizmu, ki je zares zgodovinska dekonstrukcija totalne ustanova (Foucault 1961).
Že pred Goffmanovimi Azili je Barton (1959) razvil
idejo o institucionalni nervozi, ki jo razvijejo ljudje, ki v
ustanovi bivajoi. Barton je definiral institucionalno nervozo kot posebno vrsto bolezni, za katero je značilna
apatičnost, pomanjkanje iniciative in izguba interesov,
ki so posledica rigidnih in nehumanih razmer v psihiatričnih bolnišnicah. Sociološka kritika totalnih ustanov
sama po sebi morda ni sprožila političnih sprememb in
zapiranja ustanove, je pa pokazala, v prvi vrsti na dejanske razmere v institucijah.

Antipsihiatrično gibanje (Laing in Esterson 1964, Cooper 1980, Szasz 1961, Scheff 1966) v šestdesetih letih je
kritiziralo razmere in obstoj totalnih ustanov, prevpraševalo obstoj duševne bolezni in zahtevalo spremembe
v psihiatriji in ustanovah zaprtega tipa. Antipsihiatrična
gibanja so poudarjala, da so »duševne bolezni« produkt razmer v družbi oziroma da so socialnega izvora.
Gibanje postavilo azile in življenje v njih na dnevni red

socialne politike in zahtevalo in spodbudilo vzpostavitev odgovorov v skupnosti.
Antipsihiatrično gibanje moramo razumeti v okviru
drugih družbenih gibanj poznih šestdesetih let prejšnjega stoletja: za človekove pravice, študentskih gibanjih
in drugih. V Italiji so, na primer, sočasno s prizadevanji
Demokratične psihiatrije (Psichiatrie democratice) za
reformo psihiatrije delovala tudi gibanja za pravice žensk (do splava in ločitve), legalizacijo in dekriminalizacijo manjše posesti drog.
V šestdesetih naj bi postala tudi skupnost tolerantnejša
in naj bi, tudi zaradi razvoja in vere v medicino in farmacijo, lažje sprejemala povratnike iz zavodov. Medi-

ji (Ramon in Giannichedda 1988) so in vedno imajo
velik vpliv na zaznavanje ljudi z dolgotrajnimi stiskami.
Kjer mediji poročajo o ljudeh z dolgotrajnimi stiskami, pozitivno, so uporabniki tudi bolj sprejeti vanjo, in
obratno, kjer je medijska podoba duševnega bolnika
slaba, ga definira kot nevarnega, je tudi skupnost manj
tolerantna.
IZHOD
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Same spremembe v družbi in novi pogledi na svet (npr.
hipiji) same po sebi verjetno niso sprožili dezinstitucionalizacije, so pa gotovo dezinstitucionalizacija in vrnitve ljudi iz zavodov v domače okolje naredile skupnost
tolerantnejšo.
Drugi val gibanj, ki so se borila za dezinstitucionalizacijo, so gotovo uporabniška gibanja v osemdesetih v Veliki Britaniji in drugod po svetu. Uporabniki, ki so bili
večinoma ljudje z telesnimi ovirami in so imeli za seboj
izkušnjo institucije, so zahtevali enake pravice kot ostali
in ukrepe proti diskriminaciji (Morris 1993).
Tako antipsihiatrična gibanja iz šestdesetih kakor uporabniška gibanja od osemdesetih naprej so spodbujala
dezinstitucionalizacijo, pritiskala na politike in zahtevala sistemske in zakonodajne spremembe. Hkrati pa so
oboji poskušali z dezinstitucionalizacijo in vzpostavljanjem oskrbe v skupnosti in s tem pokazali, da je dezinstitucionalizacija možna in da ima dobre učinke na
kakovost življenja ljudi, ki so pred tem več let živeli v
institucijah.
Pogoste so tudi špekulacije, da naj bi bila oskrba v skupnosti cenejša od institucionalne in da naj bi se politika
odločila za transformacijo ustanov, da bi zmanjšala javne izdatke. Poleg tega so revne povojne razmere zahte-

oskrbe, vedno oskrba v skupnosti dražja kot institucionalna (Goldberg 1991). Dobre in kakovostne storitve
v skupnosti najverjetneje niso cenejše od institucionalnih, ampak prenesejo celotna sredstva, ki so namenjena institucijam v skupnost (Thornicroft in Bebbington
1989). Ramon (1985 v Flaker 1998: 175) trdi, da se
politika ni odločila ali spodbudila dezinstitucionalizacije zaradi zmanjšanja stroškov, ampak je zaradi različnih
pritiskov sprejela dezinstitucionalizacijo.
V zadnjem desetletju lahko med razloge za dezinstitucionalizacijo v Evropi prištejemo tudi pritisk Evropske
unije na države članice ali pristopnice, da spoštujejo
konvencijo in zaženejo dezinstitucionalizacijo. Evropska unija kot podpisnica konvencije o pravicah invalidov namreč ne sofinancira izgradnje ali prenove ustanov, hkrati pa tudi državam članicam in pristopnicam
priporoča in nameni sredstva za dezinstitucionalizacijo.
Nove države članice oziroma pristopnice, kot so na primer Češka in Srbija, so zaradi tega tudi zagnale dezinstitucionalizacijo (MoLSA, 2009, Evropske smernice).
Podobno namero je pokazala tudi Slovenija, ki je v svoj
operativni program za črpanje sredstev iz evropskih
strukturnih skladov umestila dezinstitucionalizacijo
(Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske
politike 2014-2020).

zvojem socialne psihiatrije, ki se je deloma premaknila
iz bio-medicinskega pogleda na duševno stisko, so tudi
ekonomske razmere, polne zaposlenosti, zahtevale rehabilitacijo delovne sile. Socialna psihiatrija, politika
odprtih vrat in rehabilitacija nekaterih ljudi z dolgotrajnimi stiskami so pokazali, da je možno delati z ljudmi
z dolgotrajnimi stiskami tudi na drugačen način, izven
zidov institucij.
Nekoliko spremenjen pogled na ljudi z dolgotrajnimi
stiskami je zahteval tudi prevpraševanje ustreznosti
bivalnih pogojev ljudi, ki so v njih živeli. Ustanove so
bile v petdesetih večinoma v zelo slabih razmerah. Ne
samo iz etičnih, ampak tudi ekonomskih vzvodov so
se v nekaterih državah odločili za razvoj oskrbe v skupnosti. Slabi pogoji v azilih so v šestdesetih sprožili tudi
tako sociološko kot praktično kritiko totalnih ustanov.
Takrat so se začela prva gibanja (antipsihiatrija, demokratična psihiatrija), ki so zahtevala in preizkušala dezinstitucionalizacijo.

IZHOD
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Na zagon stroja dezinstitucionalizacije so torej skozi
zgodovino vplivali številni dejavniki. Država blaginje je
po drugi svetovni vojni zagotovila drugačne načine korigiranja revščine. To je omogočilo tudi stroki, da začne
razvijati nove poglede na duševno stisko in preizkuša
tudi z bolj socialnimi načini zdravljenja. Sočasno z ra-

Institucije so se izkazale tudi za stroškovno neučinkovite. V prvi vrsti zahtevajo velike investicije v infrastrukturo, hkrati pa zato, ker ne zagotavljajo vključevanja in
okrevanja ljudi, ohranjajo ljudi v odnosih odvisnosti
zgolj od denarnih izdatkov države blaginje.

V osemdesetih je postal glas uporabnikov s kolektivnimi gibanji močnejši. Z razvojem teorije družbenega
onesposabljanja so zahtevali popolnoma spremenjen
pogled na uporabnike. Uporabniki so zahtevali drugačen pristop in drugačne metode dela z ljudmi z duševnimi stiskami, hkrati pa opozorili na neustreznost institucionalne oskrbe.
Vse bolj glasni uporabniki in njihove zahteve po enakih pravicah kot ostali ljudje, so privedli med drugim
do sprejema Konvencije o pravicah ljudi z ovirami, ki
je v zadnjih letih postala ena izmed ključnih platform
Evropske unije pri spodbujanju razvoja oskrbe za ljudi s
dolgotrajnimi stiskami.
Četudi ekonomičnost ni bila nikoli glavni razlog za dezinstitucionalizacijo, so bili visoki stroški institucionalne
oskrbe tudi eden izmed povodov, da je politika začela o
njej razmišljati. Prvič ob potrebah po prenovi azilov ob
koncu petdesetih, pozneje pa tudi v sedemdesetih, ko je
tudi socialna politika resneje začela razmišljati o oskrbi
v skupnosti.

vale cenejše javne storitve. Politika je bila v tistem času
prepričana, da bi lahko bile storitve v skupnosti cenejše
(več neformalne pomoči, več neplačanega dela žensk)
(Scull 1977, 1984). Na sploh so študije pokazale, da so
stroški oskrbe v skupnosti nižji od institucionalne oskrbe. Je pa za nekatere uporabnike, ki potrebujejo veliko

Raziskovanje totalnih institucij je pokazalo na njihovo neučinkovitost in škodljivost. Stroke in znanosti so
pokazale, da institucije niso mehanizmi zdravljenja in
rehabilitacije, ampak imajo večinoma ravno nasproten učinek na ljudi, ki v njih živijo. Stroka je s poskusi
odpiranja vrat in skupnostne oskrbe pokazala na učinkovitost zunaj institucionalnih oblik oskrbe. Številni
poskusi premika v skupnost so pokazali, da je možno
zagotoviti boljšo oskrbo ljudem v skupnosti.

Razlogi za dezinstitucionalizacijo so torej etične, ekonomske, znanstvene in strokovne narave (Flaker
1998). Z etičnega vidika totalne ustanove niso primerne za dostojno življenje ljudi in robustno kršijo njihove
pravice. Poleg znanstvenih in strokovnih dokazov, ki so
pokazali na njihovo neustreznost, zapiranje ustanov zaprtega tipa narekujejo tudi mednarodnih dokumenti, ki
govorijo o pravicah ljudi do osebnega dostojanstva in
pravicah do samostojnega življenja v skupnosti.

[1] Prvi italijanski poskus dezinstitucionalizacije v Gorici
je temeljil ravno na ideji terapevtske skupnosti Maxwella
Jonesa. Potem, ko so nekaj časa dosledno uveljavljali načelo demokratičnega odločanja terapevtske skupnosti, je
sama skupnost ta model presegla, saj so si stanovalci bolnišnice želeli preseliti se ven iz bolnišnice, nazaj med ljudi
v skupnost.
[2] Psihotropna zdravila prinašajo velike dobičke farmacevtskim industrijam, ob tem da ni povsem jasno, kako
ta delujejo in ali sploh imajo zdravilne učinke (Flaker
2012: 232-236, Slatnar 2012, Read 2009). Uporabniki
se pogosto pritožujejo nad negativnimi učinki zdravil in jih
doživljajo kot podaljšek institucije v skupnosti (Lamovec
2007).
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DUŠEVNO ZDRAVJE
od A do Ž
HVALEŽNOST
Zapisovanje stvari, za katere smo hvaležni, je lahko
močno orodje za samorefleksijo. Pomaga vam razumeti sebe na globlji ravni. Lahko pa nam je v pomoč tudi
pri zmanjševanju stresa in izboljšanju razpoloženja, saj
smo tako »prisiljeni« nekaj minut v dnevu posvetiti

aktivnemu razmišljanju o pozitivnih stvareh, ki smo jih
tekom dneva doživeli.
Vzemi si nekaj minut in zapiši, za kaj si danes hvaležen.
Ali pa si vsak dan vzemi minuto in zapolni sonček.

Avtogeni trening
»V sebi moramo razviti moč misli, in če bomo duhu dali to
silo, bo tisoč bolezni zadušenih« - Feuchtersleben
V rubriki duševno zdravje od A do Ž z vami delimo
različne, tako tradicionalne kot alternativne metode za
izboljšanje duševnega zdravja. Tokrat bomo predstavili
avtogeni trening na način, da ga boste lahko po prebranem članku lahko začeli izvajati tudi sami.
Kaj je avtogeni trening?
Avtogeni trening je ena od poti k sprostitvi – je tehnika,
ki nam lahko pomaga v boju proti stresu. Že ime nosi
v sebi samo definicijo avtogenega treninga. »Avto«
pomeni lasten, nanašajoč se nase, »generirati« pomeni povzročati, porajati, »Geneza« pomeni nastanek
nečesa, »Avtogen« pomeni samoroden, samonikel,
»Avtogeneza« pomeni razvoj, ki poteka sam od sebe.
»Trening« pomeni vaditi.

pomoči človeku, ki ima zdravstvene težave. Uporabljali
so jo že stari Perzijci, Egipčani, Grki in Rimljani. Kasneje jo je uporabljalo mnogo zdravnikov, med njimi tudi
Sigmund Freud, ki je na podlagi hipnoze razvil tehniko
prostih asociacij. Za razvoj avtogenega treninga pa je bil
pomemben Johannes Heinrich Shultz. Slednji je hipnozo prakticiral v svoji ambulanti okoli leta 1910. V svojem delu Ustvarjanje plasti v hipnotičnem duševnem
svetu je že nakazal idejo avtogenega treninga – njegova
ideja je bila, da lahko človek podobno doživetje sugerira
sam na sebi in doživi sprostitev – hipnoza ni potrebna.
Leta 1932 je objavil monografijo o avtogenem treningu
Avtogeni trening, koncentrativna samosprostitev, ki je
bila večkrat ponatisnjena in prevedena v mnoge jezike.
Raziskovanje avtosugestije je pokazalo, da je v bistvu
vsaka hipnoza avtohipnoza in lahko vsak človek na sebi
doseže učinke, podobne hipnozi.
IZVAJANJE AVTOGENEGA TRENINGA
Poznamo osnovno in višjo stopnjo avtogenega treninga. V tem prispevku bomo obravnavali samo osnovno,
ki vključuje šest vaj.
Razmere za izvajanje avtogenega treninga
Oblečeni smo v prijetna, topla, ohlapna oblačila. Izvajanje avtogenega treninga poteka vedno v istem prostoru
in ob podobnem času. Pred izvajanjem avtogenega treninga se lahko sprehodimo, stuširamo ali spijemo topel
čaj, nekaj kar nas pomiri in spravi v sproščeno vzdušje.
Priporočeno je mirno okolje in da smo v prostoru sami.
Telefon izklopimo ali pustimo v drugem prostoru. Nekaterim pomaga pomirjujoča glasba.

Hipnozo, meditacijo, jogo se za zdravljenje uporablja že
zelo dolgo – to so stari pristopi z bogatim filozofskim in
verskim ozadjem. Avtogeni trening pa je relativno mlada tehnika, stara komad 100 let, brez posebnega filozofskega ali verskega ozadja. Je enostaven, kratek, praktičen, evropski, z bolj fiziološko kot filozofsko osnovo.
Z njim lahko posameznik doživi sprostitev, zmanjša
napetosti, je dobro protistresno sredstvo, pripelje lahko
do pomembnih življenjskih sprememb, uporaben pa je
tudi kot preventiva.
Zgodovina avtogenega treninga
Na temeljih hipnoze se je ob psihoanalizi razvil tudi avtogeni trening. Hipnoza je zelo stara metoda nudenja
IZHOD
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Vaje delamo 3 x dnevno: zjutraj, opoldne in zvečer. Vaje
trajajo 5 - 15 minut, tako da si ta čas lahko vzame vsak.
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POLOŽAJI ZA IZVAJANJE VAJ
Lahko jih izvajamo leže ali sede.
Ležeči položaj: Prve tedne je priporočljivo leže. Ležimo vznak, glavo imamo na rahlo dvignjeni blazini, roke
počivajo z dlanmi navzdol ob stegnih. Stopala so rahlo
narazen. Nekaterim ustreza položaj, v katerem navadno
spijo. Pomembno je, da vaje izvajamo vedno v istem
položaju.

Na začetku treninga najprej v mislih rečemo obrazec:
»SEM POPOLNOMA MIREN«. Ravno tako obrazec
rečemo med vsako vajo in na koncu vaj.
Po opravljenem treningu se je potrebno vrniti v običajno stanje, zato uporabimo preklic: »ROKE SO ČVRSTE, DIHAM GLOBOKO, ODPREM OČI.« Ko preklic v mislih izgovorimo, si ob tem pretegnemo roke,
upognemo in stegnemo telo, si pomanemo oči in obraz
ter šele nato odpremo oči.
Na preklic ne smemo pozabiti – nekateri posamezniki,
ki niso naredili preklica, so učinek sugestije »ROKA
JE TEŽKA.« doživeli šele čez nekaj ur in se med kuhanjem kosila prestrašeno spraševali zakaj imajo nenadoma sila težko roko.
OSNOVNE VAJE

Sedeči položaj: sedenje je udobno, hrbet je naslonjen
na naslonjalo, hrbtenica je pokončna, roke so udobno
naslonjene vsaka na svojem stegnu, dlani visijo ob notranji strani stegen, se ne dotikajo. Glava lahko visi navzdol ali pa je vzravnana.
Oči so zaprte.
Potek avtogenega treninga
V avtogenem treningu uporabljamo 8 stavkov (reče se
jim obrazci), ki jih moramo znati na pamet:
• »SEM POPOLNOMA MIREN«
• »DESNA (LEVA) ROKA JE ZELO TEŽKA.«
• »DESNA (LEVA) ROKA JE ZELO TOPLA.«
• »SRCE BIJE MIRNO IN ENAKOMERNO.«
• »DIHAM.«
• »TREBUH JE PRIJETNO TOPEL.«
• »ČELO JE PRIJETNO SVEŽE.«
• Preklic:
• »ROKE SO ČVRSTE, DIHAM GLOBOKO, ODPREM OČI.«
•
Počasi se odpravimo na svoje mesto, udobno uležemo,
se namestimo, zapremo oči, predstavljamo si da nas obdaja belina in začnemo z vajami.
IZHOD
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VAJA 1
• Uležemo se, v mislih izgovorimo obrazec za
mir: »SEM POPOLNOMA MIREN.«
• Nato v mislih rečemo: »DESNA ROKA JE
ZELO TEŽKA.« - če smo desničarji, če smo
levičarji rečemo leva. Obrazec ponovimo šestkrat. Pri vsaki tihi notranji ponovitvi usmerimo pozornost na roko, opazujemo občutek
teže – opravimo približno šestkrat, ni se treba
obremenjevati s štetjem.
• Ponovno enkrat izgovorimo obrazec »SEM
POPOLNOMA MIREN.«
• Vajo prekličemo z obrazcem »ROKE SO
ČVRSTE, DIHAM GLOBOKO, ODPREM
OČI.« (ČE ŽELIMO AVTOGENI TRENING ZAKLJUČITI S PRVO VAJO, DRUGAČE VAJE NE PREKLIČEMO)

VAJA 2
• Uležemo se, v mislih izgovorimo obrazec za
mir: »SEM POPOLNOMA MIREN.«
• V mislih izgovorimo »DESNA ROKA JE
ZELO TOPLA« - ponovimo 6x
• Sledi obrazec »SEM POPOLNOMA MIREN.«
• Vajo prekličemo z obrazcem »ROKE SO
ČVRSTE, DIHAM GLOBOKO, ODPREM
OČI.« (ČE ŽELIMO AVTOGENI TRENING ZAKLJUČITI S PRVO VAJO, DRUGAČE VAJE NE PREKLIČEMO)

VAJA 3
Uležemo se, v mislih izgovorimo obrazec za mir:
»SEM POPOLNOMA MIREN.«
• V mislih izgovorimo »SRCE BIJE MIRNO
IN ENAKOMERNO.«
• Sledi obrazec »SEM POPOLNOMA MIREN.«
• Vajo prekličemo z obrazcem »ROKE SO
ČVRSTE, DIHAM GLOBOKO, ODPREM
OČI.«

VAJA 4
• Uležemo se, v mislih izgovorimo obrazec za
mir: »SEM POPOLNOMA MIREN.«
• V mislih šestkrat ponovimo »DIHAM«
• Sledi obrazec »SEM POPOLNOMA MIREN.«
• Vajo prekličemo z obrazcem »ROKE SO
ČVRSTE, DIHAM GLOBOKO, ODPREM
OČI.«

VAJA 5
• Uležemo se, v mislih izgovorimo obrazec za
mir: »SEM POPOLNOMA MIREN.«
• V mislih šestkrat ponovimo »TREBUH JE
PRIJETNO TOPEL«
• Sledi obrazec »SEM POPOLNOMA MIREN.«
• Vajo prekličemo z obrazcem »ROKE SO
ČVRSTE, DIHAM GLOBOKO, ODPREM
OČI.«

VAJA 6
• Uležemo se, v mislih izgovorimo obrazec za
mir: »SEM POPOLNOMA MIREN.«
• V mislih šestkrat ponovimo »ČELO JE PRIJETNO SVEŽE«
• Sledi obrazec »SEM POPOLNOMA MIREN.«
• Vajo prekličemo z obrazcem »ROKE SO
ČVRSTE, DIHAM GLOBOKO, ODPREM
OČI.«

Vsako vajo lahko izvajamo posamično – tako nam avtogeni trening vzame zgolj nekaj minut. Odločimo se
lahko na primer, da bomo vsak dan izvajali zgolj vajo 1.
Lahko pa izvajamo prve tri vaje skupaj ali celo vseh šest.
V tem primeru izvajanje sledi takole:
Uležemo se, v mislih izgovorimo obrazec za mir: »SEM
POPOLNOMA MIREN.«
• Nato v mislih šestkrat ponovimo: »DESNA ROKA
JE ZELO TEŽKA.«
• Ponovno enkrat izgovorimo obrazec »SEM POPOLNOMA MIREN.«
• Šestkrat ponovimo »DESNA ROKA JE ZELO
TOPLA.«
• Enkrat »SEM POPOLNOMA MIREN.«
• Šestkrat »SRCE BIJE MIRNO IN ENAKOMERNO.«
• Enkrat »SEM POPOLNOMA MIREN.«
• Šestkrat »DIHAM.«
• Enkrat »SEM POPOLNOMA MIREN.«
• Šestkrat »TREBUH JE PRIJETNO TOPEL.«
• Enkrat »SEM POPOLNOMA MIREN.«
• Šestkrat »ČELO JE PRIJETNO SVEŽE.«
• Enkrat »SEM POPOLNOMA MIREN.«
• Vajo prekličemo z obrazcem »ROKE SO ČVRSTE, DIHAM GLOBOKO, ODPREM OČI.«
•
Povzeto po knjigi Glava dela čudeže –
avtogeni trening avtorja Ignaca Schmidta
IZHOD
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P OE Z I J A
Pa tako različni smo
štejejo dejanja
Všeč so mi ljudje, ki pospešijo korak, ko se zaradi njih ustavi avto
na prehodu za pešce in v zahvalo prikimajo vozniku.
Všeč so mi ljudje, ki takrat, ko v gostilni prejmejo račun za 18 evrov, pustijo
2 evra natakarju, četudi bi lahko zanju kupili še kakšno drugo malenkost,
in tisti, ki v trgovino ne vstopajo pet minut pred koncem delovnega časa.
Všeč so mi ljudje, ki ne kličejo divje petkrat zapored na mobitel,
če se prijatelj ne oglasi iz prve, ampak bodo razumeli, da ima tudi
on pravico, da pokliče nazaj čez 15 minut ali eno uro.
Všeč so mi ljudje, ki pobožajo potepuško mačko, ki se pride pocartat
ob nogo in tisti, ki pridržijo vhodna vrata osebi za njimi.
Všeč so mi tudi tisti, ki sredi trgovine poberejo izdelek,
ki je njim ali komu drugemu padel na tla in ga vrnejo na polico, ne pa prestopijo.
Obožujem ljudi, katerim prosim, hvala, oprosti in zmotil sem se, niso tuje besede.
In tiste, ki ti z nasmehom zaželijo »dober dan«...
So stvari, ki mi o ljudeh povedo več kot avto, ki ga vozijo,
oblačila, ki jih nosijo in besede, ki jih izrečejo.
Gre za malenkosti, ki razkrivajo, koliko je človek sposoben čutiti in
spoštovati svet in ljudi okoli sebe, koliko je sposoben ljubiti.
Ne maram ljudi, ki se pretvarjajo, da so nekaj več z denarjem in z dragimi
večerjami, avtomobili in oblekami, hišami in stanovanji, statusi in naslovi...
Štejejo dejanja...
In to mi je všeč.

Prav različni smo.
Spozna žalost, bolečino. On prej spozna radost in veselje.
Ta je njena zgodba.
Ne prav zares, a mislila je, da pozna veselje.
Da pozna radost. Imela je moč in imela je željo.
Vse kar je prišlo, je že res, prišlo od znotraj.
Ampak. Ne tako zelo odznotraj kot je tistega dne začutila žalost.
Postala je njena sopotnica.
Moč je uporabila in porabila, da se je preganjala z njo.
Ni uspela.
Udomačila se je in naselila vanjo, prinesla je s seboj vse.
Preselila se je. Ne da bi sploh vprašala ali je zaželena.
Ne hitro, niti hitreje, jo je sprejela. Naj bo tam.
Ne hitro, se je lahko nasmejala, ne da bi nanjo pozabila.
Ne hitro, ni rabila niti omame, da je z njo tavala naokoli
in jo želela odpeljati na lepše kraje.
Odločila se je, da je njena. Da ji mora pokazati vse, kar bi brez nje lahko počela.
Odhajala je na mesta, njena mesta in tam mirno vohala cvetje.
Ljubila je, tudi ljubila se je.
Zapela je, prav tako na glas kot nekoč.
Še več, zapela je z njo.
Peli, ljubili in odhajali sta skupaj.
Prijateljici sta postajali, tudi več merili moči nista.
Postala je njena moč. Postala je njen mir. Postala je njena.
Takrat je zares spoznala, spoznala veselje.
Zdaj!

Jaka Vidmar
Tjaša Frančeškin
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K O LU M N E
henrik pogačar : V SPOMIN, DA NE POZABIM!

ALI SMEM?
Jokati,
hrepeneti,
ljubiti,
ali si smem dovoliti?
Jokati - kje?
Se smejati - samo nekje.
Hrepeneti, drhteti, želeti.
Se to sme?
Ali se samo zapove.
Ste videli dušo krvaveti,
ste občutili neznosno trpeti?
Kje ste vsi?
Ste se izgubili ali odšli?
Treba bo izbrati,
zbežati ali ostati.
Morda boste nekoč dopustili,
da se objeti skupaj smejimo,
jočemo in hrepenimo.

Bližajo se prazniki! Božični in novoletni!
In kaj sem storil v tem letu, ki je za mano?
Bore malo! Samo starejši sem, kilogram ali dva me je več in
to je vse.
Živim drugje in drugače, že par let, kot prej 45 let.
Razpet sem med življenjem in smrtjo.
Rad imam praznike, čeprav vem, da so samo številke na koledarju.
Za božič se zbere družina, Božiček prinese darila.
Umirjeno je vse, tako duša kot telo.
Novoletni prazniki pa so čas, da proslavimo s prijatelji, da se
vidimo po dolgem času, ki je za nami.
Tukaj, kjer sem, nisem sam, sem pa ves čas osamljen.
Nimam svoje družine, prijateljev pa bore malo.
V mojem življenju je bilo kar nekaj vzponov in padcev, in
nobena stvar ni dokončna.
Star sem triinšestdeset let in ne pričakujem več veliko od
življenja.
Pravim, tako sebi kot drugim, da če bo ostalo tako kot sedaj,
bom hvaležen, kamor pač bom!
Vendar vem, da se vse spreminja, vem, da ni nobena stvar
dokončna in se vse lahko še na glavo postavi.
Moje voščilo vsem, tako mladim kot starejšim je, da bi se z
enim vagonom dobre volje vse izpolnilo.
Natresel sem nekaj misli, ki mi hodijo po glavi v času teh
praznikov.
Kot že rečeno imam jih rad. Zaradi ljudi!
Naj bo to zaenkrat vse.
HVALA!

Ali si morda le preveč želimo.

Nataša Stemberger
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KA J

DO G A J A
Koncert

Ustvarjalna delavnica

Obeski
Bevkov trg ali pri
drsališču Supernova
12.12. 2021
od 16h do 17h30
www.mc-novagorica.si

Muzikal

Božična pesem

Predstava za otroke

Challe Salle

Charles Dickens, Neil Bartlett

ČAROBNI PRAZNIKI

Koper, 18. 12. 2021 ob 19h
https://visitkoper.si/

17.12.2021 ob 20h,
22.12.2021 ob 18h
SNG Nova Gorica
www.sng-ng.si

Titov trg 3, Koper
11. 12. 2021 ob 11h
https://visitkoper.si/

Gledališka predstava
Iztok Mlakar

Tutošomato
OTVORITEV BOŽIČNIH JASLIC
Silvestrska predstava

Realisti

16.12.2018, Grad Štanjel
23. 10. 2021 od 7.00 do 15.00

15.12.2021 ob 20h
SNG Nova Gorica
www.sng-ng.si

Jure Karas
SNG Nova Gorica
31.12.2021 ob 19h
www.sng-ng.si

Božično-novoletni sejem
Koper, 23. 12. - 26. 12. 2021
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Koncert

Help! A Beatles
Tribute Band
Koper
26. 12. 2021 ob 19h

Božično-novoletni
sejem
avla Kulturnega doma
Nova Gorica
20.12.2021 od 10h do 19h
www.kulturnidom-ng.si

Koncerti

Silvestrovanje Koper
Ne me jugat
od 22h do 23h in od 1h do 2h
Big Foot Mama
od 23h do 1h

Mi gremo na svoje!
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Š T O R I J E

Psihiatrična država na sončni strani alp je roman pesnika in pisatelja Črtomirja Clonskega. V vsaki številki časopisa objavimo dve poglavji.

vse zgodovinske madeže hitro in učinkovito, za vsako
umazano Pacientovo glavo je primeren pralni prašek
Revolucija. Propagiral ga je sam Vrhovni na TV. Poleg
Vrhovnega pa sta bili dve deklici, oblečeni v beli majici,
ovešeni s črnima rutkama. To sta bili Špela in Ana, dva
nevarna Stvora, pravzaprav hčeri Vrhovnega. Med ljudmi se je govorilo, da sta marsikoga že ogrizli do smrti.

Dr.Blazej je spet pričel zalagati z informacijami Johna:
»Južno od tega mesta Mix je meja z Đihadom, odlično
varovana, tam je umetna tišina, da človeku kar počijo
bobniči, kar reže zrak. Poleg tega lahko ustvarijo totalno temo. Tam so še minska polja in visoka trojna električna ograja«.

»No, ker sem Višji Psihiater, greva lahko v Mesto Mix.
Za to mesto gotovo še nisi slišal. Ga ni na nobenem zemljevidu. Tam je tudi vojaška cesta, državna skrivnost,
imenuje se tudi cesta smrti, ker so v postrevolucijskih
časih s traktorji in kamioni vozili ljudi v smrt. To informacijo sem dobil od beguncev.«

Prišla sta na podeželje in cesta se je kmalu pričenjala
vzpenjati in vijugati na visoko gozdnato planoto. Smreke so bile rjave in uničene od kislega dežja, rasli so neznansko veliki listi, kot v pragozdu. Dr. Blazej je Johnu
razložil, da je temu kriva radiacija. Reka pod mostom
je bila sivo umazana in se je penila kot pralni prašek.
Pralni prašek Revolucija, ki so ga tako propagirali po
TV Psihiatrične Države Na Sončni Strani Alp: opere
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John je v Mestu Mix videl še zapornike, ki so v umazanih sivih zaporniških haljah kopali premog. Bili so
obsojeni na dosmrtno kazen, politični talci iz Utopije z
rumenimi zobmi, sivimi lasmi; bledi, sivorumeni obrazi
so kopali premog in ga nosili kar v vrečah in v rokah.
Vrtljivo spiralo za vrtanje premoga so ročno poganjali
štirje Zaporniki – Pacienti. Ti štirje kopači so sikali od
trpljenja; to je bil eden od podzemnih taborišč Psihiatrične Države Na Sončni Strani Alp.
Rezkal mu je še grobnico Pacientov, kjer so bile v betonski steni žare s pepelom Pacientov, spodaj pa so visele le kovinske ploščice s številkami mrtvih klonov Pacientov, na primer CX 3679, duše pa so gorele, smrdelo
je in mali ognji je poganjal dim Pacientski duš. Res je
smrdelo. O, pa še kako je smrdelo do neba v tem mestu!
Ko sta dr. Blazej in John vozila nazaj, sta se zopet presedla iz jeepa v Blazejev Trabant.

16. POGLAVJE : MESTO MIX
John je drugo jutro pozajtrkoval z dr. Blazejem in njegovo ženo Micko. Jedli so margarino Pacient in pili čaj
Klon. Zraven so imeli še črni kruh z otrobi. Za poslastico je Micka prinesla pašteto iz črvov in pijavk. Ko je
John dejal, da se je že najedel, sta dr. Blazej in Micka
z veseljem zalivala pašteto s čajem Klon in se mastila s
posušenimi stenicami. Dr. Blazej mu je pokazal nekaj
nagačenih vodenoglavskih glav Pacientov Psihiatrične
Države. Prižgal je cigaro, kot vedno, veselo rignil in globoko zavzdihnil.

Minuto kasneje sta že brzela v Trabantu proti jugu Psihiatrične Države. John je opazoval visoke tovarniške
dimnike, sive bloke in še bolj črne ulice predmestja.
Peljala sta se mimo propadle industrije, delavskih in
Pacientskih hiš iz umazane opeke. Umazani otroci so
se igrali fucanje ali igrico »kako ujeti vohuna iz države
Utopija«. John se je zamislil in na jok mu je šlo, češ,
kakšna prihodnost čaka te otroke, ki verjetno še niso
slišali za Državo Raj.

Vojaki sploh ne vedo, da jim jemljemo kri in sploh ne
zakaj, nato delamo iz te plazme otroke in odrasle Paciente. To počno tudi v Utopiji in Đihadu. Mar vi ne
delate tega?« je bil radoveden Dr. Blazej.

Pacientka – Delavka III. reda v Mestu Mix
Pri mitnici sta se presedla v star džip, ki je bil še iz Velike
Vojne, Trabanta pa sta pustila tam. Dr. Blazej je govoril
naprej: »Whiteboy Engineerja so mučili in tepli s koprivami po rokah, dodajali strupe v hrano, izpulili nekaj
nohtov, okvarili psihofizični razvoj. Ni bil več svetlolas,
ker mu je Jugoslav Srbodžordžević – Đoko namešal
črno Pasto v kosmiče. Whiteboy Engineer je bil v Čuzi.
Inekcija zvarka Ljubezni, ki smo mu jo vcepili, ga sploh
ne »greje«, sploh ne deluje. Si predstavljaš? Nismo ga
mogli spremeniti. Veš kaj je Čuza?« se je zarežal dr.
Blazej. »Boš videl! To je poseben prostor z odplakovalnikom, v katerem so rešetke brez oken in dvižna deska
za spanje. Nekatere Čuze so tudi oblazinjene. V nekaterih je vedno temno, v drugih pa vedno gori luč. Pravzaprav je to nekakšna zaporniška celica.

Ustavila sta se v lokalni gostilni Pri Micki, kjer sta popila kavo, Dr. Blazej si je na Johnov račun privoščil dve
mornarski kavi z rumom, uvožene jim je tam zmanjkalo. Baje bi morala plačati 30 procentov največ z drobižem. Niti pomislila nista na vohune SDTP-ja, ki so nevidni sedeli zraven njiju, ju opazovali, poslušali in si vse
zapisovali v beležnice...
John je z svojimi retrovizorskimi očali opazil neviden
hologramski napis nad barom Kava pri Vrhovnemu, nevidno mesto Mix.
Dr. Blazej mu je zvečer pri sebi doma predlagal, naj gre
naslednji dan na Mentalno Sodišče gledat, kako bodo
sodili Fritzu, Policistu, ki se je prekršil zoper red v Psihiatrični Državi. Vklenili so ga v energetske lisice, tako
da ni mogel niti treniti. Psihiatrični Tehnik Tlačitelj je
zanj dejal, da je on čif šanone. »Saj veš, tisti, ki je bil na
kontroli v Psihiatričnem Centru.«
Šla sta spat. John je bil izmučen in pretresen zaradi vse-

ga, kar je videl v Mestu Mix.
17. POGLAVJE : MENTALNO SODIŠČE
Mentalno Sodišče je bilo velika stavba v neoklasicističnem slogu v Psihiatričnem Mestu – glavnem mestu Psihiatrične Države Na Sončni Strani Alp. Tam je bil cel
kup Zasliševalcev, Sodnikov in kupi Dosjejev. Delali so
po ustaljenih postopkih in Preverjevalci so preverjali, če
mučijo Paciente po pravilih. Imeli so tudi pravila za Sekretarje – uslužbence Mentalnega Sodišča: če so Pacienti pravilno zastrupljeni, če se da prodati ledvice, kako
menjajo možgane in podobno. To so preverjali Preverjevalci. Sekretarji so tipkali in bili odgovorni za Dosjeje. Zasliševalci so zasliševali, Specialni Tehniki SDTP
in Mučitelji so s posebnimi postopki, ki niso bili vedno
prijetni za prestopnike, izvabljali priznanja, največkrat
potvorjena in predlagali Sodnikom, ki so izdajali Sodbe.
Dr. Blazej je dejal Johnu: »Fritz je še v Psihiatričnem
Centru. Pripeljali ga bodo z vozilom Službe Državne
Tajne Policije. Navadno imajo vozila črne barve. Mentalno Sodišče in 7. Uprava SDTP imata prostore v isti
stavbi. Dejavnost 7. Uprave je, da pokriva in nadzira notranje sovražnike Psihiatrične Države. Gre za zapiranje
in infiltriranje Agentov SDTP v disidentske skupine in
v bran celovitosti Psihiatričnega ustroja v Psihiatrični
Državi Na Sončni Strani Alp«.
V resnici so se te skupine borile za svobodo in staro
pravdo. Psihiatrom in SDTP-ju je bil neznanec, ki ga
je SDTP imela v dosjejih pod imenom Hipnotizer, trn
v peti. John je nevede zakašljal in pomislil na svojega
informatorja, ki mu je poslal pismo in se podpisal kot
Osvoboditelj. Bil je tiho.
Fritz je ležal na postelji v Psihiatričnem Centru in se z
vso energijo skoncentriral na muho, da je letela, kot je
on hotel. Pravzaprav jo je vodil in se pričel spominjati… Toda Tehniki so mu namešali hudo snov v sok in
ležal je in postajal rdeč od vročine, dehidriran, ustnice
je imel rumene, dobival je že opekline in haluciniral,
mešalo se mu je že in mislil je, da bo umrl, tako hudo je
bilo. Kaj pa drugega: kurili so ga, črna magija. Od vsega je zaspal. Nato so uleteli Tlačitelj in drugi: »Preveč
smo ga, ha ha ha, zmehčali. Ha ha ha«, so se zabavali.
Sodeloval je z osvoboditeljem, katerega imena ni poznal. Bil je odpadni Policist Psihiatrične Države – Odpadnik. Leteli so po Psihiatrični Državi in Višjim Prašičem na vlakih zaračunavali, če niso imeli osebnih
dokumentov. 100 lip, 50 lip pa za otroke. Dajali so jim
celo potrdila in Osvoboditeljev propagandni material.
Na potrdilih je pisalo: »Sekcija za zaščito Države.«
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Tako so zbirali denar za disidente.
Drugače pa je Fritz imel navodila aretirati vse, kar jih je
bilo več kot trije skupaj. To so bile po pravilih Psihiatrične Države že demonstracije.
Dr. Blazej je govoril naprej: »Mi Psihiatri rečemo, da so
Pacienti le kibernetični stroji. Žive otroke damo v Rejo
k Androidom. Temu rečemo Jeklena vzgoja. Če otroke
obdelamo pravilno, lahko gledajo skozi stene. Lahko jih
hranimo, kvarimo, popravljamo, prodamo ali kupimo.
Delali smo škodo Državi Đihad, Toplovodarji so tam
posiljevali. Povezali smo se z mafijo Države Đihad, ki
je sedaj tam na oblasti in je odgovorna nam – Psihiatrom. Za Paciente uporabljamo prav vsa razpoložljiva
sredstva, kot so: Elektrošoki, prisilni jopiči, lobotomija,
hlajenje, segrevanje in zmrzovanje. Lahko jim pokvarimo vijake v komolcih.«
Fritz se je zopet spominjal… Delal je v Čuzi in zaprl
tja Đoko. Policisti Toplovodarji so Đoko slekli in mu
vcepili injekcijo Klopiflexa. Psihiater je tulil od strahu:
»Nemoj, ti si pogrešio, Fritz! To sam ja dajao Pacientima!«
Đoko je postajal podoben Pacientom. Nekoč ga je Fritz
zalotil pri scanju v Psihiatričnem Parku. To je bil eden
njegovih velikih prekrškov. Zaradi tega je Fritz postal
glavni sovražnik Psihiatrične Države, za disidente pa
heroj.

Nataša Štemberger : NEDELJE BREZ OBISKOV
John in dr. Blazej sta se usedla v zadnjo klop na Sodišču
in najprej opazovala preverjanje. Proces je bil sestavljen
iz treh delov: Preverjanje, Obsodba in Kazen.
PREVERJANJE je potekalo takole: Magično Sadomazo Kladivo je vzel Sodnik in z njim udaril Fritza po glavi. Če je prišlo do izliva sperme, je bil kriv. Če je doživel umetni električni orgazem – za to je bilo primerno
majhno Magično SM Kladivo – je bil prav tako kriv.
OBSODBA se je glasila takole: »Vcepili vam bomo
predsodek do državljanov Đihada in Utopije.« Obsojen je bil na Vrtiljak Mučenja. To je bilo ogromno kolo,
na katerem so ga toliko časa vrteli, da je izgubil zavest.
Kaznovali so ga še tako, da so ga posiljevali Toplovodarji – Guru Guru do nezavesti.
KAZEN je bila ta, da ga bodo dali v Mesto Mix in zamrznili v Zamrzovalniku, nato pa obdelali.
John in Dr. Blazej sta, utrujena od vseh doživetij, odšla
v dr. Blazejevo stanovanje.
Se nadaljuje...

Bilo je dolgočasno nedeljsko popoldne na zaprtem ženskem oddelku psihiatrične bolnice.

Nekam skrito in tiho se je na oddelek priplazila novica,
da je nikoli več ne bomo videli.

Nekaj žena je igralo »človek ne jezi se« in slišati je bilo
samo zvok kotaleče se kocke. Da bi pregnale dolgčas, so
ženske igro ponavljale v nedogled. Gledala sem v stensko uro. Dve popoldne, tri, štiri, pet…

Našli so jo mrtvo pod mogočnim piranskim zidom.

Kdo ve zakaj vztrajajo v tej otroški igri toliko ur?

Bi prijateljski objem in topel stisk roke zacelil ranjeno
srce?

Morda zato, da nedeljsko popoldne brez obiskov končno mine. Da mine nedelja in ves teden in ves mesec,
morda bo tega brezumja in brezupa nekoč konec.
Tedaj je utečeno rutino prekinil nov sprejem pacientke.
Ženska stara 45 let, lepega obraza, srednje dolgih las je
vzravnano zakorakala v dnevno sobo med igralke. Odpela je bluzo in vpričo vseh razgalila svoje prsi. Nekatere ženske so nemo zrle vanjo, druge so se sramežljivo
zazrle v steno, nekaj žena je glasno protestiralo početju
novinke.
Lepa ženska se zanje ni menila, še bolj se je razgalila in
dolgo brez predaha govorila nerazumno in nepovezano, jokala je in se smejala vse obenem.

Veliko sem razmišljala o njej. Bi zaupen pogovor pomagal trpeči duši, da se umiri in poišče rešitev?

Ostali so dvomi, vprašanja, v zraku je bilo čutiti strah.
Na nedeljski popoldanski dan je kocka ponovno padla.
Njen zvok je rezal nedeljsko tišino žena brez obiskov za
starimi zidovi psihiatrične bolnice.
Zazrla sem se v bolnišnično kapelo in v tišini, ne da bi
premikala ustnice, molila goreče in iskreno:
za lepo ženo, za zdravje in da bi vsi ljudje na svetu imeli
svojega zaupnika.
Počasi se je v mojo dušo naselil blagodejni mir.

Pomislila sem: kaj neki se je zgodilo, da je tako porazilo
to krhko žensko nekam milega pogleda.
Med tednom je dobila obisk, prišla sta hčerka in njen
fant. Pripovedovala je, da želita, da jima podari svoje
stanovanje, ker sta mlada in ga potrebujeta.
Čez kakšen teden je na terapevtskem sprehodu pripovedovala o svojem življenju. Iz oddaljene vasi v Bosni je
še v času skupne Jugoslavije prišla v Slovenijo, s trebuhom za kruhom. V rokah je imela majhno potovalko z
najnujnejšim in nekaj fotografij iz otroštva.
Delo je dobila v piranskih solinah in varčevala. Počasi,
iz meseca v mesec, iz leta v leto je bila bliže svojim sanjam. Ko se je vselila v svoj dom in se zazrla v hčerko je
menila, da je v življenju dosegla vse.
V petek je ženska odšla na vikend – tako kot številni
drugi pacienti psihiatrične bolnice.
V ponedeljek se ni vrnila. Pacientke so se spraševale, kje
je in ali je bila odpuščena iz bolnišnice.
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D I A L O G

R EC EPT

Intervju z duhovnikom : Martin Golob
Kako bi se v nekaj stavkih predstavili našim bralcem?
Sem preprost kmečki fant. Življenje sprejemam kot dar.
Vera mi zelo veliko pomeni.
Zakaj ste izbrali duhovniški poklic?
Duhovniški poklic sem izbral, ker sem zelo rad z ljudmi
in med ljudmi in jim prinašam Boga. Je pa tudi res, da so
za mene zelo veliko molili. Duhovniški poklic je izmoljen poklic in je dar. Menim, da je veliko fantov v ta poklic od zgoraj poklicanih, vendar žal nima vsak poguma,
da bi se za to odločil.
Za kaj se v svojem poklicu najbolj hvaležni? Kaj je
za vas najbolj nagrajujoči del vašega poklica?
V svojem poklicu sem najbolj hvaležen za ljudi, ki mi
zaupajo in za vse darove, s katerimi me Bog obdarja.
Najbolj je nagrajujoče videti srečne obraze v polni cerkvi. Zelo me ganejo ljudje, ki po besedah, ki jih oznanjam, in dejanjih, s katerimi želim pričevati Boga, zares
spoznajo Boga. Ganejo me ljudje, ki se spreobrnejo.
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KOSILO V 30-TIH MINUTAH

Se vam zdi hvaležnost pomembna v vsakdanjem življenju? Zakaj?
Hvaležnost je zelo pomembna v vsakdanjem življenju.
Hvaležen človek je srečen človek. Hvaležen človek
sprejema življenje kot dar. Je nekaj čisto drugega kot da
ves čas nekaj zahtevaš.
Zahvalna nedelja je dan hvaležnosti in zahvaljevanja. Čemu ste vi hvaležni v letošnjem, precej »nehvaležnem« letu?
Hvaležen sem vsem, ki molijo za mene. Hvaležen sem
tudi virusu… res je povzročil veliko gorja, prinesel nam
je pa tudi lep nauk, ki nas uči, da človek ni vsemogočen,
uči nas, kako je dragoceno, da smo pozorni drug na drugega in kako moramo drug za drugega skrbeti. Hvaležen sem svojim staršem. Hvaležen sem zdravnikom in
vsemu zdravstvenemu osebju za vse, kar delajo
Kakšna bi bila vaša popotnica za naše bralce za leto
2022?
Mirno v srcu, s pogumom na obrazu in z blagoslovljenimi koraki
Intervju opravila Brigita Obreza

SESTAVINE:
• špageti
• olje
• sol
• sir
• panceta
• jajce
• kumarice

POSTOPEK:
1. V loncu zavreš vodo. Ko voda
zavre, v lonec streseš špagete ter
dodaš olje in sol. Medtem ko se
špageti kuhajo, na kockice narežeš sir in kumarice ter na olju popražiš malo pancete.
2. Ko so špageti skuhani, jih streseš
v cedilo in odcediš vodo. Potem
daš kozico nazaj na ogenj, dodaš
malo olja ter špagete streseš nazaj
v kozico. Dodaš sir, narezan na
kockice, dodaš panceto, pokriješ
in pustiš pri miru 3 minute. Potem dodaš še eno jajce, premešaš,
ugasneš ogenj ter dodaš kumarice.
3. Pokrito pustiš deset minut, da se
okusi premešajo.
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ST R I P

I ZSTO P

Dejan
Ej
Jaz sem te zaklenila v sredino srca
A vendar te nikoli pozabila ne bom
Naj me spomini v srcu za vedno odklenejo
Nada Breg
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Iztok Šefran
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