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Will Hall, psihoterapevt nove dobe

V sodobnem jeziku se je za 
duševne motnje nabralo 
že toliko izrazov – od psiho-
ze, depresije in tesnobe do 
raznih oblik shizofrenije, 
obsesivno-kompulzivnih 
motenj, bipolarne motnje, 

pomanjkljive pozornosti in stresa, da z do-
bro staro nevrozo niti ne izgubljamo časa –, 
da se človek nehote vpraša, ali je na svetu 
sploh kdo, ki bi ga bilo mogoče brez po-
misleka označiti za popolnoma mentalno 
»zdravega«, stabilnega in v vsakem trenutku 
docela prištevnega. In sploh, kako določiti 
tanko mejo med »urejeno« in »neurejeno« 
realnostjo? Vprašanje je premamljivo, da bi 
ga zadržal zase.

»Škotski psihiater R. D. Laing je za razu-
mevanje 'norosti' predlagal značilnost ljudi, 
ki so moteni (disturbed) ali moteči (distur-
bing). Torej ljudi, ki se imajo bodisi sami za 
moteče in zato trpijo, bodisi takšne, ki jih 
kot moteče pojmujejo drugi,« odvrne sogo-
vornik. »Kadar se torej nekdo začne vesti 
tako, da vznemirja druge, to prepoznamo 
kot psihiatrični problem, kot 'norost', in ta-
kšnega človeka prepustimo psihiatrom in 
specializiranim ustanovam.«

Toda pojmovanje »norosti« je v različnih 
kulturah precej različno?

O, seveda, zelo različno. Ponekod ljudi, ki 
»slišijo glasove«, pri priči uvrstijo med shi-
zofrenike, v nekaterih drugih kulturah pa se 
od tako rekoč vsakogar pričakuje, da obča-
sno sliši notranje glasove; to je del njegove 
religiozne ali duhovne izkušnje. V Angliji, 
denimo, so v viktorijanskem obdobju to, 
čemur danes rečemo melanholija, častili 
kot znamenje posebno rafiniranega duha 
in bogatega notranjega doživljanja; danes, 
sto let pozneje, melanholija velja za bole-
zenski simptom. Ali pa vzemiva Japonsko: 
za depresijo dolgo sploh niso imeli poseb-
nega izraza; za celotno izkušnjo žalosti in 
žalovanja je veljalo celo nekakšno kulturno 
odobravanje takšnih stanj. Šele z agresivnim 
marketingom farmacevtskih družb so tudi 
na Japonskem začeli depresijo obravnavati 

Radovan Kozmos

Odločen zagovornik mentalnega zdravja 
posameznika in družbe, svetovalec, pisec, učitelj. Z 

bogatimi izkušnjami z obeh strani »normalnosti« 
dejaven član gibanja »odprtega dialoga«, s 

katerim na Finskem dosegajo »osupljivo dobre 
rezultate«. V Ljubljani je v organizaciji Zavoda 

Moja pot in s sodelovanjem Fakultete za 
psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda 

Freuda priredil dvodnevni seminar z delavnico, 
nato pa si vzel čas še za ta pogovor.

Psihoza ni fizični 
problem, v bistvu  
je problem biti človek

kot bolezen. Skratka, pri duševnih »mo-
tnjah« je marsikaj odvisno od konteksta, v 
katerem se izražajo: kaj vsakokratna družba 
pričakuje od posameznika in kaj je po nje-
nem pojmovanju »normalno« in kaj ne.

Merila se torej spreminjajo?
Tako je. Človeški rod že od nekdaj v vseh 

družbah doživlja izkušnje, ki bi jim danes 
rekli norost. Na lepem je osebnost posame-
znika iz takšnega ali drugačnega razloga 
pretresena, ni več »sam svoj«, ne more več 
ustrezno skrbeti sam zase in komunicirati 
z drugimi, kakor se od njega pričakuje ... 
V nekaterih kulturah bi rekli, da se je vanj 
naselil zli duh, ki ga je treba izgnati, bodisi 
z eksorcizmom bodisi z medicino. Spet v 
drugih, tudi v naši, takšnemu stanju rečemo 
obolenje možganov. Toda v obeh primerih 
ni nikakršnega dokaza ne za naselitev zlega 
duha ne za možgansko bolezen. Kratko malo 
vsiljujemo zamisel, da problemi uma izvira-
jo iz okvarjene biologije telesa, možganov.

To seveda lahko drži pri demenci, sifilisu 
ali okužbi, pri mentalnih stanjih pa poveza-
vo možgani-um še vedno obdaja nekakšna 
skrivnostnost. V neki kulturi človeka, ki 
»sliši glasove«, hospitalizirajo in mu dajo 
zdravila, v kakšni drugi pa takšnega posa-
meznika pojmujejo kot človeka, ki gre skozi 
proces iniciacije, po katerem bo zaradi to-
vrstne izkušnje postal zdravilec ali šaman. 
Kot kultura, temelječa na znanosti, smo si 
kratko malo vzeli pravico za trditev, da je 
»norost« simptom okvarjenih možganov, 
torej bolezni, v resnici pa je to kulturno 
obarvano gledanje, ki ga na kolonialističen 
način kot »znanstveno dejstvo« vsiljujemo 
vsem drugim kulturam. Skratka, gre za raz-
lične zorne kote obravnavanja brezčasne 
človeške izkušnje, ki pa je v resnici skriv-
nostna in nedoumljiva.

In kako jo doumeti?
Prepričan sem, da mora imeti vsak po-

sameznik v vsaki družbi možnost, da se 
sam odloči, kaj je zanj najbolj smiselna in-
terpretacija njegovega stanja. Za nekatere z 
mentalnimi težavami je zagotovo smiselno, 
da dobijo ustrezna zdravila; za druge so ta 
lahko pogubna.

Vaša osebna izkušnja je vsekakor zelo 
povedna.

Ko so mi pri štiriindvajsetih rekli, da sem 
shizofrenik, so me njihove besede zadele 
ko strela z jasnega. V bistvu so mi namreč 
povedali, da za moje stanje ni zdravila in 
da se moram odpovedati svojim sanjam, 
svojim načrtom, postal sem drugorazredni 
državljan. In to je bil strahoten občutek. 
V naslednjih letih sem se moral odnaučiti 
vsega, kar me je naučil naš zdravstveni sis-
tem. Kajti dejstvo je, da marsikdo z izkušnjo, 
kakršna je bila moja, lahko povsem okreva; 
še več, za mnoge med nami so bila zdravila 
celo ovira na poti k ozdravitvi.

Tudi moje okrevanje se je začelo s tem, 
da sem nehal jemati predpisovana zdravila, 
saj očitno niso učinkovala in so moje težave 
celo poslabševala. Odločen sem bil, da se s 
svojo norostjo ali psihozo spopadem druga-
če. Začel sem sodelovati z drugače mislečimi 

in delujočimi strokovnjaki in se učiti, kako 
se počasi in čim manj škodljivo odvajati 
od zdravil, ki so imela še grozljive stranske 
učinke, in utreti alternativne poti, kako oz-
draviti psihozo in najrazličnejše mentalne 
motnje, s katerimi se spopada veliko ljudi.

Pa mislite, da vam osebna izkušnja – 
najprej prisilno hospitaliziranega bolni-
ka, nato s povsem drugačnimi sredstvi oz-
dravljenega človeka in nazadnje strokovno 
usposobljenega terapevta – omogoča naj-
boljši možni pristop k lajšanju tegob ljudi z 
mentalnimi problemi?

Ne, nikakor ne. Obstaja namreč toliko 
oblik »norosti«, kolikor je ljudi. Pri nekaterih 
je najučinkovitejši tradicionalni pristop, pri 
drugih je boljši duhovni okvir, denimo po-
govor z duhovnikom, imamom ali rabinom. 
Pri tretjih je najučinkovitejši eksistencialni 
pristop – da svoje probleme uvidijo kot del 
življenjskih težav. Pri nekaterih se najbolje 
obnese holistični način, zdravljenje s ho-
meopatijo, z zelišči ali s kitajsko medicino, 
nekaterim pa najbolj koristijo srečanja z lju-
dmi, ki so prehodili trnovo pot, kakršno sem 
prehodil tudi sam. Veliko jih zlahka vzposta-
vi stik z menoj, ker začutijo, da imam dober 
in razumevajoč vpogled v njihove težave. 
Skratka, za vsakogar je treba poiskati naj-
boljšo, najučinkovitejšo pot k ozdravitvi.

Vsekakor pa moram reči, da je tradicio-
nalni pristop, ko zdravniki človeku s psihozo 
povedo, da je neozdravljivo bolan in da bo 

❝
Med neenakostjo in 
zdravjem je jasna vzročna 
zveza: večja ko je neena-
kost v družbi, slabše je 
njeno zdravje. Tudi men-
talno.
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zdravila. Najprej zato, ker to preprosto ni 
res, poleg tega pa s takšnim govorjenjem v 
njih ustvarjamo in utrjujemo prepričanje, da 
so dokončno poraženi, in sicer za zmeraj.

Kajti psihoza ni fizični problem, kakršni 
so tuberkuloza, sifilis ali downov sindrom; 
psihoza je v bistvu problem biti človek, je 
problem iskanja smisla. Če ste obdani z lju-
dmi, ki vam ves čas dopovedujejo, da vam 
ne bo uspelo, in ki dejansko mislijo, da ste 
neozdravljivo bolni, potem so možnosti za 
vaše okrevanje res zelo majhne. Ljudem s 
psihičnimi težavami je zato treba vliti upa-
nje, tako da se bodo še naprej trudili po 
najboljših močeh – v tem primeru so mo-
žnosti za njihovo ozdravitev veliko veliko 
večje.

Včasih je slišati, da je depresija pravza-
prav umišljena bolezen, ker da se ljudje s 
takšno težavo pač ne potrudijo, da bi kre-
nili v ustrezno, najbolje fizično aktivnost in 
jo tako igraje odpravili. Kaj odgovarjate na 
takšne sodbe?

Pri vseh tovrstnih izkušnjah, pa naj jim 
rečemo psihična bolezen ali norost, smo 
ljudje nagnjeni k pretiravanju bodisi v eno 
bodisi v drugo smer: takšna stanja bodisi 
poveličujemo in povzdigujemo v bolezen, 
češ, možgani so hudo prizadeti, bodisi jih 
minimaliziramo in rečemo, da so te težave 
izmišljene. Sam sem dodobra okusil depre-
sijo in vem, da takšni ljudje hudo trpijo in 
da nujno potrebujejo pomoč.

svojci »bolnikov« in s široko socialno mrežo. 
Psihoze ne pojmujejo kot bolezni možganov, 
temveč kot življenjsko stisko ljudi in težave 
v njihovih medsebojnih odnosih. So ne-
primerno manj hierarhično organizirani, 
delujejo demokratično in s tem sočutnim 
sodelovanjem, temelječim na dialogu med 
pacientom in zdravilcem, dosegajo osupljivo 
dobre rezultate.

Toda v sodobni družbi si večina ljudi želi 
takojšnjo rešitev za sleherno težavo, pro-
blem ali bolezen.

Res je, in to hlastanje po instantnih reši-
tvah ima katastrofalne posledice. Stremimo 
po takojšnji rešitvi, dejanskega vzroka pro-
blema pa se največkrat niti ne dotaknemo, 
zato se ta razrašča in bohoti. Odprti dialog 
na začetku res zahteva veliko več časa in 
sodelovanja raznih strokovnjakov, toda 
prav zato, ker človeku v težavah že na za-
četku ponudi široko pomoč in podporo, 
prepreči, da bi se njegove težave neobvla-
dljivo razrasle. Ali povedano ekonomsko: 
denar, ki ga porabimo na začetku, prihrani 
neprimerno več denarja, ki bi ga za ljudi s 
psihičnimi težavami porabili s tradicionalni-
mi metodami. Dejstvo je namreč, da stroški 
tradicionalnega zdravljenja mentalnih bo-
lezni dosegajo vrtoglave zneske, rezultati 
takšnega zdravljenja pa niso dobri. Prav-
zaprav pri shizofreniji niso nič boljši kakor 
pred stotimi leti. Pristop odprtega dialoga je 
bistveno bolj uspešen.

moral vse življenje jemati zdravila in živeti 
od socialne pomoči, za marsikoga izjemno 
škodljiv. Zato si prizadevam ljudem, ki se 
znajdejo v takšnem položaju, predstaviti 
čim več možnosti za ozdravitev, saj nikakor 
ne obstaja ena sama.

Očitno ste najbolj navdušeni nad meto-
do odprtega dialoga?

Res je, zato smo se na današnji delavnici 
posvetili tudi tej metodi, s katero na Finskem 
pri zdravljenju psihoze dosegajo najboljše 
rezultate na svetu. Uporabljajo neprimer-
no manj zdravil, precej bolj pa sodelujejo s 

Zamisel, da je mogoče brez zdravil po-
polnoma okrevati celo ljudem s shizofrenijo 
ali bipolarno motnjo, zveni imenitno. Mar-
sikateri strokovnjak bi verjetno pripomnil, 
da že kar preveč optimistično.

No, znanstvena dognanja so povsem ja-
sna: ljudje s takšnimi težavami nemalokrat 
tudi popolnoma okrevajo. Seveda ne vsi, a 
vendarle. Tudi sam nikomur ne obljubljam, 
da bo z mojo pomočjo ozdravel; zagotovo pa 
je skrajni čas, da ljudem s psihičnimi teža-
vami nehamo govoriti, da ne bodo nikdar 
ozdraveli, ker za njihovo bolezen pač ni 

Toda pomagati jim je treba z vsemi mo-
žnostmi, ki so na voljo. Nekaterim pomaga 
že malo bolj »filozofski« pogovor o smislu 
življenja ali o težavah v njihovih odnosih, 
v zakonu in tako naprej. Prevladujoči pri-
stop, češ da so to bolezni, za katere je treba 
jemati zdravila, pa je v mnogočem posledica 
pritiska farmacevtske industrije, ki si priza-
deva prodati čim več najrazličnejših zdravil. 
Zgovoren je primer »čudežnega« prozaca 
in silovitega vzpona družbe Eli Lilly, ki ga 
proizvaja. Prav s tem antidepresivom se je ta 
korporacija ne samo rešila pred finančnim 
propadom, temveč je svoj dobiček pognala 
v stratosfero. Skratka, iz sedanjega izključu-
jočega se pristopa »bodisi-bodisi« – bodisi: 
bolni ste in vse življenje boste morali jemati 
zdravila bodisi: nič vam ni in nikakršne po-
moči ne potrebujete – je treba ubrati tretjo, 
edino smiselno pot za učinkovito pomoč 
ljudem v stiski.

Poudarjate pomen informiranosti, pred-
stavitve vseh možnosti, ki so na voljo za oz-
dravitev. Toda veliko ljudi bi namesto gore 
informacij verjetno raje izbralo nekaj, kar-
koli, kar bi v trenutku omililo ali celo od-
pravilo njihovo težavo.

Res je. A tudi to je v mnogočem posledi-
ca agresivnega oglaševanja farmacevtskih 
družb. Zato bi morali kot družba postati ve-
liko bolj kritični do lažnih obljub tovrstnega 
oglaševanja, tako farmacevtskih družb kot 
zdravstvenega sistema v celoti. Ta je namreč 
že tako zelo vpet v pehanje za dobičkom, ki 
ga kuje iz naših stisk in bolezni, da se skupaj 
z njim bližamo robu propada.

Pravite: laže je nekomu predpisati zdra-
vilo, kakor se vsak dan eno uro pogovarja-
ti z njim in skupaj z njegovimi svojci iskati 
najučinkovitejšo rešitev. A celo »navadni« 
zdravniki si danes za pacienta vzamejo naj-
več nekaj minut – in napišejo recept.

Res je, in to je pogubno. Pri zdravljenju 
gre vendar predvsem za odnos med zdra-
vilcem in zdravljenim. Ključno je pozitivno 
pričakovanje bolnega – pa tudi močan uči-
nek placeba. V zdravstvo je nujno znova 
pripeljati človeški element. Če si zlomim 
nogo, od zdravnika seveda ne pričakujem, 
da se bo na dolgo in široko pogovarjal z me-
noj, ampak da mi bo čim hitreje pozdravil 
poškodbo. Če k zdravniku pridem s strtim 
srcem, pa seveda potrebujem razumevajoč, 
sočuten in strokoven pogovor.

Je pa pri vsaki tožbi o stiski in trpljenju 
treba sočutje uravnotežiti s pričakovanjem, 
kaj naj ukrene človek s težavami, da se bo 
čim hitreje izkopal iz njih. Reči hočem, ob 
vsem sočutju do sočloveka je treba uporabiti 
tudi vse njegove zmožnosti, da si pomaga 
sam. Tudi zato je odprti dialog tako zelo 
drugačen od tradicionalnega psihiatričnega 
pristopa. Pri odprtem dialogu je najpo-
membnejša tesna povezava s človekom v 
stiski: razumeti je treba, kdaj je čas, da ga 
pomilujemo in z njim sočustvujemo, in kdaj 

ga je treba izzvati, da si začne pomagati tudi 
sam.

Marsikdo bo verjetno pomislil: Ah, le za-
kaj namenjati toliko časa in denarja za lju-
di s psihičnimi težavami? Tudi mi imamo 
težave: s službo, odplačevanjem kredita, z 
ženo, otroki ... To so pravi, resnični proble-
mi, sploh v sedanjih kriznih časih. Kaj po-
rečete na takšne pomisleke?

Takšnim ljudem rečem: Pogovarjajte se z 
ljudmi, ki emocionalno trpijo. Kajti to zelo 
pogosto niso ljudje daleč od vas – to je lahko 
vaš brat, sosed, sodelavec, prijatelj. Njihovo 
trpljenje ni umišljeno, temveč zelo resnično 
in zelo boleče. Nič manj boleče kot izguba 
službe ali prometna nesreča. In hitro boste 
spoznali, da so tudi to resnične težave, ki 
poleg tega zadevajo prav vse ljudi.

Sploh ko pravite, da takšna ali drugač-
na oblika »norosti« v različnih življenjskih 
obdobjih zadene tako rekoč vsakogar med 
nami. Navsezadnje je že zaljubljenost, in to 
ne samo v mladih letih, lahko videti prav 
groteskna, skoraj blazna – zaljubljene-
ga človeka včasih kratko malo ni mogoče 
prepoznati.

Res je. Vsi gremo skozi takšna in dru-
gačna obdobja blaznosti, kakor pravite. 
Skozi obdobja, ko nas na lepem preplavlja 
izjemna energija in smo vročično hiperak-
tivni. Toda običajno takšne pojavne oblike 
ne gredo v skrajnosti, vsaj ne za dlje časa. 
Težave, skozi kakršne sem se prebijal tudi 
sam, pa so vsekakor ekstremne. Dolgo sem 
se dobesedno skrival pred sošolci in včasih 
iz sobe pobegnil skozi okno, samo da jih ne 
bi srečal. Agresivni notranji glasovi so mi 
govorili, naj se ubijem; bil sem prestrašen, 
da pogosto nisem mogel izdaviti ene same 
besede. In takšne težave ne prizadenejo 
samo človeka, ki trpi, ampak tudi njegove 
svojce in sploh vse ljudi okoli njega. Skratka, 
naučiti se moramo ceniti in se celo veseliti 
različnosti vsakega posameznika in hitro 
bomo ugotovili, da nas takšne izkušnje ne 
samo bogatijo, ampak nam pomagajo tudi 
pri premagovanju lastnih težav.

Kako optimistični – ali pesimistični – ste 
glede splošnega mentalnega zdravja člove-
ške družbe?

Ha, naj malo pomislim. V družbi se očitno 
krepi zavedanje o pomenu krize naravnega 
okolja, pa čeprav se vlade in trgi, ki so glavni 
krivci za to krizo, nanjo še ne odzivajo dovolj 
hitro in učinkovito. Toda zavedanje o njej 
se krepi. V ZDA smo doživeli gibanje Oku-
pirajmo!, kajti narašča tudi zavest o čedalje 
večji neenakosti v družbi. Marsikje, kjer je 
gospodarska kriza posebno huda, denimo 
v Grčiji, se ljudje znova učijo sodelovati in 
pomagati drug drugemu. Seveda me skrbi, 
kako globoko bomo še zabredli s sedanjo 
industrijsko-tehnološko kapitalistično ma-
šinerijo, ki vse na tem svetu reducira na 
raven »vira«, od naravnega do človeškega, 
toda hkrati je vendarle tudi vse več znamenj 
o naraščajoči skrbi za soljudi, pripravljeno-
sti na tvorno sodelovanje, zlasti v okviru 
manjših skupnosti – in prav takšno vizijo 
potrebujemo tudi za ohranjanje mentalnega 
zdravja človeške družbe kot celote.

Med neenakostjo in zdravjem je namreč 
jasna vzročna povezava: večja ko je neena-
kost v družbi, slabše je njeno zdravje. Tudi 
mentalno, seveda. Če se bomo torej naučili 
bolje sodelovati med seboj, se bolje poslušati, 
več pogovarjati in skrbeti drug za drugega, 
potem bomo poleg marsičesa drugega pre-
prečili tudi to, da bi trpljenje posameznika 
doseglo stopnjo, ko res ni več druge možnosti, 
kot da ga na milost in nemilost prepustimo 
prevladujočemu psihiatričnemu sistemu in 
njegovim tradicionalnim ustanovam. ¾
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❝
Naučiti se moramo ce-
niti različnosti vsakega 
posameznika in ugoto-
vili bomo, da nas takšne 
izkušnje ne samo bogati-
jo, ampak nam pomagajo 
tudi pri premagovanju la-
stnih težav.
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