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ZGOLJ MOJE MNENJE O ODVISNOSTI
25. 10. 2018

Uvodna predstavitev

Povezava na prispevek na blogu

Vse, kar bom pisal, so izkljuèno moji pogledi in moje mnenje. Nikakor ne želim pisati nekih

navodil, kako se sooèiti z odvisnostjo, kako izstopiti iz nje, kako na novo zaživeti. Menim, da

ima vsakdo svoje poglede, svojo perspektivo. Vsakdo verjetno res nosi v sebi nekaj, kar mu

lahko pomaga stopiti na novo pot. Res je, da se je bilo meni do teh spoznanj zelo težko

dokopati, sam se tega nikakor nisem znal lotiti. Ampak imel sem sreèo, da so se z menoj

ukvarjale profesionalne in srène osebe, ki so sprožile spremembe v meni, ki so vztrajale ob

meni, ko tudi že sam nisem videl nièesar veè vrednega, sploh pa ne izhoda. Odvisnost ali

bolezen ni zame nikakršna sramota. Del življenja paè, ki nas res lahko potegne v brezno, iz

katerega vèasih ne znamo, ampak nas pa ne determinira in ne pomeni konec življenja. Èe pa se

kdo sramuje svoje bolezni ali odvisnosti ali iz tega kroga ne more izstopiti, pa ga tudi ni treba

obsojati. Vsakdo se paè trudi po svojih moèeh, vsakdo stopa po svoji poti v svojih èevljih.

Nekoga obsojati je težko že zaradi tega, ker verjetno niti približno ne vemo, kaj ta oseba nosi v

sebi, kako se poèuti, kaj je njegova resnica. Èe sreèam osebo, katero koli že paè, je vse, kar

lahko storim, da to osebo sprejmem na svoji poti, èe pa tega ne zmorem, pa grem enostavno

mimo in pustim to osebo pri miru. Èesa veè niti ne morem storiti.
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V preteklosti sem bral ogromno knjig in prispevkov, ki se ukvarjajo z neke vrste osebnostno

rastjo, duhovnim napredkom in podobnimi temami. Da, saj sem v tovrstnih besedilih našel

marsikatero koristno informacijo, usvajal znanje in vsakovrstna preprièanja. A zase lahko

reèem, da je vse kar sem osvojil na ta naèin zvodenelo, ko sem se želel iztrgati iz objema

odvisnosti in depresije ter na novo zaživeti. Navodil sem poznal ogromno, a kako to v resnici

uporabiti, pa nisem prebral nikjer. Delo na sebi. Seveda, delati je treba na sebi. A kaj to sploh

pomeni? Kako to storiš? Kako delaš na sebi, kaj delaš? Vsega tega pa nisem vedel, dolgo nisem

dojel, kako to storiti, kako se tega lotiti. Moja težava je bila, da sem se nauèil vseh teh navodil

in jih poskušal izvajati. In ni šlo, seveda. Kako narediti spremembo v sebi? Naj se o spremembi

preprièam? Ali je to resnièna sprememba, èe sem se o njej preprièal? Razumska sprememba se

po mojem mnenju zelo razlikuje od duševne, psihiène ali kakorkoli jo že imenujem. Verjamem v 

to, da se duša res zna sama pozdraviti, problem pa je izklopiti razum. Kajti pri meni je razum

vedno popaèil realno sliko, dejanske obèutke. Razumske spremembe? Dokler sem poskušal na

novo zaživeti na ta naèin, ni in ni šlo. Dokler sem izvajal spremembe samo na podlagi razuma,

sem tudi druge poskušal preprièati, da izvajam spremembe, da sem drugaèen. Seveda je bilo

preprièevanje drugih v bistvu preprièevanje sebe, da sem res lahko verjel v spremembe. Ki pa

niso bile tiste prave, resniène spremembe, èetudi sem še tako verjel vanje.

Poskušal bom opisati, kako sem se dokopal do nekaterih spoznanj, ki so mi omogoèila

zaživeti drugaèe, bolj èisto, bolj zadovoljno predvsem pa umirjeno. Ker zame sta umirjenost in

sprejemanje kljuènega pomena za življenje, za obèutek, da živim in ne, da samo preživim dan in 

se za svoj obstoj neprestano borim.

Zato moje pisanje niso neka pravila. Menim, da pri tovrstnih boleznih pravil niti ni. Za

nekoga je lahko koristno nekaj, za drugega pa to sploh ni koristno, temveè potrebuje nekaj

èisto drugaènega. Zato je tako zelo težko najti osebo, ki lahko sproži spremembe v nas.

Terapevta, zdravnika, psihiatra, kogarkoli paè. Zase vem, da èe bi me terapevti preprièevali, kaj

naj storim, da bo bolje, tega verjetno ne bi storil. Upornik, samosvoj? Ne vem, enostavno ne bi

sprejel navodil za moje življenje. Ki pa v resnici niti ni bilo veè moje, pripadalo je moji

odvisnosti, ni bilo v mojih rokah, ker sem se paè tej odvisnosti v celoti prepustil. Ampak moji

terapevti me niti niso poskušali preprièevati, kaj naj storim za boljšo prihodnost. So mi pa

neprestano dajali vedeti, da je možna drugaèna pot, da so možne spremembe. Samo to.

Nobenega preprièevanja. Obenem pa so mi tudi dali vedeti, da me drugi iz moje bolezni ne

morejo izvleèi, to lahko storim le jaz, sicer s pomoèjo, ampak sam. In ta pomoè, ki sem jo

prejemal, je bila kljuènega pomena, èetudi v obdobju zdravljenja sploh nisem èutil te pomoèi.

Ampak tako sem to doživljal jaz, takšen je bil pristop terapevtov do mene. Takšno je zgolj

moje mnenje. Èe kdo najde kaj koristnega zase v tem pisanju, bom vesel, nikakor pa ni moj

namen kogarkoli uèiti, kaj naj stori. Verjamem v citat, ki ga je podal že Galileo Galilej: "Ljudi ne
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moremo nièesar nauèiti, lahko jim le pomagamo, da znanja odkrijejo v sebi". Jaz sem zaèel

spoznavati ta znanja v sebi, tista prava znanja in ne samo tista, ki sem se jih nauèil in se o njih

preprièal. Verjetno pa ne bi nikoli verjel, da v sebi nosim ta znanja, èe ne bi imel tako dobre

pomoèi pri raziskovanju, odkrivanju in na koncu sprejemanju samega sebe.
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O MOJI ODVISNOSTI
25. 10. 2018

Uvodna predstavitev

Povezava na prispevek na blogu

Odvisnosti od drugih substanc ne bom opisoval, ker mi jih je uspelo že pred leti pustiti za

seboj. A zadnja odvisnost, zaradi katere sem se zdravil na kliniki, pa je bila zame res najhujša. In 

te odvisnosti mi ni uspelo samemu presekati. Vztrajal sem v tej odvisnosti in se paè preprièeval, 

da ne gre drugaèe.

Oxycontin

Odvisnost, o kateri pišem in zaradi katere sem se zdravil, je bila odvisnost od tablet,

natanèneje od Oxycontina. Oxycontin (ali Oxycodone) je moèan analgetik, ki vsebuje tudi

derivate morfina in še nekatere druge opijate. To zdravilo sem jemal zaradi precej hudih

boleèin, ki so spremljevalni dejavnik bolezni, ki so mi jo sprožile kemoterapije, ki sem jih

prejemal na zdravljenju raka.

Zdravilo sem res nekaj let jemal po navodilih, a sem ga sèasoma zaèel zlorabljati. Zaèel sem

drobiti tablete in jih uživati, kar je seveda prepovedano. Uèinek tablete naj bi trajal nekako 12
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ur, a ob uživanju zdrobljene tablete je bil ta uèinek seveda bistveno krajši. Tako sem pristal na

uživanju zdravila na vsake 3 ure. Kar je seveda vodilo v precej hudo odvisnost. A sem se

preprièeval, da to paè moram delati, ker so boleèine tako hude. Da, boleèine so bile hude, a

takšno uživanje zdravila jih ni zmanjšalo. Nasprotno, pristal sem na tako visoki dozi, da uèinka

na boleèine skorajda ni bilo veè. Bila pa je odvisnost, tako telesna kot tudi psihièna. Katera je

bila hujša? V obdobju jemanja zdravila niti nisem loèeval med njima. A na zdravljenju

odvisnosti se je izkazalo, da je zame psihièna odvisnost precej hujša. Oziroma, da bo precej

težje zapustiti brezno psihiène odvisnosti.

Vem za svojo odvisnost

Nekje v sebi sem se zavedal te svoje odvisnosti, a priznaval si je pa nisem. Preprièal sem se

paè, da je to edini naèin življenja, ki ga lahko imam. A to v bistvu niti ni bilo življenje. Vse je bilo 

podrejeno uživanju zdravila vsake tri ure (èez dan). Vse ostalo je bilo postranskega pomena.

Ker sem zdravila užival èez dan, ponoèi ne, je kmalu prišlo tako daleè, da sem že ponoèi èutil

abstinenène krize. Boleèine v sklepih in podobno. Jaz sem takrat mislil, da me muèi nekakšen

revmatizem. Ponoèi sem paè vstal, èe je bilo prehudo, vzel zdravilo in kmalu je minilo. A mi je

zdravnica razložila, da to paè ni revmatizem, te boleèine v sklepih so nedvomno abstinenèna

kriza, ker je telo ponoèi že zahtevalo novo dozo zdravila. Tudi prav, še vedno nisem imel prav

velikega namena prenehati z jemanjem tega zdravila. A se je na neki toèki vse skupaj ustavilo.

Le, da se tega nisem hotel zavedati. Sedaj se zavedam, da se je v bistvu moje življenje ustavilo

že veliko prej. Ko sem zabredel v to odvisnost mi je bilo pomembna samo še doza, ki jo bom

užil ob toèno doloèenem èasu. Zasebno življenje, odnosi, vse je bolj kot ne propadlo. Od mene

nihèe ni mogel prièakovati nièesar veè. Kajti moj um je delal samo še enotirno, nova doza in

potešitev potrebe po mamilu. Opušèal sem vse dejavnosti, kmalu sem samo še redkokdaj

zapustil bivališèe. Ni bilo veè nobenih drugih potreb, samo potreba po zdravilu je še obstajala.

Telo je trpelo, precej sem se tudi zredil, ker paè ni bilo nobene aktivnosti veè. A trpelo ni samo

telo, trpel je tudi um, razum. Saj sem še kdaj morda bral knjige ali kakšne èlanke in prispevke. A 

niti nisem veè vedel kaj berem, niti zakaj sploh še berem. Moja kreativnost in ustvarjalnost je

popolnoma zamrla. Opustil sem popolnoma vse kar me je vèasih veselilo in zadovoljevalo.

A to je paè odvisnost. Podrediš se ji. Zakaj sem zabredel tako globoko? Zakaj nisem znal ali

zmogel ali morda celo želel ustaviti vsega tega? Sedaj mislim, da sem se v resnici predal.

Utrujen sem bil od življenja, životarjenja. Nisem želel življenja, kakršnega sem živel prej, nisem

pa znal narediti sprememb, ki so bile potrebne za iskanje nove življenjske poti. Sprejel sem

stanje, sprejel sem tudi to, da je to paè vse, kar sem v življenju dosegel. Ne èaka me niè veè,

životaril bom, dokler bom lahko, na koncu pa me bo odrešila smrt. Odvisnost mi je zatrla ali

celo ubila vse obèutke. Sicer kakšnih intenzivnih obèutkov že prej nisem gojil oziroma si jih

priznaval. Kaj naj z obèutki in èustvi? Vse, kar mi lahko prinesejo, je to, da bom slej kot prej
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ranjen. Sprožili so se obrambni mehanizmi in posledièno sem se precej zaprl. Od kod vse to

izvira mi sedaj niti ni pomembno. Kaj se je v preteklosti, v otroštvu, v zgodnji mladosti

dogajalo, da sem osvojil takšen naèin delovanja, mi sedaj ne igra veè velike vloge. Tako sem

paè deloval, takšen sem bil, oziroma sem mislil, da sem. Pomembno je, da sem iz lastnih

izkušenj spoznal, da te vzorce, pa naj bodo še tako moèni, lahko presežem. In na tej poti iz

brezna odvisnosti opušèam marsikakšne vzorce, spreminjam veliko pogledov in dojemanja. V

bistvu imam obèutek, da postajam druga oseba, nova oseba, èeprav sem takšen, kot sem sedaj

verjetno že od nekdaj bil, le obèutil tega nisem, nisem si priznaval in verjetno tudi nisem

prevzemal odgovornosti za lastno življenje, poèutje, sreèo… A takšen naèin življenja me je na

koncu pripeljal v odvisnost, hudo in težko. Niso me drugi pahnili v to, verjetno se zavestno tudi 

sam nisem postavil v to situacijo. A vedno je bilo izkljuèno na meni, da vzamem mamilo, da

vsak dan potonem še globlje. Le, da si tega v preteklosti nisem priznaval. V zunanjem svetu

sem iskal krivce za svoje stanje. Nisem iskal razlogov, èe bi iskal razloge, bi morda pomislil, da

bi bilo na podlagi poznavanja razlogov moè kaj spremeniti. Ne, iskal sem samo krivce, da se

operem v lastnih oèeh, da mi ni treba kaj veliko storiti. Da lahko obdržim svojo odvisnost, kajti

to je na koncu postalo vse, kar sem imel. Nisem potreboval nièesar drugega.
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ODLOÈITEV ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI
26. 10. 2018

Uvodna predstavitev

Povezava na prispevek na blogu

O zdravljenju nisem niti preveè razmišljal. Sprijaznil sem se s takšnim življenjem, oziroma

bolje reèeno životarjenjem, kajti težko bi to imenoval življenje. A zdravnica v protiboleèinski

ambulanti mi je prijazno, a odloèno predlagala zdravljenje odvisnosti, kajti vse skupaj je po

njenem mnenju res že šlo krepko predaleè. V bistvu se je kar malce zgrozila, ko sem ji razložil,

kaj poènem s tem zdravilom, kolikšna je doza in kako ga jemljem. Dejala je, naj res razmislim o

zdravljenju na kliniki EZOA, da to, kar poènem, ne more veè dolgo trajati, saj sem prišel na sam

rob preživetja. Strinjal sem se, da bom o tem razmislil. A me je že èez nekaj minut vprašala, ali

sem razmislil. Preseneèenje. Mislil sem, da bom odšel domov in o tem v miru razmislil. A je

prièakovala moj takojšni odgovor. Je že vedela zakaj, le, da jaz tega takrat nisem vedel. Tako

sem se paè na hitro odloèil, da odidem na zdravljenje. Èe bi odšel domov in o tem razmišljal, se 

verjetno ne bi odloèil za to potezo. Ne morem vedeti, a verjetno bi mi temeljit razmislek

prinesel drugaèno odloèitev. In ker sem se paè v trenutku odloèil za zdravljenje, je zdravnica

uredila vse potrebno, da so me v relativno kratkem èasu poklicali na kliniko EZOA na uvodni

pogovor. Zdravnica (oziroma psihiatrinja), ki me je na EZOA kliniki sprejela na ta uvodni

pogovor mi je precej jasno razložila, v kakšnem stanju sem, osnove in okvirni potek zdravljenja
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in kaj lahko pridobim na tem zdravljenju. Danes znam ceniti, da mi v resnici ni niè obljubljala,

povedala je le, da imam možnost spremeniti svoje življenje. Takrat pa je bilo moje mnenje, da

kaj veliko novega nisem izvedel. A ker sem paè tukaj, ker so me tako prijazno napotili in

sprejeli, bom paè poskusil. To je bila moja odloèitev za zdravljenje. Niè kaj trdna, paè poskusil

bom. Danes se zavedam, da v bistvu odloèitev za zdravljenje niti ni bila moja. In to tudi ni bila

odloèitev koga drugega. Na neki naèin sem bil v bistvu prisiljen v zdravljenje. Pa ne s strani

kakšne osebe. Prisilile so me okolišèine. To ni bila ravno prostovoljna odloèitev, èeprav sem

dolgo mislil oziroma sem preprièeval sebe in druge, da sem se prostovoljno odloèil za

zdravljenje. Menim, da ni ravno veliko pacientov na EZOA kliniki, ki se prostovoljno odloèijo za

zdravljenje. Na neki naèin jih veèino prisilijo takšne ali drugaène okolišèine. A veliko morda

veèina nas pa na zaèetku zdravljenja misli in se o tem preprièuje, da smo tja prišli prostovoljno.

Pa v bistvu sploh ne igra velike vloge vzrok prihoda. Morda niso tako pomembni razlogi, zakaj

sem padel v to odvisnost, zame so bili bolj pomembni razlogi, zakaj poskusiti prekiniti to

odvisniško vedenje. A teh razlogov pa se nisem ravno zavedal, še manj pa èutil v sebi. Morda je

k odhodu na zdravljenje pripomogla tudi moja trma. Èe sem paè rekel, da bom poskusil, potem 

bom. No, tudi to je en razlog, dober ali ne, takrat je paè bil to moj povod za zdravljenje.

Zakaj zdravljenje odvisnosti

In kaj sem sploh prièakoval od zdravljenja? Seveda sem prièakoval v prvi vrsti navodila za

drugaèno življenje. Zopet moj razumski pristop do vsega v mojem življenju. Vse je možno, èe se 

tega nauèim. In mislim, da je bil ta moj analitièni um precejšnja ovira pri mojem zdravljenju. To

mislim danes, takrat seveda nisem razmišljal v tej smeri. Kako se sploh lahko nauèim živeti, kdo 

me lahko nauèi živeti? Ali obstaja priroènik za kvalitetno življenje? Jaz ga nisem nikoli našel,

zakaj sem potem mislil, da bom na zdravljenju dobil navodila za novo življenje? Moj pristop pa

je takrat paè bil takšen, da bom nekaj èasa na kliniki, osvojil neko znanje in potem to znanje

uvedel v moje življenje. Seveda. Za moj karakter absolutno zgrešeni pristop. A kaj, ko je bil to

edini naèin, ki sem ga takrat poznal in si ga priznaval. Seveda pa bom informacije in znanje

sprejemal samo od oseb, za katere bom precenil, da vedo, kaj delajo in govorijo. Da, spoštoval

bom vse zdravnike in terapevte, zame so avtoriteta, avtoriteto pa že od nekdaj spoštujem. A od 

koga bom kaj prevzel, pa bo moja odloèitev. Seveda. Kako primeren pristop do zdravljenja

bolezni, kot je odvisnost. Kako naj jaz precenim, kdo ve, kaj dela in govori. Èe bi mi bilo v

resnici vse tako jasno, kot sem takrat mislil, da mi je, potem bi k vsemu temu drugaèe pristopil, 

verjetno bi si tudi že zdavnaj prej priznal odvisnost. Jaz nadziram svoje življenje? Seveda ga,

zakaj pa sem potem pristal v tej hudi odvisnosti? Kje je bil tukaj kakšen nadzor? A takrat si tega 

paè nisem zmogel ali hotel priznati. In še dolgo po vstopu v zdravljenje si èesa takšnega nisem

priznal. Si danes to priznam? Ne vem, verjetno si, menim pa, da sploh nimam neke potrebe po

priznavanju, kakšen sem bil v preteklosti. Zakaj bi analiziral to preteklost? Naj se èesa nauèim iz 

svojih preteklih izkušenj? Èesa naj se nauèim? Kako NE živeti? Morda, a še vedno ne bom vedel, 
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kako pa naj živim. Zavedam se preteklosti, od kod prihajam, to da. A da bi se uèil iz svojih

preteklih izkušenj, kako naj živim, to pa mislim, da meni ne bo prineslo prav veliko. Vse, kar se

lahko nauèim, je, da paè dosedanja pot ni bila prava zame. Ne bom rekel, da je bila zgrešena.

Hodil sem po njej, marsikaj doživel, a sem nekje prišel do konca te poti. Treba je stopiti na

novo pot. Kako naj jo najdem in kako naj hodim po njej, pa verjetno ni zapisano v moji

preteklosti. Menim, da je to zapisano v meni, da znanje za življenje že od nekdaj nosim v sebi, v 

duši, v obèutkih. Le èutil nisem tega, pa tudi iskal ga nisem v sebi. Zakaj le? Vse to je preglasil

moj razum, ki sem mu slepo verjel. In zašel na svoji poti.

Poskus treznega pogleda

Sedaj ne uporabljam razuma kot nekakšen filter, skozi katerega gledam v svet. Sedaj se

trudim poslušati svoje obèutke. Ki lahko mi veliko povejo in pokažejo, èe se le uspem uglasiti z

njimi. In ne dvomim veè o teh obèutkih, kot sem vèasih, èe sem in kadar sem te obèutke sploh

zaznal. Prej podvomim o razumskih odloèitvah, kot pa v te spontane vzgibe, ki jih sedaj že

èutim in jim veèkrat tudi znam prisluhniti. Moje travme in vzorci so bili tako ali tako veèinoma

plod mojega razuma. Posledica nekih spominov, za katere je težko reèi, ali so bili realni ali ne.

So bili pa zame takrat resnièni, tega seveda ne morem zanikati. A kreiral jih je MOJ um, zato so

to MOJI spomini in ni nujno, da so res realni.

Morda se zdi kruto, da je bil moj osnovni povod za zdravljenje nekakšna trma in ne želja po

izboljšanju življenja in odnosov z bližnjimi in tistimi, ki so mi dragi. A odvisnost me je paè

naredila hladnega. Pravzaprav sem jaz postal hladen in me ni takšnega naredila odvisnost.

Kajti jaz sem sem se podredil odvisnosti in ni me odvisnost podredila sebi. Kakorkoli, stalno v

omami, èakajoè samo novo dozo, vse to je paè zatrlo še tiste obèutke, ki so bili v meni. Pa še

nekaj je bilo zame pomembno. Èe grem na zdravljenje zaradi nekoga drugega, potem si ne

smem privošèiti neuspeha. Vsaj takrat se jaz to tako dojemal. Èe nekaj obljubim, moram to

izpolniti. To pa je zelo težka obveza. Danes se zavedam, da sem bil verjetno res krut do bližnjih. 

Ne namenoma, a to ne spremeni dejstva, da sem takšen bil. Ampak neka opravièila verjetno ne

bodo prav veliko spremenila. Mislim, da najbolj pokažem, kako cenim vse, kar so moji bližnji

storili zame tako, da res živim svoje življenje in ne življenje v odvisnosti in pod vplivom droge.

Da poskušam živeti polno, kvalitetno. Verjamem v rek: “Èlovek ni vedno sreèen, kadar je dober, 

je pa vedno dober, kadar je sreèen”. Pa z besedo sreèen ne mislim neke “namišljene” sreèe, ki

nam jo prinese zunanji svet, materialne dobrine in podobno. S tem mislim tisto notranjo sreèo,

obèutek zadovoljstva, ki ni povezan s stvarmi, ki me obkrožajo. To je moja in samo moja sreèa,

ki jo doživljam jaz, lahko pa jo seveda poskušam deliti z drugimi. Ker je to moja sreèa si jo lahko 

iznièim le jaz sam, drugi tega paè ne morejo storiti. A to je pa že prevzemanje odgovornosti za

svoje življenje v polni meri. Tega pa nisem znal ali zmogel. Èe dosežem uspeh, sem zaslužen

jaz, v primeru neuspeha pa so seveda krivi drugi. Odlièen pristop, vedno se lahko izmažem. A s
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takšnim pristopom tudi ti doseženi uspehi niso bili tisti pravi uspehi, ki me izpolnjujejo. To je le

zunanji svet, ki sem mu pustil, da je zasenèil mojega notranjega. A šele, ko sem v sebi, v svojem 

notranjem svetu, zadovoljen in sreèen lahko vzpostavim prave in iskrene odnose, ki niso sami

sebi namen, ampak dopolnjujejo moj svet. Takšni pravi odnosi ne zgradijo mojega

zadovoljstva, lahko pa ga okrepijo. Ampak, èe v osnovi tega mojega lastnega zadovoljstva ni v

meni, potem ga niti ne morem okrepiti, nadgraditi. Lahko si ga namislim, se preprièam v to, a

to je zame precej kratkoroèno. Zato sem potem vedno iskal nove izzive, nove težave, ki sem jih

reševal, da sem v prvi vrsti sam sebi, pa tudi drugim dokazoval, kako uspešen sem. Uspešen po

èigavih merilih? Ali se uspeh lahko sploh meri? Kako bom izmeril ali bo zdravljenje odvisnosti

uspešno? Da bom opustil svojo drogo, zdravila? Kaj pa bo potem z boleèino zaradi katere naj bi 

jemal ta zdravila? Bo fizièna boleèina izginila, èe bo zdravljenje uspešno? Seveda ne bo, le kako

naj izgine? In ne, da fizièna boleèina ni izginila, na površje je prišla še duševna, psihièna

boleèina. Pa danes kljub temu èutim, da je bilo zdravljenje uspešno.

Vstop v zdravljenje

Torej sem se na nekakšen svoj naèin odloèil za vstop v zdravljenje. Takrat si niti predstavljati 

nisem mogel, kaj se bo dogajalo, kam me bo odneslo, v kakšna brezna bom zgrmel.

Predstavljati pa si tudi nisem mogel, da obstajajo terapevti, zdravniki, ki bodo tako dolgo

vztrajali ob meni, mi dajali oporo, me pobrali, ko bom na tleh, skratka, ki ne bodo dvignili rok,

se obrnili stran in me pustili na toèki, kamor sem prišel. Morda bi si lahko predstavljal, da to

poènejo osebe, ki so del mojega življenja, partnerka, osebe, ki so mi drage. Da pa se bo nekdo

po “službeni dolžnosti” toliko ukvarjal z mano, ne, tega si pa res nisem niti predstavljal.
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PRIHOD IN SPREJEM NA KLINIKO
30. 10. 2018

Zaèetek zdravljenja odvisnosti

Povezava na prispevek na blogu

Na kliniko me je pripeljala partnerka in prvi vtis ravno ni bil navdušujoè. Stara, skoraj

razpadajoèa zgradba. Ampak nikoli nisem precenjeval kvalitet samo na podlagi zunanjega

videza. Nekdo je lahko v skromni hiški veliko bolj zadovoljen in sreèen kot nekdo v ogromnem

dvorcu. In v skromni hiški je lahko veliko boljše vzdušje kot v ogromnem dvorcu. Zato me to ni

odvrnilo, niti ni kaj veliko vplivalo name. Tako ali tako sem šel na zdravljenje, ker sem se paè

tako “odloèil” in sedaj si ne bom premislil. A ko sem vstopil v zgradbo in spoznal, da so prostori 

klinike v drugem nadstropju, sem se pa že zgrozil. Kako bom jaz s svojimi boleèinami veèkrat

dnevno prehodil vse te stopnice. To pa je naredilo vtis name in postavil sem si že prvo oviro.

Prvo oviro ali pa morda prvi izgovor, da pa na zdravljenje le ne bi šel. Ampak za opustitev

zdravljenja sem potreboval konkretne “izgovore”, kajti jaz sem rekel, da bom šel, sedaj ne

morem popustiti, najti moram “krivce” drugje in vzdrževati mnenja in podobe, da jaz bi že šel,

pa to zaradi drugih razlogov ni možno. Morda sem pa nekje v sebi le slutil, da to zdravljenje le

ne bo tako enostavno, kot sem si jaz predstavljal. Pa vendar sem šel naprej, moram dati vtis, da 

sem poskusil vse, kar se je dalo.
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Bom zdržal v novem okolju

Nikoli se nisem ravno prijetno poèutil v veèjih skupinah, bil sem bolj kot ne samotar. Da, v

mladosti, na raznih zabavah in podobnih dogodkih sem že bil in zdržal. A to je nekaj drugega.

Na kliniki pa sem takoj ob prihodu spoznal, da bom moral postati del veèje skupine, družiti se z 

osebami, ki jih sploh ne poznam, o katerih ne vem nièesar. In to mi ni bilo ravno pogodu. Z

upoštevanjem pravil nimam težav, to ne, ampak “prilagajati” se toliko razliènim ljudem mi je

pa zaèelo predstavljati težavo. Nova ovira, nov “razlog” za zapustitev sploh še ne zaèetega

zdravljenja.

Nekaj o depresiji

Preden nadaljujem, naj povem še, da imam že dolgo diagnozo hude depresije. Jemal sem

kar nekaj antidepresivov. Zakaj je to pomembno? Mislim, da so meni ti antidepresivi znali tudi

popaèiti percepcijo realnosti. Marsikaj sem si drugaèe predstavljal, kot pa je bilo v resnici,

marsièesa sem se za vsako ceno oklepal, ker sem paè mislil, da bom le tako nekako preživel

dan. Depresija je pogosto napaèno razumljena bolezen, vsaj po mojih izkušnjah. Ko je nekdo

globoko v depresiji, je v bistvu lahko paraliziran. Tako psihièno kot pogosto tudi fizièno. Potem

ljudje to osebo preprièujejo, da ni tako hudo, lahko bi bilo še slabše in podobno. Za nekoga, ki

je v depresiji, je v danem trenutku najhuje in mu ta prigovarjanja kaj veliko ne pomenijo. Jaz

sem pogosto slišal, poglej tega, njemu je še hujše. Meni osebno to ni predstavljalo tolažbe. Pa

kaj, èe je nekomu še hujše, jaz se zaradi tega ne poèutim prav niè bolje. Zame je moje trenutno

stanje paè najhujše. Zakaj marsikdo ne more razumeti, da je èlovek v depresiji v tako slabem

stanju? Mislim, da je beseda “depresija” pogosto napaèno uporabljena. Velikokrat slišim, danes

sem pa depresiven. Samo danes si depresiven? In to osebo lahko že èez nekaj ur neka situacija

razvedri. Gre v dobro družbo, poène nekaj, kar ga veseli, in podobno. Po mojem mnenju to ni

depresija, mislim, da je to le oblika slabega razpoloženja. Pri depresiji, ko si na tleh, te prav niè

ne razvedri, niè te ne veseli, morda ne moreš niti vstati iz postelje. Ne, da noèeš, fizièno tega ne 

zmoreš. Lahko se okrog tebe podirajo stene, pa še vedno ležiš. Ker enostavno ne zmoreš. Slabo 

poèutje ali slabo razpoloženje je stanje, depresija pa je bolezen. Zame je to bistvena razlika.

Morda zato veliko ljudi ne more razumeti depresije, zakaj so ljudje z depresijo v tako slabem

stanju. Ta, pogosto napaèno uporabljena beseda, paè povzroèa precej zmede. Èe bi bila tudi

resnièna depresija samo neko zaèasno stanje, potem verjetno ne bi obstajalo toliko zdravil,

verjetno ljudje ne bi iskali terapij in tako dalje. Tega o depresiji ne pišem zato, da bi se komu

smilil, temveè, da bi morda kdo pa le pomislil, da ne moremo depresivnih ljudi kar povprek

obsojati, da noèejo nièesar storiti, da se ne premaknejo in tako dalje. Seveda nisem specialist za 

depresijo, to je le moje mnenje, dojemanje in moje izkušnje.

Šel sem torej skozi proces sprejema na kliniki. Dodeljen sem bil v sobo in spoznal sem nekaj

pacientov. A svojih stvari pa še nisem zložil iz torbe v omaro. V meni je raslo preprièanje, da
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tole pa ne bo zame, da bom verjetno kar hitro zapustil to institucijo. Najti moram le še prave

“vzroke” in “razloge”.

Je to res zdravljenje

Prvi dan nisem imel nobenih obveznosti, ker je paè to dan sprejema. Naslednji dan pa sem

bil že dodeljen v terapevtsko skupino in spoznal svoji terapevtki ter paciente, ki so že bili v tej

skupini. Do neke mere sem bil že seznanjen s samim naèinom bivanja in zdravljenja, to mi je

prijazno razložil pacient, ki je bil na dan mojega prihoda zadolžen za sprejem novih pacientov.

Zato mi nikakor ni bilo jasno, kako se bom jaz zdravil na naèin, da vsak dan nekaj èasa sedim na 

terapevtski skupini in obiskujem nekaj dejavnosti. To je zdravljenje? Pa saj nisem niè prièakoval, 

ampak to se mi je pa res zdelo nekako premalo. Šele kasneje sem spoznal, da zdravljenje ni

sestavljeno samo iz èasa, preživetega na terapevtski skupini in nekaj dejavnosti. Pristop je

mnogo bolj celosten, zdravljenje poteka res na vseh nivojih. A to sem res spoznal in dojel šele

kasneje oziroma sem si priznal šele mnogo kasneje. Preživel sem prvi dan, torej dan, na

katerega sem bil sprejet, naslednji dan pa sem že želel zapustiti vse skupaj. Nisem imel ravno

konkretnih “razlogov” za odhod, nisem pa tudi imel konkretnih “razlogov”, da ostanem. Torej

je oèitno najbolje, da vse skupaj pustim, odidem in ne “zapravim” osem tednov èasa, koliko naj

bi zdravljenje trajalo.

To je bil torej moj prihod na kliniko EZOA. Niè kaj perspektiven zame, tudi motivacija, da

resnièno vstopim v zdravljenje, je hitro plahnela. Nisem si niti predstavljal, kako naj bi to

zdravljenje potekalo. Danes vem, da je v bistvu bilo dobro, da se nisem zavedal. Èe bi takrat

vedel, kakšno bo moje zdravljenje na kliniki EZOA, kaj vse bom doživljal v procesu zdravljenja,

potem bi verjetno res takoj zapustil kliniko in zdravljenje. In èe bi na zaèetku vedel, da bom na

zdravljenju preživel namesto osmih tednov skoraj osem mesecev, bi pa verjetno res takoj

zapustil kliniko in odšel. Osem mesecev, nepojmljivo dolga doba. Da, na zaèetku se res nisem

zavedal kakšno bo to moje zdravljenje odvisnosti. A, ko so mi kasneje terapevti in zdravniki

predstavili približen oris zdravljenja odvisnosti, se pa tega nisem hotel zavedati. Nisem si upal

pogledati resnici v oèi. Nisem si upal priznati, v kakšnem stanju sem in kaj vse bo potrebno, èe

želim spremeniti to stanje, èe želim zaèeti stopati po novi poti. Nisem si zmogel priznati, da

tega me morem storiti sam.

In kmalu sem spoznal, da kar nekaj pacientov v prvih dneh razvije težnjo, da bi zapustili

zdravljenje. Danes gledam drugaèe na vstop v zdravljenje. Spoštujem vsakogar, ki odide na

zdravljenje odvisnosti, kakršne koli odvisnosti, iz katerega koli razloga in s kakršnim koli ciljem. 

Ni enostavno vstopiti v svet zdravljenja in sprememb. Mislim, da se veliko pacientov nekje v

sebi zaveda, da ne bo nikoli veè enako, ker v bistvu niti ne more in tudi ne sme biti. Nekaterim

uspe držati abstinenco, nekaterim ne uspe. A ne za prve ne za druge verjetno življenje ni
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enako, kot je bilo pred zdravljenjem. Tudi tisti, ki jim ne uspe držati abstinence, so veliko

dosegli, spoznali so zdravljenje, stopili na pot sprememb. Morda jim še ni uspelo doseèi stanja

abstinence, a so že stopili na pot, ki vodi tja. Zato res spoštujem vsakogar, ki vstopi v ta proces.

Ni enostavno preživeti te dobe, zdržati in tudi ni enostavno komu razložiti, kaj se dogaja s

teboj, ko si v procesu zdravljenja. Kako naj bi jaz komu razložil, kaj se dogaja z menoj, ko pa se

še sam nisem zavedal, kaj se dogaja. Nekakšen nov svet, to zagotovo, a zame je bil to precej

temaèen svet, soba brez vrat, nikjer izhoda in nikjer sonca. To sem zaèenjal doživljati že kmalu

po zaèetku zdravljenja. In iz dneva v dan, tedna v teden je šlo z menoj samo še navzdol, krepko 

navzdol. Pa ne mislim, da so imeli zdravniki in terapevti napaèen pristop do mene in mojega

zdravljenja. Sploh ne, ravno nasprotno. Danes vem, da so imeli vseskozi pravi pristop, a hkrati

so pa tudi vedeli, da bom padal v brezna, skušal zlesti ven in zopet zgrmel v temo. Oni so

vedeli to, jaz pa nisem vedel, da je to del procesa zdravljenja. Jaz sem samo mislil, da z menoj

paè ni niè in tudi nièesar ne bo. Da bom obstal na neki toèki, da bom ostal v stanju, kakršnem

sem bil in to bo potem moje življenje.
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ZANIKANJE IN NESPREJEMANJE
02. 11. 2018

Zaèetek zdravljenja odvisnosti

Povezava na prispevek na blogu

Vstopil sem torej v proces zdravljenja odvisnosti. Tako sem vsaj takrat domneval. A v proces 

zdravljenja ne stopiš zgolj s prisotnostjo na kliniki. Za dejansko zdravljenje je potrebno precej

veè. A tega “precej veè” pri meni na zaèetku ni bilo. Zakaj pa naj bi sploh bilo prisotno “nekaj

veè”? Povejte mi, kako se rešim odvisnosti, odšel bom domov in to storil. Tukaj paè ni neke

filozofije in to ni prav niè zapletenega. Morda je težko, verjetno je res težko, saj veliko

odvisnikov ne prekine s svojim odvisniškim vedenjem. Bom paè vložil nekaj veè truda, to mi v

preteklosti ni bilo težko. Spet moj razumski pristop do odvisnosti, do življenja. A moja

odvisnost ni bila zgolj razumska. Bila je precej globlje, odvisnost je bila pri meni tudi psihièna,

duševna, kot paè veèina odvisnosti je. In psihiène odvisnosti jaz pri sebi paè ne morem rešiti z

nekim razumskim pristopom. A takrat svoje odvisnosti nisem tako dojemal. V bistvu je bilo to

zanikanje dejanskega stanja, lastne nesposobnosti reševanja težav, zanikanje svoje odvisnosti,

zanikanje resnice o odvisnosti. Jaz sem paè menil, èe bi bil od danes naprej brez tako hudih

boleèin, bi lahko takoj prenehal z jemanjem zdravil. Danes se zavedam, da niti približno ni bilo

tako. Tudi, èe bi mi takrat nekdo odvzel fiziène boleèine, odvisnost ostaja. In moje jemanje

zdravil sploh ni bilo veè primarno namenjeno blaženju teh boleèin, temveè potešitvi telesne in
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psihiène odvisnosti. Sicer znanost pravi, da je odvisnost kronièna disfunkcionalnost možganov,

a vendar jaz menim, da je iz odvisnosti težko izstopiti samo z razumskim pristopom. Vsaj pri

meni je bilo tako. Odvisnost ima morda eno samo osnovo, eno bit, ima pa mnogo obrazov,

zato je v bistvu nemogoèe, da bi obstajala neka splošna “navodila”, kako stopiti iz odvisnosti.

Mnogo je razliènih razlogov, zakaj posameznik zapade v odvisnost. Razlogi za nastanek

odvisnost so seveda pomembni, a pri meni so bili bolj pomembni razlogi, zakaj z odvisnostjo

prenehati.

Zanikanje in še veè zanikanja

To zanikanje se je vleklo kar nekaj èasa od zaèetka mojega bivanja na kliniki. Zanikanje in pa 

tudi nesprejemanje informacij, ki so mi jih terapevti želeli podati. Pa razlog tega nesprejemanja 

ni bil v tem, da bi jaz menil, da nimajo znanja, da niso dovolj kompetentni za moje zdravljenje.

Sploh ne, vendar pa sem pri sebi vedno našel razlog, zakaj pa zame nekaj ne drži, zakaj je pri

meni drugaèe. In to nesprejemanje je pogosto spremljalo celo nasprotovanje veèini informacij,

ki so mi jih predajali terapevti. Moj pristop je bil paè takšen, da, ko sem slišal informacijo, nisem 

pomislil, kako bi mi koristila, pomagala, ampak sem takoj zaèel razmišljati, kako bi to

informacijo ovrgel, izpodbil. Seveda ne kar “na pamet”, ampak sem želel najti konkreten

razlog, zakaj nekaj zame ne drži. Energijo sem vlagal v iskanje razloga, zakaj nekaj zame ne drži 

in ne v to, kako bi te informacije koristno uporabil. Vem, zgrešen pristop, a tako sem paè

pristopil do svojega zdravljenja odvisnosti. V bistvu sem se šel “vojno”, pa v osnovi ne “vojne” s 

terapevti, bil sem bitke sam s sabo. Seveda pa so bili v to mojo “vojno” vpleteni tudi drugi,

terapevti, pacienti v moji skupini in tudi moji bližnji, partnerka, vsi, ki so bili del mojega

življenja. Je bila to moja vzvišenost, arogantnost, vsevednost? Ne vem, videti je bilo verjetno

res tako. A ni bil moj namen biti vzvišen. To je bil verjetno tudi moj naèin opravièevanja sam

pred sabo, zakaj odvisnosti ni uspelo meni presekati sam, brez pomoèi. Beg pred priznanjem

“neuspeha”. Danes se zavedam in tudi sprejemam, da “neuspeh” ni poraz, ni nasprotje uspeha,

temveè njegov sestavni del. Saj vendar nismo popolni, da bi nam vedno vse iz prve uspelo. Kot

pravi rek: “Nisem doživel neuspeha, samo našel sem 10.000 naèinov, ki ne delujejo.” Morda

malce naivno, a v tem reku je zame nekaj resnice. Verjamem, da “poraženci” so tisti, ki

odnehajo, ko jim spodleti, “zmagovalcem” paè spodletava, dokler ne uspejo.

Ko provokacija ne uspe

A moram priznati, da sem naletel na neverjetno toleranco svojega obnašanja in pristopa.

Tako s strani terapevtov in zdravnikov kot tudi s strani ostalih pacientov. Hvaležnost za to

toleranco še vedno nosim v sebi in bo ostala v meni. Kajti ni enostavno in prijetno poslušati

neprestanega nasprotovanja nekoga, ki naj bi se zdravil, ki naj bi uvedel spremembe. Jaz pa

sem se tem spremembam upiral z vsemi silami in resnièno vlagal v to nasprotovanje vso svojo
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energijo. Konkretnih razlogov za takšno delovanje in pristop ne vem, pa saj niti ne išèem veè

razlogov, zakaj je bilo tako. Takšen je bil paè moj takraten pristop.

Premiki, a kam

Sèasoma so ti obrambni mehanizmi zaèeli popušèati, zidovi so zaèeli padati. A takrat se je

šele zaèelo moje resnièno padanje v brezna. Ko sem popustil obrambne mehanizme, pustil, da

pade kakšen zid, je zaèela prihajati na dan resnica. Resnica o mojem stanju, odvisnosti, težavah, 

ki sem jih imel. Resnica, ki je nisem želel slišati, niti je nisem zmogel sprejeti. Na dan so zaèeli

prihajati obèutki, ki jih vedno uspelo meni z neèim prekriti, potlaèit, zanikati, anestezirati.

Poèasi sem se zaèel zavedati sebe. In ta resnica me je spodnesla. Morda je bil to res moj prvi

korak na tej poti iz življenja odvisnika, takrat paè tega nisem videl. Morda je bil to prvi korak

stran od zanikanja, da zanikam odvisnost. Morda se sliši èudno. Zanikanje zanikanja. A pri meni

je dejansko bilo tako. Najprej moram prenehati z zanikanjem, da zanikam odvisnost, šele

potem lahko preneham z zanikanjem same odvisnosti. A kako sprejeti, resnièno sprejeti, da

moram jaz najprej pasti, pasti zelo globoko, da se potem lahko vzpnem? Pri opušèanju tega

zanikanja imajo veliko vlogo terapevti in zdravniki, a pri spoznavanju lastnih zablod in

priznavanju le - teh sam sebi, pa imajo precejšnjo vlogo tudi ostali pacienti. Lažje sem bil

objektiven do drugih, kolikor je oseba v procesu zdravljenja odvisnosti sploh lahko objektivna

kot pa sam do sebe. Pa saj verjetno je tudi eden izmed namenov zdravljenja odvisnosti v

skupini ta, da spoznaš druge zgodbe, slišiš razliène poglede na to bolezen. Skozi zgodbe drugih 

pacientov sem se veèkrat zamislil nad lastnimi preprièanji. Na zaèetku sicer samo za trenutek, a 

sèasoma se ustvari bližina, povezave, pride do spoznanj.

Vztrajanje pri neuspeli "igri"

Na kliniki naj bi vsak pacient imel še dve dejavnosti. Vsak lahko sam izbira, kateri dejavnosti

želi obiskovati. Izbira je kar velika. A jaz v bistvu te “izbire” niti nisem imel. Že v drugem tednu

bivanja na kliniki mi je terapevtka “doloèila”, katerih dejavnosti naj bi se udeležil. In ne dveh,

ampak sem bil dodeljen kar na štiri dejavnosti. Kot sem že omenil, spoštujem avtoriteto, zato

sem se teh dejavnosti paè udeležil. A sem povedal, da obiskoval jih sicer bom, èesa veliko pa od 

tega ne bom imel. Seveda, zopet nasprotovanje vsemu. Ko sem kasneje razmišljal, bi si

verjetno tudi sam izbral dejavnosti, ki mi jih je terapevtka “doloèila”, a ker si jih nisem izbral

sam, sem se jih udeleževal s kanèkom skepticizma, upiranja in na zaèetku zgolj le zato, ker se

jih “moram” udeleževati. Zakaj se je moja terapevtka tako odloèila, ne vem, niti ni pomembno.

Pomembno je, da me je že na zaèetku dobro poznala, imela vpogled v dogajanje znotraj mene.

V dogajanje, ki sem ga želel prikriti, skriti, zanikati. Seveda mi ni bilo ravno všeè, da pred njo pa 

ne morem “igrati”, da ne nasede moji maski. Vedno sem lahko svetu “narekoval”, kako naj me

vidijo drugi ljudje, sedaj pa sem naletel na osebo, pri kateri to ne deluje? Ampak nisem se
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predal, ne bom se ravno odpiral, bom pa vložil veè energije v “igro”, v bolj preprièljivo masko.

Zelo produktivno tratenje lastne energije, a moral sem se “braniti”.

Obvladam in vem

Omenjene dejavnosti niso v programu zdravljena zgolj zato, da bi pacientom minil èas. Kdor 

želi lahko veliko izve o temi, ki ji je namenjena dejavnost. Kdor želi. Jaz seveda tega nisem

želel. Zakaj bi to želel? Da bi spoznal, da “tu pa tam” pa le nimam prav? Seveda ne. Danes vem, 

kako dobro so me terapevti in zdravniki poznali, kakšen uvid so imeli vame. Pa vendar mi niso

nikoli sporoèali, da oni dobro vedo, kaj naj bi jaz naredil, spremenil, kaj se dogaja z mano. Èe bi 

mi predajali takšna sporoèila, bi se verjetno vsemu še bolj upiral. Pustili so me, da delujem in

živim po izbranem naèelu “Prišel, videl, zmagal”. Pa ni bilo niè od tega res. “Prišel” sem, a le

fizièno, bil sem prisoten telesno, razumsko in psihièno pa ne. “Videl” sem samo, kar sem jaz

želel videti, to pa je bila le popaèena resnica, nekaj kar sem takrat mislil, da mi ustreza.

“Zmagati” pa tako ali tako pri odvisnosti ne morem. Odvisnost je kronièna bolezen, vedno bo

del mene, prisotna bo do konca življenja. Èe je del mene, kako naj se borim proti njej in

zmagam. Pa saj se vendarle borim sam proti sebi. Jaz sem moral najprej sprejeti svojo

odvisnost, jo ponotranjiti, šele tako sem si dal možnost “nauèiti se” živeti z odvisnostjo in našel 

naèin, kako kljub tej odvisnosti normalno funkcionirati v realnem življenju.

Zgrešeno dosedanje življenje

Šele kasneje, mnogo kasneje, že po zakljuèku zdravljenja, sem spoznal, da nisem zanikal in

zavraèal informacij, zdravljenja, klinike, terapevtov, ampak sem zanikal samega sebe,

uveljavljal svoja, mnogokrat zgrešena preprièanja, poskušal dokazati, da sem drugaèen. Niti ne, 

da sem boljši ali slabši, ampak, da sem zgolj drugaèen. Nekakšno sprenevedanje, nezmožnost

pogledati vase in si marsièesa priznati. A to je bil zame osnovni pogoj, da sploh zaènem z

zdravljenjem odvisnosti. Spoznanje, da moram pozabiti vse, kar mislim, da vem o svojih

težavah in se odpreti za nove informacije, za spremembe znotraj sebe in ne v mojem umu, je

bilo zame zelo težko. Pa saj sem se velik del življenja nekaj uèil, spoznal marsikaj, naredil in

dosegel marsikaj, sedaj, v tej situaciji pa mi vse to prav niè ne koristi? Od kod sedaj to? Kako si

priznati, da sem prišel do toèke, iz katere se ne znam sam premakniti naprej? A v bistvu je bilo

prav, da sem prišel do konca poti in ne samo do razpotja. Na razpotju bi se paè odloèil za eno

od smeri in nadaljeval v svojem stilu, po svoji presoji. Zdravi presoji, ki pa je ni bilo veè v meni.

Konec poti pa je zame pomenil spoznanje, da so potrebne spremembe, precejšnje spremembe.

Ki jih sam nisem znal uvesti. In jih še kar nekaj èasa nisem znal, menil sem, da jih uvajam, a je

bilo vse skupaj le neko preprièevanje samega sebe in drugih, da sedaj vse skupaj vidim in èutim 

drugaèe. Pa nisem, ne videl drugaèe, èutil pa tako ali tako sploh nièesar nisem. A takrat si tega

nisem upal ali zmogel priznati. Zato sem paè nadaljeval to “igro”.
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SE ODPRETI IN PREPUSTITI ZDRAVLJENJU ODVISNOSTI
07. 11. 2018

Zaèetek zdravljenja odvisnosti

Povezava na prispevek na blogu

Zdravljenje odvisnosti na kliniki EZOA deloma poteka tudi v skupini. Vsak pacient lahko

dobi besedo, pove, kar želi, èe želi, se odpre, èe mu je do tega. Vse, kar se govori na skupini, naj 

bi tudi ostalo znotraj skupine, zato lahko pacienti marsikaj povejo in izrazijo. A seveda morata

biti prisotni želja in potreba odpreti se in izpovedati. Jaz pa tega pri sebi nisem ravno

intenzivno èutil. Moje “izpovedovanje” je bilo kar nekaj èasa bolj površinsko, nisem se ravno

dotikal bolj poglobljenih zadev. Nekako je bilo to moje izpovedovanje bolj kot ne pod mojo

“kontrolo”. Kar mi seveda ni ravno veliko koristilo ali omogoèilo kakšen napredek. V zaèetku

tedna pacienti oddamo tudi nekakšno kratko poroèilo, kaj se je dogajalo z nami v preteklem

tednu. Jaz pa sem že kmalu po prihodu zaèel skoraj vsak dan pisati dnevnike za svoji terapevtki 

in v bistvu v teh dnevnikih zaèel nekakšno izpoved. Zaèel ubesedovati, kaj se dogaja v meni.

Najprej seveda strahove, obup, pomanjkanje motivacije in seveda kako sploh ne vidim izhoda iz 

tega moèvirja, po katerem sem brodil. A vse to je poèasi prihajalo na površje in na papir. Že

kmalu na zaèetku sem zaèel hoditi tudi na individualne terapije k svoji terapevtki. Najprej niti

nisem opazil kakšne velike koristi od teh terapij. Vse skupaj se mi je zdelo kot nekakšen bolj

osebni pogovor. Morda sem se za kratek èas poèutil malce bolje. Takrat niti nisem dojel, da je
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to že v bistvu terapija. Pa saj si nisem ravno kaj veliko predstavljal, kakšna naj bi ta terapija

sploh bila. Danes cenim res neverjetno vztrajnost in potrpežljivost svoje terapevtke, da je

“prenašala” vse te moje èrne misli, ki sem jih izražal in znala rokovati s tem mojim obupom.

Kot sem dejal, uèinek, ki sem ga èutil, pa je bil res kratkoroèen. V bistvu sem vse bolj in bolj

drsel v neko brezno brez dna, iz katerega nisem videl nobene poti. Naj so se okrog mene vsi še

tako trudili, terapevti, psihiatri, zdravniki, jaz sem obèutil samo še padanje. Se mi je pa vse bolj

dozdevalo, da vse skupaj ni veè zgolj samo zdravljenje odvisnosti, morda le - ta sploh ni bila

veè v prvem planu. Oèitno se je z menoj dogajalo nekaj, èesar sploh nisem dojemal in mi ni bilo 

prav veliko jasno, a se je dogajalo zelo intenzivno.

Neuspehi

Fiziène boleèine so se krepile, kljub zdravilom, ki sem jih še vedno jemal in so mi jih pod

nadzorom zdravnikov poèasi zmanjševali. Nisem vedel, kam me bo to poèasno ukinjanje zdravil 

pripeljalo. Zdravilo, od katerega sem bil odvisen (Oxycontin) so mi zmanjševali, dodajali pa so

druge analgetike, ki naj bi mi to zmanjševanje olajšali, morda kasneje nadomestili Oxycontin. A 

jaz nekega olajšanja nisem èutil, vse težje sem hodil, fiziène boleèine so se res krepile. Pa tudi

moja depresija se je slabšala, vsaj tako sem èutil, vse skupaj pa so spremljale tudi vse hujše

psihiène težave. Sploh pa mi ni bilo jasno, zakaj mi vse, kar sem kdajkoli prebral, spoznal, se

nauèil o delovanju èloveške psihe, o napredku, osebnostni rasti, sedaj ne koristi prav niè. Zakaj

vsega tega ne morem uporabiti in implementirati v lastno življenje in zdravljenje. Danes vem,

ne le, da mi ni koristilo, menim, da me je do neke mere celo oviralo. 

Skladno z mojim vse slabšim psihiènim stanjem pa so se precej ojaèale moje samomorilne

misli in težnje. Te samomorilne misli so bile prisotne že dolga leta, le da sem jih nekako

“obvladoval”. Sedaj pa je bilo to “obvladovanje” skoraj nemogoèe. Te misli so se pojavljale kot

oblika skrajne rešitve iz tega brezna in zaèaranega kroga. Pacienti na skupini vsak teden

podaljšamo nekakšen abstinenèni dogovor, s katerim se zavežemo, da ne bomo kršili pravil in,

da bomo vzdrževali abstinenco. Jaz sem kmalu na predlog terapevtke v ta moj abstinenèni

dogovor vkljuèil tudi zavezo, da ne bom storil samomora in sem ta dogovor podaljševal

dvakrat na teden. Meni osebno je podaljševanje tega dogovora veliko pomenilo. Nisem ga

povedal zgolj zato, da bi bili moji terapevtki zadovoljni. Dojemal sem ga kot neko obljubo ali

zavezo. In èe ga izreèem, potem se ga bom res skušal držati. Èe že vnaprej slutim, da se

dogovora ne bom mogel držati, potem ga rajši ne povem. In to sem dejansko enkrat tudi storil. 

Povedal sem paè, da menim, da se dogovora ne bom mogel držati in, da ga ne želim izreèi.

Vendar pa brez tega dogovora paè ne moremo nadaljevati zdravljenja in ta dan je skoraj prišlo

do zakljuèka mojega zdravljenja. A sem potem, na podlagi besed terapevtk in ostalih pacientov 

v skupini, dogovor le uspel povedati in tako nadaljeval zdravljenje. Vse to pove, kakšna

ekstremna nihanja sem doživljal in preživljal, kako sem bil pripravljen postaviti na kocko vse,
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tudi svoje življenje. In pove tudi kako vztrajni so bili terapevti in zdravniki pri mojem

zdravljenju, ter tudi kako tolerantni so bili tudi ostali pacienti do mene.

To sploh še ni bilo zdravljenje

V bistvu je bil to sedaj pravi zaèetek mojega zdravljenja, ko sem prenehal z

“obvladovanjem” vsega in zaèel izražati svoje strahove in obup. Se na nekakšen naèin prepustil. 

Le, da takrat nisem vedel, da je to zdravljenje, menil sem paè, da se bliža konec, takšen ali

drugaèni. Vse se je razsulo. Takrat še nisem dojel, da moram najprej marsikaj porušiti, podreti

stare neustrezne temelje, da bom lahko sploh zaèel graditi nove, èe jih bom lahko zgradil,

nekoè. In na kliniki EZOA sem imel res vse možnosti za zaèetek gradnje, le izkoristiti jih še

nisem znal, zmogel, hotel…
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OPROSTITI IN ODPUSTITI
02. 11. 2018

Zdravljenju ob strani

Povezava na prispevek na blogu

V rubriki Zdravljenju na strani bom objavil nekaj prispevkov z mnenji in razmišljanji, ki nista

èisto sestavni del samega zdravljenja odvisnosti, jih je pa to zdravljenje sprožilo.

Veèkrat preberem, ali slišim, kako se moramo “nauèiti” oprošèanja in odpušèanja. Pogosto

se to nanaša na naše starše in dejanja, ki so jih storili v našem otroštvu ali mladosti. Ta njihova

dejanja nam kasneje lahko povzroèajo težave v življenju. Strinjam se, da verjetno nas je veliko

izkusilo kakšne neprijetne situacije v obdobju, ko smo živeli v primarni družini. A meni osebno

to oprošèanje ali odpušèanje ni ravno prineslo nekega napredka. “Oprošèam ti, ker si želim

miru”, pogosta izjava, zapisana v raznih knjigah in priroènikih za osebnostno rast, razvoj,

kvaliteto življenja… Ali nam to, da oprostimo ali odpustimo res lahko prinese ta mir?

Oprostiti in še vedno kriviti

Èe govorim o sebi, o svojih izkušnjah pa ni bilo tako. Jaz oprošèanje doživljam v takšnem

smislu, da nekoga krivim za nekaj, kar je storil, a mu “velikodušno” to oprostim. Ampak tudi, èe 

oprostim, še vedno sem mnenja, da mi je nekdo storil krivico oziroma nekaj slabega, da je

“kriv”. Še vedno v sebi nosim ta obèutek prizadetosti, doživljanja krivice. Še vedno obtožujem.

Meni to ni prineslo miru. Tudi odpušèanje je zame nekaj podobnega. Odpustim nekomu, ki mi
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je prizadel, kajne? Saj vendar ne odpušèamo neèesa dobrega, nekaj kar nas je zadovoljilo.

Odpušèamo paè slabe stvari. Torej je tukaj podobno kot pri oprošèanju. Še vedno nekoga

krivim za nekaj, kar sem doživel. In dokler je v meni ta obèutek krivice, ki sem jo doživel, bom

verjetno tudi iskal “razloge” zakaj je temu bilo tako. Odkriti tovrstnih razlogov pa verjetno ni

tako enostavno, saj ne poznam vsega realnega ozadja, niti ne vem, kaj je doživljala oseba, ki

naj bi mi storila krivico. Pa tudi, èe bi uspel najti “prave” razloge za storjeno, ali mi to res kaj

koristi? Kaj sedaj, ko poznam razloge? Se vse kar sem doživel s tem spremeni, lahko

spremenim obèutke za nazaj? Jaz tega nisem uspel, znal ali zmogel.

Zakaj ne pozabim prizadetosti

Verjetno res obstajajo starši ali osebe iz naše preteklosti, ko so nas namenoma prizadele.

Ampak menim, da so takšne osebe res v manjšini. Veèinoma pa so se naši starši ali druge

figure, ki nastopajo v teh izkušnjah, trudili po svojih moèeh, storili, kar so takrat znali in bili

sposobni. Seveda preteklosti nima smisla zanikati. Preteklost me v resnici oblikuje, je pa moje

mnenje, da me pa ne omejuje. So vzorci, ki sem jih osvojil in nato implementiral v svoj naèin

delovanja. A menim, da te vzorce lahko presežem, jih pustim, da zbledijo. Èe pa bom

neprestano nekoga “krivil” za svoje stanje, potem pa v svojem umu v bistvu vzdržujem te

vzorce in jih krepim, ne pustim jim, da bi zbledeli. Tako jih sèasoma ponotranjim, postanejo

skoraj del mene in jih izvajam in ponavljam, verjetno ne namenoma, a izvajam jih jaz sam.

Konec ponavljanja vzorcev

Zavedam se, da ni enostavno presekati teh vzorcev. Vzorci so lahko zelo globoko

zakoreninjeni. A, èe se še tako neverjetno sliši, vèasih so mi ti vzorci in slabe izkušnje prišle še

kako prav. Najveèkrat za prelaganje odgovornosti. “Nisem sam kriv za nekatere svoje

neuspehe, saj ne morem drugaèe glede na svoje izkušnje iz otroštva”. Priznam, da sem

uporabljal takšne izgovore. Zakaj bi sam sebi oèital nekaj, za kar lahko “okrivim” koga drugega? 

Sprejetje že doživetih in preživetih dogodkov in izkušenj pa mi je nekako omogoèilo, da sem

napravil prvi korak iz te pasti, da sem se zaèel zavedati darila, ki so mi ga dali starši in to je

življenje, ki ga imam in katerega kreator sem lahko jaz, jaz ga lahko poskušam oblikovati in ni

mi treba hoditi po poti, ki so mi jo vnaprej doloèili drugi. Èeprav je vèasih težko sprejeti

preteklost, sem pa vendarle s tem dobil izbiro. Verjetno so tudi naši starši ali osebe, ki so bile

del takšnih izkušenj, nekoè doživeli kaj slabega v njihovi družini, osvojili vzorce, po katerih so

delovali. Ampak kako naj bi od staršev zahteval naj presežejo te vzorce, kako naj jih krivim, ker

jih niso, èe pa tega, da vzorce presežem ne “zahtevam” od sebe. Oni jih morda niso, jaz pa

lahko poskušam preseèi te vzorce. Meni osebno se zdi to veliko bolj konstruktivno kot pa

iskanje razlogov zakaj jih niso presegli moji starši.
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Tega svojega razmišljanja ne posplošujem, nikakor. Seveda obstajajo hude in težke izkušnje, 

za katere je potreben drugaèen pristop. Na primer spolne zlorabe, hudo fizièno in psihièno

nasilje in podobne težke travmatiène izkušnje. Za reševanje tovrstnih travm pa menim, da je

verjetno res potrebna strokovna pomoè. A veliko naših preteklih izkušenj pa je morda možno

reševati s sprejetjem doživetega, s sprejetjem, da te osebe so paè bile, kakršne so bile in so to

zaradi takšnega ali drugaènega razloga storile. Meni je takšen pristop precej pomagal in

marsikaj omogoèil.

Pot iz ponavljanja

Morda je za marsikoga to samo razlika v besedah, poimenovanju. Meni osebno pa

oprošèanje ali odpušèanje sproža drugaène obèutke kot pa sprejetje. S sprejetjem na neki naèin 

spustim tisto, kar me bremeni in mi povzroèa neprijetne obèutke in sprošèa neprijetne,

negativne misli. Ne zapletam se neprestano v te misli, ne sprašujem se, zakaj ravno jaz. Skušam 

izstopiti iz zaèaranega kroga obtoževanja in iskanja krivca. In življenje se mi zdi bistveno lažje,

èe se posvetim svojemu stanju, sreèi in zadovoljstvu, kot pa, èe kopljem in brskam po

preteklosti, katere realne slike verjetno niti ne poznam, poznam samo, kar sem jaz videl in

doživel na svoj naèin, s svojimi pogledi. Kar pa ni nujno prava resnica. Zame je že prava resnica, 

za ostale udeležene osebe v mojih izkušnjah pa ni nujno, da je moja slika res realna. Vsakdo

ima lahko svoj pogled in svojo interpretacijo. Jaz ne preprièujem nikogar veè, zakaj sem v

življenju naletel na težave, kdo je kriv za moje stanje. Morda že kdaj prej nisem hotel nikogar

preprièevati, a je vse ostalo v meni, tlaèil sem te misli in obèutke. Odkar pa skušam vse to

sprejeti, pa mi poèasi uspeva spustiti te obèutke in misli. Dokler pa nisem zmogel sprejeti pa

seveda tudi spustiti nisem mogel. Kako naj spustim, ko pa neprestano trdim, da to “ni moje”?
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UKINJANJE ZDRAVILA OXYCONTIN
15. 11. 2018

Zdravljenje odvisnosti

Povezava na prispevek na blogu

Kar kmalu po mojem prihodu na kliniko so mi pod nadzorom zdravnikov postopoma zaèeli

ukinjati Oxycontin (zdravilo, od katerega sem bil odvisen). Dodali so nekaj drugih analgetikov,

ki naj bi omilili boleèino v fazi ukinjanja zdravila. A jaz nekega olajšanja nisem èutil, nasprotno,

boleèine so bile vse hujše, vsaj jaz sem jih vse bolj intenzivno èutil. Morda je k veèji obèutljivosti 

na boleèine vplivalo tudi moje psihièno poèutje, ki je bilo iz dneva v dan slabše. Razlogov za vse 

slabše psihièno poèutje je bilo verjetno veè. Strah pred ukinitvijo zdravila, tudi fiziène boleèine,

predvsem pa nisem videl izhoda iz svojega stanja, prihodnosti zame v bistvu takrat ni bilo veè.

Vsaj jaz si je nisem mogel predstavljati. Saj so mi terapevti in zdravniki govorili, da napredujem. 

Verjamem, da tega niso govorili zgolj iz neke prijaznosti ali usmiljenja, tega na kliniki ne

poènejo, ker je to lahko zelo dvorezen meè. A jaz pri sebi nisem opazil nobenega napredka,

èutil sem samo poslabšanje na vseh podroèjih. K mojemu poèutju in razpoloženju pa tudi ni

prispevala moja ugotovitev, da se bo moje zdravljenje na kliniki EZOA zelo podaljšalo. Logièno

sklepanje paè. Vedel sem, s kakšno dozo zdravila sem prišel in videl sem, po koliko mi

zmanjšujejo to dozo. Dolgo bo trajalo, da bom prišel do toèke, ko zdravila ne bom veè prejel. In 

tudi takrat zdravljenje na kliniki še ni konèano. To je le prehod v naslednjo fazo, za katero
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nihèe ne ve, koliko èasa bo pa trajala še ta. In to spoznanje o dolžini zdravljenja mi ravno ni

dalo motivacije ali moèi za vztrajanje.

Samo možnost napredka

Še vedno sem imel individualne terapije pri svoji terapevtki, veèkrat sem šel tudi do

psihiatrinje oziroma do veè psihiatrinj, kjer so mi poskušali sporoèiti in pokazati, da kljub vsemu 

pa obstaja izhod iz tega mojega “pekla”. Jaz pa ga nisem videl, niti ga nisem želel videti. Danes

se zavedam, da sem se v bistvu upiral vsem tem sporoèilom, ki so mi jih želeli predati terapevti, 

zdravniki in psihiatri. Zakaj sem se upiral, tako zelo upiral? Verjetno še sam tega ne vem

natanèno, morda strah pred izgubo substance, od katere sem bil odvisen, mislim pa, da tudi

moèan strah pred življenjem, novim življenjem, ki bi ga lahko nekoè imel, èe bi uspelo meni

stopiti iz brezna odvisnosti. V preteklosti me ni bilo strah življenja, v zadnjih fazah uživanja

Oxycontina, preden sem prišel na kliniko EZOA, pa mi je v bistvu že postalo vseeno za življenje. 

Niti si nisem želel živeti in niti me ni bilo strah smrti. V doloèenih obdobjih sem si celo želel

smrti. Da se enkrat za vselej konèa moja pot, da na tak naèin izstopim iz tega zaèaranega

kroga, v katerem sem se znašel. Kajti nekje v sebi sem pa le vedel, kako zelo hudo sem odvisen

in da me takšen življenjski stil ne bo pripeljal nikamor. Tudi, èe bo telo še zdržalo vse to, bom

èez nekaj let še vedno na isti toèki v življenju, ne bom se nikamor premaknil, ne bom naredil

niti enega samega koraka naprej. To pa se mi zdi skoraj kot smrt, sicer ne fizièna, nekakšna

smrt pa zame to vseeno je. Vegetirati in sploh ne veè imeti želje po življenju, delu, uèenju,

kreativnosti… Zavedanje, da v nekaj letih ni bilo nobene spremembe, nièesar novega, da v

bistvu sploh ni bilo nièesar. Konec, èeprav fizièno še obstajam. Sicer pa tudi moje fizièno telo

tako ali tako ne bi veè dolgo zdržalo te zlorabe opojnih substanc, veè kot 10 let jemanja

opiatov paè pusti tudi fiziène posledice. Hude posledice.

Iz razoèaranja v novo razoèaranje

Kljub vsej podpori in opori nisem imel nikakršnega upanja, da bom še kdaj sposoben živeti

življenje. Živeti in ne samo preživljati dni. Imel sem res vso potrebno podporo, tako s strani

strokovnega osebja na kliniki EZOA, tudi od samih pacientov, predvsem pa tudi s strani

partnerke. Vlagala je ogromno truda, obiskovala me vsak dan, nikoli ni pokazala obupa. A jaz

vse te podpore enostavno nisem zmogel sprejeti. Vse moènejši je postajal obèutek, da sem

razoèaral vse po vrsti. Danes mi je jasno, da sem v bistvu najbolj razoèaral sebe. S tem pa sem

bil nekakšen vir razoèaranja tudi za svoje bližnje, predvsem partnerko, èeprav tega nikoli ni

nihèe pokazal. Morda sem se jim smilil, ne vem. Nikoli pa s strani bližnjih nisem prejel oèitka,

kaj poènem s sabo in s svojim življenjem. Sicer pa odvisnost verjetno res ne more prinesti kaj

drugega kot razoèaranja, za odvisnika in za vse vpletene v to zgodbo.
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Za še dodatno oporo pri ukinjanju zdravila in lajšanju boleèin sem zaèel obiskovati tudi

akupunkturo v protiboleèinski ambulanti. Nisem nasprotnik tovrstnih metod, nasprotno,

verjamem tudi v te naèine zdravljenja. Nisem pa verjel, da bo to meni kaj prineslo. In èe sem že

v osnovi zavraèal možnost izboljšanja, je seveda normalno, da na zaèetku teh seans nisem èutil

kakšnega izboljšanja. A sem vseeno nadaljeval z obiskovanjem akupunkture, èe sem že imel

možnost, jo bom paè izkoristil. Olajšanje ali ne.

Pomoè vsepovsod

Prejemal se vse veè zdravil in tudi moènejše doze že obstojeèih. Pa mi v takratnem obdobju

to ni prav niè pomagalo k boljšemu razpoloženju. Hkrati pa se je že zaèela kazati abstinenèna

kriza, ki je nastopila zaradi postopnega ukinjanja Oxycontina. Bilo je že tako hudo, da sem v

resnici odšteval minute, kdaj bom spet prejel dozo. To so opazili tudi pacienti in so me zaèeli

prijazno spušèati kot prvega v ambulanto, da sem res èim prej prejel svoje zdravilo. To še danes 

cenim in sem hvaležen za to gesto. Marsikomu deset ali petnajst minut èakanja ne pomeni

veliko. Mene pa je obšla groza, èe sem pomisli, da bom moral èakati še petnajst minut do svoje

doze. Zato mi to, da so me pacienti spustili naprej res ogromno pomeni. Hkrati pa mi ni bilo

jasno, kako bom preživel, ko zdravila ne bo veè. In vedel sem, da, èe ostanem na zdravljenju, ga 

slej kot prej ne bo veè.
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KAKO IN ZAKAJ VZTRAJATI NA ZDRAVLJENJU ODVISNOSTI
16. 11. 2018

Zdravljenje odvisnosti

Povezava na prispevek na blogu

V stanju, kakršnem sem bil in po spoznanju, da bo moje zdravljenje odvisnosti trajalo zelo

dolgo, kar sem opisal v prejšnjem prispevku, me je seveda pogosto obšla misel, da bi

enostavno vse skupaj zakljuèil, se vrnil tja, kjer sem bil pred prihodom na kliniko EZOA in se

paè prepustil usodi. To sem nekajkrat tudi poskušal storiti. Takoj zjutraj, še pred zaèetkom

skupine sem prièakal svojo terapevtko, prosil za pogovor in izrazil svoje pomisleke in željo, da

zakljuèim zdravljenje odvisnosti na kliniki. A sem po pogovoru s svojo terapevtko in po

pogovoru s psihiatrinjo vedno še naprej ostal na zdravljenju odvisnosti. Iz kakšnih razlogov?

Tega niti ne vem, precej preprièan pa sem, da razlog ni bil, da želim normalno zakljuèiti

formalno zdravljenje in se poskušam iztrgati iz objema odvisnosti. Ostal sicer sem na

zdravljenju, a me je to precej pobilo. Nisem imel razloga, da ostanem, vsaj jaz ga nisem videl,

nisem pa imel moèi, da zakljuèim. V danem trenutku me je to res pobilo, kasneje pa sem

spoznal, da sem se v bistvu takrat šele zaèel prepušèati terapevtom, psihiatrom, zdravljenju.

Danes èutim globoko hvaležnost, da so vsi vpleteni vedno pokazali izredno razumevanje za

moje stanje in pokazali so tudi neverjetno potrpljenje. Niso me preprièevali, da “moram” ostati, 

hkrati pa so mi sporoèali, da sem že tako globoko v procesu, da prav velike izbire niti nimam.
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Kot sem omenil, bi najrajši zakljuèil zdravljenje odvisnosti in se vrnil tja, kjer sem bil prej. A so

mi dali vedeti, da tja, kjer sem bil, se sploh ne morem veè vrniti. Preveè je že bilo sprememb,

èeprav jih jaz nisem èutil, pregloboko sem padel, da bi bil sploh sposoben nadaljevati svoje

životarjenje v realnem svetu, èe se sedaj vrnem tja. V bistvu bi prišel na slabše, èeprav sem

mislil, da slabše sploh ne more biti. Verjamem, da je marsikdo že doživel ta obèutek, ni nujno,

da na zdravljenju odvisnosti, paè pa v življenju, ko ti je v bistvu popolnoma vseeno, kaj se bo

zgodilo, kam boš prišel, kakšna je prihodnost, enostavno imaš vsega dovolj in želiš odnehati.

Nobenih obèutkov, nobenega logiènega razmišljanja, samo dovolj imaš vsega in to je to. A jaz

sem imel ob sebi osebe, ki mi nekako “niso pustile” odnehati.

Ali se lahko predam

V bistvu pa je bilo to, da mi je postalo vseeno za vse skupaj, del moje rešitve oziroma

zaèetka reševanja. Verjetno sem takrat prviè v odraslem življenju izpustil neko “namišljeno

kontrolo” nad svojim življenjem in se prepustil. “Storite paè, kar želite, kar menite, da je prav,

meni je popolnoma vseeno. Ne morem veè vplivati na niè, nimam veè moèi.” Tako sem se

poèutil. Naj poudarim, da sem terapevtom, zdravnikom, psihiatrom, celotnemu osebju paè,

vedno zaupal, da imajo znanje in izkušnje, da res vedo, kaj delajo. Le, da sem menil, da zame ni

neke celostne rešitve. Seveda, ravno zame. In zakaj naj bi jaz bil drugaèen od drugih pacientov

na zdravljenju odvisnosti? Rešitev verjetno obstaja za vsakega, obstaja neka nova pot, a je tako

zelo težko stopiti na to novo pot. Stara pot je znana, tudi, èe ni prava, se na njej poèutim do

neke meje varno, je predvidljiva. Neznano pa že samo po sebi prinaša “nevarnost”, ne veš, kaj

te èaka.

Zapolnitev èasa

Sem pa v tem èasu kljub vsemu prevzemal vse veè zadolžitev na kliniki EZOA. Vsaka

dejavnost, ki se izvaja na kliniki, ima svojega referenta, to je nekdo izmed pacientov. Skrbi za

evidenco prisotnosti, obvešèa ostale udeležence dejavnosti, na sestanku bere poroèilo o

dejavnosti. Ker je paè pacientov precej veè, kot je dejavnosti, je nekdo navadno zadolžen le za

eno dejavnost, morda dve. Jaz pa sem bil, kar kmalu zadolžen za štiri dejavnosti, obèasno tudi

pet. Pa so terapevti te moje zadolžitve kljub temu dopušèali. Verjetno so vedeli, da mi te

zadolžitve le dajo neki pozitiven obèutek. Niti ne to, da mi te zadolžitve odvrnejo misli od

situacije, v kateri sem. Ampak nekakšen obèutek koristnosti sem pa le dobil s temi

zadolžitvami. To pa mi daje tudi vedeti, da kljub temu da zdravljenje primarno poteka v

skupini, vseeno prilagajajo to zdravljenje tudi posamezniku.
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Vztrajati pri nadaljevanju zdravljenja odvisnosti? Mislim, da v bistvu niti nisem sprejel te

odloèitve. Le vztrajal nisem veè pri odloèitvi, da zdravljenje odvisnosti predèasno zakljuèim in

zapustim kliniko EZOA. Sprejel sem nekako, da nimam veè “kontrole” nad dogajanjem, da ne

vem, kaj sploh lahko storim, èesa sem sploh še zmožen. In ko vse to odpade, mi paè ni ostalo

drugega kot to, da se prepustim in poèakam, kaj se bo zgodilo, kam me bo to zdravljenje

odvisnosti pripeljalo.
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NI VEÈ OPOJNE SUBSTANCE
18. 11. 2018

Zdravljenje odvisnosti

Povezava na prispevek na blogu

Fizièno zdravje mi je precej opešalo. Tako sem zbolel tudi za obliko pljuènice, zbolel sem za

vnetjem rebrne mrene, kar je zelo boleèe že v normalnem stanju, kaj šele v procesu odvajanja.

Zbolel sem za tudi vnetjem mehurja. Oèitno se moje telo res ni bilo veè sposobno ubraniti vseh 

teh bolezni. Razumljivo, da so mi težave s fiziènim zdravjem še dodatno otežile prenašanje

postopnega ukinjanja zdravila. Sicer sem res prejemal vso potrebno medicinsko pomoè, tako

na sami kliniki EZOA kot tudi v bolnicah, v katere me je zdravnica na kliniki EZOA napotila. A

prebolevanje takšnih bolezni paè zahteva svoj èas in za pospešitev okrevanja se prav veliko ne

da storiti.

Konec prejšnjega naèina življenja

Minila sta že veè kot dva meseca mojega bivanja na kliniki EZOA in poèasi sem se približeval 

dnevu, ko mi bodo pod nadzorom popolnoma ukinili zdravilo Oxycontin. Ostala zdravila sem

še prejemal, antidepresive, analgetike, sedaj tudi antibiotike, kopico zdravil. Seveda je bil

prisoten strah, kaj bo, ko ne bom veè prejel svojega dnevnega odmerka Oxycontina. Sicer so mi 

že prej povedali, da opustitev je zadnjega odmerka po navadi najtežja, ampak sem se

preprièeval, da, èe sem zdržal to zmanjševanje iz tako visoke doze, s katero sem prišel na

kliniko EZOA, potem tudi teh zadnjih nekaj miligramov ne more veè igrati kakšne velike vloge.

Kakšna zmota! Že pred vstopom v ambulanto po svoj zadnji odmerek sem se poèutil precej
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slabo oziroma tesnobno. Zaužil sem svoj “zadnji obrok” zdravila in odšel iz ambulante. In

tesnoba se je resnièno takoj poveèala. To še ne more biti abstinenèna kriza, tako hitro pa spet

ne nastopi. To je bil tisti obèutek, da sedaj je pa res konec, da, dokler bom na kliniki in na

zdravljenju ne bom veè zaužil zdravila, od katerega sem bil odvisen. Grozen obèutek. Predvsem 

psihièna abstinenèna kriza, telesna še niti ni nastopila. Pa je tudi telesna abstinenèna kriza kar

kmalu nastopila. Kljub temu da sem na koncu prejemal majhno dozo, je telo še vedno okusilo

opojno substanco. Potem pa je te substance zmanjkalo in nastopila je huda kriza. Mišièni krèi,

boleèine v kosteh in sklepih, po celem telesu. In te boleèine so se le še stopnjevale. Iz telesa se

je zaèelo izloèati zdravilo, zdravilo, ki se je v èasu uživanja le-tega zavleklo v prav vsako celico

mojega telesa. In to izloèanje prinaša s seboj boleèine. Niè lažja pa ni bila psihièna kriza. Èe sem 

pred ukinitvijo zdravila menil, da sem sesut, na tleh, le kam sem potem zgrmel sedaj?

Spoznanje, da sploh še nisem bil na dnu, in spoznanje, da zdravljenje še zdaleè ni konèano, sta

precej porazno vplivala na moje stanje in poèutje. Do sem sem nekako zdržal, èe temu sploh

lahko tako reèem. Zdržal s pomoèjo terapevtov, zdravnikov in psihiatrov, ki so me neprestano

pobirali, porinili ali vlekli naprej, poskušali motivirati. Ter tudi s pomoèjo nekaterih pacientov. V 

bistvu niti nisem zdržal, le moèi za kaj drugega nisem imel. Ampak sama ukinitev zdravila še ne 

pomeni zakljuèka zdravljenja. To pomeni le prehod v drugo fazo zdravljenja, ko preidem v

vsakodnevno prihajanje na kliniko. Spim doma, vsak dan pa se zjutraj vraèam na kliniko, kjer

preživim del dneva na terapevtski skupini in dejavnostih, ki jih obiskujem. Naj bi pa s tem

prehodom v drugo fazo le nekako zaèel vzpostavljati stik z realnim življenjem. Predpostavljal

sem, da bi sedaj, po nekaj veè kot dveh mesecih na kliniki druga faza trajala še kakšna dva

meseca, potem pa bi dejansko zakljuèil formalno zdravljenje. Kakšna zmota zopet! Kasneje sem 

spoznal, da je bil to šele prvi, krajši del mojega zdravljenja. In spoznal sem tudi, da je bil to lažji 

del mojega zdravljenja odvisnosti. Po vsem, kar sem preživel do sedaj, so prave težave in krize

šele prihajale. Nisem ravno zagovornik reka, da nikoli ni tako slabo, da ne bi moglo biti še

slabše. Sem pa spoznal, da nikoli pa nisem na samem dnu. Vedno je še nekaj nižje. In èakati, da 

padem na dno, da se potem lahko zaènem pobirati zame nima veè pomena. Pobirati se moram

zaèeti prej, kajti dna zame oèitno ni. A kako se zaèeti pobirati in zakaj? Tega pa še dolgo nisem

spoznal.
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PREHOD V DRUGO FAZO ZDRAVLJENJA ODVISNOSTI
19. 11. 2018

Druga faza zdravljenja

Povezava na prispevek na blogu

Dokler sem bival na kliniki EZOA, sem kljub vsemu le èutil neko varno okolje. Stalna

prisotnost terapevtov in zdravnikov me je do neke mere pomirjala. Tudi v popoldanskem in

noènem èasu je vedno prisoten dežurni terapevt, na katerega sem se lahko obrnil v primeru

kakršnih koli težav. In tudi sobivanje z drugimi pacienti ima seveda svoje prednosti.

Vedno sta dve plati

Je pa bilo to varno okolje zame tudi dvorezen meè. Vedno sem imel dostop do nekoga, ki

mi je lahko pomagal. To je pa pri meni tudi pomenilo, da lahko kdaj malce tudi “preložim

odgovornost”. Ni se mi bilo vedno treba “ukvarjati” s svojim stanjem, paè pa sem kdaj pa kdaj

poiskal pomoè, ki je bila vedno pri roki. Seveda, pri zmanjševanju in ukinitvi Oxycontina je

pomemben nadzor nad procesom. Lahko pride do precej hudih zapletov tudi iz medicinskega

stališèa. Prebral sem nemalo zgodb, kako so odvisniki povsod po svetu med zdravljenjem

odvisnosti od Oxycontina celo umrli. Niso brez razloga Oxycontin poimenovali tudi “droga iz

pekla” (”drug from hell”). Zato se mi zdi zelo pomembno, da ukinjanje tega zdravila in
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zdravljenje odvisnosti potekata pod strokovnim nadzorom usposobljenih ljudi. Pri meni je tudi

obstajala možnost raznih zapletov, ker sem jemal še kopico drugih zdravil, ki seveda lahko med 

seboj uèinkujejo precej nepredvidljivo. Ampak upravièeno sem zaupal v strokovnost, znanje in

izkušnje osebja na kliniki EZOA in pri meni kakšnih veèjih medicinskih zapletov ni prišlo, razen

bolezni, ki sem jih prebolel v èasu bivanja na kliniki in sem jih omenil v prejšnjem prispevku.

Konèno sprememba. Niti ne

Je pa prišel èas, da po dveh in pol mesecih prekinem bivanje na kliniki in preidem v drugo

fazo zdravljenja. Torej spim doma, vsako jutro pa pridem na kliniko na terapevtsko skupino,

dejavnosti in ostale obveznosti. Zaèetek vrnitve v vsakdanje življenje. To naj bi bil prehod v

drugo fazo. A pri meni ta prehod še zdaleè ni pomenil vrnitve v realno življenje. Kmalu po

prehodu sem zaèel vse bolj izgubljati stik z realnostjo. Boleèine zaradi katerih sem v osnovi

pristal na Oxycontinu so se precej ojaèale, morda zaradi malo veèje fiziène aktivnosti,

predvsem pa verjetno zaradi mojega vse slabšega psihiènega stanja. To slabo psihièno stanje se 

je odražalo na vseh podroèjih. Nièesar nisem delal, veselilo me ni prav niè. Preprièeval sem

druge in seveda s tem tudi sebe, da to paè je vse, kar lahko kot odvisnik dosežem, takšno bo

torej moje nadaljnje življenje. Bil sem nedostopen, zadirèen, nisem bil dobra družba niti sam

sebi, kaj šele drugim. Nisem dojel ali sprejel, da èas za uvajanje sprememb in implementacijo

vsega kar so mi na kliniki poskušali sporoèiti in predati, šele prihaja. Kako bi le lahko to sprejel,

pa saj sem že do sedaj toliko “pretrpel”, kaj res še ni prišel èas, da požanjem sadove svojega

“dela”?

Stil življenja

Danes gledam na vse to drugaèe. Nisem veè mnenja, da vlagam trud v zdravljenje,

vzdrževanje abstinence, v spremembe zgolj zato, da bom nekoè dobil “nagrado” za ta svoj

trud. Te konène “nagrade” zame v bistvu ni, niti je ne prièakujem veè. “Nagrada” je

vsakodnevna možnost za zadovoljstvo, mir, sposobnost sprejemanja življenja. Na življenje ne

gledam veè kot na “nagrado” za vložen trud. Življenje je zame zgolj priložnost, da nekaj storim, 

da živim tako, da ne škodujem drugim, da sem po svojih moèeh dober, do sebe in drugih.

Dober, ker je to lahko del mene in ne dober zato, da bom nekoè za svojo “dobroto” poplaèan.

“Bodi dober po svojih moèeh, a ne trati èasa in energije z dokazovanjem tega.” To se mi zdi

precej resnièen rek. Vèasih sem zelo zagovarjal teorijo, da sem, kakršen paè sem, kdor me

sprejme naj me, kdor me ne more sprejeti, pa naj paè odide stran. Sedaj mi ta teorija ni veè

tako blizu. Sem del družbe, sicer imam svoja merila, morda neka svoja pravila, a moram kljub

vsemu tudi delovati in bivati v družbi, v odnosu. Merila in pravila so moja, torej veljajo zame in

zgolj zame. Ne morem poèeti vsega, kar se mi zdi “prav” in se ne ozirati na druge. Zame bi

takšna teorija danes pomenila, da nisem pripravljen na spremembe, kakršnekoli spremembe.

“Sem kar sem, sprejmi ali odidi.” Morda je to res lažje, kot pa uvajati spremembe, a kakšnega
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napredka pa mi takšna teorija ni prinesla. Marsikaj v življenju mi je kazalo, da so morda

potrebne spremembe. A sem se temu še kako upiral. Sem pa spoznal, da mene same

spremembe ne bolijo toliko kot prinaša boleèine upiranje tem spremembam. Ne poskušam veè

spreminjati vsega in vseh okrog sebe. Predvsem pa skušam opustiti preprièevanje drugih kako

naj živijo, kaj je za njih prav, kar sem v preteklosti morda prepogosto poèel. Èe me kdo prosi,

lahko povem svoje mnenje, morda izkušnjo, èe jo imam, to pa je tudi vse. Èe me nekdo prosi za 

mnenje to še ne pomeni, da ta oseba želi, da ga o neèem preprièam. Zgolj prosi za moje

mnenje, niè veè.

Še vedno ni rezultata

A do teh in mnogo drugih spoznanj se še nisem dokopal ob prehodu v drugo fazo

zdravljenja. Mislil sem paè, da bo od prehoda v drugo fazo zdravljenja naprej sedaj vse lažje. Da 

sem blizu zakljuèka zdravljenja. A to pri meni še zdaleè ni bilo res. Niti èasovno nisem bil blizu

zakljuèka zdravljenja odvisnosti niti nisem bil blizu vstopu v “novo” življenje. Nisem še bil

pripravljen. Sploh pa še dolgo nisem spoznal, da zdravljenje odvisnosti v bistvu ni nikoli

konèano. Faze niso neki mejniki, ki bi kazali, koliko poti moram še prehoditi do “konca”

zdravljenja odvisnosti. Lahko kažejo zgolj, koliko sem že prehodil in ne, koliko me še èaka. Tako 

zelo sem si že želel zagledati cilj, èeprav morda v daljavi, samo, da bi ga videl. A kaj, ko sploh še 

nisem našel poti, ki bi vodila proti temu cilju, kako naj ga potem sploh vidim? In te poti še kar

nekaj èasa nisem našel.
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NADALJEVANJE ISKANJA POTI IZ ODVISNOSTI
02. 12. 2018

Druga faza zdravljenja

Povezava na prispevek na blogu

Nasprotno, vse mi je postalo precej težje. Zakaj? Saj vendarle sem zapustil kliniko, se

preselil domov in paè vsakodnevno za nekaj ur prihajam na kliniko. A so se mi pojavljali

pomisleki. Èe nisem nièesar dosegel v èasu bivanja na kliniki, v obdobju prve faze zdravljenja

odvisnosti, kako naj bi sedaj gradil naprej? Saj sploh nimam nekih zdravih temeljev, na katerih

bi gradil.

Vztrajanje na zdravljenju

Vendar sem vztrajal. Vsakodnevno sem se udeleževal skupine, še vedno sem imel

individualne terapije, udeleževal sem se dejavnosti, na katere sem bil vpisan, še vedno sem

hodil na akupunkturo. Pa vse skupaj ni sprožilo v meni nobene spremembe, tako sem vsaj

takrat to doživljal. Nobenega napredka, nobenega olajšanja. Bila pa so prisotna nihanja,

skrajna nihanja. Sicer nekih evforiènih pozitivnih stanj nisem doživljal, sem pa velikokrat padel, 

padel zelo globoko. A moram priznati, da so se res vsi trudili vsaj malce izboljšati moje

razpoloženje. Tako terapevti kot tudi psihiatri na kliniki. Poveèali so mi tudi odmerke zdravil,

da bi se moje razpoloženje vsaj malce stabiliziralo. Pa do nekega premika v meni ni prišlo.

Morda sem samo èakal, da se nekaj zgodi. Ne vem, kaj naj bi se zgodilo, sem pa oèitno nekaj
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èakal. Mislil sem, da moram pasti na samo dno, da se razbijem in potem zaènem sestavljati

nekaj novega, bolj zdravega. Pa dna kar ni in ni bilo. Morda sem kdaj že dosegel neko dno, a

sem vedno skopal jamo, da sem se znašel še nižje.

Kaj je sploh potrebno za spremembo?

Na zaèetku svojega zdravljenja odvisnosti sem res privzeto zavraèal oziroma ovrgel vse, kar

so mi poskušali predati terapevti in psihiatri. To sem dolgo poèel. Potem pa sem to nekako

zaèel opušèati in zaèel pritrjevati vsemu, kar so mi sporoèali. Menil sem, da to je pa ta

sprememba, ki sem jo èakal. Danes se zavedam, da to ni bila nikakršna sprememba. Èe jaz

neprestano preprièujem nekoga, da imam prav jaz in ne on, potem pa ga zaènem preprièevati,

da ima prav on in ne jaz, to v bistvu zame ni bila sprememba. Še vedno nekoga nekaj

preprièujem, še vedno delujem enako, samo stališèe sem zamenjal. Seveda je sprememba ta

menjava stališèa, sprememba v meni, a moje delovanje ostane enako, še vedno preprièujem

vse ljudi okrog sebe. Morda sem vstopil v spremembo, ko sem poèasi utihnil. Vse manj sem

koga sploh še kaj preprièeval. Zamenjal kakšno svoje stališèe in o tem nisem veè nikogar

preprièeval, govoril svetu, da sem se spremenil.

Ampak kaj je potrebno za spremembo? Kaj moram storiti, da bo moje življenje drugaèno,

kaj vse moram spremeniti? Zamenjati okolje, hobije, se preseliti? Kaj je potrebno? Takrat se

nisem zavedal, da s tem vprašanjem v bistvu mislim na spreminjanje zunanjih okolišèin, sveta

okrog sebe, nisem pa se zavedal, da je potrebna sprememba mojega notranjega sveta. Pa tudi,

èe bi se tega zavedal, kako pa naj to storim?

Kdo upravlja moje življenje?

Morda bi tukaj napisal zgodbico, staro zgodbico, na prvi pogled preprosto, a zame je v tej

zgodbici veliko resnice.

Iz sosednje vasi pride èlovek in sreèa starca. Pa ga prišlek vpraša: Povej mi, starec, kako se živi

v tej vasi? Starec vpraša prišleka: Kako pa se živi v tvoji vasi? Prišlek odvrne: Ne preveè dobro,

naporno je, ljudje so nevošèljivi, opravljajo, nagajajo. In mu starec odvrne: No, tukaj je podobno. 

Èez nekaj èasa pride drugi èlovek iz iste sosednje vasi in vpraša starca: Povej mi, starec, kako

se živi v tej vasi? Starec tudi njega vpraša: Kako pa se živi v tvoji vasi? Prišlek odvrne: Ni slabo,

ljudje so dobri, nesebièni, pomagajo, èe je treba, živimo v slogi. In mu starec odvrne: No, tukaj je

podobno.
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Zanimiva zgodbica. V bistvu mi sporoèa, da kamorkoli greš, svoje življenje neseš s sabo. Niso 

okolišèine tiste, ki ga doloèajo, ampak sem jaz sam tisti, ki doloèam kvaliteto lastnega življenja. 

Jaz sam sem kreator svojega življenja.

Kako do potrebnih sprememb?

Torej so potrebne spremembe. A kako to storiti? Se odloèim za drugaèen pristop, drugaèno

delovanje? Seveda, razumske spremembe. Pa saj me v bistvu ni razum pahnil v odvisnost, to

paè ni bila moja razumska odloèitev. Torej je velika verjetnost, da se iz te odvisnosti ne bom

razumsko izkopal. Verjetno je pri meni zaèetek spremembe res razumski, a sèasoma moram to

ponotranjiti, ker mi verjetno razumska sprememba ne bo prinesla nekega dolgoroènega

uèinka. Oèitno sem poèasi spoznaval svoj napaèni pristop do zdravljenja odvisnosti. Ampak

spoznaval sem, kaj mi ne koristi, kako spoznati kaj pa mi koristi pa se mi takrat ni niti sanjalo.

Saj ne mislim, da sem se kar vdal, vendar pa neke luèi na koncu predora, ki sem si ga sam

ustvaril, pa le ni bilo, vsaj videl je nisem.
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ZAKLJUÈEK DRUGE FAZE ZDRAVLJENJA ODVISNOSTI
04. 12. 2018

Druga faza zdravljenja

Povezava na prispevek na blogu

Torej sem vztrajal pri zdravljenju, vsakodnevno obiskoval kliniko, dejavnosti, izpolnjeval

obveznosti. A vse manj mi je bilo jasno, zakaj sploh še to poènem. Nisem in nisem dojel

oziroma nisem sprejel, da zdravljenje mi le daje možnost za spremembo, zgolj prihajanje na

kliniko pa ne bo spremenilo nièesar. Sam moram poskusiti izkoristiti dano možnost in morda

stopiti na novo pot, nihèe mi ne bo doloèil nove poti in me porinil nanjo. Sploh pa nihèe ne bo

delal korakov namesto mene. A kako naj zaènem delati korake, èe ne najdem poti in èe ne

morem niti vstati?

Izgubljanje motivacije

Veè èasa je minevalo, vse manj sem upal, da se lahko izkopljem iz tega brezna odvisnosti.

Sicer je minilo že nekaj èasa, odkar sem zaužil svojo zadnjo dozo Oxycontina, zdravila, od

katerega sem bil odvisen. A to je bilo tudi vse. To je bil moj edini “dosežek”, èe temu sploh

lahko reèem dosežek. Vse bolj sem se spraševal, ali je sploh imelo kakšen smisel opustiti drogo. 

Kaj sem s tem spremenil in naredil? Da, zdravila ni veè, so bile pa boleèine zato vse moènejše,

da o svojem psihiènem stanju niti ne govorim. Obèutek sem imel, da tako nizko v življenju res

še nisem padel. Tudi tako apatièen v življenju verjetno še nisem bil. V èem je potem sploh

47

Aleksandrov Blog - Zakljuèek druge faze zdravljenja odvisnosti
objavljeno: 04. 12. 2018

https://aleksandervolavsek.com/blog/druga-faza-zdravljenja-odvisnosti/13-zakljucek-druge-faze-zdravljenja.html


smisel tega mojega poèetja na kliniki EZOA? Bil sem brez droge, a bil sem tudi brez kakršnega

koli obèutka življenja. Èe je še kaj življenja ostalo v meni, je le-to zelo hitro odtekalo iz mene,

nikjer veè ni bilo nièesar, kar bi mi sploh še kaj pomenilo. Kruto, a tako sem se takrat poèutil.

Nisem imel razloga, da bi še vztrajal pri zdravljenju, nisem pa imel moèi zakljuèiti tega

zdravljenja. Samo èakal sem, kar mi seveda ni prinašalo nièesar pozitivnega, nobenega

napredka v meni. Niti nisem vedel, kaj sploh èakam, vse bolj pa sem si želel konca, skrajnega

konca, smrti, ki me bo “odrešila”. Morda je takšno razmišljanje sebièno, glede na ves trud, ki so

ga terapevti, zdravniki in partnerka vlagali vame, a enostavno sem vse bolj verjel, da je to edini 

izhod iz stanja, v katerem sem bil.

Do kdaj še?

Minevali so meseci od mojega prihoda na kliniko. Zakaj sem jaz tako dolgo na zdravljenju?

Zakaj vsi terapevti in zdravniki tako zelo vztrajajo ob meni, so tako potrpežljivi, se toliko

ukvarjajo z menoj? Ali je res možno, da v meni vidijo nekaj, èesar sam še vedno nisem

prepoznal? Zaèel sem razmišljati o tem. To razmišljanje me je pripeljalo do toèke, morda

odloèitve, da pa skušam še enkrat zbrati moè, ki je še ostala v meni in poskusim nekaj

spremeniti. Kaj naj bi spremenil in kako niti nisem vedel. A po skoraj osmih mesecih na

zdravljenju odvisnosti je bilo sprejetje te odloèitve vse, kar sem lahko naredil. Za izvedbo

dejanskih sprememb pa nisem bil veè sposoben.

Zakljuèek, a zakljuèek èesa?

Edina “sprememba”, ki sem jo bil sposoben izvesti, je bil zakljuèek zdravljenja odvisnosti. Za

zakljuèek zdravljenja posameznega pacienta obstaja postopek. Ko je sprejeta odloèitev za

zakljuèek, se pacient vpiše v plan dela skupine in terapevt potem potrdi zakljuèek zdravljenja,

èe ga seveda potrdi. Vsak petek se na veliki skupini zberejo terapevti in vsi pacienti, kjer se

preberejo poroèila o dejavnostih, ki se izvajajo in naštejejo se tudi pacienti, ki zakljuèujejo

zdravljenje. Potem se pacienti po navadi zahvalijo osebju in ostalim pacientom, spregovorijo

nekaj besed o sebi in se poslovijo od vseh prisotnih. Jaz sem ves ta postopek preskoèil. Nisem

se niti dal v plan dela skupine, niti nisem nikomur sporoèil, da bom zakljuèil. Kako le, saj še sam 

nisem vedel, da bom zakljuèil. Tako sem se v petek kot vedno udeležil te velike petkove

skupine, prebral poroèila o dejavnostih, katerih referent sem bil, nato pa sem sredi skupine

vstal in odšel skozi vrata ter zapustil kliniko. Enostavno nisem zmogel nièesar veè. Oèitno sem

prišel do konca svojih zmogljivosti. “Odloèitev” o neki konstruktivni spremembi je zvodenela.

Zapustil sem vse skupaj in odšel, odloèen, da se na kliniko EZOA ne vrnem veè. Odšel sem

domov in sporoèil terapevtki, da sem doma, da ne bi bilo nepotrebnih skrbi, hkrati pa sem ji

povedal, da na kliniko nimam veè namena priti. To je bil moj zakljuèek zdravljenja, a zaèetka

neèesa novega pa takrat nisem èutil niti nisem upal, da bo sploh prišel. To je bilo moje

formalno zdravljenje. Skoraj osem mesecev èasa, v katerem se ni zgodilo prav veliko
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pozitivnega. Sploh pa ni prišlo do kakšnega premika v meni. In do kakršnegakoli premika na

bolje ni prišlo še nekaj èasa.
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POVRATEK V REALNO žIVLJENJE
06. 12. 2018

Tretja faza zdravljenja

Povezava na prispevek na blogu

Tretja faza zdravljenja odvisnosti nastopi, ko zakljuèiš vsakodnevno obiskovanje klinike

EZOA. Nekateri pacienti v tretji fazi še obiskujejo Klube Zdravljenih Alkoholikov, Anonimne

alkoholike ali kakšne druge oblike podpore pri premagovanju odvisnosti. Nekateri pacienti se

še obèasno vraèajo na kliniko EZOA na terapije, kontrole pri psihiatru in podobno. Jaz sem se

ob svojem nenavadnem zakljuèku zdravljenja odvisnosti odloèil, da ne želim niè od tega. Ne

kluba, ne drugih društev, pa tudi ne želim hoditi na kakšno terapijo. S kliniko sem paè hotel

prekiniti vse stike. Sicer sem takoj po novoletnih praznikih (zakljuèil sem zadnji delovni dan v

letu pred novoletnimi prazniki) poklical še mojo terapevtko, ki je bila v èasu mojega zakljuèka

odsotna in ona mi je prijazno svetovala, naj si vendarle ne zaprem vseh vrat. Lahko se oglasim

na kliniki, lahko pridem do nje. A sem takrat paè kategorièno zavrnil vse to. Danes vem, da je

terapevtka verjetno precej dobro vedela, kaj se bo zaèelo dogajati z menoj, da zdravljenja

odvisnosti še zdaleè nisem zakljuèil. V danem trenutku me je poznala bolj, kot sem poznal sam

sebe.

Popoln odklop od realnega življenja

Oèitno pa sem bil v èasu formalnega zdravljenja šele v preddverju “pekla”, kajti obèutek

sem dobil, da je pravi “pekel” nastopil šele zdaj. Sem pa k temu prispeval tudi sam. Ob
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zakljuèku druge faze zdravljenja sem imel kar nekaj razliènih zdravil, antidepresive, analgetike,

stabilizatorje in druga zdravila. Takoj, ko sem prišel domov iz klinike, sem vsa ta zdravila

samovoljno opustil, èesar res ne priporoèam nikomur. Veliko sem tvegal, nisem poèasi opušèal

zdravil, enostavno sem èez noè prekinil z jemanjem vseh teh zdravil. Seveda so nastopile hude

abstinenène krize, ki so še dodatno poslabšale moje stanje. Tako fizièno stanje, sploh pa

psihièno. Moj obup, preprièanje, da v skoraj osmih mesecih zdravljenja odvisnosti nisem

dosegel ali spremenil nièesar, abstinenène krize, vse to me je pahnilo v zelo klavrno stanje.

Zaprl sem se vase in zaprl sem se med štiri stene. Sploh nisem šel veè ven, samo èakal sem, da

mine dan. Vsak dan je bil enak prejšnjemu, nobenega veselja, nobene volje, motivacije, nièesar. 

In to stanje se je kar vleklo in vleklo ter slabšalo in slabšalo. Res je, da so se moje fiziène

boleèine v tem èasu še precej okrepile. Res pa je tudi, da sem te boleèine “uporabljal” tudi kot

izgovor, da nisem nikamor veè šel. Veliko energije sem porabil za preprièevanje samega sebe,

da ne smem zopet zaèeti z jemanjem Oxycontina. S tem se bom vrnil na staro pot, ki me v

bistvu ni peljala nikamor. Ker neke nove poti še nisem ne našel in tudi ne videl, je moralo biti

to preprièevanje intenzivno, kajti pravega razloga, zakaj ne ponovno zaèeti z uživanjem

Oxycontina niti nisem imel.

Prvi malenkostni premik

A po dveh mesecih tega “vegetiranja” pa sem se le zmogel spraviti iz doma ven, na zelo

kratek sprehod. Zaèel sem spet zapisovati svoje obèutke, doživljanja in tudi razmišljanja, ki so

se sèasoma zaèela pojavljati v moji glavi. Prišlo je do prvega malega premika. Moja terapevtka

se verjetno s temi besedami ne bi strinjala. Predvidevam, da bi poudarila, da sem jaz napravil

ta premik, ni se kar zgodil sam od sebe. Morda res, a niti ne vem, kaj sem napravil. Vsekakor ne 

nekaj razumskega. Nekega dne sem se preprosto odpravil ven in nekaj èasa hodil. Èez nekaj dni 

sem to ponovil in potem to izvajal vse bolj pogosto.

Preklic trdne odloèitve

Kot sem napisal, sem se ob zakljuèku formalnega zdravljenja odloèil, da prekinem stike s

kliniko EZOA. Po približno dveh mesecih pa sem se s svojo terapevtko vendarle dogovoril, da

pridem do nje na kliniko. V preteklosti bi kaj takšnega verjetno zelo težko storil. Èe sem sprejel 

odloèitev, sem pri tej odloèitvi vztrajal, tudi, èe sem spoznal, da mi le - ta ne koristi veè,

oziroma, da mi že celo škodi. Tako sem deloval v preteklosti. Ponos, trma? Ne vem. Sedaj pa

sem to odloèitev dal na stran in šel na kliniko. Ne vem, ali sem sploh kaj prièakoval od tega

obiska, sem bil pa res prijetno preseneèen nad odzivom vseh, ki sem jih sreèal. Skoraj vsi so si

vzeli nekaj minut za pogovor, me prijazno pozdravili. Od nikogar nisem èutil kakšne zamere ali

neprijetnih obèutkov zaradi naèina svojega zakljuèka formalnega zdravljenja.
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Spoznavanje koristnosti zdravljenja odvisnosti

Sèasoma pa sem tudi zaèel dojemati informacije, ki so mi jih na kliniki poskušali predati

terapevti in zdravniki. Oèitno sem te informacije v èasu zdravljenja shranjeval, a samo

shranjeval, nisem pa jih poskušal razumeti in udejanjiti. Šele zdaj sem zaèel poèasi spoznavati,

kaj so mi v resnici poskušali sporoèiti. Kako in zakaj je v meni prišlo do tega premika niti ne

vem, v bistvu niti ni veè pomembno. Spoznal pa sem, da namesto da bi skušal sprejeti dejstva,

na katera ne morem vplivati, sem se paè boril proti vsemu, kar mi ni ustrezalo. Verjetno to

zame ni bil ravno ustrezen pristop. Mislim, da me je takšen pristop tudi precej izèrpal. Se mi pa

zdi zelo pomembno takratno spoznanje, da teh skoraj osem mesecev na kliniki pa le ni bilo

èisto zaman. Kaj je to spoznanje takrat pomenilo zame, nisem vedel, morda pa sem le zaèutil

neko iskrico v sebi. Kaj naj bi storil in kako mi ni bilo jasno, sem pa zaèel verjeti, da sprememba

je pa vendarle možna. Tista prava sprememba.
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PRVE SPREMEMBE
06. 02. 2019

Tretja faza zdravljenja

Povezava na prispevek na blogu

Torej sem se zaèel obèasno vraèati na kliniko. K svoji terapevtki in obèasno tudi na kontrolo

k psihiatrinji. Po skoraj dveh mesecih od zakljuèka formalnega zdravljenja so se oèitno zaèele

dogajati prve spremembe pri meni oziroma v meni. Tako so vsaj opažali drugi, sam teh

sprememb nisem še ravno èutil. Danes vem, zakaj jih še nisem èutil. Res je, da sem uvedel nekaj 

sprememb, a to je bilo izkljuèno na razumskem nivoju. Nekakšno preprièevanje samega sebe.

Saj do neke mere sem verjel v te spremembe, a še niso postale del mene. Samo delal sem

naèrte, kaj moram storiti, kdaj moram kaj storiti in podobno, ter se trudil vse to tudi izvajati. In

kot sem omenil v prejšnjem prispevku, veliko energije sem porabil za preprièevanje samega
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sebe, da ne smem ponovno zaèeti z uživanjem Oxycontina. Da, nastopile so prve spremembe, a 

so me tudi izèrpavale. Danes je drugaèe. Spremembe v meni so težnja in ne zgolj obveza. Ne

preprièujem se veè, da ne smem uživati Oxycontina, sedaj enostavno ne èutim ne želje ne

potrebe. Kljub boleèinam, ko so še vedno prisotne te potrebe ne èutim v sebi. Ne zaradi

zavedanja možnih posledic, ampak te potrebe ali želje trenutno enostavno ni v meni. In to je

zame precej lažja abstinenca. Prav tako tudi ne èutim potrebe po vseh ostalih zdravilih, ki sem

jih opustil ob zakljuèku zdravljenja. Nisem proti tovrstnim zdravilom, antidepresivom,

analgetikom in podobnim substancam. Vèasih ta zdravila omogoèijo, da èlovek naredi prvi

korak na svoji novi poti. Tako, da èe bi se še kdaj pojavila potreba po jemanju teh zdravil, jih ne

bom kar kategorièno zavrnil. Sem pa vesel, da mi jih sedaj ni treba jemati in vseeno živim

zadovoljno in pomirjeno.

Sprejemanje lastnega stanja

Sèasoma sem se tem spremembam, ki so nastopale, vse manj upiral. Življenje mi je že kar

intenzivno kazalo potrebo po spremembah, v bistvu mi je življenje samo prinašalo na pot te

spremembe. In sem jih poèasi zaèel sprejemati. Menim, da sama sprememba niti ne boli toliko,

kot pa boli trdovratno upiranje tem spremembam. Sem pa spoznal, da, ko se enkrat

spremembi prepustim, ni veè kontrole oziroma nadzora, do kam bo vse to šlo, kam me bo

pripeljalo. V bistvu nimam sposobnosti postaviti meje, do kam bo sprememba šla. Moram se

paè prepustiti in iti, kamor že vse to pelje. In trudil sem se to sprejeti, kljub temu da nisem imel 

nobenih zagotovil, kaj se bo zgodilo. Ta zagotovila so bila v preteklosti zame skoraj nujno

potrebna. Brez zagotovila nisem zaèel praktièno nièesar. Vse je bilo treba premisliti, pretehtati

in seveda predvideti vse možne izide. A življenje paè ni predvidljivo, kljub temu da sem dolgo

bil preprièan, da jaz pa lahko predvidevam možne posledice in rezultate svojih dejanj in s tem

“nadziram” prihodnost. Precej moèna utvara, ki sem se je zelo oklepal. A sem vendarle zaèel

sprejemati dogajanje, v katerem sem se znašel, sprejemati sem tudi zaèel, da nimam nekaterih

sposobnosti, ki sem si jih v preteklosti pripisoval. In sprejel sem svoje stanje ter posledice

dolgotrajnega uživanja zdravila, posledice svoje odvisnosti.

Zaèetek nove poti

Sprva sem se zelo trudil nadaljevati prejšnje življenje, abstinirati in ga morda narediti bolj

kvalitetnega, kot pa je bilo v tem dolgem obdobju uživanja Oxycontina. A sem sèasoma

spoznal, da zgolj nadaljevanje življenja kakršnega sem živel prej, ne bo dalo nekega

dolgoroènega pozitivnega rezultata. Moral sem zaèeti z novim življenjem, stopiti na novo pot.

In sem iskal to novo pot. A kako najti nekaj novega, èe sem se v bistvu iz zdravljenja vrnil v isti

svet? Kako opustiti veliko starih preprièanj, ki so mi precej zapletala življenje? Se tega lahko

nauèim, kot sem se skušal nauèiti marsièesa v svojem življenju? Verjetno to ni znanje, ki bi ga

lahko osvojil. Prihajalo pa je do spoznanj, vse veè spoznanj. A sem moral nekako prekiniti svoje
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analiziranje, kaj mi neko spoznanje prinese, ali se splaèa uvajati ta nova spoznanja, ali je veè

pozitivnega kot negativnega. Nekako izklopiti “logièni” pristop in se dejansko prepustiti

spremembam ter zaèeti sprejemati življenje kot priložnost za kvalitetno življenje in ne kot

nekaj, s èimer se moram neprestano boriti in ga skušati nadzirati in usmerjati. In spoznanje, da

življenje kljub vsemu nudi veliko priložnosti za zadovoljstvo in sreèo, mi je na nekakšen naèin

odprlo oèi in dalo nekaj motivacije za prve korake na novi poti.
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DRUGAÈNE SPREMEMBE
06. 02. 2019

Spoznanja

Povezava na prispevek na blogu

Je že res, da je poèasi prihajalo do vse veè spoznanj o tem, kaj sem v resnici poèel vsa ta

leta, ko sem užival zdravilo. A sprejeti ta spoznanja in jim verjeti je bilo pa zame težko. Kajti, èe

verjamem tej “resnici” potem bo treba veliko spremeniti. In veliko “delati”. Sem sposoben in

pripravljen na takšen “vložek”? Ali se bom moral v prihodnje res tako truditi za kolikor toliko

normalno življenje? Je sploh vredno? Kaj pa je lahko drugaèe?

Je to prvo spoznanje in prvi korak?

Morda je bilo prvo spoznanje, ki sem ga sprejel, spoznanje, da niso drugi krivi za mojo

odvisnost. V bistvu je bila dokonèna odloèitev za jemanje zdravila moja, nihèe me ni silil v to,

sploh pa ni nihèe silil v takšno zlorabo zdravila, kot sem jo izvajal. Èe je kdo kriv, sem kriv sam,

èeprav tudi v sebi krivde nima prav velikega smisla iskati. Kar sem poèel, sem paè poèel. To je

del moje preteklosti, izkušnja, nikakor pa ni dosmrtna obsodba, ni treba, da bo vedno tako.

Seveda obstajajo vzorci iz otroštva in mladosti, a nisem zapadel v odvisnost zaradi teh vzorcev. 

Ti vzorci so bili samo priroèen izgovor oziroma opravièilo pred samim seboj. Zaèel sem

raziskovati v sebi, èesa si sploh želim in èesa sem sposoben. Še vedno so bile ob meni osebe, ki

so mi resnièno stale ob strani in me podpirale pri želji po novem življenju. Tako na osebnem

nivoju, kot je to storila moja partnerka, kot tudi na strokovnem nivoju, kot mi je to pomoè in

podporo nudila moja terapevtka. V bistvu sem spoznal, da imam možnost in zgolj od mene je
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odvisno, ali bom poskušal to možnost izkoristiti ali bom paè ostal, kjer sem. V nekem breznu,

temni luknji. Dojel sem, da bom lahko prvi korak storil šele, ko bom sprejel, da sem na dnu

tega brezna in moram prenehati kopati še globlje. Kajti ravno to sem poèel vsa ta leta. Moram

se osvoboditi iluzij, prenehati z utvarami in sprejeti kje sem. Okrevanje odvisnika je težko. To

ni, kar sem hotel, to ni, o èemer sem sanjal. Ampak TO JE. Odvisnost bo veèno z mano.

Kontrolo imam samo nad tem, ali odvisnost poslabšam ali ne. Res je, da nisem veè užival

substance, od katere sem bil odvisen. A to ni tisti pravi cilj. Cilj okrevanja ni v preprièevanju

sebe, da moram ostati trezen. Mislim, da je pravi cilj to, da se imam tako rad, da ne potrebujem 

substance. Seveda nihèe ne trdi, da je dolgoroèno abstinirati lahko. Lahko pa zatrdim, da se

splaèa. A preden pobegnem iz zapora odvisnosti, si moram sploh priznati, da sem zaprt. Morda

so dolge te verige, s katerimi sem priklenjen na substanco, od katere sem odvisen, a še vedno

so verige, ki mi jemljejo svobodo.

Kako sploh okrevati kot odvisnik?

Zasvojenosti ne bom prerasel samo z ukinitvijo substance. Okreval bom verjetno samo tako, 

da ustvarim novo življenje, kjer mi bo lažje brez zlorabe substanc. Èe ne ustvarim novega

življenja, me bodo vsi dejavniki, ki so me pripeljali do odvisnosti, dohiteli. In tega novega

življenja verjetno ne bom ustvaril samo z razumom, se preprièal o neèem in to izvajal. Spoznal

sem, da moram to potrebo po novem življenju ponotranjiti. Okrevanje ni za tiste, ki to

potrebujejo, teh je veliko, okrevanje je po mojem mnenju za tiste, ki si to želijo.

Ali res obstaja možnost?

Zato sem prenehal z naèrtovanjem, kaj vse bi lahko še storil in dosegel v življenju. Moje

okrevanje mora biti na prvem mestu, ker drugaèe bom vse, kar v življenju ljubim na zadnjem

mestu. In vse, kar bom postavil pred svoje okrevanje, bom izgubil. In izgubim lahko veliko,

življenje in s tem vsako možnost okrevanja. Dokler pa imam življenje, pa se morda lahko rešim.

A zavedel sem se, da nima smisla reševati “pogorišèa”. Morda bi našel kaj koristnega in

uporabnega na tem “pogorišèu”, a še vedno je “pogorišèe”, niè drugega. Vse moram pustiti za

seboj, vse kar sem vsa ta leta vlekel v svoji vreèi, ki je postala prepolna, da bi v njej sploh kaj

našel. In zaèeti znova. Groza, pri teh letih pustiti vse in zopet zaèeti znova? A zase nisem videl

druge možnosti. Konec unièevanja, konec bežanja in konec laži. Zaèeti znova. In predvsem

postati iskren do sebe.
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NOVA POT
07. 04. 2019

Spoznanja

Povezava na prispevek na blogu

Spoznanje, da opustitev droge, ki sem jo tako dolgo užival sploh ni sprememba, ki jo

moram uvesti, temveè bo opustitev te droge zgolj posledica drugih sprememb, je bilo težko.

Zdelo se mi je, da mi to precej oteži okrevanje od odvisnosti. Ko sem na zdravljenju poslušal, da 

so potrebne spremembe za korak iz tega zaèaranega kroga odvisnosti, sem mislil, seveda,

opustil bom drogo in to je tista sprememba. Potem pa sem le spoznal, da to ni pravi pristop.

Èe bo opustitev droge edina sprememba, kaj sem v resnici sploh spremenil v primerjavi s

èasom, preden sem zapadel v uživanje te droge. V bistvu niè, enaka pot, po kateri sem šel in

padel v odvisnost. Spoznal sem, da moram stopiti na drugo, novo pot, uvesti spremembe in se

jim skušati prepustiti, te spremembe pa mi bodo omogoèile dolgoroèno opustitev droge.

Oèitno bo vse to precej težje kot sem mislil na zaèetku zdravljenja. Kot še dodatno oviro sem

doživljal to, da v bistvu ne obstaja “seznam sprememb”, ki jih bo treba narediti, èeprav sem na

zdravljenje na kliniko EZOA prišel ravno s tem prièakovanjem. Še manj obstaja takšen seznam z 

opisom možnih rezultatov sprememb. Kako naj se potem tega lotim, èe pa sem celo življenje

bolj kot ne vse naèrtoval in predvideval.

Ohromljenost

V meni se je porajalo vse veè strahu. Saj zdrava mera strahu v bistvu ni slabo èustvo. Nekako 

mi omogoèa preživetje. A strah, ki je rasel v meni, ni bil strah tiste vrste, ki ga doživljam recimo 
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pri preèkanju ceste in me sili, da pogledam levo in desno, ker me je strah, da bi me povozil

avto. To je bil strah druge vrste, strah, ki me je paraliziral in hromil. Moje preprièanje v

preteklosti je bilo, da je premagovanje tega samo stvar odloèitve. Odloèim se, zberem moè in

naredim prvi korak. Sedaj pa sem vse bolj spoznaval, da ni vse tako èrno - belo, ni vse samo

stvar odloèitve. Sploh premagovanje takšnega strahu. Staro pot poznam, je “varna”, morda ni

prava, a je predvidljiva in s tem do neke mere “varna”. Na novi pa ne vem, kaj lahko

prièakujem, neznano pa mi ni ravno vzbujalo obèutka “varnosti”. Èlovek postane ohromljen,

pasiven. Ne stori niè, obèepi na neki toèki. Kako naj sam sebi zagotovim “varnost” na novi poti?

Verjetno to sploh ni možno, vsaj jaz tega nisem znal. Kako naj se torej znebim tega strahu?

Morda je pripomoglo k mojemu prvemu koraku spoznanje, da pogumen ni tisti, ki ga ni nikoli

strah. Verjamem, da je pogumen tisti, ki kljub strahu nekaj stori. Torej strahu se ni treba

znebiti, morda ga moram samo sprejeti oziroma si priznati, da me je strah (novega) življenja.

Seveda je teorija nekaj, praksa pa popolnoma nekaj drugega.

Nove aktivnosti

Nova življenjska pot se je dobesedno zaèela s potjo, ki sem jo vsak dan fizièno prehodil.

Sprva je bilo to nekaj sto metrov, a se je poèasi ta razdalja poveèevala. Nisem se veè

preprièeval, da “NE MOREM”, zaradi boleèin, svojega stanja in podobnega opravièevanja.

Seveda sem se na zaèetku moral vèasih skoraj prisiliti, da sem se odpravil ven, da sem hodil, da

sem bil med ljudmi. Sèasoma pa to preprièevanje ni bilo veè potrebno in z vse veèjim veseljem

sem se odpravil na sprehod. Saj sem že prej vedel, da hoja, sprošèena hoja, prilagojena mojim

sposobnostim, zelo koristi, tako fiziènemu kot tudi psihiènemu poèutju. Poudarek je na

sprošèeni hoji in ne hoji, namenjeni doseganju “vrhunskih” rezultatov oziroma podiranju

rekordov. A zaèeti te redne aktivnosti zame ni bilo ravno enostavno. Boleèine in nobenih

analgetikov, prekomerna teža, ki mi je zelo otežila gibanje. In pa zavedanje, da tukaj ni

“instant” rezultatov. Vztrajati, kljub temu da ni vsakodnevnega oziroma takojšnjega

“napredka”, opustiti neuèakanost. A je ta aktivnost postajala vse lažja in vse bolj sprošèujoèa.

Precej hitro je zaèela popušèati tudi depresija. Ni bilo tistih temnih stanj in nihanj. Marsikje sem 

prebral, da ima tovrstna hoja res zelo blagodejen vpliv, vèasih skoraj èudežen, na stanje in

poèutje èloveka. Sedaj pa sem to izkusil pri sebi, ni samo teorija, tudi v praksi se je to izkazalo

za še kako resnièno. Ker to ni samo hoja, tu je prisotna socializacija, hkrati pa tudi samota, v

kateri sem spoznaval, da lahko tudi sam s sabo doživljam prijetne trenutke. Kajti veèino teh

poti še vedno prehodim sam.

Rezultati

Po kar precej dolgem obdobju pa sem zaèel èutiti tudi prve uèinke teh novih aktivnosti. Že

tako ali tako je bila fizièna aktivnost vse lažja, ti prvi rezultati pa so mi dali še dodatno

motivacijo. Pot je bila vse daljša, nekaj sto metrov na zaèetku, do današnjih blizu tristo
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prehojenih kilometrov meseèno. “Stranski uèinek” fiziène aktivnosti pa je bil tudi izgubljanje

telesne teže, tiste prekomerne teže, ki mi je na zaèetku podeseterila vsakršen fizièni napor.

Danes je fizièna aktivnost bistveno lažja, telo ne trpi tako zelo, saj se izgubljenih štirideset+

kilogramov še kako pozna. A tu ni prisotno samo fizièno poèutje oziroma stanje. Ogromen je

tudi vpliv na psihièno stanje. Še zdaj vèasih kar težko dojamem, da je možno kljub neprestano

prisotnim boleèinam opravljati vse, kar opravljam danes. Ni veè vsakodnevnega boja z

boleèino, spoznal sem, da je resnièno možno živeti “normalno” življenje, kljub kronièni boleèini. 

Seveda me telo vèasih le opomni, da sem morda malce pretiraval, a to je le kratko obdobje, ko

intenzivneje zaèutim boleèine. Vsega ostalega èasa pa boleèine skoraj ne doživljam, vem, da je

prisotna, ampak ni boleèina tista, ki narekuje moje aktivnosti ali življenje. Težko opišem, kaj in

kako sploh to doživljam, ni pa to ignoriranje boleèine, enostavno boleèina ni na površju zavesti, 

morda je nekje znotraj mene, ponotranjena, sprejel sem jo. Seveda kronièna boleèina ni

nikakršna prednost, vem pa, da tudi velika omejitev ni, niè veè.

Je to konèno zaèetek “pravega zdravljenja”?

To je bila verjetno prva aktivnost, ki sem jo po dolgem èasu opravljal s srcem in mi je

omogoèila zaèeti tudi aktivnosti na drugih podroèjih, delo, kreativnost, ustvarjanje in veliko

drugega. Seveda zgolj fizièna aktivnost še zdaleè ni vse, kar naj bi spremenil v svojem življenju.

Menim pa, da je pri meni sprožila verigo drugih sprememb, ki so se zaèele dogajati in vse to mi

je omogoèilo, da sem konèno, tako dolgo po svojem prihodu na kliniko EZOA, vstopil v tisto

“celostno zdravljenje”, za katero šele sedaj poèasi dojemam, kaj sploh pomeni in ki naj bi me

“potegnilo” iz objema odvisnosti.
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BIBLIOTERAPIJA - KRATEK OPIS
13. 06. 2019

Biblioterapija

Povezava na prispevek na blogu

Na kliniki EZOA, kjer sem se zdravil zaradi odvisnosti, so del programa tudi razne dejavnosti. 

Jaz sem jih obiskoval kar nekaj, ena izmed teh dejavnosti je bila tudi Biblioterapija, ki jo vodi

terapevtka oziroma psihiatrinja, ki je zaposlena na kliniki. Naj na kratko predstavim

Biblioterapijo.

Terapevtka izbere knjigo, ki jo beremo in potem na dejavnosti vsak glasno prebere del

knjige. Nato terapevtka izbere iz prebranega dela knjige en stavek, ki je naslov naloge, ki jo do

naslednjega sreèanja napišemo. Na naslednjem sreèanju potem najprej vsak glasno prebere,

kar je napisal, terapevtka veèkrat napisano komentira, nato se zopet vrnemo h knjigi in vsakdo

zopet na glas prebere del knjige, naprej od tam, kjer smo na prejšnjem sreèanju zakljuèili.

Terapevtka zopet izbere stavek iz knjige za naslov naloge do naslednjega sreèanja. In to

ponavljamo, dokler ne preberemo celotne knjige. Ta dejavnost je v èasu zdravljenja enkrat

tedensko. Imamo pa bivši pacienti možnost obiskovanja Biblioterapije tudi sedaj, po zakljuèku

formalnega zdravljenja, le, da je dejavnost za nas enkrat meseèno.

Sedaj obèasno preberem besedila, ki sem jih pisal v èasu zdravljenja na kliniki. Prišel je èas,

ko res lahko objektivno pogledam na obdobje zdravljenja, ni veè sramu in boleèine ter vèasih
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primerjam besedila iz obdobja na kliniki z besedili, ki jih pišem sedaj za Biblioterapijo. In skoraj

težko verjamem, kako sem takrat razmišljal in se poèutil. Sedaj so moji pogledi na življenje

bistveno drugaèni, kot pa so bili takrat.

Zato za primerjavo objavljam dve nalogi, ki sem jih napisal v okviru Biblioterapije. Ena iz

obdobja zdravljenja na kliniki in druga iz sedanjosti.

Morda je iz prve naloge razvidno, kako se odvisnik dejansko poèuti, kaj doživlja in kako

razmišlja v procesu zdravljenja odvisnika, vsaj pri meni je bilo, kot je napisano v nalogi. Zase

vem, da resnièno nisem videl nobene poti in rešitve veè. Nisem veè vedel, zakaj sploh še

obstajam. Zato, da sebi in vsem okrog sebe grenim življenje?

Prva naloga, še iz obdobja zdravljenja, je nastala 31. 10. 2017 in ima naslov: "Ni Me Strah".

Druga naloga pa je nastala že po zakljuèku zdravljenja odvisnosti, datum je 04. 09. 2018 in

ima naslov: "Rad Imam Svoje Življenje".
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BIBLIOTERAPIJA - NI ME STRAH
13. 06. 2019

Biblioterapija

Povezava na prispevek na blogu

Prva naloga, ki govori o življenju in sem jo napisal 31. 10. 2017, ko sem bil že skoraj šest

mesecev na zdravljenju odvisnosti. Tako sem se takrat dejansko poèutil in tako sem doživljal

svoje življenje, ki ga v bistvu v meni sploh ni bilo veè. Samo obstajal sem še, to je bilo takrat

tudi vse. Morda se bo komu zdelo kruto, a tako je deloval moj “enotirni” um. Samo “kaznovati”

sem se še želel, nisem pa se zavedal, da s tem “kaznujem” tudi svoje bližnje. Ampak odvisnik je

v svoji odvisnosti paè sebièen, ni mu prav veliko mar za druge. Morda zunanjost kaže, da mu je

mar, nekje v sebi pa je odvisnost na prvem mestu in to je to.

Za primerjavo sem objavil tudi nalogo iz obdobja po zakljuèku zdravljenja odvisnosti od

Oxycontina, ki je nastala 04. 09. 2018, z naslovom "Rad Imam Svoje Življenje".

Naslov te naloge je bil “NI ME STRAH”
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Strah! Kako ambivalentno èustvo. Varuje nas in hkrati lahko paralizira. A koga kdaj ni strah?

Je tisti, ki ga ni strah, pogumen? Morda pa je pogumen tisti, ki kljub strahu nekaj stori. Je mene 

strah? Seveda me je strah, marsièesa me je strah. Najbolj pa me je strah, da bom moral

nadaljevati življenje, ki ga trenutno živim. Ne želim si takšnega življenja, oziroma bolje reèeno

životarjenja. Kajti to niti ni življenje, to je samo in zgolj preživetje.

A naslov je "Ni me strah", èesa me torej ni strah? Redkokdaj me je bilo v življenju èesa strah.

A odkar sem brez analgetikov s katerimi sem zasvojen, pa me je vse bolj in bolj strah. A vendar, 

da se vrnem na naslov, èesa pa me ni strah? Trdno lahko zagotovim, da me ni strah smrti. Ne,

da me ni strah, celo želim si je. Vem, da je to provokativna izjava, vendar pa ne želim

nadaljevati življenja, ki prinaša toliko boleèine, kot mi jo prinaša moje življenje. Trudil sem se,

resnièno sem se trudil, da bi se premaknil naprej, da bi napravil vsaj droben korak proti

svetlejši prihodnosti. Pa ga v vsem tem èasu nisem napravil. V vsem tem èasu? S tem ne mislim 

teh šestih mesecev, ki sem jih prebil na kliniki, bodisi kot celodnevni pacient, ali pa kot

vsakodnevni pacient. S tem mislim na mnogo let boja za preživetje in boljše življenje. Da,

veliko let se že trudim napraviti spremembe v svojem življenju, ki bi mi prinesle bolj kvalitetno

življenje in ne to životarjenje. Pa mi ni uspelo, v vseh teh preteklih letih mi ni uspelo napraviti

niti drobne spremembe za boljše življenje. Ne zanikam, da sem bil vsa ta leta pod vplivom

raznih substanc, pa vendar bi kljub temu moral napraviti nekaj zase. Pa mi ni uspelo niti v

petletnem obdobju popolne treznosti, brez alkohola, drog, tablet. In zakaj torej sploh še živim? 

Èemu ne objamem smrti in konèam to življenje. K življenju me zavezuje dogovor z mojo

terapevtko na kliniki in tudi abstinenèni dogovor. Pri življenju pa me drži tudi odnos z mojo

partnerko. To so edini razlogi, da sem še tukaj. Res je, v svojem življenju paè ne najdem

vrednot, ki bi mi narekovale naj vendar zaènem živeti. Vse kar sem imel sem unièil, vse kar je

bilo, je postalo le pepel na pogorišèu mojega življenja. Videl sem pekel in ni prav veliko

drugaèen od mojega življenja. Zato imam vedno priprta vrata mojega zasilnega izhoda. Na

drugi strani teh vrat je smrt. Ker pa ne smem izkoristiti tega zasilnega izhoda, lahko le èakam.

Èakam, da smrt objame mene in ne jaz nje. Kot pa sem že napisal, ni me strah, ne ni me strah

smrti.
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BIBLIOTERAPIJA - RAD IMAM SVOJE žIVLJENJE
13. 06. 2019

Biblioterapija

Povezava na prispevek na blogu

Ta naloga pa je nastala 04. 09. 2018, torej že kar nekaj èasa po zakljuèku zdravljenja na

kliniki. Seveda je tudi od nastanka tega besedila preteklo nekaj èasa, nekatere zadeve danes

tudi drugaèe dojemam, ampak razlika v razmišljanju in doživljanju pa mislim, da je kar oèitna.

In karkoli se je od nastanka tega besedila spremenilo mi prinaša še veè miru, zadovoljstva in

sreèe. Lepše in boljše življenje.

Za primerjavo sem objavil tudi nalogo iz obdobja zdravljenja odvisnosti od Oxycontina, ki je

nastala 31. 10. 2017, z naslovom "Ni me strah"

Naslov te naloge je bil: “RAD IMAM SVOJE ŽIVLJENJE”

Kaj sploh pomeni imeti rad svoje življenje? Ali resnièno razumem to frazo? Kako sploh naj

vem ali imam rad svoje življenje? Je to vedenje, je to obèutek? Zase menim, da moram res

utišati, morda izklopiti razum, da lahko prisluhnem svojim pravim obèutkom. A to je vèasih

težko. Vse svoje življenje sem deloval predvsem razumsko. Razglabljal, se uèil in se preprièeval. 

V marsikaj. A zavedam se, da meni moj razum ne bo povedal ali imam rad svoje življenje.
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Mislim, da moram to obèutiti v sebi in ne vpletati pogojnikov, èe bo to je v redu, èe tega ni,

potem ni v redu. Imeti rad svoje življenje ne pomeni, da to mnenje spreminjam glede na

dogodke. Ali ga imam rad, ali ga nimam. Ne pa, da ga imam rad danes, jutri morda malce manj, 

pojutrišnjem še manj, potem pa ga spet imam rad. Menim, da pri meni ne gre tako. Zato poèasi 

opušèam marsikatero preprièanje v katerega sem se preprièal v preteklosti. Želim èutiti tiste

svoje prave obèutke. Se prepustiti tem obèutkom za katere verjamem, da so pravi in mi

pokažejo marsikaj, dokler ne vpletem svojega razuma.

Vèasih sem mislil, da imeti rad svoje življenje pomeni uživanje v premagovanju vseh možnih 

izzivov, ki jih doživljam na življenjski poti. Ampak ali to res pomeni imeti rad svoje življenje. Da, 

v izzivih sem do neke mere res užival, a kaj so mi ti izzivi prinesli? Zadovoljstvo, mir,

zadošèenje? Niti ne. To je bilo samo dokazovanje samemu sebi, obèutek, da zmorem. A menim, 

da moje sedanje življenje naj ne bi bilo sestavljeno samo iz dokazovanja samemu sebi, da

zmorem. To dokazovanje me izèrpa, prinaša skrbi. Ampak zaskrbljenost danes mi ne prepreèi

jutrišnjih težav, temveè mi poruši današnji mir. To pa ni nekaj kar bi si želel v življenju, verjetno

bi težko res imel rad takšno svoje življenje. Jaz si želim miru, sprošèenosti. To sem verjetno

vseskozi tudi iskal, a sem oèitno imel napaèen pristop do svojega življenja. Mislil sem, da me bo 

neprestano reševanje težav in premagovanje ovir izpolnjevalo. A me je le utrujalo. Šel sem celo 

tako daleè, da, èe ovir ni bilo pred menoj, sem si jih paè sam ustvaril. Neprestana akcija,

nenehno udejstvovanje. Sedaj se poskušam držati smernic, da ne razmišljam neprestano in

preveè, ker bom verjetno tako ustvaril problem, ki ga v osnovi sploh ni bilo tam.

Sedaj na moje življenje gledam precej drugaèe. Umirjenost mi pomeni veè, kot pa to

nenehno dokazovanje. Spoznavam, da je življenje v osnovi precej enostavno. A sem si ga sam

sebi v preteklosti zelo zapletal. Neprestano sem se ukvarjal s sabo, neprestano sem se ukvarjal

z drugimi. Zakaj že? Saj niti ne vem pravega odgovora, dejstvo je, da sem to veèino mojega

življenja poèel. A èe bi to bil pravi pristop, potem se verjetno ne bi znašel na toèki, na kateri

sem se, preden sem odšel na zdravljenje svoje odvisnosti. Oèitno takšna življenjska filozofija ni

bila ravno prava zame. Zakaj se ukvarjati z vsem in vsakim? Kako lahko s tem doprinesem h

kvaliteti mojega življenja? Zase sedaj menim, da mi to ne prinese ravno veliko. Pa saj niti ne

morem prav veliko vedeti o drugih ljudeh, o življenju, ki ga živi vsak posameznik. Zakaj naj se

potem ukvarjam z njimi in kako naj potem delim nasvete vsem okrog mene? Èe nekoga ne

poznam ravno dobro, mu paè ne morem svetovati, torej je vse, kar sem poèel, bilo v bistvu

"soljenje pameti" svoji okolici. Èe me kdo prosi za mnenje, ga seveda lahko izrazim, a kot lastno 

mnenje, ne kot neka nepreklicna dejstva. Kot je dejal že Galileo Galilei: "Ljudi ne moremo

nièesar nauèiti, lahko jim le pomagamo, da znanja odkrijejo v sebi."

V bistvu sem potrebo po neprestanem razlaganju uspel opustiti šele, ko sem dojel, da

vsakdo vidi stvari iz svoje perspektive. Sem pa težko zadovoljen, èe neprestano analiziram te
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perspektive, dejanja in razmišljanje drugih. Zadovoljen èlovek paè ne brska po življenjih drugih, 

ampak uživa v svojem. In takšen pristop skušam imeti v mojem življenju sedaj. Vse, na kar

lahko do neke mere vplivam, je lastno življenje. Na druge ne morem vplivati z razlaganjem

svojih vidikov. Èe sploh lahko kako vplivam na druge ljudi, je to z dajanjem zgleda. Jaz lahko

živim svoje življenje, drugi pa morda lahko kaj najdejo v tem, ali pa tudi ne. Odloèitev je na

strani vsakega posameznika, ki ga sreèam. "Èlovek ni vedno sreèen, kadar je dober, je pa vedno 

dober kadar je sreèen". Verjamem v ta rek. Zato lahko moje zadovoljstvo, mir, sreèa, sejejo

dobroto pri osebah v moji okolici, lahko pa grem samo mimo njih in to je to. Ampak mislim pa,

da dobrota ne pomeni, da sprejmem prav vse neumnosti ali celo žalitve, ki mi jih želijo predati

osebe nasproti mene. Menim, da mi to ne bo prinašalo zadovoljstva. Vèasih se je pa le najbolj

pametno odstraniti iz nekega strupenega okolja. Seveda pa ni ravno navdihujoèe nekaj

govoriti, delati pa popolnoma nekaj drugega. A smo tako hitro pametni za vse okoli nas. V

bistvu pa le jaz sam lahko verjamem v svoj prav. Nikogar ne morem ne prisiliti, ne preprièati, da 

je pravilno verjeti v moja stališèa. Vèasih je vendarle najbolje samo biti tiho in poslušati. Vsak

dogodek in dejanje ne zahteva moje reakcije. Morda je potrebna samo moja prisotnost in niè

veè. Tišji ko postanem, veè slišim.

Morda z nekim namenom sreèujem doloèene osebe na moji poti, a zame ta namen vsekakor 

ni veè neprestano analiziranje, kaj, kako, zakaj? Oseba nasproti mene ni to, kar jaz mislim, da

je, jaz sem to, kar mislim, da ta oseba je. Torej mi preostane le, da se ukvarjam s sabo. Kajti jaz

sam sem edina oseba, ki jo do neke mere poznam, vsaj lahko se spoznam, èe imam moè

pogledati resnico. Popravljati mojo podobo na obrazih drugih oseb nima prav velikega smisla.

In tudi preprièevanje drugih, kako naj me vidijo ni smiselno. Naj me paè vidijo iz svoje

perspektive. Ko nimam veè potrebe po razlaganju drugim kdo sem, potem šele verjamem vase. 

Rad imeti svoje življenje zame ne pomeni preprièevanje drugih, kako zadovoljen sem. Vsakdo

ima paè svoje obèutke. In niti ne vpliva veè name, kakšni so ti obèutki drugih do mene.

Spreminjati se ne želim zaradi drugih temveè zaradi sebe samega, ker v sebi èutim spremembe. 

Te spremembe niso zaradi tega, ker se na vsak naèin moram spremeniti, ker moram uvesti

drugaèen pristop do življenja. Spremembe so del mene. Brez prisile. Karkoli mi že paè

prinesejo, se bom potrudil sprejeti. Ni me strah napak, se mi pa zdi pravilno, da naslednje leto

nisem v življenju na popolnoma isti toèki kot danes. Verjamem, da poraženci so tisti, ki

odnehajo, ko jim spodleti, zmagovalcem pa paè spodletava dokler ne uspejo.

Sedaj živim drugaèno, verjetno celo novo življenje. In, da, to svoje novo življenje imam rad.

So me drugi preprièali v to, da naj imam rad svoje življenje? Niti ne, vzljubil sem ga sam.
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VZTRAJATI V ABSTINENCI
13. 07. 2019

Spoznanja

Povezava na prispevek na blogu

Nova življenjska pot se je torej zaèela. A kako vztrajati na tej novi poti, pri aktivnostih, ki mi

omogoèajo “napredovanje” in konèno obèutek, da živim? Vztrajnost! Enostavno to izreèi, se

odloèiti, a v praksi pa je to pogosto tako zelo težko. A se je v meni zaèel oglašati tisti tihi

glasek: “Èe sem tako dolgo vztrajal v odvisniškem vedenju, jemanju in zlorabi zdravila, hkrati

pa sem vedel, da me to vztrajanje pelje samo na slabše, zakaj potem ne bi poskusil vztrajati na

novi poti, ki pa me lahko pelje samo na boljše.” Vsaj poskusim lahko.

Niè veè iskanja razlogov

Po zakljuèku zdravljenja odvisnosti od Oxycontina na kliniki EZOA sem pogosto iskal

razloge, zakaj naj bi nekaj storil ali poèel. Razloge za, seveda pa sem našel tudi razloge proti.

Ko sem zaèel hoditi na sprehode, sem si dopovedoval, da to mi bo koristilo, da hoja zelo

sprošèa in pomirja, da to paè “moram” poèeti. “Moram” se spraviti ven na sprehod. V tem niti

ni bilo niè slabega, a dolgoroèno pa je težko vsak dan sproti iskati razloge za toliko dejanj.

Preprièevati se, vèasih se celo prisiliti. To mi je vzelo precej energije, a sem le nekako vztrajal. A 

kaj, ko smo ljudje nagnjeni k temu, vsaj jaz sem bil takšen v preteklosti, da za vsako svoje

dejanje prièakujemo tudi rezultat. In to èim prej. Torej vse poènem z nekim razlogom,

prièakovanjem. To prièakovanje se sicer ni vedno uresnièilo, a bilo je prisotno. “Èe naredim to,

potem se mora zgoditi ono.” Tu ne vidim prav veliko spontanosti. A tako sem deloval veèji del
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svojega življenja. V šoli, poslu, odnosih… na vseh podroèjih življenja. Danes vidim, da mi je

takšen pristop veèkrat prinesel frustracije ali razoèaranje. Biti pošten zato, da bom za to svojo

poštenost “nagrajen”. Biti prijazen, da bodo drugi “prijazni” do mene. Hoditi na sprehode, da se 

bom bolje poèutil. Imeti rad, da bom dobil povrnjeno ljubezen. Ne vem, ampak meni to sedaj

ne deluje veè iskreno. Pošten, prijazen, aktiven… bom zato, ker je to morda v meni in imam

možnost to izraziti. Ne vedno ne vsak dan, vse dneve pa le ne morem izražati takšnih obèutkov. 

Vèasih nisem tako vesel, miren, pozoren…, da bi to neprestano izražal. A kadar pa lahko, pa

takšen sem, ker to nekako èutim v sebi.

Ne želim pa veè nositi maske, igrati nekoga, ki ni jaz. Pa saj verjetno so takšni obèutki v

vsakem izmed nas, le, da sem v preteklosti pogosto presojal, kaj se “splaèa” in kaj ne.

Vztrajati

Nekako sem poèasi, res poèasi ponotranjil to potrebo po vztrajanju v abstinenci in

dejavnostih, ki sem jih poèel. Veliko tega sèasoma nisem veè èutil kot potrebo, bolj kot željo.

Nisem veè poèel vseh teh aktivnosti zato, ker moram, zato ker je koristno. Zgolj zato, ker lahko, 

ker imam možnost. Veèino èasa brez prièakovanja rezultatov. Pa tu ne mislim poslovnega

podroèja ali podobnih dejavnosti. Tu je seveda prièakovanje rezultatov prisotno. Govorim o

samem življenju. Danes moram storiti to in ono, da bo jutri bolje, lepše. Ne, tega pa res skoraj

ne poènem veè. Moja pot v preteklosti je bila temaèna, a sem jo razsvetlil s substanco, žal samo 

zaèasno in sem moral to venomer ponavljati. In stopnjevati. Zato imam obèutek, da èe bom vse 

te aktivnosti poèel s prièakovanjem, da bom spet “razsvetlil” svojo pot, bom verjetno spet

moral vse skupaj stopnjevati. Ne, to poènem, ker imam možnost in kako me to lahko

izpolnjuje, vidim šele, ko se neèesa lotim, ne lotim pa se tega zato, ker prièakujem izpolnitev.

Ker veèino teh aktivnosti poènem sam, vem, da to delam zaradi sebe in ne zaradi drugih.

Seveda je vèasih prijetno imeti družbo, sploh se veselim družbe partnerke. Ni pa to pogoj. Je

moja pot sedaj samotna? Vèasih, samotna, ne pa osamljena, danes lahko živim sam s sabo, celo 

všeè mi je lastna družba, kar bi za moje življenje v preteklosti težko rekel, le, da takrat nisem

vedel, kako težko se prenašam.

Se je bilo enostavno na zaèetku prisiliti v to vztrajanje? Zame ne, je bilo pa vredno, kajti ta

“prisila” je sèasoma prerasla v željo, željo, ki pa ne zahteva veè tolikšnega vlaganja energije,

ampak prinaša veliko zadovoljstva. Sicer na zaèetku nisem verjel, da se to sploh lahko zgodi, bil 

sem “pripravljen” na to vlaganje svoje energije, ampak danes vidim, da verjetno dolgoroèno

tega ne bi mogel poèeti. Mene je to preveè izèrpalo.
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ALI ÈAS MINEVA
08. 08. 2019

Zdravljenju ob strani

Povezava na prispevek na blogu

Tale prispevek sem objavil v rubriki Zdravljenju ob strani, ker je v bistvu samo nekaj

razmišljanja o èasu, glede na to, da je pred kratkim minilo dve leti, odkar sem prišel na kliniko

na zdravljenje odvisnosti. Je to dolga doba ali kratka? Nekaj èasa je res že minilo, ampak, kaj

èas je, je v resnici minljiv, je razlaga èasa samo plod èloveškega uma, da lažje sledimo,

èemurkoli že? Ali je to samo koncept, ki pa nas lahko še kako zavede. 

Na primer, èe gledam sliko, jo gledam kot trenutek, ujet v èasu, nimam obèutka, da èas

mineva na tej sliki. Ampak kaj pa, èe ta slika sploh ni slika, ampak video posnetek, le, da se

sploh niè ne premakne v èasu snemanja videa. Nobene spremembe ni na video posnetku. Tukaj 

pa èas vendarle mineva, samo, da jaz nimam tega obèutka, ker je prizor skozi celoten video isti. 

Je torej èas res zgolj samo v mojem umu, ga ne zaznam, èe ni nobene spremembe? Je torej

dojemanje èasa samo "posledica" sprememb? 

To je sicer v nasprotju s teorijo, ki jo je postavil Isaac Newton, ki pravi: 

"Tudi, èe se popolnoma niè ne zgodi, èas še vedno mineva." 

Saj ne želim nasprotovati takšnemu velikemu znanstveniku in mislecu, kot je bil Isaac

Newton. Pa vendar težko vzamem to teorijo kot sveto resnico.
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Sploh, èe to lahko povežem s spremembami v svojem življenju. Ali brez teh sprememb èas

zame torej sploh ne mineva, oziroma jaz ne zaznam, da mineva? Pa s tem ne mislim staranja

èloveka, da bi ostal "veèno mlad". Bolj mislim s tem èas kot življenje, neodvisno od tega, da

sem vsak dan en dan starejši kot prejšnji dan. Mislim na èas, ki mi prinaša možnosti v življenju,

èas, ki mi ponudi izbiro. 

Èe grem na zdravljenje odvisnosti in ne naredim nobenih sprememb, sem torej ujet v tej

odvisnosti, ali èas zame sploh ne mineva? Vedno sem na eni in isti toèki. V bistvu sem prej

omenjeni video posnetek, na katerem se niè ne spremeni. Sem samo "slika". Vedno ena in ista,

zato èas zame verjetno res sploh ne mineva. Sem samo odvisnik, ki ne živi, ki zgolj preživi vsak

dan, doživim pa v bistvu nièesar, ker sem ujet v èasu, ker gre vse mimo mene, ker ne dojamem

minljivosti. 

Noèem kar trditi, da je èas iluzija, tega ne. Vsekakor èas teèe, prihodnost v vsakem primeru

postane sedanjost, zakon vesolja paè. A vendar se mi dozdeva, da potek èasa lahko zaznam

samo, èe so prisotne "spremembe", kakršnekoli že. Morda le tiste spremembe, ki sem jih

sposoben dojeti s svojim umom. Znano je, da vesolje je živo, da se neprestano spreminja. A

zame je na prvi pogled vesolje skoraj konstanta, ker teh sprememb nisem sposoben opaziti, En

trenutek za vesolje je zame lahko dolžina celega življenja. V bistvu je èas precej relativen.

Nekako vsi vemo, da mineva, pa vendar imamo pogosto obèutek, da se je èas "ustavil". Je to

povezano z doseganjem "ciljev"? Se èas res lahko "podaljša", èe vlagam ogromno energije, èe

trdo delam za dosego nekega "cilja"? Ta relativnost se zelo odraža tudi v skladu s stanjem, v

katerem sem. Èe trpim, èas skoraj stoji, èe sem zadovoljen, pa èas beži. A danes sem mnenja, da 

pa le ni nujno tako. Èe znam sprejeti situacije, dogodke, življenje, potem pa se mi ta obèutek

"poteka" èasa niti ne spreminja veè. Še en kazalnik, kako zelo pomembno je "stanje" èlovekove

duše. 

Zato se mi zdi, da je sprejemanje sprememb in prepušèanje tem spremembam tako zelo

pomembno. Èe se upiram spremembam, se torej upiram èasu, na katerega pa v bistvu ne more

niè vplivati, sploh ne jaz. Ali zato upiranje spremembam tako boli, ker se upiram poteku èasa?

Pa vendar je tako pogosto pri ljudeh prisotna tendenca zavraèanja in zanikanja sprememb.

Seveda, vplivali bi na èas, na to nespremenljivo velièino, ki je na neki naèin "gospodar" vsega.

Le kako to, da se mi to še vedno zdi to "lažje", èeprav je v bistvu nemogoèe, kot pa, da bi vplival 

nase? 

Zakaj tako zelo želimo prilagoditi potek èasa svojim "potrebam" in željam? Ali se moram res

neprestano primerjati s preteklostjo, da obèutim napredek. Moram vedeti, kje sem bil vèeraj,

da vem, da sem danes napravil nekaj korakov naprej? Moram vedno imeti dokaz? Danes sem v

bistvu mlajši, kot bom še kdajkoli in sem hkrati starejši kot sem kdajkoli bil v tem življenju.
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Torej imam na razpolago ves èas na svetu, toliko, kot ga je, saj ga niti ne morem skrajšati ali

raztegniti. Pa vendar ga tako pogosto "zmanjka". Ne za opravke, paè pa za življenje. Za vsako

spremembo je vedno na voljo dovolj èasa, èe pa ga jaz nekako "zapravim", mi ga na koncu

vedno "zmanjka". Morda do tega pride tudi, èe živim "vzporedno", v preteklosti in sedanjosti. In 

verjetno mi to "podoživljanje" preteklosti v resnici prepreèi "prihod" sedanjosti, oziroma jaz ne

dojamem tega prihoda. 

V moji omejenosti je tisto, kar se ne spreminja, zame mrtvo, èeprav je v bistvu lahko živo.

Skala je zame "mrtva", èeprav sploh ni èisto res, da se ne spreminja. Ampak en "vdih" skale

traja moje celo življenje. Sem torej jaz, èe se ne spreminjam, tudi "mrtev"? 

Pa saj niti ne išèem razlogov ali razlag za svoje omejitve, konec koncev si jih veèinoma

postavim sam. Tudi te "èasovne omejitve" za življenje so zgolj v moji domeni, mojem umu.

Morda se moram le prepustiti in slediti toku življenja, pa bom vedno imel dovolj èasa. Mislim,

da vesolje toèno "ve" koliko èasa in kdaj potrebujem za življenje. A jaz se rajši orientiram po

svoji "uri", ki pa sploh ni pravi kazalnik ali merilec èasa. Tudi fizièna starost mi ne pokaže

pravega èasa. To lahko le obèutim, verjetno najbolj ob "koncu" življenja, ko morda pa le ni

nujno, da je prisoten obèutek, da je smrt prišla prehitro, da mi je zmanjkalo èasa še za kup

stvari, ki jih nisem mogel doživeti. 

Verjetno mi "vesolje" vèasih zgolj nakloni "èas za poèitek", jaz pa ga "zapravim" za vse

drugo. Potem pa sem utrujen, brezvoljen, razoèaran…nesreèen. Predvsem zato, ker želim

nadzirati nekaj, na kar v bistvu sploh ni možno vplivati. Danes mi takšno razmišljanje oziroma

pristop ni veè blizu. Èasa za življenje je po mojem mnenju dovolj oziroma ravno prav.

Priložnost pride ob pravem èasu. Èe pa se neprestano obremenjujem, kaj vse sem zamudil, teh

priložnosti verjetno res ne opazim. 

Morda pa le ima Isaac Newton prav: "Tudi, èe se popolnoma niè ne zgodi, èas še vedno

mineva." Morda je ta izjava celo paradoksalna. Ker se verjetno vedno nekaj dogaja in zgodi. Le,

da moj um tega ne dojame. In èe si neèesa ne znam razložiti, to še ne pomeni, da tega ni. Samo 

jaz paè ne razumem. A kot pravi Eckhart Tolle: "Vi niste vaš um". Poèasi pa le dojemam, kaj to

sploh resnièno pomeni. 

Ne podcenjujem znanosti, sploh ne. Ampak vèasih pa z vso znanostjo nekdo ne more najti

stika s sabo. Jaz ga že nisem našel. Seveda lahko znanost pomaga, znanost v nekom, ki mi

pokaže, kdo v resnici sem, kako v resnici živim. Ampak to je znanost v neki drugi osebi, ki mi

pride nasproti in na pomoè, ni pa to znanost v meni. Velikokrat v življenju res nisem vsega kar

vzel "zdravo za gotovo". Kar drži za nekoga res ni nujno, da drži tudi zame. Morda sem si s tem

res otežil življenje, morda pa sem zaradi tega sploh lahko vstopil v zdravljenje odvisnosti, pa s
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tem ne mislim prihoda na kliniko, tega koraka ne enaèim z vstopom v zdravljenje, dejansko

zdravljenje in okrevanje se je zame zaèelo veliko kasneje od prihoda na kliniko in v bistvu še

vedno traja. Sedaj imam konèno obèutek, da èas je pa zame le zaèel minevati, ravno prav, ne

mineva ne prehitro ne prepoèasi, verjetno tudi zato, ker vidim spremembo. Ni se mi veè treba

primerjati s preteklostjo, enostavno vem, da nisem tam, kjer sem bil vèeraj. In to bi lahko bil

tudi eden izmed ciljev življenja, premikam se, ni nujno, da vedno samo naprej, ampak

premikam pa se vendarle. Živim!
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SAMOTNA POT
02. 09. 2019

Spoznanja

Povezava na prispevek na blogu

Biti to, kar sem ali biti, kar mislim, da želijo drugi?

Èe se ozrem nazaj v preteklost, potem vidim, da sem v bistvu dolgo nosil nekakšno

“masko”, gradil podobo, kakršno sem želel, da jo imajo drugi o meni. Z leti je ta maska ali

“igra” dejansko skoraj postala del mene in se mi to ni zdelo niè nenavadnega, kaj šele

napaènega. Tudi v svojem odvisniškem vedenju sem igral. Žrtev, nemoè ali karkoli že, vèasih pa 

tudi “samozavest”. To odvisniki še kako radi poènemo, igramo nekoga. A po zdravljenju, sicer

ne takoj, sèasoma pa, sem zaèel èutiti, da je sedaj prišel èas, da pa konèno odvržem masko in

sem, kar paè sem. Pa ne v smislu: “Takšen sem, kdor me sprejema, v redu, kdor me ne pa naj

gre”. To se mi zdi preveè rigidno, posplošeno. A ko enkrat spustimo masko, se lahko zaènejo

dogajati milo reèeno precej nenavadne stvari in situacije. Dolgo je že, odkar sem prebral stavek 

znanega psihoanalitika: “Dokler nosite masko, vam vsi verjamejo, ko masko odvržete, pa vam ne

verjame nihèe veè.” Prebral sem to izjavo, nisem pa je razumel ali dojel, morda tudi nisem

verjel, da je lahko tako. A sem po zdravljenju to zaèel doživljati na lastni koži. Precej

skepticizma, nejevere, oporekanja in marsièesa še. Ljudje so mi govorili, le kakšno igro pa sedaj

“igraš”. A sem nekje v sebi èutil, da sedaj pa res ne želim, niti nimam potrebe po nikakršni igri

veè, po maski, po izgradnji neke lažne podobe, za katero želim, da jo imajo ljudje o meni. To ne 
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pomeni, da sem se popolnoma razgalil pred vsemi. Ne, marsièesa še nisem mogel dati ven,

pokazati, a mislim, da igral pa nisem nekoga, kar nisem. Igra me v preteklosti ni ravno “daleè”

pripeljala, obtièal sem na eni toèki in zapadel v odvisnost. V odvisnost nisem zapadel zaradi

“igre”, to ne, a “igra” mi pa res ni pripomogla pri doživljanju zadovoljstva v življenju. Velikokrat 

me je celo utrujala. Izgradnja in nošenje maske èloveka izèrpa.

Komu v resnici igram?

Danes se zavedam, da je “igra”, ki jo izvajam pred drugimi na koncu vendarle zavajanje

samega sebe. Pa tega ljudje vèasih sploh ne dojamemo. Ne prepoznamo pri sebi, kaj v resnici

poènemo. Vsaj jaz svoje “igre” nisem prepoznal. Oziroma sem se preprièal, da je tako prav. Èe

pokažem svoje prave obèutke, bom ranjen. Èe ne bom “igral”, me bodo izkoristili. Z masko

lahko skrijem svojo “povpreènost” In še veliko razlogov bi lahko naštel, zakaj je “koristno”

nositi masko. A mislim, vsaj pri meni je bilo tako, da glavni razlog je strah, da me bodo brez

maske ljudje “prebrali”, toèno bodo vedeli, kdo sem in spoznali mojo ranljivost, postal bom

žrtev takšne ali drugaène vrste.

Pogosto se preprièujemo, da moramo najti pravo družbo, okolje, osebe, prijatelje, da bomo

lahko sneli masko in pokazali svoj pravi obraz in obèutke. A v resnici le jaz in samo jaz lahko

uvedem spremembe, ki so potrebne, da snamem masko in postanem to, kar resnièno sem.

Iskrenost še ne pomeni razgaliti se

To, da ne želim nositi maske, pa še ne pomeni, da sem iskren v takšnem smislu, da povem,

karkoli mi že paè pade na pamet v danem trenutku in to povem kar takoj. Tega poèetja ne

dojemam kot iskrenost, to je že bližje brezobzirnosti. Ampak med iskrenostjo in

brezobzirnostjo je verjetno res tanka meja. Zame iskrenost pomeni, da nekaj povem na

primeren naèin v primernem trenutku. Èe ne najdem primernega naèina ali pa trenutek ni

primeren, sem paè tiho. Saj vseh svojih misli in obèutkov pa res ni treba za vsako ceno deliti.

Samotna pot, a le na zaèetku

Moram pa priznati, da sem s tem, ko sem skušal “sneti” masko, skušal biti to, kar sem, stopil 

na precej samotno pot, vsaj zaèetek je bil takšen. Pa tega ne mislim v smislu druženja oziroma

osamljenosti v klasiènem pomenu besede, paè pa po obèutkih v sebi. Kar naenkrat se mi je

zdelo, da me nihèe ne razume, da mi tudi ne verjamejo, da niti ni veliko oseb okrog mene, s

katerimi bi lahko delil svoje misli. Seveda me nihèe ni razumel, saj sem v svoji dolgoletni

omami govoril jezik, ki ga res nihèe ni mogel razumeti in izvajal dejanja, zaradi katerih mi nihèe 

ni mogel verjeti.

80

Aleksandrov blog - Samotna pot
objavljeno: 02. 09. 2019



Zdelo se mi je, da nihèe ne odobrava mojih dejanj, poskusov, moje nove poti, na katero sem

stopil. Bile so osebe, ki so se mi trudile dajati oporo, a kaj, ko niti nisem vedel, kakšne opore si

sploh želim. Danes vem, da mi takrat v bistvu nihèe ni mogel pomagati hoditi po tej novi poti.

To sem moral storiti sam, ne glede na okolje, družbo in situacije, v katerih sem se znašel. In

veèkrat je zmanjkalo motivacije in energije. Bil sem tako utrujen. A sem spoznal, da èe sem na

poti utrujen, se moram nauèiti spoèiti, ne pa da obupam. In sèasoma pa sem vendarle zaèel

spoznavati osebe, ki tudi hodijo po tej poti, svet ni bil veè prazen, sreèeval sem ljudi, ki jih prej

nisem nikoli opazil. Sreène ljudi, zadovoljne. In sreèni ljudje zgradijo svoj notranji svet ter ne

krivijo za svojo nesreèo zunanjega sveta. To danes vem, ne zanašam se veè na ta zunanji svet.

Èudovite stvari se zgodijo, ko se odmaknem od negativnosti. Dokler pa sem v sebi negativen,

se od tega ne morem nikoli odmakniti, vedno sem sam s sabo. Zato se resnièno èudovite stvari

niti ne zgodijo v mojem življenju.

Me bodo brez “igre” obsojali?

Priznam, da sem pomislil tudi na to, da me bodo ljudje obsojali, èe ne bom veè nosil maske,

èe ne bom “igral”. Ampak ali sploh želim biti “popoln”? Ne, niè veè, sem, kar sem, sam sebe

skušam sprejeti takšnega, kot sem danes. In skušal se bom tudi sprejeti takšnega, kot bom

jutri. Morda “popoln” res nisem, nisem pa zlagan. Le zakaj bi sploh skrival, kaj vse sem doživel

in preživel? Kdorkoli me obsoja zaradi te preteklosti, prav, jaz pa ne živim veè tam. Svoje rane

zdravim predvsem sam. In to ne tako, da neprestano drezam v to rano, da se neprestano

vraèam v preteklost. Te rane moram pozdraviti, ker drugaèe bom neprestano krvavel, in to po

ljudeh, ki me niso porezali, ki mi niso povzroèili teh ran.

Sedaj šele vem, da sem živel èrno - belo, danes pa ne samo, da živim še odtenke sivine,

lahko bi rekel, da svet okoli sebe vidim celo v barvah. In mi je všeè.
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ŽIVETI OBRATNO
22. 09. 2019

Spoznanja

Povezava na prispevek na blogu

Vèasih pomislim, kako sem vèasih gledal veliko zadev iz napaène perspektive. Pa saj

verjetno tako gleda veliko odvisnikov. 

Ne vem, recimo primer, ven, med ljudi, na sprehode… bom zaèel hoditi, ko bo popustila

depresija. Masko bom snel, ko bom sreèal ljudi, ki so prijazni in med katerimi se bom dobro

poèutil. Z jemanjem substance ali pitjem alkohola bom prenehal, ko bo izginila tista boleèina,

ki je sprožila jemanje te substance. In še bi lahko našteval.

Resnico moram pogledati iz druge strani 

V resnici je vse to ravno obratno. Depresija bo popustila, ko bom zaèel hoditi ven, prijazne

in dobre ljudi bom spoznaval, ko bom snel masko. Z boleèino se bom lahko sooèil, ko bom

trezen. Zakaj tako gledamo? So to samo opravièila, da nekaj ne storim, da odlagam, prelagam.

Morda je najbolj osnovna "trditev": Na zdravljenje odvisnosti bom šel, ko se bom jaz tako

odloèil. Zase vem, da v bistvu niti ni bila moja lastna odloèitev, da odidem na zdravljenje

odvisnosti. Bil sem prisiljen, morda ne toliko s strani kakšne osebe ali oseb, prisilile so me

okolišèine, prisililo me je življenje samo. Èeprav sem precej dolgo trdil, da je bila to moja

odloèitev.
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Sam sem si postavil ovire 

Èe dobro pomislim, vidim, kako me je takšno razmišljanje oziroma "pogojevanje" oviralo pri

zdravljenju odvisnosti. Ko sem prišel na kliniko, sem vedel, da naj bi opustil Oxycontin. A

zdravljenje odvisnosti se bo zame zaèelo šele, ko bo minila boleèina zaradi katere sem jemal

Oxycontin. V bistvu nemogoèe, boleèina, fizièna boleèina paè ne bo minila. In verjetno sem

potem kar nekaj èasa èakal, da bo ta fizièna boleèina popustila. A ni. Ne samo, da fizièna

boleèina ni popustila, krepila še je psihièna oziroma duševna boleèina. Na zdravljenju sem

pogosto prejemal sporoèila, da takšen pristop ne bo prinesel nekega dolgoroènega uspeha. Pa

sem kar vztrajal in vztrajal pri svojih preprièanjih. Jaz paè obvladujem vse to. Kakšna zmota. 

Napaèna perspektiva

In vsa ta prièakovanja, ki sem jih gojil. Ko bom z Oxycontinom na nièli, bo bolje. Ni bilo. Ko

bom prešel v drugo fazo zdravljenja, pa bo bolje. Ni bilo. Ko bom zakljuèil formalno

zdravljenje, pa mora biti bolje. Ne, ni bilo. Vsakokrat, ko sem mislil, da sem v peklu, sem v

naslednji fazi spoznal, da sem bil do sedaj šele v preddverju pekla. Kajti šlo je samo na slabše.

Ker sem zopet vse gledal iz napaène, obratne perspektive. Ko se bo nekaj zgodilo, bom zaèel

delati, da bo bolje. In ker seveda prav veliko nisem storil, le èakal, ni bilo nikoli bolje. Vsaj v

meni ne, pa tudi telesno oziroma fizièno ne. Staknil sem še kup drugih bolezni, pljuènico,

vnetje mehurja, vnetje rebrne mrene in tako dalje. Oèitno mi je vesolje in življenje kazalo, pa

tudi terapevti in zdravniki so mi to sporoèali, da moj pristop ni ravno pravi, pa sem vseeno

vztrajal pri tem, dolgo vztrajal.

Akcija, a z druge strani 

Danes vem, da je treba nekaj vložiti, da je treba nekaj storiti za ta prvi korak na novi poti.

Zgolj molitev ne bo odnesla boleèine. Tudi "demoni" bodo ostali in s tem psihièna boleèina.

"Demoni" v bistvu povzroèijo boleèino in samo èakanje, da izginejo, ne bo dalo rezultata.

Izganjanje teh “demonov” s substancami ni prineslo rezultatov. Torej moram oèitno živeti tako, 

da bodo ti “demoni” sami odšli. 

A kako spremeniti pogled, kako pogledati iz druge strani, kako zbrati motivacijo. Vsekakor

ne, tako kot sem jaz delal dolge mesece. Iskal potrditve, da moja preprièanja držijo. Oèitno je

bilo to lažje, kot pa opustiti ta preprièanja. Spremenil sem jih že morda, a sem preprièanje

nadomestil z novim preprièanjem, torej prav veliko nisem storil, kajne? Opustiti nekaj, kar je

bilo zame tako dolgo "resnica" je bilo pa res malce težje. Zopet sem moral pogledati z druge

strani. Ko bom vedel, kaj moram storiti, bom to storil. V resnici sem moral zaèeti brez navodil

in razlage in šele kasneje spoznaval, kaj in kako. 
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Èe malce posplošim, kako radi vse gledamo obratno. Ko se bo zgodilo to in to, bom lahko

nekaj storil, dosegel, ustvaril. A v bistvu, vsaj zase mislim, da to velja, se bo zaèelo dogajati

šele, ko bom nekaj storil. Kot, da bi obrnil celo splošno "pravilo" vesolja: "Vsaka akcija sproži

reakcijo". Jaz pa sem oèitno pogosto delal po principu: "Reakcija sproži akcijo". Kar je v bistvu

nemogoèe, zato je, dokler vztrajam v tej "obratnosti", nemogoè vsak premik ali napredek.

Verjetno se marsikdo ne bo strinjal, ampak tam nekje globoko, v samih koreninah, se mi zdi

vse to precej enostavno. Ampak šele, ko odvržem vso navlako, ki sem jo shranjeval v življenju,

ko opustim vzorce in preprièanja, ki sem se jih tako oklepal. Ko pogledam skozi resnico

stalnosti, vidim, da je vse samo sprememba. Kajti ta resnica stalnosti je verjetno zgolj moje

razumsko preprièanje. Odvreèi vse to, pa res ni enostavno, to pa se strinjam.

Le živeti je treba 

Saj ne, da bi dandanes analiziral vse, kar sem v okviru zdravljenja poèel. Sploh ne. Sedaj se

mi vèasih zazdi celo smešno, kako nisem videl, kaj delam, kako napaèen pristop sem imel. Po

eni strani sem mislil, da imam nadzor nad življenjem, po drugi strani sem pa kar nekaj èakal. 

Danes ne èakam, danes sem aktiven, veèinoma ne zaradi prièakovanja rezultatov, aktiven

sem, ker mi èepenje na eni toèki ne omogoèa spoznavanja vseh lepot življenja. In življenje je res 

lepo, èe ga gledam s treznimi oèmi.
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JE ABSTINENCA RES ODPOVEDOVANJE
26. 09. 2019

Spoznanja

Povezava na prispevek na blogu

Pogosto slišim, ali preberem, da se mora odvisnik odpovedati svoji "drogi" oziroma

substanci, èe želi živeti normalno in kvalitetno. Saj v bistvu to drži, na splošno se s tem

strinjam. A èe pogledam globlji pomen takšnega razmišljanja, pa se mi porodi vprašanje, ali je

abstinenca odvisnika res odpovedovanje neèemu? 

Želja ali potreba?

Kaj sploh pomeni neèemu se odpovedati? Meni se zdi, da je pravi pomen besede

"odpovedati se", da želenega ne dobim ali tega nimam veè. Po takšni interpretaciji pa

abstinenca naj ne bi bila odpoved substanci, kajti ali si res želim uživati to substanco? Morda

imam na zaèetku poti iz odvisnosti obèutek, da "želim" še naprej uživati substanco, ampak

mislim, da to niti ni tista prava "želja", ampak je v bistvu potreba. Zadovoljevanje te potrebe pa 

mi je zameglilo razum, prekrilo vsa èustva in obèutke, morda ne takoj na zaèetku, ampak po

nekaj letih uživanja substance pa dejansko nisem veè "trezno" videl sveta okrog sebe, tudi

nisem veè dojemal pravega pomena življenja in dela. Si tega "želim"?
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Se splaèa živeti “udobno”?

Zadovoljevanje te potrebe je zahtevalo vse veè èasa, energije, sredstev in še marsièesa. In

ker sem zadovoljevanje potrebe po substanci kar hitro postavil na prvo mesto svoje prioritetne

lestvice, je vse drugo postalo drugotnega pomena. Vse, kar bi mi lahko izpolnjevalo življenje in

mi dajalo obèutek zadovoljstva. Stopil sem v svet laži in zavajanja. Zavajanja vseh v svoji bližini, 

a v konèni fazi sem zavajal le sam sebe. In kako sem se "znal" preprièati, da ne gre drugaèe.

Kup laži, ki sem jih pretvoril v opravièljive razloge, zakaj je moje poèetje pravilno, celo edino

možno. V takšnem svetu ni luèi oziroma svetlobe, vsaj tiste prave ne. Je zgolj tema, depresija,

obup… Pa vendar sem napel vse sile, za vztrajanje v tem. Da, danes lahko tako gledam, ampak

ko sem bil v tem svetu, mi je substanca prepreèila vsakršno možnost vpogleda v resnico.

Verjetno je niti nisem želel videti. Ker èe bi videl pravo resnico, bi moral nekaj storiti. To pa je

težko, ker to ni zgolj opravilo ali proces, ki traja dan, dva. Zato mi je bilo bolj "udobno"

nadaljevati to poèetje. Ne pravim, da je bilo boljše, bolj udobno pa vsekakor. Nikoli me ni bilo

strah "dela" ali napora. Ampak strah me ni bilo "dela", ki ga lahko naèrtujem, izvedem in dobim 

rezultat. Pri odvisnosti pa žal ni teh smernic. Ni naèrtovanja, izvedba je nejasna, rezultat pa

zelo vprašljiv. Da sploh ne omenim èasovnega okvira, kako dolgo bo to trajalo. Zakaj potem ne

bi živel "udobno", èe pa mi substanca to omogoèa. Kakšna zabloda je bila to pri meni. Sem se

paè preprièal, da bom zdravilo jemal do smrti in to je to. Seveda, ampak ali bom do te smrti

sploh živel? Ali bom zgolj životaril in na nekakšen naèin samo preživljal dneve. Preživljal in ne

živel. Potem je popolnoma vseeno, kdaj nastopi ta "smrt", do katere bom užival zdravilo.

Danes, jutri ali èez nekaj let. Ker življenja ni veè, ker je vsak dan enak vèerajšnjemu in verjetno

tudi jutrišnjemu. Vse skupaj je samo èakanje, èeprav sploh ne vem, na kaj sem èakal. Na smrt,

“odrešitev”…?

Nov zaèetek je tudi konec 

Torej je verjetno zdravljenje in abstinenca edina pot, ki me lahko spet pripelje v življenje.

Potem abstinenca sploh ni odpovedovanje neèemu, ampak zgolj možnost, da dobim nekaj,

èemur sem se odpovedal s tem, ko sem zaèel uživati substanco. Torej zaèetek abstiniranja v

resnici pomeni konec odpovedovanja. To pa se sliši bolj pozitivno. Vsekakor je lahko veèja

motivacija, da nekaj storim, èe je odpovedovanja konèno konec.

Verjetno tale prispevek sploh ne vsebuje prav veliko koristnega in je le obraèanje besed. Ne

vem, moj namen sicer to ni. Mi pa sproži zavedanje, kako smo ljudje nagnjeni k obèutku

"trpljenja". Kako se znamo preprièati, da smo vedno za nekaj prikrajšani. Jaz pa danes vendarle

verjamem in èutim, da sploh ni treba živeti z obèutkom, da sem vedno za nekaj prikrajšan. Le,

da dolgo nisem znal opaziti lepote vsega okrog sebe, lepote življenja in sveta. In sem s tem
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sam sebe "prikrajšal" za življenje v pravem pomenu. Prisotno je bilo le garanje, odpovedovanje

in “prikrajševanje”, ki pa v konèni fazi ni prineslo prav veliko, odneslo pa marsikaj. 

Ni treba, da se èemu odpovem, da zaènem uživati življenje. Tudi ni potrebno, da najprej

nekaj dobim, da lahko potem zaènem uživati. Vse to mi je na dosegu vsak dan. Zakaj potem to

preprièanje, ki je bilo tako dolgo prisotno, da si moram vse prislužiti, zaslužiti, plaèati, kupiti…? 

Lepote, ki mi jih ponuja življenje, so brezplaène, tudi, èe bi jih želel plaèati, verjetno to sploh ni

možno.
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KDO JE ODGOVOREN ZA ODVISNOST
09. 01. 2020

Spoznanja

Povezava na prispevek na blogu

Nekoè sem prebral izjavo: “Vsak si unièi življenje, kakor sam najbolje zna.” Morda stroga in

tudi posplošena izjava, a po mojem mnenju vsebuje kar nekaj resnice. Tako radi na druge ljudi

prevalimo odgovornost za svoje težave. Vedno lahko najdemo razlog, zakaj neèesa ne

moremo. A vendar lahko tudi vedno najdemo razlog, zakaj nekaj bi lahko. Jaz sem na

zdravljenju odvisnosti od Oxycontina rajši našel tisoè razlogov proti kot pa enega za. Tudi

zaradi takšnega pristopa sem se že prej tako dolgo “utapljal” v odvisnosti, vztrajal v svojem

odvisniškem vedenju.

Kako ne kriviti drugih za svojo odvisnost?

Ne kriviti drugih za svojo “nesreèo”, seveda ni ravno enostavno. To “modrost” lahko

marsikje preberem ali slišim, ampak to dejansko ponotranjiti in ne èutiti težnje, da krivim

druge, je pa nekaj drugega. Drugim sem že razlagal, kako prevzemam odgovornost za lastna

dejanja in lastno življenje, a ko sem se zveèer ulegel, pa sem razmišljal, kako sem nesreèen, ker

mi drugi ljudje škodijo, ker so zlobni, ker mi marsikaj kdo onemogoèi, in podobno. To še vedno

ni tisto pravo zavedanje, da sem za svoje stanje in poèutje odgovoren jaz sam. Jaz sem kar

dolgo èasa poskušal iskati “krivdo” v zunanjem svetu, drugih ljudeh, okolišèinah… Prevzemal

“odgovornost” le kadar mi je to ustrezalo. In spoznanje, da sem za svojo odvisnost odgovoren

jaz, je bilo kruto. Pa saj vendarle nisem po lastni želji odvisnik. Morda, a le jaz sem tisti, ki se

lahko potrudi stopiti iz tega odvisniškega obnašanja. Le jaz sem tisti, ki lahko naredi

spremembe, ki bodo dolgoroène. A kar naenkrat postati “odgovoren” za lastno življenje je

težko, vsaj zame je bilo. Priznati si, da dejansko jaz vztrajam pri uživanju substanc, je sploh

težko. Saj si vendarle želim živeti “trezno” in ne vsak dan pod vplivom droge. Seveda, želim si
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lahko, a želja je samo želja, èe ne storim nièesar. In takšna želja me je v bistvu onesreèevala, ker 

je vedno obstajala le želja, nisem pa storil nièesar konkretnega.

Prvi korak k zdravljenju odvisnosti

In priznati sam sebi, da sem jaz tisti, ki zlorablja zdravila, je bil morda prvi korak k temu, da

prekinem to zlorabo. Nihèe me ne sili, da zlorabljam zdravilo, nihèe mi ni nikoli dejal, naj to

poènem, ker mi bo bolje. Res je, da pogosto slišimo, da je nekdo paè bil zaveden, da je nekoga

“zavedla” družba, da je zaèel z uživanjem in zlorabo neke substance. Jaz bi se težko v celoti

strinjal s takšno izjavo. Ne verjamem, da me lahko zavede družba. Morda “družba” olajša

dostop do snovi, to je res, a odloèitev, da užijem neko opojno snov, je pa moja. Sploh pa je

moja “odloèitev”, da zaènem redno uživati to snov in zapadem v odvisnost. Morda ni to vedno

“zavestna” odloèitev, a odgovornost za ta dejanja je izkljuèno moja. In èe padem sam, se

moram tudi pobrati sam. Seveda je lažje s pomoèjo, jaz sem imel te pomoèi res veliko, a še

vedno sem se moral sam dokonèno pobrati in zaèeti delati prve korake. In danes verjamem, da

šele, ko sem si priznal bolezen in jo spoznal sem bil v resnici en korak bližje ozdravitvi.

Ker sem odvisnik še ne pomeni, da sem za vedno "pokvarjen"

Veliko tega, kar sem poèel, mi ni bilo všeè. Pa nisem prav veliko spremenil. Èe poènemo

nekaj, kar je “neumno” še ne pomeni, da smo “neumni”. Tudi pametni ljudje delajo neumnosti.

In tudi “neumen” èlovek ima lahko pametno zamisel. Zakaj pa ne storimo tistega, kar v sebi

zelo dobro vemo, da bi morali, je pa drugo vprašanje. Pomanjkanje volje? Premalo motivacije?

Sem v odvisnosti postal nesposoben zdravo živeti? Nimam veè nobene vesti ali morale? Mislim, 

da ni to. V meni je bilo še vse to, sposobnost, vest, morala… Paè sem zabredel, morda globoko

zabredel, a še vedno sem èlovek, ki lahko nekaj stori. Kot pravi stara kitajska modrost: “Blato

lahko umaže biser, ne more pa ga spremeniti v blato”. Torej je pod “blatom odvisnosti” še

vedno nekaj za kar se je vredno potruditi. Odstraniti moram to blato in zopet lahko “zasijem”.

Za to pa so potrebne spremembe, mnogo sprememb, ki jih je težko vpeljati. A, èe bi samo

prenehal jemati zdravilo in ne bi spremenil niè drugega, potem v bistvu nisem storil prav

veliko. Verjetno bom živel tako, kot sem prej, kar pa me je pripeljalo v odvisnost. Èe bom vse

to ponovil, se bom verjetno spet znašel v objemu odvisnosti. Kot je dejal Albert Einstein: “Ne

morete delati iste stvari vedno znova in prièakovati drugaène rezultate”.

Konèno razumem svoje “obrambe”

Moja izkušnja je, da je priznanje samemu sebi, kaj poènem in sprejeti odgovornost za ta

dejanja, kljuènega pomena, da sploh lahko vstopim v proces zdravljenja. Jaz tega zelo dolgo

nisem bil sposoben storiti. Morda je to prava resnica izraza “obrambni mehanizmi”, izraza, ki
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sem ga na zdravljenju odvisnosti tolikokrat slišal, ga tako zanikal, a ga oèitno sploh nisem

razumel, tako dolgo.
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KAJ SPLOH POMENI BITI ODGOVOREN
10. 01. 2020

Spoznanja

Povezava na prispevek na blogu

V prejšnjem prispevku z naslovom “Kdo je odgovoren?” sem pisal o prevzemanju

odgovornosti. Moje razmišljanje se je nanašalo predvsem na odvisnost, lahko pa to gledamo

tudi v širšem smislu, prevzemanje odgovornosti za svoje stanje oziroma življenje. Seveda bi

marsikdo takoj poudaril skrajne situacije. Na primer, grem ponoèi po temni ulici in nekdo me

napade in oropa. Ali sem jaz to sprožil, sem jaz odgovoren za to dejanje? Mislim, da to ni

prevzemanje odgovornosti v pravem pomenu besede. Seveda nisem jaz odgovoren za dejanje

te osebe, to ne, posledièno tudi nisem odgovoren za dogodek. Sem pa odgovoren, kako se

sooèim s tem dogodkom, kako se poberem po neprijetni izkušnji, kako živim naprej?

Živeti z namenom izogibanja

In ravno s takšnim fiktivnim izogibanjem marsikateri situaciji, ki se lahko zgodi, a ne vemo,

ali se sploh bo, se lahko za marsikaj prikrajšamo. Pred kratkim sem bral èlanek, v katerem je

postavljena trditev, da se “dobri” ljudje vsakiè, ko sreèajo nekoga “slabega”, obrnejo in odidejo

stran. Zanimiva trditev. Jaz osebno bi se težko strinjal s tem, da sploh lahko precenim, kdo je

“dober” in kdo je “slab”. Le kako naj jaz za nekoga vem, kakšen je? Seveda, èe mi družba

nekoga ne ustreza, je vèasih res najbolje, da odidem, zakaj ne? A to še ne pomeni, da je ta
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oseba slaba, samo meni ne ustreza. To se mi zdi precej blizu obsojanju, vèasih celo sovražnosti.

Pa saj je verjetno veliko tako imenovanih “slabih oseb”, kakorkoli so že dobili to nalepko, zase

preprièanih, da so dobri. Torej, èe sem jaz zase preprièan, da sem “dober”, potem sem lahko

tudi za marsikoga  “slab”. Pa tu ne govorim o nekih skrajnostih, množiènih morilcih ali vojnih

zloèincih. Govorim o vsakdanjem življenju povpreènega èloveka.

“Obsojanje” na pamet

Dejstvo pa je, da zelo hitro nekoga “obsodimo”, da je slab ali pokvarjen. Tu mi pride na

misel zanimiva zgodbica:

“Mudi se mi na pomemben sestanek na katerega se peljem z avtom. A na cesti je nesreèa in

prišlo je do zastoja. Ne premaknemo se, vse stoji. Potem pa opazim nekoga, ki s svojim avtom

vijuga po cesti, se preriva, ni mu mar, tudi èe udari kakšno vozilo. Skratka na vsak naèin se želi

prebiti skozi zastoj. Seveda je zame ta voznik najveèkrat kar takoj slaba oseba, nesramen,

neuvideven… Èe vsi stojimo, zakaj se on preriva? In takoj mu dam nalepko. Kasneje pa izvem, da

je bil sin tega voznika udeležen v nesreèi in je bil v bolnici ter niso vedeli, ali bo preživel ali ne.

Voznik je želel priti na vsak naèin v bolnico, da bi vsaj še enkrat videl svojega sina. Kar naenkrat

pa postanem soèuten, razumevajoè, strpen…”

Tu ne govorim o pravilnosti dejanj voznika, iz te zgodbe pa je možno razbrati, kako hitro,

prehitro obsojamo. In kako si napletemo lastne zgodbice. Brez tega, da bi sploh poznali osebo

ali situacijo. Na ta naèin lahko marsikoga “obsodimo”, da je slaba oseba in sploh ne poznamo

pravih dejstev. Èe torej sodim o ljudeh, sem jaz dobra oseba? Zgoraj omenjeni èlanek je

vseboval tudi izjavo: “Nikoli ne nehajte biti dobra oseba zaradi slabih ljudi.” Slabih ljudi? Ki so

morda “slabi” samo po mojem mnenju. Težko bi se strinjal že s samim izhodišèem te izjave. Èe

sem dobra oseba ali res lahko postanem slaba oseba zaradi nekoga drugega? Je to

prevzemanje odgovornosti? Èe se mi to zgodi, potem verjetno niti nisem bil dobra oseba,

ampak sem oèitno precej sodil vse okoli sebe, nisem ravno znal sprejeti druge, kakršne so.

Mnenje, da sem jaz dober nekdo drug pa slab se mi zdi celo malce vzvišeno. Ali dobra oseba ve, 

da je resnièno dobra oseba? Mu je tega sploh mar? Verjetno ne, vsekakor pa tega ne poudarja.

Dobra oseba ne bo svojemu znancu razlagala, kako je nekdo tretji “slaba oseba”. Ali bi dobra

oseba to res poèela? Širjenje takšnega mnenja ima lahko težke posledice. “Samo eden pove laž,

a tisoèi jo potem širijo kot resnico.” In kako potem to vpliva na vse udeležene? To verjetno niti

ne pomislimo pri dajanju nalepke “slaba oseba”. Odvisniki pogosto dobimo takšne nalepke, v

osnovi smo slabi, zato paè nekdo pije, uživa drogo ali zdravila… Jaz pa verjamem, da je to

daleè od resnice. Na zdravljenju odvisnosti od Oxycontina sem spoznal veliko odvisnikov. So

bili vsi kar slabe osebe??
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Je sploh vredno ocenjevati ljudi?

Ne vem, ali takšno “presojanje” ljudi sploh kaj doprinese k zadovoljstvu ali kvalitetnemu

življenju. Mislim, da lažje živim brez tovrstnega ocenjevanja. Nekoga lahko sprejmem, drugega

ne. In to je to. Saj vendarle nismo popolni. Vèasih tudi sami storimo nekaj, èesar ne

odobravamo in morda niti ne razumemo, zakaj smo to storili. Ampak poskušam sprejeti, da

sem to storil, se morda komu opravièim. Ne skušam pa prevaliti odgovornosti za svoje dejanje

na druge. Vsaj jaz poskušam tako živeti in všeè mi je, èeprav je vèasih tudi težko.

Omenjeni èlanek je paè napisal nekdo, ki morda v te izjave verjame. Prav. Jaz ne trdim, da

so ta mnenja napaèna. Konec koncev, kot pravi stara kitajska modrost: “Èe verjameš vsemu, kar

prebereš, potem rajši ne beri”. Ampak verjetno ni tako preprosto. Ljudje radi išèemo potrditve

svojega mnenja ali dejanj.

Odgovoren ali kriv?

Mislim, da jaz za svojo odvisnost nisem valil odgovornost na druge ljudi. Sem se pa

preprièeval, da jaz pa nisem kriv, kar je morda podobno. Saj tudi danes ne trdim, da sem kriv

svoje odvisnosti. Mislim, da iskanje krivde sploh ni potrebno. Jaz sem tisti, ki je zapadel v to, a

sem tudi jaz tisti, ki poskuša živeti drugaèe, brez uživanja opojnih substanc.

Vsak ima pravico do svojega mnenja

Seveda je vse to le moje mnenje oziroma razmišljanje. Ne trdim, da je to absolutna resnica.

Morda komu, ki to bere, sproži razmišljanje, morda se kdo ob vsem tem le nasmehne. Niti ni

pomembno, vsak si ustvari lastne poglede in mnenja, vsaj naj bi si jih, in preprièevanje nekoga,

da je njegovo mnenje “napaèno”, najveèkrat ne obrodi sadov. Èe pa že o nekom dobim vtis, pa

to skušam obdržati zase. Na koncu se zelo strinjam z rekom: “Slab èlovek ima nekaj vrlin, dober

èlovek ima nekaj pomanjkljivosti.” Zelo zanimiva izjava.
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JE žIVLJENJE RES KRIVIÈNO
04. 02. 2020

Spoznanja

Povezava na prispevek na blogu

Pred kratkim sem na spletnem portalu, katerega èlan sem, bral èlanek nekega priznanega

(tujega) psihiatra, v katerem zatrjuje, da življenje je krivièno, slabe stvari se dogajajo tudi

dobrim ljudem in prej bomo vse to sprejeli, manj bomo trpeli.  

Morda je na prvi pogled v tej izjavi neka logika, a jaz osebno bi se s to logiko težko strinjal.

Sploh, pa èe malce bolj podrobno razmislim o tej izjavi. Noèem oporekati stroki ali

omenjenemu psihiatru, sploh ne, a moja izkušnja oziroma spoznanje se ne sklada s tem

mnenjem.

Kdo je v resnici krivièen?

Trditve, da je življenje krivièno v bistvu niti ne razumem. Kdo je krivièen? Ali je to Bog,

kreator, vesolje, vsi ljudje na zemlji…? Kdo je ta “gospodar”, ki ga lahko krivim? S pristopom,

da je življenje v osnovi krivièno in sem lahko vesel, kadar kakšen dan preživim brez obèutka

krivice, se v bistvu oropam doživljanja pravega zadovoljstva in sreèe. Vsaj jaz tako mislim.

Zjutraj se zbuditi s predpostavko, da je pred mano spet en dan poln krivic in z upanjem, da se

bo zgodilo vsaj nekaj dobrega, da ne bo cel dan katastrofa, po mojem mnenju ni ravno pristop
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za življenje, ki naj bi mi prineslo veselje, sreèo, lepoto… S takšnim pristopom sem dolgo živel v

svoji odvisnosti, pa ne morem reèi, da mi je bilo lažje, še manj lepo. Da, saj je res, da se

dogajajo stvari oziroma situacije, ki nas užalostijo, vèasih morda sprožijo vprašanja zakaj pa se

je to zgodilo. Ampak, zdi se mi, da je èisto drugaèe, èe se zbudim z vero, da je pred mano še en

lep dan, sicer je možno, da se zgodi kaj pretresljivega ali žalostnega, ampak dan je v osnovi lep. 

Pa ne govorim o nekih pozitivnih mantrah, ki naj bi si jih zjutraj ponavljal, da je pred mano lep

dan ali kaj podobnega. Meni tovrstno "pozitivno razmišljanje" ni ravno pomagalo. Govorim o

tem notranjem obèutku, da je pred mano dan, ki mi lahko marsikaj nudi oziroma prinese. Dan,

ki mi ponudi možnost, da se razvedrim, èe bom morda žalosten. Dan, ki prinaša možnosti, da

spoznam nekaj novega, vidim nekaj lepega. Ali pa samo dan, poln miru, brez pretresov, dan za

sprošèanje. Vsekakor pa bi mi bilo "naporno" preživljati vsak dan z zavedanjem, da je življenje

krivièno in s prièakovanjem kdaj se bo spet zgodilo nekaj slabega in kako bom ob tem trpel.

Mislim, da je pristop do življenja s predpostavko, da je v osnovi to življenje krivièno in se

moram potruditi, da najdem kaj lepega, ekstremno razumski pristop, ki pa nam še kako lahko

popaèi realnost oziroma pravo resnico. Kakšen je dan oziroma kakšno je življenje res ni odvisno 

od mojega razpoloženja, kajne? Dan oziroma življenje je, kakršno je, se odvija, od mene je pa

odvisno, kako ga doživljam oziroma kaj najdem v tem dnevu oziroma življenju.

Je odvisnik “obsojen” na vsakodnevne krivice?

Naj bi torej kot odvisnik, ki je zakljuèil del procesa formalnega zdravljenja, vsak dan

prièakoval dogodek (katastrofo), ki bo sprožilec tega, da bom spet posegel po drogi? Ob

takšnem pristopu mi ni jasno, kakšna bo moja dolgoroèna abstinenca? Neprestana prisila,

grožnje, strah…?  

Verjamem v to, da “sreèni” ljudje gradijo svoj notranji svet, “nesreèni” ljudje pa krivijo

zunanji svet. Moj notranji svet je moj, življenje v tem notranjem svetu je tudi moje, jaz ga lahko 

"naredim" kriviènega ali praviènega. Iskanje sreèe v zunanjem svetu pa se oèitno ne obrestuje,

vsaj meni se ni. Torej, èe jaz gradim svoj notranji svet in je življenje v tem svetu krivièno,

kriviènega gradim jaz. 

Je trpljenje obvezno?

Tudi zgoraj zapisana izjava: "Prej bomo to sprejeli, manj bomo trpeli" mi ravno ne deluje kot 

primeren pristop k življenju. "Manj bomo trpeli…", torej trpeli bomo v vsakem primeru, na nas

je le, koliko bomo trpeli. Jaz pa menim, da nam pa le ni treba vsakodnevno in stalno trpeti. Saj

ne trdim, da se zavestno odloèimo za trpljenje, to ne, ampak verjamem, da si veliko "trpljenja",

pa le povzroèimo sami sebi. Vsaj jaz sem si ga v preteklosti. Marsikaj sem sicer delal z

namenom, da si ustvarim "dobro in lepo" življenje, a moj pristop je bil takšen, da na koncu pa

sem vseeno "trpel".  
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A vseeno mislim, da življenja na splošno nisem nikoli dojemal kot kriviènega. Preprièan pa

sem bil, da se moram za veèino vsega bistveno bolj potruditi kot marsikdo drug. Ampak sem pa 

bil preprièan tudi, da ravno zaradi tega bolj cenim lastne dosežke. Danes ne mislim veè tako.

Zavedam se, da se mi vedno pa le ne bi bilo tako zelo "potruditi" za vse. Velikokrat sem si

zadeve otežil sam. In zavedam se tudi, da nisem v resnici cenil doseženega, ker sem moral to

mišljenje neprestano vzdrževati z novimi in novimi "dosežki".

Kdo pa si “zasluži” krivice?  

Drugi del izjave se mi pa sploh zdi kontroverzen, oziroma èe sem iskren, tudi te izjave sploh

ne razumem. "Tudi dobrim ljudem se dogajajo slabe stvari". Ja, seveda, ali kdo prièakuje, da ne

bo nikoli doživel neèesa pretresljivega, neèesa, kar ga bo prizadelo, užalostilo. Je to res krivica?

To se mi zdi precej naivno. Ampak v bistvu se v tej izjavi skriva, vsaj jaz tako razumem,

prièakovanje, da, èe sem dober, se mi naj ne bi tako pogosto dogajale slabe stvari. Sem dober

zato, da jo bom "dobro odnesel" v življenju. Sem s takšnimi prièakovanji res "dober". Ali "igram" 

dobroto zato, da ne bom "trpel"? Zdi se mi, o tem sem pisal že v prispevku “Kaj sploh pomeni

biti odgovoren”, da ljudje precej enostavno sprejmemo, èe se slabe stvari zgodijo "slabim"

ljudem. Ne trdim, da jim privošèimo, ampak to je kar nekako "pravièno". Èe pa se slabe stvari

zgodijo "dobrim" ljudem, potem pa vsi upremo pogled v nebo, išèemo krivca za ta dogodek in

jokamo, da ni pravice na tem svetu. Torej slaba stvar ni tako slaba, èe se zgodi "slabi" osebi, ta

ista stvar pa je kar naenkrat slaba, èe se zgodi "dobri" osebi. Namenoma pišem v narekovajih

"slaba" in "dobra" oseba. Ker kdo pa sem jaz, da lahko "popredalèkam" kdo je dober in kdo je

slab? V bistvu sem neke vrste "sodnik", jaz precenim, kdaj je neka stvar oziroma situacija

pravièna in kdaj krivièna. To pa ni ravno skromnost, še manj ponižnost ali spoštovanje življenja.

Sem si “odvisnost” zaslužil?

Èe izhajam iz svoje odvisnosti, mi je kdo “privošèil”, da sem zdrsnil v odvisnost, sem si to

zaslužil? Verjetno mi ne bi bilo ravno v veselje, èe bi mi nekdo lepo razložil, da sem si odvisnost 

“zaslužil”, ker sem paè “slaba oseba”. Ampak verjetno res obstajajo osebe, ki komu “privošèijo”

kaj takšnega. Je to krivica? Niti ne, èe je pogled neke osebe takšen, pa naj bo. Èe “gradim” svoj

notranji svet, sreèanje takšne osebe ne bo dolgoroèno vplivalo name. Èe pa veèinoma “živim” v 

zunanjem svetu, pa me to res lahko precej zamaje.

To je samo nekaj misli, ki so se mi porodile ob branju omenjenega èlanka in jih lahko

primerjam z lastno izkušnjo. Ni moj namen ovreèi takšnih izjav in zapisov. Morda komu takšen

pristop ustreza, tudi prav. Jaz pa ne želim veè iskati krivcev za tisto, kar mi morda ni všeè, tudi

ne želim veè nikogar preprièevati, kaj je prav in kaj ne. Vsakdo išèe svojo pot, morda jo najde,

morda ne. Jaz imam zaenkrat obèutek, da sem jo našel, morda pozno v življenju, nikakor pa ne

prepozno. Všeè mi je, kako živim danes in ne obžalujem, kako sem živel v preteklosti. Kdor me
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sodi po moji preteklosti, prav, naj me, jaz paè ne živim veè tam. Ne zanikam slabih stvari, ki

sem jih poèel, a to ni bila dosmrtna obsodba. Današnji dan mi še vedno lahko prinese veselje,

zadovoljstvo… Tega sicer ne jemljem kot samoumevno, verjamem pa, da se dan ne rodi zato,

da bom kar vsepovsod doživljal krivice.
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JE ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI DOSEžEK
05. 02. 2020

Spoznanja

Povezava na prispevek na blogu

Proces zdravljenja je vsekakor dolg in naporen proces. Tako fizièno naporen kot tudi

psihièno. Spremembe, ki naj bi jih v zdravljenju odvisnosti vpeljali, niso enostavne. Jaz sem v

obdobju zdravljenja našel kup razlogov, zakaj bi bilo morda bolje, da se vrnem na staro pot. Po

zakljuèku formalnega zdravljenja pa je bilo še težje, pojavil se je moèan obèutek obžalovanja,

da sem sploh šel na kliniko za zdravljenje odvisnosti. Prisotno je bilo vsakodnevno

preprièevanje samega sebe, da bi pa vseeno bilo bolje (lažje?), èe bi živel tako kot sem pred

zdravljenjem. Zakaj pride do takšnega razmišljanja in teh obèutkov, bi težko povedal. Verjetno

so to tudi tisti obrambni mehanizmi, o katerih sem na kliniki poslušal v bistvu od prvega dneva

zdravljenja. In jih seveda zanikal. Kakšni obrambni mehanizmi? Saj sem prišel na zdravljenje,

torej pri meni ni obrambnih mehanizmov. To razmišljanje je bilo precej daleè od resnice, kar

sem spoznal oziroma si priznal šele mnogo kasneje.

Iz odvisnosti v realnost

Ampak morda je bilo pa eno izmed najbolj “krutih” spoznanj to, da se moram v bistvu vrniti

v “normalnost”. Kajti abstinenca je normalno stanje. Stanje v kakršnem živi in dela veliko ljudi.

Torej zdravljenje odvisnosti od Oxycontina ali katerekoli odvisnosti na en naèin niti ni

“dosežek”, temveè vlaganje truda in energije v nekaj, kar je za èloveka normalno stanje. To
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spoznanje mi je na koncu odprlo oèi, da sem videl resnico o svojem “izletu” v odvisnost. Ne

zanikam vlaganje truda v zdravljenje odvisnosti, to ne, ampak oèitno bo proces zdravljenja, ta

naporni proces, le iskanje poti, da se vrnem nekam, kjer sem že bil, v stanje, v katero sem se

“rodil” ob prihodu na ta svet. S tem ne mislim vrnitve na staro pot, ta stara pot me je pripeljala 

v odvisnost, torej je treba najti novo, drugaèno pot.

Je treba obžalovati preteklost?

V procesu zdravljenja oziroma pri meni šele po zakljuèku formalnega zdravljenja odvisnosti

je sèasoma prišlo do veliko sprememb in spoznanj, ki so mi omogoèile “novo” življenje,

omogoèile zadovoljstvo, sreèo, izpolnjenost… vse to je res. Sem se pa vèasih vprašal, ali bi vsa

ta spoznanja in spremembe sploh potreboval, èe ne bi zapadel v odvisnost. So mi res prinesla

nekaj novega ali so bila samo potrebna za vrnitev v “normalno” stanje? Stanje, v katerem sem

nekoè že bil, a sem bil tako dolgo in globoko v odvisnosti, da sem to “normalnost” že pozabil.

Verjetno res nima smisla razmišljati o tem, kakšno bi bilo moje življenje, èe ne bi šel po poti, ki

me je pripeljala v odvisnost. Èe bi o tem preveè razmišljal, bi lahko hitro zapadel v obžalovanje

svojega življenja v preteklosti, kar pa mi ne bi ravno koristilo.

Resnica je, da nisem niè posebnega

Danes ne obžalujem svojih dejanj, svojih odloèitev in tega “izleta” v odvisnost, ne veè. To je

del moje preteklosti in zanikanje mi ne bo prav veliko koristilo. Tudi ni veè obèutka, da sem

“zapravil” toliko let svojega življenja, ta obèutek je bil pri meni dolgo prisoten. Ne prièakujem

veè vsak dan “raèuna” za to odvisniško vedenje, ampak morda je bilo bolj pomembno

spoznanje, da si z zdravljenjem odvisnosti ne bom “prislužil nagrade”, zdravljenje mi bo le

omogoèilo vrnitev v normalno stanje, kjer sem nekoè že bil. Zato se mi zdi, da poudarjanje kaj

vse sem moral preživeti v procesu zdravljenja, opisovanje truda, ki sem ga moral vložiti,

razlaganje “dosežkov”… kar vse povprek pa verjetno res ni na mestu. Niè ni narobe s tem, da

sem ponosen nase, na to, da sem zdržal (in hvaležen, da so zdržali tudi svojci), na vse

spremembe, ki mi jih je uspelo sprejeti, ampak dejstvo je, da po mnogih letih in ogromno

vložene energije sem samo tam, kjer naj bi sploh bil. Ko odpade "vzvišenost" nastane veliko

prostora za skromnost, ponižnost, hvaležnost…
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SEM VREDEN ZAPUSTITI ODVISNOST
06. 02. 2020

Spoznanja

Povezava na prispevek na blogu

Odzivi, ki jih je sprožil prejšnji prispevek, ki sem ga objavil pod naslovom "Je zdravljenje

odvisnosti dosežek?", kažejo, da je pri nas, ki smo zakljuèili formalno zdravljenje odvisnosti na

kliniki EZOA, pogosto prisoten ta skepticizem, dvom, obèutek… ali je zdravljenje odvisnosti

oziroma abstinenca po zdravljenju sploh dosežek.

Upravièen ponos

Mislim, da ni niè narobe, èe smo ponosni nase. Pustimo ob strani, zakaj smo si z odvisnostjo

tako zapletli življenje, zdravljenje pa je dolg, težak in naporen proces. In vsak, ki gre skozi ta

proces, je lahko ponosen nase. Ne glede na to, kako potem živi po zakljuèku formalnega

zdravljenja. Mislim, da je vsak, ki pride na kliniko EZOA, po zakljuèku formalnega zdravljenja

nekje v sebi pa le drugaèen. Ni pomembno, ali potem dolgoroèno abstinira ali ne, nekaj se v

èloveku premakne. In ponos je lahko prisoten, zakaj ne? Mislim pa, da je lahko nevarna tista

evforija, za katero je možno, da se po zakljuèku zdravljenja pojavi. “Novo življenje, nove

možnosti, abstiniram…, super”. Saj to je že res, ampak potem pa verjetno pride spoznanje, vsaj 

pri meni je bilo tako, da sem se v bistvu vrnil v stari svet, staro okolje, pod isto sonce, med iste

ljudi… Sicer ne na staro pot, ampak zunanji svet pa je bolj kot ne enak, kakršen je bil, preden

sem odšel na zdravljenje odvisnosti od Oxycontina. In kar naenkrat ta evforija popusti in lahko

se pojavijo ti dvomi o “dosežku”. Kaj pa sedaj, saj je vendarle vse okrog mene enako, kot je bilo

prej. Ampak morda pozabljamo, da nekaj pa vendarle je drugaèe, in to sem jaz. Ne glede kako

se mi uspe prepustiti spremembam, do katerih naj bi prišlo v procesu zdravljenja odvisnosti,

nekaj v meni se je spremenilo v tem procesu zdravljenja.
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Morda pa sploh nisem vreden tega

V prvih mesecih po zakljuèku formalnega zdravljenja odvisnosti je bil pri meni prisoten tisti

“notranji kritik”, ki je bil tudi eden izmed razlogov, da sem stopil na pot v odvisnost. Ta

“notranji kritik” pa me oèitno v procesu zdravljenja na kliniki EZOA ni zapustil, še vedno je bil v

meni. “Mi sploh bo uspelo? Kaj pa, èe mi ne bo? Sem sposoben normalnega življenja? Ali lahko

živim brez opojne substance?” Takšna in podobna vprašanja mi je sprožal ta moj “notranji

kritik”. In seveda odgovore, da mi ne bo uspelo, da ne znam, in tako dalje. A ta “notranji kritik”

v resnici niti ni realen, èeprav ga jaz tako moèno èutim v sebi. Mislim, da je bolj plod mojega

odnosa do samega sebe, do življenja, do okolja… Verjetno je ta “notranji kritik” samo nekdo, ki 

ga vedno lahko okrivim za neuspeh, težave, slabo voljo… V redu, èe ta “kritik” na en naèin živi

v meni, pa saj vendarle ni treba, da ga vedno poslušam, ni mi treba verjeti, da ima kar vedno

prav. Èe zgradim zdravo samopodobo, èe verjamem vase, potem naj govori, kar želi, jaz zase

vem. Seveda do tega zaupanja vase ni prišlo kar èez noè. Na zaèetku je bil prisoten dvom,

navelièanost vlaganja energije nekam, kjer ni takojšnega napredka, utrujenost, tudi obup. A ob

vztrajanju so ti obèutki oziroma preprièanja vse bolj bledeli, glas “kritika” je bil vse tišji. In

krepilo se je zavedanje, da je za menoj težka izkušnja, težak proces, naporna pot… ter sem

lahko sam nase upravièeno ponosen. To pa ni bila veè tista evforija, ki se je pojavljala na

zaèetku. To pa je bilo realno spoznanje, da pa morda sem res sposoben iti èez takšno fazo,

pustiti preteklost za seboj in zaèeti živeti, ne samo preživljati dni, kot sem jih prej, pod vplivom

opojnih substanc.

Obstaja (nova) pot naprej

Spoznanje, da je bil to res hud udarec v mojem življenju, ampak imam možnost, da grem

naprej in nisem do smrti zaznamovan. In hodim naprej z dvignjeno glavo, ker se zavedam, da

zaradi te težke izkušnje nisem niè manj vreden. Tudi nisem veè vreden, to ne, ampak jaz vem

(in verjetno moji bližnji tudi, saj gredo svojci tudi skozi pekel odvisnosti, morda po drugi poti, a

še vedno skozi pekel) kaj sem preživel, èe mi okolica daje priznanja ali pa ne. Lahko delam

napake, lahko še kdaj padem, seveda, to je življenje, ampak zmorem pa marsikaj, na en

“ponižen in skromen naèin” sem dosegel “èudež”. Nisem si mislil, da je to mogoèe. In to je tudi

prava teža zdravljenja odvisnosti, treba je narediti “nemogoèe”. Ampak kot pravi rek:

“Ko vsi vedo, da je nekaj nemogoèe storiti, se pojavi nekdo, ki tega ne ve in to naredi."

Zaenkrat kaže, da sem v svojem primeru bil jaz tisti, ki tega ni vedel in je naredil. Zakaj

potem ne bi tega cenil in bil ponosen nase?
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BOLEZEN JE ZELO SAMOTNA POT
28. 07. 2020

Spoznanja

Povezava na prispevek na blogu

Bolezen je res lahko samotna pot. Ampak ali mora biti samotna pot? Nekaj izkušenj z

boleznijo imam tudi s težjimi boleznimi, kot sta rak in odvisnost. Ustvaril sem si svoje mnenje

To mnenje pa je sedaj drugaèno, kot je bilo pred nekaj leti. Verjetno je sprememba teh stališè

posledica mnogih sprememb, ki so nastopile v mojem življenju v procesu zdravljenja

odvisnosti. V tem procesu sem spremenil veliko pogledov in stališè in to si upam tudi priznati,

èesar si vèasih nisem upal.

Je samotna pot slaba?

Je torej (težja) bolezen samotna pot? In èe je, ali res mora biti? Ko se ozrem nazaj k izkušnji

zdravljenja raka, vidim, da sem se dejansko poèutil osamljenega. Kljub temu da je ob meni bilo

nekaj oseb, ki so mi želele nuditi oporo, sem se poèutil osamljenega. Moje takratno mnenje je

bilo, da nekdo, ki nima izkušnje takšne ali podobne bolezni, ne more razumeti, kako se

poèutim. Danes se zavedam, da sem se takrat sam odloèil, da bo moja bolezen samotna pot.

Vseeno pa sem trpel zaradi teh obèutkov samote in osamljenosti v bolezni. Tega seveda pod

nobenim pogojem nisem nikomur pokazal. Bil sem moèan, trden. Zame je bilo takrat sramotno 

pokazati, da mi je hudo, še bolj sramotno je bilo zajokati.
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Zdravljenje raka sem nekako preživel. Sicer se je bolezen raztegnila na precej daljše

obdobje, kot sem »naèrtoval«. Takrat sem imel možnost spoznati, da naèrtovanje bolezni, še

manj pa življenja, morda le ni pravilen pristop.

Bolezen ni enaka bolezni

Še bolj pa se je izkazalo, kako je bolezen lahko zelo samotna pot pri mojem zdravljenju

odvisnosti. Sicer težko primerjam raka z odvisnostjo, nekaj vzporednic pa vseeno je. Že sama

bolezen odvisnosti je bila samotna pot. Dalj èasa sem bil v odvisnosti, bolj globoko sem drsel v

odvisnost, bolj je to postajala samotna pot. In kot pri raku sem bil tudi tukaj jaz tisti, ki je

odrival vse ljudi okrog sebe. S tem sem se "obsodil" na to samoto. Morda tudi zaradi tega, ker

se v samoti lažje "smiliš sam sebi". Kar verjetno sem poèel. Hote ali nehote.

Dalj èasa sem bil odvisen, višje na prioritetni lestvici je bilo uživanje substance. Dokler ni

postalo pomembno samo še to uživanje. Takrat je vse ostalo, odnosi, delo, ustvarjanje…

zgrmelo na dno moje prioritetne lestvice. Moje "življenje" je bilo samo še èakanje na novo

dozo. V popolni samoti, kljub ljudem, ki so bili okrog mene.

Kdaj je samota najveèja?

Ampak èe je sama bolezen odvisnosti samotna pot, kaj je bilo potem šele zdravljenje

odvisnosti. Takšne samote pa pri uživanju zdravila res nisem doživel oziroma obèutil. Že takoj

po prihodu na zdravljenje sem zaèutil to samoto. Ko pa je mineval èas na zdravljenju, se je ta

samota samo še stopnjevala. Precej ironièno. Dalj èasa sem bil na zdravljenju, bolj globoko sem 

zgrmel, bolj so se na kliniki ukvarjali z mano. Jaz pa sem vseeno vse moèneje obèutil samoto.

Danes mi je deloma jasno, zakaj. Z minevanjem èasa na zdravljenju sem se vse bolj zapiral

vase in upiral zdravljenju. S tem pa odrival vse, ki se jim je uspelo mi približati. Zakaj? Morda

obrambni mehanizmi, ne vem. Morda obup ob spoznanju, da neèesa "ne obvladam", da mi je

vse manj in manj jasno, kaj se dogaja, in kaj naj storim. Priznanje nemoèi. Niti ni veè

pomembno, da, zelo samotna pot je bil ta proces zdravljenja odvisnosti.

A tudi na zdravljenju še nisem èutil tiste skrajne samote, tudi osamljenosti ne. Èeprav sem

takrat mislil, da veèje samote pa res ni. Pot, ki je zaèela po zakljuèku zdravljenja na kliniki, je

bila še veliko bolj samotna. Morda na poti, po kateri sem hodil v procesu zdravljenja na kliniki,

ni bilo ob meni nikogar, ker sem paè vse odrinil. Bilo pa je tu in tam še kaj. Meditacija, narava,

malo sonca… Po odhodu iz klinike pa ni bilo nikjer nièesar veè. Skrajna samota in obup. Niti

trohice moèi veè za karkoli, še najmanj za življenje. Zelo samotna pot, èeprav morda to sploh ni 
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bila pot, kajti sploh se nisem veè premaknil, obtièal sem na eni toèki in se predal. In v tej

samoti je nastopila še skrajna osamljenost.

Mislim, da do te skrajne osamljenosti pride, ko se preprièamo, da nismo vredni odnosa. Da

nismo vredni ljubezni. Da si tega sploh ne zaslužimo. Vsaj pri meni je bilo tako.

Je samota obvezna?

Na zaèetku sem postavil vprašanje, ali bolezen, kot je odvisnost, mora biti samotna pot.

Mora zdravljenje bolezni potekati v osamljenosti? Hvaležen sem vsem, ki so v tem obdobju

stali in vztrajali ob meni, to vsekakor. Ampak šele v tej samoti oziroma osamljenosti sem se

lahko dokopal do resnic o sebi in svojih dejanjih. Nisem jih še zmogel sprejeti, a prihajale so na

površje. In ko sem poèasi zaèel sprejemati te resnice, sem lahko pokukal iz te samote in

osamljenosti. Èe ne bom spoznal sebe, bo moja pot vedno samotna. Mislim, da je naša pot

najbolj samotna, ko smo sami sebi neznanci. Torej se moram najprej približati sebi in spoznati,

da ne glede na vse, kar je bilo v moji preteklosti, sem še vedno vreden ljubezni. Ljubezni

samega do sebe in ljubezni drugih. V samoti ne bom obremenjen s prièakovanji, za katera

mislim, da jih imajo vsi do mene, ki jih imam tudi jaz do sebe. V samoti bom spoznaval, kdo v

resnici sem, pa èe sem si v danem trenutku všeè ali ne. V samoti ne morem nikamor veè

pobegniti. Šele ko nimam veè težnje pobegniti, pa lahko stopim na pot, ki ni tako zelo

samotna. Kjer si upam sreèati ljudi in jim pogledati v oèi.

Kaj sploh lahko zapolni praznino?

Ko sem po mesecih te samote in osame naredil prve korake na novi poti, sem vseeno mislil,

da od sedaj naprej bo moja pot zelo samotna. Da sem sedaj popolnoma sam v tem življenju.

Nihèe veè mi ne verjame, nihèe ne sprejema ali priznava sprememb, ki se dogajajo. Da sem

"zapravil" vse odnose. A sem spoznaval, da ni èisto tako. Sreèal sem ljudi, stare in nove, ki sem

se jim sedaj upal približati. Brez strahu. Zanimivo mislim, da nas v samoto in osamljenost

požene tudi strah. Strah pred življenjem. Ironija pa je, da nas je potem v tej samoti še bolj

strah. In zaène se beg. Beg pred samim seboj, kar pa je nemogoèe. Nobena razdalja, ki jo bom

prepotoval v tem begu, me ne bo loèila od mene samega. Vedno si bom sledil. Dokler se ne

bom sooèil sam s sabo. Dokler pa sem sam sebi tujec, bodo vse povezave, ki jih bom vzpostavil

z drugimi "prisiljene". Kar bom dobil s takšnimi povezavami, bom potem izgubil v kontekstu. In 

bom "prazen". V paniki, ki lahko nastopi ob tej praznini pa bom posegel po èisto vsem, kar mi

bo na voljo, z namenom, da to praznino zapolnim. Jaz tega nisem uspel, porušil sem vse,

zanikal vse, bežal in zgrmel v odvisnost, kjer pa sem bil najdlje od sebe.
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Kje je moje mesto?

Nisem vedel, kam spadam, ker so bile moje ideje o tem tako zelo povezane s prièakovanji.

Razlièni obrazi za razliène ljudi. Pod nenehnim pritiskom "prilagajanja" in težnje po "biti

sprejet" za vsako ceno, sem izgubil sebe. Življenje paè ni tekmovanje v priljubljenosti.

Torej, danes lahko reèem hvala za "zelo samotno pot". Šele tukaj sem spet našel sebe in na

koncu lahko stopil med ljudi. Se vrnil med znane in spoznal nove. Vsi mi marsikaj nudijo in me

lahko dopolnjujejo. V sebi sem celota, zunaj pa sem le košèek sestavljanke. Ta košèek ima

vedno nekje svoje mesto. To mesto pa bom našel le "trezen".
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POZDRAVLJENO žIVLJENJE
26. 11. 2019

Pesmi

S soncem je vedno bil obsijan moj svet,

a nisem ga èutil, sem mislil, da sem preklet.

To prekletstvo ni prihajalo ne od ljudi ne iz neba,

vsa žalost in ta nesreèa je znotraj mene bila.

Pa ji ubežati nisem mogel nikoli, tega nisem znal,

vse to je z mano bilo, dokler nisem sam sebe spoznal.

Ko sem spoznal, kaj sam sebi in drugim poènem,

je bila edina rešitev, da živeti na novo zaènem.

Spoznal sem ljudi, ki vztrajno kazali možnost so mi,

ki so dejali, je vredno živeti, da konec življenja to ni.

Jim nisem upal verjeti, preprièal drugaèe sem se,

ko pa poskusil sem, se zame življenje zaèelo je.

Vse, za kar verjel sem, da je umrlo, se rodilo je spet,

danes hodim pogumno po svetu, vem, da nisem preklet.
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Še vedno sije tisto sonce, ki teme pregnalo nikoli mi ni,

a danes ga vidim in èutim, ker zopet nekaj v meni živi.

Zato ne obupaj, èe misliš, da trpljenju ni konca,

verjemi, ni ga na svetu, ki bi bil moènejši od sonca.

Vedno boš našel ljudi, ki ob tebi stojijo,

radi te imajo, se tvoje teme prav niè ne bojijo.

Ko sprejmeš vso lepoto in ljubezen v svoje življenje,

takrat dvigneš glavo in lahko reèeš: "Zbogom trpljenje".
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MOžNO JE BITI TUDI SREÈEN
13. 12. 2019

Pesmi

Dolgo z verigami sem bil priklenjen, vanje sem bil jaz ujet,

kadar mislil sem, da jih veè ni, samo podaljšal sem jih spet.

Tako živel sem v okovih, le verige kdaj daljše so bile,

veèno iskal sem navodila za življenje, a izgubil sem vse.

Dolgo živel sem v zaporu, ki vedno kljuè na notranji je strani imel,

teh vrat pa nisem veè odklenil, pozabil sem, da sem nekoè živel.

Konèno v meni je umrlo vse, upanja ni veè bilo,

nièesar veè ni ostalo, življenje iz mene je odšlo.

A takrat neprièakovano pot ugledal èisto novo sem,

sem stopil nanjo, pa niti nisem vedel kam sploh grem.

Pa vseeno korak koraku je sledil,

šel sem nekam, kjer nikoli nisem bil.
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V ta nov neznani svet sem se podal,

brez prièakovanj, nièesar nisem veè iskal.

In šele na tej novi poti poèasi sem spoznal,

da v sebi nosim, kar sem tako potreboval.

Ko spustil sem preteklost svojo, ko se nisem veè obsojal za vse, kar sem poèel,

šele takrat spoznal sem, da nisem veè v zaporu, šele takrat lahko živeti sem zaèel.

Danes je življenje lepo, sreèa je že sama moja pot,

ni iskanja cilja, zadovoljstvo je moè najti vsepovsod.

Ko mi življenje govori "Rad te imam",

sedaj te besede resnièno prepoznam.

Sam sebi ne postavljam vedno novih si ovir,

spoznal sem, da že v sebi nosim svojo luè in mir.

Èe veter piha, prijazno ga sedaj pozdravim,

Kadar pa dežuje, ne zbežim, ampak se ustavim.

Ker nad vsem tem vseeno prijazno sonce sije,

dež pa pada le zato, da vèasih mojo dušo umije.

Nekoè sem èakal smrt, da odreši me trpljenja,

sedaj pa cenim vse oblike svojega življenja.

Saj ne mislim, da sedaj v pravljici živim,

ker pravljica nikoli paè resnièna ni.

Jaz pa vsak dan z nasmehom se zbudim

niè veè tistega prièakovanja pekla ni.

Kar je bilo, naj nekje tam daleè zadaj bo,

sedaj živim za danes, naj mi danes bo lepo.

Kaj bo jutri, sploh ne vem, zagotovo pa nastopi dan,

in ko zveèer zaspim, vem, da ta moj dan ni bil zaman.
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Sedaj sam svojo zgodbo pišem, a življenja si pa ne lastim,

ni pa veè demonov v meni, ki so dajali mi obèutek, da trpim.

Teh demonov nisem znal pregnati, nisem veè vedel, kaj naj še storim,

sedaj pa so odšli kar sami, ker spoznal sem, da lahko brez njih živim.

Ne vem, ali dobro res vedno premagalo bo zlo,

verjamem pa, da ljubezen vedno na tem svetu bo.

Zadostuje že, èe sam sebe bom iskreno rad imel,

le tako spoznal ljudi bom, katerih bližine bom vesel.

Pa saj ob sebi že dolgo takšne jaz ljudi imam,

je pa bila potrebna nova pot, da to spoznam.

Za vsakogar je možno, da zjutraj odpre oèi in se dneva veseli,

èe pa že kdaj žalost pride, to ne pomeni, da nikjer veè sreèe ni.

Konèno sem stopil iz predora, ki sploh izhoda ni imel,

tudi, èe ni svetlobe, hodi le naprej in boš do luèi prispel.

Morda ni res, da upanje je tisto, ki zadnje v nas umre,

jaz ga nisem veè imel, pa danes življenje spet lepo je.

Ne verjemi, da je življenja konec, èe morda v tebi upanja nikjer ni veè,

bil sem tam in to poznam, pa sedaj živim življenje, ki postalo mi je všeè.
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SENCE V TEMI
19. 06. 2020

Pesmi

Zakaj vse te grozeèe sence na steni,

jih vidim, èeprav v popolni sem temi.

Vsako jutro sonce z neba moèno zasije,

a svetloba teh senc nikdar ne razbije.

Sem verjel, da v teh sencah si tudi ti,

sem te dolgo iskal, še danes te tam ni.

Morda pa je èas, da oèi svoje odprem

je trenutek prišel, da se vase zazrem.

Se naenkrat pogled na èisto nov svet odprl mi je,

kar prej v sencah je skrito bilo, sedaj vidno je vse.

Tudi tebe sedaj sem zagledal, saj tu bila vedno si ti,

pa nisem te videl, dokler nisem pregnal veène noèi.
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KAKšEN SVET
24. 06. 2020

Pesmi

Morda res veliko jaz pravil kršim,

morda jih moram, da lahko živim.

Nekoè sem že na robu stal in v globine sem strmel,

da se bom izvlekel iz teh brezen, nisem veè verjel.

Sedaj vèasih spet na robu brezna jaz stojim

a niè veè v te brezkonène globine ne strmim.

Kadar zdaj pogledam preko roba v globine te

vidim svet, ki sem zapustil ga in nasmehnem se.

Morda bom kdaj spet moral kršiti veliko teh pravil,

jih paè bom, zaradi svojeglavosti sem se sploh zbudil.
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Pa saj pravila napisal je nekdo, ki sploh me ne pozna,

ki sploh ne ve, kako zelo globoka brezna moja so bila.

Pazim, da res nikomur s kršenjem teh pravil škodil jaz ne bom,

imam pa svojo pot od zibelke do groba, da poišèem si svoj dom.

Me kdo zaradi tega ne bo nikoli veè pozdravil ali pa celo pogledal.

morda, a niè ni hudega, sedaj imam nekaj, kar nikoli ne bom prodal.

Ko sedaj preko roba v tisti svet pogledam, še vedno vidim tam ljudi,

èe je treba, prekršite vsa pravila, poišèite svet, kjer se res lahko živi.

Jaz v tistem svetu spodaj že dolgo nisem veè živel,

ko pa konèno sem se uprl, sem ponovno dihati zaèel.

Ne obžalujem veè, da tako dolgo sem tam spodaj bil,

a šele, ko sem zapustil tisti svet, sem ponovno se rodil.

Ko nikjer veè ni nièesar, vseeno hodi ti naprej.

tudi èe pred tabo niè ne obstaja, nikar nazaj ne glej.

Nauèi se spoèiti, kadar boš utrujen in misliš, da naprej ne gre,

nikdar pa ne obupaj, èe zmanjka ti moèi, nikar nazaj ne vrni se.

Verjemi, obstaja pot, èeprav sploh ne veš veè, kje si,

lahko jo najdeš, verjemi tudi, kadar nemogoèe se ti zdi.
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NEKOÈ IN NEKJE
21. 07. 2020

Pesmi

Iz leta v leto ponavlja se življenje,

vedno dnevu enak vsak moj je dan.

Nimam veè nièesar, samo trpljenje,

v množici ljudi sem še vedno sam.

Nekaj v meni žene me, da lažem si,

nekdo je v moji glavi, a to nisem jaz.

Resniènega življenja niè veè zame ni,

lepoto mojega sveta je odnesel èas.

Danes in kjerkoli

Naenkrat se luè pred mano je prižgala,

ni veè treba v popolni temi mi živeti.

Ta luè demone iz mene je pregnala,

sem sedaj celo nauèil se jaz leteti.
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Ni bilo dovolj, da sem razprostrl svoja krila,

preveè bremen preteklosti s seboj sem nosil.

Ko moja duša je te zablode konèno opustila,

dobil sem vse kar vsa leta zaman sem prosil.

Morda je spodaj pekel in zgoraj morda nebesa so,

mi ni veè pomembno, kje sem, ni pomembno kdaj.

Kamorkoli me moja pot pripelje, tam moj dom bo,

ne spodaj in ne zgoraj, tukaj našel sem svoj raj.
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KONÈNO NE RAZUMEM
23. 07. 202

Pesmi

Sem bil preprièan, da razumem svet, v katerem živim,

tako dolgo, dokler nisem spoznal, da zaradi tega trpim.

Se poskušal sem nauèiti, kaj pomeni živeti življenje,

vse kar tako sem odkril bilo je novo trpljenje.

Me tako strah je postalo, da sem bežati zaèel,

sem sebe zagledal, še preden na cilj sem prišel.

Mi beg ni uspel, padel v globoko sem brezno,

obup je prišel, nièesar nisem videl veè trezno.

Sem živel v zablodi, da to je življenje sedaj,

nisem napravil koraka, ne naprej ne nazaj.
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Ni me življenje ubilo, sem na koncu spoznal,

vse globoke rane sem v resnici sam si zadal.

Ko življenje konèno pogledal sem kot najveèji dar,

spoznal sem, da lahko grem naprej, èetudi sem star.

Zapustil sem brezno, zbral moèi in se proti soncu podal,

povzpel se v višave, da na koncu zgolj na tleh sem pristal.

Pa ni mi bilo žal, da mi ni uspelo priti visoko,

na tleh je vseeno bolje kot pa pasti globoko.

Danes vem, da sploh ne razumem tega sveta,

vem le, da vse kar za sreèo rabim lahko mi da.

Ni treba doseèi, kar zame drugi želijo,

svoje neuresnièljive želje naj sami živijo.

Jaz sedaj na tleh bom ostal, a to zame ni poraz.

sreèen sem, ker si upam pokazati svoj pravi obraz.

Ni me sram, od kod sem prišel in kje vse sem jaz bil,

preteklost je zadaj, jaz sem se konèno na novo rodil.
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POZDRAVLJENA SAMOTA
28. 07. 2020

Pesmi

Rad bi bil priljubljen in sprejet, naj me radi imajo vsi,

na koncu sem sam sebi tujec, ki samo pred sabo še beži.

Obupam in podam se v samoto, ker tako me strah je vseh ljudi,

kjer pa sem samo še bolj prestrašen, ker nikogar veè ob meni ni.

Pot za mano polna je bila preprek, ta pred mano se mi nemogoèa zdi,

tako zelo sem sam, da nobena pot nikoli veè me ne pripelje med ljudi.

O tem sem bil preprièan, dokler sam sebi konèno nisem si priznal,

da vedno sem samo jemal in si lastil, nikomur nièesar nisem dal.

Prepotoval velike sem razdalje, a sem na koncu vedno sebe sreèal,

strah me je bilo, kako naj živim sam s sabo, sem se ustavil in obupal.
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Življenje paè ni tekmovanje, kdo je boljši in kdo najbolj priljubljen bo,

èe za vsakega posebej nosil drug obraz bom, mi med ljudmi ne bo lepo.

A življenje ni samotna pot, preveè na tem svetu nas živi,

vedno vreden si ljubezni, ni važno, kje si bil, kdo in kakšen si.

Zato pozdravljena samota, konèno sam sebe bom lahko spoznal,

šele, ko sebe ljubil bom, iz te samote med ljudi se bom lahko podal.

Lahko v sebi nosim ves svoj svet, v katerem sreèno se lahko živi,

v zunanjem svetu pa samo sem košèek, ki svojega mesta si želi.

Ne zahtevaj od ljudi, da se spremenijo, kot je tebi všeè,

èe mora biti vse po tvoje, mesta za ta košèek nikjer ni veè.

Pokaži pravi svoj obraz, naj življenje vidi, da se ne bojiš,

šele, ko se ne skrivaš, na ljudi prijazne in iskrene naletiš.

Ko znajdeš se v samoti, lahko sam svoj si gospodar,

imaš življenje, ki samo je tvoje, to pa je najveèji dar.

Ne preklinjaj te samote, v kateri vèasih znajdemo se vsi,

nikoli nisi sam, s tabo vedno najveèji je zaveznik, to si ti.
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