različnih oblik pisnega izražanje in reagiranja na dogodke in ooživetja. Tu s j
predstavitve, izpovedi, odlomek iz "romana mojega življenja", " m o j e najgloblje
doživljanje v življenju", notranji dialog, spisi s posebnimi temami (npr. o spolnem življenju), dnevniki, dnevniške delavnice, intenzivni dnevnik, tedniki, mesečniki, razmišljanja, komentarji, pripombe h komentarjem, utrinki in u t r i n k i
utrinkov. Ti ljudje delajo, se mučijo, si prizadevajo, doživljajo vzpone in padce,
se ljubijo in sovražijo. In o vsem pišejo, pišejo, dobro pišejo, in pretresljivo.
Vsak prispevek komentira terapevt, ali pa se nanj odzovejo drugi člani, včasih
komentirajo komentar in se jim utrnejo misli ob utrinku utrinkov. To so povratna sporočila na kvadrat.
V teh spisih je življenje. Tega ni mogoče zanikati. In ni mogoče zanikati, da so
se t i ljudje vzpeli iz brezna zasvojenosti in otopelosti do doživljajske raznolikosti
in globine. O tem pričajo njihovi spisi.
- A l i ni lepo, če je človek v globokem stiku z vsem, kar ga obdaja? Da zna obč u t i t i lepote gora, da zna ceniti posledice napora tekanja, da lahko logično
razmišlja, da zna ceniti kulturne dobrine, skratka, da zna živeti.
- Skupina, klub, otroka, mož, prevzgojna sredstva, vse to mi je pomagalo iskati
notranjo moč. Nekega dne sem se zavedla, da živimo tako lepo, kot si nikoli
ne bi mogla predstavljati.
- To spremembo v meni, čeprav se morda zdi majhna, občutim kot nekaj v e l i kega, jo globoko doživljam.
- Kar doživljam danes, je nespoznavno, neprimerljivo z nekdanjim. Kaj vem zakaj, toda dan je postal svetlejši, jutro bolj prelestno.
- Lažji sem za vse, kar sem spravil na papir, med ljudi. Našel sem tudi pot v
bodočnost in zato me navdaja še z večjim veseljem do dela.
To je le nekaj naključnih odlomkov iz spisov. Lahko bi našli bolj vznesene pa t u di bolj kritične. A \^si so nekako nalezljivi; ko jih bereš, te zamika, da bi tudi
sam pisal dnevnik, utrinke, da bi p r i t r d i l neulovljive trenutke in misli, življenje,
ki odteka... Niso sentimentalnost, so resno delo s seboj - terapija.
Kakšen kontrast med tem, kar se počne v tej skupnosti, in t i s t i m , kar sem zaslutil iz pripovedovanja svojega študenta. Na eni strani mrtvilo v splošno
zadovoljstvo, na drugi napor, življenje in zavidljivi dosežki. Gotovo je vrsta s t r o kovnih vprašanj, ki so še odprta, kot povsod so najbrž tudi tu napake in slepe
ulice, prenagljenost in pretirana zagnanost; o tem se bodo pač prerekali strokovnjaki. Nihče pa ne more reči, da ni v tej terapevtski skupnosti vse, kar se dogaja, bogato dokumentirano, razvidno in tako dostopno za vsakršno k r i t i k o . To pa
je osnovni pogoj strokovnega dela, ki je vedno kolektivni posel. Nobena stroka
se ne more razvijati tam, kjer ni sledov...
Blaž Mesec
P G P R A v' E K
V prikaz knjige Simone de Beauvoir Starost v Socialnem delu 1/87 se je prikradla drobna napaka, ki je ni zagrešila avtorica prikaza in ki je tudi avtorica knjige
ne bi bila vesela. Simone de Beauvoir se je rodila leta 1908 in ne leta 1900. Uredništvo.

