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Nekega dne sta se spomnili, da bi 
bilo lepo, če bi kam šli za kakšno 
leto. V mislih sta imeli Indijo. Pa sta 
razprostrli zemljevid in ugotovili, da 
je poleg Indije Pakistan in da bosta 
šli še tja. Potem sta opazili še Tadži-
kistan, pa Uzbekistan, ja, pa pojdiva 
še tja. In nato še Rusija, no prav, pa 
pojdiva v Evropo, sta razpravljali. Ko 
se je postavilo vprašanje, kako, sta se 
spomnili motorjev. »Tako je bolj ro-
mantično,« sta prepričani, »lahko se 
ustaviva, kjer želiva.« Pred tem sta 
sicer potovali, a z nahrbtniki. »Juž-
na Koreja je polotok. Kamorkoli 
greš, moraš z letalom, zato se nama 
je zdela ideja potovanja po tleh su-
per. Pa še v Koreji nimamo mej, ker 
je edina meja s Severno Korejo za-
prta.  Ko sva prvič prečkali mejo 
peš, to je bilo med Rusijo in Ukra-
jino, sva jokali,« je razložila Chae. 
Na pot sta se pripravljali leto dni. 
Želeli sta dobiti sponzorje in sta raz-
poslali stotine pisem s ponudbami. 
»Skoraj nobeden ni odgovoril, tisti, 
ki so, so naju zavrnili. A nekaj se jih 
je kljub temu našlo, ki so nama po-
magali.« Motorje sta dobili od Hon-
de Koreja. Dobili sta tudi čelade in 
vso opremo za kampiranje, a nič de-
narja. Zato sta odprodali pravico do 
najema hiše. »V Koreji je tako, da 
moraš ob najemu plačati enoletni de-
pozit, za najino hišo je bilo to skoraj 
40.000 evrov,« razložita. »Trenutno 
sva torej brezdomki, imava samo dva 
motorja in šotor,« se zasmejita. 

Ko sta načrtovali pot, o tem ni-
sta govorili nikomur. Niti staršem. 
Tipi je staršem povedala tri dni 
pred potjo. »Bili so tako šokirani, H elenina diagnoza je shizo-

frena afektivna motnja, ker 
se že dolgo počuti odlično 

oziroma zdravo, pravijo zdravniki, 
da je njena bolezen v remisiji. Da 
je zares trdna, je dokaz tudi knjiga 
v angleščini, v kateri je »celotnemu 
svetu« spregovorila o svoji bolezni. 
O shizofreniji beremo le v intervjujih 
s psihiatri, težko pa najdete bolnika 
s to boleznijo, ki bo jasno in glasno 
govoril o svojih strahovih, preganja-
vicah, halucinacijah,« mi pripovedu-
je 38 let stara Helena, ki je magistri-
ca jezikovnih znanosti. Sproščeno in 
duhovito opisuje svoja bolna stanja 
in zgodbo nasploh. »Imela sem ob-
čutek, da mi je bivši fant vstavil čip v 
glavo in drugega v radiator, da bi me 
tako nadzoroval,« v smehu pripove-
duje. Pozneje je imela občutek, da je 
Jezus Kristus. Marsikaj je videla in 
slišala, a to je bilo seveda le v njeni 
glavi. Kljub temu so te slike in zvo-
ki v njej stopnjevali strah, tesnobo in 
nemoč. Postopno ni več mogla zati-
sniti očesa. Ob popolni izčrpanosti 
je tudi njen zdravnik – takrat je bila 
v Nemčiji na preddiplomskem izpo-
polnjevanju jezika – spoznal, da gre 
hudo zares; pred tem pa je menil, da 
je njena potrtost povezana s tujim 
okoljem in občutkom osamljenosti. 

»Z rešilcem so me odpeljali na zaprti 
oddelek, tam so me z močnimi po-
mirili spravili za silo k sebi.« Tudi to 
žalostno obdobje komentira z duho-
vitimi vložki: »Ko sem povedala, da 
sem iz Slovenije, so menili, da halu-
ciniram, saj je bila slišati moja nem-
ščina povsem pristno; šele potni list 
je bil dokaz, da vem, kaj govorim. 
Takrat sem si mislila, joj, kam sem 
prišla, nič mi ne verjamejo, kaj bo z 
menoj?« Prav mama njenega bivšega 
fanta je pomagala, da je posredoval 
direktor ljubljanske psihiatrične bol-
nišnice, in tako so jo lahko starši pri-
peljali v domovino.

Duhovnost – ali je to klicanje 
duhov? »Imela sem srečo, da so 
bila pri meni zdravila zelo učinkovi-
ta.« Seveda si je želela, da bi zmogla 
tudi brez njih ali jih vsaj zmanjšala. 
»V tistem času psihoterapija še ni 
bila priporočljiva za zdravljenje ozi-
roma lajšanje shizofrenije, zato sem 
iskala informacije, kako si še lahko 
pomagam. Takrat nisem imela poj-
ma o duhovnosti, in ko sem videla 
dva plakata – za duhovno univerzo 
in Rugljev program, sem se odločila 
za slednjega, češ, tega vodi zdravnik. 
Duhovnost sem si namreč razlagala 
predvsem kot klicanje duhov,« pri-

je prijela za roge
Shizofrenijo

Nasmejani Korejki bosta kmalu 
ponovno odrinili na pot.

da moj oče sploh ni rekel drugega 
kot v redu. Pričakovala sem, da bo 
kričal, pa je bil brez besed. Dal mi 
je staro spalno vrečo in vrečke za 
led, češ, vzemi, mogoče ti bo ko-
ristilo.« Chae je staršem povedala 
prej – dva tedna preden je odpoto-
vala. Tudi njeni starši so bili – in 
verjetno so še vedno – v šoku. Nato 
sta 7. avgusta 2011 vespi naložili na 
trajekt do Vladivostoka in začeli 
pot. 

licije. Predvidevata, da bosta nare-
dili okoli 150.000 kilometrov. Pišeta 
tudi blog na www.tipichae.com, a sta 
v zadnjem času bolj leni. Že nekaj te-
dnov nista objavili novic. Prepričani 
sta, da bosta po vrnitvi v Korejo iz-
dali knjigo, saj sta že dobili ponudbe. 
Vesta tudi, da bosta takrat spet začeli 
trdo delati. Tako kot vsi Korejci. A z 
mislijo na del sveta, ki jima bo ostal 
še za naslednjo pot: čakali ju bosta še 
Afrika in Amerika. 

Tekst: LIDIJA JEŽ, foto: IZTOK DIMC

Na ovitku knjige Balancing the Beast (Uravnoteži 
zver) je ime avtorice Helene Smole napisano z 
majhnimi črkami; v oči pa pade ime Peggy McColl, 
ki je kot pisateljica nekaj najbolj prodajanih knjig 
New York Timesa pospremila delo naše Helene 
Smole z besedami: »Avtorica se je odločila, da 
bo svojo usodo človeka s shizofrenijo obrnila v 
optimistično smer in tako motivirala tudi druge 
paciente s podobnimi težavami.« 

Male radosti potovanja z ve-
spo. V letu dni, kar sta na poti, se je 
nabralo že veliko zgodb. Motorja sta 
se jima resno pokvarila, ko so v Ru-
siji prodajali bencin, mešan z vodo. 
Tipi sicer zna nekaj malega popravi-
ti, a kljub vsemu sta ju morali pelja-
ti na servis. Ko sta šli na Nordcapp, 
ju je deset dni dan za dnem pral dež. 
Lani pozimi sta morali v Veliko Bri-
tanijo, da sta lahko obnovili šengen-
sko vizo. Poleg tega sta nekaj me-
secev še na črno delali v korejskem 
penzionu. »Kot sužnji sva bili,« se 
zasmejita. »Dvanajst evrov sva dobi-
li vsaka na dan, za deset ur dela. Le 
cigarete sva si lahko kupili. Delali pa 
sva vse od kuhanja, pranja, pospra-
vljanja ...« Kljub temu sta prihranili 
denar. Nič nista zapravljali, zato da 
sta potem lahko šli po Evropi in se 
vrnili nazaj v Ihan.

Toda pravita, da je bolj kot sama 
vožnja pot naporna psihološko. Se 
prepirata? »O, seveda, vsak dan!« se 
zasmejita. Ko se vozita, sta povezni z 
bluetoothom, kar je koristno, ker se 
lahko opozarjata na nevarnosti na 
cesti, a se tudi veliko prepirata. »Tipi 
mi je enkrat rekla, da me tri mesece 
noče videti,« se zasmeji Chae. 

To se bo lahko zgodilo čez tri leta, 
ko se bosta vrnili v Korejo. Sedaj 
se bosta počasi obrnili proti Azi-
ji. Najprej bosta šli na jug do Grči-
je, v Turčijo, Iran, do Kirgizistana, 
Turkmenistana, Pakistana, Indije in 
nato vzhodna Azija, Avstralija in na 
koncu še Kitajska. A bosta motorja 
poslali domov, ker po Kitajskem ni 
mogoče potovati z motorjem, razen 
če ne podkupuješ uradnikov in po-
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poveduje v smehu in doda, da jo je 
prav Rugljev program pripeljal do 
moža. »Na Ljubljanskem maratonu 
sem na sedmem kilometru zagledala 
pred seboj nekoga, ki me je neusta-
vljivo privlačil – pohitela sem do nje-
ga in prav brzdati sem se morala, da 
ga nisem kar takoj prosila za številko 
telefona. Že ob prvem stiku je bil ču-
dovit. Dogovorila sva se, da se vidiva 
na naslednjem maratonu. Vendar se 
je obema zdelo predolgo čakati tako 
dolgo, in ne da bi vedela drug za dru-
gega, sva se začela iskati. Ko sem do-
bila po pošti kuverto z znakom dr. 
Ruglja, sem pomislila, da so me vr-
gli iz programa – toda v pismu je bila 
Domnova telefonska številka. Pred-
no sem jaz našla njega, je on našel 
mene. Poslan mi je kot angel.«

 
Navdih je prihajal v anglešči-
ni. Helena je doma iz Ponikev bli-
zu Štanjela, iz vasi, kjer je doma 
tudi Ciril Zlobec. Ko naj bi šla v 
tretji letnik jezikovne gimnazije v 
Sežani, je bila v Sloveniji prvič uve-
dena možnost mednarodne matu-
re. In tako je Helena dve leti hodila 
na bežigrajsko gimnazijo. Pouk je 
potekal v angleščini in tudi v pro-
stem času so se dijaki med seboj 
pogosto pogovarjali kar v tem jezi-

ku. Za študij si je izbrala nemščino 
in novinarstvo. Ob koncu študija 
pa je zbolela. V knjigi je sicer za-
pisala, da je bolezen prinesla s se-
boj v Nemčijo kot težak kovček, 
ki se je šele tam odprl. »V spomi-
nu imam iz tistega obdobja nekaj 
lukenj. Vem, da sem si čez pižamo 
nadela plašč in do onemoglosti ta-
vala po nočnih ulicah – ne da bi ve-
dela, kje sem hodila in kako sem se 
znašla spet v študentski sobi. Za-
spati pa nisem mogla.« Pravi, da so 
strahovi, ki so se stopnjevali, pri tej 
bolezni najhujši; huda je tudi sti-
gma, ki spremlja shizofrenijo. Ko 
si je doma postopno opomogla, 
se je zaposlila in kmalu po poroki 
tudi zanosila. Toda po spontanem 
splavu je dobila še hudo vnetje ma-
ternice in znašla se je v bolnišnici. 
»Takrat sem se odločila, da bom 
pustila službo. Čutila sem, da je 
končan del mojega življenja in da 
lahko začnem na novo. Da moram 
pisati ... prvi stavki so prišli na pa-

pir v angleščini, in ko sem jih ho-
tela prevesti v slovenščino, navdiha 
ni bilo več.« 

Vesolje mi je veliko dalo. Za 
to, da je Helena izdala knjigo, sta z 
možem odprla samostojno podjetni-
štvo. Dela sta se lotila načrtno, štu-
diozno. Domen ji je prinesel knjigo o 
založništvu in skupaj sta jo preštudi-
rala – tako kot nekaj najbolj branih 
ameriških knjig o zdravljenju in do-
jemanju bolezni. Usmeritve so bile 
jasne, najuspešnejši so lahkotni zapi-
si o resnih stanjih; najboljša motiva-
cija je humor. Duhovitosti Heleni ne 
manjka; to, kar je nekoč doživljala 
kot grozo in obup, je v knjigi opisano 
zanimivo, provokativno, zabavno. 
Predvsem pa s pogumom, toplino in 
modrostjo, kot je med drugim pou-
darila tudi psihiatrinja, ki je napisala 
recenzijo za ovitek knjige. Ta je na-
menjena predvsem ljudem, ki potre-
bujejo pomoč, kakršno je potrebo-
vala tudi Helena. Poudarja, da nje-
na knjiga ni recept, je pa lahko nav-
dih. »Vesolje mi je veliko dalo, imela 
sem zelo lepo otroštvo, imam krasne 
starše in brata, imam nekaj talen-
tov in čudovitega moža. Ne morem 
pa samo jemati, želim tudi dajati.« 
Čutila je, da mora glasno spregovo-
riti o shizofreniji, ki ni bavbav. Ker 

jo strahovi in stigma le še pogla-
bljajo, se je nujno izpostaviti 

in povedati svojo zgodbo. 
»Ko spregovoriš, strah iz-
gine in si osvobojen. O 
svojih duševnih boleznih 
so že javno spregovorili 
tudi Mel Gibson, Jodie 
Foster, Catherine Zeta 
Jones.« 

Velika pomoč tibetan-
ske masaže. V tej knjigi je 

opisano vse – brez zadržkov, brez 
skrivalnic – tudi glede tega, kako si 
je prilagajala terapijo. Govori tudi o 
alternativnih pristopih in kar mal-
ce strah jo je bilo, kaj bodo o tem 
rekli psihiatri. Toda spet so bila na 
vrsti srečna naključja in razume-
vanje. »Med drugim redno vadim 
jogo, izvajam tudi vaje in meditacije 
po sistemu Phyllis Krystal. Za bole-
zen pa mi je veliko pomagala tibe-
tanska masaža. Pomoč na energij-
ski ravni je za te bolezni, po mojih 
izkušnjah, zelo dragocena. Še zlasti, 
ker slikanje glave, EEG, ni pokaza-
lo posebnosti niti takrat, kadar sem 
imela močne shizofrene simptome.« 
Masaža, o kateri govori Helena, je 
natančno določena za zmanjševa-
nje energije »rlung«. V tibetanski 
medicini velja, da ima človek tri vr-
ste energije, poleg omenjene še bad-
-kan in tri-pa. Tibetanski zdravnik 
dr. Tsultrim Kalsang je pri Heleni 
ugotovil višek »rlunga«, kar pomeni, 
da je preveč »naspidirana«. (Helena 
pravi, da ta slengovski izraz zajame 

vzrok za višek te energije). To pa je 
tudi pogosta »slabost« zahodnjakov. 
Dr. Tsultrim Kalsang je naučil nje-
nega moža, kako masirati določene 
točke na hrbtu z nekaj centimetrov 
velikimi culicami, napolnjenimi z 
muškatom in namočenimi v segreto 
sezamovo olje. 

Tako je Helena deležna blagodej-
ne in učinkovite pomoči. Blagodej-
no pa ji denejo tudi kuhanje, razisko-
vanje zdrave hrane, pohodi, narava 
sploh in tudi ples. Pravi, da pleše 
tako divje, da je najbolje, če se zavrti 
kar sama, saj sicer pohodi soplesal-
ca. Plesala je od nekdaj rada, rada 
pa je tudi pisala; njena otroška želja, 
biti pisateljica, se ji izpolnjuje tudi s 
pisanjem na blogu (http://www.he-
lenasmole.com/), kjer objavlja svoje 
razmišljanja in izkušnje. 

Psihiatrinja  
o Helenini knjigi

»Pri vaši knjigi me je nagovorilo  
več stvari: 
¶ iskrena osebna izpoved, ki pa 
hkrati ne razgali preveč; 
¶ humor in toplina, ki vejeta iz 
knjige; 
¶ treznost in modrost, s katero 
presojate svojo izkušnjo duševne 
motnje; 
¶ zelo uravnotežen pogled na 
zdravila in druge načine zdravljenja; 
¶ koliko dela in vztrajnosti je 
potrebno za spremembe! Jasno 
ste pokazali, da za doseganje 
sprememb ni dovolj le branje knjig 
za samopomoč, ampak je treba 
vložiti veliko napora; 
¶ všeč mi je bilo tudi, kako ste 
opisali odnos s psihiatrinjo (se 
strinjam z vašo opredelitvijo 
»winning combination«); 
¶ zavedanje, kako ključen v 
življenju, je dober intimen odnos, 
kot ga imata vidva z možem (in je 
pravzaprav milost); 
¶ ob branju knjige sem si zaželela, 
da bi jo brali tudi moji pacienti; 
¶ navdihujoča pa je bila tudi zame 
osebno, mogoče predvsem zaradi 
razpoloženja, da se lahko vsaka še 
tako težka stvar obrne v dobro. 
Čestitam vam za pogum!«

Alenka Helena Petek, 
dr. med., spec. psihiater

 
Zakaj 

se o duševni 
bolezni ne 

pogovarjamo 
tako kot  
o angini? 

je prijela za roge
Shizofrenijo

»Če je Bipolarna 
motnja za telebane 

enciklopedija 
bipolarne motnje, 

potem je knjiga 
Helene Smole 

prvoosebna 
izpoved uspešnega 

medicinskega 
primera,« pravi 

prof. dr. Rok 
Tavčar, vodja Enote 

za rehabilitacijo 
v Univerzitetni 

psihiatrični kliniki v 
Ljubljani

Prihodnost knjige  v slovenskem 
jeziku še ni določena, pravi 
Helena Smole. Seveda ni 
vprašanje prevod, ampak denar. 
Zato si želi poiskati domačo 
založbo, sicer bo morala denar 
zbrati sama. Od teh dveh 
možnosti je odvisno, kdaj bo 
knjiga Balancing the Beast – 
Uravnoteži zver izšla tudi  
v slovenščini. 


