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ნატეხები

BrokenPieces

es wigni Cemze da Tqvenzea, Cvenzea - vinc ase gamovirCeviT sazogadoebisgan. 
minda warmogidginoT da gagacnoT Cemi daavadeba, Cemi diagnozi _ Sizofrenia. 

This book is about myself. My name is Different. I have a mental disorder. I 
want to introduce my disease to you and let you know, that you are not alone. 
We could start the next chapter together if we learn from yesterday and if we 
try to live for today, tomorrow will bring the hope. 
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სერვისში ჩართულ მოხალისეებს.
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მე გავჩნდი და დავიბადე სულით და სხეულით.
დღესცოცხალივარ.ჩემისახელისაზოგადოადა
კრებითი.ქალიცშეიძლებავიყო,კაციცდამოზარ
დიც…ვცხოვრობ ყველგან, სხვადასხვა კონტინენ
ტებზე, ქვეყნებსა და რეგიონებში, სხვადასხვა რა
სებსადანაციონალობებსმივეკუთვნები,სხვადასხვა
ენაზე ვლაპარაკობ, საზოგადოების სხვადასხვა
ფენას განვეკუთვნები…ზოგჯერმდიდარი ვარდა
ზოგჯერღარიბი,გენიოსიცხშირადვარდაგონებ
რივადშეზღუდულიც,განათლებულიცდაგაუნათ
ლებელიც,ზოგჯერკინოვარსკვლავივარდაზოგ
ჯერ მაწანწალა... მაგრამ ყოველთვის მე ვარ, მე
ჩემივინაობით,სახითადახასიათით;ჩემიროლი
ყოველთვისგანსაზღვრულიაამცხოვრებაში, ჩემი
მოწოდებადამისიაკიგამოკვეთილი...მევერავინ
ჩამანაცვლებსდავერცჩემსცხოვრებასიცხოვრებს
ვინმეჩემსნაცვლად.ჩემიცხოვრებისგზამხოლოდ
ჩემია,დაისმხოლოდმეშემიძლია,გავიარო.

მეც,როგორცყველა,ზოგჯერჯანმრთელივარდა
ზოგჯერარა.როცაავადვხდები,ვიცი,რომჩემი
სხეულისრომელიღაცნაწილიდაზიანდა(ანთავი
ანგულიანკბილი)...დაზიანებასტკივილითვიგებ
და ტკივილის გასაყუჩებლად ექიმს ვეძებ, რომე
ლიც,გააჩნიარამაწუხებს,იმისმიხედვითხანკარ
დიოლოგია, ხან ონკოლოგი, ხანაც  სტომატო
ლოგი…მევიციდავიცნობჩემსსხეულს,მისდიდ
ნაწილსსარკეშივხედავყოველდღე…ვიცი,რომ
სუსტია და მოკვდავი. ვიცი, რომ შეიძლება ავად
გახდესდაიმკურნალოს.მაგრამთითქმისსულარ
ვიცნობჩემსუხილავნაწილს,ჩემსულს.მითუფ
რო,სულვერწარმომიდგენია,როგორშეიძლება
ესუხილავინაწილიჯერავადგახდესდამერეიმ
კურნალოსკიდეც.დაროცაესხდება,როცაჩემი
სულიხდებაავად,მოულოდნელობისგანისევიბ
ნევიდავიკარგები,შველასაცარვითხოვ,რადგან

არც კი ვიცი, რომ შველა მჭირდება და ასე გზა
კვალ აბნეული ვიწყებ ხეტიალს. თუ შემთხვევით
ავადმყოფობარაიმეტრავმისშემდეგდაიწყო,კი
დევარაუშავს,რაღაცახსნასმაინცმოუძებნი,მაგ
რამ უფრო ხშირად არავითარი წინაპირობა არა
აქვს,რაცკიდევუფროამძიმებსჩემსისედაცმძიმე
მდგომარეობას.დასაწყისიცარასოდესერთნაირი
არ არის: შეიძლება ხმებით დაიწყოს, შეიძლება
ფიქრით, შეიძლებაა შეგრძნებით ან საქციელით,
როგორც წესი, საკუთარი თავის არატიპიური გა
მოხატულებით.ყველაზეუცნაურიკიისარის,რომ
არცერთი ამათგანი  არც ხმა, არც ფიქრი, არც
ემოცია, არც საქციელი, თითქოს შენი არ არის.
საიდანღაც ჩნდება, შენგან დამოუკიდებლად, შე
მოდისშენშიდაიწყებსშენსმართვას,სულცოტა
ხანშიკისრულიადგაკონტროლებს.ამანშეიძლე
ბამართლაგაგაგიჟოს.ყოველდღიურადხვდები,
როგორ გაკლდება ძალა, თანდათანობით რო
გორკარგავთავისუფალნებას,როგორშედიხარ
ამ უხილავი ძალების მორჩილებაში და როგორ
ხდები მათი ტუსაღი. სრულიად გამოუცდელიდა
მოუმზადებელი,თავიდანთითქოსრაღაცწინააღ
მდეგობას უწევ, რომ როგორმე დაუსხლტე და
დაუძვრემათკლანჭებს;ყველახერხსმიმართავ,
რაცთავშიმოგდის,ეძალებიალკოჰოლსადაწამ
ლებს,რომროგორმეცოტამაინციგრძნოშეღა
ვათიამსაშინელიზეწოლისგან..თავიდანთითქოს
ამართლებს კიდევაცთავის მომძინარება, მაგრამ
ძალიან მოკლე ხანში მდგომარეობა უარესდება.
მერეკი, საშიში ხდებადამერეკიდევუფროსა
შიში,როცა უცნაური გამომეტყველებით შემოგხე
დავენდაროგორცუუკვეარათავისიანს,ისეგეტ
ყვიან, რომ შენ ფსიქიკურად დაავადებული ხარ
დაშენიდიაგნოზიშიზოფრენიაა.შენკი,ამდროს
სრულიადვერხვდებისაკუთარავადმყოფობასდა
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I was born as a human being (body and soul). Now 
I exist.  My name is Different.  Sometimes I’m male, 
and sometimes I’m female.  I live worldwide, in dif-
ferent countries and different regions. I belong to 
different races and different nationalities. I’m from 
different societies and my background is different… 
But I’m always a person. I’m always an individual 
and I always have my specific vocation or mission in 
life. I cannot be replaced, nor can my life be repeat-
ed. My task is unique and I live my own life. 

Sometimes I’m healthy, but sometimes I’m sick. 
When I’m sick: there is something wrong with dif-
ferent parts of my body; it could be heart or lungs, 
joints or teeth… It hurts regardless. Dependent on 
my ache, I choose different doctors to fix the pain. 
More or less, I know my body; I’m familiar with my 
visible parts. I know they are fragile & mortal and 
they could be sick and be treated. But I barely know 
my invisible second part – my soul, and I definitely 
don’t know that it could be sick too. When it hap-
pens, I feel totally lost, I don’t know how it is possi-
ble to treat or fix that invisible part of mine.   

Usually it starts out of the blue (sometimes after 
some kind of trauma), has different forms and ap-
pears in different shapes.  It could be a voice or 
thought; it could be an emotion or a behavior... 
They come from somewhere, take over and manip-
ulate me. None of those are mine, neither thoughts, 
voices, nor behaviors… Those nagging little voic-
es inside of me are so annoying; they really could 
make you crazy. If you ever heard or felt that way, 
you know what I’m talking about. At first you fight 
back, or try to escape from it, using all possible 
ways, whatever first comes to your mind (alcohol, 
drugs…). It does help for a short time, but after a 

while, it becomes worse… It is scary, and it be-
comes even scarier when you are told, that you 
are mentally ill and your diagnosis is Schizophrenia. 
The worst part is that, your definition of sickness is 
totally different. You don’t feel yourself ill and obvi-
ously you don’t want to be treated… Someone or 
something twists your mind and you are told that 
you are the one who needs the treatment? It sounds 
so unfair. At that time you don’t know yet that it is a 
lost cause already and eventually, you’ll sign the pa-
per where you’ll admit that you are sick and insane. 
Since you could not prove it wrong, anger, desper-
ation and loneliness will take advantage of you and 
will make you their prisoner. Eventually you’ll ask for 
help. And help will come as soon as you ask.  The 
first good thing what help does, gives you informa-
tion and explains, that for example mental illness is 
like a physical illnesses and more than 60 million 
Americans have it in any given year. Mental illness 
affects one in four adults and one in five children 
and very few people however actually seek treat-
ment. The stigma associated with mental illness is 
still the biggest barrier that prevents people from 
getting treatment and adhering to it. Mental disorder 
is a disease of the brain that causes mild to severe 
disturbances in thought, emotion, behavior… result-
ing in inability to cope with life’s ordinary demands 
and routines. There are more than 200 classified 
forms of mental illness. Some of the more common 
disorders are: depression, bipolar disorder, demen-
tia, schizophrenia and anxiety disorders. Symptoms 
may include changes in moods, personality, person-
al habits and/or social withdrawal… 

Such information already gives you a hope: you are 
not alone and you could feel better. 
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სრულებითარგრძნობთავსავად(ტრადიციული
გაგებით,არცტკივილიადაარცწუხილი),შესაბა
მისად, არც მკურნალობის საჭიროება გესმის და
მხოლოდთავიგეცოდება.ანკიროგორარუნდა
გეცოდებოდეს?ჯერ,გარედანშემოსული,რაღაც
საშინელიძალაიწყებსშენითმანიპულირებასდა
მერეამბობენ,რომსამკურნალოხარ…ამაზემეტი
უსამართლობასადგაგონილა?

ამდროსშენჯერკიდევარიცი,რომდიაგნოზიც
უკვედასმულიადაგანაჩენიცგამოტანილი.ძალიან
მალეთავადვე მოაწერ ხელს შენთვის სპეციალუ
რადდანიშნულიაუცილებელიმკურნალობისდო
კუმენტს.. ამის მერე ხდება ზუსტად ის, რაც უნდა
მოხდეს...საშინლადბრაზდები,რადგანცდილობ,
რომვიღაცასშეასმინოდაგააგებინოშენირეალუ
რიმდგომარეობა,შენიკიარავისესმის,რაცკიდევ
უფრო მეტად უფრო აგრესიულს გხდის, ზოგჯერ
კაცთმოძულესაცკი;ესკიუკვეთავისთავადყოველ
გვარშანსსგიკარგავს,ვინმესრამეაუხსნადაგაა
გებინო.ამისგამოსაშინელიმარტოობისგრძნობა
შემოდისდაისადგურებსშენში...მარტოობასუიმე
დობაემატებადაბოლოსსრულიაპათიითმთავ
რდება... არსებობა აზრს კარგავსდა ყველაფერი
სულერთი ხდება. მხოლოდ ერთადერთი კითხვა
გიტრიალებსთავში:ღირსკიცხოვრებასაერთოდ?
სანამამკითხვასპასუხსგავცემდი,რატომღაცფიქ
რმაწარსულისკენწამიღოდაიმავადმყოფობების
დაპრობლემებისგახსენებადავიწყე,რაცკიოდეს
მეგადამიტანია,ხანმტკივანიკბილითგამახსენდა
ჩემითავიდახანმოწამლულიმუცლით...მოზარ
დობაში გაკეთებული ბრმა ნაწლავის ოპერაციაც
გავიხსენე...მერეერთხელსაშინელიგრიპიმქონ
დამაღალისიცხეებით,მგონიფილტვებისანთებით
გამირთულდა,მოკლედსაავადმყოფოშიამოვყავი
თავი...დაუცებიმასაცმივხვდი,რომისგაფუჭებუ

ლიკბილი,რომელიცასემაწუხებდა,ჩემიამოსა
ღები გახდა, რადგან კბილი მე მტკიოდა და არა
დედაჩემს.ბრმანაწლავისოპერაციაზეცმარტოშე
მიყვანესდაფილტვებისანთებისდროსნემსებსაც
მარტომემიკეთებდნენ....მერესხვაპრობლემებიც
გამახსენდა, ავადმყოფობის გარდა და მივხვდი,
რომ ყოველთვის მარტო ვიყავი თურმე ჩემ ტკი
ვილთანდარჩენილი,ყოველთვისმარტომტკიოდა
ჩემისატკივარიდაყოველთვისმარტოვუძღვებო
დიჩემსპრობლემებს.ამფიქრმაცოტაგამომაცოც
ხლა; აბა, ეხლა რა დამემართა, რამ გამაბრაზა,
უიმედობაშირამ ჩამაგდომეთქი... არაფერია ისე
თი,რაცაქამდეარგამომიცდიადარასაცვერმო
ვერევი...მაგრამრატომღაცამჯერზეყველაფერი
საოცრადრთულიმეჩვენა,ბევრადუფრორთული,
ვიდრე აქამდე. არადა ისიც გამახსენდა, როგორ
ვიღებდიგადაწყვეტილებებს,როგორვიცოდი,რა
იქნებოდაუფროსწორიდაკარგიჩემთვისიმარ
სებულსიტუაციაში.ამაშისაკუთარიგამოცდილება
მეხმარებოდა.ესჩემიცხოვრებისგზაიყო,ჩემიგა
სავლელიგზადა არა  სხვისი. ჩემს გადაწყვეტი
ლებებზემევიყავიპასუხისმგებელიდაარჩევანსაც
მევაკეთებდი.ახლაკიისეთიგრძნობამაქვს,თით
ქოსსაიდანღაცგამორთულივარ,თითქოსნიადა
გიმაქვსგამოცლილი,რასაცარუნდავფიქრობდე,
ჩემივეფიქრშიეჭვიმეპარება,ყველაჩემსსიტყვას
ნეგატიურიმნიშვნელობააქვს,არცერთიჩემიემო
ციასტაბილურიარარის.საყრდენიარამაქვს,სრუ
ლიადდაკარგულიმაქვსორიენტაციადავდგავარ
ასე,თითქოსტრიალმინდორშინირწამხდარიდა
წარმოდგენაარამაქვსანსადმივდივარანრაგზას
უნდადავადგე,რავქნა?პასუხი,თვითგადარჩენის
ინსტიქტმაამომძახა,შველაგჭირდება,მარტოშენ
ამასვერმოერევი...მაშველიითხოვე...
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toward certain aspects of our environment:

1. Things that we do not understand frighten 
us; 

2. We are calmed by familiarity; 

3. We are anxious in the face of uncertainty;

4. We are depressed by our losses;

It seems that all my reactions were normal so far. I 
was scared, because I could not understand what 
was happening to me. I could not stay calm, because 
it was impossible to ignore those strange voices. I 
was anxious, because I was uncertain, and I was 
depressed, because I lost my previous life, which 
never will be the same again. Before I asked for help 
and knew nothing, it must be understandable, that 
I intuitively tried all the means to calm myself, us-
ing all reachable substances. Actually what I found 
out later, there are many chemical substances that 
have the power to alter this relationship between the 
environment and feelings. Historically, most of the 
mind-altering substances were plant products that 
were widely available and self-administered. Opium 
was used in Asia, tobacco- in America, and the al-
cohol- throughout the world. When substances are 
administered in a formal manner, they are called 
drugs, and the study of the effects of these drugs on 
mood and behavior defines the field of Psychophar-
macology. Today, hundreds of different drugs are 
known that changes behavior. Some of these have 
been borrowed directly from folk medicine those 
maybe centuries old, others have been discovered 
by accident, to treat one malady, and it ended up 
being effective for some totally different problem. 
Although important contributions have been made 
from both of these sources, the vast majority of the 

Hidden Myself and Hidden Words

I started to think how to do it, how to get better.  
It may surprise you, but I started with words, as I 
believe, that words could solve my puzzle.    My 
diagnosis is… but wait… What does the word “di-
agnosis” mean? It derives from the Greek origin – 
“gnosos” – that means “meaning” and the way of 
knowing. You see it is not accidental that the knowl-
edge and meaning are the keys of the locked door, 
with people like me stuck in front of it.  My diagnosis 
is Schizophrenia. The word “schizophrenia “comes 
from the Greek roots also, schizo (split) and phrene 
(mind), the word describes the fragmented thinking 
of people with the disorder. But the illness itself is 
generally believed to have accompanied mankind 
through its history. Written documents that identify 
Schizophrenia can be traced to the ancient Egypt, as 
far back as the second millennium B.C. Depression 
and the other symptoms of Schizophrenia, including 
thought disturbances, are described in detail in the 
book “Book of Hearts” (the heart and the mind have 
been synonymous in ancient Egypt).  However, the 
disease first was identified as a discrete mental ill-
ness by German psychiatrist Emile Kraepelin and 
Swiss psychiatrist Eugen Bleuler. The definition of 
Schizophrenia has continued to change, as scien-
tist attempt to more accurately delineate the differ-
ent types of mental diseases. Without knowing the 
exact causes of this disease, scientists base their 
classifications on the observation of the symptoms 
that tend to occur together. It becomes even more 
interesting… Just the fact, that scientists don’t know 
the exact cause of the disease and they work blind, 
that explains why I was so scared and anxious. The 
human experience is characterized by our feelings 
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modern drugs have been developed through sys-
tematic research on the relationships among drugs, 
behavior, and the underlying chemistry of the brain.  
It is very helpful information also, because if my 
“so-called disease” is a result of my brain damage, 
or it is a side effect of my damaged brain, I could 
use one of those hundred drugs as my treatment. 
That part, I do understand very clearly, because it 
is pretty much similar to any physical treatment. But 
somehow I think that it should be some other treat-
ment besides drugs. Medications would be a quick 
fix and they may even work in a long term, but even 
if they work, it may not be enough, because it is not 
an ordinary disease and it is not a regular physical 
pain. 

Talking Cure or Soul Healing  

I have done a little research and as I hoped, the 
other treatment does exist- Psychotherapy or in 
other words - soul healing (“Psyche”-breath, spir-

it, soul; “terapia”-healing). Unlike other disciplines, 
Psychotherapy is a long learning & treatment pro-
cess, complex of curative mechanisms of change. 
Psychotherapy or “Talk Therapy” is a way to treat 
people with psychological and mental disorders by 
giving them tools to deal with stress and crisis, un-
healthy thoughts and behaviors; teaching strategies 
and techniques to help themselves by talking, ex-
pressing, criticizing, acknowledging, admitting, real-
izing. I think those are the exact tools I could use to 
deal with my problems and help myself.  But first, 
let me repeat 3 major words of Ancient Greek origin 
what I have just learned: 

1. Diagnosis – meaning and way of knowing;

2. Schizophrenia – schizo (split) and phrene 
(mind);

3. Psychotherapy – psyche (breath, spirit, soul) 
therapia – (healing);

So far, so good… Now what is crisis? Crisis ap-
pears to be the same exact condition, what I just 
went through, when I completely lost my sense of 
direction and I could not fit my life into anything. The 
word crisis in German language means “shut-door 
panic” and it literally describes my fear of being on 
the wrong side of closing gate. There is no way to 
explain why it was so scary, or what was wrong on 
the other side of the gate, but I remember that it 
was one of the worst feelings I ever had.

What is stress? Stress is a Latin term for struggle 
and French term for – force. Stress is the state of 
mental or emotional strain or tension resulting from 
adverse or very demanding circumstances. Stress 
is the condition when your wishes, emotions and 
ideas are in conflict. Stress is a reaction to danger.
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აპათია,მოტივაციისადაინტერესებისნაკლებობა,
სოციალური იზოლაცია. ამ სიმპტომებს ნეგატიურ
სიმპტომებს უწოდებენ. მესამე ფაზაში, რომელიც
შეიძლებაწლებიგაგრძელდეს,ხშირადვითარდე
ბაგამწვავებები,რომელიც,როგორცწესი,დამატე
ბითინტერვენციასსაჭიროებს.პირველიეპიზოდის
შემდეგ,შემთხვევათა14%20%შიგამოსავალიშე
საძლოა იყოს სრული ანთითქმის სრული გამო
ჯანმრთელება. გამწვავება შეიძლება გამოწვეული
იყოსსხვადასხვასტრესით,სოციალურიპრობლე
მებითანიზოლაციით.ზოგჯერგამოჯანმრთელება
სპონტანურად ხდება, რაც, შესაძლოა, პაციენტის
პიროვნულრესურსებსუკავშირდებოდეს.

ეს ინფორმაცია ძალიან მომეხმარა. ჯერ ერთი,
აღმოჩნდა, რომ მარტო არა ვარ და თურმე ძა
ლიან ბევრნი ვართ, არც შიზოფრენიაა განაჩენი,
არცავადმყოფობაუსაშველოდამკურნალობაც
არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომთავს სრულე
ბითაცარვგრძნობავად,მაინცმინდა,უკეთვიყო
დაჩემიძველიცხოვრებადავიბრუნო.თუმცა,სად
ღაცგულისსიღრმეშივიცი,რომჩემიგამოცდილე
ბითუკანმიბრუნებაშეუძლებელია.იმასაცვხვდები,
რომგანსხვავებულივარდაიმასაც,რომგანსხვა
ვებულიცხოვრებამელოდება.ამიტომ,რაცუფრო
ადრე მოვერგები ჩემს განსხვავებულ ცხოვრებას,
მითუკეთესიიქნებაჩემთვის.მოსარგებადკიოსტა
ტობამჭირდება.ოსტატობისთვისცოდნა,ცოდნის
თვისკისწავლა.



ითხოვედა მოგეცემაო, ნათქვამიადადახმარება
მართლაცმოდის.მოდისდაუყოვნებლადდათან
გზადაგზაყველაფერსგიხსნის,რაზეცაქამდეწარ
მოდგენაარგქონდა.მაგალითად,იმას,რომფსი
ქიკური ავადმყოფობით, ზუსტად ისევე, როგორც
ნებისმიერი ფიზიკურით, ყოველწლიურად ავად
დება მილიონობით ადამიანი და აქედან ძალიან
ცოტათუმიმართავსდახმარებას,რადგანამდაა
ვადებასთანასოცირებულისტიგმაჯერკიდევუდი
დესიბარიერია,რომელიცაბრკოლებსადამიანებს
მიიღონ შესაფერისი მკურნალობა. შიზოფრენია
წარმოადგენსფსიქიატრიულდაავადებას,რომელ
საცახასიათებსაზროვნებისადააღქმისძირეული
დარღვევებიშეუსაბამოემოციურირეაგირებით.ში
ზოფრენიით დაავადებულ ცალკეულ პიროვნებას
აღენიშნება სიმპტომთა უნიკალური კომბინაცია,
რომლისჩამოყალიბებაზეგავლენასკონკრეტული
გარემოახდენს.

შიზოფრენია „პროდრომული“ პერიოდით იწყება,
რომელსაც ახასიათებს პიროვნების ფუნქციონი
რებისგაუარესება.ამპერიოდისსიმპტომებიშეიძ
ლებამოიცავდესმეხსიერებისადაკონცენტრაციის
პრობლემებს,სოციალურიზოლაციას,უცნაურქცე
ვას,ახირებულიდეებს,შეგრძნებებისშეცვლას,კო
მუნიკაციისდააფექტურირეაგირებისგაუარესებას,
მოტივაციისადაინტერესებისდაქვეითებას.ამპე
რიოდში პიროვნება გრძნობს,რომ მისი სამყარო
შეიცვალა, თუმცა გარშემომყოფნი შეიძლება არ
იზიარებდნენ მის შეხედულებებს. პროდრომულ
ფაზას მწვავე ფაზა მოყვება, რომელსაც ახასია
თებს ბოდვა, ჰალუცინაცია, ქცევითი დარღვევე
ბი. ამ სიმპტომებს ხშირად პოზიტიურ სიმპტომებს
უწოდებენ. მკურნალობის შედეგად პაციენტი გა
მოდის მწვავე მდგომარეობიდან, პოზიტიური სიმ
პტომებისუსტდებაანქრება,თუმცაზოგჯერრჩება
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What is depression? Depression is a mood disor-
der that causes a persistent feeling of sadness and 
loss of interest. It can arise as a reaction to stress 
(stressful life events or loss) depression.  There are 
four general categories of depression: biological, be-
havioral, cognitive and interpersonal. It is important 
to have an understanding of these theories to relate 
to your own situation. The word depression directly 
from Latin “depression” means to press down, to the 
most distant place imaginable.

Let me collect now all five words that I just discov-
ered:

1. Diagnosis – meaning and way of knowing;

2. Schizophrenia – schizo (split) and phrene 
(mind) – split mind;

3. Psychotherapy – psyche (breatch, spirit, 
soul); terapia – (healing) – soul healing

4. Crisis – “shut door panic”.

5. Stress – struggle, force.

6. Depression - to press down.

 If I put all these words together and create a narra-
tive, in my understanding, it would sound like this: My 
mind split, a splitting mind touched my soul and the 
touch appeared unbearably painful. I found myself on 
the other side of the gate, I tried to get out of there, 
but I couldn’t because the gate was locked up al-
ready. I struggled. I lost the fight and I pressed down, 
at the most distant place ever imaginable. My soul 
was in pain and suffered. Help arrived unexpectedly. 
I feel much better now and the horrible experience 
I went through gave me hope and strength. I’m not 
scared anymore. I already know that there are med-
ications for emergency and there is- “Talking cure” 
also. They both work in a different ways.  

Psychotherapy has been practiced through the 
ages.  Medics, philosophers, spiritual practitioners 
and people in general used Psychological meth-
ods to heal others. The key of Psychotherapeutic 
treatment is self-knowledge and characterized by 
the verbal exchange. There are hundreds of Psy-
chotherapeutic approaches or schools of thought, 
based on very different concepts of psychology, eth-
ics or techniques. Most forms of Psychotherapy use 
spoken conversation, some also use various other 
forms of communications such as the written word, 
artwork, drama, narrative story or music. Different 
therapy approaches may be associated with particu-
lar theories about what needs to change in a person 
for a successful therapeutic outcome. 

Stress Emergency Kit

After all what I went through and what I have 
learned, I have created my own emergency kit 
and now I want to share it with you. Experience is 
the highest authority-I guess. For example: Com-
mon cold is a very familiar condition to everyone. 
When you catch cold, you already know, that you 
caught it, (light headache or cough, itching throat, 
discomfort all over your body, low fever…) If you 
take care of yourself immediately, take Tylenol or 
any cold medication, stay at home, have some hot 
tea and lay down for one day, more likely you’ll 
feel healthy the next day or at least much better. If 
you don’t pay attention to your symptoms and keep 
doing your outdoor activities, it is more likely that 
you feel worse the very next day and if you still do 
nothing to get yourself better, there is a huge risk, 
that you wind up in hospital with pneumonia or even 
worse. Since we have experience and knowledge, 
we could always avoid complications. Nothing could 
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რათახაზიგაესვაფსიქიკისსფეროშისქიზისის,ანუ
გახლეჩის მნიშვნელობისთვის. დღეს შიზოფრე
ნიისგამომწვევიუშუალომიზეზიმეცნიერებისთვის
ცნობილიარარის.მტკიცებულებებიარმიუთითებს
რომელიმეერთიგამომწვევიმიზეზისარსებობაზე.
შესაბამისადსულუფრომტკიცდებააზრი,რომში
ზოფრენიისდაშიზოფრენიისმაგვარიაშლილობე
ბისგამომწვევმიზეზსმრავალფაქტორთართული
ურთიერთქმედება წარმოადგენს. (Broome et al.,
2005;Garetyetal.,2007).

თანდათანობითჩემთვისყველაფერიუფროსაინ
ტერსო ხდება, ხოლო ჩემი მდგომარეობა  შე
დარებით გასაგები. დაავადება, რომელიცთურმე
უძველესიდროიდანმოდის,ფაქტობრივადკაცობ
რიობის არსებობიდან, დღემდე სიმპტომების აღ
წერილობასდიდადვერგაცდადამისტიურდაა
ვადებად რჩება. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ
სრულიადგასაგებიუნდაიყოსჩემიასეთიშფოთვა
დაშიში.ადამიანისემოციებს,გარემოდაგამოცდი
ლებააპირობებსდამასვეემყარება:

1. იმის,რაცარგვესმის,გვეშინია;

2. ნაცნობსიტუაციებშიმშვიდადდადაცულად
ვგრძნობთთავს;

3. შფოთვაგაურკვევლობისდროსიწყება;

4. დანაკარგიკიდეპრესიასიწვევს.

ჰოდა,აბა,თქვენთვითონგანსაჯეთ,როგორარ
უნდა შემშინებოდა,როცა სრულებით ვერ ვხვდე
ბოდი რა ხდებოდა ჩემს თავს, მშვიდად როგორ
ვყოფილიყავი,როცააბეზარიხმებიმოსვენებასარ
მაძლევდნენ… ასეთი არეულობისა და გაურკვევ
ლობის დროს, როგორ შეიძლებოდა შფოთვას
არავეტანე,ანდაროგორშეიძლებოდადეპრესია
არმქონოდა,როცაჩემიცხოვრებაწამართვესდა

სიტყვებიდამე

ცოდნისშეძენისმეთოდი,ისევე,როგორცსხვაყვე
ლაფერი, ყველასთავისიაქვს. მესიტყვებითდა
ვიწყებ.რადგანსიტყვებიყოველთვისზუსტადგად
მოცემენ სათქმელს, სხვა ამბავია, ჩვენრამდენად
სწორად გვესმის მათი მნიშვნელობა. მგონია, თუ
ფრთხილადდაყურადღებითვიქნებითისინითვი
თონვეაგვიხსნიანყველაფერს,ჩვენკიყველასაი
დუმლოს მათი მეშვეობით გავხსნით. მინდა, რომ
ე.წჩემიავადმყოფობაჩემსენაზემესმოდეს,რომ
მისიარსიგავიგო,მიმდინარეობასმივხვდედადა
გამოსავალი მოვძებნო. ამიტომ პირდაპირ ჩემი
დიაგნოზით დავიწყებ. თუმცა, ჯერ თვითონ სიტ
ყვადიაგნოზისმნიშვნელობაასაინტერესო.სიტყვა
დიაგნოზიანტიკურიბერძნულიდანმოდის„გნო
სოს“... ცოდნას ნიშნავს ან ცოდნის გზას. აი, ხომ
ხედავთზუსტადისარის,რასაცვფიქრობდი.ესარ
არისშემთხვევითი...სწორედცოდნადამისიმნიშ
ვნელობააიმჩარაზულიკარისგასაღები,რომლის
შესასვლელთანაც ვარ გაჭედილი მეც და კიდევ
ბევრი ჩემნაირიც. როგორმე კარის გაღება უნდა
შევძლოთ,რომახალიცხოვრებადავიწყოთ.ჩემი
დიაგნოზი „შიზოფრენიაც“ ძველი ბერძნული სიტ
ყვა აღმოჩნდა. „სხიზო“ გახლეჩას ნიშნავს, „ფრე
ნე“ გონებას... არათანმიმდევრულფრაგმენტულ
აზროვნებას...ესდაავადება,ძვ.წელთაღრიცხვით
მეორეათასწლეულითთარიღდებადაპირველად
მის აღწერილობას ვხვდებით ძვ. ეგვიპტურ პაპი
რუსებში ე.წ. „გულების წიგნში“. ისიც უთუოდ აღ
სანიშნავია,რომძველეგვიპტეშიგულიდაგონება
სინონიმებიარიან,მაგრამამაზესხვადროს...მეც
ნიერულადკი,შიზოფრენიასსაბოლოოგაერთია
ნებულისახეკრეპელინმამისცადაუწოდაdementia
praecox.ხოლობლეიერმაპირველადმოგვაწოდა
სახელწოდებაშიზოფრენია(ფსიქიკისგახლეჩა),
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იმისმაგივრადსხვისიშემომაჩეჩესხელში.არცის
უნდაიყოსგასაკვირი,ყველაფერიამისგანგაქცე
ვადადამალვარომ მინდოდადა ყველა ხერხს
მივმართავდი,რაზეცკიხელიმიმიწვდებოდა,ალ
კოჰოლიიქნებოდათუწამალი... მოგვიანებითკი
ისიც გავიგე, თუ როგორ ფართოდ გამოიყენება
ქიმიური საშუალებები, იმისთვის, რომ არსებულ
რეალობაშიადაპტირდე.ისტორიულადაცასეიყო
ყოველთვის,სხვადასხვაქვეყანაში,ისმცენარეები
მოყავდათდა იყენებდნენ,რომელიც იმრეგიონ
ში იზრდებოდა და ხარობდა. მსოფლიო მასშტა
ბითყველაზეგავრცელებულიყოველთვისალკო
ჰოლიიყო,აზიაშიოპიუმი,ამერიკაშითამბაქო.
ყოველთვის ესაჭიროებოდა ადამიანს დამხმარე
საშუალებაგარემოსთანშესაგუებლადდაყოველ
თვის იყენებდა. მერე ისეთი წამლების გაკეთება
დაიწყო, რომელიც არეგულირებდა ხასიათსა და
ქცევას და ამის შემსწავლელ მეცნიერებას თვი
თონვე ფსიქო ფარმაკოლოგია დაარქვა... დღეს
უკვე ასობით ასეთი წამალი არსებობს,რომელიც
ხასიათსადა ქცევაზე, აზროვნებასადა ემოციებზე
მოქმედებს. ზოგი მათგანი ხალხური მედიცინიდან
არისნასესხები,ზოგიუძველესიდროიდანმოდის,
ზოგი შემთხვევით აღმოაჩინეს, სხვა დაავადების
მკურნალობისას.თუმცა, უდიდესი ნაწილიამ წამ
ლებისა, მაინც სისტემატიური, მეცნიერულ ლა
ბორატორიული კვლევის შედეგია და სწორედ
მეცნიერული კვლევებით მიღებული საუკეთესო
მტკიცებულებები ადასტურებს მათ ეფექტურობას,
როგორცმწვავემდგომარეობებისსამკურნალოდ,
ასევე ხანგრძლივი მართვისთვის და გამწვავების
თავიდან ასარიდებლად. შიზოფრენიის მართვისა
დამკურნალობისთვისანტიფსიქოზურიმედიკამენ
ტებისგამოყენებისსპექტრია:

• მწვავეეპიზოდისმკურნალობა;

• გამწვავებისპრევენცია;

• მწვავექცევითიაშლილობისგადაუდებელი
მკურნალობა(სწრაფიტრანკვილიზაცია);

• სიმპტომთაშემცირება.

საკმაოდმნიშვნელოვანიდაგასათვალისწინებელი
ინფორმაციაააღმოჩნდაისიც,რომთუკიჩემიე.წ.
„დაავადება”დაზიანებულიტვინისშედეგია,ანდა
ზიანებულიტვინისგვერდითიგართულებაა,მაშინ
ამ უამრავი მედიკამენტიდან ჩემთვისაც შეიძლება
შეირჩესსამკურნალოწამალი.ესნაწილიჩემთვის
ყველაზეგასაგებია,რადგანტვინიცზუსტადისეთი
ვეორგანოა, როგორც სხვადანარჩენიდა ისევე
შეიძლება დაზიანდეს, დაავადდეს და იმკურნა
ლოს,როგორც სხეულისდანარჩენმაორგანოებ
მა. მაგრამ რატომღაც ამის ბოლომდე არ მჯერა
დავერცმარტოწამლისიმედზევერვიქნები…არ
გეგონოთ,რომწამლისარმჯერა,სულპირიქით,
ძალიან კარგია,რომ წამალი არსებობს,თანაც 
ასეთი მრავალფეროვანი და ასე ხელმისაწვდო
მი. კარგად შერჩეული წამალი შეიძლება ყველა
ზე ეფექტურიც იყოს ზოგ შემთხვევაში. მაგრამ იმ
საუკეთესოშემთხვევაშიცკი,წამალიარუნდაიყოს
საკმარისი,რადგანმაინცარარისჩემიდაავადება
მხოლოდფიზიკურისენი,რომელიცტკივილითან
სხვაფიზიკურისიმპტომებითგამოიხატება.
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ფსიქიკურიაშლილობადასიტყვით

მკურნალობა

ამიტომაცდავიწყეისევძებნადაძიება…დამივაკ
ვლიე კიდევაც… ფსიქოთერაპია, ასე ქვია მკურ
ნალობის იმ მეთოდს, რომელიც სრულებით არ
ჰგავსსხვამეთოდებს,ისხანგრძლივისწავლისადა
მკურნალობისპროცესია.თვითონსიტყვაანტიკური
ბერძნულიდანმოდის, „ფსიქეა“სულსნიშნავს,ხო
ლო„თერაპია“კურნებას.მკურნალობისმეთოდად
ფსიქოთერაპიასიტყვასიყენებს(ეს,ხომზუსტადის
არის,რაცმემჭირდება.მეცხომსიტყვებითდავიწ
ყე)... ლაპარაკით, აღიარებით, გაანალიზებით და
სიღრმისეულიგაგებით,ფსიქოლოგიურიპრობლე
მებისმქონეპაციენტებსასწავლისხერხებსდაუსა
ხავსსტრატეგიას,თუროგორგაუმკლავდნენკრი
ზისს,სტრესს,შფოთვას,არაჯანმრთელფიქრებსდა
ა.შ…მგონი,ამასვეძებდიასეგულმოდგინედ.სწო
რედაცრომცოდნადახერხიმაკლიაჩემიპრობ
ლემებისდასაძლევადდათავისდასახმარებლად…

არმინდა,ამასობაშიჩემისიტყვებირომდამავიწ
ყდნენდასანამგავაგრძელებ,ჯერისსამიახალი
სიტყვამინდაგავიმეორო,რომელთამნიშვნელო
ბაცუკვეგავიგე:

1. დიაგნოზიმნიშვნელობადაცოდნა;

2. შიზოფრენიაგახლეჩილიგონება;

3. ფსიქოთერაპიასულისკურნება.

ჯერჯერობით ყველაფერი თანმიმდევრობით მი
დის…ახლამაინტერესებსსიტყვები:სტრესი,კრი
ზისი, დეპრესია  მათი განმარტება და მნიშვნე
ლობა. ეს სიტყვები კიდევ მეტად უფრო იმიტომ
მაინტერესებს, რომ თითოეულ სიტყვას ვგრძნობ
დაკარგადვიცნობ.

კრიზისიგერმანულისიტყვისძირიაღმოჩნდადა
„დახშულიჭიშკრისპანიკას“ნიშნავს.რაკარგადვიც
ნობ ამ სიტყვას:დაკეტილი კარს მიღმადარჩენის
შიში. შიში, რომელიც ჯერ ბალანსს გაკარგვინებს,
მერე ორიენტაციას, ბოლოს საკუთარი ცხოვრები
დანაცგაგდებს…დაგტოვებსასეუმისამართოდდა
უგზოუკვლოდტრიალმინდორში…აი,თურმერა
ყოფილა…აკიგითხარით,კარგადვიცნობმეთქი!

სტრესი  ლათინური სიტყვაა და ბრძოლას ნიშ
ნავს.მახსენდებაკრიზისშიმყოფი,მარტოდმარტო
დარჩენილი,როგორვიყავიდაძაბულიშფოთვის
გან,ლამისგულიამოვარდნოდა,ცხოველურიინ
სტიქტით ვგრძნობდი მოახლოებული საშიშროე
ბასდასაბრძოლველადვემზადებოდი.ბრძოლის
მოედანიკითავადვიყავი.

დეპრესია ლათინური სიტყვაადათუ გადმოვა
ქართულებ,სიტყვასიტყვით„ჩაქვესკნელებას“ნიშ
ნავს.ზოგიამმდგომარეობასინტერსისდაკარგვას
ეძახის,ზოგიუიმედობას,მემასუფრო„სულისმწუ
ხარებას“დავარქმევდი.ამაზეცოტაქვემოთმოგახ
სენებთ...

ახლაკი,რომდამავიწყდეს,ამიტომთავიდანგა
ვიმეორებ:

• კრიზისი„დახშულიჭიშკრისპანიკა“;

• სტრესიბრძოლა;

• დეპრესიაჩაპრესვა,ჩაქვესკნელება.

მე მგონიდროა ყველა ახლად ნასწავლი სიტყვა
გამოვიყენოთ და წინადადება პირველ პირში
ავაწყოთ,ვნახოთრაგამომივა:

ჩემი გონება გაიხლიჩა და ის ახლეჩილი ნაწი
ლი სულს მოხვდა, ეს შეხება გონებისდაკარგვამ
დემტკივნეულიაღმოჩნდა.გონდაკარგულმა,ჩემი
თავიდახშულიჭიშკრისმიღმავიპოვედაჭიშკრის
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you to miss out on important information, causing 
to lose sight of the whole. Perception chooses our 
reality and most disagreements are caused by dif-
ferent prescriptions that create different realities. 
“Meanings are not determined by situations, but we 
determine ourselves by the meanings we give situ-
ations”. The only reality I can possibly know is the 
world, as I perceive it at this moment. The only cer-
tainty is that those perceived realities are different. 
There are as many “real words” as there are peo-
ples! (Carl Rodgers). So, I won’t be upset and an-
gry, when I’m not understood, because they are just 
looking at things in their own way… All the genius 
people were different in different ways and none of 
them were understood completely. (Just in case, if 
you are interested in, see the last page). Ordinary 
people are not capable of understanding extraordi-
nary things. So, I keep this picture as a reminder of 
that. I have learned that the most important thing 
in my life is acceptance. The curious paradox is 
that when I accept myself just as I am, then I can 
change. Life is about being and becoming. 

My name is Different and I think everything happens 
for a reason.  Each situation in life represents a 
challenge to us and presents a problem to solve. 
Therefore, I accept confusion, uncertainty, fears and 
emotional ups and downs; because that’s the price 
I’m willing to pay for a fluid, perplexed and exciting 
life. Even a happy life cannot be without a mea-
sure of darkness, and the word happy would lose 
its meaning if it were not balanced by sadness. My 
thoughts are the ones that propel me in the right 
or wrong direction. I have to be very careful when 
uninvited and unusual voices or thoughts come to 
visit me, because I already know what they are ca-

be as authoritative as our own experience. It is to 
experience that we must return again and again, 
to discover a closer approximation to truth as it is 
in the process of becoming oneself. It is like when 
you learn to swim, what do you first do? You make 
mistakes. And what happens? You make other mis-
takes, and when you have made all the mistakes 
you possibly could without drown – and you find 
that you can swim. Life is just the same as learning 
to swim! And there is no other way of learning how 
to live! When you live in jungle you can’t be content 
just to sail back and forth near the shore. You’ve got 
to get into it, no matter how strange and frightening 
it might seem.

When you have mental decease, there is nobody 
around who could hear, see or feel like you do. So, 
if you catch yourself in a stage of rage, my first sug-
gestion would be to take a look on the picture on the 
next page and look at it very carefully:

The first thing you could see on the photo would be 
a rabbit, but for someone else it could be a duck. 
The next picture seems as an apple for you, but for 
someone else it may occur as a man in profile; in 
the middle, there is a pretty women smiling at you, 
but for someone else, it could be a man playing a 
saxophone. The next one is definitely a cob-let, or 
a big cup you think, but for someone else there are 
two women steering at each other. And the last one, 
there is no doubt – it is a frog, but if you rotate the 
picture, you will see the face of a horse. You see 
how tricky it could be… it is how we all look at things 
in different ways and there is no wrong and right. 
There is more than one way of perceiving things 
around us. Being stuck in one dimensional thinking 
can indeed be limiting and will only serve to cause 
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I have learned, that I should pay attention to all my 
symptoms very carefully and I ask for help in time. 
Keep smile on my face and never give up. 

 I know, it’s possible and you know why? Just be-
cause, there is no such word as impossible, but the 
true word is “I’m possible”. It’s possible to prevent, 
avoid or at least make my “so called” sickness easier. 

Crisis Emergency Kit 

 (Self-helper)

1. Rubber–band (as a reminder of my optimal 
level stress);

2. Mini ball (as a reminder to play);

3. Paperclip (to hold my positive connotations 
together);

4. Yellow smile face sticker (as a reminder to 
smile);

5. Crayon (to color my world);

6. Sticky notes (as a reminder not to take 
things too personally);

7. Hershey’s Kiss and Hugs (as a reminder, 
that everyone needs hug and kiss some-
times)

8. Double meaning card, (as a reminder that 
different perceptions creates different reali-
ties and my perception chooses my reality). 

9. Always remember: 

Everything in life is temporary. If things are going 
well, try to enjoy it, because it won’t last forever. If 
things are going bad, try not to worry too much, it 
can’t last forever either.

pable of. They could set up a negative mind, which 
will never give me a positive life, they could put “my 
words” into unusual and strange action, they could 
make my behavior as habit, and my habit- as my 
value. My value eventually will become my destiny 
and I won’t be myself anymore, but the stranger. 

Since I have been there, my vision and perception of 
my life are pretty different now, from what I had before. I 
have changed; even depression (which literally means 
“a lowering”) does not scare me anymore. I think the 
suggestion that depression is a “mental illness” is ab-
surd. Depression is a natural human response to an 
endless variety of circumstances and states of unre-
solved suffering, or tension within the psyche. It is an 
emotional, relational and spiritual response to a sense 
of meaninglessness and lack of life purpose. While it 
can be debilitating (for example, in cases of extreme 
crisis, or forgotten trauma), it can also have a creative 
outcome. This kind of depression is best dramatized 
as myth, when the hero must go through a symbolic 
death and rebirth (examples of such myths Dionysus, 
Osiris, Demeter and Persephone, Orpheus and Eury-
dice). Reading and reflecting on such myths can help 
provide an imaginative context for the soul’s journey 
through the depression. Bear in mind that depression 
s never the end of the story. There’s always a rebirth 
at the end of the journey!

  From my experience I have learned, that it’s very 
important to be kind to myself also: rest, wait, reflect, 
unwind, let go, sleep and renew, whenever I need 
to. Alternately, gentle, non-strenuous exercise, long 
walks (particularly in sunshine, through forests, and/
or near flowing water, or the ocean), warm baths, 
restful music, meditation and gardening helps, calms 
and nourishes the psyche and re-attune it to Nature. 
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გასაღებისმოსაპოვებლადდავიწყეუშედეგობრძო
ლა, დამარცხებულდამწუხრებული ქვესკნელს ჩა
ვარდიდაჩავიძირე.

მგონი, ჩემი ავადმყოფობის ისტორია გამოვიდა
არა?ჩემთვისგასაგებენაზედაწერილიჩემიისტო
რია...

ავადმყოფობისისტორიასმკურნალობისსქემაცშე
მიძლიადავურთო,რომელსაც„ქვესკნელიდანგა
მოხსნას“დავარქმევდამისშედეგებსმოგახსენებთ:
დღეს თავს კარგად ვგრძნობ, სტაბილურად…
გავლილმა კოშმარმა ცოდნა შემძინა, შეძენილმა
ცოდნამშიშიგამიფანტა,გაფანტულმაშიშმაძა
ლაშემმატადაიმედიდამიბრუნა.დღესუკვევიცი,
რომჩემისულიისევეშეიძლებაგახდესავად,რო
გორც შეიძლება, თავი ამტკივდეს. ვიცი, რომთუ
უცებ,მოულოდნელადგამიჭირდა,სასწრაფოდახ
მარების წამლებიც არსებობს და ექიმებიც, ვისაც
შემიძლია, მივმართო,იმასაცმივხვდი,რომამაში
არაფერისათაკილოარარის.ასევეგავიგეფსიქო
თერაპიისარსებობისშესახებაცესგრძელვადიანი
მკურნალობისუმტკივნეულოდასაინტერსოპრო
ცესი, რომელიც სამკურნალოდ თვითშემეცნების
დაშესწავლისმეთოდსიყენებს,ხოლოსამკურნა
ლოიარაღადჩემსსაყვარელ„სიტყვას“ხმარობს.
ფსიქოთერაპიული სკოლების მრავალფეროვნება
კი იმას მოწმობს,რომ ყოველთვის შემიძლია ვი
პოვოჩემთვისმისაღებითერაპიულიდახმარება…

ჩემიგამოცდილება

ამგაკითხვგამოკითხვაშიდაკვლევაძიებაში,ისიც
ვიფიქრე,რომთუკი„სულისდაავადება“,სხვაგან
მეორებითი დაავადების მსგავსი დაავადებაა (ანუ
დაავადება,რომელიცშეიძლებაშეგიბრუნეს),გარ
და მკურნალობისა, თადარიგის დაჭერაც უნდა
შეიძლებოდეს.აი,მაგალითად,როგორცუბრალო
გაციება, რომელიც შეიძლება პატარა შემცივნე
ბითდაყელისანთავისტკივილითდაიწყოს…თუ
დროზემიხედეცხელიჩაით,ასპირინითდასახლი
დან გაუსვლელობით, მეორედღესდიდი შანსია,
სრულიადჯანმრთელსგაგეღვიძოს…თუმოუყრუე
და იმ დღეს სიცივეში სახლიდან გახვედი, თანაც
შეუფერებლად ჩაცმული, ალბათ იმავე საღამოს
მაღალისიცხითუკველოგინშიაღმოჩნდებიდათუ
ასე დაუდევრად გააგრძელე, ნამდვილად მესამე
დღეს უკვე მძიმე ფილტვების ანთებით მოხვდები
საავადმყოფოში. აი, ასეთი შეიძლება იყოს ერთი
შეხედვით სრულიად უწყინარი გაციების დასას
რული. მაგრამ,რადგანაც ამის გამოცდილებადა
ცოდნაჩვენუკვეგვაქვს,ამიტომსაქმეაქამდეაღარ
მიგვყავსდაუფროხშირადმეორემესამედღესუკ
ვეკარგადვგრძნობთთავს…აი,რასნიშნავსცოდ
ნადამითუფრო,გამოცდილება…ვფიქრობ,რომ
იმაზემეტიავტორიტეტი,ვიდრესაკუთარიგამოც
დილებაა, არ არსებობს. ის ერთადერთია,რასაც
ვერსად ვერ ამოიკითხავ და ვერავინ გასწავლის,
რადგანშენიგამოცდილებაა…ყველასთავისიაქ
ვს… კონკრეტულიდა ყველზე ზუსტი. ზოგადს კი
წიგნებშიცამოიკითხავ…სხვამაგალითიცმომივი
დათავში,გამახსენდა,როგორვისწავლეველოსი
პედისტარება,მხოლოდშეცდომებზე...ბევრიშეც
დომისმერეერთდღესუცებმივხვდი,რომაღარც
ვეცემი,წონასწორობასაცვიცავდაველოსიპედსაც
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ვატარებ. მგონი, ცხოვრებაც ველოსიპედის სწავ
ლის პროცესივით არის. თუ ჯუნგლების ცხოვრე
ბა გაინტერესებს, გარედან და შორიდან ყურებით
ვერაფერს გაიგებ, იმ ცხოვრებით უნდა იცხოვრო,
რაოდენსაშიშიცარუნდამოგეჩვენოსიგი…ცოტა
არიყოსგამიგრძელდა,ფიქრმაშორსწამიღო,მაგ
რამმივხვდი,რამხელაუპირატესობამაქვსდღეს…
რამდენივიციუკვეჩემიე.წ.„დაავადების“შესახებ…
რამდენი გამოვიარე და რამდენი განვიცადე. ვი
ცირა შეიძლება გამოიწვიონდაუპატიჟებელმადა
უცნაურმა ხმებმა, ვიცნობ მათ ხრიკებს. ვიცი, რო
გორ ერთ წუთში შეუძლიათ ყველაფრის შეცვლა:
ფიქრისსიტყვად; სიტყვისსაქციელად; საქციელის
ჩვევად;ჩვევისფასეულობად.ისიცვისწავლე,როცა
ფსიქიკასესსენიშეეყრება,სხვასვერაუხსნიდაგაა
გებინებ,რადგან იმ სხვას სხვანაირად ესმის. იმის
თვის,რომესარდამავიწყდეს,თავისდასაზღვევად
სპეციალურადშევარჩიე ეს სურათი ჩემთვის, სხვა
დასხვაგამოსახულებებით...

თუკარგადდააკვირდებით,მიხვდებით,რაზეცვლა
პარაკობ… მაგალითად, პირველიფიგურაზე კურ
დღელსვხედავდავიღაც,შეიძლებაიხვსხედავდეს.
მეორემოკბეჩილი ვაშლია ნამდვილად. თუმცა,
შეიძლებასათვალეებიანიკაცისჩრდილიიყოსვი
ღაცისთვის, მესამე სურათი დიდი ჭიქის გამოსახუ
ლებაა,მაგრამშეიძლებაორიგოგოაპროფილში
ერთმანეთის მაყურებელი… შუაშილამაზი ქალბა
ტონისსახესვხედავ,სხვამშეიძლებაკაციდაინახოს,
რომელიცსაქსაფონზეუკრავს…ბოლოსურათიკი
უეჭველიბაყაყიუნდაიყოს,მაგრამ,შეიძლება,ვინ
მემცოტათიშეატრიალოსდაბაყაყისნაცვლადცხე
ნიშერჩეს…მაშინგამოდის,რომტყუილმართალი
თითქოსარცარსებობს,ყველაფერიიმაზეადამო
კიდებული,ჩვენროგორვხედავთდარაკუთხიდან
ვუყურებთნებისმიერსურათს,მოვლენას,სიტუაციას,

რაცკონფლიქტების,გაუგებრობების,წყენისდაგაბ
რაზების მიზეზია…რადგანაცგანსხვავებულადაღ
ვიქვამთ, ამიტომ ჩვენი რეალობებიც განსხვავებუ
ლია…ერთადერთირეალობა,რომელიცჩემთვის
არსებობს, ისრეალობაა,რომელსაც ამ მომენტში
აღვიქვამ, და ერთადერთი რეალობა, რომელიც
მისთვის არსებობს, ის რეალობაა, რომელსაც ის
აღიქვამსიმმომენტში.სრულიადეჭვგარეშედმხო
ლოდერთირამეშეიძლებაითქვას,რომრეალო
ბებიგანსხვავებულია.ზუსტადიმდენივე„რეალური
სამყარო“არსებობს,რამდენიცადამიანიცააამქვე
ყანაზე. ჰოდა, აბა,როგორუნდაგაბრაზდე ვინმე
ზე,ანდარატომუნდაგაბრაზდე,მხოლოდიმიტომ,
რომისსხვანაირადხედავს?!ისეხედავს,როგორც
შეუძლია, ზუსტად ისევე,როგორც მე, ვხედავ ისე,
როგორცშემიძლია.დაუფრომეტიც,მეთვითონვე,
სხვამომენტში,ანსხვაგარემოშიშეიძლებასრულე
ბითსხვანაირადაღვიქვა იგივე სიტუაცია, ან იგივე
სურათი. ასე, რომ, სხვისი დადანაშაულება საერ
თოდსასაცილოადაკარგადგილასარწამიყვანს,
უფროდამაბნევს, გამაბრაზებს, შედეგს არ გამოი
ღებსდა ისევე ჩემს საზიანოდ მოტრიალდება.თუ
იმასაცგავიხსენებთ,რომყველაგენიოსიგანსახვა
ვებულიიყოდაბოლომდეარავისმათიარესმო
და…რაგასაკვირია,რომმევერგამიგონ?(ისეთუ
ვინმეს დააინტერესებს, წიგნის ბოლოს დანართია
„ჩვენი სენით“ დაავადებული გამოჩენილი ადამია
ნებისა).იმაშიცდარწმუნებულივარ,რომორდინა
ლურადამიანსარშეუძლიაექსტრაორდინალურის
გაგება.კარგადვიცი,რომგანსხვავებულივარ,რაც
ადრემაშინებდა,თუმცა,ეხლახელსაღარმიშლის,
რადგანიმასაცმივხვდი,რომშემთხვევითარაფერი
არ ხდება. ყველაფერსთავისი მიზეზი უნდა ჰქონ
დეს, და სწორედ ამ მიზეზების ჩემეული გაგებაა
ჩემიცხოვრება. ამისსაფასურსმეჩემი „განსხვავე
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ბულობით“ ვიხდი. ყველა თავის საფასურს იხდის.
ყველაზე ბედნიერი და უდარდელი ცხოვრებაც კი
არარსებობსჩრდილოვანიმხარისგარეშე…თვით
სიტყვასიხარულსაცკიარექნებოდამნიშვნელობა,
ანტონიმით  მოწყენილობითრომ არ იყოსდაბა
ლანსებული. ესეც ჩემმა ავადმყოფობამ მასწავლა.
ამიტომაღარცდეპრესიამაშინებს,დაუფრომეტიც,
ისადამიანისბუნებრივიპასუხიმგონია,ყველამის
უსასრულოგადაუჭრელპრობლემაზე,დაძაბულო
ბაზე, სტრესზე,თუ კრიზისზე.დეპრესია, ვფიქრობ,
ჩემი არაცნობიერის საჩუქარია, ემოციურსულიერი
გამოძახილია უაზრო და უშინაარსო ცხოვრებაზე,
რომელმაცუნდადამაფიქროსდაგამომაფხიზლოს.
იმას,რასაცსხვებიავადმყოფობასეძახიანდამკურ
ნალობენ, მგონი პირიქით, თვითონ არის სამკურ
ნალოსაშუალება. ამის საუკეთესოგამოხატულება
მითოლოგიაშივიპოვე,როცაგმირიუნდამოკვდეს
სიმბოლურად,იმისთვის,რათადაიბადოს…ასეთია
დიონისეს,ოსირისის,დემეტრასადა პერსეფონეს,
ორფეოსისდაევრიდიკესმითები…სულისმოგზაუ
რობა სწორედ დეპრესიის მეშვეობით ხდება, რაც
ყოველთვის ხელახალი დაბადებით მთავრდება.
ასე რომ, დეპრესია მხოლოდ მძიმე დასაწყისია 
სიმბოლურისიკვდილია,რაცყოველთვისკარგად
მთავრდება  გაღვიძებით და სიმბოლური გაცოც
ხლებით.

ჩემმაავადმყოფობამისიცმასწავლა,რომ:

1.თუსხვებისგანგაგებასარმოვითხოვ,მაშინ
გაწბილებაგაბრაზებაარმემუქრება.

2. სხვების ყურის გდებას, სჯობს, ჩემს გულს
დავუგდოყურიდამასვენდო.

3.ვენდოიმას,რაცჩემცხოვრებასაზრსაძლევს
დაისგავიხადომეგზურად.

4. უკეთესი იქნება, თუ ბუნებში დავყოფ მეტ
დროსდაგავაფერადებჩემსცხოვრებას.

5.ყოველთვისმივაქციოყურადღებასიმპტო
მებს,რომდროზემივმართოდახმარებას.

6.არასოდესარდავნებდესნეულებასდაყვე
ლაჩემსპრობლემასღიმილითშევხვდე…

დარწმუნებულივარდათქვენცგარწმუნებთ,რომ
ერთ მშვენიერ დღეს ყველა უსიამოვნება თავს
დამანებებსდაავადმყოფობათვითონვემომშორ
დებადაგაქრება.

ხოლოზემოთქმულირომარდამვიწყდეს,ჩემთვის
საჭირონივთებიმოვიმარაგე:

• თმის სამაგრი რეზინა, ჩემი დაძაბულობის
ზღურბლირომგამახსენოს;

• პატარა ბურთი  გადაღლის შემთხვევაში
თამაშირომგამახსენოს;

• ფერადიფანქარიმოწყენილობისდროს,
ჩემიცხოვრებისგაფერადებარომგამახსე
ნოს;

• ორმაგი მნიშვნელობის სურათი, გაბრაზე
ბისდროსადამიანთაგანსხვავებულიხედ
ვისარსებობარომგამახსენოს;

• პატარა ხატი (მაცხოვრის)  რომ მახსოვ
დეს.მარტოარასოდესარავარ.

რაცმთავარიაარუნდადამავიწყდეს,რომყველა
ფერიდროებითიაამცხოვრებაში.თუყველაფერი
კარგადმიდის,გავიხაროდავისიამოვნო,რადგან
სულმუდამ ასე არვიქნები.დათუცხოვრებაცუ
დადწავიდა, ძალიანაც არგადავყვედარდსადა
წუხილს,რადგანარცისგასტანსსამუდამოდ;
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LOREM ‘16 
DON’T LEAVE HOME 

WITHOUT IT! 

 

           IS THE MIND’S PAINTBRUSH 

              ATTITUDE 

[Recipient] 

Address Line 1 
Address Line 2 
Address Line 3 
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არსაიდანარმოვედი,არსადვარ,არსადმივდივარ…

არვუყურებდაარვხედავ,

არვისმენდაარმესმის

არვზივარდაარვჯდები

არმძინავსდაარვიღვიძებ,

არვტირიდაარამაქვსცრემლი

არვიცინიდაარმეღრიჯებაპირი

არავარპრეზიდენტიდაარმინდამცველი

არამაქვსპიანინოდაარვუკრავ

არმშიადაარვჭამ

არამაქვსსაათიდადროარმიდის..

არდავდივარდაარვიღლები

არწავალდაარდავბრუნდები

არამაქვსფულიდაარვხარჯავ,

არამაქვსჯოხიდაარავარდირიჯორი,

არმცხელადარმცივა

არვიცმევდაარვშიშვლდები,

არვცივდებიდარამაცემინებს

არმიცნობდაარგეტყვიგამაჯობას

არცდღეადაარცღამე.

არგელოდებიდაარმოდიხარ

არგპირდებიდაარგისრულებ

არმიხარიადაარვიტანჯები,

ვალსარვიღებდაარვუბრუნებ

მანქანაარმყავსდაარცფეხითდავდივარ,

არამყავსცოლიდაარცქმარიარავარ,

არამაქვსსახლიდაარვბრუნდები,

არავარჯანმრთელიდაარდაავადმყოფდები

არავარცოცხალიდაარმოვკვდები...

ი.ა.



37

მეცაღმოვჩნდიიმსამყაროშისადაცტირიან,მაგრამ
მემაინცარდავარქმევდიამსამყაროსჯოჯოხეთს…
...დღედასასრულისმოსვლამდედგება,დაძინებამდე
ჩერდებაღამე...სიზმრადგაპარულსრჩებაწერტილი
დაიფერფლებაიდუმალცაზე...

...ღამემიმატა,ალბათიმიტომ,რომძილმაიკლო...
გამოფხიზლებას ვიწყებდი, როცა სინათლე
დამემალადაალიონმა,გამოღვიძებაუსასრულო
სიზმრადაქცია...

გაყინულსხეულსშორდებასული,წარსულიფერად
სიზმრებს იხსენებს... აქ დარჩა მწარე თამბაქოს
სუნიდახელოვნებაცაქგანისვენებს...

სიმარტოვისგან დამუხტული სიზმარია იმედი,
ვარსკვლავია რომელიც მაშინ ჩნდება, როცა
სიბნელესამყაროსბოლოკუნჭულსმიაგნებს...
მეარმინდაგავიგოსადძინავსდასაწყისს,რომარ
გავიგოსადგაიღვიძებსდასასრული...

...სიზმრებოძალითვერასგახდებითგაღვიძებისას
კიდამთავრდებითდაესდინებასაჩუქარია...
თქვენარციწყებითდაარცმთავრდებით...

რაციონალურია სინათლე, ჩემი პატარა
აპოკალიფსით შევუერთდები იმ დიდს და
შეერთებისადგილასდაიწყებაავანგარდი...
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ალბათ ვგიჯდები… შეიძლება ეს დროებითია,
მაგრამ იქნებ არა… ზამთარი მოვიდა, ცხელი
ზამთარი, თოვს, სიცხეა და ცხელი ფიფქები
მათოვს… ზამთარს ვნატრობდი… მოვიდა…
მაგრამროგორიწვისყველაფერი,ცხელიფიფქები
წვავსგარემოსდამათშორისმეც.მხოლოდშენი
იმედიმაქვს, არწახვიდე…შენხარისშორეული
გაზაფხული, რომელიც მოჰყვება ამ ზამთარს…
შენტირიდამეკიყოველიცრემლისწვეთივარ..
შენ ტირი და მე ვიღვრები ასე უსასრულოდ…
შენინაწერიდამიახლოვდადაისმაჩვენარაცშენ
გინდოდა…ჰაერი…ჰაერი…ჰაერი...

I feel I’m going crazy!!!! I hope it is not permanent, but 
I’m scared. Reality is killing me. Emptiness and melan-
choly are digging my grave... 

With my small revelation I will join universal one… and 
at that very moment avant-garde will start!

O, nightmares you have no power over me, because 
you do not exist when I’m awake...

Light is a rational thing.

People are far from each other and they fell close...

people are together they fell distance.

Men make rules for himself in order to destroy his own 
freedom.
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...ჩემიმდგომარეობაუფრორთულდება…

ბოლოსმიღებსგარემოდამწარერეალობა:

ბნელითეატრიაიხსნისფარდას,

აქსათნოებათითქოსმკვდარია,

ეშმაკიგალობსღალატზეალბათ,

მანშეასრულათავისარია.

დასიჭაბუკესმიჭკნობსსიბერე,

სასოწარკვეთამიბნევსმეგზაკვალს,

დაწარმოდგენასათრობსსიბნელე,

ცოდვისსცენაზე,განსჯისსპექტაკლი

ჯალათისმხრებზეჩემითავია,

ალბათაქმიხდისსამაგიეროს

მიუსჯისიკვდილსკვლავ,თუნდმკვდარია.

მაგრამშენახარსასჯელისმსხვერპლი

თუკიჯალათიცოდვისშვილია,

ისევშენახარ,შენითავიგკლავს,

მისისახეკითვითსიკვდილია.

მეკიმივყევარუაზროსირბილს,

სიცარიელეჩემშიაირგვლივ

ეშმაკიცეკვავს,მიგალობსსიკვდილს,

მელანქოლიასამარესმითხრის

საკვირველია,სიცარიელე,

თვითონსიკვდილიცარშემრჩენია,

მესაფლავევარ,ცხედარიცმევარ,

დაჩემისულიწინმისვენია.

სატანაბნელსჰფენსთვალსმაყურებლის

პროგრამაშიამისიარია

სხეულთანადრეარუშვებსსიკვდილს

მოვკლათსიცოცხლე,რაცმთავარია.
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...ფერიბლანტია...მემაინცვხატავ...რადგანხატვა
ინტუიციაა ჩემი. მე ვხატავ სიყვარულს და ჩემს
ნახატს ყოფიერება ქვია... მე ახლა ვიბადები და
წლოვანებაარამაქვს...

...პატარასოროშივერვიქნები,ნიჭიმომეწეწკება...

რამდენადაციზრდებაადამიანი,იმდენადიზღუდება
თავისივე მოგონილი კანონებით. ამიტომაც არ
მიყვარსდაბადებისდღეები...

თუმცა საზომი აღარ არსებობს, მაგრამ ზომების
სახლშიყველაფერიიზომება;

ვიღაცასწონააქვსდავიღაცასზომა...

რასაცმიაღწევ,შენიაღარარი...

ზოგსუბედურებახვდაწილად,ზოგსძილი...

ჩემი სიცოცხლე კი სიყვარულის დედაქალაქია...
მწამს,ნიშნავსიყობედნიერი...

ნახევარისახეჩემია,ნახევარითქვენი...

You will stay inside me, 

like immortality lives in mortal souls.

In the autumn I will remember your eyes, 

bearing sadness with life.
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...შენჩიტიხარ,რომელიცთბილიქვეყნიდანმოფრინდადამეგაზაფხული,რომელიცდაგხვდი…

შენჩიტიხარ,რომელიცზღვაშიჩამოვარდა,მეკიზღვავარ,რომელიცბოლომდედაშრაშენთვის.

შენ ის კვირტი ხარ, რომელმაც ხიდან, ხის ტოტიდან გამოყო თავი მე კი სუნი, რომელმაც გამცნო
სიცოცხლე..

შენბალახიხარ,მეკინამირომელიცგასველებს,მეხეებისხმავარ,შრიალი...შენკიმანძილიმათხმებს
შორის…

შენ მამლის ყივილი ხარ ღამის პირველ საათზე. უსურვილობის სურვილი ხარ, როგორც არაფრის
სრულქმნაარაფრით. ვიღაცის სიკვდილი ხარ სიცოცხლის მოსაწყურებლად... შენ, ფანჯარა ხარ
თავისუფალსაკანშიფარდაჩამოკიდებული.სიბოროტისძალადქცეულისიკეთისუძლურებახარ.ჩვენ
ვგავართერთმანეთს,თუსარკესმომცემ,ჩვენსარკეებსერთმანეთსშევახედებ...

რაშორსვართერთმანეთისგანდარაახლოს...ჩვენგანცალკავებულიერთიმთლიანობავართ,რომლის
დანახვაცასეძნელია...

დავდივართ აქ და ჩვენ თვითონაც არ ვიცით რა გვინდა… სიგიჟის გარეშე ვერ დავინახავთ ამას
ყველაფერს…

მოდიგავგიჯდეთ…

ზღვაშიდგანანდაფიქრობენმიტოვებულიგემები:

ყველაფერიმთავრდებაშიგადაშიგ...შენცდამთავრდებიწყეულოსენო...

როცამოვკვდები,მეცთქვენსავითიმქვასშევუერთდები,სადაცფერადიასაიდუმლო...

ი.ა.

You are the bird, who fell in the ocean, I’m the ocean who dried for you. I’m a sound of the trees, you are the 
distance between those sounds. How close and how far we are from each other. We are eternal wanderers. You 
have to be crazy to see the whole picture. Let’s get crazy!

You are the bird flying from cold to warm, I’m a Spring, who is greeting you. You are the one, who introduced 
me to the air and now I’m open as an air.

I found Christ in backyard , you’ll find him in yours. We already received more joy, than we deserved. We all felt 
sin, but humility made us better.

I.A.
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...ისჩემშიცხოვრობს,მაგრამჩემგანზურგშექცევით,რატომღაცყოველთვისგაბრაზებულიმარიდებსსა
ხეს.ზოგჯერმატყუებს,ასემგონია,ჩემიეშინია...ამისგამოდაბნეულსმიწევსცხოვრება...მისინაღრძობი
ტვინიჩემზემოქმედებსდაცხოვრებასმიშხამავს...ერთიიმედიარმტოვებსმარტო,რომერთხელაცხმას
გავიგონებ,რომელიცმისიუკანასკნელიამოსუნთქვაიქნება...

ჯ.
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Silicone Cover

He lives inside me,

I’m braced against his face

And I don’t even understand why I’m here,

Don’t understand why he’s so full of anger and fear…

He’s got a weird since of what’s real

He’s got a weird since of how things should feel

What’s his deal, why am I here…

Just wish he could pull me off

Pools back the surface

See what lies beneath me…

I just wish he wasn’t so afraid 2 just be

So scared 2be without me

Can’t believe someone with so much

Faith in desire and care

Could live in such despair;

But it’s him, he does not understand 

It’s him, he keeps all and up in air.

His brain so corrupt from a world, so fucked up

Its feelings do not leave him so scared.

But why is he not afraid of being a slave

Why is he not afraid of being a prisoner?

Couse he hopes this is his last breath.
                                    J.
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... მე მ. კ. ვარ, ჩვეულებრივი სულელი.ღმერთმა
მასწავლა,როგორვიყოსულელი,როგორდავცი
ნოსაკუთართავსდავიმასხარავოხალხისწინაშე,
ისერომარშემაწუხოს,რასიფიქრებენჩემზემარ
ტოხელა, ფსიქიკურად დაავადებულზე... სიმარ
თლეს საკუთარი შეცდომების აღიარებით ვაღწევ.
სიმართლე სულს ასაზრდოებს... არასოდეს ვიხდი
ბოდიშს ჩემი რწმენის გამო. თქვენგან იმით გან
ვსხვავდები,რომ არ მწამს ამდროებითი ქვეყნის,
თქვენ კი ისიც არ იცით,რომ წარმავალ სოფელ
შიცხოვრობთ.მემარტივიპატიოსნებისმჯერა...და
არმადარდებს,გესმითთუარაჩემი.მეარმძულს
არავინ,რადგანარავინარარისსიძულვილისღირ
სი  ეს ჩემმა გატეხილმა გულმა მითხრა. ზოგჯერ
თავსგამორთულტელეფონსვადარებამქვეყნი
დანგამორთულს,ზოგჯერყინულსრომელიცთა
ვისისიცივისგამოვერაფერსვერგრძნობს,ზოგჯერ
კი კომფორტულად დაბუჟებული ვარ. ადამიანებს
თავიანთი ამპარტავნება აბრმავებთ. თავისივე მო
გონილსტანდარტებშიცხოვრობენ,როგორცსატუ
საღოებში.საშინლადუგემოვნონითვითონ,მამონს
ემსახურებიანდამათიმიზანინგრევაა...მეკი23მე
ფსალმუნშივცხოვრობდაბოროტისარმეშინია.სა
ხელწიფოსიტემა,ჰოლივუდი,მედიადატელევიზია
იმაზემუშაობენ,როგორაკონტროლონადამიანის
გონება, სახარებისა და ბიბლიის საკუთარ ინტერ
პრეტაციასაკეთებენ,თავიანთშემოქმედებასაკერ
პებენდაჭეშმარიტშემოქმედსუარყოფენ...როგორ
მუშაობს ამერიკის მთავრობა, ყველაზე კარგად
ჯორჯორუელმააღწერათავის„1984“ში.პოლიტი
კოსებიახალახალიარაღებსიგონებენადამიანების
კასტრირებისთვის.ინტელექტმადაჩაგრამორალი.
საოცარმა სიბრიყვემ და უვიცობამ დაისადგურა.
ფსიქოლოგიაესსიყალბეზემდგარიმეცნიერება,
ცოდვისრაციონალიზაციისათვისშეიქმნა,რომელიც
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Allow me to introduce myself unto you. I am M. K. K. 
average fool.
God gave me away to learn to be silly, it helps to learn 
how to simply laugh at my own self. . I could allow my-
self to insult American intellect, as I joke around having 
fun…because I’m “different”….In fact I’m different, I’m 
trying to be honest under GOD. I will continue to kick 
up my needs to have fun, rather anyone likes it or not. 
What can they really do? I’m mentally ill.  I’m an anti-
social loner and I will remain to be to.  I will walk on by 
playing my parts of assignment.   I enjoy being my own 
brand of fool, I have fun laughing at myself.
 I don›t mind admitting that I› am wrong, because it 
tells the truth.  And the truth does feed my soul and 
I›m not afraid that I›m wrong, by admitting I earn more 
freedom.  I’am able to to ignore lies. I make non apol-
ogies for my faith. And I’m different from you, because 
me, is not believing in the temporal world and you, they 
way you live don’t even know, that you are living in the 
temporal world. My version of living life is simply serve 
God.  I’m the man who believes in simplicity and honesty. 
 I have to say something and it does not meter 
you listen or not. I am becoming immune to people 
pressure.  I don›t hate no one and I won’t.
 My resistance is strong and I get even stronger each 
day. Sometimes I fell like disconnected phone line, 
cold as a ice and comfortably numb.
I’m a living wound and I’am a very lucky man… 
People - the basic flaw is within people hearts, they will 
not admit, that they are the ones who are wrong, their 
pride blinds them to the facts of the truth…
Each person should know the twelfth psalm, because 
that one is people misquoting and contradicting  of-
ten.. But people use their standards what becomes 
their own prison. Those arrogant snobs with bad taste, 
they serve mammon(who serves the mammon is a 
materialist) and their  goal is to destroy. people are 
the ones who try to manifest their own destiny. Here 
is what I see, how people wind up as prisoners within 
their own skin.

System uses a movie epic of  a stage performance of 
production…Their hypocritical science for the manip-
ulation, and control to screw the minds of poor peo-
ple. Years ago it was said upon television: a rumor will 
go half way around the world before the truth even 
gets started, that was based book of Romans where 
people would turn the truth of God into a lie to worship 
and serve the creature more, than the creator. Hol-
lywood movie studio don’t work proof that God does 
exist.  I will not get involved with lies.  For government 
and the system, how it works see George Orwell 1984. 
Misusing biblical verses of scripture and passages to 
permute sin of sinners sinful ways. Politicians create 
the items for new castration. There is still time to re-
cover., but in our days intellect harms moral.
The military says” Kill or be killed”-a marvelous plot to 
play their version of God. And people they sell their 
souls for soul survival. I’m glad I dropped out of high 
school saved me from a military career. I really don’t 
believe in the armed forces of my country and I’m not 
really patriot because weapons of destruction are in-
volved. I will take no ones life for any reason. I’m no 
ones material or property.
The fallacy of psychology is the thinking of permuting 
an image of falsehood using idolatry. The stupidity of 
ignorance keeps up us fools go on their own standard. 
The basic of psychology is to lie. Therapy is used as a 
show and tell, double standard of psychology is to jus-
tify sin to glorify self upon a same concept. The gen-
eral psychology user is afraid of being wrong, does’t 
like the truth so they make exudes. The user will try to 
obligate another with a dialogue of responsibility then 
they will generally be off doing what they tell the next 
not to do. Psychology is used to lie, to deceive and to 
justify the use of sin. Therapist - the rapist.
I drink when I look at the mirror and i don’t like what 
i see, so i take shot one, than second, third …after 
about twelve i’m pretty looped, then turning towards 
the mirror again, taking there drink glass, throw into 
the mirror and smash it…it is kind  of my expression 
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about myself…After I wind up in the hospital. Alcohol-
ics they never want recovery, they mainly want to re-
lapse. Alcoholics anonymous members  will not give 
the Biblical God of heaven their due, because of the 
stereotype image of sunday church service. The sober 
state of existence comes from brief periods of sobriety.
God does exist. (psalm 119:105)
In my reality God allows me to play by my own rules to 
be my own person to live in my own world.  if you re-
ally think that God of heaven and Bible don’t exist and 
that is some kind of belief system boy you are fool.. 
The idea is not in the mind. The holy Ghost is pure 
love, the heart feels that joy and no one can over throw 
my feelings of love that I fell for Jesus Christ. Each 
church is a monopoly.
Miracles are answers to prayer request.  No one is 
worth hating, and I learn that from my broke heart. 
Why get upset, no need to, as Christ takes away my 
cares of concerns. As I look back over the years of my 
life I scan see how God always been there for me and 
he gave me strength to never give up on myself. God 
is with me, I know. To lear truth about sinners is to 
pray unto the Lord. Christ is my personal friend. I’am 
within the 23 psalm, I will fear no evil. 
The Holy Ghost is always upon my side never leaving 
me alone, so I have peace of heart and mind. God 
will keep me aware of doing wrong. We all chose our 
own paths in life and we all pay the penalty of our own 
consequences. I don›t believe in Karma. Good and 
bad luck does exist-I know that I am the one who is 
truly free. I will rely upon God, so in the end God wins.
Peace of heart and mind come with solitude. 
I will walk outside from a spell, as I find my way through 
the mystery of strawberry field, it would be my release 
out of my cage and my eternal relief, I’ll be free as a 
wind.
Great Babylon Mystery has to be solved.

M. K. K.

ადიდებს და ხოტბას ასხმას საკუთარ პერსონას,
ამართლებს და კომფორტულს ხდის ცოდვას. მე
როცასარკეშივიხედები,იმდენადარმომწონსთა
ვი,რომსმასვიწყებ,ერთი,ორი,დამესამეჭიქაზე
უკვე კარგადშეზარხოშებული, სარკეს ვალე ჭიქას
და ასე გამოვხატავ დამოკიდებულებას საკუთარი
თავისმიმართ.როგორიცწესი,იმდღესფსიქიატ
რიულში ვამთავრებ. ალკოჰოლიკებს არასოდეს
რეალურადარუნდათ,სიმთვრალისმდგომარეო
ბიდანგამოსვლა.სიფხიზლეცსაშიშიადაამიტომაც
გაურბიან.მარტოობაცსაშიშია,მაგრამ,გონებისადა
გულისსიმშვიდემხოლოდმარტოობაშიმიიღწევა.
„მოკალი,რომარმოგკლან„ასეთიაამერიკულიჯა
რის წესდება (თავისებური გაგებაა იმ კანონის,რაც
ღმერთმა მოგვცა). პატრიოტი არა ვარ, რადგან
არაფრისარმჯერა,რაცტყვიასადაგანადგურებას
მოითხოვს.ჩემთვისარარსებობსადამიანისსიცოც
ხლეზე მეტი მიზანი... და საერთოდაც, არ მგონია,
ადამიანის სიცოცხლის საფასური არსებობდეს რა
მე.სულისგადარჩენისთვისკიადამიანებისულსყი
დიან...ამაზემეტიდაცინვარაღაუნდაიყოს?ის,ვისაც
ღმერთიმონოპოლიურიეკლესიებისმიერშექმნილი
რწმენათასისტემაჰგონია,უბრალოდსულელია.სუ
ლიწმინდასუფთასიყვარულიადაამბედნიერებას
გულიგრძნობს.ჩემისაწუხარზეიესოზრუნავს,რო
მელიც ჩემი უახლოესი მეგობარია.ლოცვის პასუხი
სასწაულია.მეერთდროულადმოარულიჭრილო
ბაც ვარდა ბედნიერი ადამიანიც...როცაგაიხსნება
ჩემი საიდუმლო, რომელიც მარწყვის მდელოზეა
დამალული,მაშინგაიხსნებაჩემიგალიისკარიცდა
მარადიულსშეუერთდებაჩემიცხოვრება.მევიქნები
თავისუფალი,როგორცნიავი.

მანამდეკიბაბილონისსაიდუმლოსუნდააეხადოს
ფარდა...

მ.კ.კ.
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მეანგელოზივნახეგუშინწინ,დაგავიგონეროგორ
ტიროდა...

ბევრჯერგამაჩუმეს,ბევრჯერმაწყენინეს,ბევრჯერ
დამჩაგრეს,მეესმივიღე...მაგრამნდობაკიდავ
კარგე...ანდა,როგორარუნდადამეკარგა,როცა
ჩემისახელისტიგმისმატარებელია,რაციმასნიშ
ნავს,რომარშეიძლებაოდესმე მართალივიყო.
მოწყვეტილივარსაზოგადოებასდაურთიერთობა
მწყურიამასთან... ნუთუმართლაასეთიუგულოე
ბი არიან ადამიანები?როგორ მინდა, ვინმეს მო
ვუყვე ჩემი ისტორია, როგორ მინდა, ვინმემ გაი
გოს...თუნდაციმოჯახისწევრმა,ვისთანაცერთად
ვცხოვრობ... მას სრულებით არ ესმის არც ერთი
ჩემიემოცია...მხოლოდკრიტიკამოდისმისგან,ან
უფრო ხშირად მის დამრიგებლურლექციას ვის
მენ...მეკიმხოლოდისმინდა,რომგავიგოფრა
ზა:„მითხარირაგიჭირსდაშევეცდები,რომმოგეხ
მარო„...დაუსრულებელიგაუგებრობაჩვენშორის
საშინლადმღლისდაუიმედობაშიმაგდებს.თუმცა,
ისიც ხომ იღლება, იმასაცთავისი უამრავი პრობ
ლემა და თავის ცხოვრება აქვს... ამიტომ გადავ
წყვიტე, არ შევაწუხოდა მხოლოდდღევანდელი
დღითვიცხოვრო,გადავაგოროყოველიდღემად
ლიერებით და ვადიდო ღმერთი, სიკვდილიდან,
რომაღგადგენსყოველცისმარეს...

... სიყვარული არ იყოფა, მხოლოდ ზიარდება,
მისტიურია და უეჭველი. სიყვარული არწუხილს
ნიშნავსდამარადიულია...ტყიდანმონაბერსიოს
ჰგავს,ყურშირომგეჩურჩულება.შენკიმოსმენაარ
გჭირდება იმისათვის,რომ გაიგო, ისედაც გესმის.
ადიდეუფალი,რომმასთანერთადმარადიულად
შეუერთდეიმსიყვარულს...

დ.დ.
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... I saw an angel yesterday, I heard her cry. 
I ‘ve been shot down sometime and I almost expect 
it. I’m living as an easy vulnerable target, the target 
of the medical community and the judicial system; 
how I should be able to trust those entities? My name 
and presence carries a stigma an imbalance of being. 
Wrong when I’m right, people around me cut me down 
and criticize me, starved for communications. Are oth-
ers really that heartless? Unless they’ve been there 
they’ll never understand or show compassion. I crave 
for others to understand where I’m coming from. I need 
my partner to participate in my recovery and stand by 
me instead of lecturing me over the facts about what 
I’ve been through and am going through. He does not 
understand my “coming out” and emotions or feelings. 
The emotional attachment just isn’t there anymore and 
he does not stand up for me when it counts the most. 
It makes me tired and frustrated. I just wanted him to 
tell me he understands and will try to help. He acts like 
he just does not care.  We just had another argument. 
Another round of the unmeeting of the minds is over 
now and I’m determined to use all my coping skills to 
continue through the rest of the evening in peace of 
mind, with my conscience telling me that he has had 
and has problems in life too. Well listen to music and 
have the best meal we can, then feel good lying with 
each other and falling asleep; till tomorrow, another 
day. Praise God when we wake up fresh to our morn-
ing routines...

Love is for to share. Divided by no one else, still al-
ways be there. It is sacred and undeniable. It’s being 
close and caring; it’s meaning not to worry again. Love 
lives on forever and ever.  A sigh, a whispers, like the 
breeze in the trees. You understand each other before 
the other even speaks. You can hear each other with 
out listening. Praise God for all this and through eter-

nity we shall be...

D.D.
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As I walk through this thing call life
I’ll let go  all my pain and strife
I ‘m  so tired of  aimless  miles
Tired of sadness and meaningless life
Tired of sorrow, tears and trials..
I want to move up  with joy and smile...
I’m looking for happiness, just for my slice...
Sitting on the back porch shooting the sheet
Thinking to myself....How my life is being lived?
I killed my time with a bloody knife, 
Can’t  remember why I waisted  life...
So much time I’ve lost  on a strife?

Two and a zero-One and a five......
Now, I’m here in my  thirties
Thinking to myself...  
“She has been lost”,  I’v  heard-they speak ...
But I was playing,  just hide and seek...
O, I remember loosing the streak
And the day it happened in Holy week...
After then my world became so bleak,
And I felt weak   each coming week...
I looked around,  It was  dead-end.
Time to  change,  I thought to myself... 

A. B.
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როგორდამღალა ხეტიალმა ასე უაზროდ,როგორდამღალა მწუხარებამ, ცრემლმადამღალა, ჯერ
გაიბზარა,მერეგატყდაჩემიცხოვრებადანამსხვრევებადისეგაიფანტა,რომგატეხილინამსხვრევები
ვეღარვიპოვე...გზაზე,რომელზეცმივდიოდი,დამთავრდა...ჩაფიქრებულიიქვექვაზეჩამოვჯექიდავი
ფიქრეეხლარაღავქნა?დამივხვდი,რომმხოლოდერთადერთიარჩევანიარსებობს:მეუნდაშევიც
ვალო...

ა.ბ.
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VASLAVNIJINSKY / ვასლავნიჯინსკი

 The famous Russian ballet dancer and choreographer

VINCENTVANGOGH/ ვინსენტვანგოგი

  post-Impressionist paintings and profound visual artworks. 

WILLELLIOTT/ უილელიოტი

 Australian writer

RYUNOSUKEAKUTAGAWA/ რიონოსუკეაკუტაგავა

 Japanese writer

STING/ სტინგი

 Musician Sting has been very outspoken with his history in dealing with bipolar disorder. In 1996, he 
openly spoke about how he was depressed, suicidal, and how his relationships with his then wife 
and even his band mates were collapsing. Sting has gone on to lead several campaigns to raise 
global awareness of bipolar disorder.

MICHELANGELO/ მიქელანჯელო

 He is known for being an Italian painter, architect, engineer, and poet in the Renaissance era. 

VIVIENLEIGH/ ვივიენლი

 She was the actress who played Scarlett O’Hara in the movie “Gone With the Wind”.

CELEBRITIESWITHMENTAL

DISORDERS

ფსიქიკურიაშლილობის
მქონეცნობილიადამიანების
არასრულისია
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JEAN-CLAUDEVANDAMME/ ჯან-კლოდვანდამი

 Jean-Claude Van Damme has suffered from bipolar disorder ever since he was young, though he 
said he compensated the disorder with highly intense training. After becoming suicidal while also 
heavily addicted to cocaine, Jean was diagnosed with rapid cycling bipolar disorder. He was treated 
with sodium valproate though his condition greatly improved after his divorce in 1997.

CATHERINEZETA-JONES/ ქეთრინზეტ-აჯონსი

 checked herself into a mental-health facility in 2011 to treat her bipolar Idisorder. (I told People mag-
azine that she decided to go public because it might help others to step forward and get treatment.

 “There is no need to suffer silently and there is no shame in seeking help,” she said.)

MARILYNMONROE/ მერილინმონრო

 “We knew that she was a manic depressive,” Monroe’s physician, Hyman Engelberg, MD, 

EMILYDICKINSON/ემილიდიკენსონი

 This introverted poet’s work is often dark and gloomy. 

VIRGINIAWOOLF/ვირჯინიავულფი

 The dark diaries and letters of Woolf, who suffered four major breakdowns. 

FRIEDRICHNIETZSCHE/ფრიდრიხნიცშე

 philosopher

EDGARALLANPOE/ედგარალანპო

 poet and writer

ROBERTSCHUMANN/რობერტშუმანი

 German composer



Layout and Printing by CEZANNE.

დაკაბადონდა  და დაიბეჭდა სტამბა „სეზანში“


