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Trauma místa

Svět a místo v něm

Cesta do nitra

Jako pacienti podrobující se
psychedelické terapii i Skoky
samotné za sebou mají traumatickou minulost. Kdysi výstavní poutní ves prošla v minulém století náročnou zkušeností,
která ji zanechala zpustošenou.
V kontextu současné doby nelze očekávat v obnovení do její
dřívější obydlené podoby. Je
třeba přijmout skutečnost, že
ať to co se stalo bylo dobře či
špatně, již to nelze vrátit. Nemá
smysl hledět do minulosti, utápět se v jejím zmaru a snažit se
jí napodobit. Východiskem je
traumatickou zkušenost integrovat, poučit se z a začít znovu
s pohledem vpřed do budoucnosti.

Koncept se odkazuje na silného genia
loci. Kopcovitou krajina a strmé úžlabí na
vrcholu kopce již na počátku definovalo Skoky jako neobvyklé sídlo, v němž se
každý dům musí s koplikovaným terénem
vypořádat. To zakládá charakteristický
typus Skokovského domu, buď jako budovy na piedestalu, nebo domu zařízlého do kopce. Hmotový koncept kliniky
využívá obou těchto principů a plynule
navazuje na stávající opěrnou zeď, která
společně s kostelem dominuje prostranství bývalé návsi. Prostor vymezený neživou přírodou je dějištěm, v němž vzniká
život. Živá příroda je reprezentována
zaoblenými dřevěnými kvádry terapeutických místností, pronikajících do prostoru ze strany. Třetím aspektem je člověk
přinášející rozum, jehož připodobněním
je z nebe se snášející bílý kvádr.

Psychedelika se od běžných
antidepresiv liší především jejich účinkem. Zatímco běžná
psychofarmaka zjednodušeně
řečeno zlepšují náladu, psychadelika umocňují prožívané emoce. Pouť za duševním
zdravím je cestou do nitra, při
níž dochází k odblokování traumatu a znovuprožití komplikované zkušenosti, což umožňuje její následnou integraci do
dalšího života. Pacient přichází
z jedné strany do budovy, směřuje do jejího nitra a po terapii
vystupuje zpět na povrch ovšem jinudy jako jiný člověk.
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