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MiranMOŽINA

Uvodnik

 Kraljev govor o poti iz tesnobe in depresivnosti

Rad gledam dobre filme. Letošnji oskarjevski prvak Kraljev govor me je nagovoril na mno-
gih ravneh. Močni vtisi filma so se med drugim povezali tudi s snovanjem te, pomladanske 
dvojne številke Kairosa. Z njo (kot je to običajno) podpiramo Študijske dneve Slovenske krovne 
zveze za psihoterapijo, ki so letos posvečeni psihoterapiji tesnobe in depresivnosti.

Kraljev govor je zgodba, v kateri glavni junak odkrije pot iz tesnobe in depresivnosti. In je 
zgodba o psihoterapiji oz. o zdravilni moči psihoterapevtskega odnosa. Film je navdihujoč in 
zato odlična reklama za psihoterapijo, lahko pa je tudi dober psihoterapevtski pripomoček, če 
damo pacientom ogled filma za domačo nalogo.

Jecljanje je dolgotrajna motnja in zato, kot vse dolgotrajne motnje, odlično gojišče za tesno-
bo in depresivnost. Tako vidimo kralja na začetku filma: obupanega nad raznimi poskusi zdra-
vljenja, z občutki manjvrednosti in izogibajočega se situacijam, kjer bi bil lahko s svojo motnjo 
izpostavljen. Vendar se zaradi svojega položaja in odgovornosti povezanih z njim, izpostavljanju 
ne more (v celoti) izogniti. To ustvarja bolezenski pritisk, ki ga privede do terapevta. Na začetku 
je ambivalenten, poln odporov, a terapevt najde dobro zmes sočutja in avtoritete. Po eni strani 
pristopi človeško toplo, odprto, kot sopotnik, po drugi strani pa kralju jasno sporoči, da v njegovi 
ordinaciji ne bo mogel igrati vloge kralja. Povabi ga v enakopraven odnos, kjer pa ima terapevt 
avtoriteto glede metode zdravljenja in izkušnje glede terapevtskega procesa. Sprva omahljiv se 
kralj postopno odloči in sprejme terapevtski dogovor.

Tako jima uspe počasi preiti v delovno fazo terapije, v kateri pride do izraza kraljeva velika 
motiviranost za terapevtsko spremembo. Vidimo ga, kako vestno izvaja celo vrsto govornih in 
telesnih vaj. Ob tem se intenzivira človeški odnos med kraljem in terapevtom. Do izraza pridejo 
bistveni elementi terapevtske alianse: imata definiran cilj, h kateremu napredujeta po malih ko-
rakih in med njima se razvije močna čustvena vez, podobna prijateljstvu. 

Prelomni trenutek, ko se razkrije, da gre za zaupen odnos, podoben prijateljstvu, je, ko kralj 
po očetovi smrti v čustveni krizi nepričakovano pride k terapevtu izven dogovorjenega termina. 
Na ganljiv način prvič vstopimo v čustveni svet kraljevega otroštva, v katerem sta bila starša od 
otrok čustveno oddaljena, nedostopna, pogosto ponižujoča in so bile glavne figure za razvoj na-
vezanosti varuške. V tem neformalnem, človeško odprtem srečanju med terapevtom in kraljem 
ob kozarcu viskija gledalec lahko začuti, da v psihoterapiji niso ključne terapevtske tehnike, 
ampak zaupni terapevtski odnos.  

Eden izmed najboljših prizorov v filmu je zame prizor v parku, ko pride do hude motnje v 
njunem delovnem odnosu. Terapevt preveč pritisne na kralja, češ da je boljši od brata in da naj on 
prevzame nasledstvo za očetom. Za kralja je to v tistem trenutku preveč, uglašenost med njima 
se prekine. Kralj agira, ima pravi »acting out« - žaljivo napade terapevta in ga jezen zapusti. Ne-
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prijetni občutki so bili za kralja v tistem trenutku preveč intenzivni, da bi lahko zdržal v odnosu 
s terapevtom. Pripravljen je celo prekiniti odnos, terapevta pa z lastnimi projekcijami preveč 
očrniti, samo da mu ne bi bilo potrebno pogledati globlje v samega sebe, v tisti del, ki je bil v 
tistem trenutku zanj preveč boleč – terapevt mu je namreč v pogovoru skušal pokazati, da daje 
bratu glede prestolonasledništva prednost ne le zaradi lastne dobrodušnosti, ampak tudi zato, ker 
se ne želi izpostavljati. Da na ta način beži, se umika, kar je tipično izogibalno vedenje pri preko-
merni tesnobi in depresivnosti. Izogibanje pa tesnobo in občutke manjvrednosti samo še poveča.  

Terapevt bi se na tem mestu lahko umaknil z občutkom užaljenosti, saj mu jih je kralj res 
temeljito in prekomerno napel. Vendar se zave svojega deleža, svojega kontratransfera v pogo-
voru s svojo ženo, ki ga kot kakšen dober supervizor, hkrati nežno, a brez okolišenja sooči. Tako 
se mu posveti, da se je preveč identificiral z lastno željo, da bi se kralj asertivno uveljavil v kar 
največji možni meri. Padel je v svoj film in spregledal trenutno mejo tolerance pri kralju. Žena 
mu preprosto predlaga, da se kralju lahko opraviči, kar je bistveno pri popravljanju motenj v de-
lovni zvezi (terapevtski aliansi). Terapevt to tudi stori, na kar lahko popusti tudi kralj, zaupanje 
se obnovi in terapija se (tudi zaradi pritiska zunanjih okoliščin) lahko nadaljuje.

Zanimivo je dogajanje, ki se cel film plete okoli vprašanja terapevtove kompetentnosti in 
statusa. Dramatični vrh to dogajanje doseže v katedrali pred kraljevim kronanjem, ko se sto-
pnjujejo obtožbe in kritike raznih uglednežev, npr. tudi cerkvenih dostojanstvenikov, na račun 
terapevtove usposobljenosti in se okoli tega vprašanja soočita sama terapevt in kralj. Terapevt 
nima statusnih simbolov in uradnih kvalifikacij, a kralja prepriča s svojo predanostjo svojemu 
delu, s svojo kongruentnostjo, avtentičnostjo in predvsem z dolgoletnimi izkušnjami, do katerih 
je prišel v potu svojega obraza. Utiral si je svojo strokovno pot, razvijal je svojo metodo, svoj stil 
in način dela, ki ga je vodilo prav ključno spoznanje omenjeno zgoraj – nobena tehnika ni dovolj, 
v kolikor ni kvalitetnega terapevtskega odnosa. S stalnim preizkušanjem novega in učenjem iz 
napak in zmot se je odpiral za enkratnost vsakega pacienta in krojil terapijo po njegovi meri. 
Temu se je čutil veliko bolj zavezan kot temu, da bi zbiral diplome in priznanja. Kralj ga je stalno 
ščitil s svojim vplivom, na koncu tako, da mu je podelil častni naslov, s katerim ga je povzdignil 
v krog najimenitnejših Angležev.

Dramatični višek filma je kraljev govor, v katerem oznani napoved vojne med Anglijo in 
Nemčijo. Zame predstavlja sijajno večdimenzionalno, navdihujočo in zdravilno metaforo, kako 
se izviti iz primeža hromeče tesnobe. Na govor se terapevt in kralj temeljito pripravita in vadita. 
Preizkušata vsako besedo in njihove kombinacije. List papirja z govorom popišeta z dodatnimi 
oznakami za premore, melodijo stavka, z asociacijami itn. Kralj si pomaga z gibanjem, plesom, 
glasbo, humorjem, celo psovkami. Film nam torej sporoča, da je na poti iz tesnobe in depresiv-
nosti potrebno veliko trdega dela in priprave na izpostavljanje. 

Nato pride ključni trenutek, kralj mora pred mikrofon. Že ureditev prostora je pomembna – 
je skrajno asketska, zreducirana. Terapevt izloči oz. zakrije vse, kar bi lahko zmotilo kraljevo 
pozornost in usmerjenost na en sam fokus – list papirja in govor. Za razvijanje čuječnosti, ki 
je antidot za tesnobo, je to eden od ključnih pogojev – fokusiranje. Edino, kar je poleg listov z 
govorom še v kraljevem vidnem polju, je terapevt. 

Sekunde se odštevajo in govor se začne. Najtežji je začetek. Terapevt stoji pred kraljem in ga 
z mimiko, celim telesom, celo z dirigiranjem spodbuja. Kralj kot kipar marmor kleše besedo za 
besedo, pa tudi premore. Ne veš, kaj je bolj intenzivno – besede ali tišine med njimi. Oboje se v 
krožnem odnosu ojačuje v sugestivno sporočilo. Z izjemno prisotnostjo v tu in zdaj kralj izstopa 
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iz vzorca jecljanja, prestopa na čistino, v nepredvidljivost slehernega trenutka. Hkrati ga stari 
vzorec jecljanja z magnetno močjo stalno vleče k sebi, tako da se ji mora izmikati od besede do 
besede. A hkrati je tu nov vzorec tekočega govora, ki se iz minute in minuto ojačuje. Postopno 
terapevtova pomoč ni več potrebna. Kralj govori sam, tekoče. Lahko bi tudi rekel, da spregovori 
nekaj, kar je krožno organizirano kot kibernetski sistem – zapis na papirju, kraljeve oči, njegovi 
možgani, njegov jezik, usta, ušesa, celo telo. 

Hkrati je del tega krožno organiziranega kompleksnega sistema tudi kralj v socialni interak-
ciji. Prisluhne mu cel angleški narod, ki stoji ob radijskih sprejemnikih. Kraljev govor je omo-
gočil sinhronizacijo množice. Milijoni ušes so se uglasili na ritem njegovih besed in premorov, 
miljoni src so za nekaj minut bìli v istem ritmu. Zame je metafora kraljevega govora pomembna 
tudi iz tega, socialnega oz. skupnostnega vidika. Vsak posameznik, ki se v srečevanju s tesnobo 
izvija iz njenih hromečih krempljev, prestopa iz navade v nekaj novega in s tem poklanja nekaj 
svojega, enkratnega, avtentičnega drugim, skupnosti. Tudi če takega dejanja ne spremlja mno-
žica po radiu ali televiziji, majhna posameznikova zmaga in udejanjanje ustvarjalnosti na nek 
način odmeva širše, v socialni prostor. Dobro gojišče za tesnobo in depresivnost je povsod tam, 
kjer se prekinejo vezi med posameznikom in bližnjimi, med posameznikom in skupnostjo. 

Kraljev govor sem šel gledat s svojo mamo, ki je stara 86 let. Na vrhuncu filma, ko je govoril 
kralj, sva se oba ganjena prijela za roko in stekle so nama solze. Tiste dragocene solze, ki spre-
mljajo trenutke srečanja, povezanosti, uglašenosti. Podobno se je zgodilo tudi mojemu pacientu 
v srednjih letih, ki ima dolgoletno anksiozno depresivno motnjo in sem mu dal ogled filma za 
domačo nalogo. Samoiniciativno je povabil svojo mamo, ki ni bila v kinu že 30 let. Med njima se 
je utekel vzorec, da mama pretirano skrbi zanj, medtem ko se ji on izmika. Po ogledu filma je na 
najini seansi presenečen ugotovil, da že leta dolgo ni povabil mame v kaj, kar je njemu dostopno 
in lahko dosegljivo, medtem ko si mama sama tega ne upa naredit. Naenkrat je zagledal, da že 
leta ni pomislil, da tudi sam lahko materi nekaj da in da se lahko povežeta tudi na ta način.

Kako pomembna je za premagovanje depresivnosti človekova vpetost v skupnost, pa je tudi 
eno izmed glavnih sporočil filma Išče se Erik, ki je par mesecev po Kraljevem govoru prišel v 
ljubljanski Kinodvor. Tudi to je odličen film o moški depresiji in poti iz nje, podobno kot je bil 
pred leti angleški film Do nazga. Erik se druži s prijatelji, nogometnimi navijači in v njihovi z 
velikimi dozami piva podloženi komunikaciji najprej nisem videl kakšnega posebnega vira za 
premagovanje depresije. A stvari se obrnejo drugače. Film preko zgodbe o Erikovem sinu, ki se 
zaplete v mreže preprodajalcev mamil, najprej pokaže, kako razmere, v katerih so zrahljane dru-
žinske in skupnostne vezi, niso idealne le za rast depresivnosti očetov in sinov, ampak tudi za rast 
kriminalnih mrež. Nato pa prav skupnost navijačev učinkovito stopi na prste preprodajalcem, 
katerim se en sam posameznik ne more postaviti po robu.

Farmacevtska industrija nas vse bolj glasno prepričuje, da je pravi odgovor na depresivnost 
jemanje antidepresivov in tako spodbuja enega najbolj donosnih  poslov, hkrati pa uveljavlja 
medicinski model in zastira socialni vidik. Na drugi strani je sporočilo filma Išče se Erik veliko 
manj opazno in glasno kot reklame farmacevtskih gigantov, a zato zame toliko bolj dragoceno. 
Čeprav tudi Eriku preko notranjega dialoga pomaga psihoterapevt v obliki slavnega nogometa-
ša, njegova idola in ideala, je glavno zdravilo »skupnostni projekt« v obliki akcije nogometnih 
navijačev proti vodji preprodajalcev mamil. 

Tudi psihoterapevti, ki se bolj posvečajo delu s posameznikom kot delu s pari in družinami, 
se lahko ujamejo v past, da bodo poskušali na rastoč pojav depresivnosti odgovarjati samo z 
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individualno terapijo. Vendar depresivnost že dolgo ni samo problem posameznikov, temveč 
dobiva epidemične oz. pandemične razsežnosti povsod tam, kjer se v tem odraža tudi družinska 
in širša socialna problematika. Zato je lahko odgovor psihoterapevtov na depresivne paciente, ki 
ni le individualen ampak tudi družinski in skupnosten, bolj učinkovit.

V maju je bil gost v šoli sistemske psihoterapije, ki jo vodim, italijanski otroški psihiater in 
družinski terapevt, profesor na Univerzi v Rimu, Maurizio Andolfi s temo Reaktivna depresija 
in samomorilnost pri mladostnikih. Star je 70 let, vendar še izjemno vitalen in ustvarjalen, in je 
ena od legend evropske in svetovne družinske psihoterapije. Povedal nam je, da so razmere v 
Italiji na področju otroške psihiatrije zanj postale zaskrbljujoče. Odkar so pred okoli 20 leti v 
Italiji sprejeli zakon o psihoterapevtski dejavnosti, ki zdravnikom brez dodatnega usposabljanja 
avtomatično podeljuje tudi naziv psihoterapevt, se skoraj noben zdravnik več ne izobražuje za 
psihoterapevta. Tako danes tudi otroški psihiatri, ki so se do nastopa zakona v velikem številu 
odločali za izobraževanje iz družinske terapije, nimajo nobenih psihoterapevtskih znanj in ve-
ščin več. Samo še diagnosticirajo in predpisujejo zdravila. Starejši otroški psihiatri so zelo dru-
žinsko in skupnostno orientirani, nove generacije pa vidijo samo patologijo posameznega otroka 
ali mladostnika in potrebo po medikamentoznem zdravljenju. 

V enem trenutku se je pošalil, da je vesel, da je odraščal v času, ko še ni bilo otroške psihia-
trije. Kot otrok je bil namreč hiperaktiven in je veliko svojega otroštva preživel srečen na rimskih 
ulicah. Če pa bi rasel v današnjih časih, bi gotovo dobil Ritalin, na ulicah Rima pa se ni mogoče 
več igrati, saj tam vladajo – avtomobili. Pa ne samo na ulicah. Ko je letel proti Sloveniji, je na 
letalu bral članek o rimskih dvoriščih, kjer so se pred leti še igrali otroci, odkar pa ima vsak 
družinski član svoj avtomobil, so se dvorišča spremenila v – parkirišča. »V Rimu smo ustvarili 
okolje, ki je sovražno otrokom in mladostnikom,« je poudaril Andolfi. »Rim je postal mesto, ki 
je krasno za turiste in grozno za Rimljane, predvsem pa za otroke in mladostnike. Otroški hrup 
je nezaželen. Ko sem v naši večstanovanjski hiši dal iniciativo, da bi se lahko moj sin skupaj z 
drugimi otroki igral na dvorišču, je bila ena glavnih pritožb sostanovalcev, da otroci delajo hrup, 
da jim bo žoga odletela v kakšno šipo itn. Včasih so odrasli računali na otroški hrup, ga spreje-
mali kot normalen del življenja. Otroci morajo biti glasni in živahni. Danes je to postalo motnja 
– otroci morajo biti tihi in mirni. Če ne drugače, pa z Ritalinom.«

Morda velika odmevnost filma Kraljev govor kaže, kako je tudi danes pomembna tista želja v 
nas, ki išče zaupen odnos, v katerem se lahko dvigamo iz hromeče tesnobe in močvirja depresiv-
nosti. Kako pomembna je tista potreba v nas, ki išče prijatelja, pa čeprav ga včasih najde šele v 
psihoterapevtu, da v nas ojača zaupanje vase in da nam pomaga stkati nove, bolj zaupne družin-
ske in skupnostne vezi. Da v nas prebudi novo zavest, ki bo slavila našo enkratno individualnost 
pa tudi otroški hrup in nemir.

MiranMOŽINA
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MihaČERNETIČ

Hudo je, ko veš, česa se bojiš, pa tudi, ko ne veš: 
Stične točke in razlike med strahom in tesnobo

It's hard when you know what you are afraid of, and 
it's hard when you don't know, too: Shared characte-

ristics and differences between fear and anxiety
  
Povzetek 

Čeravno je anksioznost (tesnoba) eden od osrednjih pojavov v psihoterapiji in na sorodnih področjih, ka-
kor tudi v vsakdanjem življenju, pojem še vedno ni opredeljen v zadostni meri. Med ključnimi razlogi 

za to je pomanjkljivo razlikovanje med tesnobo in strahom. Tradicionalna razlikovanja med emocijama so 
temeljila na dojemanju strahu kot koristnega odziva na realno, konkretno nevarnost, tesnoba pa je pomenila 
pretiran, pogosto bolj ali manj patološki odziv na manj določno ali celo neobstoječo nevarnost. Novejša 
spoznanja, tudi s področja nevroznanosti, predstavljajo pomemben doprinos k diferenciaciji med tesnobo 
in strahom. Iz njih izhaja, da so črno-bela razlikovanja neustrezna, primernejša pa je konceptualizacija obeh 
emocij kot jasno razločljivih in funkcionalnih psiholoških adaptacij. Predstavljen je tudi avtorjev model 
razlikovanja med strahom in tesnobo, v katerem je slednja opredeljena kot odziv na zaznavo neizrazite 
grožnje.

Ključne besede: anksioznost, tesnoba, strah, zaznava grožnje, neizrazita grožnja.

Abstract

Although anxiety is one of the key phenomena in psychotherapy and related fields as well as in everyday 
life, the concept still lacks satisfactory scientific definition. Among the key reasons for this is unclear 

and unsuitable differentiation between anxiety and fear. Traditional distinctions between these two emo-
tions were based on the perception of fear as a useful response to a real, tangible danger whereas anxiety 
was viewed as excessive, often a more or less pathological response to a threat that was less clear or even 
non-existent. Recent findings, including those of neuroscience, constitute an important contribution to the 
differentiation between anxiety and fear. They imply that the black-white distinction is inadequate and that 
conceptualization of both emotions as distinguishable and functional psychological adaptations is more 
appropriate. Presented also is the author’s model of differentiation between fear and anxiety in which the 
latter is defined as a response to the perception of threat that is either indistinct or less probable, or of threat 
for which probability cannot be sufficiently assessed.

    Key words: anxiety, fear, perception of threat, implicit threat.
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Problem razlikovanja med tesnobo in strahom

Anksioznost oz. tesnoba (navedena izraza zaradi njune pomenske in etimološke podobnosti v 
prispevku uporabljam kot sopomenki1) v psihoterapiji in sorodnih vedah zaseda zelo pomembno 
mesto. Pri preučevanju tesnobe enega od osrednjih vprašanj, ki je prisotno že vse od nastanka 
psihoterapije in še vedno nima zadovoljivega odgovora, predstavlja razlikovanje med tesnobo in 
strahom. Med konceptoma je pogosto prihajalo do prekrivanja (Černetič, 2003; Možina, 2010), 
veliko klinikov med pojmoma niti ni delalo razlik (Barlow, 2004). Poleg enačenja obeh emocij je 
možno pogosto zaslediti tudi poenostavljena razlikovanja, ki delajo krivico predvsem tesnobi, s 
tem ko jo med odzivi na zaznavo grožnje (ang. threat) uvrščajo zgolj na patološki pol in ji s tem 
odrekajo njen adaptivni oz. prilagoditveni pomen.

Razmejitev tesnobe od njej sorodnega čustva, strahu, je ena glavnih težav pri opredeljeva-
nju konstrukta tesnobe nasploh. Po mnenju Craiga, Browna in Bauma (1995) je eden glavnih 
razlogov za zmedo glede tesnobe njena podobnost s strahom. Obe stanji vključujeta ne samo 
določeno mero bojazni, temveč tudi številne druge skupne značilnosti. Zato ju je težko ločevati 
in po mnenju nekaterih raziskovalcev ločevanje niti ni mogoče, medtem ko nekateri trdijo, da gre 
za jasno različna in ločena fenomena.

Vendarle pa lahko iz opisov tesnobe in strahu v literaturi ter iz tamkaj podanih razlik med 
njima povzamemo trditev,  da je tesnoba v primerjavi s strahom, kjer naj bi bila nevarnost dobro 
opredeljena, običajno definirana kot pojav, pri katerem je grožnja bolj difuzna in nevarnost manj 
očitna. Takšnemu ločevanju med anksioznostjo in strahom iz znanstvene literature se, zanimivo, 
lepo prilega razlikovanje med strahom in tesnobo, kot je to razvidno iz Slovarja slovenskega 
knjižnega jezika (1995). V njem je strah opisan kot »neprijetno stanje vznemirjenosti zaradi 
neposredne ogroženosti, (domnevno) sovražnih, nevarnih okoliščin« (SSKJ, 1995, str. 1318), 
medtem ko je tesnoba predstavljena kot posledica »občutka ogroženosti, zlasti brez jasnega za-
vedanja vzrokov« (SSKJ, 1995, str. 1392).

Tradicionalna razlikovanja med strahom in tesnobo

Zanimivo je tudi, da SSKJ strahu ne pojmuje kot nekaj, kar ima vedno objektivni korelat v 
realnosti (pri opredelitvi v slovarju je dodana beseda »domnevno«), medtem ko strokovna litera-
tura pogosto preveč poenostavljeno označuje strah kot (vedno) adaptivno, z objektivnimi dejstvi 
podprto čustvo, tesnobo pa kot njegovo skoraj izključno patološko ustreznico (npr. United States 
Public Health Service – Office of the Surgeon General, Center for Mental Health Services in 
National Institute of Mental Health, 1999).

Posplošeno pojmovanje strahu kot zdravega in tesnobe kot patološkega čustva je v nasprotju 
s kliničnimi opažanji (pri fobijah, ki so psihopatološka kategorija, je v klinični sliki nedvomno 
prisoten strah, saj je objekt fobije načeloma jasno definiran), nadalje z evolucijsko teorijo (ker 
1Uporaba slovenske ustreznice za anksioznost (v nasprotju z uporabo tujke) tudi ponuja možnost za izrazoslovno lo-
čevanje med anksioznostjo kot trenutnim stanjem posameznika (tesnoba) in anksioznostjo kot osebnostno potezo oz. 
nagnjenostjo posameznika k (pogostemu) doživljanju anksioznosti (tesnobnost), podobno kot se je v slovenskem pro-
storu že uveljavilo razlikovanje med depresijo kot bolezenskim sindromom in depresivnostjo kot osebnostno potezo oz. 
nagnjenostjo posameznika k potrtemu, depresivnemu doživljanju.
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gre za kvalitativno različna pojava, je bolj verjetno, da imata tako strah kot tudi tesnoba svojo 
prilagoditveno vrednost), teoretičnimi modeli, ki vsebujejo kontinuum med tesnobo in strahom 
(dva takšna modela sta predstavljena v nadaljevanju), pa tudi z nevroznanstvenimi ugotovitvami 
o različnem biološkem substratu obeh čustev (te ugotovitve so prav tako podane v nadaljevanju).

Bolj kot pripisovanje patološke narave tesnobi kot taki je takó smiselno določanje adaptiv-
nosti obeh čustev (tesnobe in strahu) glede na skladnost z realnostjo (tudi kar se tiče intenzitete 
čustva) in morda še glede na vrsto tesnobe oz. strahu. Podobno tudi Požarnik (1976) meni, da ne 
moremo v načelu trditi, da je strah vedno realen, tesnoba pa nevrotična.

Tabela 1. Pregled klasičnega razlikovanja med strahom in tesnobo.

Strah Tesnoba

narava nevarnosti, 
grožnje

znana in jasno opredeljena ne povsem določena

vzroki za pojav čustva v 
doživljanju posameznika

zunanji dražljaji (do-
godki, situacije)

notranji (osebnost)

problematinost 
čustva

koristno za preživetje pogosto problematično

prenehanje čustva izgine, ko mine zu-
nanja nevarnost

po prenehanju grožnje 
ne izgine povsem

afektivne posldice 
čustva

veselje in ponos ob 
premagani težavi

v doživljanju ostane 
neprijeten občutek

Kot navaja Barlow (2004), so mnogi zgodnji teoretiki, med njimi Kierkegaard in Freud, svoja 
razlikovanja med strahom in tesnobo osnovali na prisotnosti ali odsotnosti dražljajev. Freud je 
uporabljal nemško besedo Angst (anksioznost) za tesnobo brez razpoznavnega objekta. Šlo je 
za nejasno bojazen glede prihodnosti (čeprav se je teoretična pomembnost osredotočala na se-
danjost in preteklost). Ko je tesnoba imela objekt, je Freud dajal prednost besedi Furcht (strah). 
Kasneje je za večino postalo pomembno sledeče razlikovanje: Strah so pojmovali kot reakcijo na 
specifično, opazno nevarnost, medtem ko je bila tesnoba pojmovana kot difuzna, brezobjektna 
bojazen. V slovarjih in osnovnih psiholoških učbenikih se še vedno pojavlja prisotnost oz. odso-
tnost prepoznavnih dražljajev kot bistvena razlika med tesnobo in strahom.

Vzpon neposredno na simptom usmerjenih, vedenjskih pristopov k zdravljenju strahov in 
fobij pa je to pričel spreminjati. Vedenjska terapija je predpostavljala, da ima vsa tesnoba jasno 
prepoznavne dražljaje, čeprav so nekateri od njih bolj difuzni kot drugi (npr. vzorci svetlobe in 
teme). Razlika med strahom in tesnobo je tako postala za mnoge zabrisana in v psihologiji in 

Stične točke in razlike med strahom in tesnobo
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psihiatriji je prihajalo do enačenja obeh pojmov (Barlow, 2004).

Tako Freud kot tudi behavioristično usmerjeni avtorji so menili, da tesnoba izvira iz izku-
šenj s strahom. Nastala naj bi s potlačevanjem občutij, povezanih s strahom (Freud), oziroma z 
generalizacijo (posplošenjem) strahu (behavioristi). Kot navaja Lamovec (1988), so behavioristi 
tesnobo pojmovali kot naučen in posplošen strah. Freud (1916-1917/2001, 1926/2001) pa je 
ločeval objektivno oz. realistično tesnobo (strah) od nevrotične tesnobe. Realistična tesnoba je 
po njegovem povezana z jasno ugotovljeno grožnjo v zunanjem svetu in je z njo premosorazmer-
na, medtem ko naj bi nevrotično tesnobo sprožali posameznikovi notranji, nezavedni impulzi. 
Pretirano kaznovanje otroka ob izražanju njegovih agresivnih in seksualnih impulzov naj bi 
povzročilo realistično tesnobo, s potlačevanjem te tesnobe oz. občutij, povezanih s kaznijo, pa 
naj bi sčasoma nastala nevrotična tesnoba, ki je brez objekta, saj se posameznik potlačevanja ne 
zaveda. Nevrotična tesnoba se torej nanaša na grožnjo, ki izhaja iz predaje močnim in nevarnim 
impulzom onega, in ker je intrapsihična, jo je težje obvladovati kot realistično tesnobo – ni se ji 
mogoče izogniti s tem, da preprosto stečemo stran.

Kljub zgoraj navedenim pojmovanjem pa je bilo že pred več kot pol stoletja možno zasle-
diti tudi nekoliko drugačno, bolj nevtralno konceptualizacijo tesnobe. Kot je zapisal Symonds 
(1951), naj bi tesnoba spodbujala jaz k reagiranju že ob pričakovanju nevarnosti, namesto čaka-
nja, dokler nevarnost ne postane takojšnja. Uporabljajoč tesnobo kot signal, naj bi jaz predvide-
val prihodnost in presodil, da čeprav situacija še ni travmatična, lahko takšna postane, zato naj 
bi deloval v smeri zaščite posameznika pred nevarnostjo. Ker je tesnoba neprijetna, naj bi jaz 
običajno naredil vse, kar je v njegovi moči, da se pred njo obrani. Vseeno pa naj bi jaz tesnobo 
tudi toleriral, ker ta služi kot svarilo. Opisano pojmovanje je blizu konceptu signalne tesnobe, ki 
ga je Freud (1926/2001) uvedel nekoliko kasneje kot koncept nevrotične tesnobe.

Novejše ugotovitve o razlikah med strahom in tesnobo

Kot ugotavlja Barlow (2000), kaže, da sta strah in tesnoba temeljno različni čustvi. Razlike 
med njima obstajajo na fenomenološkem, vedenjsko-izraznem, psihometričnem in nevrobio-
loškem nivoju. Po drugi strani pa sta obe čustvi tesno povezani, kar je opazno ne le na ravneh 
vedenja in kognicije, temveč tudi v tesno povezanih, vendar specifičnih možganskih vezjih, ki 
predstavljajo njuno podlago.

Že omenjeni avtor Craig in sodelavca (Craig idr., 1995) navajajo, da v splošnem psihometrič-
ne in fiziološke ugotovitve kažejo, da se strah in tesnoba precej prekrivata. Menijo, da si pojava 
morda delita redundantne mehanizme, zato ker se oba uvrščata med prve obrambe organizma 
pred škodo. Sodeč po pregledu raziskav, ki so s farmakološkimi posegi, električno stimulacijo in 
možganskimi lezijami spreminjale raven tesnobe in strahu, se zdi, da tako strah kot tudi tesnoba 
delujeta preko aktivacije noradrenergične poti (Gray in McNaughton, 2000).

Kljub zgoraj navedenim podobnostim pa med tesnobo in strahom obstajajo le zmerne korela-
cije, zato Reiss (1997) meni, da gre za različna konstrukta. Podobno zaključujejo Perkins, Kemp 
in Corr (2007) na podlagi korelacijske analize povezav med rezultati na vprašalnikih strahu, 
tesnobe in nevroticizma. V neki drugi svoji raziskavi so navedeni avtorji ugotavljali povezanost 
med učinkovitostjo (ang. performance) in rezultati na vprašalnikih strahu in tesnobe. Regresijska 
analiza je pokazala, da je bil strah povezan s precejšnjim delom variance v učinkovitosti, ki ni 
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bila povezana s tesnobo.

Barlow (2004) meni, da strah predstavlja primitivni alarm kot odziv na sedanjo nevarnost, 
za katerega so značilni močno vzburjenje in močne akcijske težnje. Tesnoba pa je po njegovem 
mnenju na prihodnost usmerjeno čustvo, za katero so značilni zaznave neobvladljivosti in ne-
predvidljivosti potencialno averzivnih dogodkov ter nagla preusmeritev pozornosti na potenci-
alno nevarne dogodke ali na lasten afektivni odziv nanje. Tudi Craig idr. (1995) trdijo, da strah 
in tesnoba, čeprav imata oba funkcijo opozorilnega signala, pripravljata organizem na različni 
akciji.

Nitschke, Heller in Miller (2000) navajajo obstoj dveh vrst tesnobe, ki naj bi bili psihometrič-
no razločljivi. To sta tesnobno pričakovanje (ang. anxious apprehension) in tesnobno vzburjenje 
(ang. anxious arousal) (glej tabelo 2). Po mojem mnenju navedena koncepta v znatni meri so-
vpadata s tesnobo (tesnobno pričakovanje) in strahom (tesnobno vzburjenje). Treba pa je dodati, 
da po mnenju Nitschkeja idr. (2000) tesnobno pričakovanje in tesnobno vzburjenje nista medse-
bojno izključujoča.

Tabela 2. Značilnosti tesnobnega pričakovanja in tesnobnega vzburjenja (prirejeno po Nit-
schke idr., 2000).

Tesnobno pričakovanje Tesnobno vzburjenje

ključna značilnost verbalna ruminacija, ki 
vključuje negativna pri-
čakovanja ali strahove v 
zvezi s prihodnostjo

močan, neposredni strah

časovni okvir od takojšnje do odda-
ljene prihodnosti

sedanjost ali povsem 
neposredna prihodnost

povezani ali 
sinonimni 
konstrukti

skrb, kognitivna anksioznost, 
anticipatorna anksioznost

panika, somatska anksioznost

telesni simptomi mišična napetost
povečana srčna frekvenca, 
kratka sapa, omotičnost, 
potenje, občutek dušenja

splošen 
nevropsihološki 
vzorec

poudarjeno delovanje 
leve možganske poloble

poudarjeno delovanje 
desne možganske poloble

značilne 
anksiozne motnje

generalizirana anksio-
zna motnja, obsesivno-
kompulzivna motnja

panična motnja, fobije

Stične točke in razlike med strahom in tesnobo
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Nekateri avtorji menijo, navaja Požarnik (1976), da najdemo strah tako pri človeku kot pri 
živalih, medtem ko naj bi bila tesnoba značilna samo za človekovo doživljanje. Sodeč po novej-
ših nevroznanstvenih ugotovitvah pa zgornja teza najverjetneje ne drži. Z raziskavami živalskih 
možganov sta namreč Gray in McNaughton (2000) ugotovila fiziološko podlago za razlikovanje 
med tesnobo in strahom. V nasprotju s slednjim, ki preko aktivacije noradrenergične poti z iz-
vorom v locus coeruleusu sproži odziv boj/beg, naj bi tesnoba aktivirala noradrenergični sistem 
v povezavi s serotonergičnimi potmi z izvorom v raphe nuclei. Rezultat je priming (priprava) 
odziva boj/beg, ki ga istočasno zadržujejo serotonergične inhibitorne poti. Funkcija tesnobe naj 
bi bila tako v tem, da ko je nevarnost v določeni bližini, dotično čustvo pripravi organizem na 
morebiten odziv boj/beg.

Gray in McNaughton (1996, cit. po Barlow, 2004) ločita dva delno neodvisna možganska 
sistema kot podlago za tesnobo (t. i. vedenje inhibirajoči sistem, ang. behavioral inhibition sy-
stem) in za strah (sistem boj-beg, ang. fight-flight system). Prav tako Sandford, Argyropoulos in 
Nutt (2000) funkcionalnoanatomsko ločijo dva različna sistema. Prvi je obrambni sistem, ta je 
usmerjen v produkcijo takojšnjih odzivov na notranjo in zunanjo nevarnost in približno ustreza 
mehanizmu boj/beg ter s tem paničnim napadom. Drugi, že omenjeni vedenje inhibirajoči sis-
tem, pa zavira vedenja, ki bi lahko povečala ogroženost posameznika, in ustreza (anticipatorni) 
tesnobi, oz. otrplosti v živalskih modelih. Tudi ugotovitve Davisa in sodelavcev (Davis, 1998) 
kažejo na to, da naj bi bila s strahom in tesnobo povezana različna dela možganov, in sicer s stra-
hom centralni nukleus amigdale, s tesnobo pa spodnje jedro končne strije (ang. bed nucleus of 
stria terminalis, BNST). Med tesnobo in strahom torej ne obstajajo le teoretične, fenomenološke 
in psihometrične, temveč tudi jasne nevrobiološke razlike.

Tesnoba kot odziv na neizrazito grožnjo

Pomembno vlogo pri določanju, ali se bosta pri posamezniku pojavila tesnoba ali strah, ima 
njegova ocena, kako neposredna je preteča nevarnost oz. njegova ogroženost. Craske (1999) je 
opredelila štiri kvalitativno različne pojave, razvrščene na kontinuumu neposrednosti nevarnosti: 
Ko posameznik ne zaznava nobene nevarnosti oz. grožnje, je v zaželenem stanju varnosti in nad-
zora. Če obstaja določen potencial za ogroženost, se pojavi skrb in z njo stanje pripravljenosti. 
Ko se nevarnost približuje, nastopi anticipatorna tesnoba, ki mobilizira posameznika in poskrbi 
za povečano stanje budnosti. V situaciji, ko posamezniku preti neposredna nevarnost, pa se po-
javita strah in panika in z njima reakcija boj/beg.

Podoben, vendar z nekaterimi pomembnimi razlikami, je model, ki sem ga oblikoval sam in 
se imenuje model tesnobe kot neizrazite grožnje. Osnovna predpostavka modela je, da sta tesno-
ba in strah dve različni čustvi oz. funkciji, ki sta se tekom evolucije razvili za spoprijemanje z 
različnima naboroma okoliščin oz. situacij ogroženosti. Obe funkciji sta torej adaptivni (imata 
prilagoditveno vrednost), vendar temeljita na različnih procesih. Emocijama je skupno, da sta se 
obe razvili za spoprijemanje s situacijami, ki jih posameznik dojema oz. ocenjuje kot ogrožajoče, 
pri čemer pa se je strah razvil za obvladovanje situacij, v katerih je ocenjena grožnja eksplicitna 
oz. izrazita, in tesnoba za učinkovito ravnanje v situacijah, ko je ocenjena grožnja implicitna oz. 
neizrazita.

Grožnja je neizrazita, kadar oseba zaznava oz. doživlja ogroženost (pri čemer gre lahko za 
ogroženost sebe ali drugih, za telesno ali psihološko ogroženost itd.), vendar v njenem doje-
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manju situacije ni prisotna jasna prepoznava objekta bojazni oz. strahu. Z drugimi besedami, o 
neizrazitosti grožnje je moč govoriti, ko je izpolnjen vsaj eden od naslednjih treh pogojev: (i) v 
posameznikovi oceni situacije nevarnost oz. grožnja ni natančno opredeljena, (ii) posameznik 
ocenjuje, da je uresničitev nevarnosti le malo verjetna, (iii) verjetnosti uresničitve nevarnosti po-
sameznik ne more zadovoljivo oceniti. V prvem primeru je bojazen brez oprijemljivega objekta, 
ker je posamezniku bolj ali manj nejasno, česa (naj) se boji. Drugi pogoj se nanaša na situacije, 
ko ima lahko oseba sicer jasno izoblikovano predstavo o nevarnosti, vendar obstaja razmeroma 
majhna verjetnost, da bi prišlo do uresničitve te nevarnosti, zato takojšnja reakcija boj/beg ni 
smiselna. Pogosto pa oseba verjetnosti uresničitve nevarnosti niti ne more zadovoljivo oceniti, 
kar ravno tako onemogoča specifično usmerjen odziv organizma in namesto tega je potrebna 
drugačna strategija.

                 Slika 1. Model tesnobe kot neizrazite grožnje.

              

V shematskem prikazu modela tesnobe kot neizrazite grožnje (glej sliko 1) je na abscisni 
osi prikazana stopnja (ne)izrazitosti nevarnosti, po ordinati pa se spreminja kvaliteta čustva oz. 
emocije. Na dnu shematskega prikaza se nahaja koncept vzburjenja (ang. arousal). Povezanost 
med vzburjenjem in tesnobo je, poleg odnosa tesnoba-strah, zlasti v preteklosti pritegnila precej 
pozornosti raziskovalcev. Ko je ocenjena grožnja zelo majhna (neizrazitost grožnje gre proti ne-
skončnosti), ne moremo govoriti ne o strahu in niti ne o tesnobi, prisotno pa je lahko (nediferen-
cirano) vzburjenje. Višje kot gremo v shemi, bolj izrazita postaja ocenjena grožnja oz. nevarnost, 
ob tem pa se tudi na predvidljiv način pojavljajo čustva, prilagojena različno izrazitim grožnjam: 
V območju nizko in srednje izrazite grožnje se pojavi tesnoba in z njo povečana pripravljenost 
organizma, zlasti na ravni kognitivnih funkcij. Ob precej izraziti grožnji nastopi strah, ki že 
vključuje kapaciteto za odziv boj/beg. Kadar pa posameznik oceni, da je nevarnost povsem jasna 
in njena uresničitev neizbežna, se pojavi groza (kadar je nevarnost povezana z averzivno mo-
tivacijsko situacijo – posameznik pričakuje, da se mu bo zgodilo nekaj slabega) oziroma obup 
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(kadar je nevarnost povezana z apetitivno motivacijsko situacijo – posameznik pričakuje, da bo 
nekaj pomembnega izgubil). Zaradi neizbežne in takojšnje narave nevarnosti poskusi prepre-
čevanja le-te pogosto niso več smiselni, zato je adaptivna strategija spoprijemanja usmerjena v 
neposredno soočenje z nevarnostjo oz. v minimizacijo škode in pojavi se lahko odziv, imenovan 
zamrznitev (oz. otrplost, paraliziranost, tonična negibnost – glej tudi Barlow, 2004).

Treba je poudariti, da neizrazita grožnja, kot je poimenovana v dotičnem modelu, ne pome-
ni manjše grožnje, temveč gre za njeno kvalitativno lastnost. Če govorimo o jakosti čustva, je 
lahko tesnoba bodisi manjša bodisi enako močna bodisi večja od strahu. Prav tako sta lahko obe 
čustvi v določenih situacijah adaptivni, v nekaterih neadaptivni in v skrajnem primeru patolo-
ški. Tudi groza in obup v predstavljenem modelu nastopata kot kvalitativno drugačni čustvi od 
tesnobe in strahu in tako npr. groza ne predstavlja afekta strahu (kjer lahko afekt opredelimo kot 
intenzivno in kratkotrajno obliko čustva), prav tako kot tesnoba ne predstavlja razpoloženjske 
različice strahu (kjer je razpoloženje blaga in razmeroma dolgotrajna oblika emocije). V skladu 
s predstavljenim modelom lahko torej oseba (v prej opisanih okoliščinah) doživi grozo ali obup 
tudi v zelo blagi obliki.

Naj za ilustracijo modela navedem primer. Posameznik sredi poletnega dne hodi po osonče-
nem kraškem pobočju, po skalnatem brezpotju, zaraščenem s travo in redkim, nizkim grmičev-
jem. Kot je znano, obstaja v takšnih okoliščinah določena verjetnost, da naletimo na kačo. Če 
posameznik niti ne pomisli, da bi se mu to lahko zgodilo, najbrž (v zvezi s tem) ne bo doživljal 
tesnobe, strahu ali kakega sorodnega čustva, saj ne bo zaznaval ogroženosti. Ob bežni misli, da 
bi v teh krajih utegnil naleteti na kačo, bi verjetno občutil nekaj tesnobe. V kolikor bi razmišljal 
naprej – da v trenutnih okoliščinah (sončen dan; nizka, nepregledna podrast, posejana s skalov-
jem; področje, kjer je strupenih kač razmeroma veliko) pravzaprav obstaja precejšnja verjetnost 
za srečanje s kačo, ki bi bilo lahko tudi neprijetno – bi v njem tesnoba vse bolj naraščala in na 
določeni stopnji prešla v strah. Lahko bi se stopnjevala do povsem izoblikovane predstave o 
nevarnosti (npr. da bi nehote stopil na kačo, ki bi ga posledično ugriznila in mu s tem povzročila 
resno ogroženost), ki bi se mu zdela tudi dokaj verjetna. V tem primeru ne bi mogli več govoriti 
o tesnobi, temveč bi posameznik doživljal strah. Če pa bi bil prepričan, da je ugriz kače med na-
daljnjo hojo po pobočju malodane neizbežen in z veliko verjetnostjo usoden, in bi iz takšnega ali 
drugačnega razloga (npr. zaradi bega pred še večjo nevarnostjo ali zaradi zaščite svojega otroka) 
nadaljeval svojo pot, bi po vsej verjetnosti v povezavi z nevarnostjo kač doživljal občutja groze.

Tesnoba je v predstavljenem modelu opredeljena kot čustvo, katerega tipična lastnost je do-
ločena mera negotovosti – posamezniku ni povsem jasno, česa naj bi se bal in/ali kako verjetna 
je uresničitev nevarnosti. Model tako pojasnjuje težnjo po pridobivanju dodatnih informacij (in 
s tem po zmanjševanju negotovosti), ki je bistveno bolj značilna za tesnobo kot za strah. Tesno-
ben posameznik se želi čim prej znebiti tesnobe in z njo povezane negotovosti. Teži k temu, da 
bi pridobil jasnejšo sliko o potencialni nevarnosti, ki mu preti, saj bi tako lažje izbral ustrezno 
nadaljnjo akcijo. Če se v nadaljevanju izkaže, da situacija zanj ne predstavlja pomembne nevar-
nosti, se tesnoba poleže, v nasprotnem primeru pa se lahko spremeni v strah. Verjetno je ena od 
glavnih funkcij tesnobe v primerjavi s strahom prav eksploracija (raziskovanje) potencialne ne-
varnosti oz. zadostna opredelitev difuzne grožnje, kar omogoča bolj zanesljivo odločitev o smeri 
nadaljnjega vedenja. Eksploraciji potencialne nevarnosti in zgodnji pripravi nanjo tako služijo 
procesi s težiščem v levi možganski hemisferi, kot je denimo skrb. Za slednjo je znano, da zavira 
somatske korelate tesnobe (Borkovec in Hu, 1990, cit. po Salters-Pedneault idr., 2004), s čimer 
olajšuje procesiranje grožnje na kognitivni ravni. Na stopnji (še) neizrazite nevarnosti je to lahko 
adaptivno, v primerjavi s situacijo, ko je nevarnost takojšnja in je potrebna predvsem hitra in 
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intenzivna mobilizacija somatsko-vedenjskega dela odzivnosti organizma (tj. reakcija boj-beg).

Za živa bitja je pomembno, da čim prej odpravijo vzrok svoje tesnobe, ker s tem poleg 
neprijetnega občutja zmanjšajo tudi svojo potencialno ogroženost. Ena od pomembnih funkcij 
možganov nasploh je iskanje vzorcev, pomenov v vrvežu številnih dražljajev, ki so v vsakem tre-
nutku prisotni v okolju, in s tem strukturiranje okolja (oz. predstave o njem) na smiseln način, ki 
organizmu omogoča preživeti. To vključuje tudi minimizacijo tveganj. Težnja po obvladovanju 
dejavnikov tveganja v svojem življenju, ki je značilna za vse organizme in ki je pri višje razvitih 
živalih ter ljudeh motivirana tudi s čustvom tesnobe, je tako močna, da včasih posameznik pripi-
še svoji tesnobi celo napačne vzroke. Gre za obrambni mehanizem, ki ga je Arieti (1967, cit. po 
Milivojević, 2000) poimenoval konkretizacija in ki vključuje npr. pretvarjanje tesnobe v fobijo.

Za sklep je možno zapisati, da tesnoba ni le emocija, ki jo je možno precej razločljivo raz-
mejiti od strahu, temveč je tudi čustvo, ki ima, podobno kot strah, prav tako svojo specifično 
prilagoditveno vrednost. Ker se nanaša na situacije, v katerih grožnja ni izrazita oz. jasno opre-
deljena, je bila v preteklosti (in je še vedno) pogosto zmotno predstavljena kot neadaptivna in 
celo kot pojav z značilnostmi patologije. Ker je v stanju tesnobe objekt bojazni zaradi svoje difu-
znosti zlasti zunanjemu opazovalcu težje prepoznaven (navsezadnje se lahko včasih nahaja zgolj 
na posameznikovem intrapsihičnem polju), se morda pogosto res vsiljuje sklep, da je tesnoba 
neupravičena. Dejansko pa odsotnost jasno opredeljenega objekta bojazni predstavlja ključno 
značilnost prav tistih situacij, za katere se je tesnoba po mojem mnenju tekom evolucije sploh 
razvila. Upoštevajoč to podmeno sta možna učinkovitejše razlikovanje med tesnobo in strahom, 
pa tudi natančnejša opredelitev fenomena tesnobe, ki se je zaradi svoje narave dolgo izmikal 
določnejšim definicijam.
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AnibalTORRES BERNAL DianaMILLE  

Healing from trauma: Utilizing effective assessment 
strategies to develop accessible and inclusive goals

Zdravljenje travm: Uporaba učinkovitih strategij za oceno 
travme  in za razvoj dostopnih in inkluzivnih ciljev

Abstract

Trauma is the fifth most common psychiatric disorder and is said to be the number one cause of suicide. 
Yet, research clearly demonstrates that trauma-related ailments are “under- recognized, under-diagno-

sed and under-treated” (Hanson et al., 2002). Research indicates that across various cultural groups there 
is an absence of effective assessment protocols. Additionally, many trauma-focused individual and group 
psychotherapy, self help and support groups have proven to be ineffective. Our manuscript examines the 
need for, and importance of, developing accessible and inclusive trauma assessment protocols that support 
the well-being of families around the world. In this article the authors will consider the efficacy of com-
prehensive universal screening and assessments, standardized questionnaires and self-reports. Methods 
for evaluating resources, establishing treatment plans and outcome measurements will also be considered.

Key words
psychological trauma, posttraumatic stress disorder, posttraumatic growth, resources, assessment instru-
ments, inclusivity, accessibility, family therapy, multicultural strategies

Povzetek

Travma je peta najpogostejša psihiatrična duševna motnja in je glavni vzrok samomora. Vendar pa štu-
dije jasno kažejo, da so travma in z njo povezane težave pogosto “neprepoznane, nediagnosticirane in 

nezdravljene” (Hanson in dr., 2002). Raziskave prav tako kažejo, da v različnih kulturnih okoljih primanj-
kuje instrumentov za oceno travme. Poleg tega so se številne oblike individualnih in skupinskih psihote-
rapij, skupin za samopomoč in podpornih skupin, ki so osredotočene na zdravljenje travme, pokazale kot 
neučinkovite. V članku raziskujeva potrebo po in pomen razvijanja dostopnih  in inkluzivnih instrumentov 
za oceno travme, ki podpirajo dobrobit družin širom po svetu. Preučujeva učinkovitost univerzalnega pre-
sejevanja in ocenjevanja, standardizirane vprašalnike in samo-ocene. Prav tako prikaževa metode za oceno 
virov, za pripravo načrtov obravnave in za merjenje izida.    

Ključne besede
psihološka travma, posttravmatska stresna motnja, posttravmatska rast, viri, instrumenti za oceno, inkluziv-
nost, dostopnost, družinska terapija, multikulturne strategije 
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INTRODUCTION
 
Mental health professionals are often the first professionals to encounter and service clients 

dealing with the effects of a traumatic experience. Unfortunately, research supports that trauma 
is under-recognized, under-diagnosed and under-treated. For example, one recent study, con-
ducted at agency level in the United States of America (USA) State of Connecticut, provided a 
particularly “eye-opening” description of the current functioning of trauma services (Hanson et 
al., 2002). 

This study identified trauma as being prevalent across 19 agencies with 56% of clients having 
a written diagnosis directly related to a traumatic experience. Even though the majority of clients 
were dealing with the effects of trauma the study shows limited evidence of the utilization of 
best practices. The following 'best practice' treatment protocols: mandatory, formal screening 
and assessing, (with little use of both direct questioning and a written self-report and continuing 
reliance on spontaneous self-disclosure and records); trauma-specific interventions, (the ma-
jority offering no specific trauma services with the exception of safety planning for victims of 
domestic violence and sexual abuse); cross-referral mechanisms; and trauma-related supervision 
and education (Hanson et al., 2002) were missing from the agencies services. This study is one in 
many that raises questions regarding how prevalent is the adoption of best practices in diagnostic 
and treatment protocols for trauma. 

Thus, our intention is to first address how trauma is defined and its impact on those who 
suffer from it. Having established a more accessible and inclusive definition of trauma and its 
impact, our manuscript seeks to explore how the following domains: diagnostic criterias, symp-
tomatology, and assessment can foment increased accessibility and inclusivity to the treatment 
of trauma.  The authors will also discuss how specific topics (e.g., gender, culture, chronicity 
and context) affect the therapeutic milieu, especially as it relates to accessibility and inclusivity. 

DEFINITION OF TRAUMA

The definition of psychological trauma is fairly broad and complex – even within trauma-
specific literature. While we all use the word “trauma” in our daily language to refer to an event 
that is stressful, a real “trauma,” however, is something that overwhelms the individual from an 
emotional and cognitive perspective, and affects their ability to cope, function and communica-
te. Most researchers and clinicians are in agreement that psychological trauma has three main 
components – the traumatic experience was unexpected, the individual or individuals were un-
prepared to deal with the traumatic experience, and there was nothing they could do to prevent 
the traumatic experience from happening.  

The Sidran Institute for Traumatic Stress Education and Advocacy (2010) broadly summari-
zes psychological trauma as the unique individual experience of an event or enduring condition, 
in which the individual’s ability to integrate his/her emotional experience is overwhelmed or the 
individual experiences (subjectively) a threat to life, bodily integrity or sanity (Giller, 2010). 
OMHAS (2010) defines psychological trauma as a cluster of symptoms, adaptations, and reac-
tions that interfere with the functioning of an individual who has extreme suffering (including 
neglect and deprivation) and which result from serious bodily harm, physical abuse and assault, 
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sexual abuse, neglect, witnessing or surviving an accident, natural disaster or combat. 

A more accessible and inclusive definition of psychological trauma is given by leading 
psychology professor John P. Wilson, “It is important to note that semantically the word ‘trau-
ma’ derived from the Greek and Latin roots (cf. traumatos, in which “trauma” means injury to 
the body and results in a state of being wounded). Physical trauma causes injury to bodily inte-
grity and normal biological functioning. Psychological trauma causes injury to the mind and its 
inherent processes and functions, including the ego, identity, and self-structure. Psychological 
trauma is caused by an external event that affects internal psychological phenomena at multiple 
levels of functioning and in conscious and unconscious modalities of awareness and behavior” 
(Wilson et al., 2001, p.54). 

THE IMPACT OF TRAUMA

The impact of trauma is powerful and multidimensional in terms of invading the self-structu-
re and our inter-personal connections.  The whole of the person is “wounded.”  Trauma affects all 
dimensions of behavioral functioning and psychological responses to physical and psychological 
injuries.  The effects of trauma can also challenge our belief systems concerned with meaning, 
faith and expectancies about humanity and life itself. The effects of trauma can also create chan-
ges in worldview, beliefs about human nature, patterns of intimacy, interpersonal relationships 
and conceptions of oneself and personal identity (Wilson et al., 2004).

The Impact on Self-Structure
According to Wilson and colleagues (2004): Self-structure is a central organizing component 

of personality and has both structural and functional dimensions that are critical in understanding 
our responses to trauma. Extreme trauma attacks the individual’s core self, resulting in structural 
damage to the organization of self (e.g., causing loss of ego and continuity, doubt, guilt, sha-
me, helplessness, uncertainty, vulnerability, self-destructive tendencies and loss of spirituality) 
(Wilson et al., 2004). Traumatic events such as assault, violence, abuse and combat experiences 
attack the self and our constructs of personal meaning. 

However, clinicians must consider an individual’s subjective experience in determining the 
extent to which damage to the self-structure has taken place. It is often the case that it is not the 
event that determines whether an experience or event is traumatic to someone, but their experi-
ence of the event. This is often dependent on the severity of the event, the individual’s personal 
history, the broader meaning that the event represents for the individual, the available coping me-
chanisms, values and beliefs of that individual and the relational support that they receive from 
those around them. Thus, the subjective experience and perceptions of an individual exposed to 
trauma becomes of critical importance during assessment and treatment.  

The Impact on Interpersonal Relationships
Extreme fragmentation to the self-structure leads to an adverse impact on interpersonal beha-

viors and functioning, which is often described as a loss of connection. The impact on interper-
sonal relationships is manifested through the following symptom clusters: alienation, mistrust, 
isolation, anhedonia, impulsiveness, impaired sensuality, anger, inability to relax, inappropriate 
personal boundaries and self-defeating behaviors (Wilson et al., 2004). Several studies confirm 
the negative effects of social withdrawal, low levels of self-disclosure and expressiveness, ne-
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gative view of self and difficulties with trust associated with Wilson’s interpersonal trauma con-
struct on intimate relationships. 

For example, one study conducted by researchers Sherman et al., (2006), which employed 
reliable and valid measures (e.g., Conflicts Tactics Scale, the Locke-Wallace Marital Adjustment 
test and the Inclusion of Other in the Self Scale), examined the interpersonal effects of trauma 
amongst members of the USA armed services returning from Iraq and Afghanistan. They conclu-
ded that domestic violence, hostility (most likely a result of a partners attempt at engagement), 
marital instability, relationship dissatisfaction rates and negative intimacy issues (the latter con-
sistently demonstrating a high inter-predictability) were much higher (45%) than those found 
in veterans not suffering from trauma. This study employed a convenience sample – couples 
presenting for therapy at one VA medical center – which suggests that the estimates for violence 
may actually be lower than those which might be found in a random controlled study due to the 
stigma of reporting violence and the tendency of patients to minimize the severity of violence 
(Ehrensaft and Vivian, 1996). 

The Impact of Secondary Traumatic Stress on Interpersonal Relationships
The presence of secondary traumatic stress suggests that family members in close contact 

with a traumatized person will often experience similar symptoms since they come to identify 
with the experiences of the victim and begin to internalize them. However, empirically suppor-
ted, theory-based literature that identifies the mechanisms by which interpersonal or “secondary 
trauma” occurs in response to traumatic events is limited. In the past, the fields of traumatic 
stress and marriage and family therapy have only occasionally intersected in the development 
and conceptualization of psychological trauma (e.g., finding high levels of secondary trauma 
in one-third of spouses of Holocaust survivors) (Goff and Smith, 2005; Lev-Wiesel and Amir, 
2001). 

In their study, Goff and Smith (2005) developed The Couple Adaptation to Traumatic Stress 
Model (CATS). This model helps track variables such as pre-disposing factors (e.g., individual 
characteristics, unresolved stress experience and preexisting vulnerabilities) and resources (e.g., 
financial, educational, self-esteem, social support and coping strategies), level of functioning 
(e.g., emotional, behavioral and cognitive) in both the primary and secondary trauma survivors. 
These variables were deemed to meaningfully impact the interpersonal relationship of the co-
uple, thus measuring the potential for a mutual process of individual trauma symptoms of both 
partners and supporting a systemic theory of traumatic stress (Goff and Smith, 2005).

Although the CATS model shows how individual and couple systems often transmit trauma 
related problems, (e.g., attachment, identification, empathy and projective identification and con-
flict responses), further empirical research is required to validate the direct relationship of the 
variables used in the model. Additionally, more data is needed to further identify and understand 
the mechanisms used in the transmission of traumatic stress. Current research does not address 
what mechanisms are at play in the transmission processes (Goff and Smith, 2005).

Extricating marital problems or relational difficulties from trauma related difficulties could 
be a challenge. Unfortunately, contemporary research does not provide clear guidance in this 
matter. In our subsequent discussion we will consider how this challenge has been partially met. 
What research clearly shows is that the relational life of clients affected by traumatic experien-
ces often revolves around their subjective experiences of the traumatic event(s). It changes how 
clients see themselves, how they see the world around them and how they interact with those 
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around them. 

POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER

One of the most common and undertreated diagnostic labels associated with traumatic expe-
riences is post-traumatic stress disorder (PTSD). Nearly 8% of all individuals have enough 
symptoms to meet the diagnostic criteria of PTSD. Research shows that many patients who seek 
physical healthcare have been exposed to trauma and show PTSD symptomatology, but have not 
yet received appropriate mental health care. (National Center for PTSD, 2010).

Definition
DSM-IV-TR (APA, 2000) defines PTSD stressors as the experience, witnessing or confron-

tation with an event or events that involved actual or threatened death or serious injury, or a 
threat to the physical integrity of self or others (Criterion A1), and the person’s subjective re-
sponse involving fear, helplessness, or horror (Criterion A2). The core symptom criteria of PTSD 
are grouped into three categories: re-experiencing symptoms and intrusive emotional memories 
(Criterion B), emotional numbing and stimulus avoidance (Criterion C), and hyper-arousal (Cri-
terion D). In order to establish a diagnosis, some cluster of these symptoms must remain past one 
month (Criterion E) and cause clinically significant impairment in social, occupational, or other 
areas of functioning (Criterion F).

Expanded View
Traumatic events that are experienced directly include, but are not limited to, military com-

bat, violent personal assault (sexual assault, physical attack, robbery, mugging), being kidna-
pped, being taken hostage, terrorist attack, torture, incarceration as a prisoner of war or in a 
concentration camp, natural or manmade disasters, severe automobile accidents, or being dia-
gnosed with a life-threatening illness. Witnessed events include, but are not limited to, observing 
the serious injury or unnatural death of another person due to violent assault, accident, war, or 
disaster or unexpectedly witnessing a dead body or body parts. Events experienced by others that 
are learned include, but are not limited to, violent personal assault, serious accident, or serious 
injury experienced by a family member or a close friend; learning about the sudden, unexpected 
death of a family member or a close friend; or learning that one’s child has a life-threatening 
disease (Weathers, 2007). 

While the diagnostic criteria for PTSD has served as a unifying construct to recognize com-
mon conditions regarding the core of trauma and its aftermath, researchers have found that Cri-
terion A presents a dichotomy that clinicians must consider. While some critics, for example, find 
the definition for Criterion A1 an excessively broad construct -- allowing for too many events 
to be considered in PTSD evaluation – Researchers McNally, Breslau and Kessler (2001, 2004) 
maintain that this increased specificity actually enable clinicians to locate a “real” increase in 
exposure of traumatic events and may be an asset in providing clinicians with an added flexibility 
in considering a wide variety of stressors as predicting trauma (Weathers, 2007). Furthermore, 
while some critics argue that the broad language in Criterion A2 (e.g., a distress response of 
fear, helplessness or horror) – can lead the shift away from an objective standard to a subjective 
standard – implying that trauma could be defined as any event that the patient finds intensely 
distressing, others argue that this somewhat broad language is helpful as a screening tool for 
early identification of trauma survivors who will most likely develop PTSD and should include 
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other general, heightened emotions such as anger, shame and grief (Weathers, 2007, Brewin et 
al., 2000). 

PTSD and Shame
Psychological traumas have been characterized as threats to the social self. At the same time, 

shame has been identified as the main emotion stemming from threats to the social self. It is a 
painful awareness of anxiety, negative judgment, unwanted exposure, inferiority and failure. 
Thus, as a dimension of self, shame has both internal and external/collective orientations (Bud-
den, 2009). 

Wilson et al. (2006) defines posttraumatic shame as both acute and prolonged feelings and 
secondary appraisals of the damaged social-self, and identify its core maladaptive dimensions. 
One subset constellates around diminished personal value including the loss of face, esteem, and 
self-worth; diminished wholeness, virtue and moral integrity; and feelings of powerlessness, ina-
dequacy, failure and smallness. Another subset encompasses compromised social relations and 
integrity of self in the eyes of others. These include loss of self-respect and self-continuity within 
culturally defined roles, status and expectations; self-consciousness over letting down intimate 
relations; and social condemnation and failure (Wilson et al., 2006). 

Shame plays an active role in the development of PTSD symptoms in the course of trau-
matic events such as torture, sexual abuse, combat, physical injury, accidents and unexpected 
loss. Furthermore, while the degree of severity in the experienced shame has been linked to he-
lplessness/stigma and horror (Criterion A), re-experiencing events (Criterion B), hyper-arousal 
(Criterion D) and to emotional numbing and avoidance (Criterion C), and is the only emotion 
that predicts PTSD symptoms past the one-month diagnostic threshold and beyond six months 
(Brewin et al., 2000, Wilson et al., 2006). Unfortunately, the critical role that shame plays on 
symptom development and maintenance goes largely unrecognized in DSM-IV-TR (APA 2000). 

In their efforts to re-evaluate Criterion A -- and by including shame in the prevailing under-
standing of PTSD -- researchers argue that PTSD can be understood less as a scientific, single-di-
mension diagnosis with a limited set of clinical symptoms, and more as an inclusive (e.g., physi-
cal, psychological, social, spiritual and interpersonal) phenomenon. As Wilson et al., (2007) 
summarizes that given the capacity of traumatic events to impact adaptive functioning, including 
inner and outer worlds of psychic activity, it is critically important to look beyond simple diagno-
stic criteria such as PTSD to identify both pathogenic and salutogenic outcomes as individuals 
cope with the effect of trauma in their lives. The history of scientific research on PTSD is badly 
skewed towards the study of psychopathology rather than on human growth, self-transformation, 
resilience, and optimal functioning (Wilson et al., 2007).

Cultural Considerations 
While globalization has generated trends towards the homogenization of cultures, it has also 

heightened our awareness of distinct cultural differences (Friedman, 2005). As Wilson et al., 
(2007) notes that the relationship between trauma and culture is an important one because trau-
matic experiences are part of the life cycle, universal in manifestation and occurrence, and typi-
cally demand a response from culture in terms of healing, treatment, interventions, counseling, 
and medical care. The experience of psychological trauma can have differential effects to perso-
nality, self and developmental processes, including the epigenesist of identity within culturally-
shaped parameters. We cannot assess trauma impact and trauma response without examining 
cultural sources of resilience at both the personal and community level. 
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While the study of PTSD has clearly generated an impressive body of scientific knowledge, 
it lacks carefully crafted cross-cultural studies of traumatic healing and human adaptation. It 
cannot be assumed that well-documented western psychotherapies for PTSD are necessarily 
useful in non-western cultures (Fairbanks et al., 2000). And the fact remains that multicultural 
populations living in war-zones, veterans of armed conflict, and victims of a range of criminal 
acts such as sexual assaults, terrorist attacks and torture are generally considered to be at the gre-
atest risk for PTSD (Fairbank et al., 2000). There are currently two positions among researchers 
regarding the interpretation of culture within the trauma construct -- one that validates PTSD as 
a universal and psychobiological cross-culturally valid response to trauma cured by western in-
fluenced mental health therapies, and another that maintains that trauma can only be interpreted, 
diagnosed and treated in the context of a particular culture (Kienzler, 2008).

The APA describes PTSD as a universal and cross-culturally valid psychopathological respon-
se to traumatic distress. It also supports the application of many Western influenced psychothe-
rapeutic approaches (e.g., emotional support, psycho-education, sympathetic reassurance and 
recognition of “core” problems) in relation to the disorder. To a certain extent these approaches 
have been proven to be effective – psychosocial, pharmacological and cognitive-behavioral have 
helped many working through trauma (Young, 2006). 

In recent years, however, disagreement has surfaced over the concept of PTSD in the context 
of culture.  Researchers, for example, now criticize programs that are unfamiliar with the situati-
ons they have to address – claiming the destructiveness of unilateral ignorance of the history of a 
region, its’ culture, social and political systems in an effort to implement “quick fixes.” 

The globalization of western ideas about “suffering” in general has also become critical in the 
discussion of the cultural construct. Although suffering is a universal human experience in which 
individuals and groups undergo or bear certain burdens, troubles and serious wounds to the body 
and the spirit, there is no single way to suffer as pain is perceived and expressed differently, even 
in the same community (Kleiman, 1997).

According to researchers Almedom, Jones and Summerfield (2004), for example, the western 
approach to suffering de-contextualizes human problems. The larger context of suffering can 
only be resolved in a social context. For those who suffer from trauma, it is the familial, socio-
cultural, religious and economic activities that make the world comprehensible during and after 
trauma.  Trauma, then, can only make sense in the context of a particular culture and social set-
ting where -- while considerations must be given to universal biological/genetic risk factors such 
as trauma severity, gender, prior experiences, and personality characteristics -- considerations 
must also be given to culture-specific forms of coping, vulnerability and resilience. 

For example, in their recent study, Landau et al., (2008) use the Link Approach – which is 
at once “culturally informed,” “multilevel,” and “multi-informant” -- to focus on locating the 
strengths (e.g., resilience) and promote healing and reconnection in individuals, families and 
communities affected by mass trauma.  This view recognizes PTSD, not as a product of trauma 
in itself, but instead as a construct of trauma and culture acting together, and where psychologi-
cal knowledge is a product of culture at a particular point in time. More specifically, it follows 
that intrusion-avoidance and hyper-arousal symptoms (Criterion C) are related to the search for 
meaning, and meaning is always related to cultural backgrounds (Almedon and Summerfield, 
2004; Kienzler, 2008).  

Healing from trauma



34

THE TRANS-CULTURAL FRAME

In recent years, the focus in trauma research has shifted to a more culturally-reflective and 
holistic approach. This new approach considers how Western approaches to healing trauma mi-
ght become imbedded in western and non-western cultural and social settings in the form of 
community-oriented psychological trauma intervention programs. Proponents of this approach 
advocate for the comprehension of the victims story/narrative and for the understanding of su-
ffering as a unique social experience. 

Trans-cultural researchers strongly support the inquiry and understanding of the roles of 
psychosocial factors such as resilience, social cohesion, coping skills and support networks in 
the healing of trauma – while maintaining connections with universal, psychobiological and 
western clinical concerns – especially as the trauma becomes more severe. More importantly, 
supporters of the trans-cultural view seek to heighten our awareness of traditional practices of 
healing – which speak to the central values of the individual and the community -- within the 
generalized PTSD construct. For the supporters of this view, for example, it is imperative to 
take into account the indigenous expressions of disorder, idioms of distress and ethno cultural 
sensitivities in assessing norms, formats, language and concepts within the PTSD construct (Ki-
enzler, 2008). Presently, only a few programs (e.g., Transcultural Psycho-Social Organization) 
providing large-scale aid to trauma victims, actually combine western protocol with traditional 
healing strategies. TPO is a multidisciplinary collaborative and culturally sensitive intervention 
program focusing on community- oriented response and culturally sensitive health responses to 
the psychosocial problems of refugees.

Only continued interdisciplinary research will lead to a more holistic approach to treating 
trauma/PTSD. It will need to take into account local perceptions 

of health and illness, ways of healing, capacities and desires. The time is now for clinicians 
and researchers to find culturally sensitive and ecologically valid instruments designed for the 
assessment of trauma, since, at present, we have no standardized, universal measurements of 
trauma and PTSD are lacking as well as standardized cross-cultural treatment protocols (Wilson 
et al., 2007).

INCLUSIVE AND ACCESSIBLE ASSESSMENT

Assessment explores the nature and severity of traumatic events/PTSD and trauma-related 
symptoms.  It differs from traumatic screening in that the latter is only a brief inquiry to deter-
mine whether and individual has suffered from a traumatic event (Harris and Fallot, 2001). It is 
of particular importance because it is widely recognized that PTSD symptoms often go uneva-
luated, unrecognized and untreated mainly due to underreporting of trauma (e.g., shame, guilt, 
vulnerability) and under -recognition of trauma by mental health providers.  

In USA community mental health settings rates of recognition are low, with as few as 4% 
of individuals receiving the diagnosis of PTSD. Moreover, in one multi-site study, it was found 
that although 43% of clients met the diagnostic criteria for PTSD, only 2% actually received 
the diagnosis in their records (Frueh, 2004, Sherman et al., 2004). According to the literature 
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inclusive and accessible assessment protocols and processes must include: the importance of re-
gular screening and assessing for trauma; the importance of recognizing what we are specifically 
assessing for from within the trauma construct, largely the domains that comprise the diagnosis 
of PTSD (e.g., trauma exposure (Criterion A1/DSM-IV-TR), trauma symptomatology (Criterion 
A2/DSM-IV-TR); the frequency and duration of symptoms; the presence of single or multiple 
traumas; the specific population that requires assessment; the specifics of gender, culture and 
race and the corresponding risk factors for these specialized groups. We also recognize the im-
portance of identifying co-morbidity in the assessment process -- since it dictates the appropriate 
treatment response – a discussion on this is beyond the scope of this paper.

Numerous measurements have been created to assess traumatic events and exposure. As re-
searchers Gray and Slagle (2006) notes that there does not appear to be one PTE measure above 
others for all purposes or inquiries about all incidents. In addition, there are a number of diffe-
rences in language and the domains covered among these measures and their appropriateness 
regarding the psychometric properties of reliability and validity. Furthermore, while self-repor-
ting inventories of trauma histories can be more accessible, more cost effective, and less time 
consuming than structured clinical interviews, the former still presents a challenge in obtaining 
external corroboration of the events reported – especially when multiple events occur. 

In addition, failure to report traumatic events largely due to the perceived stigma or shame 
attached to the event makes it equally challenging for clinicians to assess the presence of trauma/
PTSD.  Clinicians can face this challenge by first establishing rapport with their clients and in-
suring confidentiality before the assessment process and by selecting measures that demonstrate 
a strong correlation between the number of events and symptom severity – according to PTSD 
scales. As Gray and Slagle (2006) note that it has been consistently observed that PTSD symp-
tom severity is strongly correlated with the frequency of PTE exposure.

The rest of this paper intends to summarize some of the most widely-used and successful 
means for assessing trauma/PTSD. As is the case throughout this paper, accessibility, inclusivity, 
reliability, and validity are given priority when focusing on these measurements (e.g., self-re-
ports and structured clinical interviews) – as well as their strengths and limitations. Finally, in 
an effort to determine what the future direction should take regarding the improvement of the 
assessment process of trauma/PTSD in clinical research and practice, a more holistic and mixed-
method assessment model will be offered which promotes a more subjective inquiry into the 
individual’s perception of traumatic events and their social support systems and which could be 
incorporated into our existing scientific/objective measurements. The ultimate goal is to develop 
a salutogenic paradigm where traumatic experiences have the capacity to provide a catalyst for 
the development of deeper meaning and personal growth after trauma (Rieck, 2005).

ASSESSMENT INSTRUMENTS

TLEQ
Is a 23-item checklist that assesses broad traumatic exposure and trauma symptomatology as-

sociated with Criterion A2 in behaviorally descriptive terms, and in event frequency.  Due to its 
broad trauma coverage, the TLEQ can identify traumas that other measurements cannot detect. 
It has proved effective, for example, in assessing trauma from natural disasters and in distingu-
ishing various forms of trauma caused by sexual assault and accidents (Gray and Slagle, 2006). 
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While TLEQ has good psychometric properties (reliability and validity) and can be administered 
in 10-15 minutes, it is not freely available to clinicians and researchers. Additionally, Kubany et 
al (2000) identify the presence of underreporting and false reports – as is typically found with 
many self-report measurements. 

Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS)
This instrument is one of the most widely-used structured interview based assessments in 

the diagnosis and measurement of trauma/PTSD. It is used in assessing a wide variety of trauma 
populations – including combat veterans and victims of rape, crime, incest, torture and illness. It 
has served as the primary diagnostic measure in more than 200 empirical studies. 

CAPS is a semi-structured interview that assesses the features, frequency and intensity of 
PTSD according to the diagnostic criteria presented in the DSM-IV. While initial questions tar-
get each symptom, follow-up items help provide additional -- and often needed -- clarification. 
CAPS is particularly useful in assessing for three symptom clusters within DSM-IV – re-experi-
encing, avoidance and numbing/Criteria B-D as well as chronology (Criterion E), and functional 
impairment (Criterion F). 

A unique feature of CAPS is that it affords the clinician or researcher greater flexibility into 
the inquiry about symptom occurrence -- over the past week, month, or lifetime. As such, it is 
used to track changes in diagnostic status and symptom severity over time, which is critical in 
establishing treatment outcomes. In a series of psychometric studies, CAPS has demonstrated 
great inter-rater reliability, test-re-test reliability, and internal consistency (e.g., relating to other 
studies). Furthermore, CAPS has the means to evaluate the all-important concerns of social and 
occupational functioning. While it is time-consuming, taking up to 60 minutes to complete, it 
is readily available and promotes uniform administration and scoring across interviewers with 
its use of clear behavioral referents and also has the capacity to ensure equality in scores across 
diverse settings and trauma populations (National Center for PTSD, 2010).  

LEC (with CAPS)
Developed concurrently with CAPS, The LEC is a screening measure that consists of 16 

items inquiring about the experience of 16 different potentially traumatic events (PTE) known 
to result in PTSD. A unique feature of LEC is that it inquires about multiple types of exposure 
to potentially traumatic events such as direct experiencing or witnessing of a violent assault or 
accident, and assesses their intensity. It is particularly useful when assessing recent combat po-
pulations since it inquires about sexual assault, toxic substance exposure, fires and explosions. 

LEC, however, lacks attention to other traumatic stressors such as intimate partner abuse and 
childhood physical abuse (Gray and Slagle, 2006).  Psychometrically, The LEC compares favo-
rably with TLEQ and demonstrates consistency with other trauma-specific measurements such 
as the PTDS Checklist (PCL-M), CAPS, and the Mississippi Scale for Combat-Related PTSD. 
One of the disadvantages of LEC is that it does not assess for Criterion A2 – emotional response 
within the DSM-IV diagnosis -- and should, therefore, not be used as a “stand alone” measure. 
Many researchers and clinicians typically use the LEC as a brief screening measure followed by 
CAPS. 

Stressful Life Events Screening Questionnaire (SLESQ)
SLESQ is a 13 item self-report inventory of exposure to a broad range of traumatic life events 

where there is widespread agreement regarding the capacity of these events – with the exception 
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of disasters -- to cause PTSD.  While SLESQ successfully assesses for exposure frequency, it 
does not formally assess for Criterion A2 (response of intense fear, helplessness and horror). 
Like LEC, then, it cannot be used as a “stand alone” measure. Its uniqueness, however, lies in the 
fact that it measures trauma-event details such as the age of the victim at the time of the incident, 
injuries, hospitalization enabling clinicians to access important trauma information within the 
frame of a quick screening process (Gray and Slagle, 2006).   

Traumatic History Questionnaire (THQ)
THQ is a self-report that assesses PTSD Criterion A1 and can easily be adapted into a struc-

tured interview. THQ allows for a broad definition of trauma and provides a comprehensive 
assessment of trauma history (e.g., crime-related experiences, exposure to man-made and natural 
disasters, witnessing of those injured or killed, death/unexpected of a loved-one, life-threatening 
illness, military combat, physical attack with and without a weapon and sexual assault). While 
THQ demonstrates sound reliability, information on the validity of this measure – the extent to 
which the evidence exists to support the various interpretations, hypothesis and conclusions or 
measures what it is supposed to – is limited.

The Harvard Questionnaire (HTQ)
Generated in the mid-1980s at the Harvard Program in Refugee Traumas, and currently avai-

lable in six different languages, however, The HTQ is a cross-cultural instrument designed for 
the assessment of trauma and torture related to mass violence. The HTQ consists of a checklist 
for measuring trauma, torture and trauma event symptoms. The HTQ is open-ended and subjec-
tive in its inquiry and has been used to uniquely assess social functioning, disability and cultural-
ly-specific symptoms associated with PTSD among traumatized refugees (Mollica et al, 2004)).

According to researchers Mollica et al., (2004), the HTQ has demonstrated efficacy in the 
identification of PTSD symptoms and psychological distress in culturally diverse environments. 
A major contribution of HTQ is its adaptability to context. While statistically correlated to symp-
toms of PTSD, additional items on the HTQ, for example, measure personal perceptions of 
psychosocial functioning in response to persecution, violence and displacement (Shoeb et al., 
2007). Furthermore, the HTQ has the unique capacity to be modified and adapted to the charac-
teristics of each new cultural group of refugees being assessed with their specific set of traumas 
and trauma-history. DSM-IV items, for example, are back-translated and tested thus identifying 
new refugee- specific symptoms (Shoeb et al., 2007).

FUTURE DIRECTIONS IN TRAUMA / PTSD ASSESSMENT 

Symptoms of PTSD have been strongly correlated with emotions and feelings of anger, ho-
stility and aggression – especially with combat populations -- within the first years after expe-
riencing the traumatic event. There is also strong agreement among clients, spouses, clinicians 
and researchers that anger and aggressive behavior are major concerns in the families of patients 
suffering from PTSD. These findings suggest that clinicians need to screen for anger and aggres-
sion among this population when they exhibit symptoms of PTSD and incorporate relevant anger 
treatments into early intervention strategies. Furthermore, researchers need to examine possible 
factors that place this specific population at risk and how they impact female and minority popu-
lations (Jakupcak et al., 2007).
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Cultural Factors in Assessment
Researchers and practitioners, such as Wilson et al., (2007) have asked the important questi-

on: How does psychology standardize the assessment of trauma across cultural boundaries? This 
is a critical question. Especially when you take into account the trend of globalization and our 
evolving understanding of the relationship between trauma and culture. At present, most rese-
archers agree that we have no standardized, universal ethic measurements of trauma and PTSD. 

Clinicians and researchers recognize the need to incorporate a cultural-ecological perspective 
within our clinical and field-based community interviews as a starting point in assessing world 
trauma. Linguistic equivalences, response bias and cultural validity issues are just a few of the 
problems faced by those assessing trauma around the world. In other words, existing self-report 
instruments used in the trauma field, for example, concerned with traumatic experience and 
symptoms have not been culturally validated. Furthermore, there is a lack of instrumentation to 
measure resilience and coping – two important constructs in the development of PTSD – within 
specific cultural contexts.

Culturally Adapting Assessment Instruments: HTQ in Practice
Having recognized the value of culturally specific idioms of distress in assessing trauma in 

non-western conflict situations, one study conducted by researchers Shoeb et al. (2007), adapted 
the HTQ to the Iraqi context in an effort to measure torture, trauma and PTSD in 60 Iraq Refuge-
es living in Dearborn, Michigan. This study attempts to balance – within the trauma assessment 
process -- consideration of cross-cultural standardization (e.g., western psychiatric diagnosis) 
with cultural specificity (e.g., local language, traditional practices and faith). Furthermore, the 
study illustrates how ethnography – as it relates to well-being, illness and suffering in relation 
to the socio-cultural contexts in which they occur -- can and did inform the development of the 
Iraqi version of the HTQ and offers promise in examining other local paradigms and developing 
appropriate assessment tools in other cross-cultural settings (Shoeb et al., 2007).

MIXED-METHOD ANALYSIS AND POSTTRAUMATIC GROWTH

Current research is just beginning to contribute to the empirical literature that examines both 
negative and Posttraumatic Growth/PTG outcomes for trauma. Rieck et al., (2005) holistic study 
conducted in Queensland, Australia, for example, examines the effects that trauma severity and 
social support have on trauma outcomes. Utilizing three scales demonstrating good reliability 
– the Impact of Events Scale – Revised, Posttraumatic Growth Inventory (PTGI) and Social 
Support for Trauma Scale -- this study demonstrates that an individual’s perception of traumatic 
experience and the social support they receive will strongly impact posttraumatic growth/PTG 
outcomes.  

This study demonstrates that experiences of trauma may not only consist of negative out-
comes, but may also provide an individual with new perceptions that can result in intensely 
positive changes regarding personal growth and healing – one again embracing Wilson et al., 
(2007) more salutogenic paradigm of trauma where traumatic experiences provide a catalyst 
for the development of deeper meaning and personal growth in one’s life (Rieck et al., 2005). 
In another trauma study of Bosnian refugees conducted by Powell et al., (2003), The Posttrau-
matic Growth Inventory actually measured high levels of PTG in individuals reporting severe 
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trauma (e.g., grief, physical injury, illness, terrorism and disasters) and demonstrated that social 
support – derived from health care professionals, family and friends – also enhanced one’s sense 
of intimacy, appreciation of others, ability to cope and personal growth -- suggesting that the 
difficulty of personal struggle in overcoming adversity can be predictive of PTG. In other words, 
an individual’s intense thinking may interact with other cognitions including deeper and philo-
sophical meanings (e.g., culture, religion and social values) to produce co-existing but diverse 
outcomes such as ruminations and coping skills. 

 
There are, however, certain limitations of this study which include the use of Social Support 

for Trauma Scale -- a newly constructed scale without proven efficacy -- a sample restricted 
to self-selected university students, the lack of a control or non-trauma group to compare to a 
random group, and a lack of longitudinal study to identify significant times, ages and events 
after trauma that help promote PTG. The research in this study in no way suggests that negative 
symptomatology should be ignored or unmeasured, but provides clinicians with an opportunity 
to help those suffering from trauma to connect to others and to recognize that they have survived 
a difficult challenge. In other words, rather than falling victim to the trauma, these survivors are 
encouraged to move on. This more positivist view, however, requires the existence of a special 
therapeutic relationship wherein the therapist and client demonstrate an optimist attitude towards 
trauma and work towards involving significant others in the therapeutic process.
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Povzetek

Avtor je na podlagi lastnega raziskovalnega dela in že obstoječih sistemov klasifikacij psihoterapevtskih 
intervencij ustvaril »tipologijo besednih intervencij«, ki zajema deset glavnih kategorij psihoterapev-

tskih intervencij. Gre za intervencije, ki jih srečamo pri vseh psihoterapevtskih oblikah. V tem smislu je 
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Abstract

Typology of Verbal Interventions in Psychotherapy« is presented in the article. The Typology was 
created on the basis of existing classification systems and the author’s own research work. It consists 

of ten categories of verbal interventions that can be encountered in practically all psychotherapeutic modes 
of work. In this sense the Typology of Verbal Interventions is universally utilizable. The author used the 
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Splošno sprejeto mnenje je, da je za oblikovanje strokovne kompetence psihoterapevta nujna 
osvojitev konceptualnih in tehničnih sredstev psihoterapije. V zvezi s tem se kažejo kot zelo 
pomembni poskusi izdelave različnih modelov in konkretnih postopkov terapevtskega delovanja 
ter raziskovanje njihove praktične uporabe. 

Jedro katere koli psihoterapevtske metode je koncepcija terapevtskega (psiho-korektivnega) 
delovanja, ki vsebuje napotke za terapevtova ravnanja in kriterije za njihovo ocenjevanje, tj. 
izvršuje pomembno regulativno funkcijo preoblikovanja terapevtovih namer in predpostavk v 
strategijo ciljno usmerjenih psihoterapevtskih ravnanj. 

Ideja, ki izhaja iz mojega dela, je ustvariti priročnik za uporabo in oceno besednih interven-
cij terapevta, ki bi postal takó sredstvo za razvoj »terapevtskega inštrumenta«1 kot tudi metoda 
obdelave zapisov iz seans ter bi bil uporaben za klasifikacijo besednih reakcij svetovalcev in 
psihoterapevtov. Prvi korak do tega cilja je bil napravljen v članku »Anatomija terapevtskega 
delovanja: tipologija tehnik« (Jagnjuk, v pripravi), v katerem sem poskusil sistematično predsta-
viti v literaturi opisane besedne tehnike. Rezultat primerjave različnih terapevtskih procedur je 
bil spisek intervencij, ki je vseboval 15 kategorij. Po praktični uporabi ustvarjenega sistema kla-
sifikacij – analize zapisov s seans in preučevanja že obstoječih sistemov, med drugim Hillovega 
»Sistema kategorij svetovalčevih besednih reakcij« (Hill, 1987, 1999) in Stilesovega »Sistema 
oblik besednih reakcij« (Stiles, 1979, 1992) – je bila ustvarjena »Tipologija besednih interven-
cij«, sestavljena iz desetih kategorij. Dana tipologija vsebuje šest osnovnih oblik besednih re-
akcij (vprašanje, nasvet, informacija, zrcaljenje, interpretacija in samorazkrivanje), dobljenih 
po primerjalni raziskavi, ki so jo izvedli avtorji šestih sistemov klasifikacij reakcij (Elliott, Hill, 
Stiles, Friedlander, Mahrer in Margison, 1987), ter štiri druge kategorije. 

V psihoterapevtskem procesu je moč izpostaviti štiri vidike: vsebina (to, kar se govori), delo-
vanje (to, kar se počne), stil (kako se govori in počne) ter kakovost (kako dobro se izvršuje) (El-
liott, 1984). Podroben opis modela terapevtskega delovanja v celoti ter posameznih oblik inter-
vencij mora vsebovati vse štiri vidike. Poleg tega morajo biti med seboj usklajeni pojmi, kot so 
konceptualizacija primera, formulacija problema, terapevtska strategija, intervencija, namera itd. 

Ideja ustvariti priročnik za uporabo in oceno besednih intervencij izhaja iz želje po čim bolj 
popolnem popisu različnih vidikov nekega modela terapevtskega delovanja. Dosedanji priročni-
ki so bili ustvarjeni predvsem za raziskovalne namene in so bili praviloma omejeni z določanjem 
oblik reakcij, njihovim opisom, opredelitvijo pomožnih kategorij ter ilustracijo primerov. Vendar 
ima vsaka intervencija svoj fokus ali tarčo delovanja, cilj ali funkcijo, lastne kriterije učinkovito-
sti. Oblika intervencije vpliva na določeno razporeditev vlog pri vzajemnem delovanju terapevta 
in klienta. Ne nazadnje se soočamo z nekaterimi tipičnimi težavami pri uporabi določenih inter-
vencij in značilnimi reakcijami klientov nanje. Podroben opis vseh teh vidikov, njihovo psiho-
terapevtsko osmišljenje lahko postaneta dragoceno orodje za razvoj svetovalcev in terapevtov 
začetnikov ter hkrati inštrument znanstvenega raziskovanja procesa terapevtskega delovanja. 

To je težka naloga, a vredna truda. Pričujoči članek je korak k njeni izpolnitvi. »Prav analiza 
zapisov realnih seans nam lahko da odgovor na to, v kakšni meri določen nabor intervencij

odraža realiteto prakse, v kakšni meri je primeren za psihoterapevtski opis tistega, kar prinaša

1Po analogiji s pojmom »analizirajočega inštrumenta« (Isakower). 



45Seansa Carla Rogersa z Glorijo: Analiza besednih intervencij

v proces psihoterapije terapevt, in predvsem, kako pravzaprav prihaja do sprememb v klientu«
(Jagnjuk, v pripravi).

Kot sredstvo za oceno besednih intervencij bo uporabljena »tipologija besednih intervencij«. 
Obseg pričujočega članka dopušča le opredelitve oblik intervencij. Podroben opis načel in oblik 
terapevtskega delovanja ostaja naloga za bodoče prispevke. 

Kot material za preučevanje je bila izbrana seansa Carla Rogersa,2 utemeljitelja ene od naj-
bolj vplivnih psihoterapevtskih šol. Upam, da bosta primer terapevtskega srečanja in stopenjska 
klasifikacija v njem uporabljenih psihoterapevtskih tehničnih sredstev služila kot realni primer 
tega, kako se v odnosih s klientom ustvarjajo pogoji za osebnostno spremembo, kako natančno 
se v praksi udejanjajo empatija, kongruentnost ter brezpogojni pozitivni odnos. 

TIPOLOGIJA BESEDNIH INTERVENCIJ

Spodbuda/podpora
Spodbuda je minimalno sredstvo, s katerim podpiramo klientovo pripoved o njegovi zgodo-

vini, potrjujemo, kar je bilo rečeno, in skrbimo za tekoč pogovor. Podpora pomeni, da bodrimo 
klienta takrat, ko ima dvome ali je neodločen, izražamo spodbudo, simpatijo in upanje. 

Pomožna kategorija: 
Ponovitev: To je skoraj dobesedno vračanje tistega, kar je dejal klient, ali selektivno poudar-

janje določenih elementov njegovega sporočila. 

Vprašanje
Vprašanje je povabilo klientu, da bi o nečem govoril, je sredstvo za zbiranje informacij, ki 

zanimajo terapevta, ter način preverjanja ali raziskovanja klientove izkušnje. 
Pomožne kategorije: 
Odprto vprašanje: Odprto vprašanje nam daje možnost, da osredotočimo klientovo pozornost 

na določen vidik njegove izkušnje in določimo smer nekemu delu pogovora. 
Zaprto vprašanje: Z zaprtim vprašanjem ugotavljamo ali preverjamo konkretna dejstva, ki jih 

je omenil klient ali jih predvideva terapevt. 
Kratko vprašanje: Kratko vprašanje je (preko vstavljanja kratkih fraz ali posameznih besed z 

vprašalno intonacijo v govorni kontekst) najbolj ekonomičen način vplivanja na pripoved klien-
ta, spreminjanja niti pogovora ali pridobivanja natančnejšega opisa ali razjasnitve. 

Parafraziranje
Parafraziranje je vračanje kognitivne vsebine klientove pripovedi z drugimi besedami, pravi-

loma v bolj strnjeni in jasni obliki. To daje klientu možnost, da se na svojo situacijo ozre drugače,
2Da bi pojasnili kontekst pričujočega pogovora, velja omeniti, da Rogers klientke pred pogovorom ni videl in je vedel, 
da bo njegov stik z njo omejen na pol ure pred kamerami. V uvodu, ki ga je imel pred seanso, je Rogers opisal, kakšen 
si želi biti z njo. Dejal je, da se bo predvsem trudil biti pristen, poskušal bo ozavestiti svoja notranja čustva in jih izra-
žati tako, da se ji ne bi vsiljeval. Drugič, upal je, da bo s klientko skrbeč, jo bo cenil kot osebnost in jo bo sprejemal. 
Tretjič, potrudil se bo razumeti njen notranji svet in tudi tiste smisle, ki so skriti v globini, ne le površinskih pomenov. 
»Če mi bo uspelo realizirati te tri pogoje, pričakujem, da se bo s klientko zgodilo nekaj določnega … Od odtujenosti od 
notranjih občutkov bo klientka napredovala do bolj neposrednega ozaveščenja ter izražanja; od neodobravanja delov 
njenega jaza do večjega sprejemanja sebe; od strahu pred odnosi do bolj neposrednih odnosov; od rigidnih črno-belih 
konstrukcij realnosti do bolj plastičnih konstrukcij in od zunanjega lokusa presoje do tega, da bo lokus presoje našla v 
lastnem notranjem svetu« (Meador, B. in Rogers, C., 1984). 
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 z drugega zornega kota, pomaga tudi pri poglobitvi pripovedi in razumevanju povedanega. 
Pomožna kategorija: 
Povzemanje: Povzemanje s kratko frazo združi osnovne ideje klientove pripovedi, ugotavlja 

določeno logično zaporedje tematik ali povzema rezultat, do katerega je prišlo v teku dela pogo-
vora, celega pogovora ali celo vrste srečanj. 

Odražanje čustev
Odražanje čustev je zrcaljenje in besedno označevanje klientovih besedno ali nebesedno 

izraženih čustev (preteklih, sedanjih ali predvidenih v prihodnosti) s ciljem pospešiti njihovo 
odreagiranje in osmišljenje. 

Kontrontacija 
Konfrontacija je reakcija svetovalca, v kateri se kaže nasprotovanje zaščitnim manevrom ali 

iracionalnim predstavam klienta, ki se jih ta ne zaveda ali ne podvrže spremembi. S konfrontaci-
jo usmerimo pozornost klienta na to, čemur se izogiba. Gre za odkritje in demonstracijo nasprotij 
ali razhajanj med različnimi elementi psihične izkušnje. 

Interpretacija
Interpretacija je proces pripisovanja dodatnega pomena ali novega pojasnila takim ali dru-

gačnim notranjim občutkom ali zunanjim dogodkom klienta, medsebojno povezovanje razprše-
nih idej, čustvenih reakcij in ravnanj ter iskanje določene vzročne zveze med psihičnimi pojavi.

 
Informiranje
Informiranje je terapevtovo ponujanje informacij v obliki pojasnil, povratne informacije, 

predočitve dejstev ali mnenj, naj si bo po lastni iniciativi ali kot odgovor na vprašanja klienta. 

Samorazkrivanje
Samorazkrivanje je delitev lastne izkušnje s klientom, na primer podajanje informacij o sebi 

ali dogodkih iz lastnega življenja, tudi neposredno izražanje čustev ali želj, porajajočih se idej in 
fantazij, ki jih terapevt doživlja ob klientu.

Paradoksna reakcija 
Paradoksna reakcija je ustvarjanje nepričakovane perspektive, poziv k alternativnemu, ne-

redko k prav nasprotnemu doživljanju situacije ali načinu reagiranja nanjo, kot je običajno in 
racionalno za klienta. 

Vodenje
Vodenje je način neposrednega vplivanja na klienta, da bi ta spremenil zanj običajne načine 

reagiranja. Vrši se preko take ali drugačne terapevtske manipulacije (sugestije, nasveta, prepri-
čevanja ali napotka). 

Pomožne kategorije: 
Sugestija: Sugestija je indukcija idej, čustev, ravnanj itd. – tj. različnih psihičnih procesov – s 

strani terapevta (ki je v položaju avtoritete) na pacienta (ki je v odvisnem položaju), neodvisno 
od racionalne presoje slednjega (Bibring, E., 1999). 

Nasvet: Nasvet je izražanje lastnega mnenja, ki temelji na terapevtovem videnju situacije; je 
predlog nekaj napraviti ali ne, in sicer praviloma zunaj terapevtske situacije. 

Priporočilo: To je zaključek, ki sledi iz določenega problema in analize njegovih osnovnih 
sestavnih delov ter ki se sporoči klientu ob upoštevanju tako njegovih pričakovanj in potreb kot 

K.V.JAGNJUK
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tudi obstoječih možnosti ter omejitev. 
Prepričevanje: Prepričevanje je način učinkovanja na klientove predstave s pomočjo osebne-

ga vpliva, z uporabo logike, razuma in dejstev ali preko odločne zavrnitve (nasprotovanja) teh 
predstav. 

Napotek: Napotek je način pritegnitve klienta v proces raziskave ali spremembe njegovih 
čustev, kognicije ali vedenja. To je predlog, da bi klient nekaj ukrenil v teku seanse ali v tem času 
izpolnil določene naloge. 

ZAPIS SEANSE3

T 1: Pozdravljeni, sem dr. Rogers, vi ste verjetno Gloria.4

K: Da. 
T 2: Imava pol ure. /informiranje/ Ne vem, kako nama bo šlo, upam, da bova kaj razrešila. /

samorazkrivanje/ Želel bi vedeti, kaj vas skrbi? /odprto vprašanje/
K: Če povem iskreno, sem zdaj živčna, a sem pomirjena, ko govorite s tako nizkim glasom. 

Čutim, da do mene ne boste strogi.
T 3: Verjemite mi, da čutim, kako se vaš glas trese. /samorazkrivanje/
K: Glavna stvar, o kateri bi se želela pogovoriti … Pred kratkim sem se ločila. Že prej sem 

hodila na terapijo in se po zaključku dobro počutila, zdaj pa je zaradi samskega življenja kar 
naenkrat nastopila velika sprememba. Ena od stvari, ki me najbolj skrbijo, so moški, ki jih pripe-
ljem domov, in kako to vpliva na otroke. Nenehno razmišljam o tem, da sem pri svoji devetletni 
hčeri odkrila veliko čustvenih težav. Prekleto! Da bi se vsaj nehala tresti! Zelo dobro čutim, kaj 
jo vznemirja, šokira. Nočem, da bi jo kaj vznemirjalo, šokiralo. Želim si, da bi me sprejela. V na-
jinih pogovorih sva zelo odkriti, še posebej glede seksa. Nedavno je videla samsko nosečo dekle 
in me vprašala, kako se je lahko zgodilo, da je zanosilo samsko dekle. Pogovor je bil v redu, ni 
mi bilo nerodno, dokler me ni vprašala, ali sem se po tistem, ko je oče odšel, ljubila z moškim. 
Zlagala sem se in zato me odtlej spremlja občutek krivde. Ne želim ji lagati. Želim, da bi mi 
zaupala. Želim si vaš nasvet. Rada bi vedela, ali bo nanjo slabo vplivalo, če ji povem resnico?

T 4: Ta skrb zanjo in to, kako ste … Ali čutite, da so se odkriti odnosi, ki so bili med vama, 
nekako izgubili? /parafraziranje/ 

K: Da, ker … Spomnim se, ko sem bila majhna in sem izvedela, da mati in oče to počneta, se 
mi je zdelo to zoprno in umazano, zato nekaj časa nisem več marala matere. Poleg tega ne želim 
lagati Pammy.

T 5: Resnično bi vam rad svetoval, kaj ji morate reči. /samorazkrivanje/
K: Bala sem se, da mi boste dali odgovor.
T 6: Ker si odgovor si resnično želite. /interpretacija/ 
K: Rada bi vedela, kaj bi bilo zanjo bolje – to, da bi ji popolnoma iskreno in odkrito odgo-

vorila, ali to, da sem se zlagala. Zdi se mi, da bo laž slej ko prej privedla k napetim odnosom. 
3Pričujoči zapis seanse je vzet iz videofilma »Trije pristopi v psihoterapiji« (Rogers, C. S., 1965), v katerem je imela 
ista klientka – Gloria – tri 30-minutne seanse s Carlom Rogersom, Fritzem Perlsom in Albertom Ellisom. 
4Opomba prevajalca: Ruski prevod seanse v avtorjevem članku je nekoliko prirejen (izpuščene so nekatere pogovorne 
fraze, ki niso ključne za razumevanje vsebine seanse, poleg tega so povedi z enotnim pomenom mestoma združene), 
zato smo si pri slovenskem prevodu pomagali z videoposnetki seans, dostopnimi na internetnih straneh: 
http://www.youtube.com/watch?v=ZBkUqcqRChg, http://www.youtube.com/watch?v=m30jsZx_Ngs, http://www.
youtube.com/watch?v=RX_Y3zUPzEo, http://www.youtube.com/watch?v=zHxl5NtcDow, http://www.youtube.com/
watch?v=L19nXMvbS8E
Končna verzija prevoda je še vedno deloma prirejena, v dogovoru z lektorjem tudi preoblikovana v bolj knjižno obliko.
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T 7: Torej se vam zdi, da bo zasumila ali začutila, da nekaj ni v redu. /parafraziranje/
K: Da. Zdi se mi, da mi bo nekoč nehala zaupati. Poleg tega se mi zdi, da ko bo odrasla in se 

bo znašla v kočljivi situaciji, mi enostavno ne bo priznala, ker bo mislila, da sem jaz tako dobra 
in prijazna. In vendar se bojim, da bo v resnici mislila, da sem grozna. Želim si, da bi me sprejela, 
ampak ne vem, koliko lahko devetletna deklica prenese. 

T 8: Torej, skrbita vas obe možnosti – da bi lahko pomislila, da ste boljši, kot ste v resnici, ali 
slabši, kot ste v resnici. /parafraziranje/ 

K: Ne, da sem slabša, kot sem, ne vem, ali me lahko sprejme tako, kot sem. Zdi se mi, da si 
je o meni ustvarila tako sliko, da sem dobra in materinska, čeprav se sramujem tudi svoje temne 
plati.

T 9: Aha. Poglejva nekoliko globlje. /spodbuda/podpora/ Če bi vas resnično poznala, ali bi 
vas lahko sprejela? /odprto vprašanje/

K: Da, to moram izvedeti, ker ne želim, da bi se odvrnila od mene. Niti sama ne vem, kakšen 
odnos imam do tega, saj nastopijo trenutki, ko se počutim zelo krivo. Če, denimo, pripeljem do-
mov moškega, vse uredim tako, da me otroci ne bi zalotili, če bi želela ostati sama z njim. Hkrati 
pa razumem, da imam takšne želje.

T 10: Z drugimi besedami, problem ni le v odnosu z njo, ampak tudi v vas. /parafraziranje/
K: Da, v mojem kompleksu krivde. Zelo pogosto se čutim krivo. 
T 11: Oziroma, kako se lahko sprejmem, če to počnem. Torej vaša težava … Ko poskrbite, da 

vas ne bi zalotili, delate to iz občutka krivde. /parafraziranje/ 
K: Da, hočem biti prepričana v to, kar počnem. Če se, denimo, odločim, da Pammy ne povem 

resnice, hočem biti prepričana, da ona lahko s tem živi, hkrati pa želim biti odkrita z njo, čeprav 
vem, da je v meni nekaj, česar tudi sama ne morem sprejeti.

T 12: Če vi tega ne morete sprejeti, kako ste lahko prepričani, da bo ona to sprejela. Hkrati 
pa, kot pravite, imate te želje in občutja, vendar vam je zaradi njih nelagodno. /parafraziranje/

K: Kot kaže, boste le sedeli tu in mi boste prepustili, da vse napravim sama, a želim več. 
Želim, da bi mi vi pomagali znebiti se občutka krivde zaradi laganja ali zaradi tega, ker grem v 
posteljo z moškimi.

T 13: Ne, ne želim vas pustiti same z vašimi občutki /samorazkrivanje/, po drugi strani čutim, 
da je to nekaj tako zasebnega, da nikakor ne bi mogel odgovoriti za vas. /konfrontacija/ Želim 
napraviti vse, kar je možno, da bi vam pomagal najti vaš lastni odgovor. /samorazkrivanje/ Ne 
vem, ali ima to za vas kak smisel, ampak prav k temu stremim. /spodbuda, podpora/ 

K: Hvala, to cenim. Ampak nimam nobene predstave, v katero smer naj se gibljem. Mislila 
sem, da sem že obvladala svojo krivdo, ampak ko se pojavi nekaj takega, sem razočarana nad 
seboj. Všeč mi je, da se, ko nekaj delam, celo če se to ne sklada z mojimi moralnimi čustvi ali 
vzgojo, glede sebe počutim dobro. V službi imam, denimo, prijateljico, ki je moja nadrejena. Zdi 
sem mi, da misli, da sem povsem prijazna, jaz ji seveda ne želim kazati svoje temne plati. Želim 
biti prijazna. Težko mi je. Razočarana sem. 

T 14: V vašem glasu je moč slišati razočaranje. Čutili ste, da ste že predelali vse te stvari, 
naenkrat pa se pojavi občutek krivde in občutek, da je le del vas sprejemljiv. /zrcaljenje čustev/

K: Da.
T 15: Zdi se mi, da sem zasledil vaš globok občutek zbeganosti: »Kaj za vraga naj storim? 

Kaj lahko s tem napravim?« /zrcaljenje čustev/
K: Ali veste, doktor, odkrila sem, da kar koli počnem – govorim s Pamelo, grem na zmenek 

–, se počutim odlično, dokler se ne spomnim, kako je to vplivalo name, ko sem bila otrok. Ko 
pa se spominjam tega, gre vse k vragu. Želim, denimo, biti dobra mati in mislim, da to sem, 
ampak so izjeme, na primer pri delu – rada delam, rada imam denar, rada delam ponoči, ampak 
takoj ko se spomnim, da se do otrok ne obnašam pravilno, da jim ne posvečam dovolj časa, se 
spet počutim krivo. To je, veste, takšna dvojnost [angl. double bind]. Ko nekaj želim napraviti, 

K.V.JAGNJUK



49

se mi zdi pravilno, potem pa se spomnim, da lahko postanem slaba mati; želim oboje. Vse bolj 
razumem, kakšna perfekcionistka sem. Želim postati idealna, slediti svojim standardom ali po 
tem sploh ne imeti več potrebe. 

T 16: Verjetno jaz to razumem nekoliko drugače – vi se želite kazati kot idealna, to pomeni, 
da je za vas zelo pomembno biti dobra mati in želite tako tudi izgledati, tudi če vaša čustva go-
vorijo drugače. /parafraziranje/ 

K: Ali se vam zdi, da to govorim? To ne drži. Vedno hočem vse delati pravilno, a mi moja 
ravnanja tega ne pustijo.

T 17: Vtis imam, da ne ravnate v skladu z vašimi prepričanji. Želite odobravati samo sebe, 
vendar vam to, kako ravnate, ne omogoča lastnega odobravanja. /parafraziranje/

K: Tako je. Če, denimo, pogledam svoje spolno življenje. Če bi se zaljubila v moškega ter bi 
ga spoštovala in oboževala, se mi zdi, da se ne bi počutila tako krivo, če bi z njim spala. In pred 
otroki mi ne bi bilo treba izmišljati si raznih opravičil. Če pa imam telesno željo in si rečem: 
»Zakaj pa ne bi?«, se počutim povsem drugače, ljudi in otroke pričnem sovražiti, ne morem si 
pogledati v oči in v tem le redko uživam. Če bi bile okoliščine nekoliko drugačne, mislim, da se 
ne bi počutila tako krivo, ker bi čutila, da ravnam pravilno. 

T 18: Slišim, da pravite: »Če bi bilo to, kar sem počela, ko sem ležala v postelji z moškim, 
popolnoma iskreno, polno ljubezni in spoštovanja, ne bi čutila krivde v odnosih s Pammy in bi 
bila v zvezi s tem mirna.« /parafraziranje/

K: Točno tako. Vem, da to zveni kot utopija, ampak točno tako mislim. Vendar vseeno ne 
morem ustaviti vseh želja. Poskušala sem … Govorila sem si, da si ne bom več všeč, ko to poč-
nem, zato je bolje tega ne početi. Potem pričnem to prelagati na otroke: »Zakaj me ustavljajo, 
saj to ni tako slabo.« 

T 19: Po mojem mnenju pravite, da to ni všeč ne otrokom ne vam, ko se to dogaja. /parafra-
ziranje/

K: To je res, vendar sem na to pozorna le takrat, ko znašam svojo jezo na otroke. Šele potem 
postanem pozorna nase.

T 20: Torej jih včasih nekako obtožujete za občutke, ki jih imate. Mislim … Zakaj bi vas oni 
ovirali pri vašem spolnem življenju? /parafraziranje/

K: No, spolno življenje ni normalno. Nekaj v meni mi govori, da to ni normalno – leči v 
posteljo z moškim le zaradi spolne privlačnosti in telesne potrebe. 

T 21: Včasih čutite, da vaša dejanja ne ustrezajo vašim notranjim standardom. /parafrazira-
nje/

K: Tako je.
T 22: Govorite tudi, da se temu ne morete upreti. /parafraziranje/
K: Ne morem. Želim si, vendar ne morem. Zdi se mi, da se ne obvladam tako kot prej, v 

tem specifičnem primeru. Kar pustim, da gre svojo pot, napravila sem veliko napak, za katere se 
čutim krivo, in to mi ni všeč. Predvidevam, da mi ne boste, ampak bi vseeno želela, da mi od-
govorite na vprašanje: »Kaj mislite, kako pomembno je biti odkrit z otroki?« Na primer, pridem 
k Pammy in rečem: »Zaradi tega se slabo počutim, lagala sem ti in želim ti povedati resnico.« 
Hočem vedeti, kako močno bi jo lahko šokiralo in vznemirilo, če bi ji povedala resnico? Ali bi 
jo to še bolj obremenjevalo? Želim se rešiti občutka krivde, ne želim pa prelagati odgovornosti 
nanjo. Ali mislite, da bi ji to lahko škodilo? Zelo si želim vašega neposrednega odgovora.

T 23: Verjetno se vam bo zdelo, da se umikam od neposrednega odgovora, /samorazkrivanje/, 
ampak, kot kaže, ste vi sami tista oseba, s katero niste povsem odkriti. /konfrontacija/ Zelo me 
je ganilo, ko ste dejali: /samorazkrivanje/ »Če bi se glede tega, kar počnem, počutila dobro – biti 
v postelji z moškim ali kar koli drugega –, me ne bi skrbel moj odnos s Pammy in kaj ji reči.« /
ponovitev/

K: Dobro. V redu. Razumem, kaj mi pravite … Potem bi želela delati na tem, da bi se naučila 
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sprejemati samo sebe! Želim se počutiti dobro! To je smiselno! Če bo to prišlo po naravni poti, 
mi ne bo treba skrbeti glede Pammy. Kako naj to sprejmem, ko pa vem, da je to slabo, vendar me 
vseeno žene, da bi to storila? 

T 24: Torej želite sprejeti svoja ravnanja, za katera čutite, da so napačna. /parafraziranje/
K: Tako je. Občutek imam, da boste vprašali, zakaj menim, da so te stvari slabe. Niti sama 

nimam točnega odgovora na to. Lahko seveda rečem, da to občutijo vse ženske. To je naravno, 
čeprav redko govorimo o tem, da imajo vse ženske to željo … V zadnjih letih sem imela spolne 
odnose, vseeno pa menim, da je to slabo, če tega človeka ne ljubiš. Moje telo se očitno ne strinja. 
Ne vem, kako naj to sprejmem.

T 25: Kaže, da gre za neke vrste trikotnik. Vi čutite, da vam jaz ali kateri drugi terapevt ali 
na splošno ljudje govorijo: »To je v redu, to je normalno, počnite to.« In kot kaže, je vaše telo 
tudi na vaši strani. /prepričevanje/ Ampak nekaj znotraj vas vam govori, da vam to ni všeč, da je 
slabo. /parafraziranje/ Ali je tako? /kratko vprašanje/

K: Tako je … Čutim brezup. Tudi sama vse razumem, ampak – kaj pa zdaj? 
T 26: To je ta konflikt, ki je znotraj vsega in je zato brezupen. Obrnili ste se name in kaže, da 

vam tudi jaz ne pomagam. /parafraziranje/
K: Res je. Vem, da vi ne morete odgovoriti na to vprašanje, da moram sama poiskati odgovor, 

vendar bi želela, da bi me usmerili ali mi namignili, kje začeti. Šele potem se ne bo zdelo več 
tako brezupno. Vem, da lahko živim s tem konfliktom, da se bo slej ko prej vse uredilo, ampak 
želela bi se počutiti lagodneje v zvezi s tem, kako živim. V tem trenutku se ne počutim tako.

T 27: Dobro, recimo, da vas vprašam naslednje: »Kaj bi želeli, da bi vam rekel?« /odprto 
vprašanje/ 

K: Rada bi, da bi mi rekli: »Bodi odkrita in tvegaj, pa naj te Pammy sprejme ali ne.« Imam 
občutek, da če bi zmogla tvegati pri Pammy, bi si rekla: »Poglej, ta mali otrok me sprejema, in 
se ne bi počutila tako slabo, kar bi pomenilo, da nisem povsem slaba, da nisem 'čisti hudič'.« Če 
me ona sprejema in me ima rada tako, kot sem, mi bo to pomagalo sprejeti samo sebe. Želim, da 
mi rečete: »Tvegaj in bodi iskrena.« Ampak ne želim sprejeti odgovornosti, če jo bom prizadela. 

T 28: Vi dobro veste, kaj si želite v vajinem odnosu. Želite biti taki, kot ste, in da bi ona 
vedela, da niste popoln človek in da tudi vi lahko počnete nekaj, kar ji ne bo všeč, kar celo vam 
ni všeč, ampak da bi vas ona vseeno imela rada in vas sprejemala kot idealnega človeka. /para-
fraziranje/ 

K: Včasih razmišljam, da če bi bila moja mati tako odkrita z menoj, mogoče ne bi bila tako 
ozkogleda glede seksa. Če bi vedela, da je lahko ona tudi seksualno privlačna, zapeljiva, ne bi 
gledala nanjo kot na prijazno, dobro mamico, pač pa bi videla še njeno drugo plat, o kateri sploh 
ni govorila. Želim, da bi me Pammy videla kot polnovredno žensko in da bi me kot tako tudi 
sprejemala. 

T 29: Mislim, da niste povsem iskreni. /konfrontacija/
K: Da nisem? Kaj mislite s tem?
T 30: Mislim na to, da sedite tu in mi govorite, kaj bi želeli napraviti v vaših odnosih s Pam-

my. /konfrontacija/
K: Res bi želela, ampak ne želim tvegati, dokler mi avtoriteta ne reče, da …
T 31: To, kar zelo močno čutim, je, da je živeti tvegano. /samorazkrivanje/ V odnosu s Pam-

my imate priložnost, da ji date vedeti, kakšni ste v resnici. /nasvet/
K: Da, ampak če ne bom tvegala in me ona še vedno ne bo sprejemala, prav tako ne bom 

zadovoljna. 
T 32: Če njena ljubezen in sprejemanje temeljita na lažnivi predstavi o vas, zakaj za vraga je 

to dobro? /parafraziranje/ To pravite, kajne? /odprto vprašanje/
K: Da. Vendar tudi razumem, da je biti mati zelo velika odgovornost. Ne morem povzročati 

otroku nikakršnih travm. Ne želim prevzeti odgovornosti. Ne želim misliti, da bi lahko bila moja 
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krivda.
T 33: Točno to sem mislil, ko sem rekel, da je življenje tvegano. /samorazkrivanje/ Biti taki, 

kot vi želite, sta zelo velika odgovornost in tveganje. /informiranje/ 
K: Da. 
T 34: In zelo grozno. /zrcaljenje čustev/ 
K: Kakor koli, gre za dve stvari. Rada bi bila zelo iskrena z otroki in ponosna, ne glede na 

to, kaj jim povem in kaj slabega si bodo o meni mislili – a bila bi iskrena. In nekje v globini 
bodo odnosi bistveno bolj iskreni. Pa vendar, veste, sem izjemno ljubosumna, ko so z očetom. 
On jim več dovoli. Ni tako iskren, ni tako odkrit, ne kritizira jih in vendar mislijo o njem, da je 
dober. Ne mislim, da je to slabo. Želim si, da me vidijo tako dobro, kot vidijo njega. In vem, da 
z njimi ni tako iskren. Tako imam eno pomešano z drugim. Čeprav je morda čudno, kar si želim 
in pogrešam nekaj tega ugleda. 

T 35: Torej razmišljate: »Želim, da bi oni imeli tudi o meni takšen vtis kot o očetu. Ker pa 
oče z njimi ni ravno odkrit, sem lahko tudi jaz neiskrena.« /parafraziranje/ Ali je to premočna 
beseda?

K: Da, vendar še kar ustrezna. Poleg tega vem, da sem bolj neposredna kot njihov oče. Želim 
si neodvisne presoje in odobravanja.

T 36: V bistvu govorite, da težko verjamete, da bi vas imeli radi, če bi vas poznali. /parafra-
ziranje/ 

K: To je res. Pred terapijo bi zagotovo izbrala drugo pot. Za vsako ceno bi pridobila njihovo 
spoštovanje, tudi če bi jim morala lagati. Zdaj vem, da to ni tako. Nisem popolnoma prepričana, 
da me bodo resnično sprejeli. Nekaj mi govori, da me bodo, vendar potrebujem zagotovilo. 

T 37: Kot da ste na nikogaršnjem ozemlju, prehajate od enega do drugega stališča in upate, 
da vam bo nekdo rekel: »To je v redu, tako napravi.« /parafraziranje/ 

K: Da. Zato se tako navdušujem, ko berem knjigo nekoga, ki ga spoštujem in menim, da je to 
v redu, ne glede na to, kaj prinese. To mi daje zagotovilo, da imam prav. 

T 38: Sami je zelo težko izbrati, /spodbuda/podpora/, mar ne? /kratko vprašanje/
K: Zaradi tega se počutim nezrelo. Želim biti odrasla in zrela, da bi se sama odločala in temu 

sledila. Ampak vedno potrebujem nekoga, da bi me spodbudil.
T 39: Želeli bi iti v pravo smer, ne pa dvomiti. /parafraziranje/
K: Rada bi bolj tvegala, da bi lahko, ko bodo otroci odrasli, rekla: Napravila sem vse, kar sem 

lahko... in zato, da ne bi imela tega konflikta. Da bi jim lahko dejala: »Na vaša vprašanja sem 
vedno odgovorila po resnici. Morda vam odgovor ni bil všeč, a to je bila resnica.« To cenim. Ne 
cenim ljudi, ki lažejo. Zdaj vidite, kakšna licemerka sem. Nisem si všeč, ko sem slaba, ampak se 
sovražim tudi takrat, ko lažem. Rada bi se bolj sprejemala.

T 40: Če sklepam iz vaše intonacije, se bolj sovražite, ko lažete, kot takrat, ko delate nekaj, 
česar sami ne odobravate. /prepričevanje/ 

K: Da, res je. To me zelo skrbi. Zgodilo se je pred enim mesecem in odtlej o tem nenehno 
premišljujem. Ne vem, ali naj ji to vendar povem, morda je celo pozabila, kaj me je vprašala, 
ampak …

T 41: Da, ampak vi niste pozabili. /konfrontacija/
K: Nisem, ne. Želela bi ji reči, da se spomnim, da sem se zlagala, da mi je žal in da me to 

muči. Veste, tak občutek imam, kot da se je težava rešila. Seveda se ni rešila, ampak čutim olaj-
šanje. Čutim, kot bi mi rekli … Vi mi ne dajate nasvetov, ampak čutim, kot bi mi rekli: »Vi veste, 
kakšnemu vzorcu želite slediti, Gloria, torej le naprej.« To je neke vrste podpora z vaše strani. 

T 42: Jaz to razumem nekoliko drugače. /samorazkrivanje/ Rekli ste, da veste, kaj hočete sto-
riti /parafraziranje/ in jaz res verjamem v to, da vas je pri tem dobro podpreti. /samorazkrivanje/ 

K: Hočete reči …
T 43: Reči hočem, da če storite nekaj, česar niste sami izbrali, to ne prinaša nobene koristi /
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samorazkrivanje/, zato poskušam odkriti vse vaše možnosti izbora, ki jih nosite v sebi. /infor-
miranje/ 

K: Ampak tu spet nastopi problem, saj sama nisem prepričana, kaj želim storiti, vsaj zaenkrat 
ne. Če pripeljem domov moškega, nisem prepričana, da se bom želela ljubiti z njim, če vem, da 
se bom potem počutila krivo. Tega si ne želim. 

T 44: Če prav razumem, pravite – skušal bom najti prave besede –, da ne odobravate svojih 
ravnanj, če delujete proti sebi. /parafraziranje/ 

K: Da … Nekoliko drugače je. Razumete, ko o tem govoriva, ne gre za to, ali hočem nekaj 
storiti ali ne; ali naj grem zjutraj v službo ali ne – to je enostavno. Ko delam nekaj, v kar nisem 
prepričana, avtomatično pomislim: »Če nisi prepričana, pomeni, da ni v redu, da je nekaj naro-
be.« Sprašujem vas: »Kaj od tega je najmočnejše? Ali je najmočnejše tisto, kar pač storim? In če 
tega ne odobravam, pomeni, da bo šlo nekaj narobe?« Tu vidim protislovje in tega ne razumem.

T 45: Kaže, da tudi v sebi čutite protislovje. Kot sem razumel, ste radi prepričani v to, kar 
počnete. /parafraziranje/ 

K: Da. To se je dogajalo z menoj, ko sem sprejemala odločitev. A včasih počnem stvari, v 
katere sploh nisem prepričana. Tu pride do konflikta, a to je nekaj povsem drugega. Kako naj 
sledim svojim resničnim čustvom, če vem, da me bo potem pekla vest. 

T 46: Razumem … /spodbuda/podpora/ Ker se vam v tistem trenutku zdi, da je to resnično 
čustvo. /parafraziranje/

K: Da. Ko pričnem, je vse v redu.
T 47: Da, to je težko. /spodbuda/podpora/ Če ste sprva prepričani, potem pa izgubite goto-

vost, ni jasno, katero smer bi morali ubrati. /parafraziranje/
K: Ali veste, kaj je najbolj zanimivo? Ne vem, ali me boste lahko razumeli. Nekaj let sem že-

lela pustiti svojega moža, ampak sem se zadrževala. Imela sem občutek, da moram tako ravnati. 
Ko sem to storila, sem se počutila dobro. Nisem čutila zagrenjenosti, nikakršnih konfliktov, ni 
me pekla vest, vedela sem, da sem ravnala prav. To se zgodi, ko sem v stiku s svojimi čustvi. A 
pogosto drobne vsakodnevne odločitve niso tako enostavne. Pojavlja se mnogo konfliktov. Ali 
je to normalno?

T 48: V resnici je. /informiranje/ Vi pravite, da dobro poznate ta občutek, ko počnete zase 
nekaj pravilnega, dobrega. /parafraziranje/

K: Da. Poznam in se mi zelo toži po takšnemu občutku.
T 49: Ko si prisluhnete, pravite: »Ne ne, ni prav, to je zame slabo,« vendar pogosto vseeno 

delate prav to. /parafraziranje/
K: Včasih si mislim: »Moj bog, saj je to le situacija, okoliščine, to si bom zapomnila za na-

prej.« To sem omenjala drugim terapevtom in mnogi se smejijo in hihitajo, ko izrečem besedo 
»utopija«. Ko sledim svojim občutkom in čutim to prekrasno čustvo v sebi, je to kot utopija. 
Vidite, o čem govorim. Ta občutek mi je všeč, pa naj bo to dobro ali slabo. Vendar čutim, da je 
to zame prav. 

T 50: Torej se v takih trenutkih utopije čutite celostno. /parafraziranje/
K: Da, ta občutek mi je dragocen.
T 51: Mnogi od nas ga ne doživljajo tako pogosto, tako da vas dobro razumem … /samoraz-

krivanje/ Da, opazno je, da je to za vas še posebej dragoceno. /spodbuda, podpora/ 
K: Veste, kaj sem ravnokar pomislila? Jaz … To je neumnost … Medtem ko sem vam pripo-

vedovala, sem pomislila: »Ah, kako prijetno je govoriti z vami in kako si želim vaše potrditve. 
Spoštujem vas, vendar mi je žal, da moj oče z menoj ni mogel govoriti tako kot vi.« Želela bi 
reči: »Želim si, da bi bili moj oče.« Ne vem, kako mi je to prišlo na misel. 

T 52: Zdite se mi povsem prijazna, prijetna hči. /samorazkrivanje/ In resnično vam manjka 
bolj odkrit odnos z vašim očetom. /parafraziranje/

K: Z njim nisem mogla biti tako odkrita, a ga za to ne krivim. Že tako sem bila bolj odkrita, 

K.V.JAGNJUK



53

kot je on dovoljeval. Nikoli me ni poslušal tako, kot poslušate vi, brez neodobravanja. Pred 
kratkim sem se zamislila: »Zakaj moram biti tako idealna?« In spoznala sem, zakaj. Ker je on to 
zahteval od mene. Vedno je zahteval, da bi bila boljša, kot sem.

T 53: Torej ste se vedno trudili biti takšna, kot si vas je želel videti. /parafraziranje/
K: Hkrati pa protestiram. Na primer, pred kratkim sem skoraj žarela od veselja, ko sem mu 

pisala pismo o tem, da delam ponoči kot uradnica. Želela sem mu reči: »Poglej me, kakšna sem.« 
Hkrati si želim, da bi me imel rad. Močno potrebujem njegovo ljubezen. 

T 54: Kot da bi ga želeli oklofutati in reči … /parafraziranje/
K: Da! Hotela sem mu reči: »Ti si me vzgojil, kako ti je to všeč?« In veste, kaj si želim slišati 

od njega? Želim si, da bi rekel: »Vedel sem, da bo tako, a te imam vseeno rad.«
T 55: A je malo možnosti, da bi tako rekel. /odražanje čustev/ 
K: Ne, tega ne bo rekel. Ne sliši me. Dve leti nazaj sem ga obiskovala, da bi mu dala vedeti, 

da ga imam rada, čeprav se hkrati bojim. A on me ne sliši in nenehno ponavlja: »Imam te rad, 
imam te rad.« Ni mu mar.

T 56: Torej vas ni poznal, vas je pa imel rad. /parafraziranje/ Ali vam to prikliče solze? /
odprto vprašanje/

K: Veste, ko govorim o tem, to občutim kot udarec. Če tu le minuto sedim pri miru, to čutim 
kot veliko rano.

T 57: Torej je lažje biti lahkomiselna, ker takrat znotraj ne čutite velike rane. /interpretacija/
K: Aha. Skušala sem delati na sebi in sem razumela, da moram sprejeti dejstvo, da oče ni 

tip moškega, ki so mi všeč – razumevajoč, ljubeč, skrbeč. Oziroma me ima seveda rad in skrbi 
zame, vendar ne na takšni ravni, na kateri bi lahko komunicirala.

T 58: Čutite, kot bi vas ogoljufali. /odražanje čustev/ 
K: Da. Zato potrebujem zamenjave. Prijetno mi je govoriti z vami, všeč so mi moški, ki bi jih 

lahko spoštovala – zdravniki in podobno. In se pretvarjam, da sva si resnično blizu. Ali vidite, 
iščem zamenjavo za svojega očeta.

T 59: Jaz ne čutim, da je to pretvarjanje. /samorazkrivanje/
K: Ampak, saj v resnici niste moj oče.
T 60: Nisem vaš, vendar imam v mislih to, da sva si resnično blizu. /samorazkrivanje/
K: No, razumete … Jaz nekako čutim, da se pretvarjam, ker ne morem pričakovati, da bi vi 

čutili, da ste mi zelo blizu. Ne poznate me tako dobro.
T 61: Vse, kar lahko rečem, je to, kar čutim … Ta trenutek čutim, da sem vam blizu. /

samorazkrivanje/5

DISKUSIJA

Seansa je vsebovala 61 terapevtovih odzivov s 85 besednimi intervencijami. Večji del odzi-
vov (44) je predstavljala ena oblika intervencij, v 13 primerih pa sta se kombinirali dve tehni-
ki. Le štirje odzivi so vsebovali tri do štiri oblike intervencij, neke vrste tehničnih konstrukcij. 
Najštevilčnejša so bila parafraziranja. Terapevt je to tehniko uporabil 33-krat. Drugo glede na 
pogostnost uporabe je bilo samorazkrivanje (18-krat). Po številu uporabe je nadaljnji vrstni red 
5Kot spremno besedo k tej seansi želim podati naslednji citat: »Enkrat ali dvakrat na leto je Glorja pisala Rogersu in 
mu pripovedovala o pomembnih dogodkih svojega življenja, o obdobjih, ko je bila žalostna in se je čutila izgubljeno, 
pa tudi o obdobjih napredovanja in rasti. Njeni spomini na intervju kažejo na izkušnjo toplega, pristnega človeškega 
stika. Rogers je na vprašanje študenta psihologije: 'Kaj storiti, če je za delo s klientom le malo časa?' enkrat odgovoril: 
'Če imate le 30 minut, napravite tako, da bodo dragocene'« (Meador, B. in Rogers, C., 1984).
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takšen: spodbuda/podpora in vprašanje (7), odražanje čustev in konfrontacija (5), informiranje 
(4), vodenje (3), interpretacija (2). Tako se je od desetih oblik intervencij uporabljalo devet, iz
vzeta je bila paradoksna reakcija.

»Tipologija besednih intervencij« je bila zamišljena kot sredstvo za oceno osnovnih sredstev 
terapevtskega dela, tj. reakcij, ki jih v taki ali drugačni meri uporabljajo vsi terapevti, ne glede 
na njihovo teoretsko orientacijo. Uporaba devetih od desetih osnovnih kategorij »tipologije be-
sednih intervencij« po mojem mnenju priča o tem, da je dana tipologija celo pri analizi seans te-
rapevta, ki sledi točno določenemu terapevtskemu pristopu in je daleč od eklekticizma, koristno 
sredstvo za prikaz procesa terapevtskega delovanja. 

Pričakovan in skladen s teorijo na klienta usmerjene terapije rezultat je veliko število para-
fraziranj in samorazkrivanj. Ti dve obliki intervencij pokrijeta skupaj več kot 50 odstotkov vse 
terapevtove dejavnosti. Nekoliko presenetljivo je po mojem mnenju to, da se je odražanje čustev 
v primerjavi s parafraziranjem uporabljalo tako redko, le petkrat. Eden od možnih razlogov, da 
se je odražanju podvrgla v glavnem kognitivna, ne pa čustvena vsebina, je, kot kaže, dejstvo, da 
je bilo to prvo in zadnje srečanje, kar je zagotovo narekovalo določene omejitve. Odražanje ču-
stev je močno sredstvo za pospeševanje procesa občutenja, zato mora biti stopnja njene uporabe 
vedno usklajena s stopnjo varnosti in gotovosti terapevtskega procesa. 

V obilici parafraziranj je moč ugledati namembno strategijo terapevtskega delovanja: usme-
riti klientko na notranji lokus presoje. Namen množice parafraziranih odzivov je razjasnitev in 
odražanje notranjih smislov klientke. Rogers na tak način stremi k temu, da bi klientka bolje 
razumela svoje dileme. Kot vidimo, se Gloria v teku seanse vse bolj obrača vase. Preko parafra-
ziranja izraža terapevt vero v klientkin potencial in je pozoren na njeno željo, da bi našla lastne 
odgovore. 

Kakovost terapevtove pristnosti in njegove prisotnosti prežema vso seanso. Iskrenost se ne 
vključuje in se ne izklaplja. V tehničnem smislu se izraža pristnost preko samorazkrivanja, ki se 
je dosledno uporabljalo skozi vso seanso. Velja opomniti, da se je s terapevtovim samorazkriva-
njem pogovor začel (2. in 3. odziv) in končal (59., 60. in 61. odziv), tj. samorazkrivanje je bilo 
način vstopanja v dialog in izstopa iz njega. »Vse, kar vem, je to, kar čutim … Ta trenutek čutim, 
da sem vam blizu,« je bila fraza, s katero se je to srečanje zaključilo. 

Dejstvo, da več kot 50 odstotkov terapevtske dejavnosti pokrivata dve kategoriji, postavlja 
vprašanje o tem, ali ne bi bil umesten poglobljen študij parafraziranja in samorazkrivanja ter 
iskanja pomožnih kategorij v njunem okviru. 

V literaturi je moč srečati celo vrsto imen tehnik, ki so precej podobne kategoriji »parafrazi-
ranje« in se po smislu z njo prekrivajo. To so, denimo, razjasnitev, odražanje kognitivne vsebine 
in reformulacija, kar po mojem mnenju priča o nezadovoljstvu praktikov in raziskovalcev z 
obstoječimi pojmi ter iskanju natančnih definicij. Kot vse kaže, je kategorija »parafraziranje« 
preširoka in zahteva nadaljnjo preučitev ter ugotovitev posameznih podvrsti. 

Medtem ko sem pisal pričujoči članek, sem naletel na rezultate raziskave o samorazkrivanju 
terapevtov (Hill, 1989; Hill, Mahalik & Thompson, 1989), v katerih je bilo izpostavljenih nekaj 
podvrsti: neposredna spodbuda, neposredni izziv, razkrivanje dejstev, razkrivanje podobnosti, 
razkrivanje strategij. Po mojem mnenju takšna diferenciacija intervencij bogati terapevtski in-
štrument psihoterapevtov in pomaga k boljšemu osmišljenju procesa terapevtskega delovanja. 
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Tretja po pogostosti uporabe je intervencija »spodbuda/podpora«. Ta oblika intervencije služi 
kot neke vrste mazilo, ki lajša potek pogovora in jo zato praviloma uporabljajo vsi terapevti, 
ne glede na njihovo teoretsko orientacijo. Tu velja dodati, da je bilo poleg besednih spodbud in 
podpor tudi mnogo nebesednih spodbud. Odkritost, ki se izraža preko poze, izraza obraza ter 
kimanja z glavo, je tisto, v čemer je bil Rogers enostavno neprekosljiv mojster. 

Poleg teh treh osnovnih oblik intervencij se je Rogers posluževal tudi takšnih sredstev psi-
hološkega vplivanja, kot so odprto in kratko vprašanje, odražanje čustev, konfrontacija, informi-
ranje, nasvet, prepričevanje in interpretacija. Ne glede na njihovo neznatno zastopanost v teku 
pričujoče 30-minutne seanse predpostavljam, da zavzemajo vse te intervencije svoje mesto v 
terapevtskem procesu na klienta usmerjene psihoterapije. To hipotezo bodo lahko potrdile ali 
ovrgle nadaljnje, obsežnejše raziskave procesa psihoterapije.

Na koncu želim podati primer drugačne vrste analize, prej kvalitativne kot kvantitativne. 
Poglejmo si enega od vidikov terapevtske interakcije, ki je povezan s klientkinimi pričakovanji 
določenega vedenja s strani terapevta. Na samem začetku pogovora Gloria nagovori Rogersa s 
sledečimi besedami: »Rada bi vedela, ali bo nanjo slabo vplivalo, če ji povsem resnico«. Kasneje 
ga še dvakrat prosi, naj neposredno odgovori na njeno vprašanje in ga celo okara, da je pasiven. 
Povsem očitno si želi, da bi ji »avtoriteta« povedala, kaj naj stori. To je ena od tipičnih težav v 
začetnem stadiju svetovanja ali psihoterapije, povezana z vprašanjem odgovornosti. Poglejmo, 
kako je Rogers reševal to problemsko situacijo. Na začetku pogovora je Rogers na prvo klientki-
no naslovitev reagiral s parafraziranjem, s čimer je sporočil svojo namero bolje razumeti težavo. 
Vendar želi klientka čez nekaj časa ponovno neposreden napotek, tokrat bolj odločno: »Kot 
kaže, boste le sedeli tu in boste prepustili, da bom vse napravila sama, a jaz želim več. Želim, 
da bi mi pomagali znebiti se občutka krivde zaradi laganja ali zaradi tega, ker grem v posteljo 
z moškimi.« Na ta izziv odgovori Rogers na sledeč način: »Ne, ne želim vas pustiti na samem 
z vašimi občutki /samorazkrivanje/, po drugi strani pa čutim, da je to nekaj tako zasebnega, da 
nikakor ne bi mogel odgovoriti za vas. /konfrontacija/ Želim napraviti vse, kar je možno, da bi 
vam pomagal najti vaš lastni odgovor. /samorazkrivanje/ Ne vem, ali ima to za vas kak smi-
sel, ampak prav k temu stremim.« /spodbuda, podpora/ Rogers prične tako, da zatrdi, da mu ni 
vseeno, in skuša podpreti klientko, zatem jo izzove v zvezi z njeno željo, da bi dobila zunanjo 
pomoč, potem pa klientki ponovno zatrdi, da ji skuša pomagati. To konstrukcijo zaključi fraza, 
ki še enkrat potrjuje, kar je bilo prej rečeno, in izrazi spoštovanje do stališča same klientke. Na 
to, tako dobro »zapakirano« konfrontacijo, se klientka odzove s hvaležnostjo in poglobitvijo raz-
iskovanja problema. Vendar Gloria že po kratkem času, potem ko izrazi strahove, sram in krivdo, 
povezane z možnostjo, da se razkrije pred otroki, ponovno pravi: »Predvidevam, da mi ne boste 
odgovorili, ampak bi vseeno želela, da mi odgovorite na vprašanje. Zelo si želim, da bi mi dali 
direkten odgovor«. In Rogers ponovno odgovori s konstrukcijo nekaj intervencij: »Verjetno se 
vam bo zdelo, da se umikam od neposrednega odgovora, /samorazkrivanje/, ampak, kot kaže, ste 
vi sami tista oseba, s katero niste povsem odkriti. /konfrontacija/ Zelo me je ganilo, ko ste dejali: 
/samorazkrivanje/ 'Če bi se glede tega, kar počnem, počutila dobro – biti v postelji z moškim 
ali kar koli drugega –, me ne bi skrbel moj odnos s Pammy in kaj ji reči'.« /ponovitev/ Tu lahko 
vidimo enak vrstni red kot v prejšnjem primeru: samorazkrivanje – konfrontacija – samorazkri-
vanje – spodbuda/podpora, kar nam dopušča izpeljavo določenih predpostavk o tehniki, ki jo je 
uporabljal Carl Rogers pri svojem delu, in o načinu tehničnega ravnanja z določeno problemsko 
situacijo. 
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NevenkaPODGORNIK

Prikaz obravnave težav v duševnem zdravju z  realitetnim
svetovalno-terapevtskim  pristopom: študija primera

A presentation of a treatment of psychologi-
cal problem with reality therapy: case study

Povzetek

V         pričujočem prispevku nam, kot interpretativno orodje za razlago nastanka psihičnih kriz, služi teorija 
izbire, ki utemeljuje realitetno psihoterapijo. Prek kvalitativno metodološkega pristopa - na primeru 

izbrane študije primera, je izveden prikaz uporabe konstruktov teorije izbire v svetovalno terapevtskem 
procesu. S praktično aplikacijo obravnave težav v duševnem zdravju posameznika, od teorije 'bolezni' do 
teorije 'zdravljenja', prispevek prikazuje možnosti, kako naj se človek, glede na biološke danosti, vplive 
socialnega okolja, koncepte in percepcije modernosti ter njim konsekvente psihične krize, aktualizira in 
povrne ter ohrani duševno zdravje. Pozornost razmišljanja usmerjamo k zanemarjenemu vprašanju ‘kdo 
je človek’, s svojo bivanjsko in socialno razsežnostjo, ter predstavljamo psihologijo osebne svobode posa-
meznika.

Ključne besede
študija primera, realitetna terapija, teorija izbire, duševno zdravje 

Abstract

The theory of choice that underpins reality therapy is used in this article as an interpretational tool to 
explain psychic crises. A case study is analysed in a qualitative way which shows how utilisation of the 

constructs of the theory of choice can be used in a counselling process. It presents possibilities for a client 
to actualise, regain and stabilise his mental health according to his biological inheritance, the influence of 
social environment, his concepts and perception of modernity, and consequent psychic crises. This arti-
cle offers a practical application of dealing with mental health problems from the theory of ‘illness’ to the 
theory of ‘healing’. The author also considers the often disregarded question of ‘who the person is?’ and 
looks at the person’s individual and social dimensions, together with the psychology of personal freedom.    

Key words
case study, reality therapy,  the theory of choice, mental health
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Uvod

Težave v duševnem zdravju obravnavamo z vidika razumevanja teorije izbire,1 ki utemeljuje 
realitetno psihoterapijo. S konstrukti teorije izbire – svet kakovosti,2 temeljne potrebe,3 celostno 
vedenje4 – je predstavljena študija primera uporabe realitetnega psihoterapevtskega pristopa v 
praksi, s pomočjo katerega si svetovanec lahko povrne in ohrani duševno zdravje. 

Študija primera ilustrira škodljivost t. i. psihologije zunanjega nadzora v življenju svetovan-
ca in zanj pomembnih odnosih. Proces pomoči je usmerjen v učenje nadomeščanja psihologije 
zunanjega nadzora z uporabo učinkovitejše teorije izbire, ki svetovancu omogoča ponovno pre-
vzemanje nadzora nad svojim življenjem.

Študija primera prikazuje svetovančevo zgodbo in njegovo interpretiranje težav, svetovalče-
vo razumevanje svetovančevih težav s pomočjo konceptov teorije izbire, povzetek delov pogo-
vora, ki so pomembnejši za vzpostavljanje odnosa, za odkrivanje svetovančevega sveta kakovo-
sti, za razumevanje svetovančevih prizadevanj, za premik svetovanca iz prepričanj psihologije 
zunanjega nadzora v prepričanja teorije izbire. Študija primera vsebuje tudi zapis svetovanče-
vega notranjega dialoga in njegovo profesionalno vključevanje (svetovancu posreduje znanja 
teorije izbire).

S pričujočo študijo primera želim predstaviti tudi odnos svetovalec-svetovanec kot temelj 
celotnega psihoterapevtskega procesa. Pri tem izhajam iz prepričanja, da je kljub bistvenim 
konceptualnim razhajanjem različnih terapevtskih modalitet pomen odnosa med svetovalcem in 
svetovancem tisti, ki presega nivo posameznih teoretičnih modelov ter je ključen za »uspešno« 
terapijo. 

Svetovalec v odnosu s svetovancem sledi vrednoti človeškega dostojanstva, sprejema in spo-
štuje človeka v vsej njegovi enkratnosti in bitnosti ter ne napoveduje in kontrolira njegovega 

1Teorija izbire je vrsta nove psihologije, ki razlaga, da si iz najrazličnejših praktičnih razlogov sami izbiramo prav vse, 
kar počnemo – vključno z nezadovoljstvom, ki ga občutimo. Sami si izbiramo vso našo dejavnost in misli, posredno pa 
tudi svoja čustva in dobršen del svoje fiziologije (Glasser, 1998).

2Kako potešiti temeljne potrebe, se naučimo z izkušnjami. Zbirko vseh dobrih izkušenj, ki tešijo posameznikove potrebe 
in mu predstavljajo želeni, povsem osebni, notranji svet, je Glasser poimenoval »svet kakovosti«. Posameznik skuša vse 
svoje življenje s svojimi dejanji, mislimi, čustvi in telesnimi procesi spremeniti stvarni svet, v katerem živi, v svet, ki bo 
čim bolj podoben njegovemu osebnemu »svetu kakovosti« (Lojk, 1999: 16–17).

3Glasser je prepričan, da ima človek – poleg eksistencialnih potreb – gensko vgrajene tudi štiri temeljne psihološke 
potrebe. Potrebo po ljubezni (sprejetosti, pripadnosti, sodelovanju), moči (veljavi, pomembnosti, tekmovanju), svobodi 
(neodvisnosti, samostojnosti, ustvarjalnosti) in po zabavi (spoznavanju novega, po spremembi in igrivosti) (Lojk, 2002, 
dostopno na naslovu: http://marela.uni-mb.si/skzp/Srecanja/SloScena/StudDneviSKZP/Zborniki/Rogla2001/Splet/Mo-
dalitete/RT.htm, 19. 8. 2009). 

4Gre za prepričanje o nedeljivosti duševnega in telesnega. Človekovo vedenje je vedno celostno: kadar izkazuje kako 
dejavnost, vzporedno potekajo tudi vedenja, razmišljanja, čustvovanja in fiziološki procesi. Pri tem se oseba zaveda 
predvsem čustvene in fiziološke komponente, ki ju nima neposredno pod voljnim nadzorom in se zaradi njiju pritožuje 
svetovalcu. Komponent dejavnosti in razmišljanja, ki ju ima pod voljnim nadzorom, se zaveda precej manj in zato ju 
pri poskusih, da bi si izboljšal življenje, ne izkoristi dovolj. Človek z možnostjo upravljanja dejavnostne in mišljenj-
ske komponente lahko posredno vpliva tudi na čustva in fiziološke procese ter s tem na telesno, duševno in socialno 
zdravje (Lojk, 2002, dostopno na naslovu: http://marela.uni-mb.si/skzp/Srecanja/SloScena/StudDneviSKZP/Zborniki/
Rogla2001/Splet/Modalitete/RT.htm, 19. 8. 2009).
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vedenja – to bi bil že instrument psihologije zunanjega nadzora. 

Realen (Rogers, Glasser), podporen, empatičen, hkrati pa odkrit in neposreden odnos ustvar-
ja varno, zaupno svetovalno ozračje, ki omogoča svetovancu v odnosu do svetovalca uspešno 
tešenje psiholoških potreb in je zato »odgovorna osebna povezanost med svetovancem in sve-
tovalcem najboljši, najhitrejši in pogosto tudi edini način, da se nauči klienta, kako naj razvije 
svoje odnose z osebami, ki jih potrebuje« (Lojk, 2002).5 

Študija primera6

Vid je star nekaj čez petdeset let. Z mlajšim bratom živita pri starših. Mater opisuje kot 
strogo, ukazujočo žensko, očeta kot materino nasprotje, tihega in prilagodljivega, podrejenega 
ženi. Iz svetovančeve predstavitve družine sklepam, da se Vidov oče na izbran način po svojih 
najboljših močeh trudi prispevati k ohranitvi zakona in družine. Ne vem pa, kako je z njegovim 
zdravjem, saj lahko zgolj predvidevam, da je v odnosu, kjer vlada zunanji nadzor, težko tešil 
svoje temeljne psihološke potrebe. Tako kot oba otroka, ki sta sedaj že odrasla, ne pa opremljena 
za samostojno življenje, je tudi Vidov oče deležen nenehne kritike, žaljenja, podcenjevanja in 
zasmehovanja. V odnosu do ljubljene osebe, matere/žene, nihče od njih ne teši psiholoških po-
treb na zadovoljujoč način. Po Vidovem pripovedovanju je materin jezik ljubezni izražen bolj s 
skrbjo (in ne z želeno pozornostjo, izkazovanjem ljubezni, kar je Vid v njunem odnosu pogrešal), 
da je vse tako, kot mora biti. Pri sledenju temu cilju se je ravnala po svoji predstavi dobre matere 
– ki nadzoruje, ukazuje, omejuje in kaznuje z namenom, da otroci počnejo in postanejo to, kar 
se bo ujemalo z njenim svetom kakovosti. Vid in njegov brat sta, vsak na svoj način, poskušala 
potešiti svoje nezadovoljene potrebe na uničujoč način. 

Vidov brat je vrsto let v alkoholu iskal občutek sreče, zadovoljstva, sprejetosti, pomembnosti, 
svobodno izbiro, možnost odločanja, upravljanja s svojim življenjem. Vid si je izbral bolj trpeč 
način – depresiranje. V slednjem je našel izhod izpod materinega režima, kot pravi njenemu 
ravnanju. »Bolezen« je bila dovolj dobro opravičilo, da mu ni bilo potrebno nenehno izpolnje-
vati materinih ukazov, depresiranje mu je omogočalo tudi dovolj močan nadzor nad materjo. Na 
trpeč način si je zagotovil ure in ure ležanja v postelji, ne da bi ga kdo preganjal, mu ukazoval in 
sporočal, da ni »za nobeno rabo«. 

Vid je pripovedoval o tem, kako njegova mati zasmehuje kulturo in umetnost, ki sta njemu 
zelo ljubi in predstavljata njegov svet kakovosti. Mati ceni in pričakuje tudi od vseh ostalih trdo 
fizično delo, doma in na domači njivi, brez zabave, brez športa in umetnosti. Vidov in materin 
svet kakovosti se očitno močno razlikujeta. 

Tudi Vidovo jecljanje, ki traja že od mladosti, povezujem s tem, da je bil že kot otrok deležen 
psihologije zunanjega nadzora. Zaradi jecljanja je bil deležen še več materine kritike, saj tega ni 
sprejemala ter je neuspešno in destruktivno, s kritiko in nadzorom, poskušala jecljanje odpraviti.

Vid pravi, da tudi nobeno dekle, ki sta jo z bratom pripeljela domov, ni dosegalo »materinih 
standardov«. Danes, oba v zrelih letih, sta še vedno samska, družine si nista uspela ustvariti, 
5Dostopno na naslovu: http://marela.uni-mb.si/skzp/Srecanja/SloScena/StudDneviSKZP/Zborniki/Rogla2001/Splet/
Modalitete/RT.htm, 9. 9. 2009.
6Besedilo je objavljeno z dovoljenjem svetovanca. 

Prikaz obravnave težav v duševnem zdravju z realitetnim svetovalno-terapevtskim pristopom: študija primera



64

prav tako ne zaživeti v partnerskem odnosu. Mati, kljub starosti, še vedno v celoti skrbi za nju-
no prehrano, obleko … in morda je to njena predstava o dobri materi (biti skrbna), njen »jezik 
ljubezni«, s katerim poskuša tešiti svoje potrebe in ohranjati lastno zdravje. Verjamem pa, da se 
ne počuti dobro, saj je s svojimi vedenji (»naša mati je neposredna, vsem pove v obraz, 'kar jim 
gre'«, jo opiše Vid) prispevala k številnim porušenim odnosom, ne le v domačem krogu. Dolga 
leta je bila Vidova družina sprta z bližnjimi sosedi in očetovimi sorodniki. Vid je to težko spre-
jemal, saj je bil tudi zato iz vaške družbe izoliran in tako prikrajšan še za eno možnost uspešne 
tešitve psiholoških potreb. 

Vid redno obiskuje psihiatrinjo in uživa antidepresive. Septembra 2008 je pričel z obisko-
vanjem treninga socialnih veščin na Šentu. Bil je v stiski, dogovorila sva se za individualni 
pogovor. 

Izrazil je željo, da prihaja k meni, ker ni najbolj zadovoljen s svojim življenjem. Povedal je, 
da je bil v življenju za marsikaj prikrajšan, da torej ni uspel uresničiti predstav, ki jim je v življe-
nju sledil. Zelo si je želel postati duhovnik, vendar te želje starša nista odobravala. Še danes mu 
mati v jezi, ko ga vidi brati knjige, reče, naj gre raje v samostan. Materin posmeh ga prizadene, 
saj ga Vid razume kot sporočilo, da to, kar on počne, ni v redu, ni dovolj dobro za njegove starše.

Odločil se je za šolanje za orodjarja in tudi opravljal to delo, vendar je bil vsa delovna leta 
zelo nesrečen. Pri svojem delu, prav tako tudi doma, ni znal tešiti potrebe po svobodi, zabavi, 
moči, ni se ukvarjal z glasbo, likovno umetnostjo, literaturo, filozofijo … In tako je ostajal fru-
striran.

V vlogi svetovalke sem ravno v številnih interesnih dejavnostih prepoznala možnost za po-
vezovanje s svetovancem. Zanimala sem se zanj in za njegove interese (igranje kitare, pisanje 
poezije, igranje šaha, poslušanje glasbe …), mu ob tem izražala podpiranje in spodbujanje. Mi-
slim, da sva ustvarila zaupen in povezovalen odnos, ki je prispeval k učenju in uresničevanju.

Pri svetovancu sem prepoznala izrazito nezadovoljeno potrebo po moči. Doma še vedno 
redno dobiva sporočila, da je len, da si tudi upokojitve ni zaslužil, da to, kar počne, sploh ni 
delo. S strani svojih najbližjih se ne počuti cenjenega in sprejetega takšen, kakršen je. S pomočjo 
sporočil drugih (si neroden, okoren, len, nisi v redu …) si je oblikoval prepričanja tudi o sebi. 
Svetovanca sem zato zelo pozorno poslušala, ga spraševala, se zanimala za njegovo znanje in se 
tako z njim povezovala in omogočala, da v odnosu z mano uspešno teši potrebo po moči in hkrati 
po sprejetosti. Ker pa je bilo to moje ravnanje pristno, sem se od Vida naučila, poleg pomena 
dobrih odnosov za naše zdravje in zadovoljujoče življenje, tudi veliko o slovenski zgodovini in 
o velikih mislecih. Prepričana sem, da si je Vid pomagal predvsem sam, zlasti z dejavnostmi, ki 
jih je vnesel v svoje življenje, več podpore je potreboval pri spremembi prepričanj in opustitvi 
nadzora. 

Mislim, da sem mu v vlogi svetovalke omogočila dober odnos, znotraj katerega je lahko 
uresničeval »prepovedano«, s strani domačih »nezaželeno«, celo »obsojano«. Imel je mojo pod-
poro pri tem, kar počne, in prvič je o marsičem spregovoril sam (in ne mati ali kdo drug namesto 
njega), dovolil si je biti on, odrasel Vid. 
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Predstavljam enega izmed pogovorov o svetovančevem videnju in doživljanju materinega 
ravnanja.

T: »Vid, rekli ste, da ste se včeraj ponovno sprli z materjo. Ali želite, da se o tem pogovori-
va?«

K: »Da, ker je bil čisto običajen prepir, nekaj, kar se vedno znova ponavlja, ker mati ne more 
razumeti, da potrebujem čas zase. Ona hoče, da ves dan delam, nenehno mi ukazuje.«

T: »Kaj pa ste vi želeli početi?«
K: »Jaz sem želel popoldan preživeti ob knjigi. Biti malo sam s sabo, v miru.«
T: »Ali ste potem lahko bili sami?«
K: »Kje pa, obveljati je morala njena.« 
T: »Pravite, da vam mati ukazuje. Večkrat ste to že omenili. Ali lahko kaj več poveste o tem, 

kako to zgleda?«
K: »Ona ima v glavi izdelan načrt, kaj je potrebno tisti dan narediti, in od tega ni odstopanja, 

niti za korak. In ko je vse to narejeno, je zelo zadovoljna, prav vidi se ji, kako zelo je zadovoljna. 
Jaz sem pa živčen, ker moje reči ne pridejo na vrsto, tudi brat je nervozen, oče pa je tega že 
vajen.« 

T: »Verjetno tudi njemu ni ravno lahko.« 
K: »Ne, ni mu, ne, samo on nič več ne reče, bolj molči, midva z bratom pa se upirava.« 

Glede na povedano sem sklepala, da z materjo nista v najboljšem odnosu, vendar sem želela, 
da svetovanec opravi samopresojo njunega odnosa in da v nadaljevanju, ob moji podpori, poišče 
tudi dobre strani njunega odnosa, ki bi nama bile v pomoč pri iskanju novih, uspešnejših načinov 
zadovoljevanja medsebojnih potreb. To se mi zdi pomembno, ker gre za svetovančev pomemben 
odnos – odnos z materjo – in se gotovo pod težo psihologije zunanjega nadzora skrivajo zanj zelo 
pomembne, vendar nepotešene potrebe v odnosu do matere.

Vprašanje je torej, kako bi Vid lahko potešil svoje osnovne psihološke potrebe v odnosu z 
materjo, če bi jo uspel videti, razumeti drugače – skozi prepričanja teorije izbire. S spremembo 
lastne zaznave svoje matere bi posledično izbiral vedenja, s katerimi bi se v odnosu z njo pove-
zoval. 

V nadaljevanju bom izhajala iz tega, kar bo povedal svetovanec, in poskušala slediti zgor-
njemu razmišljanju.

T: »Vid, vi ste prišli po pomoč in želite si sprememb v svojem življenju, zato se bova osredo-
točila na vas. Ali se strinjate?«

K: »Da, seveda se strinjam.«
T: »Dobro. Ali bi poskusili, prosim, opisati vaš odnos z materjo?«
K: »Meni se ne zdi preveč dober, verjetno pa ona misli, da se dobro razumeva, da sva kot 

mati in sin kar dober tim.«
T: »Kako vajin odnos doživlja vaša mati, lahko samo ugibava, ker to v resnici ve le ona. Za-

nima me, kako vajin odnos vidite vi? Kaj občutite v odnosu do matere?«
K: »Zame odnos ni dober, jaz doživljam mater kot 'žandarja', pogosto se spomnim, kako mi 

je bilo v vojski, stalno pod nadzorom in ukazi. Za znoreti! Tega  njenega diktata nihče ne zdrži.« 
T: »Da, če si to razlagamo kot diktat in kot omejevanje naše osebne svobode, potem se res ne 

moremo počutiti dobro.« 
K: »Kaj drugega pa je kot teror? Odkar se zavedam, je takšna! Zakaj to počne?«
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T: »Verjamem, da sledi svojim ciljem in pri tem izhaja iz sebe. Morda ne zna drugače, morda 
na ta način izraža skrb do vas, do svojih treh moških. Ali menite, da bi lahko razmišljali na ta 
način?«

K: »To, da je skrbna mati in žena, ji ne more nihče oporekati. Še preveč je skrbna. Vse imamo 
oprano, zlikano, skuhano. O tem ni dvoma. Je delovna ženska, vendar čustev ne izkazuje. To 
pogrešam pri njej. Da bi kdaj rekla, 'Vid, kako si, si dobro?' Tega ne slišim.« 

T: »Verjetno to skrb za vas, kako ste, izraža drugače.«. 
K: »Verjetno tako, da ve za vsak moj korak. Da me nadzoruje in ne pusti nikamor.«

Svetovanec ima močno prepričanje, da je njegovo vedenje odvisno od materinega, in to pre-
pričanje ga spremlja verjetno že od nekdaj. Mater zaznava kot nekoga, ki ima nad njim moč, da z 
njim upravlja. V odnosu z materjo se tako počuti ujetega, saj verjame, da sam nima nadzora nad 
svojim vedenjem. V nadaljevanju bom poskusila pogovor voditi tako, da bo svetovanec s spre-
membo zaznave vedenja svoje matere opustil vlogo nemočne žrtve in dosegel osebno svobodo.

T: »Tudi mogoče. In tako, da skrbi za vašo prehrano, obleko …, kot ste rekli. Ali lahko to 
njeno ravnanje razumete kot skrb?«

K: »Lahko, vendar me še vedno moti njena kontrola nad mano.«.
T: »Kako se ponavadi odzovete na to kontrolo?«
K: »Z jezo, kričanjem, očitanjem, žaljenjem. Vse ji izrečem. Kar izbruhnem. Tega ne prene-

sem več.«

Svetovanec je postal zelo rdeč v obraz, roko je stisnil v pest in močno stisnil zobe. To, o 
čemer je v pogovoru z menoj samo razmišljal, se je, skladno z razumevanjem celostnega vede-
nja, odražalo tudi na njegovem telesu in čustvih. Pred seboj sem imela močno jeznega človeka. 
Jeznega zaradi nemoči, ker ne ve, kako naj bi v takih situacijah vplival na svoje odzive, nima 
občutka nadzora nad svojim vedenjem. S prepričanjem v teorijo zunanjega nadzora svoje vede-
nje le stežka nadzoruje.

T: »Razumem, da se je ob takšnem pritisku težko kontrolirati in da je takšno kontrolo, kot ste 
je deležni vi, težko prenašati. Vidim tudi, da se ob tem močno razburite in da vam to ne koristi.« 

K: »Kje pa, koristi! Pritisk mi gre v višave, razburjen sem tako, da kadim verižno še dve uri, 
potem ko se skregava, in potrebujem lep čas, da se umirim.« 

T: »Da, res je, da slabi odnosi vplivajo na naše duševno in telesno zdravje. Ali ste morda 
že kdaj razmišljali, da bi izbrali katero drugo vedenje v odnosu do matere, ko vam ta ukazuje? 
Nekaj, s čimer se ne bi tako razburili in si škodovali.«

K: »Spomnim se, da sem nekaj časa prakticiral 'Ja, mama', 'Razumem, mama', 'Prav imaš, 
mama'. Kot v vojski (smeh).«

T: »In kako se je obneslo?«
K: »Da, dobro. Nisva se kregala, ker je bilo vse po njeno.« 
T: »Ampak, ali je danes kaj drugače, še vedno je po njeno, kot pravite?«
K: »Da, še vedno je po njeno. Ne morem si izboriti ničesar svojega.« 
T: »Kaj vas pri tem ovira? Da si ne morete izboriti ničesar svojega, kot pravite.« 
K: »Ja, mati, kdo pa!«
T: »Kako pa bi se počutili, če bi ravnali v nasprotju z materinimi pričakovanji, če bi ravnali 

po svoje?«
K: »Mislim, da bi bilo še slabše, mislila bi, da ji nalašč nagajam.«
T: »Kako bi se vi počutili v takšnem primeru?«
K: »Mislim, da bi se na nek način počutil zmagovalno, da sem to zmogel, po drugi strani pa 
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bi vedel, da sem jo razočaral.« 
T: »Razočaral?«
K: »Ker je nisem ubogal. Zdi se mi, da če hočem imeti mir, je bolje, da jo ubogam, ker v 

resnici nič ne pomaga, tudi če izbruhnem. Trenutno nisem pripravljen, da bi se ji zoperstavil.« 
T: » Ali mislite, da bi lahko za začetek poskusili to, kar ste že prakticirali, da ste ji pritrjevali, 

ob tem pa bi midva skupaj poskusila najti boljše načine za tešitev vaših potreb?« 
K: »Ne vem, če bi šlo, takrat sem ravno prišel iz Idrije in sem bil pod močnim odmerkom 

zdravil.«
T: »Tudi sedaj ste rekli, da uživate zdravila, če vam je takšno razmišljanje v pomoč. Vendar 

ne glede na zdravila gre za izbiro vedenja, za vašo odločitev, kako se želite vesti. Rekli ste, da 
vam razburjenje škodi in da bi se raje počutili mirni. In to ste se naučili doseči. Ali bi se lahko 
tega do naslednjega tedna, ko se ponovno srečava, posluževali?«

K: »Če se bo le dalo, se bom.«
T: »Osredotočite se nase, na svoje vedenje, kaj je tisto, kar je za vas dobro. Naslednjič bova 

pogledala, kako bi ob tem, ko si boste poskušali zagotoviti mir, poskrbeli še zase, za svoje po-
trebe.« 

 
S svetovancem sva na naslednjem srečanju pogovor nadaljevala tako, da sva se najprej na 

kratko pogovorila o knjigi, ki jo je bral, nato pa sem preverila, kako je bil v preteklem tednu 
uspešen pri opuščanju zunanjega nadzora nad materjo (kričanje, žaljenje, razburjanje …) in pri 
povezovanju z njo. 

T: »Vid, zadnji pogovor sva zaključila s tem, da bi se poskusili na materin nadzor odzivati 
drugače, da bi se ob tem vi bolje počutili. Kako vam je šlo?« 

K: »Sem kar zadovoljen. Moram reči, da se nisem posebej razburjal, sem bil dokaj miren.«
T: »Ali bi lahko rekli, da sta se z materjo v tem času bolje razumela?«
K: »Morda nekoliko. Nisva se prepirala, to je res, nisva pa si bila posebej blizu.« 
T: »Je pa bilo bolje kot sicer?«
K: »Da, to pa.«
T: »Kaj bi vaju z materjo, po vašem mnenju, lahko zbližalo? Kaj vaju druži, kaj imata sku-

pnega?«
K: »Mislim, da ima tudi ona rada knjige, le da jih ne bere, zato da mi ne da prav, da ni po 

moje.« 
T: »Pomislila sem na to, da morda nima časa za branje, glede na to, da je polno zaposlena 

z delom.« 
K: »Da, tudi to. Ma kje, da si bo ona vzela čas za branje, ko pa je toliko drugega bolj 'pame-

tnega' dela, kot reče ona.« 
T: »Velikokrat iščemo razloge za vedenje drugih pri nas samih, da nam s svojim vedenjem, 

ravnanjem želijo nekaj storiti, nas prizadeti ali karkoli, v bistvu pa poskušajo s svojim vedenjem 
le potešiti svoje potrebe. Omenili ste, da se tudi vaša mati zanima za knjige.«

K: »Da, včasih ji rečem, da bi tudi ona lahko brala, da ji ne bi škodilo. Potem je šele huda, 
prav besna je.«

T: »To pomeni, da se ta  način ni izkazal kot primeren za povezovanje z njo.«
K: »Sploh ne. Močno se razjezi.«
T: »Ali ste ji morda kdaj pripovedovali o tem, kar ste prebrali? Razmišljam, da bi jo utegnilo 

zanimati, pa nima časa, da bi si sama prebrala.«
K: »Včasih rečem kaj, bolj na kratko, ker se mi zdi, da jih ne zanima preveč, kar jaz berem. 

Je pa materi všeč poezija, morda bi ji kdaj kakšno pesem recitiral.« 
T: »Ali bi ji?Ali bi vam bilo v veselje?«
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K: »Bi. Zakaj ne? Rad recitiram drugim, tudi tukaj na Šentu, pa bom še njej.« 
T: »Lepo. Morda se bosta na ta način zbližala. Morda bo na ta način vaša mati lažje razume-

la, kaj vam pomeni branje knjige. Boste videli, kako se bo obneslo. Če bo potrebno, se bova še 
vrnila k vašemu odnosu z materjo.« 

Pomemben premik, ki sem ga pri svetovancu zaznala, je bila sprememba prepričanja o tem, 
kar počne. Ne samo, da se je pričel sprejemati takšnega kot je, še več, začel se je ceniti, da je 
torej to, kar on počne, dobro, da je sposobnost učenja, pomnjenja (na pamet recitira pesmi, citira 
misli filozofov, psihologov …) kakovost, da kitare ne zna igrati vsak, in tudi dobro igranje šaha 
zahteva znanje in spretnosti. Ob ponovnem »oživljanju« interesnih dejavnosti sem ga opogu-
mljala, ga podpirala, vse dejavnosti sva skupaj skrbno načrtovala. Izkazalo se je, da Vid nima 
težav s tem, da tega ne bi počel, saj so to vendar področja, ki ga zelo zanimajo, težava je bila v 
glasu, ki je bil pri Vidu vedno prisoten nekje v ozadju – kaj bo pa mati rekla, mati bo znorela, 
vrgla me bo iz hiše … Ob tem Vid sebe dojema kot otroka, ki je brez moči in veljave. Seveda 
nisva mogla predvideti materinega odziva, vendar je Vid glede na pretekle izkušnje in dobro 
poznavanje matere lahko sklepal, kako bo ravnala. Poleg tega se je obremenjeval tudi s stra-
hom, da bi morda starši njegove nove dejavnosti razumeli narobe, kot »poslabšanje njegovega 
zdravstvenega stanja«. Za takšen primer sva posebej izdelala načrt možnih ravnanj. Z materjo 
se je že na začetku pogovoril o tem, kaj želi v prihodnje početi (več brati, igrati kitaro, se spre-
hajati v naravi, tudi pomagati doma), predstavil ji je, koliko vse to njemu pomeni, da je to vir 
njegove sreče in zadovoljstva. Ker Vid dobro pozna materin svet kakovosti in njeno neizmerno 
spoštovanje delavnosti in opravljanja »dolžnosti«, sva se zmenila tudi, da se z materjo dogovori 
o njegovem prispevku pri domačih opravilih. Dogovorila sta se, da bo pomagal glede priprave in 
rednega prinašanja drv. Za Vida je bilo to sprejemljivo, zdi se mu prav, da tudi z delom prispeva 
k skupnemu bivanju družine. 

V nadaljevanju predstavljam pogovor, ki naj bi vodil k opustitvi nadzora in iskanju novih 
možnosti svetovanca za zbliževanje z materjo. Ob tem je svetovanec opravil tudi samopresojo 
učinkovitosti dejavnosti in novih ravnanj, ki jih je v času terapije vnesel v svoje življenje. 

T: »Če vas branje knjig osrečuje in tudi vse drugo, kar ste mi povedali, od slikanja do obisko-
vanja koncertov, ne vidim razloga, da tega ne bi izvajali.«

K: »Tudi jaz mislim tako, samo moja mati se s tem ne bo strinjala, ona umetnosti ne spoštu-
je.« 

T: »Do določene mere verjeno jo, glede na to, da pravite, da ima rada poezijo. Je pa vsekakor 
bolj pomembno vaše prepričanje, ker ni v vaši in tudi v moji moči ne, da spremeniva prepričanje 
vaše matere.« 

K: »Zdaj se zavedam, da imam veliko kakovosti, da sem spreten, vendar je bilo to v moji dru-
žini vedno sporno, zaradi tega sem bil zasmehovan, nič vreden. Tako da sem z leti še sam verjel, 
da igrati kitaro ni dovolj, branje in slikanje pa tudi nista delo. Da pravzaprav veljaš nekaj le, če 
fizično delaš.«

T: »Torej ste zadovoljni z vašimi novimi dejavnostmi?«
K: »Zelo. Vidim, da odkar si vzamem čas za kitaro, koncerte, slikanje, se počutim popolnoma 

drugače. Zadovoljen sem. Vrnila se mi je volja do življenja. Prej zame ni bilo nič, kar sem moral 
početi, smiselno, ker sem vse počel zato, da sem ustregel materi. Nisem živel zase. Zadovoljeval 
sem njene potrebe, ne svojih. In rad bi, da bi mi tudi mati priznala, da je to, kar počnem, v redu.«

S samopresojo je svetovanec v pogovorih vedno znova ugotavljal uničujoč učinek zunanjega 
nadzora na odnose ter, z razumevanjem našega vedenja kot celostnega, tudi na naše telesno in 
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duševno zdravje. V času svetovanja sem svetovanca seznanjala s teorijo izbire, bral je Glasser-
jeva dela, se je pa ne glede na nova spoznanja vedno znova vračal k materi, k njenemu vedenju, 
ki si ga je še vedno prizadeval spremeniti. 

T: »Vam se je to, kar na novo počnete, zelo dobro obneslo. Želite pa, če prav razumem, da to 
potrdi tudi vaša mati? Kaj bi vam njena potrditev pomenila?«

K: »Samo, da bi mi enkrat v življenju dala prav.«
T: »Ali lahko to dosežete?«
K: »Mogoče, če ji bom večkrat povedal, da bo razumela.«
T: »Ampak to poskušate že leta. Ali ste pri tem uspešni?«
K: »Ne še, ne bom pa kar tako obupal.«
T: »Bojim se, da boste z vztrajanjem, da bi spremenili mater, škodovali sebi in bili neuspešni. 

Verjamem namreč, da drugih ne moremo spremeniti. Pa tudi ne vidim težave v nerazumevanju, 
ampak preprosto v tem, da se vaša mati vede na način, ki njej omogoča zadovoljitev potreb, ven-
dar njen namen ni, da bi vas prizadela. Sami ste rekli, da mati stremi k fizičnemu delu in si to z 
ukazovanjem, na, žal, za vas uničujoč način, tudi zagotovi.« 

K: »Zato pa bi rad, da bi tudi mene upoštevala, ona in ostali v družini.«
T: »Vid, sedaj že poznate teorijo izbire. Ali lahko to potrebo kako drugače zadovoljite? Na 

bolj učinkovit način, na način, ob katerem se boste dobro počutili?« 
K: »Ne vem. Hočem, da tudi ona uvidi, da je to, kar delam, pomembno, da je delo.«
T: »Strinjate se, da matere ne morete prisiliti, da se bo do vas vedla na način, ki si ga vi želite. 

To preprosto ni mogoče doseči, sicer bi vi to že dosegli, saj ste rekli, da poskušate že dolgo.«
K: »Potrebujem priznanje, da je to, kar počnem, prav, da je dobro.«
T: »Hočete reči, da ko bi vaša mati rekla, da je pa to, kar počnete, prav in dobro, bi šele bilo 

to tudi res prav in dobro?«
K: »Točno tako. Čeprav mi sedaj to zveni smešno in ne več tako pomembno.« 
T: »Omenili ste občutek ponižanja v odnosu z materjo. Sprašujem se, ali se počutite v odnosu 

z materjo enakovredni?«
K: »Nikakor. Ob materi se počutim kot deček, star deset let, ki potrebuje navodila, kaj lah-

ko počne in česa ne, kaj mora narediti, da bo mamica vesela, sam pa nima pravice do svojega 
mnenja.« 

T: »Morda bi lahko razmišljala o tem, kako si lahko zagotovite občutek enakovrednosti v 
odnosu z materjo?«

K: »Da. Rad bi se počutil njej enak. Ne vem pa, ali je to sploh mogoče.«
T: »Pravzaprav gre za to, v kaj vi verjamete. Kako vidite in doživljate sebe v odnosu z mater-

jo. Kdaj bi se počutili materi enakovredni?«
K: »Mislim, da takrat, ko bi tudi sam o čem odločal.«
T: »Ali morda o čem že odločate sami?«
K: »Da, kam bom šel, kaj bom oblekel, ne pa tudi, kaj bomo delali doma.« 
T: »Ali morda lahko predlagate, kaj bi delali doma?«
K: »Predlagam že, denimo, da bi igrali karte, saj večkrat tudi jih, vendar se morajo tudi 

ostali strinjati.« 
T: »Ampak to se mi zdi povsem razumljivo.«
K: »Samo da se jaz ob tem počutim kot otrok.«
T: »Kako pa se takrat vedete? Kot odrasel ali kot otrok?«
K: »Bolj kot otrok, ponižno in užaljeno.«
T: »Kako bi se pa lahko vedli kot odrasel, tako kot se želite tudi počutiti?«
K: »Da bi povedal svoje mnenje, da ne bi bil užaljen kot majhen otrok.«
T: »Ali lahko to naredite?«
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K: »Rad bi poskusil. Do sedaj nisem niti pomislil, da se jaz vedem kot otrok, sam mislim, da 
me samo mati tako obravnava, da ona to počne.« 

Pomembnen uvid svetovanca je, da gre za njegovo videnje in razlaganje, kako ga zaznavajo 
in razumejo drugi, ter spoznanje, da je on sam odgovoren za svoje vedenje in da lahko izbira, 
kako se bo vedel. 

Vidova mati je tudi v prihodnje poskušala ohranjati nadzor nad Vidovim ravnanjem z ner-
ganjem in pikrimi pripombami na račun »njegove umetnosti« oziroma izgube časa, vendar je 
sedaj Vid že vedel, da mati izhaja iz svojega sveta kakovosti (njej umetnost ne pomeni toliko kot 
njemu, ji pa ogromno pomenijo delo na njivi, gospodinjsko delo …, ki pa ni prisotno v Vidovem 
svetu kakovosti enako močno kot v materinem) in da torej to ne pomeni, da je z njim kaj narobe, 
ter da je to, kar on počne, zanj dobro, ne glede na neodobravanje okolice. Dejstvo je, da je Vid ob 
igranju kitare (sedaj jo redno nosi na Šent, igra in prepeva skupaj z ostalimi), prebiranju želene 
literature, ponovnem slikanju na platno … zaživel. Še vedno slišim Vidove besede, ki jih je več-
krat ponavljal: »počutim se odlično«, »sem strašno zadovoljen«, »poln energije«, »moje misli 
so drugačne«, »spet imam rad življenje« … Te so sporočale, da uspešno teši svoje psihološke 
potrebe, saj mu je izvajanje teh dejavnosti omogočalo, da se je povezoval z drugimi.

Vid je v tem času ponovno navezal stik s prijateljico iz mladosti. Pravzaprav je bila ona vanj 
nekoč zaljubljena, vendar jo je Vid zavrnil, sedaj pa v njej vidi žensko, s katero želi preživeti 
preostanek svojega življenja. Oba se zanimata za glasbo, izkazal ji je podporo pri tem, kar počne 
(poje v pevskem zboru) in prihaja na njene nastope. Ona ga večkrat povabi domov na večerjo, 
oba rada dobro jesta, rada bereta, se o prebranem pogovarjata, poslušata klasike, se skupaj sme-
jita, prevaja mu besedila ... Ob njej se počuti sproščeno, sprejeto. Pogovarjala sta se o skupnem 
življenju, vendar sta ugotovila, da obema sicer veliko pomeni njuno prijateljevanje, vendar tudi 
svoboda, da ima torej bolj ustreza občasno srečevanje kot pa skupno življenje. Zataknilo se je 
tudi pri načrtovanju družine, saj sta oba nekoliko starejša, gospa je stara 45 let, z omejenimi mo-
žnostmi za zanositev. Poleg tega se Vid zaveda, da sedaj sebi nameni veliko časa in da bi družina 
pomenila obveznosti, odgovornosti, ki se jih nekoliko boji, najbolj od vsega ga skrbi, kako bi 
finančno poskrbel za svojo družino. Je namreč invalidsko upokojen in prejema nizko pokojnino. 
Gospa poučuje tuje jezike na srednji šoli in je ekonomsko neodvisna, navajena udobnega življe-
nja, kot je rekel Vid. Ker se očitno oba dobro zavedata, česa si v življenju želita oziroma kaj je 
zanju dobro, sta odločitev za skupno življenje prepustila času, ki ga bosta še skupaj preživela in 
videla, kako bo njun odnos napredoval. V času, ko sva se z Vidom srečevala, je bil Vid z njunim 
odnosom zelo zadovoljen, posebej je izpostavil, da ga ona sprejema takšnega, kot je, kar je, 
seveda, zelo pomembno. 

Pred kratkim mi je povedal, da se še vedno sestajata in da ga ta odnos še vedno zelo osrečuje. 
V tem času jo je povabil tudi k sebi domov. Mati je za to priložnost spekla torto in Vidu se je 
zdelo, da so se imeli vsi, ne le on, lepo. Njegova mati se tudi tokrat ni »izneverila« in je bila do 
Vidove prijateljice kritična, češ da je kritizirala svoje starše in da se tega ne počne ter da sta ravno 
za skupaj. Sicer pa je bila mati z videnim, kot je olajšano rekel Vid, zadovoljna, kar kaže na to, 
da Vidu materino mnenje veliko pomeni. 

Kljub temu odnosu Vid ohranja samostojnost in svobodo, pogosto gre sam na nedeljski izlet, 
na sprehod k Soči, na zabavo k prijateljem. Tudi Vidov odnos s prijatelji je bil v procesu njego-
vega »zdravljenja« zelo pomemben. Vabili so ga v družbo, poleti na piknike, ga spodbujali, pred-
vsem pa je bilo Vidu pomembno to, da ga ne sprašujejo o njegovi »bolezni«, da ga sprejemajo, 
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se skupaj zabavajo, ga podpirajo in »spoštujejo njegove talente«. 
Vid je v obdobju, ko je prihajal na terapijo, veliko razmišljal, iskal rešitve, možnosti za 

ustreznejša ravnanja, si kdaj zapisal krajšo refleksijo na najina srečanja. Samoiniciativno je bral 
Trstenjaka, na moje priporočilo tudi Glasserja. 

Na to, da Vid sedaj uspešneje teši temeljne psihološke potrebe, kaže tudi to, da sebe ne vidi 
več kot bolno osebo, ker verjame, da ima vajeti svojega življenja v svojih rokah. Zaveda se, da 
si je sedanjo srečo ustvaril sam. Poudarja discipliniranost, načrtovan dan, dejavnosti …, kar se 
je pri njem dobro obneslo. Zaveda se pomena zadovoljujočih odnosov, ker je izkusil tako dobre 
kot slabe, poleg tega pa dojel, da na njegove odnose vplivajo tudi njegove težave.  Bolj izhaja 
iz sveta kakovosti, poskuša razumeti mater, ki je odrasla brez očeta in se je morala preživljati 
z delom. Njeno ravnanje do otrok je imelo po njenem dojemanju namen, da otroke opremi za 
samostojno delo – njeno prepričanje je namreč, da delo omogoča preživetje. 

Pomembno se mi zdi povedati tudi, da je Vid zelo zmanjšal število pokajenih cigaret, kar 
povezujem s tem, da na učinkovitejši način zadovoljuje svoje potrebe. Zjutraj redno telovadi in 
hodi na sprehode. Dela zase, za svoje zdravje in srečnost. 

Vid pravi, da je 40 let trpel, da za svojo nesrečnost ne želi nikogar kriviti, prepoznava pa 
materina ravnanja, njen nadzor, ukazovanje, podcenjevanje, žaljenje in kritiziranje. Zagotovo je 
bil in je s strani matere deležen psihologije zunanjega nadzora, zato sem predpostavljala, da se je 
takšnega ravnanja do določene mere navzel tudi sam. 

V nadaljevanju predstavljam izsek pogovora o svetovančevi uporabi psihologije zunanjega 
nadzora v odnosu do brata in svetovančev uvid v to, kar počne, ter najino skupno iskanje možnih 
rešitev za drugačno ravnanje. 

T: »Vid, omenili ste mlajšega brata, s katerim pravzaprav že ves čas skupaj živite. Kako bi 
opisali vajin odnos, sta morda zaveznika v odnosu do matere?«

K: »(se posmeje) V odnosu do matere sva zaveznika, do neke mere. Mati naju oba preganja, 
vendar se tudi drug na drugega zgovarjava. Jaz mislim, da imam kot starejši brat več pravic kot 
on in zdi se mi prav, da me uboga«. 

T: »Kaj pomeni to, da vas uboga?«
K: »Da naredi tisto, kar mu rečem.«
T: »Kaj, na primer?«
K: »Ne vem, recimo, da mu rečem, naj prinese drva, in potem tudi pričakujem, da jih.«
T: »Kaj pa, če jih ne?«
K: »Se razjezim, dam mu vedeti, da me mora ubogati.«
T: »Mislite, ubogati vas mora tako, kot vi mater?«
K: »Da, tako ...«
T: »Kaj vam pomeni to, da vas uboga?«
K: »Da ve, koga mora spoštovati!«
T: »Ali vi mater spoštujete zato, ker vam ukazuje? Hočem reči, jo kaj bolj spoštujete zaradi 

tega, ker vam ukazuje?«
K: »Spoštujem?! Vem, da jo spoštujem, ne vem pa, če zato, ker mi ukazuje. Takrat ko mi uka-

zuje, me dela nervoznega, mi gre na živce, v tistem trenutku je že ne spoštujem.«
T: »Kaj pa občutite takrat?«
K: »Občutim jezo in tudi malo sovraštva, ker me ne pusti pri miru.«
T: »Kako to, da potem mislite, da bi vaš brat do vas čutil drugače, takrat ko mu ukazujete?«
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K: »Ker hočem, da me spoštuje.«
T: »Ali ste morda razmišljali, da bi si kako drugače pridobili njegovo spoštovanje?«
K: »Ne vem, o tem nisem razmišljal.« 
T: »Rekli ste, da mater spoštujete, in to ne zato, ker je do vas ukazovalna in žaljiva. Zanima 

me, zaradi katerih njenih lastnosti jo spoštujete?«
K: »Je zelo delovna ženska, je skrbna, z bratom nama skuha, opere, zlika, naučila naju je 

veliko praktičnih reči, in če pomislim, naju vsak dan posebej uči.« 
T: »Dobro, sedaj vem, da ima vaša mati tudi številne pozitivne lastnosti.«
K: »Zagotovo ima svoje kakovosti, to ji tudi priznam.«
T: »Hočete reči, da ji to tudi poveste?«
K: »Da, tudi povem ji, in vidim, da ji kar ugaja, ko ji to priznam.«
T: »Verjamem, vsem nam je pomembno, da tisto, kar počnemo, drugi opazijo in tudi spreje-

majo. Zato se mi zdi pomembno, da drug drugemu povemo, kot pravite vi, da si priznamo kako-
vosti. Kaj bi rekli, katere so tiste vaše kakovosti, ki jih vaš brat ceni?«

K: »Večkrat mi reče, da sem pameten, da si veliko zapomnim, da imam voljo ure in ure brati, 
ker se njemu ne ljubi, nima koncentracije. Reče mi tudi, da sem trmast.«

T: »Ali sprejemate to kot poklon?«
K: »Da, zame je to poklon, ker s trmo dosežem marsikaj, tudi disciplino, vztrajnost.«
T: »No, našteli ste kar nekaj lastnosti, zaradi katerih si lahko pridobimo spoštovanje druge-

ga. Ali bi lahko rekli, da vas brat spoštuje zaradi vsega, kar ste našteli?«
K: »Mislim, da me. Vsaj moral bi me.«
T: »Ali še vedno verjamete, da si z ukazovanjem, delegiranjem pridobimo spoštovanje dru-

gih?«
K: »Ne verjamem, da si pridobimo spoštovanje, vseeno pa mislim, da me je dolžan ubogati.«

Svetovanec še vedno verjame, da lahko uspešno teši potrebo po moči s psihologijo zunanjega 
nadzora. Zato bom v nadaljevanju prešla na svetovančev odnos z bratom z namenom, da sveto-
vanec opravi samopresojo, kako njegovo ravnanje vpliva na njun odnos in da skupaj poiščeva 
nova, ustreznejša ravnanja v odnosu z bratom. 

T: »Da, o uboganju sva že nekaj rekla. Rada bi se vrnila na vaš odnos z bratom. Rekli ste, da 
vajin odnos ni ravno najboljši. Ali si želite boljšega odnosa z bratom?«

K: »Seveda bi si želel, da bi bila tesnejša prijatelja, vendar sva si zelo različna.«
T: »Je že tako, da smo si vsi med seboj različni, res pa je tudi, da živimo drug z drugim in da 

če se želimo dobro razumeti, je za nas dobro, da sprejemamo drug drugega.«
K: »To že, mene jezi, ker me on podcenjuje, kaj se on vmešava v umetnost, ko pa nima pojma 

o tem.« 
T: »Tako ravna vaš brat. Kako ravnate vi?«
K: »Povem mu svoje, mulcu. On ni v življenju še nič pametnega naredil, pa bo ocenjeval moje 

delo, moje slike!«
T: »Ali se na ta način bratu približujete, verjamete, da se boste z njim bolje razumeli, če boste 

o njem tako razmišljali?« 
K: »Ne, naju ne zbližuje, ponavadi se konča s prepirom.«
T: »Kaj pa vaju zbližuje, kdaj se čutite bratu najbliže?«
K: »Po pravici povedano, bolj malo reči naju zbližuje. Sva si kar različna.« 
T: »Morda si lahko sedaj vzameva čas za razmislek o tem, kako bi se bratu lahko približali? 

Ali se strinjate?«
K: »Lahko pogledava skupaj.« 
T: »V času najinih srečanj vam je uspelo spremeniti vaš odnos z materjo na bolje. Čeprav sva 
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ugotovila, da sta vajina svetova kakovosti tudi zelo različna, ste se ji znali približati. Ali lahko 
morda najprej povzameva vedenja, s katerimi ste se povezali z materjo?«

K: »Lahko. Ker vem, da ji veliko pomeni delo, jo večkrat vprašam, ali ji lahko kaj pomagam, 
ponudim se tudi za kuhanje kosila, kdaj pa kdaj, ker zelo dobro kuha, mi tudi marsikaj pokaže, pa 
tudi jaz sem zadovoljen, ker se nekaj novega naučim. Večkrat grem v trgovino, prej tega nikoli ni-
sem počel. Se mi pa zdi pomembno to, da sem prej na vse načine poskušal, da bi mati tudi brala, 
ker sem si to resnično želel, in sedaj, ko je ne silim več, res večkrat vzame knjigo v roke in bere. 
Potem se tudi o tem pogovarjava, tako kot sem si to zmeraj želel. In to me osrečuje.«

Svetovanec je izbral vedenja, ki obema, njemu in materi, omogočajo uspešno tešenje potrebe 
po moči. Ker tudi z bratom iščeta vsak svoj prav, sem razmišljala, da bi bilo dobro izbrati vede-
nja, ki bi obema omogočala uresničevanje pomembnosti, moči, veljave in bi jih hkrati povezo-
vala, zbliževala. Sledila sem svetovančevim predlogom in izboru novih vedenj. 

T: »Vid, kar ste našteli, je prav odlično. Verjamem, da se sedaj v materini družbi bolje po-
čutite.« 

K: »Res se, pa tudi raje se družim z njo, prej sem se je bolj bal kot pa je bil vesel.«
T: »Ali bi lahko kaj od že preizkušenega uporabili tudi v odnosu z bratom?«
K: »Težko.« 
T: »Kaj pa, če poskusiva izhajati iz njegovega sveta kakovosti? Kaj mu veliko pomeni?«
K: »Odkar je nehal popivati, veliko kolesari. Mene to ne privlači preveč, mislim pa, da bi bilo 

za moje zdravje dobro, da bi se tudi malo bolj razgibal.«
T: »Ali hočete reči, da bi šli kdaj skupaj z bratom kolesarit?«
K: »Da, šel bi, vem, da bi ga tako najbolj osrečil.«
T: »Njega bi osrečili, kaj pa bi s tem storili zase? Rekli ste, da bi bilo gibanje dobro za vaše 

zdravje, ali bi morda še kaj pridobili s tem, ko bi šli z bratom kolesarit?«
K: »Skupaj bi preživela nekaj časa, verjamem, da se ne bi kregala, užival bi v naravi, kamor 

zelo rad zahajam, morda bi bila lahko to tudi priložnost za pogovor, ker doma se bolj težko po-
govarjava. Odvisno sicer, kam bi šla kolesarit, mislim pa, da bi tudi jaz imel kaj za povedati o 
tem, kar bi videla.«

T: »Aha, kar nekaj zanimivih možnosti ste našli. Ali mislite, da bi morali biti na kaj še posebej 
pozorni, da bi vajino kolesarjenje kar se da uspelo?«

K: »Mislim, da bi mu moral dovoliti, da on vodi, ne bi se smel preveč vmešavati v to, kar bi 
predlagal.«

T: »Ali bi to zmogli?«
K: »Verjetno bi, ker bom pa jaz prišel kdaj drugič na vrsto (smeh).«
T: »Ali bo kmalu takšna priložnost za kolesarjenje?«
K: »Brat gre vsak dan kolesarit, tako da se mu lahko pridružim že jutri popoldan.«
T: »Odlično. Naslednjič se potem lahko pogovoriva o vajinem skupnem druženju.«

Svetovancu sem omogočala, da je v najinem odnosu uspešno tešil potrebo po moči (dobro 
poznate, imate vrsto kakovosti, vam je uspelo, ste znali ...) z namenom, da se bo med drugim ob 
tem učil tudi, kako omogočiti sebi in drugim uspešno zadovoljevanje potrebe po moči ter tudi 
drugih potreb. 

Trenutno je Vid zelo zadovoljen z odnosi doma. Meni, da se veliko bolje razumejo, da so 
bolj sproščeni, se več šalijo in če se skregajo, je to zaradi politike. Verjamem, da se bodo morali 
vsak dan posebej truditi za medsebojno razumevanje in da bodo, tudi Vid, počasi slekli s sebe 
»železno srajco osvojenih navad«. 
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V nadaljevanju najinega svetovalnega dela je svetovanec ozavestil še nekatera svoja ravna-
nja. Med drugim je zelo ponosen na to, da je izboljšal odnose s sosedi, s katerimi so njegovi starši 
skregani že leta. Najprej je razmišljal o tem, da se bo, kot je sam rekel, ponižal in naredil prvi 
korak, nato pa je prišel do uvida, da to počne zase, ker se s tem sporom že leta obremenjuje in si 
želi s sosedi boljših odnosov. Po dolgih letih molka je tako Vid prvi spregovoril s sosedom in ga 
čez čas tudi povabil na kavo. Povedal je, da je s svojim ravnanjem spoznal zelo zanimivega člo-
veka. Oba s sosedom sta bila s srečanjem zelo zadovoljna. Odkrila sta tudi skupno zanimanje za 
zgodovino in sta se potem še večkrat sestala. Vidovi starši s sosedi še vedno ne govorijo, Vid pa 
sebe vidi kot svobodno bitje, ki lahko navezuje stike s komerkoli želi, ne glede na voljo drugih, 
in tako uspešno zadovoljuje svoje potrebe.

Svetovanec je pričel nase gledati kot na pomembnega človeka v svojem življenju, začel je 
upoštevati svoje želje in potrebe, pri tem pa spoznal, da je sam najpomembnejši akter pri njiho-
vem uresničevanju. 

Zagotovo ima Vid vajeti svojega življenja trdno v svojih rokah, saj zelo jasno pove, da se 
nikakor nima za bolnega ter da se tako srečen in izpolnjen še nikoli v življenju ni počutil. Želi 
si nadaljevati z dejavnostmi, ki so mu v veselje, v načrtu ima tudi osvojitev novih znanj, zelo ga 
zanima literatura. 

Zaključek 

Družbeno dojemanje težav v duševnem zdravju ostaja domala v okvirih stigmatiziranosti 
o »bolezni«, »motnji«, »stanju«, ki je predmet psihiatrične obravnave, posameznik pa pri 
»zdravljenju« nima bistvene vloge. Neupoštevanje človeka kot socialnega bitja, ki se lahko 
uresničuje, tj. zadovoljujoče teši psihološke potrebe, zgolj v odnosu z drugimi ljudmi, ohranja 
svetovanca v pasivnem stanju in v položaju objekta ter mu onemogoča, da bi se samoaktualiziral 
in živel dostojno življenje.

Človek ne more zadovoljevati vseh svojih psiholoških potreb brez temeljnega zavedanja, da 
je svobodno bitje, ki lahko izbira – vrsto vedenj in samozaznavanje ter doživljanje drugih.

V soočanju s hudo frustracijo si z neustreznimi vedenji (zlasti čustvenimi) izbere tudi večino 
svojega trpljenja (depresiranje,7 fobiranje, psihosomatske bolezni, odvisnosti …), čeprav se tega 
ne zaveda, saj verjame, da je to njegov najboljši poskus, da si povrne dobro počutje (Glasser 
1998: 70). Zato je realitetna psihoterapija usmerjena v razumevanje, iskanje, izvajanje in spreml-
janje novih dejavnosti in razmišljanj, s katerimi svetovanec razvija ustreznejše odnose s soljudmi 
in tako bolje, kot mu je to uspevalo do sedaj, zadovoljuje svoje potrebe (Glasser, 2007: 239).

Ključno svetovančevo spoznanje je, da lahko nadzoruje, torej tudi spremeni, le lastno 
vedenje in ne vedenja drugega. Ko se svetovanec nauči odstraniti zunanji nadzor iz svojega 
življenja, prične spreminjati sedanje nezadovoljujoče, trpeče odnose z njemu pomembnimi 
7Medicinsko terminologijo in terminologijo psihologije zunanjega nadzora smo v pričujočem tekstu nadomestili z jezikom teorije izbire. 
Uporaba glagolnika (depresiranje, trmarjenje, fobiranje, jezenje, kritiziranje, tremiranje …) usmerja svetovanca na dejavni vidik njego-
vega vedenja in na možnost izbire bolj zadovoljujočega, v nasprotju z medicinskim modelom bolezni, ki pojmuje bolezen kot produkt 
zunanjih dejavnikov, na katere posameznik nima vpliva (pacient zboli za depresijo, depresija ga doleti, prizadene, ima depresijo …).
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ljudmi. Sprememba v zaznavi in razumevanju lastnih ravnanj in ravnanj drugih mu omogoča 
učinkovitejše tešenje temeljnih psiholoških potreb in prevzemanje ponovnega nadzora nad 
lastnim življenjem. 
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SamoPASTIRK

Kognitivno-vedenjska terapija depresije

Cognitive-behavioral therapy of depression

Povzetek

Kognitivno-vedenjski kavzalni model depresije je eden najbolj empirično raziskanih oblik obravnave 
depresije. Raziskave kažejo učinkovitost kognitivno-vedenjske terapije depresij, ki je primerljiva z 

uporabo antidepresivov in drugih psihoterapevtskih pristopov. S tem pristopom zmanjšamo ponovljivost 
depresivnih motenj, saj se oseba nauči, kako uporabiti določene strategije tudi po zaključku terapije. Kogni-
tivno-vedenjska terapija se ukvarja s tesno povezanostjo naših čustev, vedenja, telesnih reakcij in miselnih 
procesov ter kako na te vplivajo zunanji dejavniki, vključno z zgodnjimi izkušnjami klienta. Najvplivnejši 
zagovornik kognitivnega modela depresij je Aaron Beck. Avtor v prvem delu opiše osnove tradicionalnega 
kognitivno-vedenjskega modela obravnave depresije, v drugem delu razpravlja o njegovi učinkovitosti, v 
zaključku pa na kratko opiše proces kognitivno-vedenjske terapije depresij. 

Ključne besede
Kognitivno-vedenjska psihoterapija, depresija, učinkovitost, modeli obravnave depresije.

Abstract

The cognitive-behavioral causal model of depression is the model with the most empirical evidence in 
treating depression. Studies have shown that cognitive-behavioral therapy is an effective treatment for 

depression and is comparable in effectiveness to antidepressants and others psychotherapies. It also reduces 
relapse rates because it teaches techniques that can be used even after a person leaves therapy. The task of 
cognitive-behavioral therapy is partly to understand how the components of emotions, behaviors, physical 
state and thoughts interrelate, and how they may be influenced by external stimuli, including events which 
may have occurred early in the client’s life. The most prominent proponent of the cognitive model of de-
pression is Aaron Beck. In the first part the author describes traditional cognitive and behavioral models of 
depression. In the second part he discusses the efficiency of the cognitive-behavioral model. And in the last 
part he describes the process of cognitive-behavioral therapy of depression.   
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cognitive-behavioral therapy, depression, efficacy, models of depressions.
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Aaron T. Beck je, kot začetnik kognitivne psihoterapije, v prvem obdobju razvoja paradigme 
posvečal veliko pozornosti depresivnim motnjam. Tako so prvi kognitivni modeli izoblikovani 
prav na področju depresivnih motenj. Morda ima zato obravnava depresivnih motenj posebno 
mesto znotraj paradigme. Kasneje se je model razširil na praktično vsa področja obravnave du-
ševnih motenj, hkrati se je spreminjal in dopolnjeval tudi način dela z depresivnimi osebam.

Vedenjska psihoterapija je pričela svoj razvoj pred kognitivno, v osnovi izhaja iz teorij uče-
nja. V začetnem obdobju je potekal razvoj vedenjske in kognitivne paradigme ločeno. Do izrazi-
tega razvoja in uveljavitve paradigme je prišlo ob združitvi dveh, v osnovi različnih, pristopov v 
nov kognitivno-vedenjski (KVT) oziroma vedenjsko-kognitivni pristop (VKT). 

Vedenjska psihoterapija se osredotoča na človekovo vedenje in spreminjanje vedenja, ki je 
za posameznika ali njegovo okolje moteče. Predpostavlja, da je vedenje naučeno in se je mogoče 
motečega vedenja odučiti ter se naučiti bolj funkcionalnega. 

Kognitivna psihoterapija je usmerjena v prepoznavanje posameznikovega načina mišljenja, 
stališč, predstav, prepričanj in spreminjanje nefunkcionalnih miselnih shem. Kognitivni model 
predpostavlja, da čustva in vedenja niso neposredno odvisna od zunanjih dogodkov. Pomembno 
je predvsem, kakšen pomen imajo ti dogodki za nas, ter kako dojemamo in doživljamo sebe v 
določenih situacijah. Za kognitivni model so torej pomembni miselni procesi. Slednje razumemo 
v neprestani interakciji s čustvi, vedenjem in telesnimi reakcijami.

Danes vključuje kognitivno-vedenjska psihoterapija različne teoretske koncepte depresije. 
Tradicionalni model razumevanja depresije je Beckov kognitivni model. V obravnavi depresiv-
ne motnje številni kognitivno-vedenjski terapevti upoštevajo in združujejo teorije ter metode 
drugih psihoterapevtskih pristopov in tudi nova lastna spoznanja znotraj kognitivno-vedenjske 
paradigme. Med novejšimi modeli depresij ima pomembno mesto npr. Wellsova metakognitivna 
psihoterapija, ki proučuje vlogo ruminacij v vzdrževanju depresivne simptomatike (Papageorgi-
ou in Wells: Depressive Rumination, 2004).

Razumevanje depresije v kognitivni psihoterapiji

Kognitivna psihoterapija poudarja pomen povezanosti naših miselnih shem s čustvovanjem 
in vedenjem. Ideja ni nova, o njej so govorili že stoiki v prvem stoletju pred našim štetjem v stari 
Grčiji – Epikret: »Ljudi ne motijo stvari, ampak predstave, ki jih imajo o teh stvareh.« Podobne 
ideje najdemo tudi v umetnosti, Shakespearjev Hamlet pravi: »Ni dobrega in slabega, temveč jih 
misel naredi takšne.« Ali pri filozofu, pesniku in Nobelovem nagrajencu Rabindranathu Tagore-
ju: »Mi beremo svet narobe in pravimo, da nas vara.« 

Dejstvo, da miselni procesi vplivajo na razpoloženje, ne pomeni, da negativne misli same 
po sebi povzročijo depresijo. Depresijo razumemo kot skupek bioloških, razvojnih, socialnih 
in psihičnih vzrokov, ki oblikujejo dispozicijo za njen pojav. Depresivno mišljenje ne povzroča 
depresije, temveč je njen del (Fennell, 2008: 174).

Kot sem že zapisal, kognitivni model predpostavlja pomembno povezanost naših misli in 
predstav s čustvi, vedenjem ter telesnimi reakcijami. Ta proces se dogaja v kontekstu nekega 
okolja, ki dodatno, specifično vpliva na posameznika (Pastirk, Anić, 2011).
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Slika 1: Prikaz petih osnovnih aspektov kognitivne terapije, ki so med seboj povezani, po-
vezave so vzajemne.

Za razumevanju modela je potrebno upoštevati vzajemen odnos vseh štirih osnovnih ele-
mentov. Določena interpretacija ali misel vplivata na čustveno stanje, prav tako čustvo samo 
po sebi povečuje verjetnost prepričanja v to kognicijo (npr. zaskrbljenost in žalost povečata 
prepričanje, da je »vse narobe in nikoli ne bo bolje«). Prav tako se med seboj krepijo kognitivne 
sheme in telesne reakcije (npr. ob telesni izčrpanosti zaradi pomanjkanja spanja je klient vse bolj 
prepričan, da je popolnoma brez moči). Povezavo med kognitivnimi shemami in vedenjem lahko 
opazujemo pri depresiji, ko se posameznik vse bolj umika iz okolja v pasivnost. Ob pasivnosti in 
izogibalnem vedenju postaja vse močnejše prepričanje v lastno nebogljenosti in nesposobnosti, 
to prepričanje dodatno pasivizira depresivno osebo.

Kognitivno-vedenjska terapija depresije
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Pri depresiji običajno pride do naslednje krožne triade:

Slika 2: Začarani krog depresije po KVT-modelu (Moore in Garland, 2003: 26).

Primer: Za lažje razumevanje klasičnega kognitivno-vedenjskega pristopa depresij bom v 
članku predstavil določene krajše segmente psihoterapije s klientko, ki je vrsto let vodena pri psi-
hiatru zaradi zmerne depresivne epizode. Trikrat je prišlo do izrazitega poslabšanja depresivnih 
znakov, tedaj je bila v bolniškem staležu, pasivna … 

V terapijo jo usmeri psihiater. Prejema medikamentozno terapijo. V času terapevtskega pro-
cesa je bila stara 45 let, zaposlena v javnem sektorju. Izhaja iz preproste družine, kjer je bila v 
izrazitem rivalstvu z mlajšo sestro. V odnosu z materjo se je čutila zapostavljeno, oče ni imel 
pomembnejše vloge. Že zgodaj je pričela trdo delati, z 18 leti se je odselila od primarne družine. 
Je ločena, nekdanji mož je bil alkoholik. Ima dva otoka, z aktualnim partnerjem se slabo razume. 
Večino dneva posveti delu. Povedala je, da je neprestano žalostna, ponoči ne spi, občasno jo 
spremljajo panični napadi, neprestano je utrujena … 

PRIMER 1 – Osnovni elementi KVT-pristopa (misli ‒ čustva ‒ vedenje ‒ telesne reakcije): 
V času terapije postopno prepoznava negativne avtomatske misli, kot so: »Nisem dobra. 

Nisem sposobna, kot bi morala biti. Moram pomagati drugim. Ne bom vzdržala.« Na čustvenem 
področju poroča o žalosti, jezi, občutku manjvrednosti, sramu; na telesnem nivoju poroča o bo-
lečinah v želodcu, močnem bitju srca, utrujenosti; na vedenjskem nivoju se pojavlja ali pasivnost 
(izogiba se družbe, izogiba se družinskih srečanj …) ali impulzivnost (v specifičnih situacijah). 
V začetnem obdobju so prisotne tudi motnje spanja. Okolica jo doživlja kot drugačno in ji to 
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posredno sporoča.

Za razumevanje kognitivnega modela depresivnih motenj je pomemben koncept »avtomat-
skih misli«. Avtomatska misel je miselni tok, ki teče ob manifestnem miselnem dogajanju (Beck, 
1995). Običajno se avtomatske misli pojavijo spontano. Če nanje nismo hote pozorni, jih pogo-
sto ne opazimo, kljub temu pa miselni tok pomembno vpliva na naše čustvovanje in vedenje. Te 
misli privrejo na dan avtomatično, pogosto so nagle in kratke. Lahko se pojavijo v obliki slike 
ali kratkega sporočila. Običajno jih sprejmemo kot resnico brez razmisleka ali ovrednotenja. 
Avtomatske misli so značilne za vse ljudi in ne le za ljudi s psihičnimi težavami. Pogosteje 
se zavedamo čustev in ne misli, ki čustva spremljajo (Pastirk, Anić, 2011). Kognitivni pristop 
predpostavlja, da depresivne osebe razvijejo tipične kognitivne sheme, ki so tesno povezane z 
depresijo, so njen del.

Težava avtomatskih misli je v tem, da so pogosto disfunkcionalne (ne služijo osnovnemu 
namenu, nas ovirajo) ali distorzijske (napačne). 

 Aaron Beck (Beck, 1995) je s sodelavci izoblikoval shemo značilnih miselnih napak:
 Vse ali nič mišljenje: dogodke zaznamo le v dveh ekstremnih kategorijah (črno/belo), 

ne pa v kontinuumu. (»Nič nisem vreden.«) 
 Katastrofiziranje: prihodnost napovedujemo izrazito negativno, ne da bi upoštevali 

realne okoliščine in dejstva. (»Gotovo bo še slabše.«)  
 Diskvalifikacija in izključevanje pozitivnega: Brez razlogov smo prepričani, da 

pozitivne izkušnje, kakovosti ne veljajo. (»Dobro sem bil pripravljen na izpit, toda to 
ne pomeni, da sem kompetenten, imel sem le srečo.«) 

 Emocionalno presojanje: prepričani smo, da je nekaj resnično le zato, ker to čutimo, 
ne da bi upoštevali dejanska dejstva in realnost. (»Nekatere stvari naredim sicer dobro, 
toda počutim se kot neuspešnež, torej sem neuspešen.«) 

 Etiketiranje: sebi ali drugim pripišemo neko poenostavljeno lastnost – »nalepimo 
nalepko«. (»Sem zguba.«) 

 Poveličevanje/minimaliziranje: sebe, druge ali situacijo pretirano poveličujemo ali 
minimaliziramo. (»Povprečna ocena je zank moje nesposobnosti.«) 

 Mentalni filter: vso pozornost posvetimo nekemu negativnemu dejstvu, ne da bi videli 
celotno sliko. (»Ker mi enkrat ni uspelo, sem zguba.«) 

 Branje misli: prepričani smo, da vemo, kaj drugi mislijo, ne da bi upoštevali druge 
možnosti. (»Učitelj gotovo misli, da sem nesposoben.«) 

 Pretirano posploševanje: sprejemamo zaključke, ki bistveno presegajo realnost 
dejanskih dogodkov. (»Ker je omenil možnost napake, sem prepričan, da je celoten 
projekt napačen.«) 

 Personalizacija: interpretacija je tu egocentrična in subjektivna, gre za pretirano 
obračanje nase. (»Ker je učitelj odrezav do mene, sem prepričan, da sem naredil nekaj 
narobe.«)

 Formuliranje stavkov z »moral bi«: pretirano nefleksibilno, fiksirano prepričanje o 
tem, kako bi se drugi oziroma sam morali obnašati, kakšni bi dogodki morali biti in 
kako neprijetno bo, če se to ne bo zgodilo. (»Moram biti najboljši.«)

 Enostransko gledanje: Vedno vidimo le eno plat situacije. (»Le jaz imam prav, vsi 
drugi vidijo napačno.«) 
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PRIMER 2 – Značilne miselne distorzije predstavljene depresivne klientke: »Nisem sposob-
na, kot bi morala biti« (»Morala bi« prepričanje), »Nič ne zmorem.« (Vse ali nič mišljenje), »Za 
vse na svetu sem sama.« (Vse ali nič mišljenje), » Nisem dobra.« (Etiketiranje), »Kriva sem.« 
(Etiketiranje), »Nikoli ne bo bolje.« (Katastrofizacije).

V kognitivni terapiji učimo kliente prepoznavanja avtomatskih misli, kritičnega odnosa do 
njih in v kolikor zmorejo, modifikacije negativnih avtomatskih misli, kar pogosto privede do 
izboljšanja čustvenega doživljanja, tudi spremembe vedenja. 

Kognitivni pristop predpostavlja, da so avtomatske misli le prvi, najlažje dostopni kognitivni 
nivo. Z nekaj truda in treninga jih lahko prepoznamo. Težje dostopen in kompleksnejši je nivo 
bazičnih prepričanj. 

Bazična prepričanja so osnovni nivo prepričanj, so globalna, rigidna in generalizirana. Obi-
čajno se oblikujejo že v zgodnjem razvojnem obdobju, ko otrok vstopa v interakcije z (pomemb-
nimi) drugimi. Bazična prepričanja in sheme vplivajo na izoblikovanje določenih avtomatskih 
misli.

A. T. Beck govori o dveh najpogostejših bazičnih prepričanjih – bazičnem prepričanju, da 
nismo ljubljeni, in bazičnem prepričanju, da nismo sposobni. Podobno pojmu bazičnega pre-
pričanja je Jeffrey E. Young (2003) razvil koncept zgodnjih maladaptivnih shem in govori o 
nefunkcionalnih shemah, ki se razvijejo v zgodnjem otroštvu.

Slika 3: (Krožni) kognitivni model depresije (Dobson, 2008: 5). 

Ob določenih življenjskih dogodkih naša bazična prepričanja sprožijo avtomatske misli. Ne-
gativne avtomatske misli aktivirajo ter vplivajo na čustvovanje in razpoloženje depresivne ose-
be. Povratno pa razpoloženje depresivne osebe vpliva tako na avtomatske misli kot na bazična 
prepričanja, jih utrdi. Izogibalno vedenje, ki je značilno za depresivne osebe, vpliva na način 
življenja depresivne osebe in kritične življenjske dogodke. Tako ima depresivna oseba vedno več 
depresivnih misli in vedno bolj je vanje prepričana. Hkrati depresivne misli podkrepijo depresiv-
no razpoloženje. V kognitivni terapiji skušamo ta krog prekiniti. 
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(Zgodnje) izkušnje



Oblikovanje (ne)funkcionalnih prepričanj (predpostavk)



Kritični dogodek



Aktiviranje prepričanj (predpostavk)



Negativne avtomatske misli



Znaki depresije

                   

Vedenjski    Motivacijski    Čustveni    Kognitivni    Somatski

Slika 4: Beckov kognitivni model depresije (Anić, 1996: 191).

Po kognitiven modelu obstaja med nivojem bazičnih prepričanj in avtomatskih misli še struk-
tura vmesnih prepričanj. Bazična prepričanja vplivajo na razvoj vmesnih prepričanj. Slednja so 
sestavljena iz stališč, pravil in domnev. So nekoliko bolj prilagodljiva kot bazična prepričanja, 
čeprav jih je težko spreminjati. Pogosto so v obliki »Če …« 

PRIMER 3 – Odnos avtomatskih misli – vmesnih prepričanj – bazičnih prepričanj.
Klientka je izoblikovala naslednjo kognitivno shemo: Avtomatska misel: »Nisem vredna. Mo-

ram pomagati drugim.« Vmesno prepričanje: »Če ne pomagam drugim, bom izgubila nekoga, ki 
ga imam rada.« Bazično prepričanje: »Nisem vredna, nisem ljubljena.«

Osnovni model obravnave depresije po kognitivnem modelu je izoblikoval A. T. Beck. V 
skladu s tem modelom ljudje na podlagi preteklih izkušenj, med katerimi so še posebej po-
membne zgodnje izkušnje, izoblikujemo določena prepričanja, sheme o sebi in svetu. Kognitiv-
ne sheme vključujejo vmesna in bazična prepričanja. Naša prepričanja pomembno vplivajo na 
organizacijo percepcij in vedenja. Sposobnost osmisliti in ovrednotiti lastno vedenje je potrebna 
in koristna, je del običajnega funkcioniranja. Težava nastopi, ker so nekatera naša prepričanja 
rigidna, ekstremna, nefleksibilna in tako nefunkcionalna, denimo: »Ne morem biti srečen, če me 
ljudje ne marajo.« Del prepričanj ni le nefunkcionalen, temveč tudi nerealen: »Vsi me morajo 
imeti radi. Vedno moram biti uspešen …«
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Ob določenem kritičnem dogodku, ki ga vsak od nas doživlja subjektivno, se aktivirajo av-

tomatske misli, ki temeljijo na posameznikovih kognitivnih shemah. V kritični situaciji se misel 
pojavi avtomatično in jo oseba sprejme kot del realnosti, ob njej pa doživi neprijetno čustvo (npr. 
tesnobo in žalost …). Negativne avtomatske misli vplivajo tudi na druge depresivne znake in jih 
vzdržujejo – vedenjske (npr. zmanjšanje aktivnosti, umik …), motivacijske (npr. izguba interesa 
…), čustvene (npr. tesnoba, žalost, občutek krivde …), telesne (npr. nespečnost, izguba apetita 
…). Vse to povratno vpliva na negativne avtomatske misli in jih podkrepi.

PRIMER 4 – Beckov kognitivni model depresije: Klientka ob dogodku, praznovanju rojstne-
ga dne, pričakuje, da ji bodo drugi pomagali pri delu, vendar ji ne na način, kot bi to sama želela 
(Kritični dogodek). Aktivira se avtomatska misel: »Nihče mi ne pomaga. Sama sem za vse.« Ob 
avtomatski misli se aktivira bazično prepričanje: »Nisem vredna, nisem ljubljena,« ki je pove-
zano z njenimi zgodnjimi izkušnjami in kasnejšimi izkušnjami z možem, ki je bil agresiven alko-
holik. Na čustvenem nivoju se delno pojavi občutek žalosti in brezvoljnosti, delno občutek jeze. 
Na vedenjskem nivoju pasivno in izogibalno vedenje (ne reče »ne«, ne postavi se zase, umika se 
družbi sorodnikov, ne obiskuje več skupnih srečanj …), dve noči ne spi. 

PRIMER 5 – Krožni kognitivni model (Dobson, 2008, Slika 3: Bolj, kot se je umikala iz situ-
acij, in manj, kot je asertivna, pogosteje prihaja do podobnih kritičnih dogodkov, tako npr. sama 
opravi delo namesto drugih in ostane razočarana. 

Avtomatska misel: »Nihče mi ne pomaga. Sama sem za vse.« dodatno okrepi bazično pre-
pričanje: »Nisem vredna, nisem ljubljena.« Izoblikuje sistem: »Imam dokaz za to, saj mi ne 
pomagajo.«

Beck v svojem modelu depresije poudarja koncept depresivne triade (Beck, 1979). Gre za tri 
skupine vsebin, ki nastanejo kot posledica kognitivnih distorzij pri depresiji: 

1. Negativno vrednotenje sebe (sem nesposobna, neadekvatna …).
2. Negativno vrednotenje okolice depresivnega bolnika (svet je slab, okolica mi ne 
pomaga, svet je nepošten …).
3. Negativno predvidevanje lastne bodočnosti (nikoli ne bo bolje).

Beck meni, da je depresija velikokrat povezane z »izgubo«. Pri tem gre lahko za izgubo de-
janske osebe, lahko pa tudi za izgubo dela selfa – samopodobe ali druge izgube.

Razumevanje depresije v vedenjski terapiji

Vedenjska terapija izhaja iz teorij učenja. Predpostavlja, da je tudi moteče ali neprilagojeno 
vedenje naučeno oziroma pogojeno (naučeno s pogojnimi »refleksi« – odzivi).

»Vedenjske teorije razlagajo razvoj in vzdrževanje depresivnih znakov kot rezultat pomanj-
kanja pozitivnih spodbud (nagrad) okolice. Pri tem pride do zmanjšanja pozitivnih podkrepitev 
zdravega vedenja, podkrepita se depresivno in pasivno vedenje ter kaznuje zdravo vedenje.« 
(Ferster, 1973; Lewinsohn, 1974; Martell, Addis in Jacobson, 2001 v Carvalho in Hopko, 2010: 
154). 
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Leahly in Holland (2000: 14) prav tako razumeta depresivno vedenje kot rezultat izgube ali 
pomanjkanja pozitivne podkrepitve določenega vedenja. Poudarjata tudi vpliv averzivnih posle-
dic in stresnih dogodkov za posameznika. 

Iz vedenjske paradigme izhaja npr. Lewinsohnov model razumevanja depresivnega vedenja: 
»Zaradi pomanjkanja odziva okolice določeno vedenje pričenja ugašati po pogostosti, inten-
zivnosti in kakovosti. Opisani so trije načini pomanjkanja pozitivne podkrepitve. Prvi je izgu-
ba pomembne osebe ali premalo njene spodbude. Drugi je pomanjkanje socialnih spretnosti za 
vzpostavljanje spodbujajočih in zadovoljujočih socialnih odnosov. Tretji možni razlog ugašanja 
določenega vedenja je nesposobnost posameznika, da začuti pozitivne spodbude okolice.« (Vid-
mar - Vengust, 2004: 212).

PRIMER 6: Razumevanje depresivne klientke v luči vedenjske paradigme: 
Klientka pripoveduje, da v primarni družini ni bilo pozitivnih spodbud in pohval za dobro 

opravljeno delo, delo in »garanje« sta bila samoumevna (predvsem s strani matere). Zdravo 
zastopanje sebe ni bilo pozitivno vrednoteno. Iz tega okolja se je zgodaj umaknila (beg), a ob 
partnerju alkoholiku ponovno ni našla spodbud. 

Lewinshon poudarja (Leahly in Holland, 2000: 14), da depresijo sooblikuje tudi pasivno, 
ponavljajoče, nestimulativno vedenje. Npr. ostati doma in gledati TV (ali ostati v postelji) one-
mogoča posamezniku stik s pozitivnimi izkušnjami in aktivacijo. To seveda ni vzrok depresije, je 
pa vzdržujoči faktor. V tem smislu je cilj vedenjskega pristopa postopno povečanje intenzivnosti 
in frekvence pozitivnega vedenja (ugodnega, koristnega vedenja) s pomočjo različnih vedenj-
skih tehnik.

  
Če bi nekoliko poenostavili in citirali Leahlya in Hollanda (2000: 14), je v tem delu vedenj-

ska terapija usmerjena v »kakovostnejšo aktivnost pred boljšim počutjem« (angl. acting better 
before feeling better).

Vedenjski pristop poudarja pomen vedenja in aktivnosti pri vzdrževanju depresije ter opozar-
ja na deficite na področju vedenja, kot so pomanjkanje:

- socialnih spretnosti,
- asertivnosti,
- samonagrajevanja,
- pozitivnih spodbud s strani drugih,
- spanja,
- strategij spoprijemanja s problemi,
- izkušenj nagrade in zadovoljstva,
- samokontrole,
- sposobnosti podpreti druge idr.

 in pretirano ukvarjanje z določenimi vedenji:
- pretirano pritoževanje,
- negativno in kaznujoče vedenje do drugih,
- pretirana samokritičnost,
- kaznovanje s strani drugih idr.

Na tem področju obstajajo različni modeli, ki so pretežno raziskovalno podkrepljeni. 
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Seligman (Vidmar - Vengust, 2004: 212) je izoblikoval teorijo naučene nemoči. Številni ne-
prijetni dogodki, ki jih oseba ne more kontrolirati, lahko preidejo v vsesplošen občutek, da posa-
meznik nima več kontrole nad svojim življenjem. Govorimo o generaliziranem občutku nemoči.

Številne vedenjske teorije poudarjajo povezanost depresivnih motenj s pomanjkanjem aser-
tivnosti in socialnih spretnosti. Tako se za mnoge ljudi z depresijo pokaže pomembno učenje 
socialnih veščin. Alberti in Emmons (1974 v Leahly in Holland, 2000: 16) ugotavljata pomemb-
no povezavo med pomanjkanjem asertivnosti in nezmožnostjo pridobiti pozitivno izkušnjo, po-
večanim občutkom nemoči, povečano agresivnostjo ter pomanjkanjem nagrajujočega vedenja s 
strani drugih.

D'Zurilla je s sodelavci (1988 v Leahly in Holland, 2000: 16) ugotavljal pomen povezanosti 
depresije s pomanjkanjem strategij reševanja problemov (angl. problem solving skills) in pove-
čanim občutkom nemoči.

Kognitivno-vedenjski pristop ima dobro izdelano metodo strategij reševanja problemov. Ob 
tem je pomembno tudi, da depresivni klient prepozna težavo kot nekaj, kar je mogoče rešiti, ne 
pa kot nekaj, glede česar se le pritožujemo. 

Za vedenjsko terapijo so pomembna tudi raziskovanja in teoretična izhodišča, ki jih je izobli-
koval Bandura (1977 v Leahly in Holland, 2000). Bandura meni, da se lahko vedenje izoblikuje 
tudi s pomočjo samonagrajevanja. 

Raziskave učinkovitosti kognitivno-vedenjske psihoterapije depresij

Tako psihoterapevtska stroka, terapevtske modalitete kot tudi sam terapevt v lastnem proce-
su strokovnega razvoja prihajajo do vprašanja učinkovitosti terapevtskega dela: »Ali je to, kar 
počnemo, učinkovito? Ali dovolj koristi klientu? Ali bi lahko klientu bolje pomagali z drugimi 
pristopi? Zakaj se v terapevtskem procesu zgodi zastoj? ...«

Kognitivno-vedenjska psihoterapija že od svojega nastanka posveča veliko pozornost znan-
stveno-raziskovalnemu delu. Velik del raziskav je posvečen tudi učinkovitosti pristopa. Poleg 
anksioznih motenj je verjetno najbolj raziskano prav področje depresivnih motenj. 

Nada Anić (1996: 194) meni, da raziskave najpogosteje tečejo v treh smereh: 
1. Študije iz prve skupine primerjajo učinkovitost ali izhod različnih terapevtskih pri-
stopov pri skupinah preiskovancev s podobnimi motnjami (Lambert in Bergin, 1994).
2. Za drugo skupino študij je značilno primerjanje in kombiniranje kognitivne tera-
pije z drugimi pristopi, najpogosteje z medikamentozno terapijo (Hollon, Shelton in 
Loosen, 1991).
3. V tretji skupini so raziskave, ki skušajo ugotoviti, katera komponenta kognitivno-
vedenjske terapije je odgovorna za uspeh zdravljenja oziroma katera je učinkovitejša 
pri določeni skupini bolnikov (Jacobson idr., 1996; Hollon in Beck, 1994).EVALUA-
CIJA VEDENJSKO-KOGNITIVNE TERAPIJE DEPRESIJRATURA

Ena najpogosteje citiranih raziskav je metaanaliza učinkovitosti kognitivne terapije depre-
sivnih motenj, ki jo je izvedel Dobson (1989: 414). Na osnovi 28 študij je analiziral učinkovitost 
Beckove kognitivne terapije. Kognitivna psihoterapija se je pokazala kot učinkovitejša v primer-

SamoPASTIRK



87

javi s kontrolno skupino čakajočih na obravnavo, ne obravnavanimi, medikamentozno terapijo 
in drugimi psihoterapijami.

Ob splošni ugotovitvi o učinkovitosti, ki jo kažejo različne študije, si sodobnejši avtorji za-
stavljajo nova vprašanja: kolikšna je učinkovitost, kakšna je pri različnih oblikah depresivnih 
motenj, kakšna je učinkovitost kombinacije zdravljenja z zdravili in kognitivno-vedenjske psi-
hoterapije? 

Culipers , Straten in Driessen (Driessen in Hollona, 2010) v raziskavi »Cognitive-Behavioral 
Therapy for Mood Disorders: Efficacy, Moderators and Mediators« ugotavljajo, da je učinkovi-
tost KVT srednja (angl. medium) v primerjavi s kontrolnimi skupinami tistih, ki niso bili vklju-
čeni v terapijo oziroma v primerjavi z drugimi nespecifičnimi kontrolnimi skupinami. Učinek 
terapije, izražen v NNT (potrebno število zdravljenih bolnikov – angl. number needed to treat 
*), je v navedenih študijah 2,75 (Driessen in Hollona, 2010: 538). To pomeni, da zaradi učinka 
KVT-terapije pride do izboljšanja (izostane negativni izid) pri eni od treh obravnavanih oseb v 
primerjavi s kontrolno skupino. V določenih študijah je učinkovitost nižja, odvisno od kriterija 
in kontrolne skupine (med 3 in 12). Metaanaliza, objavljena v isti raziskavi, kaže tudi na to, da 
je bil dosežen boljši terapevtski izhod v primerih, ko se je kombiniralo kognitivno-vedenjsko 
terapijo in zdravila.

Diessen in Hollona (2010: 539) ugotavljata, da je pri obravnavi oseb z zmerno depresivno 
epizodo KVT izrazito učinkovita. Obravnavane osebe napredujejo veliko bolje kot osebe v kon-
trolni skupini brez obravnave. KVT se je pokazala vsaj tako učinkovita kot druge oblike psiho-
terapije in zdravljenje z zdravili. 

Pri obravnavi oseb s hudo depresivno epizodo so se pokazale razlike med izkušenimi in 
manj izkušenimi terapevti. V primerih, ko so terapijo opravljali manj izkušeni terapevti, se je 
KVT pokazala kot manj učinkovita od zdravljenja z zdravili, če pa so terapijo opravljali izkušeni 
terapevti, se je tudi pri hudih depresivnih epizodah pokazala enaka učinkovitost KVT kot pri 
zdravljenju z zdravili. 

V že navedeni metaanalizi (Diessen in Hollona, 2010) avtorji ugotavljajo manjšo učinkovi-
tost KVT-terapije pri bolnikih, ki so imeli motnje na drugi osi po DSM, torej osebnostne motnje. 

Luty in Carter (2007: 496) sta primerjala učinkovitost interpersonalne psihoterapije (IPT) in 
kognitivno-vedenjske psihoterapije (KVT), ki obe veljata za učinkoviti kratki terapiji za blage 
in zmerne depresivne motnje. Avtorji so ugotovili, da sta obe terapiji učinkoviti pri obravnavi 
blagih in zmernih depresivnih motenj, KVT pa je učinkovitejša pri hudih depresijah. 

 
Tolin (2010: 710) je opravil metaanalizo 26 študij in primerjal učinkovitost KVT z drugimi 

pristopi. V zaključku je zapisal: »Večja učinkovitost KVT v primerjavi z drugimi psihoterapijami 
se je pokazala le pri bolnikih z anksioznimi in depresivnimi motnjami.«

Če povzamemo ugotovitve različnih novejših raziskav, lahko ugotovimo, da je kognitivno-
vedenjska terapija učinkovita pri obravnavi depresivnih motenj. Pristop je učinkovit v primerjavi 
s kontrolnimi skupinami (ne obravnavanih oseb) in vsaj tako učinkovit kot drugi psihoterapevtski 
pristopi ter zdravljenje z zdravili. Izkušeni psihoterapevti dosegajo enakovredne rezultate, kot 
jih pokaže zdravljenje z zdravili tudi pri hudih depresijah. Pri uporabi KVT prihaja do manjšega 
relapsa kot pri uporabi zdravil, saj so osebe sposobne novega, aktivnega načina spoprijemanja z 
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motnjo. Tradicionalna kognitivno-vedenjska terapija je manj učinkovita pri obravnavi depresij, 
pri katerih je v ozadju tudi osebnostna motnja.  

Osnovne značilnosti terapevtskega procesa obravnave depresije po načelih        
kognitivno-vedenjske psihoterapije

V naslednjem delu prispevka so prikazane osnove obravnave depresije v tradicionalni kogni-
tivno-vedenjski modaliteti, kakor jih razumejo avtorji, kot so Dobson (1988, 1989, 2008), A. T. 
Beck (1978), J. Beck (1995), Fennell (2004) in drugi. Zavedati se je potrebno, da znotraj kogni-
tivno-vedenjskega paradigme obstajajo tudi nadgrajeni, teoretično dopolnjeni in delno spreme-
njeni načini obravnave depresij, ki integrirajo nova znanstvena spoznanja (npr. metakognitivni 
pristop; Papageorgiou in Wells, 2004), nekateri integrirajo tudi znanja drugih terapevtskih pri-
stopov (npr. shematerapija; Young, 2003). Terapevtski proces je tu spremenjen, terapije so lahko 
daljše, poudarki v terapevtskem odnosu drugačni …, vendar kognitivno-vedenjska paradigma 
ostaja osnova. 

Terapevtska seansa v tradicionalnem pristopu običajno traja 50 minut, terapija pa poteka 
tedensko. Ni neobičajno, če so terapevtska srečanja pogostejša (Dobson, 2008). Terapevti se 
za pogostejša srečanja odločajo predvsem v začetni fazi terapije pri težjih oblikah depresije. 
Odločitev je seveda izrazito individualna, glede na proces in individualne potrebe klienta. Po-
datki o številu terapevtskih seans so različni, v povprečju avtorji govorijo o 20 seansah (Vidmar 
- Vengust, 2004: 214; Fennel, 2008: 176). V različni literaturi se pojavlja različno opredeljeno 
optimalno število terapevtskih ur, od 12 do 24 (Dobson, 2008). Pri zahtevnejših psihoterapijah je 
lahko trajanje terapevtskega procesa tudi daljše. 

Za terapevtski pristop je značilno tudi to, da zahteva jasno, pozitivno in realno zastavitev 
terapevtskih ciljev. Sicer lahko zastavimo tudi splošne cilje, za sam potek terapije pa so po-
membnejši specifični, konkretni cilji. Če je le mogoče, skušamo postaviti cilje tako, da bodo 
merljivi. Cilje postavlja klient, postavlja jih zase in ne za druge, npr. za partnerja. Cilji morajo 
biti v skladu s stališči in vrednotami klienta.

PRIMER 7 – Že opisana klientka si je poleg drugih konkretnih ciljev zastavila tudi cilj, da bo 
znala reči ne (specifičen, konkreten cilj v smislu večje asertivnosti) ali da bo »žalost« (v terapiji 
uporabljamo terminologijo klientov) zmanjšala s sedanje stopnje 7 na 5 (merljivost cilja na 
10-stopenjski lestvici, ki jo lahko uporabimo tako kot terapevtsko sredstvo v smislu opogumlja-
nja kot merilo ob zaključku terapevtskega procesa). 

Značilnost kognitivno-vedenjske psihoterapije je uporaba številnih, različnih tehnik in stra-
tegij. Strategije lahko razdelimo na različne načine, v različne kategorije. Nekateri avtorji ločijo 
le vedenjske in kognitivne strategije. Fennellejeva (2008: 187) pa strategije, ki jih uporabljamo 
pri depresiji, razdeli v štiri kategorije:

- kognitivne strategije (tehnike preusmerjanja pozornosti, štetje misli…),
- vedenjske strategije (spremljanje aktivnosti, načrtovanje aktivnosti, stopnjevanje na-

log …),
- kognitivno-vedenjske strategije (identifikacija negativnih avtomatskih misli, prever-

janje negativnih avtomatskih misli, vedenjski eksperiment …), 
- preventivne strategije (prepoznavanje kognitivnih shem, spreminjanje kognitivnih 

shem, priprava na prihodnost …).
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Določeni avtorji zagovarjajo uporabo strategij v vrstnem redu, ki ga navaja Fennellejeva. 
Toda v osnovi je potrebno biti izrazito fleksibilen in terapevtski proces prilagoditi klientu (npr. 
ob poslabšanju depresije ponovno posvetiti večjo pozornost vedenjskim strategijam v smislu 
aktivacije) ter poteku terapevtskega procesa (npr. ponoviti pomen in način uporabe določene 
strategije). Običajno se pri obravnavi depresivnih motenj v začetni fazi uporabljajo predvsem 
vedenjske tehnike, skuša se doseči povečanje aktivnosti in začetno spremembo. Pri kognitivni 
restrukturaciji se najprej osredotočamo na spreminjanje avtomatskih misli, v nadaljevanju tera-
pije pa tudi na spreminjanje vmesnih in bazičnih prepričanj. 

Eden najpomembnejših elementov terapevtskega procesa je čvrsto terapevtsko zavezništvo 
(terapevtski odnos). Klient in terapevt kot enakopravna partnerja rešujeta težavo. Terapevtski 
proces ne poteka v smislu prepričevanja, predavanj in razprav, temveč kot »proces vodenega od-
krivanja in raziskovanja« (Young in Beck, 1982 v Fennell, 2008). Pri tem pogosto uporabljamo 
strategijo sokratskih vprašanj. V kognitivni terapiji skušamo doseči primeren terapevtski odnos 
s pazljivim poslušanjem, empatičnimi opombami, pristnim terapevtovim zanimanjem, občasnim 
povzemanjem misli in občutij ter realnim optimizmom (Beck, 1995).

Pri osebah, ki imajo manj težav pri vzpostavljanju delovne alianse, je primeren klasičen, 
časovno omejen, strukturiran način kognitivno-vedenjske terapije. Posamezniki, ki imajo resne 
težave pri vzpostavljanju delovne alianse, pa zahtevajo daljšo in prilagojeno psihoterapijo. 
Beck opozarja, da te skupine zahtevajo veliko več napora pri izgradnji terapevtskega odnosa, 
ki omogoča primerno sodelovanje (Beck, 1990; Young, 1990 v Pastirk, 2007: 10) 

 
Potrebno se je zavedati meja našega terapevtskega pristopa, meja terapevta in potreb klienta. 

So osebe, ki se prepoznajo v KVT-modelu (»Ja, to sem jaz«), in so pripravljene sprejeti kogni-
tivno-vedenjski način dela, tudi naloge med terapevtskimi srečanji … (»To mi je blizu in mi bo 
pomagalo«). So tudi osebe, ki jim ta način ni blizu. Osebe, ki imajo dober repertoar vedenjskih 
in kognitivnih strategij reševanja problemov, hitreje reagirajo na KVT, tudi sam pristop jim je 
bližji. 

Fennell (2004) predlaga, da si terapevt pred pričetkom terapevtskega dela pri obravnavi de-
presije zastavi določena vprašanja: 

- Ali je oseba depresivna? 
- Kakšna je narava depresije? 
- Kako globoka je depresija?
- Ali oseba poroča o depresivnih kognicijah?
- Ali je pripravljena sprejeti ta način terapevtskega dela?
- Ali je sposobna sprejeti enakovreden, sodelujoč odnos?
- Kakšna je klientova sposobnost soočanja in reševanja problemov?

Od odgovorov na ta vprašanja je odvisna odločitev, ali je KVT, usmerjena v obravnavo de-
presije, za določenega posameznika primerna, kako bomo zastavili terapevtske cilje, delovne 
hipoteze in konceptualizacijo. 
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Začetna terapevtska faza 

V začetni fazi terapije skušamo posameznikove težave razumeti in izoblikovati konceptuali-
zacijo v okviru kognitivno-vedenjskega modela. KVT ima lasten, sistematičen način terapevtske 
ocene, pa tudi specifične načine ocene depresivnih motenj. Pri zbiranju informacij uporabljamo 
različne metode, kot so vedenjsko-kognitivni intervju, krajši vprašalniki (npr. Beck Depression 
Inventory – BDI in BDI-II), funkcionalna analiza vedenja, tehnike samoopazovanja (angl. self-
monitoring), zbiranje informacij od pomembnih drugih oseb, neposredno opazovanje, fiziološke 
meritve, ocena stopnje samomorilne ogroženosti itd. V diagnostični fazi ocenjujemo kognitivne, 
vedenjske in medosebne dejavnike posameznikovega problema. Pogosto skušamo razumeti zna-
čilen dan depresivnega klienta. 

Ocena je pomembna ob pričetku terapevtskega procesa, v nadaljevanju terapije opravljamo 
sprotno evaluacijo klientovega napredka. Z večstopenjsko lestvico, denimo, ocenjujemo izraže-
nost depresivne simptomatike skozi terapevtski proces, kar hkrati lahko predstavlja tudi terapev-
tsko intervencijo. 

Prav tako je v začetni fazi terapije pomembno, da terapevt klientu jasno predstavi terapevtske 
možnosti in omejitve pristopa, da strokovno presodi, ali je ta način dela primeren za posamezni-
ka, in prepozna potrebe osebe. Klienta poučimo o značilnostih kognitivno-vedenjske terapije in 
mu predstavimo kognitivni model depresije. KVT poudarja pomen izobraževanja v terapiji. V 
času celotne terapije poučujemo posameznika o značilnostih pristopa. 

Običajno je v tej fazi terapije večji poudarek na vedenjskih elementih pristopa. Cilj vedenj-
skih strategij je aktivacija klienta in angažiranje pri aktivnostih v okolju, ki postopno izboljšajo 
vedenje. Kliente učimo beleženja in planiranja aktivnosti, postopnega stopnjevanja aktivnosti 
v majhnih korakih, načrtovanja aktivnosti, ki zvišujejo zadovoljstvo, samonagrajevanja, večje 
asertivnosti, socialnih spretnost … 

 
Pogosto večjo pozornost posvečamo prekinjanju ruminacij in mučnega ukvarjanja z depre-

sivnimi mislimi. Kot učinkovita strategija se pokažejo različne tehnike preusmerjanja pozor-
nosti. Same po sebi ne prinesejo kognitivne spremembe, vendar zmanjšajo število depresivnih 
misli oziroma prekinejo depresivni miselni tok. V naslednjih fazah terapije sledi delo na kogni-
tivni restrukturaciji in alternativnih oblikah vedenja, saj lahko v nasprotnem primeru pride do 
izogibalnega vedenja.

Srednja faza terapije 

Ko je klient bolj aktiven in vključen v dogajanje v okolici, terapijo usmerimo v prepoznava-
nje kognitivnih shem in kognitivno restrukturacijo (Dobson, 2008: 18).

V sklopu kognitivno-vedenjskih strategij učimo kliente prepoznavanja, testiranja in spremi-
njanja negativnih avtomatskih misli. V osnovi je ta pristop izoblikoval Beck, drugi avtorji pa so 
ga pomembno razširili in dopolnili. To je področje, ki ga je kognitivna psihoterapija najbolj po-
drobno raziskala in izoblikovala različne načine dela. Proces poteka od identifikacije negativnih 
avtomatskih misli do spreminjanja in iskanja alternativnih načinov mišljenja. Poznamo različne 
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načine obravnave avtomatskih mislih– če so slednje nerealne, pogosto uporabimo kognitivno 
restrukturizacijo; če so nefunkcionalne, lahko uporabimo zaustavljanje misli, preusmerjanje …; 
če so realne in je pred osebo resna realna težava, lahko posameznika učimo načinov reševanja 
problemov, novih veščin … Običajno različne strategije kombiniramo. 

V tej fazi pogosto uporabljamo strategije, kot so: 

I. Identifikacija negativnih avtomatskih misli in disfunkcionalnih prepričanj, npr. strategi-
je, kot so opazovanje čustvenih sprememb med seanso, pripovedovanje konkretnega dogodka, 
dnevnik beleženja disfunkcionalnih misli, izpostavljanje idr.

PRIMER 8 – Identifikacija avtomatskih misli ob čustveni spremembi med seanso: Klientka 
opisuje dogodek, ko mora sama odpeljati hčer v šolo, iti v trgovino … Terapevt ob tem zazna 
čustveno spremembo: »Kaj vas je sedaj prešinilo, na kaj ste pomislili?« Klientka: »Za vse na 
svetu sem sama.« Terapevt: »Kaj občutite ob tem?« Klientka: »Žalost.«  

II. Modifikacija negativnih avtomatskih misli in disfunkcionalnih prepričanj, npr. strategije, 
kot so: ugotavljanje dokazov, videnje nasprotnih dokazov, beleženje miselnih distorzij in be-
leženje alternativna prepričanja, uporaba racionalnega odgovora, tehnika krožnega diagrama, 
tehnika kontinuuma idr.

PRIMER 9 – Terapevt: »Rekli ste, da ste za vse na svetu sami. Ali vam pri ničemer nihče 
ne pomaga?« Klientka: »No, včasih mi pomaga hči. Ja, ona me včasih podpira, partner ne.« 
(Iskanje nasprotnih dokazov.) Terapevt: »Če bi pomenilo 1 – da vam hči sploh ne stoji od strani, 
10 – da vam popolnoma, kje na tem kontinuumu jo doživljate v tem trenutku?« Klientka: »Nisem 
čisto prepričana, mislim, da med 7 in 8.« 

III. Vedenjski eksperiment in učenje novega vedenja. 

PRIMER 10 – Vedenjski eksperiment: S klientko narediva natančen dogovor, kako bo v na-
slednji situaciji, kjer bodo od nje zahtevali, da opravi nalogo, za katero meni, da ni njena, rekla 
»ne«. To se naredi sistematično v smislu vedenjskih strategij. V naslednji seansi analizirava, ali 
je nalogo zmogla, kako se je počutila … 

IV. Metode reševanja problemov. Cilj te metode ni le, da klient reši konkreten problem, 
temveč da se usposobi, da v prihodnje uspešno reši možne probleme. Nekateri ljudje enostavno 
nimajo veščin učinkovitega reševanja problemov (Pastirk, 2004: 23).

Zaključna faza terapije

V zaključni fazi terapije posvečamo posebno pozornost vmesnim in bazičnim prepričanjem 
ter različnim strategijam reševanja problemov. Klient naj bi generaliziral naučeno in bil sposo-
ben uporabiti strategije v obdobju po terapiji. Pomembno je, da klient izoblikuje lastno – novo 
konceptualizacijo.

Poznamo različne strategije, kot je npr. tehnika sestopa. (»Če bi bilo to res, kaj bi to za vas 
pomenilo?«) Tehnike sestopa ni smiselno uporabiti v začetnih terapevtskih fazah, tudi v zaključ-
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ni je potrebno dobro presoditi, kdaj in kako jo uporabimo.

PRIMER 11 – Poenostavljen primer tehnike sestopa: klientka izrazi avtomatsko misel: »Ve-
dno moram pomagati drugim.« Terapevt: »Če ne bi pomagali drugim, kaj bi to za vas pomeni-
lo?« Klientka: »Če ne pomagam drugim, bom gotovo izgubila nekoga, ki ga imam rada.« (Vme-
sno prepričanje.) Terapevt: »In če bi bilo to res, kaj bi to za vas pomenilo?« Klientka: »Verjetno, 
da nisem vredna, da me ne marajo.« (Bazično prepričanje) /joče/.

 
Dobsom (2008: 23) poudarja, da se je običajno smiselno usmeriti na obravnavo bazičnih pre-

pričanj, šele ko klient ni več klinično depresiven, v fazah izboljšanja depresivne motnje oziroma 
v solidnih remisijah. 

Klienta skušamo pripraviti tudi na možnost ponovitve depresivne epizode. Skupaj z njim 
izoblikujemo strategije, s katerimi si bo znal pomagati na različne načine tudi po zaključku 
terapije. Nekateri KVT-terapevti v prispodobi pravijo, da spodbujamo klienta, da postane sam 
svoj terapevt.

Kot pri vseh terapevtskih pristopih, je tudi tu pomemben kakovosten zaključek terapevtskega 
procesa – »dobro slovo«. Včasih se terapevt in klient ob zaključku odločita za postopno zmanjše-
vanje terapevtskih srečanj ali za določeno obliko spremljanja (npr. enkrat mesečno). 

Zaključek

Glede na razširjenost depresivnih motenj, Seligman jih je že leta 1975 imenoval »prehlad psi-
hiatrije«, in podatke o naraščanju depresivnih motenj je smiselno iskati različne oblike pomoči 
ljudem, ki imajo številne težave prav zaradi te motnje. Ena izmed kakovostnih možnosti pomoči 
je gotovo tudi kognitivno-vedenjska psihoterapija. 

Vedenjska paradigma se je v osnovi manj ukvarjala z depresijo, medtem ko sta nastanek in 
razvoj kognitivne psihoterapije tesno povezana prav s kognitivnim razumevanjem depresivnih 
motenj. Osnovni tradicionalni kognitivni model obravnave depresije je razvil A. T. Beck s sode-
lavci. Za razvoj kognitivno-vedenjske paradigme in razumevanje depresije znotraj te je njegovo 
delo izjemnega pomena, zato smo mu v članku namenili največ prostora. Danes se znotraj pri-
stopa oblikujejo novi modeli, ki Beckovo delo dopolnjujejo in širijo. 

Številne raziskave dokazujejo učinkovitost pristopa pri obravnavi depresivnih motenj ter 
opozarjajo na določene omejitve, kot na primer na pomen terapevtskih izkušenj pri hudih depre-
sivnih epizodah ali previdnost pri komorbidnosti depresivne in osebnostne motnje.

Vsekakor je kognitivno-vedenjska psihoterapija skozi terapevtsko prakso in znanstveno-raz-
iskovalno delo v zadnjih tridesetih letih našla svoj prostor v skoraj vseh ustanovah, ki se ukvar-
jajo s pomočjo depresivnim osebam, tako v svetovnem kot slovenskem prostoru. 

Naj zaključim z mislimi Melanie Fenell (2008: 174), ki pravi: »Kognitivni model je bil razvit 
za obravnavo depresivnih motenj, na tem področju je tudi največ raziskav. Toda model ni rele-
vanten le za depresivne motnje ali za druge razpoloženjske motnje klinične intenzitete. Miselne 
distorzije niso same po sebi abnormalne. Torej ne obstajajo kvalitativne razlike med miselnimi 
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procesi večine depresivnih oseb in tistimi, ki jim skušamo pomagati, temveč depresija poveličuje 
in intenzivira procese, ki so v vseh nas. Uvid v to dejstvo je pomemben za ustvarjanje enakovre-
dnega, sodelujočega odnos med terapevtom in klientom.«
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  Obravnava ljudi z mejno osebnostno 
motnjo v skupinski analizi

  Treatment of People with Borderline Personality  
   Disorder in Group Analysis

Povzetek

Pacienti z mejno osebnostno motnjo so za večino skupinskih terapevtov eni izmed zahtevnejših članov 
skupin, saj je z njimi težko vzpostaviti in vzdrževati terapevtsko delovno zvezo ter si s tem zagotoviti 

njihovo sodelovanje v obravnavi. Zaradi svojih značilnosti in osebnostne dinamike v skupino vnesejo ve-
liko intenzivnih čustev, ki sprožijo burne transferne in kontratransferne odzive pri ostalih članih skupine 
ter terapevtu. Zaradi tega je priporočljivo, da terapevti prilagodijo cilje in določene tehnike dela. S tem 
omogočijo boljšo obravnavo in sodelovanje pacientov z mejno osebnostno motnjo v skupini ter izboljšajo 
tudi terapevtsko delovanje skupine kot celote. 

Ključne besede: 
mejna osebnostna motnja, skupinska analiza, skupinska terapija.

Abstract

For most group therapists patients with borderline personality disorder represent one of the most dif-
ficult patients in a group, because of their difficulties in forming and maintaining a therapeutic work-

ing alliance and obtaining their cooperation in the treatment process. Because of their characteristics and 
personality dynamics they impact the group with intense emotions, which set in motion rich transference 
and counter-transference reactions in other members of the group and in the therapist. This is why it is 
recommended that therapists adapt treatment goals and working techniques, which enables better treatment 
and cooperation of the patients with borderline personality disorder and enhances the therapeutic value of 
the group as a whole.
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borderline personality disorder, group analysis, group therapy.
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Uvod

Ljudje z mejno osebnostno motnjo (MOM) spadajo med bolj problematične člane skupin, saj 
ima večina terapevtov zaradi njihove psihopatologije težave pri vzpostavljanju in vzdrževanju 
čustvenega stika z njimi (Rutan in Stone, 2001). V psihoterapiji težko razvijejo terapevtsko de-
lovno zvezo, kar lahko privede tudi do poskusov uničenja odnosa ali terapije (skupine). Pogosto 
ne vidijo svoje vloge pri nastalih težavah in njihovem vplivu na odnose z drugimi (Yalom in 
Leszcz, 2005). 

Psihodiagnostična in psihodinamična opredelitev

Pri MOM gre za hudo motnjo v osebnostnem funkcioniranju, za katero so značilni čustvena 
nestabilnost, motnje identitete, slabo obvladovanje impulzov in stalne težave v medosebnih od-
nosih (APA, 2000). So bolj dezorganizirani kot nevrotični pacienti in bolj integrirani kot psiho-
tični (Kernberg, 1984). Pogosto so pridružene tudi druge osebnostne motnje ali druge duševne 
motnje, kot so motnje razpoloženja, anksiozne motnje, odvisnost od psihoaktivnih substanc ali 
posttravmatska stresna motnja (Stone, 2005). Zanje je značilno tudi slabo socialno funkcionira-
nje ‒ večja brezposelnost, hitrejše menjavanje delovnih mest, samski stan in višja stopnja razvez. 
Okoli deset odstotkov jih življenje konča s samomorom (Bateman in Fonagy, 2004). 

Kernberg (1984) je raje kot o mejni osebnostni motnji govoril o širšem pojmu, in sicer mejni 
osebnostni strukturi, kamor se poleg mejne osebnostne motnje uvrščata tudi narcisistična in an-
tisocialna osebnostna motnja. Ne glede na poimenovanje je za te paciente značilen šibek jaz, ki 
slabše obvladuje impulze in čustvovanje. Zaradi tega hitro menjavajo svoje razpoloženje, imajo 
izbruhe besa ali depresivna stanja in se vpletejo v samopoškodovalno in samomorilno vedenje. 
Čustev ne zmorejo ustrezno razločevati, večino časa občutijo neznosno razpršeno napetost, ki jo 
težko ubesedijo. Njihov nadjaz je slabo integriran, največkrat je arhaičen in krut, zaradi česar so 
polni obsojanja in kaznovanja sebe in/ali drugih. Na področju objektnih odnosov niso do konca 
izpeljali procesov separacije in individualizacije, zato je močno prisoten razcep med dobrimi ter 
slabimi deli sebe in objektov, kar vodi do hitro menjajočega se nihanja med razvrednotenjem ter 
idealizacijo sebe in drugih. Razpeti so med strahom pred izgubo objekta po eni strani in strahom 
pred zlivanjem z objektom ter s tem izgubo lastne identitete po drugi. Poleg razcepa uporabljajo 
tudi druge primitivne obrambne mehanizme, kot so projekcija, projektivna identifikacija, zani-
kanje, idealizacija in razvrednotenje, kar samo še bolj utrjuje že tako prisoten notranji razcep. 
Ljudje z MOM imajo razpršeno identiteto, kar pomeni, da ne razpolagajo z integriranim koncep-
tom sebe ali drugih. Njihova doživljanja sebe in drugih so spremenljiva, zaradi česar se navzven 
velikokrat ne obnašajo smiselno ter imajo težave z oblikovanjem in doseganjem dolgoročnih 
ciljev (Albus, Bernard, Reddemann, Wöller in Kruse, 2005). 

Vključevanje pacientov z MOM v skupinsko obravnavo

Pacienti z MOM so včasih veljali za terapevtsko nedostopne, saj so pregloboko regresirali 
v nestrukturirani psihoterapevtski situaciji, ki je značilna za psihoanalizo (Gunderson, 2000). 
Kasneje se je razvila vrsta različnih, na dokazih temelječih pristopov k obravnavi te motnje 
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(Bateson in Fonagy, 2004; Linehan, 1993; Beck, Freeman in Davis, 2004; Smith, 1996; Young, 
Closko in Weishaar, 2006). Raziskav o učinkovitosti skupinske analize pri obravnavi pacientov 
z MOM primanjkuje, vendar so stališča in izkušnje skupinskih analitikov pozitivna in govorijo v 
prid obravnavi pacientov z MOM v skupinah, zlasti če imajo ti pacienti na razpolago dovolj časa 
(Klein in Bernard, 1994; Pines, 1994; Rutan in Stone 2001; Yalom in Leszcz, 2005).

Skupinska analiza je za paciente z MOM priporočljiva zaradi različnih razlogov. Pacienti z 
MOM pogosto do terapevta razvijejo negativne transferne reakcije, saj težko prenašajo intenziv-
nost in intimnost diadnega odnosa. Zaradi tega lahko zbežijo iz terapije ali s svojim vedenjem 
povzročijo zavrnitev terapevta. V skupini pa se transfer razprši med člane skupine, kar zmanjša 
negativna čustva do terapevta. Poleg tega se pacient v skupini lažje umakne in s tem uravnava 
intenziteto čustvene vpletenosti. Zelo pomemben vpliv ima socialni pritisk skupine, ki pomaga 
pacientom z MOM vzdrževati stik z realnostjo. Skupina jim je v oporo, kadar so preveč izolirani 
in potrebujejo skupinske interakcije. Priporočljiva je tudi, kadar je individualna terapija dosegla 
plato in so za napredovanje potrebne še druge medosebne interakcije (Rutan in Stone, 2001).

Kljub temu, da je skupinska analiza priporočljiva, intenzivna primitivna čustva in zelo po-
pačeno zaznavanje pacientov z MOM pomembno vplivajo na potek skupine. Ti pacienti se v 
terapiji težko angažirajo in verjetnost predčasnega zaključka je zelo visoka. Po treh mesecih 
individualne terapije je odstotek izpada iz terapije 34‒67 % in po šestih mesecih ostane v terapiji 
le 34‒57% pacientov (Rutan in Stone, 2001). 

Ko terapevt izbira paciente za skupino, nikoli ne more vedeti, kaj ga čaka. Ni neobičajno, 
da se posamezniki, ki imajo hudo psihopatologijo, dobro vključijo v skupino, medtem ko drugi, 
ki imajo »vsakodnevne« probleme, povzročijo resne težave pri oblikovanju in razvoju skupine. 
Pacienti z MOM so največkrat vključeni v heterogeno zunajbolnišnično skupino psihično bolje 
integriranih pacientov. V tem primeru skupina običajno lahko prenese enega ali morda dva člana 
z MOM, če pa jih je več, to vodi do zastojev ali celo razpada skupine. Terapevt mora upošte-
vati psihološke moči in šibkosti posameznih članov skupine. Če je v skupini nekaj zelo bolnih 
posameznikov, mora biti, da se bo skupina kot celota še vedno gibala proti višjim nivojem orga-
nizacije, dovolj potenciala za ozdravitev pri drugih članih skupine (Foulkes, 1983). Paciente z 
MOM lahko vključimo tudi v homogeno skupino pacientov z osebnostnimi motnjami, za katere 
v zadnjih letih naraščajo dokazi o učinkovitosti, zlasti za (dnevno) bolnišnično obravnavo (Ba-
teman in Fonagy, 2004). Priporočljiva je kombinacija skupinske analize z individualno psihote-
rapijo, pri čemer sta lahko skupinski analitik in psihoterapevt ista ali različna oseba. Če gre za 
dve različni osebi, je potrebna ‒ da ne pride do razcepa ‒ zelo dobra medsebojna komunikacija 
med psihoterapevtoma. Pri delu s pacienti z MOM je ugodno delo v terapevtskem paru, saj se 
na ta način breme kontratransfernih in transfernih reakcij porazdeli. Poleg tega je pacient soočen 
z dvema stabilnima objektoma, ki medsebojno sodelujeta, delo v paru pa omogoča tudi večje 
podoživljanje primarnih družinskih odnosov (Klein in Bernard, 1994).

Pacienti z MOM so med seboj zelo različni. Pri vključevanju teh pacientov v skupino mo-
ramo biti pozorni na to, da imajo vsaj minimalno sposobnost prenašanja frustracij ali kritike 
brez resnejših vedenjskih izpadov. Kernberg (1984) je med dejavnike primernosti pacienta za 
psihodinamično obravnavo naštel motiviranost, psihološki način razmišljanja in kapaciteto za 
introjekcijo. Pacient mora videti problem v sebi in si želeti spremembe. 
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Funkcioniranje ljudi z MOM v skupini ter odzivi skupine in terapevta 

Težave pacientov z MOM v medosebnih odnosih so vidne od trenutka, ko vstopijo v skupi-
no. Bojijo se bližine in intimnosti, zato se nezavedno branijo, da bi se pridružili skupini. Njihov 
odpor je najbolje viden pri kršenju skupinskih pravil (zamujanje, odsotnosti). Hitro se začnejo 
pritoževati, da so pogovori nepovezani z njihovimi težavami in da so se znašli na napačnem 
kraju. Po drugi strani lahko vstopijo v center pozornosti z vlogo skupinskega monopolista ali 
pomoč zavračajočega člana, s čimer vsaj malo zadovoljijo svoje ekshibicionistične potrebe. So-
vražnost, ki jo pri tem sprožijo, jim je domača in jim služi kot obramba pred še večjo nevarnostjo 
intimnosti. Zaradi tovrstnih vedenj se pogosto znajdejo v vlogi grešnega kozla. Pri dinamiki 
ljudi z MOM v skupini igrata najpomembnejšo vlogo prav separacijska tesnoba in strah pred 
zapustitvijo, ki sprožata primitivne obrambne mehanizme. Skupina nudi pacientom z MOM za-
vetje, kadar je njihov individualni terapevt odsoten, in sama po sebi postane stabilna entiteta. 
Ponavljajoče se izgube ob odhodih članov ob varni kontinuiteti skupine pomagajo pacientom, 
da se spoprimejo z občutki izgube. Ko pacienti z MOM razvijejo zaupanje v skupino, imajo 
velik vpliv na vzdrževanje njene stabilnosti, saj je njihova separacijska tesnoba tako visoka, da 
se trudijo zagotoviti kontinuirano prisotnost pomembnih ljudi v okolju in tako držijo skupino 
skupaj, pri čemer pogosto postanejo najbolj zvesti člani in karajo druge za njihovo odsotnost 
ali zamujanje. Pri pacientih z MOM je bolj pomembna vzpostavitev dobre terapevtske zveze 
kot pridobivanje uvidov. V individualni terapiji je terapevtska delovna zveza lahko odsotna, saj 
mnogi pacienti izgubijo svoj cilj, ker se tako zapletejo v odnos s terapevtom. V skupini pa jim za-
vezanost ostalih članov k njihovim ciljem služi kot zgled, da se vsakič znova vrnejo na začrtano 
pot. Njihovi vzorci odnosov so tudi v skupini skoraj vedno diadni – v komunikacijo se istočasno 
vključijo samo z eno osebo. Tretjo osebo odrivajo iz odnosa in pomemben napredek predstavlja 
kapaciteta, da dovolijo triangulacijo med ostalimi člani in je ne prekinjajo ter da so včasih morda 
tudi sami del tega (Rutan in Stone, 2001).

Pacienti z MOM uporabljajo primitivne obrambne mehanizme, njihova razpoloženje in ve-
denje sta izrazito spremenljiva. Nenadoma lahko vzrojijo in napadejo sočlane. Hitro se počutijo 
napadene in sprovocirane, slabo prepoznavajo in tolerirajo pravice drugih, neradi delijo z drugi-
mi osovraženega, a tako potrebnega terapevta, zelo težko se držijo pravil ali mej. Zaradi tega so 
člani skupine in terapevt pogosto v akutnem stresu (Pines, 1994). Ni neobičajno, da se terapevt 
veseli vodenja določene skupine in boji druge. Terapevt, ki nima nobenih težav pri individual-
nem delu s pacienti z MOM, bo pri skupinski terapiji pogosto občutil neugodje. Že samo število 
pacientov z MOM v skupini je lahko ogrožajoče. Skupine pacientov z MOM pogosto obtičijo na 
zgodnji stopnji razvoja. Pojavljajo se prehodni regresivni fenomeni, nepredvidljive spremembe 
na nivoju funkcioniranja in obilo predskupinskih fenomenov. Psihoterapevtski proces se razvija 
zelo počasi (Klein in Bernard, 1994). 

Tudi njihove transferne reakcije so silovite in spremenljive, zaradi česar je njihovo doživlja-
nje terapevta grobo popačeno. Na terapevta projicirajo slabo diferencirane predstave o sebi in 
drugih, doživljajo ga kot izključno dobrega ali slabega, hladnega, sadističnega. Zelo naporen je 
tudi njihov erotiziran transfer (Klein in Bernard, 1994). Hiter razvoj transfernih reakcij je lahko 
odziv na uporabljene tehnike obravnave ali njihovo doživljanje terapevtske situacije, ko se poču-
tijo ogrožene ali so negotovi. Zato jim moramo v skupini nuditi občutek varnosti in kontrole, kar 
zniža intenziteto transfernih odzivov. Priporočljiv je aktivnejši pristop, ki ne spodbuja regresije, 
tj. usmerjenost v tukaj in zdaj, večja strukturiranost situacije in jasnost terapevtskih postopkov. 
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Pacienti z MOM pri terapevtu hitro najdejo šibke točke, ki izvirajo iz nerazrešenih področji 
terapevtove osebnosti, in s tem pri njem vzbudijo intenzivne kontratransferne reakcije. Ker nji-
hove težave izvirajo večinoma iz predojdipskega obdobja, se to pri terapevtu pokaže v tipičnih 
kontratransfernih temah, kot so strah terapevta pred napadom ali poškodbo s strani pacienta in 
lastne želje ali strahovi pred izražanjem ali udejanjanjem nesprejemljive stopnje agresije do 
pacienta. Terapevta je lahko strah, da bi postal objekt pacientovih intenzivnih oralnih potreb in 
da bi bil v tem procesu »izsesan«, »požrt« in na koncu zavržen. Boji se lahko, da bi podlegel 
pacientovi norosti in primitivnim obrambam, posledica česar bi bila izguba lastnih meja in stika 
z realnostjo. Terapevt lahko doživlja pacientovo situacijo kot brezupno ali pa obratno čuti, da bo 
kljub neuspehu drugih terapevtov ravno on uspel rešiti ali celo pozdraviti pacienta ter da bo za 
to dobil priznanje in hvaležnost, ki ju zasluži (Klein in Bernard, 1994). Prave kontratransferne 
odzive je težko prepoznati, saj so nezavedni. Prepoznati jih je lahko v vedenjih, ki odstopajo 
od običajnega načina vodenja obravnave, kot so prilagajanje terapije pacientu, podaljševanje 
terapevtskih srečanj, zamujanje, pozabljanje pacientovega imena in podobno, kar je izraziteje v 
individualni terapiji, pojavi pa se tudi v skupinski. Včasih lahko terapevtu pomaga razmišljanje o 
članih skupine – katerega bi se najraje znebil ali najraje obdržal. Pacient z MOM lahko terapevta 
s svojima izsiljevanjem in samoškodovalnim vedenjem »potegne« v dejanja, ki so neterapevtska. 
Terapevt se mora upreti poskusom, da bi bil pacientu stalno na razpolago in da bi preveč zahteval 
od sebe, kajti na ta način pacientu omogoča, da ta z njim manipulira. Tak pacient v terapevtu po-
gosto vzbudi veliko jeze, kar je lahko opazno na terapevtovih obraznih izrazih ali tonu glasu. Če 
pacient terapevta s tem sooči, ta tega ne sme zanikati, ker bi s tem ponovili situacije v družini, ko 
so starši zanikali očitne stvari. Tak odziv zamaje terapevtsko delovno zvezo in oslabi pacientov 
stik z realnostjo. Pacienti z MOM so zelo dobri tudi v tem, da preko uporabe razcepa in močnih 
projektivnih procesov terapevta vedno znova potegnejo v odigravanje nasprotne vloge in s tem 
vzdržujejo svojo notranjo dramo. V takšnih situacijah je zelo težko zdržati agresijo in destruk-
tivne projekcije ter hkrati ohraniti stik z realnostjo in vzdrževati lastno diferenciacijo (Klein in 
Bernard, 1994). 

Pacienti z MOM so za skupino pogosto dragoceni. Ti pacienti imajo velik dostop do svojih 
čustev, nezavednih potreb, fantazij in strahov ter lahko sprostijo skupino in olajšajo terapevtsko 
delo, zlasti če v skupini prevladujejo shizoidni, inhibirani posamezniki. Seveda je to dvorezni 
meč – nekatere člane pretresejo intenzivni napadi besa in negativnost, kar lahko zavre tiste člane 
skupine, ki so doživeli zlorabo ali travmo (Yalom in Leszcz, 2005). 

Pri delu s pacienti z MOM je zelo priporočljiva supervizija, kjer ima terapevt priložnost 
raziskati kontratransferna doživljanja in dobiti potrebno podporo. Supervizija pomaga pri vzdr-
ževanju meja in preverjanju realnosti. 

Psihoterapevtske tehnike – posebnosti in prilagoditve

V skupinski analizi je poudarek predvsem na interakcijah v skupini »tukaj in zdaj«. Pacienti 
z MOM v skupini tako kot drugi odigrajo svoje notranje scenarije, ki jih iz skupine lahko posplo-
šimo na zunanje okolje (Gabbard, Beck in Holmes, 2005).

Pri obravnavi pacientov z MOM se pojavlja predvsem vprašanje morebitnih tehničnih prila-
goditev. Delno je odgovor povezan s sestavo skupine. Če pacienta z MOM vključimo v heteroge-
no skupino, kjer so drugi člani na višjem razvojnem nivoju, tehniko le minimalno spremenimo. V 
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homogeni skupini pacientov z MOM pa lahko tehniko bolj prilagodimo (Rutan in Stone, 2001). 

Pines (1994) pri obravnavi pacientov z MOM zagovarja bolj empatičen in ne tako konfron-
tirajoč stil. Terapevt naj se usmeri na pacientove osnovne potrebe, prizadetosti in travmatska 
doživetja. Pomembno je vzdržati in predelati močna čustva (angl. containment), empatično zr-
caliti dogajanje, postaviti jasne meje ter vztrajati v terapevtski drži. Terapevt mora biti pozoren 
na svojo komunikacijo in biti nekoliko aktivnejši kot pri nevrotičnih pacientih. Interpretaciji naj 
pridružiti še druga tehnična sredstva, kot so univerzalnost, konfrontacija ter usmerjanje pozorno-
sti na podobnosti in razlike med člani.

Ker mnogi pacienti z MOM ne prepoznajo vpliva svojega vedenja na druge, so lahko, ko do-
bijo povratne informacije, prizadeti in obrambno naravnani. Preko empatije z njihovo prizadeto-
stjo se terapevt z njimi lahko čustveno poveže, s čimer se okrepi tudi varnost v skupini (Rutan in 
Stone, 2001). Interpretacije se lahko uporablja na različne načine. Namesto da bi terapevt nepo-
sredno interpretiral vedenje pacienta z MOM, ponudi interpretacijo skupini. Terapevt, denimo, 
interpretira, da se človek odzove napadalno, kadar je prestrašen. Če bi bila tovrstna interpretacija 
umerjena na pacienta z MOM, bi jo ta zanikal. Če pa jo usmeri na bolj zdrave paciente, lahko 
pacient z MOM opazuje, kako drugi člani to sprejemajo in se glede na to spreminjajo. Tako dobi 
drugačno perspektivo in verjetnost, da se bo umaknil ali napadel, je manjša (Rutan in Stone, 
2001). Obratno imajo lahko interpretacije, namenjene pacientu z MOM, veliko večji vpliv na 
ostale člane skupine. Preko tega drugi postanejo bolj tolerantni in sprejemajoči do pacienta z 
MOM ter s tem spremenijo negativno skupinsko klimo. Z njimi lahko delijo svoje izkušnje in če 
imajo pacienti z MOM s sočlani manj intenzivne transferne odnose kot s terapevtom, jih lahko 
lažje sprejmejo. Pomembno je imeti v mislih tudi, da se vsi pacienti globoko v sebi trudijo biti v 
odnosih. Če to omenimo skupini, lahko člani do pacienta z MOM čutijo večjo empatijo (Rutan 
in Stone, 2001).

Pri obravnavi pacientov z MOM je umetnost uravnovešati njihove potrebe s skupino kot ce-
loto. Pacienti z MOM velikokrat neposredno sprašujejo terapevta in zahtevajo odgovor. Osnova 
za tako vedenje ima lahko več virov, na primer pacientov občutek, da mu to pripada, strah pred 
ignoriranjem, nizko frustracijsko toleranco ali željo po stiku. Če terapevt odgovori na vprašanje, 
lahko začasno potolaži pacienta z MOM, pri ostalih pacientih pa vzbudi zavist, ker je pacient 
z MOM dobil posebno pozornost. Če na vprašanje ne odgovori neposredno, zaščiti pacienta z 
MOM pred tekmovalnostjo s sorojenci, vendar pacienta preplavijo intenzivna čustva, ker njego-
ve potrebe niso bile izpolnjene. V takšni situaciji mora terapevt hitro oceniti razloge za neposre-
den odgovor na vprašanje in proti temu (Rutan in Stone, 2001). Terapevti so lahko do pacientov 
z MOM zaščitniški, saj so ti bolj ranljivi od ostalih pacientov v nevrotski skupini, kar vodi do 
ljubosumja in jeze pri ostalih članih. 

Terapevt mora biti pri pacientih z MOM velikokrat v vlogi posrednika. Pomiriti mora člane, 
ki so v konfliktu, in jim pokazati, da je lahko pot iz prepirov tudi konstruktivna, tj. da vsak član 
vidi, da ima delno prav in delno ne ter da to, kar drugi član trdi o njem, delno drži. Pri napadih in 
destruktivnosti je torej skrita vzajemnost, na katero mora terapevt pokazati. S tem dejanjem te-
rapevt kot nevpletena oseba dvigne nivo interakcije z destruktivnega diadnega na konstruktiven 
triadni nivo, saj zmore reflektirati situacijo (Pines, 1994). 

Pri obravnavi pacientov z MOM je zelo pomembno zrcaljenje. Benigno zrcaljenje je pomem-
ben del razvojnega procesa. Je selektiven in empatičen odziv, ki ga ena oseba nudi drugi, da se 
ta počuti razumljeno, sprejeto, oskrbljeno in potolaženo. Za Winnicotta (1971) psihoterapija v 
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svojem bistvu ni dajanje »pametnih« interpretacij, temveč v veliki meri dolgotrajno vračanje 
pacientu tega, kar je prinesel. Pacient neprestano prenaša na skupino svojo slabo samopodobo, 
da bi ji drugi oporekali. Terapevt ne more uiti dodelitvi vloge slabe matere, ki se je odzivala le 
na slabo v njenem otroku, ali pa se vloge obrnejo in pacient postane destruktiven, sovražen starš, 
ki terapevta podvrže občutkom ponižanja ter nemoči. Pacient napreduje, če terapevt te napade 
preživi in pacientu pokaže, kaj so njegove projekcije in kaj je realnost (Pines, 1994). 

Terapevt mora zdržati in predelati razcep ter intenzivne projekcije in se pacientu ne sme 
maščevati. Potrebno je veliko potrpežljivosti, naklonjene skrbi in pravičnosti, preden pacienti 
z MOM prepoznajo, da njihovemu notranjemu svetu dominirajo arhaične potrebe in da drugih 
ne upoštevajo kot ločene, samostojne osebe. Terapevt mora najprej pokazati drugim pacientom, 
zakaj se pacient z MOM vede na takšen način, sam pacient ta proces lahko razume šele precej 
kasneje (Pines, 1994). 

Včasih je skupini zelo težko zdržati regresijo pacientov z MOM in se nanje odzvati em-
patično ter zdržati in predelati primitivna čustva ter fantazije. V skupini slabše strukturiranih 
pacientov mora za to poskrbeti terapevt, razen če je v skupini slučajno kakšen pacient, ki bi bil 
temu kos (Pines, 1994).

Odnos pacientov z MOM do psihične realnosti je drugačen. Kar občutijo, je zanje resnica. 
Sočlani in terapevt se pogosto znajdejo v pacientovem fantazijskem svetu, ne da bi razumeli, kaj 
se dogaja. Pacient z MOM izgubo razumevanja doživi kot katastrofo in uravnavanje teh katastrof 
je bistvo zdravljenja. Pomembno je doživeti nerazumevanje, obup ter se potem pobrati ob soča-
sni podpori in skrbi skupine (Pines, 1994).

Pri pacientih z MOM dominirajo intenzivna (pogosto agresivna) čustva, njihova kapaciteta 
za toleriranje tesnobe je nizka in nimajo stabilnih notranjih struktur jaza. Vse to se kaže v iz-
jemnih težavah z omejitvami, mejami in obvladovanjem impulzov (Klein in Bernard, 1994). 
Njihov primarni način izražanja so dejanja in ne besede. Nekatera vedenjska odigravanja so oči-
tnejša in nevarnejša, kot so na primer samoškodovalno vedenje, nasprotovanje in provociranje 
drugih, vztrajno izpostavljanje tveganim situacijam, druga pa so subtilnejša, vendar nič manj 
moteča, kot so na primer kršenje skupinskih dogovorov z zamujanjem, izostajanjem od srečanj, 
zahteve po individualnih stikih in podobno. Kadar koli se ti fenomeni pojavijo, mora terapevt 
pacientu ponuditi manjkajoče funkcije jaza, kar pomeni postaviti ustrezne meje in omejitve za 
ohranitev varnosti brez sočasne odtegnitve pozornosti, kaznovanja, pretiranega nagrajevanja ali 
zapustitve pacienta, kar pa je težko doseči. Ko je na preizkušnji terapevtova empatija, je pogosta 
napačna uporaba podpore in konfrontacije. 

Vedeti moramo, da se pacienti z izbruhi jeze ravno tako bojijo svojih nevarnih impulzov 
kot njihovi soudeleženci v skupini ali terapevt. Strah jih je kaznovalnega odziva, ki bi ga lahko 
vzbudili v drugih. Prenašanje in predelava močnih čustev sta bistvena pri uravnavanju in kanali-
ziranju agresivnih ter drugih impulzov. Zelo pomembno je, da terapevt prepozna jezo in se z njo 
lahko spoprijema, ne glede na to, ali izvira znotraj ali zunaj njega. Umetnost dela s pacientovo 
jezo je povezana s terapevtovo kapaciteto, da se sooča z lastnim primitivnim besom (Tuttman, 
1994). Včasih je za pacienta dovolj, da smo le tiha priča agresivnosti, ne da bi nas preplavila te-
snoba ali maščevalnost. Skupina je kot prehodni objekt, ki prenese močna čustva, ki jih prinašajo 
pacienti. Ko ti ostanejo ob potencialno destruktivnih fenomenih nepoškodovani, postanejo bolje 
integrirani (Klein in Bernard, 1994). 

Obravnava ljudi z mejno osebnostno motnjo v skupinski analizi
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Zaključek

Obravnava pacientov z MOM v skupini je priporočljiva, vendar morajo terapevti upoštevati 
njihove značilnosti in temu primerno prilagoditi tehniko ter cilje dela. Aktivno je potrebno spod-
bujati zlasti vzpostavitev dobre terapevtske delovne zveze in s tem sodelovanje teh pacientov v 
obravnavi, šele v kasnejših fazah pride v poštev delo na njihovi notranji strukturi objektov in 
sebe.
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Eksistencialna anksioznost – pot k avtentičnosti

Existential Anxiety − the Journey towards Authenticity

Povzetek

Transakcijska analiza preko koncepta življenjskega scenarija razlaga, kako kot otroci že v zgodnjem 
obdobju oblikujemo najboljšo strategijo za preživetje v okolju, v katerem živimo. To strategijo skozi 

življenje ponavljamo, saj nam daje občutek predvidljivosti in varnosti. A to je cena, ki jo plačujemo v za-
meno za avtentičnost, avtonomnost in intimnost. Življenjski scenarij nas varuje tudi pred eksistencialno an-
ksioznostjo, ki jo v nas zbujajo danosti bivanja, kot so svoboda, izolacija, smiselnost, odgovornost in smrt. 
Soočanje z njo je vse prej kot prijetno, saj s seboj prinaša tudi prevzemanje tveganja, bolečino in trpljenje. 
Tovrstna anksioznost je pravzaprav del avtentičnega življenja, zato kot terapevti svojih klientov ne moremo 
zaščititi pred njo. Klientom lahko s svojo udeleženostjo v terapevtskem procesu kažemo, da je to nekaj, kar 
ljudje pač doživljamo, in nam ob tem ni prijetno. Lahko jim pomagamo, da odkrivajo pogum, prevzemajo 
odgovornost in postajajo osvobojeni – da izstopijo iz skripta. Pri tem igrata zelo pomembno vlogo tera-
pevtov referenčni okvir in njegova udeleženost v odnosu. Članek s pomočjo primerov prikazuje možnost 
integracije transakcijske analize in eksistencialne psihoterapije pri obravnavi tovrstne anksioznosti.

Ključne besede: 
transakcijska analiza, eksistencialna anksioznost, življenjski scenarij, avtentičnost, terapevtov referenčni 
okvir.

Abstract

By using one of its core concepts − the life script − Transactional Analysis explains how in our early 
childhood we form strategies which give us the best chances of survival in our environment. We con-

tinue to use these strategies throughout our lives, for they give us a sense of predictability and certainty. 
On the one hand, we pay the price for this by losing our authenticity, autonomy and intimacy. On the other 
hand, our life scripts protect us from existential anxiety, which we feel when we come in contact with such 
givens of existence as freedom, isolation, rationality, responsibility and death. Dealing with existential 
anxiety is anything but pleasant, for it involves taking risks, pain and suffering. Nevertheless, such anxi-
ety is part of an authentic life and as therapists we cannot protect our clients from it. By being involved in 
the therapeutic process, we show our clients that this is something all people have to experience, although 
nobody finds it pleasant. We can help our clients to discover the courage, to take responsibility and start 
their journey towards freedom − i.e. to step out from their script. This is where the therapist’s frame of refer-
ence and involvement in the therapeutic relationship plays a crucial role. In the following article I present 
several cases to illustrate how we can integrate transactional analysis and existential psychotherapy in the 
treatment of such anxiety.

Key words:
transactional analysis, existential anxiety, life script, authenticity, therapist’s frame of reference.
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Uvod

Pri študiju sociologije kulture sem se srečala z eksistencialnimi temami, ko sem preučevala 
različne kulture in njihov odnos do življenja, rojstva, smrti ter bivanja po njej. Arhitekturne 
dosežke, literarne in likovne mojstrovine ter družbene ureditve lahko razumemo tudi kot način 
boja z anksioznostjo, ki jo te teme prinašajo. V psihoterapiji so se me ta vprašanja prvič bolj 
dotaknila, ko sem v terapijo sprejela 75-letno klientko, ki je želela, da »razreši nekaj vprašanj o 
sebi in drugih, da bo pomirjena sama s seboj in z drugimi umrla«. Njena vprašanja o tem, kako 
želi biti pokopana, strah pred bolečino in samoto v času smrti, kako je pokopala svoja starša, 
kako jo bodo v spominu ohranili vnuki in kaj pride po smrti, so kazala na vse elemente skriptne-
ga sistema, ki je osrednja ideja transakcijske analize (v nadaljevanju TA). Zavedla sem se tudi 
svojega vprašanja, kako ji bom lahko v oporo pri reševanju teh vsebin, saj sem precej mlajša od 
nje in tudi sama doživljam določeno stopnjo tesnobe, ko npr. pomislim, kaj prinašata smrt ali 
izolacija od drugih ljudi. 

Da te vsebine lahko postanejo del TA-terapevtskega procesa, sem po naključju odkrila ob 
branju knjige Irvina Yaloma Love's Executionar (1989), ki govori o pristopu h klientom preko 
t. i. eksistencialne psihoterapije (v nadaljevanju EP). Glavna načela EP so bila podrobneje že 
predstavljena v Kairosu (glej Kuzmanić, 2008), kjer je bilo poudarjeno, da je EP v slovenskem 
prostoru še dokaj neznana, da pa bi bile lahko terapevtske dimenzije EP integrirane v druge psi-
hoterapevtske pristope. Yalom tako v enem od svojih intervjujev pravi: »Eksistencialne terapije 
ne izvajaš kot samostojne, ločene terapije: običajno svoj pristop oblikuješ z vsebinami, kot je 
smrt, od česar pa mnogi terapevti raje pogledajo stran« (Yalom, 1992 ). 

Na povezavo med TA in eksistencialno fenomenologijo kaže Nuttall: »Eksistencialna feno-
menologija skuša karakterizirati naravo človekove izkušnje sveta in njega samega. Transakcij-
ska analiza omogoča lahko razumljiv in dostopen okvir za opisovanje ter raziskovanje značaja 
človekove eksistence, tako na posameznikovem nivoju kot na nivoju Biti v splošnem« (Nuttall, 
2006: 241). 

Članek prikazuje, kako sama te vsebine integriram v TA-psihoterapevtski proces, saj če sle-
dimo eksistencializmu v smislu avtentičnosti, potem naj bi vsak terapevt našel svoj pristop k tem 
vsebinam. Poudarja tudi, da terapevtski odnos soustvarjata oba, terapevt in klient, in potemta-
kem je terapevtov odnos do teh tem ključnega pomena, da se klienti z njimi lahko soočijo.

Transakcijska analiza in eksistencialna psihoterapija ter aktivna udeležba te-
rapevta v odnosu 

Osnovna filozofija transakcijske analize izhaja iz filozofskih predpostavk, da so ljudje v redu, 
da ima vsakdo kapaciteto za razmišljanje, da ljudje odločajo o svoji usodi in da se te odločitve 
lahko spreminjajo. Metoda dogovora med terapevtom in klientom omogoča, da sta oba udeleže-
na odgovorna za spremembo, ki jo klient želi doseči. Pri tem pomaga tudi odprta komunikacija, 
preko katere terapevt vabi klienta k avtonomnosti, avtentičnosti in spontanosti (Stewart in Joi-
nes, 1987). 

BarbaraREPINC



109

Za eksistencialno psihoterapijo je značilno, da spodbuja posameznike k avtentičnemu življe-
nju in da so aktivno udeleženi v odnose, s tem da cenijo in sprejemajo svojo človeško naravo 
tako, kot je. Ker vsak posameznik razume svet na podlagi lastnega pogleda nanj, je razumevanje 
klientovega sveta s strani terapevta mogoče samo skozi aktivno udeležbo terapevta v odnosu s 
klientom. Pomembna je empatična, emocionalna izmenjava obeh udeleženih. Na tak način se 
klient bolje zaveda, kaj se dogaja v odnosu v sedanjosti (tako pozitivno kot negativno). Posledič-
no bolje razume odnose v preteklosti in lažje definira svoje cilje, interese ter vrednote. Različna 
svetova klienta in terapevta sta torej pomembna za uspešno terapijo. Terapevt naj bi se zato v 
terapevtski odnos podal na podlagi fenomenološke redukcije, torej s čim manjšim predpostavlja-
njem, kaj je s klientom, pač pa s pozornim povpraševanjem, preko katerega odkriva njegov svet. 
Pri tem daje pozornost na vsako vedenje, ki ga opaža pri klientu v sedanjosti, uporablja besede, 
ki so del besednjaka klienta, in povprašuje tudi o njegovi zgodovini (Lieberman in Havens, 
2002). 

Eksistencialna psihoterapija in danosti bivanja

Eksistencialna psihoterapija izhaja iz prepričanja, da znotraj posameznika obstajajo sile, ki 
se nahajajo na različnih nivojih zavedanja in se kažejo v vedenju, emocijah in mislih. Vsebina 
teh sil, strahov in motivov se kaže v dinamičnem konfliktu, ki se pojavi ob posameznikovi kon-
frontaciji z danostmi bivanja [angl. givens of existence], kot so smrt, odgovornost, eksistenca, 
svoboda, izolacija, emocije in izkušnje (Hoffman, 2004), utelešenje, čas ter prostor (Heiller in 
Sills, 2010). 

V nadaljevanju navajam danosti, ki se jih najpogosteje omenja (Yalom, 1980), in sicer zlasti 
v kontekstu odnosa posameznika z drugimi (Heiller in Sills, 2010), saj se na tak način odražajo 
tukaj in zdaj v terapevtskem odnosu: 

Svoboda – če izhajamo iz prepričanja, da je posameznik popolnoma odgovoren za svoje 
življenje, za odločitve, potemtakem pod to svobodo ni ničesar, ni nobenega temelja. Konflikt 
tako nastaja med tem, da pod nami ni ničesar, in med našo željo biti prizemljen in strukturiran. 
Svoboda je po eni strani temelj kreativnosti, po drugi strani pa nimamo nobenega zagotovila, 
da je naša izbira prava. Da se izognemo tej negotovosti ob sprejemanju odločitev, pogosto te 
odločitve raje prepustimo drugim.

Izolacija – tudi če smo ob nekom, čutimo, da je med nama prostor, da smo mi eno sami s 
seboj in ne z njim. Konflikt nastaja zaradi napetosti med našim zavedanjem naše izolacije, našo 
željo po individualnosti in našo željo po kontaktu, zaščiti ter našo željo biti del celote.

Smiselnost – na podlagi zgoraj omenjenih danosti se posameznik lahko vpraša: Če moramo 
umreti, če mi soustvarjamo ta svoj svet, če je vsak od nas sam v tem svetu – kakšen smisel ima 
potem življenje? In če smo pravzaprav vrženi v ta svet, ne da bi lahko na to kaj vplivali, zakaj 
živimo? Kako naj živimo? Pojavi se dilema bitja, ki išče pomen, ki pa je hkrati vrženo v uni-
verzum, ki nima pomena. Zato si pogosto naložimo veliko nalog, saj se nam tako ni potrebno 
spraševati o smiselnosti življenja. 
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Smrt je označena kot najbolj ultimativna skrb, saj ji ne moremo pobegniti, zato povzroča 
smrtno grozo. Glavni eksistencialni konflikt v posamezniku nastaja zaradi napetosti med zave-
danjem o neizogibnosti smrti in željo po še vedno biti, obstajati. Težko si je namreč predstavljati 
svet brez nas v njem, a kljub temu vemo, da bomo nekega dne umrli. 

V članku ločim med strahom pred smrtjo in anksioznostjo smrti. Kadar govorim o strahu 
pred smrtjo, povezujem vprašanja, stiske, ki jih posameznik doživlja ob misli na smrt, s konkre-
tnimi situacijami in vzroki. Ali kot pravi Milivojević (2008: 530): »Strah pred smrtjo je eden naj-
bolj naravnih človeških strahov in je normalno čustvo, ki ga oseba doživi takrat, ko se znajde v 
situaciji, v kateri je ogroženo njeno življenje, ali ko pomisli, da bi se ji to lahko zgodilo.« Pojem 
anksioznost smrti uporabim, ko govorim o posameznikovi stiski, ki jo povzroča misel na smrt s 
svojo nepredvidljivo naravo, s tem da ne vemo, kdaj pride, kakšna bo, kaj bo po njej. Ločimo jih 
lahko tudi na način, kot ga ponuja Kierkegaard (1844/1981), in sicer, da gre pri strahu za strah 
pred »Nekaj« [angl. something], pri anksioznosti pa za strah pred »Nič« [angl. nothing].

Najpogostejši strahovi ljudi pred smrtjo so povezani z razmišljanji o tem, kako bo njihova 
smrt vplivala na sorodnike, na skrbi, povezane s potekom smrti, na možnost življenja po smrti 
(Yalom, 1980). Moji klienti tako navajajo: »Ne želim še umreti – da bi vsaj toliko še živela, da 
moj (sin) zraste!«, »Ko sem odraščala, nisem bila prav prijazna do drugih, in to se bo verjetno 
odražalo v mojem življenju po smrti!«, »Ko pride, naj pride hitro, saj se najbolj bojim, da bi bil 
leta prikovan na posteljo, povsem odvisen od drugih!«. Vse to so razmišljanja, povezana z »Ne-
kaj«. Smrt povzroča anksioznost, ker bomo, ko bo nastopila, izgubili sebe in postali Nič. Ker pa 
se proti Nič ne moremo boriti niti ga ne moremo razumeti, ga postaviti v čas in prostor ter se z 
njim soočiti, imamo še več občutkov nemoči. Zato ta Nič spremenimo v Nekaj, in naša anksio-
znost postane strah, proti kateremu lahko preventivno ukrepamo. V nadaljevanju si bomo preko 
koncepta transakcijske analize, življenjskega scenarija, pogledali, kako nam služi kot zaščita 
pred tovrstno anksioznostjo.

Življenjski scenarij kot obramba pred eksistencialno tesnobo

Življenjski scenarij [angl. Life script] je eden glavnih konceptov transakcijske analize, ki se 
prav tako dotika danosti bivanja. Eric Berne ga opiše: »Skript je to, kar oseba načrtuje v svojem 
otroštvu, in življenjski potek je tisto, kar se v resnici zgodi. Življenjski potek je determiniran z 
geni, starševskim ozadjem in zunanjimi okoliščinami« (Berne, 1972: 53). Med zunanje okolišči-
ne šteje tudi »zunanje sile, ki jih še vedno imenujemo Usoda« (prav tam: 56). Pisanje scenarija 
se začne že ob rojstvu, nastaja, kadar se okolje ne odziva na otrokove potrebe ali jih neustrezno 
obravnava, kar v otroku povzroča napetost. Napetost reši na način, da na podlagi izkušenj, ki 
jih je dobil, sprejme določene odločitve, zaključke ali reakcije, ki so v danem trenutku najboljše 
za njegovo preživetje. Pri tem imajo velik vpliv starši, ki otroku dajejo verbalna in neverbalna 
sporočila, na podlagi katerih on sam oblikuje zaključke o sebi, drugih in svetu (Stewart in Joines, 
1987). Vedenje staršev je že samo po sebi odraz njihovega odnosa do eksistencialne anksioznosti 
– ali se ji upirajo ali jo sprejmejo. Na tak način se odnos do eksistencialnih tem in anksioznost, 
povezana z njimi, lahko prenašata iz generacije v generacijo (Heiller in Sills, 2010). Posame-
znik tako v nadaljevanju življenja izbira nezavedne vzorce, ki so se mu v preteklosti izkazali za 
edine prave, življenjski scenarij se utrjuje, potrebe in čustva osebe pa ostajajo potlačene. Oseba 
ima ob tem občutek navidezne varnosti, vendar ne more biti spontana, fleksibilna in samostojna 
(Stewart in Joines, 1987).
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Slika 1. Eksistencialno razumevanje skripta in iger (Heiller in Sills, 2010)

Heiller in Sills (2010) menita, da je skript odgovor prav na nesprejemljive eksistencialne 
danosti, vendar ni vedno negativen in omejujoč. Skript lahko razumemo tudi kot dragoceno pod-
porno strukturo iz našega otroštva (English, 2010), kot naš »mehanizem oblikovanja smisla«, ki 
nam daje razloge, zakaj smo mi in drugi taki, kot smo, in se nam pomaga zaščititi pred občutki 
nemoči, ki jih prinašajo te eksistencialne danosti (Widdowson, 2010). Skript nas tolaži in nam 
daje občutek, da vemo, po kateri poti v življenju iti. Če bi se neprestano zavedali danosti bivanja, 
bi nas to preveč preplavljalo (Heiller in Sills, 2010).

Življenjski scenarij sistematično prikažemo s pomočjo skriptnega sistema, ki nam pokaže, 
kako posameznik vsakodnevno živi ta skript. Prikaz skriptnega sistema (glej sliko 2) sva v tera-
pevtskem procesu naredili z 38-letno klientko Patricijo, ki je zaradi nasilja s strani njenega moža 
prišla v terapijo pred tremi leti. Preko terapije je sprva želela dobiti dovolj moči, da si bo poiskala 
službo, najela svoje stanovanje ter zaščitila sebe in otroka pred nasiljem. Kasneje sva naredili 
dogovor o nadaljevanju terapije v smislu izstopa iz skripta (težnja k avtonomiji). Iz zapisa skrip-
tnega sistema lahko vidimo, kako trenutne življenjske situacije pri njej prikličejo spomine iz 
preteklosti, ob katerih se njena skriptna prepričanja o sebi, drugih in življenju utrdijo. Iz preteklih 
dogodkov lahko sklepamo, da je bila zelo zgodaj izpostavljena srečanju s smrtjo (hospitalizacija, 
smrt očeta), odkrivali sva tudi transgeneracijski prenos spopadanja z eksistencialno anskiozno-
stjo (depresija v družini, samomorilnost, spolno nasilje). V tem krogu izbira določena vedenja, 
ki so se ji v preteklosti izkazala za ustrezna, a ob tem se vsakič znova potlačijo nekatere njene 
potrebe in čustva ter dodatno utrjujejo njene fantazije. 
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Slika 2. Reketni/skriptni sistem (Erskine in Zalcman, 1979; Erskine in Moursund, 
1988/1998; Moursund in Erskine, 2004; Erskine in Trautmann, 1993/1997; O’Reilly - 
Knapp in Erskine, 2009)

Vidimo, da gre za sistem, ki krepi samega sebe in onemogoča, da bi posameznik zaživel 
avtentično, hkrati mu nudi tudi zaščito pred vsakodnevno eksistencialno tesnobo. Zapišemo ga 
lahko skupaj s klientom, kar obema – terapevtu in klientu – omogoča, da vidita, kje so možni 
izstopi iz njega. Na tak način lahko sledimo tudi eksistencialni psihoterapiji, ki zavrača posta-
vljanje diagnoz, saj gre tu le za prikaz posameznikove vsakodnevne življenjske zgodbe.

Obravnava eksistencialnih tem v integrativni, relacijski transakcijski psihote-
rapiji

V terapevtskem procesu imamo na voljo več možnosti, ko se te teme pojavijo. Glede na to, 
da terapevtski proces soustvarja tudi terapevt, je mnogokrat od njegovega referenčnega okvira 
odvisno, kakšno mesto bodo te teme zavzele v terapiji (Heiller in Sills, 2010; Yalom, 2002). 
Terapevt in klient sta tako lahko za kratek čas budna, potem pa rečeta: No, to je pač življenje! 
Lotiva se področja, kjer lahko kaj narediva! Spet drugič se lahko terapevti teh vprašanj zavedajo, 
a jih ignorirajo, češ da imajo klienti že dovolj drugih vsakodnevnih skrbi. Običajno se izkaže, da 
je konfrontacija s temi temami sicer boleča, a hkrati zelo ozdravljujoča (Yalom, 1980).
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Prikazani skriptni sistem nam lahko služi kot pomembno orodje, preko katerega klienta 
spodbujamo k avtonomnosti. Z njim lahko iščemo pozitivne pretekle ali sedanje dogodke, ga 
spodbujamo k drugačnemu vedenju, učimo sproščanja, izražanja potlačenih čustev ali omogo-
čamo situacije, kjer bodo njegove potlačene potrebe prepoznane. Pri tem uporabljamo metode 
in tehnike, ki nam jih ponuja naš osnovni terapevtski pristop. Ko bo klient začutil, da je njegovo 
življenje polno in kot tako vredno življenja, bo to velika protiutež eksistenčni anksioznosti ter 
jo bo lažje sprejel. 

Anksioznost, povezano z eksistencialnimi vsebinami, lahko uvrstimo med avtentična čustva 
(English, 1972) in je potem drugačna od ostalih vrst anksioznosti, ki jih klienti prinašajo v tera-
pijo. Terapevt namreč take anksioznosti ne želi odstraniti, pač pa spodbuja lažje prilaganje nanjo, 
saj je tovrstna anksioznost produkt avtentičnega, avtonomnega življenja. Psihoterapija lahko 
klientu pomaga, da odkriva pogum, prevzema odgovornost in postaja osvobojen – izstopa iz 
skripta. Ta pogum vključuje tudi prevzemanje tveganja in bolečine. Klientov ne moremo zavaro-
vati pred tveganjem in negotovimi situacijami, pač pa jim pomagamo, da se soočijo z realnostjo 
(Tyrangiel, 2010). 

Pri klientki Patriciji (glej sliko 2) se je po treh letih terapije pričel proces žalovanja za oče-
tom, kar je s seboj prineslo močne občutke neugodja, saj sva se pogosto dotaknili teme smrti. 
To neugodje je že zmogla prenesti, po tolikšnem času vključenosti v terapevtski proces tudi ni 
več potrebovala obrambe v smislu vsemogočnega drugega, ki bo poskrbel zanjo (prej so bili to 
partnerji, droga in religija). Vse manj je poročala o občutkih nemoči, ki so jo v preteklosti do-
besedno ohromili, kadar koli je prišla v stik s smrtjo (nesreča na cesti, branje črne kronike, smrt 
daljnega sorodnika …).

Pri klientih, ki imajo dovolj močno Odraslo ego stanje, vsakodnevne situacije, ki so povezane 
s spremembami, nudijo možnost za pogovor o njihovem odnosu do danosti bivanja: nov partner, 
zapuščanje (ljudi, navad, predmetov), bolezen, nova služba, začetek gradnje hiše, odločitev za 
otroka, misel na družino, upokojitev … Ko terapevt opazuje klientove odzive na take situacije, 
se sooča s primarno anksioznostjo, ki je tukaj in zdaj. Klientovi simptomi so odgovor na anksio-
znost, ki trenutno grozi, in ne odgovor na travmo ali stres iz preteklosti. 

V nadaljevanju predstavljam dva transkripta, iz katerih lahko vidimo, kako terapevt odstira 
skriptni sistem ter s svojo udeleženostjo in povpraševanjem vabi klienta, da izstopi iz njega. 
Vidimo tudi, kako se posamezniki ograjujejo pred anksioznostjo, ki jo prinašajo danosti bivanja.

Primer 1: 39-letni klient Andrej se v novi zvezi, ki traja tri mesece, ne počuti več dobro in 
razmišlja, da bi jo prekinil, čeprav sam pri sebi ne najde tehtnega razloga za prekinitev. Odgovor, 
zakaj se mu take zgodbe ponavljajo, išče v terapiji, transkript je iz šestega srečanja:

Andrej 1: Veš, ko sva zadnjič z Mojco opazovala otroke na igrišču, sva se pogovarjala, kako 
se oni ne obremenjujo z ničemer. Kar si zaželijo, začnejo delati. Nič ne razmišljajo in ne kom-
plicirajo kot mi.

T 1: Ko boš enkrat star, kako boš vedel, da si v življenju dosegel cilj? Kako si boš pri osem-
desetih rekel: Ej, to je tisto, kar sem si želel?

Andrej 2: Mogoče imeti potomca, čeprav si ... Zagotovo je ena izmed želja, da se ne postaram 
sam. Imeti otroke, pa ne da bi zame skrbeli, ampak da bi jim bilo mar zame. Šel bi v dom za 
upokojence, ker je tam družba. Zakaj bi se doma »matral«? Upam, da bi bil dom v naravi. Želel 
bi si, da pridejo otroci k meni, ni treba vsak dan, vsak teden, ampak takrat ko pa, da me kam 
odpeljejo, samo toliko, da nisi tisti »zadnji« – da se počutiš del vrste.
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T 2: Ali je kje v tej sliki tudi kdo, s katerim bi se želel postarati?
Andrej 3: (tišina) … Tako neprijetna misel – izgubiti tega. Veliko lažje bi bilo, da jaz prej 

umrem, ampak star 105 let – da me nekdo preživi. Da, malo me je strah take izgube … (solze). 
T 3: (potiho) Kaj se sedaj dogaja, Andrej?
Andrej 4: Malo imam »cmoka«. 
T 4: Lahko samo zapreš oči in ostaneš s tem, kar je. V redu je vse, kar pride … In se samo 

zavedaj, kaj je prišlo … (tišina) ... (potiho) Kaj si dobil?
Andrej 5: (solze, zatem nasmeh, globok izdih) … Po eni strani en tak občutek, ne da bi si 

želel … Ampak, enostavneje bi bilo, če bi se sam postaral.
T 5: (potiho) Če nekoga izgubim …?
Andrej 6: Boli, da (solze).
T 6: In na nek način je prihranjene kar nekaj bolečine, če se na nikogar ne navežeš … (potiho, 

tišina).
Andrej 7: (tišina) Verjetno pa je s tem povezan tudi ta stalen strah ..., to stalno bežanje ..., ta 

strah pred bolečino.

Andreja sem povabila, da ostane s tem strahom. Začutil je, da je v njem že dolgo, in ko si 
pusti biti srečen, postane strah manjši. Po tem srečanju je doma sprejel odločitev, da se prepusti 
novi partnerski zvezi in vidi, kako se bo odvijala. Ob tem sem se kot terapevtka zavedala, da je 
lahko Andrej poleg partnerske zveze pričel čutiti nelagodje tudi zaradi nastajajočega odnosa z 
menoj. Uvid, do katerega je Andrej prišel v tem srečanju, mi je omogočal, da sem to v naslednjih 
srečanjih prenesla tudi na področje najinega odnosa (npr. ko je Andrej želel prihajati samo še na 
štirinajst dni).

Primer  2: 27-letna klientka Maja, ki pride po enomesečni hospitalizaciji zaradi depresije 
ponovno na terapevtsko srečanje, 44. po vrsti:

Maja 1: Sestra mi je zadnjič rekla, da ko sem bila bolna, sem se odrezala čisto od celega 
sveta, sedaj sem pa kot klop.

T 1: Kako si se počutila, ko si to slišala?
Maja 2: Nisem vedela, da sem tudi njih odrezala. Mislila sem, da sem samo Petra (fanta).
T 2: Kakšno sporočilo si slišala?
Maja 3: Da ne znam biti normalna, ampak sem vse drugo (smeh).
T 3: (tišina, samo ostajam z njo)
Maja 4: Da sem jih prizadela … Da sem takrat vse prizadela (tiho).
T 4: (tišina) … Maja, če ti ne prideš k meni – ali jaz nimam možnosti priti k tebi?
Maja 5: Ne, če se jaz odločim, da ne (se zasmeji). Mislim … Tako ... Znam prizadeti – prej 

ali slej bo šel človek stran.
T 5: Tudi jaz?
Maja 6: Vsak, tudi ti. Saj vem, da boš šla, ko bo konec terapije, ampak to bo drugače kot 

odrivanje.
T 6: Kaj bi morala narediti, da bi me toliko prizadela, da bi šla stran?
Maja 7: Tebe težko ... mislim težko? Da se. Pač, tako kot ko se včasih uprem, ko kaj hočeš od 

mene, da naredim, povem. Pač, vztrajati se da v nedogled.
T 7: Tako, kot si se zadnjič uprla meni?
Maja 8: Da, ampak to ... To ni nič. Lahko se konstantno upiram, poznam vztrajnost in sem 

v tem dobra. Šla bi tako daleč, da bi mi predlagala, da grem h kateremu drugemu terapevtu, ker 
mi pač ne moreš pomagati. Ne vem, ali bi ti to rekla – pač da bi mogoče rekla, da bi mi kdo drug 
bolj ustrezal.

T 8: (tišina) … Kakšno potrditev bi ti ob tem dobila?
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Maja 9: Da obvladam.
T 9: Hmm.
Maja 10: Da. (tišina) Želje imam tudi na drugi strani, vendar se jih bojim.
T 10: Na drugi strani?
Maja 11: Želim si, da mi ljudje pridejo blizu … Želim si bližine (tiho).

Z Majo sva v nadaljevanju terapevtskega procesa vse lažje odkrivali anksioznost, ki jo pri-
naša naše bivanje v svetu z drugimi, in iskali možnosti, da kljub negotovosti, ki ga odnosi pri-
našajo, vstopa vanje. Ob tem sva pogosto odpirali tudi vprašanja o najinem odnosu – njen strah, 
da ji bom preveč »zlezla« pod kožo, njena želja, da bi me imela samo zase, da ne bi bilo drugih 
klientov. Naslavljali sva tudi polje smrti, ki jo je občasno videla kot možnost izhoda iz tega ži-
vljenja, četudi jo je strašila, saj ni vedela, kaj pride po njej:

Maja 1: Pri nas doma so vedno govorili, da po smrti ni ničesar! (zgroženo) Ko te ni, te ni! 
T 1: Kako grozen občutek za majhnega otroka.
Maja 2: Da, kar ničesar ni! S tem so kar zaključili, ko sem jih kaj spraševala.

Iz tega transkripta je razvidno, da Maja v času otroštva ni zmogla razviti obrambe pred an-
ksioznostjo smrti, zato je bila z njo stalno preplavljena. Pogovarjali sva se o stvareh, vezanih na 
smrt, na katere imamo lahko nek vpliv (želja, kako naj zgleda pogreb, kako biti pokopan). Ko 
je doma s svojo materjo podelila, kaj sva se pogovarjali, je mati označila to kot »morbidno«, a 
Maja je bila zelo ponosna nase. Povedala je, da ji je zelo jasno izrazila, kako želi biti pokopana, 
in bila pri tem preseneča nad svojo močjo. Kot da je na ta način dobila nekaj kontrole nad smrtjo. 
Ta srečanja so potekala slabo leto nazaj, Maja sedaj išče nove odnose, prevzema tveganje, da 
kakšen odnos ne bo uspel in da lahko prinese bolečino. V terapevtskem procesu lažje govori o 
svojih izkušnjah s smrtjo, samomor ji ne predstavlja več izhoda iz težkih trenutkov.

Smrt, kot najbolj ultimativna danost bivanja, je torej tema, ki jo lahko vključimo v terapev-
tski proces na način, kot je prikazan pri delu z Majo. Zajema številna dodatna vprašanja, kot so 
primeren čas, stabilnost klienta, zapiranje zasilnih izhodov [angl. escape hatces], etičnost, polje 
duhovnosti in religije. Za ta članek, ki skuša orisati integracijo eksistencialne psihoterapije in 
transakcijske analize, bi bila razčlenitev teh vprašanj preobširna, naj pa ponovno poudarim, da je 
tudi tu zopet pomembno, kje v referenčnem okviru terapevta se nahaja smrt.

Za vse eksistencialne teme je pomembno, da jih ovrednotimo in skušamo razumeti klientove 
izkušnje z njegove perspektive [I-Thou relationship], kar nam omogočajo predvsem empatične 
transakcije (Clark, 1991). Kot dodatno pomoč klientu pri sprejemanju anksioznosti, ki jo pri-
našajo eksistencialne teme, vidim tudi čuječnost [angl. mindfulness] – nekritično, sprejemajoče 
zavedanje tega, kar doživljamo v sedanjem trenutku (Černetič, 2005; Žvelc, 2010). Kako lahko 
čuječnost uporabimo v terapevtskem procesu, je razvidno iz zgoraj navedenega transkripta s 
klientom Andrejem:

T: Lahko samo zapreš oči in ostaneš s tem, kar je. V redu je vse, kar pride … In se samo 
zavedaj, kaj je prišlo (tišina) … (potiho) Kaj si dobil? 

Na tak način klient stopa v kontakt s samim seboj, sprejema odgovornost za svoje življenje 
oziroma živi avtentično življenje.
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Zaključek

Vsebine eksistencialne psihoterapije omogočajo, da se dotaknemo klientovih in naših lastnih 
vsebin, od katerih se pogosto ograjujemo, saj s seboj običajno prinašajo negotovost. Odziv na te 
vsebine nam lahko pomaga videti posameznikovo dinamiko v boju proti tem občutkom, kar nam 
omogoča boljše načrtovanje terapije v smislu izstopa iz skripta. Pri tem se moramo zavedati, da 
je eksistencialna psihoterapija paradigma, ki je uporabna za nekatere kliente, ne za vse, in da je 
uporabljena s strani nekaterih terapevtov, ne vseh. Prav tako eksistencialna psihoterapija ne more 
razložiti vseh dinamik, je pa dobrodošla v kombinaciji z drugimi pristopi. In če sledimo eksisten-
cializmu v smislu avtentičnosti, potem naj bi vsak terapevt našel svoj pristop k tem vsebinam. 

Običajno teh tem ne naslavljamo v kratkotrajnih terapijah, lahko nam samo pomagajo pri 
našem razmišljanju o klientovi dinamiki. Zlasti jih ne načenjamo, kadar klient želi samo do-
ločeno vedenjsko spremembo in ne izraža želje po bolj poglobljenem delu na sebi. Tudi v dol-
gotrajnejših terapijah so eksistencialne teme redko očitne, saj se ne moremo zadovoljiti zgolj z 
odgovori, ki prihajajo z zavednega nivoja. Včasih so tudi posamezniki tako močno pod vplivom 
eksistenčne anksioznosti, da je terapevt ne more niti nagovoriti, dokler klientovo Odraslo ego 
stanje ni dovolj ojačano. 

Vrednost eksistencialne terapije se kaže v zavedanju, da klient, s tem ko ga vabimo v avten-
tičnost, bolje živi življenje. Neprijetne občutke je klientom sprva težko sprejeti, včasih se, potem 
ko se z njimi soočijo, celo pojavi eksistencialna kriza, ki se lahko kaže tudi z depresijo. Vendar 
je življenje, potem ko sprejmejo vse njegove plati – tudi temno, ki jo predstavljata bolečina in 
neugodje –, bolj polno. Prepričanje, da ljudje zmoremo prenesti te izkušnje in se od njih nekaj 
naučiti, je optimistično, četudi na eksistencialne teme velikokrat gledamo s pesimističnega zor-
nega kota.

Vse eksistencialne okoliščine so pravzaprav povezane z odnosom in so povečini manife-
stacija osnove vseh danosti – to, da smo vedno na svetu z drugimi ljudmi. Zato je potrebno 
pogledati tudi na terapevtov delež pri odpiranju ali neodpiranju teh tem, saj jih že z (ne)pristo-
pom soustvarja. Od terapevtovega referenčnega okvira je zelo odvisno, ali bodo te vsebine v 
terapevtskem procesu prišle na dan. Referenčni okvir daje terapevtu samozavest, možnost, da ni 
prežet s klientovim materialom, hkrati pa daje konsistenco – da ve, kaj naj raziskuje in kaj naj 
pusti še nedotaknjeno. 
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Etične dileme v psihoterapiji: preplet 
teorije in primera iz literature

Etical dilemmas in Psychotherapy: 
an example from a novel  

Strokovni članek

Povzetek 

Namen mojega prispevka je večplasten. Čeprav je načelno v ospredju naslovna tema, ki se nanaša tudi 
na psihoterapijo otrok in mladostnikov, bom poskušal bralcu na preprost način približati predvsem 

samo etiko kot filozofsko disciplino. Izkušnje so me namreč prepričale, da je za psihoterapevte in edukante 
psihoterapije lahko koristno vedeti, za kaj v etiki kot filozofski disciplini sploh gre. Koristno pa je tudi, da 
se prepričajo o tem, zakaj na tem področju enoznačnih odgovorov ni in jih ne more biti. V ta namen se bom 
oprl na primer iz literature in ga prepletel s teorijo, kar naj bi olajšalo razumevanje. Ob tem se bo razmi-
šljajočemu bralcu posredno razkrila tudi problematika psihoterapije otrok in mladostnikov ter povezava 
z dilemami vzgoje in s tem pedagogike, kar narekuje sodelovanje obeh ved oziroma strok. Vse to pa bo 
pokazalo pomen relacijskih pristopov tako v etiki kot v psihoterapiji in pedagogiki.

Ključne besede: etika, etični kodeks, deontologija, konsekvencializem, relacijska etika.

Abstract

The paper consists of several interrelated layers. Although the foreground is the main topic of ethical 
dilemmas which includes work with children and young people, my intention is also to clarify the 

basics of ethics as a philosophical discipline. It seems that basic knowledge and understanding of ethics is 
important for psychotherapists and trainees that they do not expect universal and unique answers. I will use 
an example from Schlink's novel The Reader as the basis for the explanation of the two basic approaches 
in traditional ethics. The questions raised will then be related to the issues of psychotherapy and pedagogy 
as well. The whole will thus demonstrate the importance of relational approaches in ethics, psychotherapy 
and pedagogy.    

    Key words: ethics, code of ethics, deontology, consequentialism, relational ethics.
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Ko sem začel pripravljati svoj prispevek, je bilo moje prvo vprašanje, v čem bi lahko bila 
bistvena razlika med psihoterapijo odraslih in otrok ter mladostnikov. Ko sem pregledoval etične 
standarde za to področje, v načelu nisem našel razlik. Kar je ostalo, bi se dalo reducirati na dvoje, 
kar sem opazil tudi v drugih prispevkih naše okrogle mize. Izpostavljajo namreč kot pomembni 
dilemi vprašanje otrokovega soglasja [consent] in vprašanje psihoterapevtovega odnosa do otro-
ka in staršev (n.pr. komu zaupati: otroku ali staršem). Značilnost standardov je tudi splošnost, ki 
ne nudi konkretnih rešitev v konkretnih situacijah. Na kaj naj se torej opremo, ko imamo kon-
kretno dilemo?  V svojem prispevku se zato želim dotakniti tega vprašanja s poudarkom kako 
se je tega vprašanja sploh mogoče lotevati - in kako ne. Predvsem glede ravnanja ni mogoče 
pričakovati enoznačnih odgovorov. 

V svoji predstavitvi bom izhajal iz primera iz literature, ki se sicer le posredno dotika po-
dročja psihoterapije, vendar je za to področje še kako relevanten in seže na več področij. Moje 
izhodišče bo kratek odlomek iz Schlinkovega romana Bralec. V komentiranju tega odlomka bom 
poskušal ta konkreten primer povezati s teorijo. 

V tem Schlinkovem romanu sledimo pripovedi, kjer se glavni junak Michael Berg kot petnaj-
stletnik sredi šestdesetih let sreča s šestintridesetletno Hanno, s katero imata erotično razmerje, 
ki se konča, ko Hanna nenadoma nepojasnjeno izgine. Nepričakovano jo spet sreča kot študent 
prava na sodišču, kjer ji sodijo kot paznici v koncentracijskem taborišču, kjer naj bi s svojim 
podpisom poslala v smrt 300 ujetnic. Michaelu se šele tokrat razodene njeno takratno izginotje 
in dejstvo, da je Hanna nepismena. Hkrati pa opaža, da tega sodišču noče razkriti, ker se tega 
sramuje. Ker je edini, ki to ve in ki lahko sodišču s tem razodene resnico, se pravi Hannino 
nedolžnost v zvezi s podpisom, je pred moralno dilemo. To pomeni, da razmišlja o možnostih 
svojega ravnanja v odnosu do drugega, vendar ne najde enoznačnega odgovora in rešitve. Zato 
sam pravi: 

Sklenil sem se pogovoriti z očetom. … želel sem si pogovora z njim. Želel sem si pogo-
vora s filozofom, ki je pisal o Kantu in Heglu, za katera sem vedel, da sta se ukvarjala z 
moralnimi vprašanji (Schlink, 2001: 103). 

Tukaj lahko opazimo premik iz morale (morala označuje obliko človekovega odnosa do sve-
ta, drugih ljudi in do sebe) k etiki (Etiko lahko razumemo kot filozofsko disciplino, ki raziskuje 
temeljne kriterije moralnega vrednotenja, …. kot splošno teoretično in racionalno utemeljevanje 
moralnosti). Zato se mi zdi smiselno, da ta dva izraza že na začetku razmejimo. 

Domnevamo lahko, da Michael vidi možnost razrešitve svoje moralne dileme v etiki kot 
filozofski disciplini. To srečanje s filozofijo je bil pogovor z očetom, ki je potekal takole:

Ko je spregovoril, je zastavil zelo na splošno. Poučil me je o osebi, svobodi, dostojanstvu, 
o človeku kot subjektu in o tem, da iz njega naj ne bi naredili objekta (str. 104). 

Tukaj že razpoznamo etično stališče, ki ga Kant strne v svoj kategorični imperativ v tem 
duhu, da moramo delovati tako, da človečnost v svoji osebi in tudi osebi vsakega drugega člo-
veka jemljemo hkrati za smoter, nikdar samo za sredstvo. Besedi oseba in človek zanj torej nista 
sinonima, ampak sem kot človek oseba takrat, ko me drugi temu ustrezno obravnava, se pravi, da 
me ne obravnava zgolj kot sredstvo ampak tudi kot smoter. To je tisto, kar mi daje dostojanstvo.
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Tu oče omeni nekaj za nas posebno zanimivega in pomembnega, kar sam postavljam kot 
nekakšno temeljno načelo oziroma izhodišče za bodisi razmislek o vzgoji ali pa o psihoterapiji 
otrok in mladostnikov. 

'Ali se ne spomniš več, kako te je kot majhnega dečka včasih razjezilo, če je mama ve-
dela bolje kot ti, kaj je dobro zate? Že to, koliko smemo to početi pri odraslih je resničen 
problem. To je filozofski problem, vendar se filozofija ne meni za otroke. Prepustila jih 
je pedagogiki, kjer je zanje slabo poskrbljeno. Filozofija je na otroke pozabila’, se mi je 
nasmehnil, ‘pozabila za vedno, ne samo za včasih kot jaz na vas’. 
‘Ampak…’
‘Ampak pri odraslih nikakor ne vidim nobenega opravičila , da bi temu, kar se nekomu 
drugemu zdi dobro zanje, dali prednost pred tem, kar se njim samim zdi dobro zanje.'
'Niti takrat, če to kasneje njih same osreči?'
Odkimal je. 'Ne govoriva o sreči, temveč o dostojanstvu in svobodi. Že kot majhen deček 
si poznal razliko. Ni ti bilo v tolažbo, da je imela mama zmeraj prav.' (str. 104-5)

Kot lahko vidimo, bi bilo v tem kratkem odlomku za nas marsikaj zanimivega, vendar se bom 
omejil na dva najnujnejša vidika. Z vidika ožje teme etike v psihoterapiji otrok in mladostnikov 
Schlink v teh nekaj vrsticah seže v bistvo dileme, s katero se srečujeta tako psihoterapija otrok 
kot tudi vzgoja. Problem je ravno v tem, da ni in ne more biti enoznačnih odgovorov na vpraša-
nje, kako iskati ravnotežje med spoštovanjem otrokovega dostojanstva in delovanjem v dobro 
otroka, kakor ga vidimo odrasli. Včasih se to dvoje pokriva vedno pa ne. Toliko o tem ožjem 
vidiku, kjer sem nakazal le na bistvo problema, ki nam je v našem delu kot lahko vodilo kot 
načelo. Vendar pa je treba pojasniti še širši vidik.

Odlomek iz Bralca je primer na partikularni ravni, ki nosi v sebi univerzalni problem in nima 
ene same rešitve. Za nas je to lahko način, da se sploh seznanimo z različnimi možnostmi reše-
vanja problema ali drugače povedano z različnimi pristopi v etičnem razmisleku. Zato je to tudi 
priložnost za seznanjanje s kantovskim deontološkim razmislekom. Če bi poskušal s svojo inter-
pretacijo Schlinka, bi tvegal, da ima verjetno tudi sam Schlink kritično distanco do tega. V njego-
vem stavku (in kontekstu) » Želel sem si pogovora s filozofom, ki je pisal o Kantu in Heglu« bi 
bilo mogoče videti neko dvojnost ali celo tri razsežnosti. Po eni strani a) junakovo upanje, da 
bi ta filozofska 'distanca' dala odgovor, b) kanček ali celo več ironije in c) dvojnost - nezavedno 
naslavljanje na filozofa, ki je hkrati njegov oče - da bi dobil tisto, česar ni dobil kot otrok, ozi-
roma poskus zaključevanja nezaključenega gestalta. To se na koncu 'potrdi' z nezadovoljstvom 
obeh, zlasti pa v očetovih besedah: ”Kot očetu pa se mi zdi izkušnja, da ne morem pomagati 
lastnim otrokom, naravnost neznosna.” (str. 106) Očetova enigmatična izjava ima več možnih 
interpretacij. Če ne drugače jo lahko širše gledano razumemo vsaj kot izraz pomanjkanja odnosa. 

Če smo pozorni, lahko v besedilu opazimo tudi poskus sinovega ugovora »'Niti takrat, če 
to kasneje njih same osreči?', v katerem je po mojem prepričanju avtor (kot filozof prava na 
pravni fakulteti)  v nekaj besedah skušal kot alternativo temu deontološkemu razmišljanju ponu-
diti konsekvencialistično oziroma posledično. Junakov oče to pozicijo zavrne in ostaja pri svoji 
deontološki poziciji, ki torej temelji na načelih. S filozofskega stališča s tem ravna nekorektno, 
ker ne 'dopušča' legitimne filozofske pozicije. Lahko bi rekel, da sta v filozofiji sicer oba načina 
razmišljanja mogoča in legitimna, ampak da on zagovarja deontološko pozicijo. Vendar ne gre le 
za filozofsko razmišljanje (v katerem v načelu ne more biti enega samega odgovora) ampak za 
malo več ali precej več kot to. Gre tudi za to, kakšne implikacije za ravnanje ima en ali drug na-
čin razmišljanja in kakšne so potem posledice. Domnevam, da je bil sin v romanu z odgovorom 
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zadovoljen, saj je čutil olajšanje:

A končno sem iz tega, kar mi je povedal, sklenil, da mi ni bilo treba govoriti s sodnikom, 
da v bistvu sploh nisem smel govoriti s sodnikom, da v bistvu sploh nisem smel govoriti 
z njim, in začutil sem olajšanje (str. 105).

In vendar je usodna odločitev (nagnjenje tehtnice) temeljila na filozofsko nekorektnem od-
govoru oziroma nasvetu. Če bi oče kot filozof šel preko svojega osebnega prepričanja in sploh 
pojasnil vsaj še drugi, posledični način razmišljanja, bi odprl še drugo perspektivo, ki jo je sin 
intuitivno že izrazil. S tem bi se razbremenil prepričanja o eni sami 'pravilni' rešitvi in dal mo-
žnost ne le obema ampak tudi kakšni tretji, paradigmatsko drugačni, ki se tako šele odprla kot 
možnost. V slednji bi lahko oče nastopil ne le kot filozof ampak tudi kot oče, kot sogovornik, 
kakršen pa seveda zaradi nedostopnosti ni bil, a si ga je sin želel in mogoče s tem namenom sploh 
prišel na 'razgovor':

Dolgo sem domneval, da se pod redkobesedno zadržanostjo skriva obilje neodkritih za-
kladov. A kasneje sem se spraševal, ali je tam sploh kaj bilo. Mogoče je kot mladostnik ali 
mladenič kar prekipeval od čustev, a so, ker jih ni izražal, njegova čustva z leti zakrnela 
in odmrla (str. 103).

Seveda bi lahko oče kot oče (ali kaj drugega) s sinom poskušal vzpostaviti odnos in s bi 
tem pridobil sinovo zaupanje njegove stiske v odločanju o njegovi osebni moralni dilemi  - ne 
le abstraktni (oh, potem bi seveda roman imel popolnoma drugo nadaljevanje in bi izgubil bi-
stveno poanto v zapletu in s tem suspenz – vendar je poučnost romana tudi v obstoječi verziji 
ravno zaradi osupljive nedostopnosti očeta kot očeta) in  tudi v tem duhu rekel kaj takega kot: 
»Verjamem, da ti je težko v taki situaciji, ko ni prave rešitve, saj sta (tudi v filozofiji) vsaj dve in 
vsaka ima svoje predpostavke in svoje implikacije (kot tudi posledice). Verjamem, da bi ti želel 
oboje, a to ne gre. Ali spoštuješ njeno voljo in  s tem dostojanstvo (oziroma slediš načelom), ali 
pa (gledajoč z vidika posledic) jo rešiš zapora oziroma 'osrečiš' in računaš, da bo kasneje mogoče 
sama uvidela, da je bilo to zanjo bolje kljub njenemu sramu, ki  bi lahko bil še nek nerazrešen 
problem iz preteklosti, ki bi ga bilo mogoče razrešiti s terapijo.« Tudi tak očetov nagovor je še 
vedno monološki a vsaj odpira možnost za dialog, za njegovo intersubjektivnost in za posledice, 
ki jih s tem prinaša.

Seveda je ta scenarij z vidika romana kot romana 'nesmiseln'.

Pri branju romana lahko opazimo, da sin očetu ne pove svojega stiske, dileme. Ne zaupa se 
mu, saj tega v družini ni bilo. Zato na abstraktno vprašanje dobi abstrakten odgovor. Posledice 
ima tudi za njegovo nadaljnje življenje, v katerem domnevamo, da ga spremlja krivda zaradi 
domnevno 'napačne' odločitve. Ali je ta krivda nujna, pa je že drugo vprašanje, ki nas tukaj ta hip 
ne zanima. Vsekakor zavedanje dveh perspektiv in 'cene' to olajšuje. Ko to razumemo in sprej-
memo, potem nam je mogoče lahko lažje in se preprosto zavedamo, da lahko problem gledamo 
pač iz (vsaj) dveh perspektiv, ki temu ustrezno prinašata (vsaj) dva različna pristopa v ravnanju. 
Preprosto: kar pri eni odločitvi pridobimo ima svojo ceno, se pravi pri vsaki od obeh odločitev 
nekaj pridobimo in nekaj izgubimo. 

O vsem tem govorim zato, ker imamo tako kot Schlinkov junak tudi ljudje, ki delujemo na 
pedagoškem področju in/ali psihoterapevtskem področju (ali obeh), svoje etične dileme, ki so 
dileme ravno zato, ker bi si želeli nemogoče, se pravi, da bi bile rešitve lahko univerzalne in 
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enoznačne. Ves ta filozofski uvod se mi je zdel potreben za razumevanje dejstva, da v etiki teh 
enoznačnih, univerzalnih in dokončnih rešitev ni in jih tudi ne more biti. To je tudi izhodišče 
za vstop na tisto področje, kjer se kot psihoterapevti soočamo s tistim, kar nam za naše delo 
omogočajo etični kodeksi. Tako kot profesionalnim etikam na drugih področjih, je tudi za psi-
hoterapevtsko profesionalno etiko podlaga vse to, o čemer smo govorili zgoraj. Kodeksi so torej 
skupek bolj ali manj splošnih pravil ravnanja, ki pa večinoma temeljijo na dveh zgoraj omenje-
nih filozofskih tradicijah in njunih temeljnih načelih. Po svojem smislu bi bil sicer primernejši 
izraz moralni kodeks, a se etični kodeks verjetno sliši lepše. To omenjam tudi zato, ker etika terja 
konsistentnost, medtem ko so kodeksi ponavadi eklektični kompromis deontoloških in posledič-
nih načel. Tak primer je tudi medicinska etika, ki je utemeljena na štirih načelih: avtonomija, 
dobronamernost, neškodovanje in pravičnost (Beauchamp and Childress, 2001).

Doslej smo skozi to zgodbo videli omenjena dva načina razmišljanja v etiki in s tem dva nači-
na reševanja problemov. Tretji, relacijski, se je začel nakazovati. In zato se nam postavlja vpraša-
nje, ali se je teh zadev mogoče lotevati tudi drugače. V etiki obstajajo tudi druga paradigmatsko 
drugačna izhodišča za razmislek o tem kako se lotiti teh dilem. V etiki kot filozofski disciplini 
je to etika vrlin [virtue ethics] in nekateri drugi posamični pristopi. Od konsekvencialističnih in 
deontoloških etik, ki moralno sodbo vežejo na posledice naših dejanj (‘etike posledic’) oz. na 
njihovo (ne)ujemanje z veljavnimi moralnimi normami in pravili (‘etike pravil ali dolžnosti’), 
etiko vrlin loči poudarjanje ključne vloge, ki jo v moralni presoji igrajo človekove značajske po-
teze (in posredno motivi). Ena od razlag gre tudi v smer, da je pomembno kakšen sem kot oseba:

Teoretiki vrlin preprosto trdijo, da že samo razvijanje moralno zaželenih vrlin pripomore 
k ustreznim moralnim dejanjem, ko so moralne odločitve potrebne (Allan & Love, 2010: 
130-1). 

Zelo zanimivo mi je bilo ugotavljati način, kako se lotevajo etičnega kodeksa avtorji avstral-
skega psihološkega združenja, ki so v najnovejši publikaciji (ki je izšla leta 2010) predstavili 
svoje refleksije ob snovanju svojega kodeksa. Ugotavljajo problematičnost etičnih kodeksov in 
se sklicujejo prav na pristop etike vrlin, ki ima za njih pomembne implikacije za strokovni razvoj 
in proces supervizije. Vpliv etike vrlin naj bi šel onkraj zgolj internalizacije standardov in učenja 
'profesionalnih pravil'. 

Sklicujejo se tudi na Levinasa in njegov, kot pravijo, radikalni altruizem, ki se – podobno kot 
etika vrlin – osredotoča na osebo in njeno/njegovo odgovornost:

Ti filozofski pogledi so zelo drugačni od utilitarizma, moralnega kontraktualizma in kul-
turnega relativizma. Njihovi vpogledi so lahko pomembni za etični razmislek o naši od-
govornosti naše profesije, posebej do tistih, ki so najbolj ranljivi, vključujoč otroke in 
mladostnike (str. 131).

Ti avstralski avtorji nam torej na področju etike v psihoterapiji otrok in mladostnikov vendar 
ponujajo nekaj specifičnega in tudi paradigmatsko drugačnega. Bolj kot sama pravila kodeksa 
jih torej zanima psihoterapevtov/psihoterapevtkin oseben reflektiran pristop in zavedanje odgo-
vornosti. Zato je razumljivo, da pri sklicevanju na Levinasa omenjajo ravno njegovo misel, da 
etika ni kategorija vednosti ampak pogoj vednosti in da ta pristop, ki ne objektivira, vključuje 
srečanje z drugim v soočenju tu in zdaj z neposrednostjo in nujnostjo. V ospredje tako prihaja 
imperativ po spoštovanju in upoštevanju notranjega subjektivnega doživljanja, kar vzpostavlja 
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intersubjektivnost in odnos kot alternativo pravilom.  

Če smo bili prej razočarani, ker etika ne daje konkretnih, dokončnih, enoznačnih in univer-
zalnih rešitev za situacije, se tukaj to še bolj radikalizira. Če se sprašujemo, na kaj bi se lahko 
oprli, se nam tako odpira možnost v odnosu. Tako kot je razvoj psihoterapije pripeljal do spo-
znanja, da je odnos lahko pomembna kvaliteta ki 'zdravi' oziroma celi, je ta kvaliteta relevantna 
tudi za etiko v psihoterapiji, posebej pri delu z otroki in mladostniki. Vendar odnos, kjer je za 
terapevtovo držo v ospredju zavedanje o moči (terapevta) in šibkosti (otroka). Tega etični kode-
ksi ali standardi1 ne morejo zajeti.    

Reference:

Allan, A. and Love, A. (Ed.) (2010). Ethical Practice in Psychology. John Wiley & Sons 
Ltd.

Beauchamp and Childress (2001). Principles Biomedical Ethics, OUP, 5th edition 
Schlink, B. (2001) Bralec. Ljubljana: Cankarjeva založba.

1Zanimivo je, da se v primeru družinskih tragedij, kjer so žrtve otroci, pozornost usmeri predvsem ali celo zgolj na to, ali so pristojne 
službe ravnale v skladu s standardi in predpisano proceduro. Čeprav gre za drugo področje, so načela ista.
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Moja srečanja z depresijo

My encounters with depression

Preden sem se srečeval z depresijo svojih pacientov, sem se z njo osebno srečal. Bilo je v 
adolescenci, v sedemnajstem letu. Tedaj nisem vedel, da se prav v tem letu življenja najštevil-
nejšim zruši njihov otroški svet, vključno z njihovo otroško vero, ter da prav v tem letu – ali v 
neposredni bližini tega leta - najštevilnejši doživijo religiozno prebujenje ali spreobrnjenje; to 
namreč potrjujejo psihološke raziskave o dekonverzijah in konverzijah. Meni se je zgodilo prvo. 
In ko sem v svojem izpraznjenem in hladnem svetu iskal tolažbe v knjigah, sta v meni zazveneli 
dve tuji izkušnji: Izkušnja pisatelja – menda je bil Tolstoj ali Dostojevski -, ki je v svojem obupu 
skrival vrv pred seboj in se izogibal samoti v strahu, da ga njegov obup v trenutkih izgube posle-
dnjih drobcev samokontrole ne bi potegnil v smrt. In bral sem doživetje Milana Vidmarja, zna-
nega Slovenca: Junijskega popoldneva je ležal v poletnem travniku. Sredi te lepote in življenjske 
polnosti, ki je vrela iz vsake cvetlice živo pisanega travnika, se mu je zrušil otroški svet: Nikjer 
ni nobenega Boga, ki bi te ljubeče spremljal; popolnoma sam si v tem svetu. In v trenutku ni 
bilo več poletnega sonca in bogastva travniške rasti, bil je le še prazen, hladen in brezčuten svet. 
Opis dogodka – povzemam po spominu - zaključuje v svojih Spominih: Velikokrat v življenju 
sem bil razočaran, tudi nesrečen, a vsi kasnejši dogodki se ne morejo primerjati z globino stiske 
tistega poletnega popoldneva. To bi lahko zapisal tudi zase. Vse, kar me je kasneje doletelo, je 
neprimerljivo z duševno stisko moje adolescentne depresije; na srečo (doslej) edine. 

To je depresija; bolezen sodobnega časa, kot so začeli govoriti v sedemdesetih letih prej-
šnjega stoletja. Njen opis najdemo že pri znanem grškem zdravniku, Hipokratu. Vzrok »me-
lanholije« je videl v tem, da se »črni žolč izlije v možgane« - pač v skladu s takrat veljavnimi 
teorijami telesnih sokov kot povzročiteljev bolezni. Zelo sodobno pa zveni njegovo prepričanje, 
da so duševne motnje povezane z delovanjem možganov: »Ljudje bi morali vedeti, da le iz mo-
žganov vzniknejo naše radosti in smeh, prav tako kot žalost in jok. Z možgani mislimo, vidimo, 
slišimo in razlikujemo grdo od lepega, slabo od dobrega, ugodno od neprijetnega. Isti organ pa 
nam povzroča tudi blaznost in bledež, strah in grozo, nespečnost, nas zavaja v zmotno ravnanje, 
nesmiselne bojazni, raztresenost in v dejanja, ki niso v skladu z našimi navadami…« Na človeka 
je gledal celostno, zato mu je blizu povezava med zaskrbljenostjo in depresijo na eni strani in 
prebavnimi motnjami in pritiskom v prsih na drugi strani. Tudi Platon, Hipokratov sodobnik, je 
bil prepričan: »Kot naj ne bi skušali zdraviti oči ločeno od glave, ali glave brez telesa, tako tudi 
nikdar ne zdravite telesa, dušo pa puščate vnemar.« To je pa izhodišče, na katerega tudi danes 
kaj hitro pozabimo.

Po eni strani smo lahko iskreno hvaležni sodobni medicini za vedno boljše antidepresive. 
Poznam kronično depresivne ljudi, ki so se desetletja mučili z depresivnim doživljanjem, a jim 
je antidepresivno zdravljenje v njihovih poznih letih prineslo veliko olajšanje. Kaj to pomeni, 
težko razumemo tisti, ki nismo v njihovi koži.

Kot psihoterapevt sem se srečeval s Platonovo dilemo: Kako zdraviti telo, tudi možgane, 
ne da bi dušo puščali vnemar. Moja izkušnja s kronično depresivnimi je, da le ti šele z antide-
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presivnim zdravljenjem neredko doživijo tisto olajšanje, po katerem se lahko uspešneje lotijo 
svojih dilem in nerazrešenih konfliktov v psihoterapevtskem procesu. Moja izkušnja pa je tudi, 
da uspešno antidepresivno zdravljenje utegne kdaj človeku odvzeti motivacijo za delo na sebi: 
»Sedaj se čisto dobro počutim; čemu bi potem brskal po sebi?« Moram pa reči, da ti ljudje tudi 
pred tem niso kazali velike nadarjenosti in motivacije za poglobljeno psihoterapevtsko delo na 
sebi. Zato je bilo zdravljenje z antidepresivi zanje verjetno prava pomoč.

To sta dve skrajni izkušnji; večina pa jih je nekje vmes. Na primer izjemno senzibilna in 
nadarjena čistilka, ki je v psihoterapevtskih pogovorih že dvakrat uspešno uvidela, kaj jo potiska 
v depresijo, in se jo je tudi osvobodila. Ko se je po dveh letih znova vrnila vsa žalostna in objo-
kana, sem ji predlagal: »Življenje je že samo po sebi dovolj težavno; zakaj bi dodatno trpeli, ko 
pa imamo zdravila, ki nam lahko prinesejo olajšanje.« Kljub mojim spodbudam se še ni mogla 
odločiti za obisk pri psihiatru. A čez nekaj tednov se je le odločila. Antidepresivno zdravljenje ji 
je prineslo tisto psihično stabilnost, ki je le s psihoterapijo ni mogla doseči.

Imam pa tudi kakšno, čeprav redko izkušnjo, ko zdravljenje tako z zdravili kot s psihoterapijo 
ni bilo prav uspešno, in je človeku prinesel olajšanje depresivnega doživljanja stik z duhovnim 
človekom oz. prebujeno religiozno zanimanje. Prej ali slej  se je sicer  vrnil k psihiatru in njego-
vi pomoči, a nov, duhovni razvoj mu je vendarle dal neko življenjsko sidrišče in mu je naredil 
težavno življenje znosnejše. Bolj običajno pa se mi zdi, da je prebujeno zanimanje za duhovnost 
sad uspelega psihoterapevtskega procesa.

Depresija ima veliko obrazov, in  pogosto ni lahko prepoznati, da gre za bolezensko doži-
vljanje. Tako je na primer ženska, šele ko je v »Naši družini« prebirala moje zapise o »Obrazih 
depresije«, prepoznala, da je depresivna že iz mladosti, in se je odločila za zdravljenje.

Zato si predočimo nekaj značilnih stalnic depresivnega doživljanja:
- osamljenost, praznina,
- samoobtožbe in občutki krivde,
- notranja prisotnost pomembnih oseb  iz otroštva oz. kasnejših izgub,
- notranja nemoč in revščina,
- hrepenenje po ljubezni,
- motnje spanja ali beg v spanje,
- različne telesne težave brez ugotovljivega vzroka,
- pritajen občutek, da ostajaš svojemu življenju vendarle nekaj dolžan.

Ob raznolikih »obrazih depresije« pa je dandanes njena zelo pogosto oblika  izčrpanostna 
depresija. Ime pove njen vzrok: Od delavcev vladnih služb, kjer delajo visoko usposobljeni 
strokovnjaki, do preprostih delavcev v podjetjih poslušamo pritožbe o delovnih zahtevah, ki ne 
upoštevajo meja človekove obremenljivosti. Kronično utrujeni ljudje, ki si ne opomorejo ob pro-
stih vikendih in kratkih dopustih, prehajajo v stanje psihofizične izčrpanosti in nazadnje začutijo 
te ali one telesne ali duševne simptome depresije. In neredko to niso ljudje pri petdesetih, marveč 
že pri tridesetih letih. 

Če pa čutite, da vas delovne zahteve bolj izčrpavajo kot vaše kolege, če se zjutraj zbudite bolj 
zbiti kot zvečer ležete k počitku, je na mestu vprašanje: Kaj so vaši stranski porabniki psihične 
energije? S čim se tako izčrpavate? Morda s tem, da se na zunanje povode odzivate z intenziv-
nejšo čustveno reakcijo kot večina drugih? Morda z občutki krivde in samoobtoževanja? S tem, 
kar počnemo sami s seboj, se lahko bolj izčrpamo kot z zahtevnim poklicnim delom.
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JankoBOHAK

Vsako jutro strmim nad svojim življenjem: 
Intervju z Zerko Moreno

Prevedel: Janko Bohak

Publik-Forum, št.2, 28.januar 2011, str. 52-55

Zerka Moreno, soproga ustanovitelja Psihodrame, še pri 93. letih vodi seminarje iz skupinske 
terapije »Psihodrama«, ki jo je pred sto leti razvil njen mož. Rodila se je na Nizozemskem in 
še pred začetkom preganjanja Judov emigrirala v ZDA. Tam je leta 1941 spoznala Jakoba Levi 
Morena (1889-1974). Kot zdravnik je okrog leta 1910 razvil terapevtsko obliko z imenom psi-
hodrama. »Začenjam tam, kjer je končal Freud«, je dejal. V psihodrami igrajo pacienti scene iz 
svojega življenja; na odru prepoznavajo svoje ujetosti in preskušajo nove vedenjske vzorce. Psi-
hodrama je prva skupinska terapija v zgodovini psihoterapije. Zerka je bila z Jakobom poročena 
33 let; v zakonu se jima je rodil sin. Kljub telesni prizadetosti (je na invalidskem vozičku in brez 
desne roke) vodi seminarje na svojem domu v Charlottesville, v Virginiji.

Z njo se je pogovarjala Irena Dänzer-Vanotti.

Gospa Moreno, pravkar ste končali seminar, ki se ga je udeležilo devet ljudi iz Evrope, Azije 
in različnih delov ZDA. Kaj vam je pri teh seminarjih posebej všeč?

ZM: Vedno sem srečna, ko se ljudje, ki ne poznajo drug drugega, že po nekaj urah povežejo v 
ljubečo skupnost. To čutim v načinu, kako se obračajo drug na drugega. Ljudje danes potrebujejo 
takšne prijazne skupine. Potem sem vznemirjena kot otrok. Kakšna darila bom le dobila? Darila 
so odnosi, ki tu nastanejo.

Ustvari metoda psihodrame to bližino?
ZM: Metoda gotovo prispeva k temu. V psihodrami nastane, kar je moj mož imenoval 

»Tele«, občutek za življenjsko resničnost drugega človeka.  Nihče ne bi rad spreminjal drugega. 
V vseh udeležencih se porodi veliko spoštovanje pred življenjem drugega. Zelo hitro se razvije 
tudi občutek pripadnosti skupini. Včasih podcenjujemo, kako zelo so ljudje navezani na kontakt. 
In v vsakdanjem življenju ga ne dobijo dovolj. Življenje je v mnogoterem oziru preveč površno, 
preveč nestalno in kratkoživo.

V skupinah ljudje hitro spregovorijo o svoji intimi in povedo stvari, o katerih še niso govorili.
ZM: To je vprašanje zaupanja.  Kot voditeljica moram to zaupanje zgraditi, sicer delo ne 

pomaga; nasprotno, lahko celo rani.

Kako zgradite zaupanje?
ZM: Sem preprosto to, kar sem. Razdajam se. Se ne pretvarjam. Povem resnico. Povem ne-

kaj o sebi, govorim o sebi, to pomaga tudi udeležencem, da se razkrijejo. Že moj mož je dejal, da 
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sem vedno jaz sama. Tako kot se sedaj midve odkrito pogovarjava.

Od kod imate to sposobnost, da ste vi sama?
ZM: To sem se naučila od Morena in od metode. Koliko bolj sem se zraščala v psihodramo, 

toliko bolj sem si zaupala.  Spominjam se še, ko sem leta 1941 prvič prišla v stik s psihodramo, 
sem se vprašala: Sem to zares jaz, ki to počne, ali delam z nekom drugim? Mi ne ustvarjamo niti 
harmonije niti disharmonije, in če ozračje ni harmonično, to takoj čutiš. Včasih rečem pacientu: 
Sedaj nisva na isti valovni dolžini.  Potem znova začneva pogovor.

Lahko to pomaga tudi v vsakdanjem življenju?
ZM: To sem izkusila s svojim partnerjem, potem ko sem po Morenovi smrti enaindvajset let 

živela z njim. Nekega jutra sva bila oba slabo razpoložena, in sva takoj čutila, da bo to eden tistih 
dnevov, ko gre vse narobe. Tedaj sva si oba dejala: Stop!   Tako naj ne bi začela nobenega dne-
va. Začniva še enkrat od začetka. Šla sva nazaj v spalnico, prišla ven in se še enkrat pozdravila: 
Dobro jutro – in vse je bilo drugače. Temu pravimo v psihodrami sveže ogrevanje. Na srečo sem 
v svojem življenju vedno živela z ljudmi, ki so to razumeli, in če kaj ni šlo dobro, smo to takoj 
korigirali. »Oprosti, prekinila sem te, oprosti, nisem bil pri tebi« - to takoj očisti ozračje.

V seminarju sem vas doživela, da ste bila z udeleženci zelo spontana, a tudi zelo stroga. Kako 
ohranjate to napetost po sedemdesetih letih vodenja psihodrame?

ZM: Tega ne morem reči. Moj mož je dejal, da sem močna in nežna, oboje. Če se torej ti 
dve potezi dobro pomešata, morda nastane nekaj iz tega! (se smeje) Sebe pač nikoli ne vidiš. Še 
vedno se naučim kaj novega o sebi. Nikdar se ne bi rada prenehala učiti. Za to gre v življenju: 
Uči se od življenja in od drugih ljudi!

Od kod dobivate ideje, ko vodite skupino? Kako pridete na misel, katera beseda, gesta bi 
utegnila pomagati udeležencu z njegovimi problemi in vprašanji?

ZM: Ideje so zunaj mene – in nekako imam srečo, da imam dostop do njih in jih lahko sprej-
mem.

Moreno je dejal, da je Bog v vsakem človeku.
ZM: Da.

In vendar naj bi bil vir navdiha zunaj nas. Sta oba nekako povezana?
ZM: Vsekakor. Bog je tudi tam zunaj – če si Boga tako predstavljate. So trenutki, v katerih 

absolutno ničesar ne vem, kaj počnem. Odločilno je, da si odprt – skoraj kot nepopisana tabla, 
dokler ne pride navdih in se sam napiše na to tablo. Torej: Od kod pride navdih, resnično ne vem 
natančno – vem le, da je nekje tu.

Velja to za vsako življenjsko situacijo?
ZM: Upam! Seveda pa imamo z drugimi ljudmi svojo zgodbo. In čeprav sem spontana, 

kolikor le zmorem, poseže vmes skupna zgodba. Meni je sedaj tako: Če bi svoje noge še lahko 
premikala, bi vstala in plesala, bi vihtela pete. Ker pa imam to omejitev, se moram vzeti skupaj 
in s tem živeti ter iz tega narediti najboljše. Upam torej, da s tem, kar mi je še ostalo in kar sem 
danes, dosegam najboljše možno. Upam, da je moje delo moja resnica in da sem z njim v pomoč 
sebi in drugim.

Ste kdaj izgubili zaupanje v svojo sposobnost?
ZM: Včasih so klienti zelo potrebni nečesa, in jaz ne vem vedno, ali jim bom lahko pomagala 
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tako, kot to potrebujejo. To ne leži na meni, to je nekaj med menoj, skupino in kozmosom.  Moj 
mož Moreno je dejal, da smo bili kozmična bitja, preden smo postali biološka, socialna ali eko-
nomsko delujoča bitja. Najprej smo otroci kozmosa. Ali pa gre morda vedno za to, da se vračamo 
k temu izviru. Upam v to.

Bistveni element psihodrame je, da udeleženci, ki igrajo neko sceno iz življenja druge osebe, 
razvijejo občutke, ki pripadajo osebi, ki jo igrajo in torej niso njihova čustva. Kljub temu jih 
zaznajo. Kako je to mogoče?

ZM: To se zgodi, če se lahko prepustiš toku dogajanja in se ne oklepaš neke podobe o sebi. 
Reči moram, da ne vem natančno, kdo pravzaprav sem. Zares ne. Ne vidimo sami sebe. Nabira-
mo izkušnje – a se ne vidimo. Izkušnje, ki jih imajo druge ljudje z nami, se lahko razlikujejo od 
našega lastnega zaznavanja. Lastna osebnost je torej nekaj zelo negotovega. Gre le za to, da ima 
to, kar počnem, nek smisel. Čemu bi bili sicer na svetu? Na svetu smo zato, da se učimo. Torej: 
pripravi se na učenje! Sicer si na pol mrtev.

Ste bili v svojem dolgem življenju vedno odprti za učenje?
ZM: Vedno sem bila radovedna. Svet je tako poln ugank. Življenja nikdar ne bom povsem 

razumela. Toda vsaka majhna uganka, ki jo razvozlamo, je del velike sestavljenke. Vendar sem 
v svoji notranji zasidranosti močnejša, kot sem bila, preden sem začela delo s psihodramo in z 
ljudmi – vsaj to vem. Tudi smrt me ne straši več. Upam, da mi bo prihranjen počasen propad. 
Toda ko bo smrt prišla, ji bom izrekla dobrodošlico! Tukaj sem, pripravljena sem! Morda se bom 
vrnila v neki drugi obliki. Zame je to neodkrita dežela.

Verjamete v nekakšno ponovno rojstvo?
ZM: Da. Ko se je na primer rodil moj sin, sem od prvega trenutka vedela, da je to pravi otrok 

zame in da sva že nekoč živela skupaj. Tudi z Morenom in z mojimi pastorki. Življenje je velika 
psihodrama – kdo se ne bi hotel vrniti vanjo? Čeprav je tam zunaj čisto noro. Zares premaknje-
no. Uspeh je že, če v tem norem svetu ostaneš normalen. Sicer pa, ko sem delala s psihotičnimi 
pacienti in sem igrala njihove vloge, se mi je zdelo čudovito, da sem nora.

Imate občutek, da ste jih lahko pozdravili?
ZM: No ja, nihče ne govori več danes o ozdravljenju. Bolj gre za to, da integriraš dele oseb-

nosti. Za to pa potrebuješ čas. Včasih me kdo pokliče, ki je bil pred dvajsetimi leti na moje semi-
narju, in pravi: »Moje življenje si spremenila!« Ne sanja se mi, kako sem lahko to storila. Gre le 
za dejstvo, da si z nekom? Nihče ne more natančno vedeti, kako je komu pomagal.

Povejte mi, prosim, v enem stavku, za kaj ste psihodrami posebej hvaležni. 
ZM: Odkrila sem, da je resničnost onkraj resničnosti – torej naše misli, naše vizije, naše 

sanje – tako pomembna kot resničnost sama. V otroštvu živimo vsi v tem fantazijskem svetu. 
Zame je bilo odločilnega pomena, da sem v odraslosti znova našla ta svet, in opazila, kako mi 
pomaga živeti.

Vi ste Judinja, Moreno je bil Jud. Kakšno vlogo igra to?
ZM: Moja družina je izvirala iz zahodnoevropskih, španskih Judov. In moji predniki so mi 

bili vedno bolj zanimivi. A če povem po resnici: Izgubila sem vsak občutek za konkretno obliko 
religije. Verjamem v našo skupno duhovnost. Če lahko skupaj delimo svoje življenje, lahko sha-
jamo brez etiket in predpisanih idej. Drug drugega bi naj srečevali kot ljudje – to mi je pri srcu. 
Sama se počutim bolj povezana z budisti.

Vsako jutro strmim nad svojim življenjem: Intervju z Zerko Moreno
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V kakšnem oziru?
ZM: Da pustiš, da se stvari dogajajo. Da se ne oklepaš stvari in jih delaš za del sebe. Pa 

tudi ideja ponovnega rojstva se mi zdi prepričljiva. Moreno je dejal: Skupaj ustvarjamo Boga. 
Ni Boga brez nas. Mi ga ustvarimo. Če je slab, je to zato, ker smo mi takšnega naredili. In če je 
dober, je zato, ker smo ga takšnega naredili. Odločilnega pomena je, kako Boga oblikujemo. To 
je kozmično mišljenje. 

Kako to sovpada z omejitvami, ki jih ima vsak človek?
ZM: S kakšnimi omejitvami? Če si v tem kozmičnem občutju, nimaš omejitev! Je cilj – toda 

ni omejitev. Meje moramo seveda premagati. Zato moramo biti ustvarjalni – vsak trenutek, vsak 
dan. Zjutraj se zbudim in pomislim: Ali življenje ni čudovito? Takšno je! Še vedno me osupne. 
Če pomislim le na zgodbo svojega življenja! Imam vendar fantastično življenjsko zgodbo. Kaj 
vse se mi je pripetilo! Zato se počutim vodena! Prijateljica me je nekoč vzela s seboj k neki 
ženski, ki lahko vidi stvari, ki jih drugi ne vidijo. Rekla je, da me vodi eno moško in eno žensko 
bitje. To se mi je zdelo prepričljivo. Jaz ju seveda nisem videla, a bila sem hvaležna, da sta tu. In 
če nista tu, tudi nič zato. Potem je preprosto lepa misel!

Kaj vas je privedlo v svet psihodrame?
ZM: V psihodramo nisem prišla zaradi sebe, ampak zaradi svoje bolne sestre. (Opomba 

uredništva: Njena starejša sestra je v Evropi zelo trpela v času preganjanja Judov med drugo 
svetovno vojno in se je duševno bolna zatekla k njeni družini v ZDA.) Njena bolezen je povezala 
Morena in mene, in sestrino ozdravljenje mi je bilo najpomembnejše. 

Tako ste našli Morena?
ZM: Meni je bil pravi vsak, ki je lahko pomagal moji sestri. A že ko sva prišli na kliniko, v 

kateri je delal, sem čutila, da stopam v nov svet.

Kateri so vaši naslednji projekti?
ZM: Dokončati hočem svojo avtobiografijo. Sedaj delam okrajšave! Potem bom predelala 

Morenovo biografijo. Imam še veliko načrtov.

Kako vam uspeva, da ostajate tako zbrani in zainteresirani?
ZM: Radovedna sem! (To je povedala po nemško.)

JankoBOHAK
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EmilBENEDIK

Ljubomir Erić (ur.), 2010, Psihodinamična psi-
hiatrija II, Teorije strahu in stanja strahu

Book review: Ljubomir Erić (ed.), 2010, Psychodyna-
mic psychiatry II, Theories of fear and states of fear.

Prevedla Neda Baćić.

Uvodna študija k slovenski izdaji: Miran Možina.

Ljubljana: Hermes IPAL.   

Pred nami je že drugi del zbirke Psihodinamična psihiatrija z naslovom »Teorije strahu in 
stanja strahu«, ki ga je uredil psihiater in psihoanalitični terapevt Ljubomir Erić s pomočjo svojih 
sodelavcev. Za slovensko izdajo je poskrbel Inštitut Matjaža Regovca. Tudi v tem delu nas Erić 
preseneti že na samem začetku, v naslovu, z definicijo in striktno uporabo pojma strahu, ne pa 
tudi tesnobe, ki smo ju v kliničnem in raziskovalnem delu navajeni razlikovati. To je avtorja uvo-
dne študije Mirana Možino, slovenskega psihiatra in psihoterapevta, spodbudilo k obširni analizi 
in predstavitvi teh pojmov. V svojem razmišljanju z različnih teoretskih perspektiv utemeljuje 
potrebo po diferenciaciji različnih stanj strahu in tesnobe, obenem pa še predstavi rezultate empi-
ričnih študij o teh emocijah (Uvodna študija k slovenski izdaji, str. 9 - 136). Tudi meni, kot laiku 
na tem področju in psihoanalitičnem terapevtu, se zdi smiselno ohraniti dinamično razlikovanje 
med strahom, kjer poznamo njegov objekt, in tesnobo, kjer nam je ta (še) neznan. V tem smislu 
bi lahko za cilj psihoanalitične psihoterapije oz. psihoanalize postavili, če parafraziram Freuda, 
»Tam kjer je bila tesnoba (nekaj neznanega, neobvladljivega), naj bo (obvladljiv) strah. Skozi 
perspektivo psihodinamike in emocionalnega procesa lahko vidimo razlike, pa tudi podobnosti 
med tema pomembnima fenomenoma. Če predpostavimo, da je strah v osnovi nekaj kar služi 
ohranjanju organizma, zdrav, koristen odgovor na realno nevarnost, potem je tesnoba tista mo-
tnja, ki navidezno ne služi svojemu namenu in je predmet terapevtske obravnave. 

Če smo v prvem delu zbirke »Psihodinamična psihiatrija: Zgodovina, osnovni principi, teori-
ja«, za slovenske razmere nenavadno besedno zvezo »psihodinamična psihiatrija« skušali poja-
sniti z ugotovitvijo, da gre bolj za psihoanalizo kot psihiatrijo, bi za drugi del lahko rekli obratno. 
Erić v tem delu izhaja iz fenomenološko - deskriptivnega, psihiatričnega modela in klasifikacije, 
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katerima dodaja psihodinamični pomen. Tako že na začetku podredi psihoanalitične koncepte 
diskurzu, ki je psihoanalizi pogosto tuj. Tako opisi motenj strahu, ki jih predstavlja Erić, spomi-
njajo na klasičen učbenik psihiatrije oz. psihiatrično klasifikacijo (sledijo si poglavja o etiologiji, 
klinični sliki, diagnostičnih kriterijih, zdravljenju itd), ki ji dodaja tudi psihodinamični vidik, ki 
je že v osnovi v podrejenem položaju, saj se mora prilagajati konceptom, ki so rezultat drugačnih 
izhodišč, npr. biološkega. Mestoma se tako srečujemo z etiološkimi zagatami, saj ni jasno ali 
govorimo o boleznih (prevajalka je občasno uporabljala besedo »oboleli«) ali o motnjah v de-
lovanju psihičnih funkcij. Od tod mogoče tudi nekakšen Erićev začetni pesimizem (Predgovor, 
str. 139 - 142) glede vloge psihoanalize v sodobni psihiatriji in svetu empiričnega preverjanja. 
Erić skuša zadrego reševati s poudarjanjem integrativnega pristopa k zdravljenju predstavljenih 
psihiatričnih motenj. Knjiga je tako bolj kot predstavitev psihoanalitičnih prispevkov k psihia-
triji strahu in tesnobe, pregled različnih metod zdravljenja. Erić poudarja predvsem potrebo po 
povezovanju psihoanalitičnih kliničnih izkušenj s spoznanji nevrobioloških raziskav. Zato takoj 
po predstavitvi razvoja psihoanalitičnih teorij o strahu sledi poglavje o nevrobiologiji strahu 
(Todorović, str. 192 - 229), ki predstavlja biološke vidike strahu, tesnobe in z njimi povezanih 
motenj, a jih osvetljuje predvsem z fenomenološkega, simptomatskega, kognitivnega, manj pa 
z psihodinamičnega vidika, zaradi česar skozi celotno knjigo dobivamo vtis, da je proces bio-
psiho-socialne integracije še precej na začetku svoje razvojne poti. Posamezni psihodinamični 
vidiki motenj ostajajo precej nepovezani z ostalimi spoznanji sodobne psihiatrije in psihologije, 
obsežneje sta predstavljeni le psihoanalitični terapiji panične in posttravmatske motnje (Samard-
žić, Erić, str. 544 -611), kjer Erić predstavi tudi izvirna spoznanja in terapijo travmatskih motenj. 
Pri opisih nekaterih motenj, ki so rezultat »umetnega« fenomenološko – deskriptivnega klasifi-
ciranja, kot so npr. mešana stanja strahu in depresije, akutne reakcije na travmo in motnje prila-
gajanja, pa je prispevek psihoanalitičnih oz. psihodinamičnih avtorjev izrazito siromašen ali ga 
sploh ni, saj, kot sem že omenil, psihoanalitični vidik temelji na psihodinamični in strukturalni 
diagnostiki in ne na hitro spremenljivih simptomatskih slikah ali celo na značilnostih zunanjih 
sprožilcev (stresorjev). Kljub temu je področje travm in prilagoditvenih motenj področje, kjer 
psihoanalitično usmerjeni avtorji ponujajo še več bogatih spoznanj kot dobimo vtis po prebira-
nju knjige (glej npr. teorije navezanosti, mentalizacije). Konkretno pogrešam npr. predstavitev 
Fonagyjeve psihoanalize zlorab in nasilja, ki se ukvarja tudi s problemom obvladovanja strahu 
(Fonagy, 1999; 2001).  

Zadnje poglavje Psihofarmakološko zdravljenje stanj strahu se začne obetajoče z analizo psi-
hodinamične interakcije psihoterapije in psihofarmakološke terapije, problemov kombiniranega 
zdravljenja, ki mu posvečamo vse premalo pozornosti, je pa zelo aktualen v sodobni razcepljeni, 
subspecializirani medicini (Erić, str. 615 - 634). Žal je problemom sodelovanja med biološkim 
in psihoterapevtskim načinom zdravljenja, prizadevanjem po kakovostnejšem sodelovanju med 
različnimi terapevtskimi strokami in uveljavljanju celostnega zdravljenja, posvečeno le nekaj 
strani. Poglavje (in s tem tudi knjiga) se zaključi s predstavitvijo »samostojne« farmakoterapije 
strahu (Neduć in Lisulov, str. 635 - 6649), brez povezav s psihoterapijo oz. psihodianmiko. Tudi 
to je področje, kjer nas čaka še veliko dela, a je nepogrešljivo za učinkovito zdravljenje.  

Knjiga »Psihodinamična psihiatrija - Teorije strahu in stanja strahu« sledi sodobnemu trendu 
poskusov integracije bio-psiho-socialnih pristopov, ki naj bi omogočila učinkovito zdravljenje 
psihičnih motenj, v tem primeru tistih, ki so povezane s strahom in tesnobo. Eriću moramo spet 
priznati pogum, da se je lotil tako zahtevne naloge. Opozarja nas na obseg dela, ki je še pred 
nami za zadovoljivo integracijo spoznanj o strahu in učinkovito zdravljenje njegovih motenj. V 
knjigi so smernice in ideje kako naj bi potekal ta razvoj, ki je, kot sem že večkrat poudaril, še na 
svojem začetku. Integracija psihodinamičnih konceptov in terapij z ostalimi koncepti in načini 
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zdravljenja je mogoče še posebej občutljivo področje, saj je bila psihoanaliza zasnovana kot ce-
lostni sistem zdravljenja, ki ima svoje zakonitosti in če bi ta sistem hoteli na silo spajati z nečem, 
kar je v temelju nezdružljivo, bi lahko izgubili njene prednosti in posebnosti. Zato je integracija 
konceptov ali celostno zdravljenje veliko bolj zahtevna naloga kot se zdi na prvi pogled. Pri tem 
se lahko vprašamo, kaj pravzaprav integrirati in ali bomo s tem res povečali naše razumevanje 
strahu in učinkovitost terapije. Mogoče ne gre toliko za spajanje in dodajanje različnih vidikov 
in tehnik kot za prevajanje enega sistema v drugega.      
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Recenzija knjige Holotropic Breathwork: A New 
Approach to Self-Exploration and Therapy

Stanislav and Christina Grof.

Albany NY: State University of New York Press, 2010, hb, 221 pg.
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Po več kot 35 letih prakse in izobraževanja moderatorjev sta se Christina in Stanislav Grof, 
zakonca in študijska kolega, končno odločila, da podata podroben, vendar poljuden opis holotro-
pnega dihanja tudi za širšo javnost v istoimenski knjigi Holotropic Breathwork. Knjiga je končno 
zapolnila vrzel med njunimi bolj teoretično orientiranimi in strokovnimi deli o transpersonalni 
psihologiji na splošno ter poljudnim opisom holotropnega dihanja kot esence praktičnega izraza 
transpersonalne psihologije. Stanislav Grof je holotropno dihanje kot eno od možnih praktičnih 
metod psihoterapije omenil ali na kratko opisal že v nekaterih svojih prejšnjih delih (The Adven-
ture of Self-Discovery, Psychology of the Future, The Ultimate Journey, When the Impossible 
Happens), vendar vedno nekoliko plaho in brez izpostavljanja pred drugimi metodami. 

Avtorja na začetku knjige podrobneje predstavita holotropno dihanje: od kod izhaja, komu 
je namenjeno itd. V nadaljevanju postrežeta s podrobnim opisom in obširno razlago ter praktič-
nimi primeri in orisi holotropnega dihanja. Dragocene in zelo nazorne so tudi izbrane barvne 
slike mandal udeležencev holotropnih dihanj, ki zaokrožijo in ilustrirajo vse aspekte, razložene 
v knjigi. Knjiga ne nadomešča izobraževanja moderatorjev, vendar služi s podrobnejšimi opisi 
posebnih primerov kot koristen pripomoček.

Christina in Stanislav Grof imata skupaj za seboj že okoli 80 let raziskav na področju spreme-
njenih stanj zavesti oziroma, bolj specifično, holotropnih stanj zavesti. Avtorja definirata holotro-
pna stanja zavesti kot tista spremenjena stanja zavesti, ki niso patološkega izvora ter pomagajo 
pri zdravilnem procesu in razvoju naše duševnosti ter odkrivanju naše duhovne dimenzije zave-
danja. Holotropno dihanje je njuna končna praktična metoda samoraziskovanja in psihoterapije, 
ki zajema vso njuno znanje, vedenje in izkušnje, ki sta jih nabrala v vseh teh letih. Njuno skupno 
delo Holotropic Breathwork tako predstavlja pomemben mejnik v razvoju psihoterapije nasploh. 
Lahko bi rekli, da je holotropno dihanje »vu-vej« psihoterapevtskih metod, saj najzvesteje sle-
di temeljni predpostavki transpersonalne psihologije, da simptomi duševnih in psihosomatskih 
motenj predstavljajo poskus organizma, da se osvobodi starih travmatskih zapisov, se pozdravi 
in poenostavi (optimizira) svoje delovanje. Ti simptomi torej niso življenjska nadloga, temveč 
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predvsem odlična priložnost za korenite spremembe. Učinkovita terapija je sestavljena iz zača-
sne aktivacije, ojačanja simptomov, ki mu sledi razrešitev temeljnega problema, ki je simptome 
povzročal. Terapevt oziroma moderator tako le podpira in po potrebi ojača proces, ki se je spon-
tano sprožil.

Holotropno dihanje je destilat več kot pol stoletja trajajočih raziskav na področju psihiatri-
je, psihologije, antropologije, tanatologije ... Grofovo sodelovanje s svetovno znanim fizikom 
Fritjofom Capro je še bolj utrdilo njegovo prepričanje v pomembnost in relevantnost mističnih 
tradicij. Tako sta zakonca Grof uspela v holotropnem dihanju ujeti bistvo šamanskih obredov, 
obredov prehoda, mističnih tradicij večnih filozofij ter sodobnih spoznanj na področju psiholo-
gije in psihoterapije. Njuno široko in hkrati izjemno globoko poznavanje ter prakticiranje vseh 
teh različnih aspektov jima je omogočilo, da sta ustvarila zelo elegantno, za uporabnika na videz 
preprosto, vendar zelo učinkovito psihoterapevtsko metodo. 

V knjigi jasno opišeta zgodovinski razvoj holotropnega dihanja in podrobno navedeta tudi 
vse različne vplive, od Freuda kot ustanovitelja psihoanalize, preko Ranka, Reicha in Junga kot 
praočeta transpersonalne ideje do izkustvenih terapij humanistične psihologije na eni strani, na 
drugi strani pa vpliv tradicij, kot so joga, teraveda, tantra, sufizem, taoizem, zen budizem, šama-
nizem ... Povezavo vseh naštetih, na videz zelo različnih pristopov s celo filozofsko nasprotu-
jočimi se dogmami jima je omogočilo njuno dolgoletno raziskovalno psihoterapevtsko delo na 
področju psihadeličnih terapij. Tako sta na novo orisala močno razširjeno kartografijo človeške 
zavesti, ki poleg biografske vsebuje še perinatalno in transpersonalno področje. V knjigi so vsa 
ta področja do potankosti opisana, prav tako tudi posameznikovo (ponovno) odkrivanje teh skozi 
proces holotropnega dihanja. Nemalokrat ta potovanja po notranjosti duše spominjajo na arhe-
tipska potovanja mitičnih junakov, na mit o smrti in ponovnem rojstvu, na izkustva svetnikov 
ali modrecev, zlitje zavesti s celotnim stvarstvom, podoživetje močnih zgodovinskih dogodkov, 
prenatalnih travm, lastnega rojstva, ali so ta potovanja »le« podoživljanje in zdravljenje različnih 
travmatičnih izkušenj v (do)sedanjem življenju ...

Za mnoge bo morda najbolj prepričljivi del knjige tisti, ki vsebuje konkretne primere posa-
meznikov – udeležencev holotropnih dihanj. Primeri vključujejo reševanje biografskih proble-
mov, ki so povezani z neprimernim obnašanjem staršev, fizičnimi poškodbami ter fizičnim in 
spolnim zlorabljanjem v otroštvu. Skozi proces zaporednih holotropnih dihanj so se luščili kot 
plast za plastjo različni aspekti travm ter njihova globlja izvor in pomen. Tako sta dve od ude-
leženk podoživeli tudi življenja svojih prednikov (kar sta naknadno lahko tudi verificirali). To 
jima je dalo dodatno možnost reševanja kulturnih ran in zgodovinskih zamer, ki obremenjujejo 
pravzaprav vsak narod. 

Christina in Stanislav Grof v omenjeni knjigi natanko podata odgovor na zelo pogosto kriti-
ko oziroma nerazumevanje procesa holotropnega dihanja, in sicer, da procesu manjka potrebni 
integrativni del. Večina kritikov v tem primeru misli predvsem na to, da usposobljeni moderator 
oziroma terapevt le redko poskuša interpretirati ali komentirati holotropna doživetja »dihalca«. 
Dejstvo je, da obstaja ogromno psihoterapevtskih šol in vsaka izhaja iz svoje paradigme. Vsaka 
interpretacija je torej odvisna od terapevtovega formalnega pogleda in je tako bolj ali manj po-
ljubna. Če izhajamo iz osnovne predpostavke holotropnega dihanja, ta proces sproži »notranji 
radar«, ki mobilizira »notranjega zdravilca« oziroma »notranjo modrost«, slednja prinese na po-
vršje tisto, kar je trenutno najbolj pereče v posameznikovemu življenju. Skozi holotropna stanja 
zavesti se ta vsebina ozavesti in predela. Terapevt oziroma moderator je prisoten v procesu, da 
ustvari popolnoma varen prostor, v katerem se »dihalec« lahko brez strahu poda na pot samoraz-
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iskovanja in zdravljenja, ter zato, da ustrezno podpira proces in ga na ustrezen način pripelje tudi 
do konca, vključno s kognitivno integracijo. Res je, da vse to poteka na nekonvencionalni način. 
Po premisleku ugotovimo, da se ta princip zelo dobro sklada s principom alopatske medicine, 
kjer številna zdravila običajno ne zdravijo neposredno, temveč le pomagajo sprožiti zdravilne 
procese v samem telesu.

Knjiga se dotakne tudi nezadostnega razumevanja uradne medicine glede hiperventilacije 
oziroma pospešenega dihanja, ki se uporablja ne samo v holotropnem dihanju, temveč v mnogih 
mističnih obredih za doseganje holotropnih stanj zavesti. O pospešenem dihanju in njegovem 
vplivu na telo in duha podrobno govori Pranajama, čeprav v nam zahodnjakom težko razumlji-
vem jeziku, ki sta ga Christina in Stanislav Grof skozi opazovanja in raziskave pojavov v proce-
su holotropnega dihanja prevedla v nam bolj razumljivega.

Kot poudarjata avtorja, je za holotropno dihanje pomembna tudi predpostavka transpersonal-
ne psihologije, da povprečna oseba v današnji zahodni kulturi živi in deluje na način, ki je daleč 
pod resničnimi potenciali in sposobnostmi posameznika. To je posledica tega, da se posameznik 
v naši družbi identificira le z majhnim delom svoje osebnosti – s fizičnim telesom in Egom. Ta 
napačna identifikacija pripelje do neavtentičnega, nezdravega in neizpolnjujočega načina življe-
nja, kar pripelje do čustvenih in psihosomatskih motenj na osebni ravni ter do ekonomske krize, 
krize vrednot in roba ekološke katastrofe na globalni ravni.

Christina in Stanislav Grof v knjigi nazorno razložita, kako se tudi tu izkaže holotropno 
dihanje kot uspešna metoda iskanja najglobljih vzrokov, od posameznikovega nezadovoljstva 
z načinom življenja, preko nevroz do globokih duševnih in duhovnih kriz ... Na tem mestu je 
najbolje, da citiram odlomek mnenja o omenjeni knjigi, ki ga je napisal eden največjih mislecev 
našega časa, Ervin Laszlo: »... [Christina in Stanislav Grof] sta s to knjigo dala dva prispevka; 
enega znanosti, drugega naši skupni prihodnosti. Najprej pokažeta, da imajo spremenjena stanja 
zavesti dimenzijo, ki je preverljiva – 'imaginalna', namesto 'domišljijska' – in torej presežeta 
zastarelo, vendar še vedno močno prisotno verjetje, da je naša izkušnja sveta omejena le na in-
formacije, ki jih sprejmemo preko naših petih čutov. V nadaljevanju pokažeta, da spremenjena 
stanja zavesti, ki so dosežena preko njune metode holotropnega dihanja, zmanjšujejo agresiv-
nost, povečujejo tolerantnost, sočutje, skrb za okolje in občutek pripadnosti človeštvu, namesto 
posameznemu narodu. To so kakovosti, ki so nujno potrebne za soočanje z globalno krizo, v 
kateri smo se trenutno znašli. Njun prispevek k dobrobiti človeštva je primerljiv z njunim pri-
spevkom k prihodnosti psihologije.«

Knjiga, ki jo je vredno prebrati; in metoda, ki jo je vredno preizkusiti!

Recenzija knjige Holotropic Breathwork: A New Approach to Self-Exploration and Therapy
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DarjaTRIVAN

Dan za psihoterapijo 
Slovenskega inštituta za psihoterapijo

Centri za psihoterapijo včeraj, danes, jutri

9. aprila 2011 se je v dvorani Karantanija hotela Lev v Ljubljani odvijalo prvo strokovno 
srečanje sodelavk/cev in študentk/ov Slovenskega inštituta za psihoterapijo (SIP) in Univerze 
Sigmunda Freuda (SFU) z naslovom Dan za psihoterapijo z namenom, predstaviti dejavnost 
centrov za psihoterapijo v Ljubljani, Mariboru in Celju, izmenjati izkušnje in znanja sodelavcev, 
oblikovati skupni koncept delovanja vseh centrov ter širiti prepoznavnost SIP in SFU v Slove-
niji. Kot predavatelj je sodeloval tudi gost iz tujine Heinz Laubreuter, soustanovitelj in kancler 
SFU, psihoterapevt, učni terapevt in supervizor na Inštitutu za geštalt terapijo na Dunaju, od leta 
2001 tudi predsednik Odbora za psihoterapevtsko oskrbo na Dunaju.

Čez sto udeležencev je s pesmijo Nevidni pozdravil raper Rok Trkaj, s pozdravnim govorom 
pa nadaljeval Miran Možina, vodja programskega odbora Dneva za psihoterapijo. Na duhovit 
način je s pomočjo metafore »okužbe z virusom SFU« opisal razvoj projekta fakultetnega študija 
psihoterapije v Sloveniji, ki se je od izvornega »kliconosca« prof. dr. Alfreda Pritza, rektorja 
SFU, in najožjega sodelavca Heinza Laubreuterja prenesel na mag. Janka Bohaka, le ta pa je 
»okužbo« razširil v Sloveniji. Pri tem je prišlo do mutacije virusa SFU v virus SKZP in končno 
SIP. Le ta je bil v začetku leta 2008 krivec za rojstvo ideje o centrih za psihoterapijo SIP, ki so se 
nato postopoma razvili v Ljubljani, Mariboru in Celju. Osrednja dejavnost le teh se je razvijala v 
smeri ponudbe psihoterapije in psihosocialne pomoči, pomembni pa so postali tudi kot učne baze 
za sodelavce in študente psihoterapije. Postopno naj bi preko raziskav, izobraževanj, publikacij 
in interdisciplinarnega dialoga med različnimi psihoterapevtskimi pristopi prispevali k razvoju 
psihoterapije kot samostojnega poklica in avtonomne akademske discipline v Sloveniji.

V uvodnem plenarnem predavanju je Lan Pečjak, direktor SIP, predstavil osrednjo temo sre-
čanja, začenši s centri za psihoterapijo »včeraj«, ki so zahtevali predvsem veliko vložka za pro-
mocijo novega koncepta, ki med drugim zahteva preseganje zmotnih in zavirajočih idej o tem, 
kateri psihoterapevtski pristop je boljši in bolj učinkovit, katera izobrazba na tem področju omo-
goča kompetentno opravljanje psihoterapevtske dejavnosti, itd. Centri za psihoterapijo »danes« 
omogočajo izvajanje prakse specializantom psihoterapije in prostor za srečevanje na različnih 
strokovnih ravneh (intervizije, supervizije, predavanja, delavnice in različni drugi programi). 
Prav tako omogočajo povezovanje psihoterapevtov iz različnih pristopov, oblikovanje etičnih in 
strokovnih normativov za uporabnike psihoterapevtskih storitev, nastale na podlagi evropskih 
naprednejših praks, in nenazadnje razvoj baz podatkov za raziskave. Centri za psihoterapijo »ju-
tri« niso vezani na fizični prostor, temveč gre bolj za združevanje izvajalcev psihoterapevtskih 
storitev, raziskovalcev, strokovnjakov ter psihoterapevtov in specializantov v okviru lokalnih 
iniciativ in na nivoju nacionalne iniciative SIP, ki s tem prispeva k razvoju psihoterapije kot 
samostojnega poklica in avtonomne akademske discipline. Še posebno je le-ta pomembna v Slo-
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veniji, saj premočno zaostajamo predvsem za državami zahodne Evrope in potrebe v slovenskem 
prostoru to še kako opravičujejo, če ne celo zahtevajo. Dodal je, da je SIP še vedno šibek in ran-
ljiv, predvsem z vidika akademskih zahtev, ki jih je potrebno izpolniti za razvoj psihoterapevtske 
znanosti ter da odgovornost ni majhna in se je ne da na hitro uresničiti. 

Sledilo je plenarno predavanje gosta Heinza Laubreuterja in predstavitev ambulante SFU, od 
njene ustanovitve v letu 2005 do danes, ko predstavlja najbolj popularno psihoterapevtsko am-
bulanto na Dunaju. Na organizacijskem nivoju so zastopane različne psihoterapevtske metode 
in oblike dela z ljudmi: individualna, terapija za pare, družinska terapija, kratkotrajna in dolgo-
trajna psihoterapija, sprostitvene tehnike, coaching, različne oblike skupin – psihoterapevtske, 
skupine za samopomoč pod vodstvom ekspertov, skupine za svojce itd. Prav tako so zastopani 
različni psihoterapevtski pristopi: psihoanaliza, transakcijska analiza, psihodrama, sistemska 
družinska terapija, hipnoterapija, na klienta usmerjena psihoterapija, logoterapija, NLPt, vedenj-
ska terapija, integrativna gestalt terapija idr. Posebnost ambulante je tudi nudenje psihoterapev-
tskih storitev v številnih jezikih npr. angleščina, francoščina, italijanščina, japonščina, hrvaščina, 
bosanščina, poljščina, švedščina, srbščina, španščina, portugalščina, madžarščina, slovaščina, 
ruščina, korejščina, romunščina, češčina itn. Plačilo terapije je urejeno glede na dohodek in je za 
ljudi z nizkimi prihodki brezplačno. Prvi obisk je vedno brezplačen. Delo ambulante sofinanci-
rajo zavarovalnice po posebnih pogodbah, saj je v Avstriji psihoterapija od leta 1990 zakonsko 
reguliran poklic, zavarovalnice pa psihoterapevtom (nekje od leta 2000) plačujejo psihoterapev-
tske storitve.

Slika 1: Sodelujoči na Dnevu za psihoterapijo z gostom Heinzem Laubreuterjem, ki je pred-
stavil ambulanto SFU. SFU (od leve sedijo Melita Bolčina, Heinz Laubreuter, Lan Pečjak, 
Miran Možina, Miha Černetič in Darja Trivan).

DarjaTRIVAN
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V drugem plenarnem predavanju z naslovom Kako naj pridem do klientov in projektov, je 
Darja Trivan, koordinatorka centrov za psihoterapijo, predstavila delovanje centrov, telefonsko 
linijo Psihoterapija.fon, sistem naročanja in dodeljevanja klientov. Trenutno na centrih sodeluje 
19 psihoterapevtov in 42 specializantov pod supervizijo. V letu 2009 je na centre poklicalo 52 
klicalcev, v letu 2010 pa 202. Najpogostejši klicalci sodijo v starostno skupino od 21 do 30 let, 
sledijo ji od 31 do 40. Dve tretjini je bilo klicalk, tretjina pa klicalcev, od tega 64 % klicev zaradi 
osebnih stisk, 20 % zaradi partnerskih in 6 % zaradi družinskih težav. V letu 2010 se je za psi-
hoterapevtski proces odločilo 141 klicalcev in opravljenih je bilo skupno 3728 terapevtskih ur 
(v Ljubljani 2133, v Mariboru 1039 in v Celju 566 ur). Na centrih za psihoterapijo so se oz. se 
izvajajo tudi projekti kot: “Psihoterapija za boljše življenje”, namenjena študentom slovenskih 
univerz, Program psihoterapevtskih storitev za socialno šibkejše, Pogum - društvo za dosto-
janstvo pri delu, Projekt Resocializacija zapornikov, Centri za psihoterapijo kot psihosocialne 
ustanove za prakso. Ob koncu je odprla teme za popoldanske diskusijske skupine in sicer: Lastna 
praksa ali delo na centrih, sistem dodeljevanja klientov, možnosti dela s klienti za specializante, 
iskanje projektov, oblikovanje psihoterapevtskih skupin ter možnosti prakse na centrih v Celju 
in Mariboru.

Miha Černetič je v zadnjem plenarnem predavanju predstavil raziskovalno dejavnost kot 
integralni del sodobne psihoterapije, ki postaja conditio sine qua non za njen razvoj, prepričlji-
vost in umeščenost v družbi nasploh. Po drugi strani je raziskovanje psihoterapije v Sloveniji še 
v povojih. Mreža centrov za psihoterapijo, ki deluje v okviru SIP in že v obstoječi fazi razvoja 
pokriva večino ozemlja države, predstavlja velik potencial tudi za raziskovalno dejavnost slo-
venskih psihoterapevtov ter s tem za razvoj raziskovanja v slovenski psihoterapiji in krepitev 
le-te kot znanosti in stroke. Orisal je izhodiščno shemo za razvoj raziskovanja na centrih za 
psihoterapijo in odgovoril na vprašanja, zakaj sploh raziskovati na področju psihoterapije in 
na centrih za psihoterapijo, kaj raziskovati (glavne smeri preučevanja) ter na kakšen način oz. 
s kakšnimi metodami, pristopi. Prikazal je tudi dosedanjo raziskovalno dejavnost v okviru SIP.

Sledili so vzporedni dogodki, na katerih so sodelavci predstavili delavnice in prikaze prime-
rov: Damijana Voglar - Kreativni mediji v psihoterapiji, Dea Hrvatin – Ogled video posnetka 
o hipnoterapiji, Mateja Hajšek – Kepa pepela: prikaz primera psihoanalitične obravnave, Iztok 
Zver - Psihoterapevtski proces skozi oči pacientov z različnimi  osebnostnimi strukturami, Ro-
mana Kebe – Predstavitev primera odnosne travme, Urška Battelino – Prikaz primera psiho-
analitične psihoterapije, Meta Furlani – Prikaz primera psihoterapije, Damijan Sever - Primer 
psihoanalitično usmerjene terapije pri klientki z mejno osebnostno strukturo, Branko Horvat – 
Stik z nezavednim pacienta preko sanjskega jezika, Ljudmila Brezigar – Rojstvo novega odnosa 
in Darja Roškar, ki je predstavila sistemsko družinsko terapijo na primeru obravnave družine. 

V popoldanskem dnevu je sledila okrogla miza, ki sta jo vodila moderatorja Miran Možina 
ter Igor Okorn, in je temeljila na raziskavi o izobraževanju za poklic psihoterapevta in o psiho-
terapevtski praksi specializantov pod supervizijo. Raziskava fakultetnega študija psihoterapije 
SFU v Sloveniji in specialističnih študijev  za posamezne pristope, ki potekajo v okviru SIP, je 
bila izvedena v vseh petih generacijah študentov. Zajela je tudi učitelje, učne terapevte in super-
vizorje, ki delujejo bodisi v okviru SFU ali SIP, pa tudi zunanje supervizorje iz raznih psihotera-
pevtskih društev in inštitutov. Udeleženci okrogle mize so podali osebno izkušnjo vstopa v svet 
psihoterapevtskega poklica, ki poleg teoretičnega izobraževanja predstavlja dva ključna procesa 
- lastno psihoterapevtsko izkušnjo študenta in psihoterapevtsko prakso s klienti pod supervizijo. 
Podali so izkušnje z delom s klienti v različnih fazah in skozi prizmo različnih pristopov, pred-
vsem pa skozi različna lastna doživljanja. 

Dan za psihoterapijo Slovenskega inštituta za psihoterapijo
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Srečanje se je nadaljevalo v diskusijski skupini, v kateri so sodelovali vodje centrov, stro-
kovni vodje centrov in najaktivnejši sodelavci. Podelili so lastne izkušnje vključevanja in dela 
na centrih, dileme glede odločitve za lastno prakso ali sodelovanje na centrih, možnosti sodelo-
vanja na raznih razpisih in skupnih projektih, pa tudi možnosti in potrebe po ustanavljanju novih 
centrov. Živahne diskusije so se ob koncu strnile v misel, ki jo je izrazila Ljudmila Brezigar, da 
»posameznik res lahko gre hitreje, vendar skupaj lahko pridemo dlje«.

Slika 2: Udeleženci Dneva za psihoterapijo

DarjaTRIVAN
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AnaGLOBOČNIK

»Crème  de la crème na Dunaju«

Dunaj. Prva asociacija marsikaterega študenta psihoterapije bi – ob omembi tega mesta – 
najbrž bila Univerza Sigmunda Freuda. Mene nanj vežejo lepi spomini, prav tako povezani z 
»našim« področjem, sredi februarja smo se namreč tri nadobudne študentke udeležile kongresa 
Evropske zveze za psihoterapijo (v nadaljevanju EAP – European Association for Psychothera-
py). Pričujoč sestavek je bolj ali manj opis občutkov, kako je biti vsaj dan, dva del psihoterapev-
tske srenje. 

Za vse, ki vam je nepoznano; EAP zveza predstavlja 128 psihoterapevtskih organizacij, 
vključujoč 41 evropskih držav, združuje pa preko 120.000 psihoterapevtov. Del nje so t. i. »krov-
ne organizacije«, med njimi tudi SKZP (Slovenska krovna zveza za psihoterapijo). Tvorijo jo 
tudi evropske zveze posameznih psihoterapevtskih modalitet ter metod (npr. Evropska zveza za 
hipnoterapijo). Zveza se je formirala leta 1990, s Strasbourško deklaracijo, ena izmed temeljnih 
nalog EAP pa je podeljevanje Evropske diplome za psihoterapijo. Predstavniki se srečujejo tri-
krat letno, tokrat na Dunaju.

Kot že omenjeno, smo se kongresa udeležile tri študentke, ki smo zastopale barve Društva 
študentov psihoterapije (DŠPTS) ter seveda bodočo SFU Ljubljana. Bile smo edine predstavnice 
študentov, kar je na nas ustvarilo svojevrsten pritisk, tudi zaradi skorajda strahospoštovanja do 
oseb, ki krojijo pot evropske psihoterapije. Pritisk se je kaj kmalu razblinil, saj smo bile lepo 
sprejete že na prvem zasedanju – na delovnem sestanku uredniškega odbora časnika za psihote-
rapijo »International Yournal for Psychotherapy«. Beseda je tekla o distribuiranju revije; o tem, 
kako se povezati z univerzami, knjižnicami – tudi naša predsednica društva se je ponudila, da 
ponudbo predstavi slovenski strani. Sledilo je zasedanje upravnega in izvršnega odbora EAP, v 
veliki sejni sobi, z več kot 70 člani. Član upravnega odbora je tudi nam dobro znani Alfred Pritz, 
ki pri zvezi opravlja funkcijo generalnega sekretarja. Po poročanju o finančnem poslovanju zve-
ze v minulem letu je sledila za nas bolj zanimiva debata oz. trenja o določanju morebitnih name-
stnikov glavnih odbornikov: predsednika, generalnega sekretarja, registratorja in blagajnika. Čas 
za kosilo smo s pridom izkoristile za mreženje. Navezale smo stik s predstavnikom t. i. pozitivne 
psihoterapije in telesne psihoterapije, ki prihaja s Kosova. In kdo ve, morda se obeta kakšno so-
delovanje… V popoldanskem času smo se udeležile zasedanja EWOC odbora (European Wide 
Organisations Committee). Ta formacija predstavlja zastopnike posameznih znanstveno potrje-
nih in akreditiranih pristopov. Diskusija je tekla o semantiki izraza »modaliteta« in »metoda« (ali 
v posameznem jeziku obstaja razlikovanje) ter kaj je namen tega razlikovanja. Tema zasedanja 
so bili tudi t.i. »multimodalni« pristopi: polemiziralo se je okoli tega kdaj in po kakšnem kriteriju 
označiti pristop kot večmodalen. Dan pa se še ni zaključil, saj so imeli za zvečer organizatorji 
pripravljeno tudi zabavo, kakopak v avstrijskem stilu - z jodlanjem. Me smo se namesto tega raje 
odločile za večerno potepanje po Dunaju. In res je prekrasen! 

Kairos 5/1-2/2011 Mnenja, recenzije, informacije
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Slika 1: Predstavnici DŠPTS z odhajajočim predsednikom EAP   
Rodolfom de Bernartom

Prvo jutranje zasedanje v soboti, ki smo mu prisostvovale, je bilo pod vodstvom ukrajin-
skega psihiatra Alexandra Filza. Glavna tema je bila ustanovitev znanstvenega / raziskovalnega 
komiteja, ki bi se ubadal s slepimi pegami pri proučevanju novih področij. Že čisto infiltrirane v 
sceno smo se v pavzah za kavo in kosilo povezovale (dobesedno) in spoznavale t. i. »bonding« 
terapijo s simpatičnim terapevtskim parom iz Nemčije ter se pustile povabit na ogled Pariza oz. 
SFU podružnice Pariz.

 

Slika 2: Predstavnici DŠPTS ter Julia in Jeff Gordon 
(»bonding« psihoterapija)

AnaGLOBOČNIK
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Na naslednjem srečanju, ETSC (European Training and Standards Committee), je zgovoren 
škotski psihoterapevt predstavil pomemben meddržavni projekt na temo evropskih kompetenc 
psihoterapevta (povezava spodaj). Zaključili smo z drugim generalnim zasedanjem EAP odbora, 
kjer so izvolili in potrdili nove predstavnike zveze. Čeravno združenje oseb z razvitimi »člove-
škimi« kompetencami na vplive politike očitno ni imun (skoraj) nihče - bi lahko bil eden izmed 
zaključkov.

Tako kot večkrat sem spet prišla do spoznanja, da je povezovanje in sodelovanje ključnega 
pomena. Kot pravi znani citat: »Prihodnost pripada tistim, ki verjamejo v lepoto svojih sanj«. In 
na »našem« področju je še kako pomembno, da sanjamo in gradimo skupaj – združeni v majhna 
društva ali pa velika združenja, ki krojijo prihodnost psihoterapije.

Pomembne povezave:

www.europsyche.org
www.ijp.org.uk
www.psychotherapy-competency.eu

»Crème  de la crème na Dunaju«
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Slovenska  krovna zveza za psihoterapijo
9. ŠTUDIJSKI DNEVI SKZP – ZREČE 2011 

z naslovom Tesnobnost, depresivnost in psihoterapija

od četrtka, 2. junija do sobote, 4. junija 2011, Rogla, Slovenija

Leon Lojk o temi letošnjega srečanja 

Pred nekaj desetletji smo brali, da so tesnobna stanja pri ljudeh najbolj pogosta duševna motnja, 
depresija pa motnja, ki je »za klienta najtežje breme«. Danes se v tiskanih in elektronskih medijih 
poudarja predvsem depresija, za katero nekateri napovedujejo, da naj bi bila to najbolj razširjena 
duševna motnja 21. stoletja. 

Morda tesnobnost ne prinaša tako velikega neugodja kot depresivnost, vendar so posledice 
hude tako za posameznika kot tudi za družbo. Bojazni pred neznanim, pred nastopanjem, pred 
družbo itd. ne prinašajo zadovoljstva in ovirajo človekovo uspešnost. Depresivnost s kronično 

Kairos 5/1-2/2011 Mnenja, recenzije, informacije
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utrujenostjo, počutji manjvrednosti in krivde, s šibko koncentracijo, z velikimi težavami pri 
odločanju, z razmišljanji o samomoru itd. osebi ne prinaša niti sreče niti uspeha. Poleg trpljenja, 
ki prizadene te ljudi, je moč govoriti tudi o družbeni škodi, saj nikdar ne vemo, koliko takih 
oseb je rojenih z nadarjenostjo J. Štefana, F. Prešerna, J. P. Gallusa, R. Jakopiča, I. Kobilce in 
podobnih, ki pa zaradi tesnobnosti ali depresivnosti niso nikdar razvili svojih talentov.

Ne glede na to, ali gledamo na te motnje kot na posledico sprememb v telesu, kot na posledico 
življenjskih izkušenj ali kot na vedenje, s katerim skušamo nadzirati neke zunanje pogoje 
(spremenljivke) v sedanjosti, se zdi, da številni samomori in razmah različnih oblik zasvojenosti 
v Sloveniji nakazujejo tovrstno problematiko tudi v Sloveniji.   

Za osebe s takimi težavami smo v Sloveniji – v okviru združenj za psihoterapijo ter na osnovi 
različnih psihoterapevtskih šol in teorij o vzrokih ter odpravljanju takih motenj – razvili vrsto 
oblik pomoči, ki skušajo motnje odpraviti ali ublažiti predvsem z odnosom in ne z danes vse 
bolj priljubljenimi kemičnimi sredstvi. Take psihoterapevtske oblike pomoči želimo na devetih 
študijskih dnevih teoretično utemeljiti in predvsem praktično prikazati.  

V Sloveniji smo lahko ponosni, da skušajo različne psihoterapevtske šole – kljub različnim 
metateoretskim izhodiščem, različnim znanstvenim teorijam o človeku in ob različnem 
pojmovanju, kaj je znanstveno – posamezniku nuditi najboljšo strokovno pomoč ob spoštovanju 
in zavedanju različnih doktrin znotraj posameznih pristopov (modalitet). S tem podpiramo 
pravico posameznika, da si izbere vrsto terapije in terapevta po svojem prepričanju, kar tudi 
povečuje verjetnost, da bo terapija uspešna.
 
Pestrost različnih znanstveno utemeljenih pristopov k (navidezno) isti motnji lahko koristi: 

psihoterapevtom praktikom:
- bolje se zavemo metateoretskih predpostavk svoje šole in različnih razlag vzročnosti 

(premočrtne, krožne razlage); 
- različni znanstveni zaključki o istem pojavu (tesnoba ali depresiji) nam govorijo, da ima 

znanstvenik vplivno vlogo pri rezultatu opazovanja, da je torej absolutna znanstvena 
objektivnost vprašljiva – posebej, če se znanstvenik tega ne zaveda;

- drug od drugega se učimo, kako vključiti v svoje delo znanja drugih psihoterapevtskih 
šol in spoznanja drugih strok (npr. nevroznanosti, kibernetike, kemije, filozofije itn.); 

strokovnjakom in laikom:
- zavemo se, da je znanost vendarle odvisna tudi:  

a) od politike; »terapevtske države« (T. Szasz) razvijajo »bolezenske ekonomije« (Z. 
Hočevar); 
b) od interesov; npr. farmacevtska industrija in 
c) od človeške nečimrnosti in togosti; npr. apriorno zavračanje drugačnih prepričanj in 
ugotovitev; 

širši javnosti:
- za spoznavanje možnosti, ki jih imajo na izbiro, in pravice do izbire;
- za spoznavanje poti k polnejšemu (in cenejšemu) duševnemu zdravju državljanov ter h 

kakovosti njihovega življenja. 

LEON LOJK

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo
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PROGRAM 8. ŠTUDIJSKIH DNEVOV SKZP 
»Tesnobnost, depresija in psihoterapija«

2. - 4. junij 2011, Rogla, Slovenija

četrtek, 2. junij 2011

09:00 10:30 Registracija
10:30 11:00 POZDRAVNI GOVOR: 

Milena Vidmar (predsednica SKZP) 
11:00 12:30 PLENARNO PREDAVANJE:

Klemen Rebolj, dr.med., psihiater, psihoterapevt
12:30 14:30 Kosilo
14:30 16:30 DELAVNICE
16:30 17:00 Odmor s kavo in čajem
17:00 18:00 PLENARNO PREDAVANJE: 

dr. Robert Masten (še ni potrjeno)
18:00 18:15 Odmor
18:15 19:30 Predstavitev 

revije Kairos, 
knjige Psihoterapija

19:30 21:00 Večerja
21:00 KULTURNI VEČER:

Vlado Novak, monodrama: »Gajaš, arestant«

9. Študijski dnevi SKZP
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petek, 3. junij 2011

7:45 09:00 PLENARNO PREDAVANJE: prof. ddr. Andreas 
Remmel

09:15 11:30 PLENARNO PREDAVANJE in OKROGLA 
MIZA: Tesnoba in depresija sodobnega časa

dr. Robert Masten, psiholog, psihoterapevt,  

prof. ddr. Andreas Remmel, dr. med., filozof, psiholog, 
psihoterapevt
Julija Pelc, psihologinja, psihoterapevtka 

Leon Lojk, psiholog, psihoterapevt, 

dr. Rudi Kotnik, filozof, psihoterapevt 

Klemen Rebolj, dr. med., psihiater, psihoterapevt
11:30 12:00 Odmor s kavo in čajem
12:00 14:00 DELAVNICE
14:00 15:30 Kosilo
15:30 17:30 PLENARNO PREDAVANJE: prof. ddr. Andreas 

Remmel
17:30 18:00 Odmor s kavo in čajem
18:00 20:00 DELAVNICE
20:00 21:00 Večerja
21:00 Družabni večer z glasbo

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo
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sobota, 4. junij 2011

7:15 07:45 Meditacija z gongom – Lučka Šantl
09:00 09:45 Svečana podelitev evropskih in slovenskih diplom iz 

psihoterapije 
09:45 11:00 PLENARNO PREDAVANJE: dr. Rudi Kotnik
11:00 11:30 Odmor s kavo in čajem
11:30 13:30 DELAVNICE
13:30 14:00 Zaključek

 
Poleg domačih predavateljev in izvajalcev delavnic smo povabili tujega gosta prim. prof. ddr. 
Andreasa Remmela, dipl. psih., vodjo klinike za psihosomatiko Waldviertel v Eggenburgu v 
Spodnji Avstriji. Predstavil nam bo svoje bogate izkušnje v povezavi z našo glavno temo. 

Prim. prof. dr. Andreas Remmel, dipl. psih.

Andreas Remmel je končal študij medicine, psihologije in filozofije. Ima doktorata 
s področja medicine in filozofije. Zaključil je izobraževanja iz integrativne terapije, ge-
stalt terapije, vedenjsko- kognitivne terapije in dialektične vedenjske terapije. Andreas 
Remmel je inštruktor in supervizor vedenjske terapije, znanstveni vodja mednarodnega 
skupnega projekta »Stres in imunost«, univerzitetni predavatelj za psihologijo zdrav-

9. Študijski dnevi SKZP
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ja, psihosomatiko in psihoonkologijo na univerzi Ludwig-Maximilians-Universität v 
Münchnu, vodja centra »Centre of Mindfulness in Medicine and Psychotherapy« v 
Eggenburgu, gostujoči profesor na univerzi Donau-Universität v Kremsu ter učitelj na 
univerzitetnih tečajih »Psihosomatika za zdravstvene službe«.

Programski odbor:
Milena Vidmar, predsednica
Judita Mišič Bucik, Herman Vernik, Tanja Šraj, Zlatko Vršič, Irena Poštrak

Organizacijski odbor:
Irena Poštrak, predsednica
Manuela Mežič, Damjana Pipan, Tara Hughes, Milena Vidmar

Dodatne informacije:
Dobite pri tajnici SKZP Ireni Poštrak
Tel: 031 410 919, 
fax: 02/429 65 61
E-mail: irena.skzp@gmail.com 

PRIPOROČAMO, DA NOVOSTI O ŠTUDIJSKIH DNEVIH ŠE NAPREJ SPRE-
MLJATE NA: www.skzp.org

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo
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URNIK DELAVNIC
Rogla 2011

2. - 4. junij 2011, Rogla, Slovenija

ČETRTEK 14.30 – 16.30 
Max. št. udeležencev

1. TOMAŽ FLAJS Tesnoba, depresija in gestalt terapija- 1.del neomejeno

2. BOGDAN ŽORŽ Depresija ali psevdodepresija pri otroku 
(mladostniku) neomejeno

3. ANDREJA MODRIN ŠVAB  
 in 

        VESNA ŠOLAR
Tesnobnost in depresivnost pri motnjah hranjenja neomejeno

4. NATAŠA 
PRELESNIK KOROŠIC

Zapor – kraj za depresijo ali možnost za 
spremembo? neomejeno

5. MIHA ČERNETIČ
Obrazi anksioznosti, obrazi strahu: 

Fenomenološko raziskovanje našega odzivanja 
na zaznave groženj

20

6. HERMAN VERNIK Depresija v luči teorije izbire 20

 
PETEK 12.00 – 14.00

Max. št. udeležencev

7. MIRAN MOŽINA
Skrivnostni obrazi tesnobe: 

kako se z njo srečujemo psihoterapevti 
v vsakdanjem življenju in v delu s pacienti

neomejeno

8. ROMANA KEBE Psihoterapevtsko delo z depresivno pacientko 15

9. ALBERT MRGOLE Imago intervencija ob depresiji v družini neomejeno

10.  TANJA KAPURALIN  in
   ZVONKO HORVAT
   ŽIDARŠIČ

Opredelitev simptomatike ob dvojnih diagnozah 
ter aktivnosti pri procesu 30

11. SREČKO SORŠAK Grupna edukacija na temo krepitve jaza 15

12. BERNARD STRITIH
Osebna pomoč za kreativno doživljanje 

življenskih iger
neomejeno
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PETEK 18.00 – 20.00
Max št.  udeležencev

13. TJAŠA M. KOS
DPCCQ in nove možnosti raziskovanja v pshotera-

piji:  CRN SPR
neomejeno

14. MARUŠA ZALETEL,
  JANA POTOČNK  in  
  ANDREJA JALEN

Psihoterapija z ego stanjem starša – obravnava 
anksioznosti

 in depresivnosti v integrativni psihoterapiji
neomejeno

15. TOMAŽ FLAJS Tesnoba in depresija in gestalt terapija
2.del 12

16. MELITA KOŠAK Uporaba na čuječnost usmerjene transakcijske 
analize kot preventiva pri preprečevanju depresije 20

17. BARBARA REPINC Edukativnost eksistencialne anksioznosti 
v terapevtskem procesu 15-20

18. ZLATKO BLAŽIČ
Razumevanje odvisnosti (od opia-

tov) skozi prvoosebno
 izkušnjo avtorja 

50

 

SOBOTA 11.30 – 13.30
Max. št. udeležencev

19. RUDI KOTNIK Fenomenološki pristop k tesnobi 20

20. LUČKA ŠANTL
Pomen urjenja prisotnosti za dvig kvalitete bivanja 

s pomočjo zvokov gonga
15

21. LUCIJA SMERDEL Oblika samopodobe v času poporodne depresije neomejeno

22. POLONCA MAJCENOVIČ 
in   KORNELIJA FERČAK

Tesnoba v intimnem odnosu z vidika 
 relacijsko družinske terapije

neomejeno

23. MARIJA BENSA  in
       LJUBICA KOVAČ  VUK Psihoedukacija pri nevronskih in stresnih motnjah 20

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo
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PREGLED PRISPEVKOV
Plenarna predavanja

prim. prof. ddr. ANDREAS REMMEL, dipl. psih.
Podatkov do konca redakcije nismo prejeli. 

dr. RUDI KOTNIK, mag. gestalt terapije
Anksioznost v fenomenološko-hermenevtični naravnanosti

Ključne besede: naravna in naturalistična naravnanost, fenomenološka in personalistična na-
ravnanost, intencionalnost, pomen

Fenomenologija se ponavadi povezuje s fenomenološko metodo, ob čemer se pojavijo zaga-
te in nekonsistentnost. Zato se v sodobnih teoretskih pristopih kot alternativa uveljavlja pojem 
fenomenološka naravnanost. Namen prispevka je na primeru, v katerem se prepletata teoretski 
in izkustveni vidik, prikazati psihoterapevtski odnos kot fenomenološko naravnanost in hkra-
ti pojasniti temeljne pojme fenomenološke naravnanosti. Prikaz primera se začne z začetnim 
obdobjem, v katerem je v ospredju bolečina kot retrofleksija, ki počasi začenja kazati pojavne 
oblike tesnobe kot drugo plat. V nadaljevanju sledi pojasnjevanje in ilustracija tistih vidikov, ki 
jih znanstvena paradigma lahko zajame, in tistih, ki jih ne more. Slednji so tako predmet feno-
menološko-hermenevtične naravnanosti, kjer korak za korakom raziskujemo način kreiranja do-
življanja oziroma generiranja tesnobe z notranjim dialogom kot samokritiko in tako omogočamo 
pogoje za ponovno vzpostavitev kontakta.

Delavnice, referati

1. dr. ALBERT MRGOLE, sistemski družinski in Imago terapevt   
     Imago intervencija ob depresiji v družini

                                                          
Oblika prispevka: prikaz primera
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno 

V moji pretekli praksi je v primerih depresije v družini in v praksi sistemske družinske tera-
pije uporaba ustreznih orodij za učinkovito delo z intenzivnimi čustvi predstavljala terapevtski 
tehnični problem. To je veljalo predvsem za čustva, ki so zadevala hrepenenja in rane ob nave-
zanosti do bližnjih. Tehnika Imago dialoga omogoča delo s čustvi do pomembnih drugih in s 
prepričanji o njih, na kar vplivajo pretekle izkušnje. Ena od tehničnih različic Imago dialoga je 
dialog otrok – starš, ki ga navadno izvajamo preko igre vlog, v kateri partner igra vlogo starša.
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V prikazanem primeru so bili prisotni trije družinski člani, starša oba z depresijo, ki sta jo 
zdravila več let z zdravili, in hči, ki je začela kazati znake depresivnega vedenja, zaradi česar sta 
bila starša zelo zaskrbljena. Poleg začetnih sistemskih intervencij sem v nadaljevanju uporabil še 
intervencijo  vodenega Imago dialoga med očetom in 13-letno hčerjo. Dialog je omogočil izme-
njavo informacij o hčerinem doživljanju očetovega nasilnega vedenja in razkril proces nastajanja 
otroških prepričanj o nesmiselnosti komunikacije s starši. Gre za ključni trenutek (ali skupek 
dogodkov), ki prispeva k izgubljanju stika med starši in odraščajočimi otroki, in s tem tudi za 
dinamiko, kjer otroci ne vidijo več smisla, da bi delili pomembne vsebine s starši. 

Izbiro depresivnih stanj razumem kot izhod v medsebojnih situacijah s pomembnimi drugi-
mi, kadar so ogrožene potrebe po bližini in navezanosti. Hipotezo bom konkretno argumentiral 
na primeru. Sprememba, ki je po dialogu sledila v družini: oba starša sta prenehala z medika-
mentozno terapijo, vključila sta se v intenzivni trening partnerskih veščin, kjer so izzveneli še 
nekateri drugi simptomi (npr. hipohondrija pri očetu, vzorci nasilnega vedenja).

2. ANDREJA MODRIN ŠVAB, univ. dipl. psih., gestalt psihoterapevtka
     VESNA ŠOLAR, univ. dipl. soc. del., gestalt psihoterapevtka

Tesnobnost in depresivnost pri motnjah hranjenja 

Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno
Ključne besede: motnje hranjenja, depresivnost, tesnobnost, gestalt terapija

V svojem prispevku bova podelili svoje bogate izkušnje terapevtskega dela z osebami z mo-
tnjami hranjenja. V zadnjih 16 letih sva se imeli priložnost srečati z več kot 330 osebami in skozi 
terapevtsko delo soustvarjati njihovo pot okrevanja. Srečujeva se s številnimi odtenki depresiv-
nosti in tesnobnosti, ki spremljajo sleherno motnjo hranjenja. Pri vsaki motnji hranjenja osebe 
opisujejo tudi depresivna razpoloženja in tesnobne občutke, ki jih ovirajo na poti iz začaranega 
kroga. 

Pri nekaterih osebah je proces okrevanja lahko tudi kompleksnejši in dolgotrajnejši, še pose-
bej, kadar se po sicer intenzivni terapiji ob stalno prisotni motnji hranjenja pokaže še določena 
težja stopnja depresivnosti, ki jo je motnja hranjenja dolga leta prekrivala in blažila. Takrat je 
potreben nadaljnja terapevtska obravnava, pogosto v okviru individualne terapije.

Doživljanje tesnobnosti je prisotno v sleherni motnji hranjenja. V terapiji najprej opazimo 
številne ter močne obsesivne misli in kompulzivna vedenja, ki so med seboj tesno prepleteni 
ter imajo funkcijo zniževanja tesnobnosti. Osebo, denimo, »preplavljajo« misli, ki jo silijo v 
izvedbo ritualov, ki jih nato tudi ponavljajoče izvaja (večinoma redno vsak dan). Gre za rituale 
načrtovanja obrokov, nakupovanja hrane ter pretiranega hranjenja in bruhanja ali stradanja in 
pretirane telovadbe. Pri nekaterih osebah poleg teh značilnosti skozi terapevtsko delo sčasoma 
opazimo tudi pridružene motnje iz sklopa anksioznih motenj. Ponavadi se jasneje pokažejo, šele 
ko se simptomi motnje hranjenja nekoliko umaknejo. Prevladujejo panični napadi, histerični 
izpadi, obsesivno-kompulzivna motnja in socialna fobija. 

V delavnici želiva na podlagi konkretnih primerov pokazati, kako lahko z gestalt terapev-
tskim pristopom pripomoremo k »paradoksalnemu« soočanju z depresivnostjo/tesnobnostjo pri 
osebah z motnjo hranjenja. Meniva, da sodobno gestalt terapijo s koncepti kontakta, teorije po-
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lja, paradoksalne teorije spremembe, fenomenološko metodo in dialogom v terapevtskem odno-
su lahko, kadar se v terapevtskem delu srečujemo z anksiozno in depresivno problematiko, ki 
predstavljata bistveni težavi postmodernega obdobja, upravičeno uvrščamo med bolj obetajoče 
sodobne terapevtske pristope. Delavnica bo vključevala nekaj teorije, predstavitev konkretnih 
primerov in dialog (diskusijo) z udeleženci.

3. BARBARA REPINC, univ. dipl. pedag. in soc. kult., spec. transakcijske
analize
Edukativnost eksistencialne anksioznosti v terapevtskem procesu

Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: 15 do 20
Ključne besede: eksistencialna vprašanja, eksistencialna anksioznost, odnos do smrti,
skriptni sistem

Pri obravnavi klientov, ki kažejo znake anksioznosti ali depresije, se že v osnovi srečamo s 
pojmom smrti, ki je ena od danosti bivanja, na katere človek nima vpliva, misel nanjo pa je pod 
površjem stalno prisotna, saj je neločljivo povezana z življenjem. Ko je posameznik soočen z 
enim od štirih temeljnih eksistencialnih vprašanj, kot so izolacija, (ne)smiselnost, smrt in svo-
boda, se pri njem običajno pojavi t. i. eksistencialna anksioznost. Določeni klienti bežijo od teh 
vprašanj, saj v njih vzbujajo tesnobo, celotni skriptni sistem pa jim služi, da se od njih ogradijo.

Terapevti se ob teh temah lahko vprašajo, ali nima klient že dovolj vsakodnevnih strahov in 
pritiskov, da bi jih še oni spominjali na nekaj, na kar tako ali tako nimajo vpliva, in ali ne bi teh 
tem raje pustili nedotaknjenih. Spet drugič se lahko pojavi vprašanje, zakaj bi se v terapevtskem 
procesu osredotočali na nekaj grenkega, če naj bi terapija prinašala upanje in posameznika 
naučila, kako se živi. Če je terapevt s temi temami pomirjen in ostaja v stiku s svojo eksistencialno 
tesnobo, jim bo dal prostor tudi v terapevtskem procesu. Hkrati se bo zavedal, da psihoterapija 
klientov ne more ozdraviti vseh neprijetnih občutkov ob eksistencialnih vprašanjih niti jih ne 
more zavarovati pred tveganjem in negotovimi situacijami. Lahko jim le pomaga, da odkrijejo 
pogum, prevzamejo odgovornost in se osvobodijo – izstopajo iz skripta in so v stiku s samimi 
seboj. Anksioznost je potemtakem lahko tudi edukativna. 

V delavnici bomo preko vaje preverili, kako se sami odzivamo na pojem smrti in kako nam lahko 
tovrstno razmišljanje pomaga tudi pri razjasnjevanju klientovega sistema.

4. doc. dr. BERNARD STRITIH, psiholog, sistemski psihoterapevt
Osebna pomoč za kreativno doživljanje življenjskih iger

Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno
Ključne besede: socialne igre, zadovoljstvo, humor, kontraparadoks, kreativnost

Na teoretski ravni je pomembno razlikovanje med življenjskimi (socialnimi) igrami, ki omo-
gočajo zadovoljstvo in užitek, ter igrami, ki omogočajo le zabavo in finančne učinke. Predsta-
vili bomo primere reševanja zapletenih kriz s pomočjo spreminjanja pravil življenjskih iger, ki 
omogočajo kreativne rešitve. Pri delu z otroki in mlajšimi odraslimi je humor v smislu kontrapa-
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radoksa zdravilo, ki nas vedno znova preseneča. Doživetje trenutkov, ko psihoterapevt in člani 
klientskega sistema uživajo, pomeni garancijo za trajnost doseženih sprememb.

5. BOGDAN ŽORŽ, univ. dipl. psih., psihoterapevt
Depresija ali psevdodepresija pri otroku (mladostniku)

Oblika prispevka: prikaz primera
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno
Ključne besede: otrok, mladostnik, depresija, psevdodepresija, odpornost

Če sledimo objavam v strokovni literaturi in medijih, dobimo občutek, da je med otroki in 
mladostniki vse več takih, ki trpijo za depresijo. V svoji praksi se vse pogosteje srečujem s ta-
kšnimi otroki in mladostniki. Med njimi je vse več tistih, ki najprej iščejo pomoč pri zdravnikih 
in psihiatrih, kjer dobijo antidepresive. Te potem redno uživajo več mesecev, leto, tudi več – a 
težave se ne izboljšajo, včasih se celo poglabljajo. Ali gre v teh primerih za tako trdovratno de-
presijo ali gre morda za kaj drugega? 

Predstavil bom primer mladostnika, ki je že več let obravnavan zaradi depresije. Že ob pr-
vem razgovoru sem dobil zelo jasen občutek, da ne gre za pravo depresijo, ampak za občutek 
nekakšne praznine, nezadovoljstva s samim seboj, brezciljnosti – ne glede na družinsko okolje, 
ki mu je zagotavljalo »vse, kar potrebuje«. Zdravljenje depresije mu je občutek lastne nemoči 
le še utrjevalo. Ko sem staršem svetoval »trd« pristop, s katerim so mladostnika jasno postavili 
pred odgovornost, se je mladostnik sicer najprej uprl – vendar je že ta upor v resnici pomenil 
mobilizacijo lastne energije, ki jo je po nekaj neustreznih odzivih začel usmerjati v pravo smer – 
in »depresija« je izzvenela. Ali je bila to sploh depresija ali je bila le psevdodepresija? In če gre 
za psevdodepresijo, kako jo lahko ločimo od prave depresije?

6. HERMAN VERNIK, prof. def. in psihoterapevt
Depresija v luči psihoterapije

Oblika prispevka: prikaz primera
Maksimalno št. udeležencev: 20
Ključne besede: Teorija izbire, depresija, nesrečnost, odnos
                

Prikaz, kako v smislu teorije izbire razumemo depresijo. Vaja za razumevanje pomena odnosa z 
ljudmi, ki so nam pomembni. Predstavitev obravnave depresiranja.
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7. MARUŠA ZALETEL, univ. dipl. psih., dipl. integrativna psihoterapevtka
JANA POTOČNIK, univ. dipl. kom., spec. integrativne psihoterapije
ANDREJA JELEN, univ. dipl. psih., spec. integrativne psihoterapije
Psihoterapija z ego stanjem Starša – obravnava anksioznosti in depresivnosti
v integrativni psihoterapiji

Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno
Ključne besede: introjekcija, anksioznost in depresivnost, faze psihoterapije z ego stanjem 
starša, integrativna psihoterapija

Psihoterapija z ego stanjem Starša je metoda integrativne psihoterapije, ki predstavlja 
pomemben prispevek k obravnavi anksioznosti in depresivnosti. Ego stanje Starša pomeni med 
seboj povezan vzorec mišljenja, čustvovanja in vedenja, ki je podoben mišljenju, čustvovanju 
ter vedenju staršev ali drugih pomembnih oseb. Nastane s ponotranjenjem oziroma introjekcijo 
osebnosti staršev ali drugih pomembnih oseb, kot jih je otrok zaznaval v času introjeciranja. 
Introjekcija je nezavedni obrambni mehanizem, ki ga otrok pogosto uporabi, če njegove potrebe 
v odnosih niso zadovoljene. Do ponotranjanja osebnosti staršev ali drugih pomembnih oseb 
prihaja v zgodnjem otroštvu in v manjši meri skozi celo življenje. Ego stanje Starša vpliva na 
naše vedenje, čustvovanje, mišljenje in odnose. Njegov vpliv se lahko odraža kot negotovost, 
samokritičnost, izguba stika z lastnimi potrebami in željami ter posledično kot anksioznost in 
depresivnost.  

S pomočjo psihoterapije z ego stanjem Starša klient ponovno pridobi občutek samega sebe in 
prepozna ter zavrne disfunkcionalna in neadaptivna prepričanja, nastala v procesu introjekcije. 
Pri psihoterapiji z ego stanjem Starša se klient vživi v ponotranjenega Starša ali drugo pomemb-
no osebo, terapevt pa vodi terapijo s klientom, kot da je ta Starš. Na delavnici bo predstavljenih 
devet vsebinsko ločenih faz psihoterapije z ego stanjem Starša. Avtorice so faze identificirale 
na podlagi raziskave, v kateri so analizirale vsebino transkriptov psihoterapij, pri katerih je bila 
uporabljena obravnavana metoda. Faze bodo ponazorjene s pomočjo videoposnetka terapije. V 
prispevku bodo navedeni pogoji uporabe metode in njene omejitve.

 8. LUCIJA SMERDEL, doktorska kandidatka zakonske in družinske terapije
PETJA KOVAČEVIČ, doktorska kandidatka zakonske in družinske terapije      
Oblika samopodobe v času poporodne depresije

Oblika prispevka: prikaz primera
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno
Ključne besede: depresija, samopodoba, materinstvo, regulacija afekta, odzivnost, primarna
družina

Prispevek je prikaz sprememb, ki jih prinese nova vloga ženske ob vstopu v materinstvo. 
Rojstvo dojenčka je pogosto izjemno stresen dogodek v življenju matere. Naenkrat v rokah drži 
drobno, nebogljeno bitje, ki je popolnoma odvisno od njene skrbi in ljubezni. Neizmerno veselje 
in tudi strahovi, dileme, vprašanja o negi, vzgoji, starševstvu, partnerstvu, potrebah dojenčka se 
izkažejo za zveste spremljevalce. Mati postane aparat za uglašenost, prepozna dojenčkove potre-
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be in jih skuša zadovoljiti. Vzpostavitev stika z dojenčkom je lahko za mater tudi zelo boleča, saj 
v intimnih trenutkih, ko sta oba najbolj ranljiva, nastopijo občutki nemoči, jeze, strahu, žalosti, 
ki povzročijo prekinitev stika med njima. Za mater je to izjemno boleča izkušnja, saj se v strahu, 
da ne bi bila dovolj dobra mati, sama bojuje s temi bolečinami, jih premleva in potiska stran. 
V ranljivih trenutkih mati pogosto znova najde v sebi svoja boleča čutenja iz primarne družine, 
dojenček v njej prebudi nekaj, kar izhaja iz primarne družine, nekaj travmatičnega, kar je bilo 
pometeno pod preprogo. Če se ta boleča čutenja in skrbi ponavljajo ter se vzgiba za pomiritev ne 
poišče, lahko pride do poporodne depresije, ki samo še poglablja prekinitev stika med materjo 
in dojenčkom. Matere preveva večni strah, občutek nesposobnosti, obup, pasivnost - vse to pa 
vpliva tudi na dojenčka, ki išče materine oči, dotik, varnost, da se lahko umiri. Kaj se v materi 
dogaja, ko gleda nebogljeno dete, ki je popolnoma odvisno od nje, kateri spomini (telesni in 
čutenjski) in izkušnje jo držijo v krču in nesproščenosti, katera bolečina se prebuja? Ko si bo 
mati dovolila soočiti se s to stisko in bo v svoji življenjski zgodbi poiskala vzrok za to bolečo 
izkušnjo, bo lahko poskrbela zase in za stik z dojenčkom. Spremembe se hkrati kažejo tudi v 
partnerskem odnosu, kjer prihod dojenčka med partnerja predstavlja izziv strukturi partnerskega 
odnosa, saj prihaja nekdo, ki je čustveno izrazito zahteven, odvisen od svojih staršev in njihove-
ga funkcionalnega sodelovanja. 

V prispevku bo pozornost usmerjena na materina negativna doživljanja in doživljanja sebe 
kot ne dovolj dobre matere znotraj relacijske družinske terapije, ki posameznika obravnava v 
kontekstu notranjepsihičnega, medosebnega in družinskega vidika.

9. LUČKA ŠANTL, prof. ped. in soc.
Pomen urjenja prisotnosti za dvig kakovosti bivanja s pomočjo gonga

Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: 15
Ključne besede: prisotnost, pozornost, ozaveščenost, kakovost življenja, notranji mir  

Opažam, da sem vedno bolj odtujena od drugih, prepogosto tudi od same sebe. Ugotavljam, 
da nisem prisotna v trenutku TU in ZDAJ.

Moj um se ukvarja pretežno s preteklostjo, z vprašanji, kako bo v prihodnje, trenutek seda-
njosti pa prepogosto ostaja neopažen in nedoživet. Prepogosto imam občutek, da drugi vodijo 
moje življenje, počutim se odtujeno in odsotno. Takrat svoje življenje doživljam stresno, poraja-
ta se agresivnost in otopelost, prevevata me jeza in nemoč, predvsem pa nisem v ravnovesju in 
harmoniji sama s seboj in z drugimi. Moje bivanje je pogosto le rutina, brez žara in priložnosti 
za doživljanje vsakodnevnih čudežev, ki bi mi oplemenitili vsakdan.

Premalo se zavedam, da sem hkrati oblikovalka in rušilka lastne radosti in sreče kot tudi te-
žav in stisk. Nihče me ni učil, kako pomembno je biti trdno v sebi »doma«, prisoten TU in ZDAJ, 
da so trenutki tišine, ko v celoti zaigra moj jaz, najlepša simfonija.

Ko sem celostno prisotna v trenutku, moje misli ne begajo, zavem se bogastva trenutka, 
občutim svojo moč, harmonijo, skladnost energij in bivanje pridobi novo vrednost. Z ozavešče-
nostjo in polno prisotnostjo v trenutku lahko bistveno izboljšam lastno kakovost bivanja. Zvoki 
gonga pomembno pomagajo pri ozaveščanju trenutka, doživljanju in sprejemanju sebe, ponujajo 
globok stik s samim seboj in notranji mir.
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10. MELITA KOŠAK, univ. dipl. psih.                                 
Uporaba na čuječnost usmerjene transakcijske analize kot preventiva pri
preprečevanju depresije

Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: 20
Ključne besede: na čuječnost usmerjena transakcijska analiza, čuječnost, transakcijska
analiza, depresija, preventiva

V okviru izkustvene delavnice bo predstavljena na čuječnost usmerjena transakcijska analiza 
(angl. mindfulness based transactional analysis – MBTA) in njena aplikacija v Preventivnem 
programu za preprečevanje depresije (PPPD). V teoretskem delu delavnice bomo govorili o kon-
ceptu čuječnosti (angl. mindfulness) in kako se ta koncept umešča v teoretski in praktični okvir 
transakcijske analize. Osrednji koncept MBTA je čuječni odrasel (angl. mindful adult). Predsta-
vljen bo pomen razvoja kapacitete čuječnega odraslega pri preventivi depresije. V izkustvenem 
delu delavnice boste dobili praktično izkušnjo v različnih vajah čuječnosti, ki se uporabljajo 
v okviru programa PPPD. Predstavljen bo osemtedenski psihoedukacijski program PPPD, ki 
temelji na treningu namernega usmerjanja pozornosti in zmožnosti nepresojajočega zavedanja 
sedanjega trenutka. Cilj programa je posameznikovo zavedanje potencialno depresogenih misli, 
čustev in telesnih občutkov, ki lahko vodijo v ponovitev depresivne epizode, ter zmožnost pre-
kinitve tega procesa.

11. MIHA ČERNETIČ, univ. dipl. psih., spec. integrativne psihoterapije, absol 
vent doktorskega študija psihologije
Obrazi anksioznosti, obrazi strahu: fenomenološko raziskovanje našega 
odzivanja na zaznave groženj

Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: 20
Ključne besede: anksioznost, strah, zaznava grožnje, fenomenološka analiza

Vprašanje razlikovanja med anksioznostjo (tesnobo) ter strahom v strokovni in še manj v 
laični javnosti še zdaleč nima zadovoljivega odgovora. Pogosto se obe emociji celo enači, vse od 
nastanka psihoterapije pa se pojavljajo poenostavljene razlage, ki delajo krivico predvsem anksi-
oznosti, s tem ko jo v glavnem predstavljajo le kot patološki pol odzivov na zaznavo grožnje. V 
delavnici bomo s fenomenološko analizo raziskovali svoje doživljanje anksioznosti in strahu v 
različnih situacijah zaznavanja (potencialne) grožnje ter reflektirali pomen, morebitno koristnost 
ali morda pretirano vznemirjenje in druge vidike tako anksioznosti kakor tudi strahu. Izvajalec 
delavnice bo hkrati predstavil svoj model razlikovanja med anksioznostjo in strahom, ki obe na-
vedeni emociji pojmuje glede na značilnosti posamezne situacije kot potencialno koristni kakor 
tudi potencialno neustrezni in pretirano obremenjujoči.
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12. mag. MIRAN MOŽINA, dr. med., psihiater, psihoterapevt
Skrivnostni obrazi tesnobe: kako se z njo srečujemo  psihoterapevti sami v 
vsakdanjem življenju in pri delu s pacienti 

Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno

V psihoterapevtski literaturi je večina prispevkov o tesnobi namenjena proučevanju tesnobe 
pacientov, le manjši del pa tesnobi terapevtov oziroma tesnobi raziskovalcev tesnobe. Na de-
lavnici bomo zato usmerili pozornost na to, kako se s tesnobo srečujemo terapevti sami, tako 
v vsakdanjem življenju kot tudi v terapiji, saj nam to lahko pomaga, da bomo pri svojem delu 
uspešnejši. Naše izkušnje in spoznanja bomo povezali s sodobnimi koncepti v psihoterapiji, s 
t. i. »skupnimi dejavniki«, ki presegajo teoretske usmeritve posameznih psihoterapevtskih šol. 

Miguel de Unamuno je poudaril, da nam srečevanje s strahom oziroma tesnobo lahko poma-
ga pri izstopanju iz navad: »Navada je začetek nebiti. Mera človekove človeškosti, kar pomeni 
božanskega v njem, je velikost njegove moči, da živi v bolečini, ali bolje rečeno, v strahu.« Tudi 
sodobni psihoanalitični avtor Daniel N. Stern v svojem konceptu »trenutkov prisotnosti in sreča-
nja« poudarja, da so najdragocenejši trenutki v terapevtskih srečanjih tisti, ko terapevt izstopi iz 
svojih navad. To med drugim pomeni, da terapevt lahko prenese nelagodje in tesnobo, ko stopi 
na čistino, ko se odpre neznanemu in nepričakovanemu, ko tvega avtentično srečanje s samim 
seboj in pacientom. Izstopanje iz navad je tudi vodilo zenovskega pristopa k življenju (angl. 
zen way of life), ki poudarja razvijanje čuječnosti (angl. mindfulness), prisotnosti, navzočnosti, 
neposrednega doživljanja v zdaj. To velikokrat pomeni tudi sprejemanje in opazovanje zaskr-
bljenosti ter tesnobe, ki sta povezani s skrbjo glede pričakovane ogroženosti v prihodnosti. Prav 
pri proučevanju tesnobe nastaja zanimivo stičišče med filozofsko in mistično tradicijo Zahoda 
ter Vzhoda in psihoterapijo. Številni obrazi tesnobe ostajajo še naprej skrivnostni.

13. NATAŠA RELESNIK, univ. dipl. soc. ped., integrativna terapevtka 
Zapor – kraj za depresijo ali možnost za spremembo?

Oblika prispevka: prikaz primera
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno
Ključne besede: depresivnost, integrativna terapija, zapor, zasvojenost

Prispevek je prikaz primera podpore in pomoči obsojencu z depresivnostjo v Zavodu za 
prestajanje kazni zapora Koper s pomočjo paradigme integrativne terapije (IT po H. G. Petzol-
du). V okviru IT je med drugim pomembno, da iščemo oblike pomoči na vseh ravneh oziroma 
t. i. stebrih identitete, ki so: 1.) telesnost, 2.) socialna mreža, 3.) delo, dosežki in prosti čas, 4.) 
materialna varnost, 5.) vrednote. Kakšno pomoč lahko dobi glede na posamezne stebre identitete 
posameznik, ki prestaja kazen in kaže znake depresivnosti? 

Prikazana bo zgodba 25-letnega moškega, ki je eno leto in pet mesecev prestajal zaporno ka-
zen. Imel je tudi težave z zasvojenostjo od nedovoljenih drog. Gre za primer t. i. »dobre prakse«, 
kjer je bila pomoč služb znotraj zavoda in zunanjih organizacij ustrezna. Ob tem nikakor ne mo-
remo mimo dejstva, da zapor predstavlja eno od tipičnih »totalnih institucij«, kot jih je opredelil 
Ervin Goffman, in spada med represivne institucije državnega sistema.
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Prispevek bo vseboval okvirno predstavitev sistema in režima v Zavodu za prestajanje kazni 
zapora Koper, kratek oris petih stebrov identitete, predstavitev konkretnega primera in diskusijo 
z udeleženci.

14. MARIJA BENSA in LJUBICA KOVAČ VOUK
Psihoedukacija nevrotskih in stresnih motenj

Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: 20
Ključne besede: tesnoba, anksiozne motnje, KVT

V psihiatrični bolnišnici Begunje na psihoterapevtskem oddelku B1 že vrsto let poteka pro-
gram Psihoedukacija nevrotskih in stresnih motenj. Traja tri tedne in vsebuje 12 srečanj. Izvaja-
mo ga po principih vedenjsko-kognitivne psihoterapije.

Indikacije za vključitev so duševne motnje, pri katerih je tesnoba temeljni oziroma prevla-
dujoči simptom. To so nevrotske, stresne in somatoformne motnje (specifične fobije, panična 
motnja, generalizirana anksioznost, obsesivno-kompulzivna motnja, socialna fobija).

Klienti morajo biti motivirani in sposobni za psihoterapevtsko delo.
Kontraindikacije so psihotične motnje, suicidalna ogroženost in pomanjkanje motivacije za 

psihoterapijo.
Cilji zdravljenja:
- obvladovanje simptomov,
- prepoznavanje vzrokov tesnobe,
- odpravljanje napačnih prepričanj o simptomih, bolezni in zdravljenju,
- odpravljanje škodljivih vedenjskih vzorcev,
- aktivno reševanje problemov.

15. mag. s. POLONCA MAJCENOVIČ, zakonska in družinska terapevtka
mag. KORNELIJA FERČAK, zakonska in družinska terapevtka
Tesnoba v intimnem odnosu z vidika relacijske družinske terapije

Oblika prispevka: prikaz primera
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno
Ključne besede: relacijska družinska terapija, partnerski odnos, projekcijsko-introjekcijska 
identifikacija, tesnoba

Relacijska družinska terapija (RDT) obravnava tesnobo kot posledico bolečih in nezavednih 
doživljanj sebe. RDT izvor čutenj, ki so v ozadju tesnobe, postavlja v okvir družine, ki jo obravnava 
kot sistem odnosov. Razvoj tesnobe je povezan s starši oziroma družino, za katero je značilna 
pretirana zaščita in vsiljivost ter težave s kontrolo vedenja in razpoloženja (Chorpita in Barlow, 
1998). Otrok doživlja nerazmejeno, pretirano zaskrbljenost staršev in pri tem gradi samopodobo 
osebe, ki je kriva za skrbi drugih, nezaželena in neprimerna. S to samopodobo in doživljanjem 
vstopa v odrasle intimne odnose. Vzorci odnosov v človeškem doživljanju izhajajo iz potrebe 
po ohranitvi, kontinuiteti, povezanosti in pripadnosti svetu odnosov ter predstavljajo varnost in 
domačnost ne glede na to, kako jih doživljamo. Gre za konstitutivne afektivne odnose, iz katerih 
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je sestavljena psihična struktura posameznika, partnerjev in družine. Ti odnosi se ohranjajo na 
osnovnih relacijskih mehanizmih projekcijsko-introjekcijske identifikacije in kompulzivnega 
ponavljanja, ki strukturirata mehanizem človeške psihične strukture ter sta obenem njegova 
konstitutivna elementa in ohranjevalca (Gostečnik, 2010). V odraslem intimnem odnosu se zato 
tesnoba kaže na več ravneh odnosa in vpliva na oba partnerja ter čustveno dinamiko njunega 
odnosa. 

Prispevek predstavlja teoretska izhodišča RDT pri terapevtskem delu s tesnobo in praktični 
prikaz terapevtskega dela z zakonskim parom, ki se srečuje s tesnobno v odnosu. Prikazano bo, 
kako lahko relacijska družinska terapija pomaga razumeti čustveno dinamiko v odnosu in prispe-
va k zmanjšanju tesnobnih občutkov.

16. dr. RUDI KOTNIK, mag. gestalt terapije
Fenomenološki pristop k tesnobi

Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: 20
Ključne besede: tesnoba, retrofleksija, projekcija, introjekcija

Izkustveno delo je v teoretskem pogledu raziskovanje načina kreiranja doživljanja oziroma 
generiranja tesnobe. Je vaja v klinični fenomenologiji, kar pomeni, da začenjamo z doživljanjem, 
torej s tistim, kar je neposredno dano, se pravi očitno. Za udeležence je to usmerjanje pozornosti 
na vse, kar je v danem trenutku doživljanja relevantno, podlaga za nadaljnje raziskovanje. Je 
tudi iskanje pogojev za ponovno vzpostavitev kontakta. V celoti gledano je hkrati možnost za 
razumevanje teh procesov.

17. ROMANA KEBE, univ. dipl. psih., psihoterapevt transpersonalne 
psihoterapije
Psihoterapevtsko delo z depresivno pacientko

Oblika prispevka: prikaz primera
Maksimalno št. udeležencev: 15
Ključne besede: disocirano stanje, empatija, transpersonalna psihoterapija, depresija

Predstavila bom primer psihoterapevtskega dela z 38-letno pacientko, diagnosticirano kot 
depresivno in na medikamentoznem zdravljenju. Delo z njo bom predstavila po obdobjih, kot 
so potekala, in z vsebinami, ki so prihajale na površje v teh obdobjih. Predstavila bom tran-
spersonalno razumevanje pacientkine psihične dinamike in njene odnosne travme iz otroštva. 
Odnosna travma je najzgodnejša psihična ranjenost, kumulativne narave, ki se izoblikuje v ne 
dovolj dobrem odnosu z materjo in pacientu preprečuje izgradnjo trdnega, odpornega in hkrati 
občutljivega, fluidnega občutka sebe.  Specifika te pacientke je bila njena močna opora v veri, še 
posebej v Jezusu, in hkrati nesposobnost ponotranjiti ga kot dobri objekt. Služil ji je predvsem 
kot prostor, v katerega se je umaknila/disocirala pred močnimi občutki žalosti. 
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18. dr. SREČKO SORŠAK, univ. dipl. psih.
Skupinska indukcija na temo krepitve jaza 

Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: 15
Ključne besede: hipnoza, skupinska indukcija, hipnoterapija

Ta običajno ne seže v takšne globine kot individualna, nakaže pa lahko hipnotične fenomene 
(npr. zatopljenost vase, spremembe v razumevanju, mišljenju in občutju, disociacijo, mobilizaci-
jo neizkoriščenih potencialov in spremembe, ki služijo za ratifikacijo transa). S tem so položeni 
tudi temelji za nova izkustva, ki so lahko del morebitnega bodočega terapevtskega procesa, 
ki predstavlja novo učenje na višjem nivoju. Pričujoča indukcija vsebuje namige na izgradnjo 
človekovega jaza, ki ga je marsikdaj potrebno okrepiti, preden se (hipno)terapija sploh začne.

19. TANJA KAPURALIN, svetovalka
ZVONKO HORVAT ŽNIDARŠIČ, samostojni svetovalec
Opredelitev simptomatike pri dvojnih diagnozah in aktivnosti v procesu 
terapije

Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: 30
Ključne besede: dvojne diagnoze, depresija, dnevne aktivnosti, terapija

Pojavi duševne bolezni in motenj, povezanih z zlorabo psihoaktivnih snovi, ki jo običajno 
imenujemo komorbidnost ali dvojna diagnoza, ni nov pojav. V političnih in strokovnih razpravah 
se to vprašanje vse pogosteje postavlja v ospredje, saj je postalo jasno, da je prizadelo veliko 
oseb, število pa najbrž še narašča. V prispevku poskušava postaviti v ospredje obravnave obstoj 
psihiatrične bolezni, osebnostne motnje, sočasen pojav močne depresije in uživanje prepovedanih 
drog. Pri samem delu z odvisniki je velikokrat logično govoriti o multimorbidnosti, saj je 
porušeno celotno bio-psiho-socialno ravnovesje. Govorimo o prisotnosti somatskih bolezni, 
npr. virusa človeške imunske pomanjkljivosti (HIV) ali infekcije z virusom hepatitisa C kakor 
tudi socialnih motenj, kot so družinski problemi, brezposelnost, prestajanje zaporne kazni ali 
brezdomstvo. Službe za zdravljenje so navadno ustrezno opremljene, da se lahko ukvarjajo s 
potrebami diagnostike in zdravljenja te skupine oseb, ne morejo pa upoštevati celotnega skupka 
problemov takšne osebe, ki se v prvi vrsti zdravi zaradi zasvojenosti. Pogosto je posledica 
»vrtenje v krogu« s posamezniki, ki zares potrebujejo zdravljenje, vendar so napoteni iz ene 
službe v drugo, medtem ko se njihovo stanje slabša.

Prava umetnost je prebroditi depresivna stanja, ki se pojavljajo v valovih. Ob izbranem timu 
je potrebno osebi vrniti dostojanstvo in skozi osnovne dnevne aktivnosti znotraj terapevtske 
skupnosti prehoditi pot do varnosti. Dnevne aktivnosti kot strokovni izraz najpogosteje 
uporabljamo pri zaposlitveni terapiji. Vendar osnovne dnevne aktivnosti, kot so oblačenje, 
hranjenje, izvajanje higiene, še kako pripomorejo k ponovni resocializaciji (te osebe so že 
aktivno participirale v mnogih programih zdravljenja).

S prispevkom bomo prikazali aktualno problematiko, metodiko dela, obravnavo kriznih 
intervencij in sodelovanje s timom oziroma institucijami.
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20. TJAŠA KOS, univ. dipl. psih.
DPCCQ in nove možnosti raziskovanja v psihoterapiji: CRN SPR

Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno
Ključne besede: raziskovanje, psihoterapevtov razvoj, raziskovalne mreže

Raziskovanje v psihoterapiji je relativno novo poglavje in je na tej točki velikega pomena, saj 
se preko raziskovanja psihoterapija kvalificira kot znanost. Raziskovanje v psihoterapiji odpira 
tudi številna specifična vprašanja, na katera je potrebno najti odgovore. Metodološka vprašanja 
– vprašanje izbire kvantitativne ali kvalitativne metodologije, vzorčenje, motivacija responden-
tov, včasih že sama opredelitev fenomena, ki ga želimo raziskovati, itd. predstavljajo vsako 
zase velik izziv. Ob tem se postavljajo še številna druga vprašanja, npr. vprašanja neodvisnosti 
raziskovalca – in sicer neodvisnosti od naročnika raziskave pa tudi od vpliva njegove lastne 
teoretske opredelitve.

Da bi vzpodbudili znanstveno utemeljenost in raziskovanje v psihoterapiji, se je izoblikovala 
Družba za raziskovanje v psihoterapiji (Society for Psychotherapy Research – SPR). Gre za 
mednarodno združenje, čigar cilj je povezovanje in podpora raziskovalcem na področju psi-
hoterapije. Kot odgovor na nekatera zgoraj omenjena vprašanja se je znotraj SPR izoblikovala 
Sodelovalna raziskovalna mreža (Collaborative Research Network – CRN). Gre za nov koncept 
raziskovanja s pomočjo multinacionalnih povezav v raziskovalno mrežo. Možnosti, ki jih odpira 
takšno povezovanje, daleč presegajo domet posameznika. Pomemben projekt, ki ga je začela 
CRN, se navezuje na raziskovanje razvoja psihoterapevtov. Multinacionalna skupina je obliko-
vala obsežen vprašalnik Development of Psychotherapists Common Core Questionnaire ‒ DP-
CCQ, ki skuša zbrati podatke o psihoterapevtih, njihovem delu in njihovem razvoju. Vprašalnik 
je bil preveden v več kot 18 jezikov. Podatki se zbirajo v enotno bazo, kjer so trenutno zbrani 
odgovori več kot 10.000 respondentov. Ti zbrani podatki so doslej že služili številnim raziska-
vam različnih raziskovalnih vprašanj. Kot člani raziskovalne mreže CRN imamo dostop do teh 
podatkov.

S slovenskim prevodom DPCCQ se lahko tudi slovenski psihoterapevti vključimo v to razi-
skovalno mrežo, s tem pa se za raziskovanje na področju psihoterapije pri nas odpirajo velikan-
ske možnosti. V delavnici bom predstavila idejo CRN in projekt DPCCQ ter nekatere možnosti, 
ki jih ta odpira. Predstavila bom tudi konkreten primer uporabe DPCCQ za iskanje odgovora na 
raziskovalno vprašanje. Namen delavnice je vzpodbuditi raziskovanje na področju psihoterapije: 
motivirati, pokazati pot in spodbuditi povezovanje na področju psihoterapevtskega raziskovanja 
pri nas. Prvi del delavnice bo namenjen predstavitvi, drugi pa raziskovanju možnosti, ki jih 
udeleženci ob vključitvi v CRN prepoznajo za iskanje odgovorov na njihova lastna vprašanja. 

21. TOMAŽ FLAJS, univ. dipl. prof., gestalt psihoterapevt
Tesnobnost in depresija ter gestalt terapija – 1. in 2. del 

Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev:  1. del delavnice – neomejeno
    2. del delavnice – 12 
Ključne besede: kontakt, suport, oblikovanje in razgradnja gestalta, prekinitve kontakta, 
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tesnoba, depresija

Prvi del delavnice bo predvsem teoretski. S pomočjo nekaterih temeljnih pojmov gestalt 
terapije – kontakt, proces oblikovanja in razgradnje gestalta, prekinitev kontakta – bom tesnobo 
in depresijo predstavil kot motnjo kontakta. Ob tem se bom osredotočil na implikacije takšnega 
razumevanja za psihoterapevtsko prakso. Z drugimi besedami: kako na osnovi tega modela obli-
kovati terapevtske intervence v konkretni terapevtski situaciji s konkretnim klientom.

Drugi del delavnice bo predvsem izkustven. S pomočjo gestalt eksperimenta bodo imeli ude-
leženci možnost raziskovati lastno doživljanje tesnobe (in morda tudi nekaterih elementov de-
presije, ki se porajajo iz tesnobe). Cilj tega dela delavnice je izkustveno spoznavanje »osebnih 
orodij« za premagovanje tesnobe in preprečevanje depresije. Zaključni del delavnice je name-
njen konceptualizaciji osebnega doživljanja na osnovi v prvem delu delavnice predstavljenega 
modela razumevanja tesnobe.

22. ZLATKO BLAŽIČ, prof. soc. in ped., IV. letnik psihoterapije (IRT)
Razumevanje odvisnosti (od opiatov) skozi prvoosebno izkušnjo avtorja in TI

Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: 50
Ključne besede: odvisnost, izbira, vedenje, zaznava frustracija, farmakologija, izkušnja

Avtor bo definicijo bolezni odvisnosti od opiatov kot tradicionalne medicinske kronične 
bolezni poskušal interpretirati skozi prvoosebno izkušnjo odvisnosti od opiatov in z uporabo 
konceptov TI. Na delavnici se bo loteval odvisnosti od opiatov skozi dve percepciji: skozi medi-
cinski model (odvisnost kot celostna reakcija psihofizičnega organizma na pogojujočo fiziološko 
deviacijo – nepravilno delovanje mezolimbičnega dopaminskega sistema) in skozi razumevanje 
odvisnosti kot izbranega celostnega vedenja z namenom zadovoljevanja temeljnih eksistencial-
nih potreb (s poudarkom na izbiri in njeni interpretaciji v danem kontekstu), kar bo opremil z 
interpretacijo konkretnih razmer prvoosebne izkušnje. 

Avtor bo v luči prvoosebne izkušnje in teorije izbire preverjal teoretsko ozadje farmakolo-
škega pristopa in v tej zvezi ponudil tudi razlago in razumevanje učinkovitosti lastne udeležbe 
v popolnoma drugačnem pristopu (komuna). Ponudil bo interpretacijo abstinenčne krize kot 
namenskega, izbranega celostnega vedenja, ki bi lahko bilo (upoštevajoč, da je izbrano) tudi 
drugačno, in je torej njegova vrednost pogoja (ovire) napredovanja relativna. 

Prispevek bo zajemal tudi refleksijo povezav med odvisnostjo od opiatov in drugimi diagno-
zami s področja duševnega zdravja skozi teoretsko-spoznavni okvir teorije izbire in avtorjeve 
prvoosebne osebne izkušnje.

Na delavnice se prijavite z zaporedno številko, 
ki je navedena v urniku, in ne s številko s te liste!

9. Študijski dnevi SKZP
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Navodila za objavo prispevkov

Namen in cilji revije Kairosa – Slovenske revije za psihoterapijo
Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo je uradna revija Slovenske krovne zveze za psi-

ho-terapijo. Na leto izidejo štiri številke. V njej so objavljeni prispevki z vseh področij psiho-       
terapije in tudi z njenih mejnih interdisciplinarnih področij. Glavni cilji revije je vzpodbujati 
razvoj psihoterapije kot samostojnega poklica in kot samostojne znanstvene discipline, ki se 
bo vedno bolj vpenjala tudi v akademski svet tako na Slovenskem kot v tujini. Zato želimo z 
revijo v čim krajšem času prodreti v mednarodne bibliografske baze in promovirati slovenske 
psihoterapevte in psihoterapevtke tudi zunaj naših meja. Prav tako želimo prispevati k odprtosti 
in dialogu med različnimi psihoterapevtskimi pristopi. Po eni strani hočemo z revijo vzpodbujati 
objavo izvirnih znanstvenih člankov po drugi strani objavo strokovnih prispevkov, ki poročajo 
o strokovnem delu in raziskovanju v praksi. In nenazadnje želimo prispevati k izmenjavi stališč, 
izkušenj, mnenj ter dilem v zvezi z aktualnimi psihoterapevtskimi temami in izzivi.

Vrste prispevkov in objava
Vsebina prispevka naj bo s področja psihoterapije oz. mejnih interdisciplinarnih področij. V 

reviji objavljamo tri vrste prispevkov: znanstvene članke, strokovne članke in druge prispevke. 
Čeprav je glavni cilj in namen revije pripomoči k znanstveno strokovni promociji slovenske 
psihoterapije s kvalitetnimi znanstvenimi in strokovnimi članki (tudi glede obsega je to večji 
del revije), so dobrodošli tudi drugi prispevki (bolj natančno glej spodaj). Članek objavimo po 
uskladitvi z recenzentoma (postopek dvojne slepe recenzije) in po lektoriranju. Uredništvo za-
upa, da prispevek, poslan za objavo, ni v postopku za objavo v drugi reviji ali drugem mediju. 
Objavljamo prispevke napisane v slovenskem ali angleškem jeziku, po dogovoru z uredniškim 
odborom tudi v drugem jeziku.

Za prispevke, ki jih ponudite v objavo kot članke, bodisi kot znanstvene ali strokovne, veljajo 
pra vila, ki jih bolj obširno navajamo v nadaljevanju. Objavljamo raziskovalne in teoretične član-
ke, pregledne članke ter prevode pomembnih tujih člankov. V raziskovalnem (empiričnem) član-
ku avtor poroča o raziskavi v skladu z ustaljeno strukturo: uvod, metoda, rezultati, razprava in 
lite ra tura. Teoretični članek naj preuči in kritično analizira določene modele ali teorije. Pregled-
ni članek kritično ovrednoti na različnih mestih že objavljene prispevke. Metaanalitična študija 
predstavlja posebno vrsto članka, v katerem avtor s pomočjo posebne raziskovalne metodologije 
pregledno predstavi rezultate številnih empiričnih študij na temo nekega raziskovalnega pro b-.
lema.

Hkrati so dobrodošli prispevki vseh vrst, ki so namenjeni informiranju o praksi, razvoju stro-
ke, novostih, izmenjavi izkušenj in stališč, saj želimo dati priložnost tudi vsem (strokovnjakom, 
klien tom, študentom psihoterapije), ki niso vešči akademskega pisanja. Pošljete lahko kratka 
poro čila o praksi, projektih, mini raziskavah, kazuistične prikaze, knjižne recenzije, razmisleke, 
pole mike, izkušnje, pisma, ocene prispevkov, strokovne novice, novice o družbenih dogajanjih 
pomem bnih za psihoterapijo, poročila iz različnih psihoterapevtskih kongresov, strokovnih sre-
čanj, usposabljanj, predavanj, seminarjev ipd.

Struktura člankov
Članek mora vsebovati v slovenskem in angleškem jeziku napisane: naslov članka, ključne 

besede (najmanj tri, največ šest) in povzetek (10 do 15 vrstic). Priporočamo naslednjo strukturo 
za raziskovalne (empirične) članke:

1. V uvodnem delu zgoščeno prikažite glavno teoretično oz. konceptualno ogrodje, iz kate-
rega izhaja raziskovalni problem oz. vprašanje. 
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2. Raziskovalni problem oz. vprašanje oblikujte jasno, tako da bo logično nadaljevanje uvod-
nega dela prispevka. Poudarite, katere nove dileme odpira. 

3. Raziskovalne hipoteze in spremenljivke, uporabo kvalititativnih in/ali kvantitativnih me-
tod morate jasno opisati. Kratek, a natančen opis izbire udeležencev, uporabljenih metod razis-
kovanja in raziskovalnega načrta je nujen. 

4. Prav tako morate jasno prikazati rezultate. Tabele morajo vsebovati le nujne informacije. 
Če je potrebno, lahko podrobnosti predstavite v dodatku (prilogi). 

5. Razprava in interpretacija izsledkov se mora nanašati na znane koncepte in teorije, ne 
glede na to, ali jih dobljeni rezultati podpirajo ali ne. 

6. Trditve ali dognanja drugih avtorjev so v besedilu potrjena z referenco. Na koncu prispev-
ka je priložen seznam literature, na katero se besedilo sklicuje. 

Za strokovne članke to strukturo ustrezno prilagodite! V teoretičnem članku empirične po-
datke predstavite samo v primeru, če so v neposredni zvezi s teorijo. V preglednem članku upo-
števajte to strukturo: opredelitev in razlaga problema, povzetek predhodnih raziskav, pojasnitev 
medsebojnih odnosov, protislovij, pomanjkljivosti in na koncu predlogi za nadaljnje raziskovan-
je.

Za druge prispevke veljajo splošna načela dobrega pisanja, npr. da se izogibamo kopičenju 
tem, dolgim uvodom, ki niso povezani s temo, in obnavljanju splošno znanega, temveč čim prej 
preidemo k stvari ter jo obdelamo pregledno in zgoščeno. Če pošljete take prispevke, navedite v 
prvi vrstici svoje ime (oz. imena avtorjev in avtoric prispevka), v drugi naslov prispevka, v tretji 
pa opredelitev vrste prispevka (npr. Poročilo o projektu, Knjižna recenzija itn.). Naslov knjižne 
recenzije je naslov recenziranega dela, opremljen s številom strani in ISBN.

Tehnična navodila za oblikovanje prispevkov
Oblikovni izgled, besedilo, tabele, slike, opombe. Članki naj bodo dolgi do ene avtorske 

pole (30.000 znakov s presledki; to je 16 strani po 32 vrstic z okoli 60 znaki v vrstici). Kot 
navajamo zgoraj, sprejemamo tudi druge prispevke do polovice avtorske pole. 

Besedilo naj ima dvojen razmak med vrsticami in enotno velikost črk, tj. 12 pik. Biti mora 
neformatirano, brez pomikov v desno, na sredino ipd. Ne uporabljajte avtomatičnega številčen-
ja odstavkov. Pri alineah na začetku vrstice ne uporabljajte »bulitov«, črnih pik, temveč samo 
navadne pomišljaje. 

Vmesni naslovi imajo lahko največ dve ravni. Oštevilčimo jih ročno (1., 1.1., 1.2.,2.,2.1 ...). 
Ne uporabljajte avtomatičnega številčenja naslovov.

Citate označite z narekovaji in NE z ležečo pisavo. Daljši citati so v posebnem odstavku.
Ležečo pisavo uporabljajte samo za poudarjeno besedilo, naslove knjig in revij (glej spodaj) in 

za tuje besede v besedilu, ne pa za citate, naslove razdelkov ipd. Krepke (bold) pisave ne uporablja-
mo. Pazimo, da je poudarjeno samo besedilo, ki mora biti poudarjeno, ne pa tudi sosednja ločila.  
Vse tuje besede (razen imen) pišite ležeče. Kjer z izvirnim izrazom pojasnjujete svoj prevod, 
ga postavite v oglati oklepaj, npr.: „... igra [play] ...”; z oglatim oklepajem zaznamujte tudi ne-
izrečen ali izpuščen del citata, npr.: „... [družina] ima funkcijo ...”, „... [V]se tuje besede [...] in 
latinske kratice [...]”. 

Ves tekst, vključno z naslovi, podnaslovi, referencami itn., je pisan z malimi črkami, seveda 
pa upoštevamo pravila, ki veljajo za veliko začetnico. Tega pravila se ni treba držati le, če citira-
mo besedilo, ki uporablja velike črke. 

Za vsako tabelo in sliko mora biti v prispevku nakazano približno mesto, kjer je predvidena 
(npr. ‚vstaviti sliko 1’ ali ‚vstaviti tabelo 1’). Tabel in slik ne vstavljate v besedilo, pač pa jih 
pripravite v ločeni datoteki, v katero najprej vstavite vse tabele in nato vse slike, vsak prikaz na 
svoji strani (če je potrebno, lahko slike shranite tudi v več ločenih datotekah). 

Zaporedno številko slike in besedilo, ki sliko opisuje, vstavite v besedilo takoj za mestom, 
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kjer je označen predvideni položaj slike (npr. najprej v svoji vrstici podate informacijo: ‚vstaviti 
sliko 1’, pod njo pa ime in za piko naslov slike: ‚Slika 1. Odnos med X in Y …’). Slike morajo 
biti izdelane brezhibno in z dovolj velikimi črkami, številkami in ostalimi znaki, ki omogočajo 
pomanjševanje brez večje izgube preglednosti. Ne uporabljajte barv, pač pa, če je potrebno, 
različne dobro razločljive rastre, sivine in/ali vzorce. Grafe v datoteko s tabelaričnimi in grafič-
nimi prikazi prilepite v taki obliki, da jih bo možno urejati v izvornem programu (npr. Excelov 
grafikon prilepite kot predmet in ne kot sliko ali metadatoteko). Fotografije z visoko ločljivostjo 
(> 300 dpi) naj bodo shranjene v kar najboljši kvaliteti grafičnega formata JPG, TIF ali PNG. 
Sheme in diagrami naj bodo iz izvornega programa prilepljene v datoteko kot predmet, izjemo-
ma kot slike navedenih grafičnih formatov z visoko ločljivostjo. V primeru posebnih zahtev (npr. 
pri uporabi manj običajnih programov za generiranje slik ali če se določene slike ne da izdelati 
računalniško), se o načinu priprave slik predhodno posvetujte s tehničnim urednikom revije (e-
naslov: denis.hilcer@viaq.si).

Tabele naj bodo natipkane z enojnim razmikom. Nad tabelo naj bo (v datoteki s tabelaričnimi 
in slikovnimi prikazi) izpisana zaporedna številka tabele in za piko njen naslov (npr. Tabela 1. 
Primerjava vedenjskih vzorcev …). Tabela mora biti informativna brez posebnega sklicevanja na 
besedilo, torej opremljena s potrebnimi informacijami in po potrebi z opombami. V besedilu se 
sklicujte na sliko ali tabelo (npr. z ‚glej sliko 1’, ‚v tabeli 2’ ...), saj prikaz ne bo nujno na mestu, 
ki ste ga predvideli.

V poglavju o rezultatih naj bo isti podatek vedno prikazan le enkrat. Izberite najbolj primeren 
in informativen način (slika, tabela ali prikaz v vezanem besedilu). 

Opombe k besedilu naj bodo pomaknjene na konec besedila pred seznam literature. Ne upo-
rabljajte računalniškega formata opomb. V glavnem besedilu označite opombo z njeno zapore-
dno številko takoj za besedo ali ločilom, in sicer v pisavi superscript („nadpisano”). V taki pisavi 
naj bo tudi številka pred besedilom opombe. Opombo dodajte samo, če je res nujno. Bibliograf-
skih opomb (tj. takih, katerih poglavitna vsebina je navedba vira) ne sme biti. 

Citiranje, literatura. Uporabljene reference drugih avtorjev v besedilu citirajte po temle 
zgledu, npr. Berne (1962) ali (Berne, 1962). Vedno navedite tudi strani v viru, kadar je to smisel-
no, npr. (Berne, 1962: 25). Kadar je citiranih več avtorjev, so navedeni v abecednem redu, npr. 
(Lambert, 2003; Stern, 1992; Varga, 1953). Citati posameznih referenc so ločeni s podpičjem, 
npr. (Berne, 1970; Freud, 1929). Kadar so citirano delo napisali trije avtorji ali več (do vključno 
šest), so pri prvem citiranju vedno navedena imena vseh soavtorjev, npr. (Trstenjak, Ramovš, 
Ule in Pečjak, 1967), pri morebitnih naslednjih citatih pa le ime prvega avtorja, za druge pa je 
dodano le ‚in dr.’ oz. ‚et al.’; drugi citat bi se tako glasil (Trstenjak in dr., 1967). Kadar je citira-
nih več del istega avtorja, napisanih v istem letu, so letnicam dodane male črke po abecednem 
redu, npr. (Peklaj, 1968a, 1968b). Imena istega avtorja ali urednika v zaporednih referencah ne     
ponavljamo, npr. (Miller, 1992: 121-122; 1997: 26-29). Ko citiramo sekundarni vir, zapišemo 
takole (Capra v Burman, 1999: 37) in na seznam virov ne uvrstimo primarnega vira (v našem 
zgledu Caprovega dela), temveč samo sekundarni (v našem zgledu Burman). Če prispevek vse-
buje gradivo, ki zapade avtorskim pravicam, morate sami zaprositi za dovoljenje za objavo. Tako 
gradivo mora biti opremljeno z navedbo vira.

V seznamu literature na koncu prispevka so navedena po abecednem redu avtorjev (in brez 
zaporednih številk) vsa v besedilu citirana dela (in samo ta). Pri navedbi vira so vedno izpisa-
na imena vseh avtorjev prispevka, ne glede na to, koliko jih je. Navedki prispevkov v revijah 
morajo vsebovati priimek avtorjev, začetnice imena, leto izdaje, naslov prispevka, polno (neo-
krajšano) ime revije, letnik, če se v vsakem zvezku znotraj istega letnika število strani začne z 
1, tudi številko zvezka (v oklepaju), in navedbo strani, na katerih je natisnjen prispevek (pri tem 
uporabljamo pomišljaj –, ne vezaj -). Pri tem je potrebno paziti na ločila, ki ločijo posamezne 
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enote navedka. Ime revije in letnik izhajanja pri navajanju prispevkov v revijah ter naslov 
knjige (tako pri avtorskih kot pri urejenih knjigah) so v poševnem tisku. 

Prispevek v reviji vsebuje priimek avtorja, začetnice imena, leto izdaje, naslov prispevka, 
polno ime revije, letnik, številko revije, strani. Pazite na ločila in na pokončno in ležečo pisavo 
(naslov revije je v ležečem tisku). Primer:

Hettinger, R. in Kächele, A. (2006). A retrospective account of former bulimic patient. Inter-
national Journal of Psychotherapy, 10 (3), 62-71.

Navedba avtorske knjige vsebuje priimek avtorjev, začetnice imena, leto izdaje, naslov knji-
ge, kraj izdaje in založbo. Naslov knjige je v ležeči pisavi. Primer:

Jung, C. G. (1989). Spomini, sanje, misli. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Navedba poglavja avtorja v knjigi z urednikom vsebuje priimek avtorja, začetnice imena, 

leto izdaje, naslov poglavja v knjigi, začetnice imena ter primer urednika, označbo, da gre za 
urednike, naslov knjige, stran, na kateri je natisnjeno poglavje, kraj izdaje in založbo. Naslov 
knjige je v ležeči pisavi. Primer:

Kociper, J. (2005). Bolezen in zdravje v integrativni terapiji. V J. Bohak in M. Možina (ur.), 
Sodobni tokovi v psihoterapiji: od patogeneze k salutogenezi (str. 68-83). Maribor: SKZP.

Vsaka navedba prispevka, katerega naslov ni v enem od pogosto uporabljanih svetovnih 
jezikov (npr. angleškem, nemškem, francoskem, italijanskem, španskem) mora imeti v seznamu 
referenc v oglatem oklepaju dodan tudi naslov prispevka, preveden v angleški jezik. Primera 
navedbe: 

Pogačnik, V. (1995). Pojmovanje inteligentnosti [Conceptions of intelligence]. Radovljica: 
Didakta.

Tušak, M. (1998). Barvne preference, simbolika barv in osebnost [Colour preferences, colour 
symbolism and personality]. Psihološka obzorja, 7 (4), 67–79.

Sledi še nekaj primerov navajanja literature, ko gre za doktorske disertacije, neobjavljen vir, 
prispevek iz strokovne konference oz. kongresa, spletni vir, več virov istega avtorja iz istega leta 
in vir brez avtorja. Spletni vir opremimo z datumom, ko je bil dostopen. Pri objavah v dnevnem 
tisku postavimo za številko časopisa v oklepaj še datum izida. Pri navajanju angleških virov se 
držimo pravila, da so samostalniki in glagoli v naslovu pisani z veliko začetnico, vse ostale be-
sedne vrste pa z malo. (Pravopis seveda zahteva, da pišemo z veliko začetnico tudi prvo besedo 
v naslovu in podnaslovu, ki ga postavimo za dvopičje.):

Ambrož, M. (2002). Alternative razvoja humane paradigme post-industrijske organizacije. 
Univerza v Mariboru: Fakulteta za organizacijske vede (doktorska disertacija). 

Bresler, K. (1947). Spašavanje kozaračke djece godine 1942 (neobjavljeno).
Reed-Victor, E. (2001). Child Temperament and Personality. Prispevek, predstavljen na 10. 

evropski konferenci o razvojni psihologiji, Upsala, Švedska.
Dienel, C. (2004). Family Policies in European Comparison. Http://www.european-social-

work.net (28. 11. 2004).
Dominelli, L. (1997 a). Anti-racist Social Work. Palgrave: Macmillan (druga izdaja).
Dominelli, L. (1997 b). Sociology for Social Work. Basingstoke, Palgrave: Macmillan.
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (2000). Ur. l. RS, 31/2000: 3777–3787.

Pošiljanje prispevkov. Prispevki morajo biti v elektronski obliki v formatu WORD ali RTF 
in jih pošljite na naslov: bojcus@yahoo.com

Za lekturo prispevkov v tujem jeziku mora poskrbeti avtor sam. Ko nam boste prvič posredo-
vali svoj prispevek, ga zaradi postopka slepe recenzije oblikujete v treh datotekah, tako da vanje 
razdelite besedilo prispevka, grafični del ter podatke o prispevku in avtorjih:

DATOTEKA 1 (primer: stres-orig.doc)
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To je besedilo, ki vsebuje celoten prispevek, brez podatkov o avtorju. Naslov datoteke naj vsebu-
je ključno besedo iz naslova prispevka brez navedbe imena avtorja/avtorice. 

DATOTEKA 2 (primer: stres-tabeleslike.doc)
To je datoteka s slikami, tabelami, grafi.

DATOTEKA 3 (primer: stres-prva stran.doc)
To je prvi list prispevka, ki naj vsebuje (če je članek po dogovoru napisan v katerem od dru-

gih jezikov, morajo biti informacije tudi nujno v slovenskem in angleškem jeziku):

- naslov prispevka
- ime in priimek avtorja/avtorice 
- ključne besede: naj jih ne bo manj ko tri in – če ni nujno – ne več ko šest;
- prevod ključnih besed v angleški jezik
- povzetek: obsega naj 10―15 vrstic in v njem naj bodo zapisane najpomembnejše ugotovit-

ve (sklepi) prispevka. Ne uporabljajte formulacij tipa „Prispevek predstavlja rezultate raziska-
ve ...” ipd., temveč te rezultate (ali sklepe ipd.) na kratko obnovite. 

- prevod povzetka v angleški jezik
- osnovne informacije o avtorici/avtorju: informacija o avtorju ali avtorici naj vsebuje samo 

najosnovnejše podatke (npr. „Dr. X Y je docentka za sociologijo na Fakulteti za socialno delo v 
Ljubljani, predsednica Društva za realitetno terapijo Slovenije). Avtorji ali avtorice morajo ob-
vezno pripisati svoj naslov, telefonsko številko in elektronski naslov in posebej označiti avtorja 
in podatke, kamor želite prejemati informacije o vašem prispevku.

Vaše besedilo bosta recenzirala dva strokovnjaka s področja, s katerim se ukvarja vaše bese-
dilo. Recenziji sta anonimni, ne avtor prispevka in ne recenzenta ne bosta vedela drug za druge-
ga. Po končanem redakcijskem postopku in strokovnih recenzijah bomo izvod prispevka vrnili 
avtorjem, skupaj z recenzijama in kratkim mnenjem urednika glede sprejetja besedila v objavo. 
V primeru, da je prispevek sprejet v objavo, upoštevajte vse prejete pripombe, popravke in suge-
stije ter pripravite končno verzijo prispevka. Poslana končna verzija besedila pomeni tudi vašo 
potrditev, da prispevka v podobni ali enaki obliki ne boste objavili v drugi reviji brez soglasja 
izdajatelja. Uredniški odbor in izdajatelj ne prevzemata odgovornosti za strokovna mnenja in 
trditve, ki so jih podali avtorji posameznih besedil.

V končni verziji naj bo prva stran besedila takoj za naslovom prispevka dopolnjena še z ime-
nom in priimkom avtorjev, imenom inštitucije, kontaktnimi podatki in morebitnimi dodatnimi 
informacijami o financerju študije, o tem, da je bil prispevek predstavljen na kakšnem od kon-
gresov, ali zahvalo. Končno verzijo v elektronski obliki pošljete na naslov glavnega urednika.

Uredniški odbor revije KAIROS
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NAROČILNICA za KAIROS – slovensko revijo za psihoterapijo 
KAIROS—Slovenska revija za psihoterapijo je uradna revija Slovenske krovne zve-

ze za psiho te ra pijo. Na leto izidejo štiri številke. V njej so objavljeni prispevki z vseh po-
dročij psi ho tera pije in tudi z njenih mejnih interdisciplinarnih področij. Glavni cilji revije je 
vzpo dbu jati ra zvoj psihoterapije kot samostojnega poklica in kot samostojne znanstve-
ne discipline, ki se bo vedno bolj vpenjala tudi v akademski svet tako na Slovenskem 
kot v tujini. Zato želimo z re vijo v čim krajšem času prodreti v mednarodne bibliografske 
baze in promovirati slovenske psihoterapevte in psihoterapevtke tudi zunaj naših meja. 
Prav tako želimo prispevati k odprtosti in dialogu med različnimi psihoterapevtskimi pri-
stopi. Po eni strani hočemo z revijo vzpodbujati objavo izvirnih znanstvenih člankov po 
drugi strani objavo strokovnih prispevkov, ki poročajo o strokovnem delu in raziskovanju 
v praksi. In nenazadnje želimo prispevati k izmenjavi stališč, izkušenj, mnenj ter dilem 
v zvezi z aktualnimi psihoterapevtskimi temami in izzivi. Naročnina velja do preklica.
Naročilnico najdete tudi na spletni strani SKZP: www.skzp.org/kairos

LETNA NAROČNINA - 4 številke v 2 zvezkih. (v ceno je že vračunan 20 % DDV):
- za pravne osebe 44 EUR,
- za fizične osebe in knjižnice 34 EUR,
Naročilo velja do preklica

Naročam(o) Slovensko revijo za psihoterapijo – KAIROS.

Št. izvodov ______________

Status naročnika (ustrezno podčrtajte):     pravna oseba     fizična oseba     študent/ka

PODATKI O NAROČNIKU:

Ime in priimek: ____________________________________________________

Naziv institucije*: __________________________________________________

Ulica: ____________________________________________________________

Poštna številka ___________________ Kraj ____________________________

Matična številka*____________________  Davčna številka*________________

Davčni zavezanec (ustrezno obkrožite)  DA  NE

Kontaktna oseba*: _________________________________________________

Naročilnico pošljete po e-pošti kairos@skzp.org ali s pismom na naslov:
V.I.A. Agencija d.o.o., Denis Hilčer, Obirska 4, Ljubljana.

Podpis _____________________________   Žig*

* PODAtKE VPIšEjO praVNe OSEbE
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Notes for contributors

Slovenian Journal of Psychotherapy welcomes original contributions in Slovenian or English language on the 
understanding that their contents have not previously been published nor submitted elsewhere for publication 
(occasionally, the Editorial Board might also accept for publication papers in other languages). Articles are published 
from all fields of psychotherapy, as well as interdisciplinary articles and articles from neighbouring fields. The main aim 
of the journal is to encourage the development of psychotherapy as the autonomous profession on the scientific basis 
in Slovenia and abroad. 

Manuscripts may be in the form of  scientific empirical paper that reports original research, presenting all the standard 
elements of scientific investigation (Introduction, method — including participants, instruments and procedure - results, 
discussion, references). A theoretical paper is expected to examine in detail and critically analyse selected models and/
or theories, and empirical data are described only if they are directly related to the theory. A review paper is expected to 
evaluate previously published work and it is typically composed of the following sections: problem definition, summary 
of previous research, explanation of subject matter inter-relations, contradictions, problems, and suggestions for further 
research. Meta-analytic study is expected to compare different empirical investigations addressing a common problem. 
Other contributions about the psychotherapy practice, development of profession, novelties, sharing of experiences 
are also welcome.

The manuscript must contain the title, keywords (about five, defining the contents), and abstract of up to 300 words. 
The manuscripts should be prepared in accordance with the APA Publication Manual. Each manuscript, meeting the 
technical standards and falling within the aims and scope of the journal, will be subject to double-blind review by two 
reviewers.

Technical Instructions of Manuscript Preparation: The manuscript must be typeset in a standard font (Times Roman, 
Arial, Helvetica, or Courier, 12 pt size), with left justification and double spacing. Titles and subtitles must be clearly 
indicated and pages must be numbered (no other header/footer information is allowed). The paragraphs must not be 
indented and they must be separated by a blank line. The paper should normally not exceed 16 standard pages (32 
rows by 60 characters) in length. The main text, without author(s) name(s) and institution(s), should be saved in a .doc 
or .rtf file (e.g., in MS Word – if non-Windows software is used, the author must perform the necessary conversion to 
assure seamless operation on the Windows platform). Tables and figures should not be included in the text (but their 
position should be indicated). They should be added as one or more separate files. Figures should be provided in 
camera-ready format without excessively small details. Graphs, schemes, and diagrams should be pasted from the 
original program into a .doc file as objects. Photographs should be supplied in high-resolution (> 300 dpi) graphic files 
as JPG, TIF, or PNG. 

Manuscript Submission: The files containing the text, tables and figures should be named by the first author’s surname 
and a short description of the file (e.g. stern-text.doc, stern-tables&figures.doc). In another separate file (e.g. stern-about 
authors.doc) the basic information on the paper should be provided – title of the paper, name(s) of the author(s), title(s), 
institution(s), and exact address of the author the Editorial Board will contact for further correspondence (including 
telephone number, fax number, e-mail address, home page URL if possible etc.). All the files should be sent by e-mail 
to miran.mozina@guest.arnes.si After editorial consideration and review process, a copy of the manuscript will be 
returned to the author together with the two reviews and editorial opinion on acceptability. In case the manuscript is 
accepted for publication, the author must take into account all the suggestions (including language and style changes) 
while preparing the final version. The text in the final version should include (after the title of the paper) the authors’ 
names and institutions, contact information, and potential additional information on funding, congress presentation 
and/or acknowledgements. The files should be mailed to the Editor-in-Chief. For any additional correspondence please 
make use of e-mail.

Copyright: It is a condition of publication that authors assign copyright of their articles, including abstracts, to the 
Publisher: the Slovenian Umbrella Association for Psychotherapy. Further publication of the material is possible with 
the permission of the Publisher. Editorial and Advisory Boards assume no responsibility for the expert opinions, claims, 
and conclusions stated by the authors in their papers. After publication a complete copy of the relevant issue of the 
journal will be sent free of charge to the author.


