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Uvodnik

Tokratni uvodnik začenjava z zgodbo, ki sva jo v času psihoterapevtskega kongresa junija 2007 
na Rogli slišala od kolega, ki je pred dvema letoma zaključil fakultetni študij in se je kmalu 

po diplomi vključil v izobraževanje iz ene od psihoterapevtskih smeri: »Imam dobrega prijatelja, 
ki dela kot medicinski tehnik v bolnici. Pred dobrim letom dni je začel trpeti zaradi paničnih na
pa dov. Mislil je, da se mu bo zmešalo. Cele dneve in noči je bil potrt, brezvoljen, črnogled, tu di 
jokal je in me prosil za pomoč. Prepričan je bil, da bo pristal na psihiatričnem oddelku, v koli kor 
ne bo šlo na bolje. Kljub njegovemu strahu pred psihiatrijo sem ga uspel ohrabriti in tako sva 
sku paj odšla k psihiatru, vendar je vztrajal, da ga spremljam. Le ta mu je predpisal anti depre sive 
zaradi paničnih napadov in tudi antipsihotik, ki naj bi v manjših odmerkih deloval pozi tivno 
na panične napade. Potrudil sem se, da sem bil čim več ob prijatelju v stiski, poskušal sem mu 
stati ob strani, vendar je postajalo vse huje. Govoril je, da se mu dogajajo še hujše stvari v glavi. 
Ni se bil sposoben niti sam obleči. Minili so trije meseci in še vedno ni bil sposoben hodi ti v 
službo. Bil je začetek junija leta 2006 in odšel sem na študijske dneve Slovenske krovne zveze 
za psihoterapijo na Roglo. Čeprav sem že prej prebral nekaj Glasserjevih knjig (William Glasser 
je utemeljitelj realitetne terapije – op. ur.), sem bil nad njegovim predavanjem na Rogli navdu
šen. Predvsem nad mislijo, da pri paničnih napadih pacient ne potrebuje samo zdravljenja z anti
depre sivi, ampak tudi psihoterapijo. Da je vzrok psihičnih težav vedno tesno povezan z odnosi 
z ljudmi oz. bližnjimi in da lahko pogovori s psihoterapevtom veliko prispevajo k vzpostavitvi 
varnejših, glo bljih odnosov s pomembnimi bližnjimi. Ko sem prišel z Rogle, sem mu svetoval, da 
bi bilo verje tno bolje, če bi si našel kakšno pomoč v tej smeri. Skupaj sva prek medmrežja našla 
društvo Za vest in po dveh dneh je odšel na prvi pogovor. Nad psihoterapevtko je bil navdušen, 
po dveh te dnih je opustil zdravila, vendar še danes enkrat tedensko hodi na psihoterapijo. Mene 
se je nje go va izkušnja zelo dotaknila, skupaj z njim sem podoživljal njegove občutke. Začel sem 
pre bi ra ti veliko knjig na to temo in mislim, da je psihoterapija poklic, ki ga želim opravljati v 
svo jem življenju.« — Večkrat se srečujeva s podobnimi zgodbami. Njihov »nauk« je, da ljudem 
v stiskah lahko psi ho tera pija pomaga. In da večkrat razplet ni tako srečen kot v tem primeru, saj 
ljudje zaradi po manj kanja psihoterapevtov in slabe dostopnosti psihoterapevtske pomoči do nje 
ne pridejo. Poslan stvo Kairosa zato vidiva tudi v tem, da pripomore k razvoju slovenske psi ho
te ra pije, tako da bo v Sloveniji vse več dobrih psihoterapevtov in da bodo ljudje v stiskah lažje 
pri šli do njih.

V skladu z latinskim pregovorom »Vsaka knjiga ima svojo usodo.« si tudi Kairos počasi, 
ko rak za korakom utira svojo pot. Pravzaprav jo ustvarjamo skupaj. Na eni strani bralci, ki ste si 
v času hitenja vzeli čas za Kairos, na drugi avtorji prispevkov, katerim gre posebna zahvala ter 
skupina uredniškega odbora in uredniškega sveta s trdim delom. Na tej poti smo sopotniki. Zave
da mo se, da smo še vedno na začetku poti in ne pričakujemo, da bo vedno lahka, želimo pa si 
na dalj nje ga ustvarjalnega sodelovanja, kvalitetnih prispevkov, kreativnih idej in novih bralcev. 
Da bi vsak od nas, s Kairosom in ob Kairosu, lahko prispeval tudi k temu, da bo psihoterapija v 
Slo ve ni ji postala samostojen poklic in avtonomna znanstveno utemeljena disciplina s primernim 
sta tu som in položajem v družbi. In da bodo ljudje lažje deležni dragocene pomoči, ki jo lahko 
nu di psiho terapija. — In kaj nam prinaša nova dvojna številka?

Profesor iz Univerze v Ulmu, Horst Kächele, je psihoanalitsko usmerjen avtor, evropsko pri
znan raziskovalec psihoterapije, ki dela tudi v Centru za psihoterapevtske raziskave v Stutt gartu. 
V svojem prispevku osvetljuje dvajset tem, ki so pomembne tako za nadaljnji razvoj psiho ana
li ti čno usmerjenih psihoterapij, kakor tudi za razvoj psihoterapije kot samostojne znanstvene 
di sci pline. — Doc. dr. Katarina Kompan Erzar, avtorica številnih znanstvenih člankov in knjig, 
in Barbara Si mo nič, se v prispevku Bolečina zavrženosti kompleksno lotita pomena afekta in ga 
osvetlita v sistemu, v terapevtskem procesu in z vidika regulacije afekta v zakonskem odnosu. Ob 



7Samo Pastirk   Miran Možina

teore ti čnem razmisleku predstavita tudi praktičen primer afektivne dinamike zakonskega para.
Prof. dr. Jože Ramovš, priznan strokovnjak s področja alkoholizma, direktor Inštituta An to na 

Trstenjaka, uveljavljen logoterapevt, natančno in poglobljeno prikaže, kaj naj bi vsak psihotera
pevt vedel o zasvojenostih in omamah. V članku pregledno prikaže temeljna adiktološka spozna
nja s celostnega antropološkega vidika, pa tudi možnosti psihoterapije na tem področju. — S 
stavkom »Kolektivno nezavedno je najstarejši in najmogočnejši del človekove psihe …« pri če
nja Romana Kebe svoj prispevek Arhetipi in kolektivno nezavedno. Diplomirala je na Centru za 
transpersonalno psihologijo v Londonu, je članica Britanske zveze za psihoterapijo in je že pred
sta vila transpersonalno psihoterapijo v prejšnji številki Kairosa. Sedaj živi in ustvarja na No tra nj
skem, kjer dela v zasebni psihoterapevtski praksi. — Robert Oravecz, psihiater, ki dela v Ormožu, 
in Melinda Moor iz oddelka za psihologijo na ka to li ški univerzi v Washingtonu, razmišljata 
o razumevanju samomora v zrcalu travmatskih ži vljenj skih dogodkov. Navajata raziskave o 
povezavi med samouničevalnim obnašanjem in aktu alno travmo oz. travmo v času otroštva. 
Avto rja opisujeta samomorilni proces in razvoj negativ nih predstav o sebi, pa tudi morebitne 
ne vro bio lo ške povezave. — O pomembnosti dihanja v psihoterapiji, kot mostu med telesom 
in duševnostjo, govori v svo jem prispevku psihologinja Maruša Zaletel, študentka integrativne 
psihoterapije. Avtorica nas spomni, da je dihanje proces, ki nas spremlja od rojstva do smrti in 
ga lahko v psihoterapiji upo ra bimo na raznovrstne načine. — Paul F. Pass, eden izmed starost 
avstrijskih psihoanalitikov, govori o dialogu med psihoanalizo in nevroznanostjo. Prispevek je 
predstavil kot plenarno predavanje na prvem mednarodnem znan stve nem psihoterapevtskem 
kon gre su Slovenske krovne zveze za psihoterapijo Psihoterapija v luči nevroznanosti, junija 
2007 na Rogli. Meni, da sta psihoanaliza in nevroznanost na začetku kon struktivnega dialoga 
in medsebojnega učenja v spoznavanju tesnega prepleta psihičnih, druž be nih in bioloških dejav
nikov.

Del, namenjen mnenjem, polemikam, razpravam, pričenjamo s hudomušnim prispevkom Da
r je BobenBardutzky, uveljavljene realitetne psihoterapevtke in psihiatrinje. Ob pomanjkanju 
u stre   znih kategorij v psihiatrični praksi avtorica predlaga nov pojem »prestižne motnje«. Kljub 
te mu, da najde korenine te motnje že v preteklosti, pa se ji zdi, da postaja aktualno vedno pogo
stej ša in bolj moteča. Iz uredništva dodajamo, da je sila težko dostopna v procesih lastne analize 
nas vseh. — V dveh dragocenih prispevkih opiše absolventka študija propedevtike Vanja Gajšt 
izkušnjo svo je prakse v Avstriji. V prvem opiše psihoterapevtsko ambulanto Univerze Sigmunda 
Freuda, kjer se odvija psihoterapevtska praksa študentov pa tudi znanstveno raziskovalno delo. V 
drugem pri spev ku pa opiše, kako jo je pot iz Dunaja peljala še na psihiatrično kliniko v Gradcu in 
v hotel Knap pen hof, kjer se je srečala z inovativnim pristopom k obravnavi duševnih motenj. — 
Štirje študentje psihoterapije, Dragan Gojković, Miha Ruparčič, Robert Ivanc, Helena Weil guny, 
nam predstavijo svoje dileme, poglede in doživljanja v zvezi s prvim mednarodnim znanstve nim 
psihoterapevtskim kongresom Slovenske krovne zveze za psihoterapijo – Psihoterapija v luči 
nevro znanosti, junija 2007 na Rogli. — V zaključnem delu nam Kairos prinaša tri zanimive inter
vju je. Dva, s prof. Križajem in prof. Bur leyem, sta bila opravljena v času kongresa na Rogli, kjer 
sta sodelovala kot plenarna preda va te lja. Intervju z Miranom Možino, predsednikom Slovenske 
krov ne zveze za psihoterapijo, pa je bil avgusta objavljen v Sobotni prilogi Dela in se dotika aktual
nega stanja psihoterapije v Slo ve n iji. — To številko Kairosa zaključi vabilo na Študijske dne ve 
SKZP z naslovom Osebnostna rast psi ho tera pevtov: od učne analize do osebne izkušnje in učne 
terapije in kratka informacija Martina Ber to ka, ki je prevedel svetovno uspešnico, knjigo Erica 
Bernea – Katero igro igraš? To je prvi pre vod katerekoli Berneove knjige v slovenski jezik.

Za posladek pa vas bodo spravile v dobro voljo slike in poročilo iz spoznavnega večera 
študentov psihoterapije in propedevtike s podelitvijo ZIGIjev 2007. Srečno 2008! □

Samo Pastirk in Miran Možina
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Horst KÄCHELE*

Vloga raziskovanja psihoanalitičnih terapij v psihoanalitičnem izobraževanju: 
dvajset dobrih razlogov, zakaj naj bi vedeli več o raziskovanju

Ključne besede: psihoanaliza, psihoanalitično izobraževanje, lastna izkušnja, supervizija, teorija nave
zanosti, dolgotrajne analize, kratke analize

Povzetek: Ne samo v psihoanalitičnih terapijah ampak tudi v psihoterapiji nasploh je v zadnjih dvajsetih 
letih prišlo do velikega pozitivnega premika zahvaljujoč raziskovanju psihoterapije. Z dvajsetimi razlogi 
avtor utemelji pomen raziskovanja v psihoanalitičnih terapijah in izobraževanjih. Razvoj raziskovanja 
razdeli v pet faz in tako na pregleden način opozori, kaj bi moral psihoterapevt vedeti o raziskovanju 
psihoterapije, da bi tako v prihodnosti tudi preprečili razvoj ideologij na področju psihoterapije.

Opomba uredništva: Pričujoče predavanje je avtor na povabilo organizatorja predstavil na prvi konferenci 
Evropske konfederacije psihoanalitičnih psihoterapij (ECPP = European Confederation of Psychoanalytic 
Psychotherapies) oktobra 2004 v Ljubljani. Osvetljuje dvajset pomembnejših tem, ki so pomembne tako za 
nadaljnji razvoj psihoanalitično usmerjenih psihoterapij, kakor tudi za razvoj psihoterapije kot samostojne 
znanstvene discipline. Prav ob navedenih temah se razhajajo stališča med psihoterapevti, ko teče razprava o 
prihodnosti psihoterapije kot samostojne dejavnosti in samostojnega poklica na »visoki znanstveni ravni«, 
kot to zahteva Strassburska deklaracija iz leta 1990, ki še vedno velja za »magno charto psihoterapije«. Zato 
so stališča in utemeljitve eminentnega predstavnika evropske psihoanalize in vodje številnih raziskovalnih 
projektov v psihoterapiji dragocena orientacija in izziv za razpravo.

The Role of Research of Psychoanalytic Therapies in Psychoanalytic Education: 
Twenty Good Reasons, Why We Should Know More about Research

Key words: psychoanalysis, psychoanalytic education, selfexperience, supervision, attachement theory, 
long term analysis, short term analysis

Abstract: During the last twenty years not only in psychoanalytic therapies but also in psychotherapy as 
a whole there was a big positive shift due to the psychotherapy research. The author gives twenty reasons 
why research is important in psychoanalytic therapies and educations. The development of research is 
divided in five phases because it makes easier to define what psychotherapist should know about psycho
therapy research also to prevent the development of psychotherapeutic ideologies in the future. 

Editor’s note: Being invited by the organizer, the author presented the following lecture on the first confer
ence of newlyfounded ECPP (European Confederation of Psychoanalytic Psychotherapies) in Ljubljana. 
He briefly presents twenty issues, which are important, not only for the future development of the psy
choanalytically oriented psychotherapies, but also for the development of psychotherapy as independent 
scientific discipline. These are the issues where the viewpoints of the psychotherapists differ, when the 
discussion about the future of psychotherapy as an independent discipline and an autonomous profession 
on a “high scientific level” as demanded by the Strassbourg declaration from the year 1990, which is still 
considered as a “magna charta of psychotherapy” takes place. Therefore the views and argumentations of 
the eminent representative of European psychoanalysis and the leader of many research projects are a valu
able orientation and a challenge for discussion.

Tema 1: Psihoanalitično izobraževanje

Prva tema se nanaša na berlinski »tradicionalni Eitingonov model«, ki tako kot kasnejši 
francoski model ureja standarde izobraževanja Mednarodnega psihoanalitičnega združenja 

(IPA = International Psychoanalytic Association). Berlinski psihoanalitični inštitut sta si Freud 
*HORST KÄCHELE, DR. MED., PROF., PSIHOTERAPEVT. DEPARTMENT PSyCHOTHERAPy AND PSyCHOSOMATIC MEDICINE, UNIVERSITy OF ULM, CENTER FOR 
PSyCHOTHERAPy RESEARCH STUTTGART; KAECHELE@SIP.MEDIZIN.UNI-ULM.DE

Kairos 1/3-4/2007 Znanstveni članki
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in Eitingon zamislila kot raziskovalno ustanovo in kot ustanovo, ki bi nudila zastonj zdravljenje 
za navadno prebivalstvo in tako zadovoljila Freudovo (1919a) »Budimpeško zahtevo«. V tem 
smislu je Fenichel (1930) napisal poročilo o svojem desetletnem delu z ambulantnimi pacienti v 
Berlinskem psihoanalitičnem inštitutu, v katerem je nazorno pokazal uspešnost psihoanalitične 
terapije. Poročal je o odnosih med diagnozo, trajanjem psihoanalitične terapije in njenim izidom 
(izide je prikazal zelo natančno). 

V prvi izdaji Berginovega in Garfieldovega Priročnika za psihoterapijo in spremembo vedenja 
je Bergin (1971) napisal prvo pošteno in kritično poročilo o rezultatih psihoanalitične terapije. 
Nadaljnje izdaje priročnika (lahko ga imenujemo tudi biblija za raziskovalce psihoterapije in je 
nujen za vsako knjižnico s tega področja) so: druga izdaja 1978, tretja izdaja 1986, četrta izdaja 
1994 in najnovejša peta izdaja avtorja Michaela Lamberta (Lambert, 2003).

Tema 2: Balintova kritika iz 1948 in njene posledice danes
Balint je leta 1948 napisal kritično: »Prvotna ideja: psihoterapija za široke množice … se 

je v letih razvoja čisto zgubila. Pravično nas, psihoanalitike, obtožujejo, da nas tako malo skrbi 
zaradi tega. Posledica tega bo, da se bo terapija množic selila drugam in se bo razvijala, pravilno 
ali narobe, brez nas. Enako velja za drugi prvotni cilj inštituta, za raziskovanje. Rezultati v 
tej smeri so tako slabi, da so komaj vredni omembe. Morda je čikaški inštitut edina pozitivna 
izjema«. (Balint, 1948)

Če upoštevamo Balintovo opozorilo, bi moralo biti vsako psihoanalitično izobraževanje 
usmerjeno na uporabo psihoanalitične terapije v obliki, ki je kar najbolj usmerjena na pacienta in 
ki najbolj ustreza njegovim potrebam, upoštevajoč dane družbene in psihološke omejitve. Zato 
najpomembnejšo temo današnjega predavanja lahko strnemo v naslednje vprašanje: ali je le ena 
oblika psihoanalitične terapije ali pa jih je več?

Tema 3: Trenutni izziv
Nemški odbor o profesionalnih standardih v psihoterapiji je zahteval od Nemške krovne 

zve ze za psihoanalizo poročilo o dokazih o učinkovitosti psihoanalize in psihoanalitične/psiho di
na mi čne psihoterapije. Po nekaj diskusijah se je naša zveza strinjala s splošnim imenom »psiho
ana litične terapije«, ki pokriva področje:

»To ime se nanaša na psihoanalizo z njenimi teorijami o osebnosti, motnjah in zdravljenju. Zdi 
se nam primerno, da pokrije vse oblike uporabe principov psihoanalitične teorije v zdravljenju.« 
(Haus in Leuzinger Bohleber, 2004)

Mislim, da je bila pametna odločitev, da sva Thomä in Kächele napisala Ulmov učbenik o 
psihoanalitični terapiji (Ulm Textbook on Psychoanalytic Therapy) (1985, 1988) v tem duhu 
(glej opombo 1). Politično bi lahko ta odločitev pomenila pomemben prelom. Podobno kot pri 
»behavioristični terapiji«, ki pod svojim imenom pokriva veliko raznolikih metod in tehnik, bi 
namreč lahko tudi splošno ime »psihoanalitične terapije« delovalo povezovalno.

V skladu s stališčem Nemškega odbora za psihoterapijo (http://www.wbpsychotherapie.de/) ima 
postopek psihoanalitične terapije različne oblike uporabe, zato naj bi splošno ime »psihoanalitične 
terapije« vključevalo:

1. analitično individualno psihoterapijo
2. analitično skupinsko terapijo
3. psihodinamično individualno psihoterapijo
4. psihodinamično skupinsko terapijo
5. analitično terapijo za družine in pare
6. psihodinamično terapijo na stacionarnih oddelkih (»inpatient«)
7. analitično terapijo za otroke in mladostnike (individualna/skupinska)
8. psihodinamično terapijo za otroke in mladostnike (individualna/skupinska)
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Tema 4: Kaj potrebujemo za psihoanalitično izobraževanje?
Poglobiti se moramo v štiri glavne točke:
a) Učna analiza oz. osebna izkušnja
b) Usmerjanje kako, kaj in kdaj je treba brati
c) Praktične izkušnje pod supervizijo 
d) Poznavanje rezultatov raziskovanja

Učna analiza oz. osebna izkušnja. Thomä in Kächele (2000) sva priporočila omejevanje posre
dne ga ali neposrednega vpliva psihoanalitičnih inštitutov na učno analizo. Popolnoma se strinjava 
s Kernbergom, da se moramo izogibati »vsakršnim birokratskim omejitvam in vmešavanju v učno 
analizo« (Kernberg, 2000, str. 114). Omejevanje vpliva inštitutov glede trajanja »didaktične« ali 
»učne« analize, ni birokratsko dejanje, ampak preudarna pot, da dosežemo tri stvari:

a) zavarujemo osebne pravice edukantov;
b) ohranimo sicer stalno ogroženo terapevtsko funkcijo učne analize in
c) izdelamo strokovni kurikulum, kjer bo delo in znanje kandidatov ocenjeno neodvisno od 

diagnostičnih ocenjevanj kandidatov in nedoločenih pričakovanj o tem, kakšne spremembe naj bi 
pri kandidatu nastale ob nadaljnjem »čiščenju« (t. j. pri podaljševanju analize preko kvantitativno 
določenega obsega analitične »osebne izkušnje«).

Da se izognemo nadaljnjim neskončnim diskusijam o razlikah med »didaktično« in »tera pev
tsko analizo«, Thomä in Kächele (2000) predlagava, da govorimo o »osebni izkušnji« (Selbster
fahrung), saj predvidevava, da se večina strokovnjakov strinja, da je taka »osebna izkušnja« 
po tre bna zaradi strokovnih razlogov. Po najinem mnenju ni ustrezno, da kandidate ocenjujemo 
kot paci ente, ampak bi jih morali ocenjevati samo po kvaliteti njihovega kliničnega dela. Moja 
najljubša primerjava je z ocenjevanjem glasbenikovega igranja. Glasbenika namreč nihče ne 
bo vprašal, koliko ur je vadil, ampak bo vsakogar zanimalo njegovo izvajanje – igranje. Ob 
tem se sprašujem globlje vprašanje: Ali je morda problem v tem, da ne vemo, kako ocenjevati 
psihoanalitikovo delo in da zato potem štejemo ure seans njegove osebne izkušnje?

Ob tem se izpostavi tudi vprašanje, ali lahko nekdo dela brez osebne izkušnje. Načeloma 
bi kandidatom, ki mislijo, da lahko delajo brez osebne izkušnje, morali dovoliti, da pokažejo 
svoja psihoanalitična stališča, mišljenje in sposobnosti v intenzivni superviziji in na kliničnih 
seminarjih. Kljub temu, da je to stališče utopično, ga lahko obravnavamo kot »stvar načela« zaradi 
zgodovinskih razlogov. Splošno je znano, da je imelo veliko vplivnih članov Mednarodnega 
psihoanalitičnega združenja relativno kratko analizo. Do zdaj se ni pokazalo, da bi dolgotrajna 
analiza po Eitingtonovem ali francoskem modelu pozitivno vplivalo na kasnejšo klinično ali 
znanstveno kompetenco.

Usmerjanje kako, kaj in kdaj je treba brati. Ali potrebujemo kurikulum s predpisanim sezna
mom literature? Moja priporočila so sledeča. Kandidati naj sami izberejo, kaj bi brali na osnovi svo
je lastne radovednosti. Spodbujajte delo v majhnih skupinah. Začnite najprej s sodobnimi učbeniki 
in nato preidite na starejše. Za dobro osnovo izberite učbenike, ki so zasnovani na empiričnih 
raziskavah, kot je npr. Luborsky L. (1984) »Principles of psychoanalytic psychotherapy«.

Praktične izkušnje pod supervizijo
Priporočam naslednje:
 bolje je začeti delati s klienti brez supervizije kot sploh ne začeti;
 kolegialna supervizija (»peersupervision«) bi morala biti obvezna;
 uporaba supervizije prek epošte ali po telefonu lahko koristno intenzivira supervizijski 

proces;
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 pogostost terapevtskih srečanj ni bistvenega pomena;
 uporaba ali neuporaba kavča ni bistvenega pomena;
 vzpodbujajte težavne paciente, da upoštevajo in uporabijo drugo mnenje;
 skupni ogledi videoposnetkov seans so učinkovit način supervizije in intervizije. 
Pomni: učenje psihoanalitične terapije je dolgotrajna naloga, ki se nikoli ne konča. Imejte 

čim več pacientov, saj si boste lahko le tako nabrali dovolj izkušnj.

Poznavanje rezultatov raziskovanja. Glavna znanstvena vira za psihoanalitične terapije sta:
 raziskave o človekovem razvoju (npr. izjemnega pomena so nova odkritja razvojne 

psihologije o prvih petih letih človekovega življenja, bolj podrobno glej spodaj);
 raziskave učinkovitosti, procesa in izida psihoterapije.
Obstajajo tudi druga pomembna področja, npr. širši družbeni okvir psihoterapije s sociološko

kulturnim razvojem, ekonomija, lingvistika, filozofija (predvsem fenomenologija, hermenevtika, 
epistemologija) itd. Nujno je tudi, da se poglobimo v odkritja nevrobiologije oz. nevroznanosti 
(Roth, 2001), ki postajajo za psihoterapijo vse bolj relevantna.

Tema 5: Psihoanalitične osnovne domneve
Za psihoanalizo je pomembna vloga konflikta v človekovem življenju, začenši z rojstvom. 

Konflikt se kaže v medčloveških stikih in v človekovem osebnem počutju. Če se konflikt izrazi 
v duševni ali psihosomatski bolezni oz. motnji in ga pojmujemo le kot intrapsihičnega in ne 
tudi kot medosebnega (interpersonalnega), so teoretične implikacije kakor tudi psihoterapevtske 
tehnike zelo omejene.

Tradicionalno psihoanalitično razumevanje simptoma zahteva iskanje njegovega izvora v 
življenjski zgodovini osebe. To genetično stališče ni v nasprotju s prepričanjem Kurta Lewina, 
da lahko le sile in stanja, ki so prisotna »tukaj in zdaj«, učinkujejo v »tukaj in zdaj«. On bi dejal, 
da lahko večino tega, kar »trenutno vidimo« v posamezniku »tukaj in zdaj«, prepoznamo samo 
v genetskem odkrivanju tega, kar je bilo prej (Rapaport, 1960).

Tema 6: Zgodnji odnos med materjo in otrokom
V 20. stoletju je prišlo do velikih sprememb v razumevanju razvojnih procesov, ki potekajo 

v zgodnjem otroštvu. Empirična raziskava zgodnjih odnosov matiotrok se je začela z Renejem 
Spitzom. Že leta 1935 je opazoval na stotine dojenčkov, ki so odraščali v sirotišnici, in opisal 
hospitalizem, za katerega je menil, da je nastal zaradi čustvene prikrajšanosti. Mahlerjeva (1975; 
1978) je sledila tradiciji Spitza in svoje delo razvila v monografiji z naslovom »The psychological 
birth of the human being«.

Raziskovanje v zadnjih tridesetih letih dvajsetega stoletja o razvoju odnosa matiotrok v prvih 
letih življenja je prineslo nove zamisli v do takrat konstruiran oz. rekonstruiran psihoanalitični 
svet dojenčka oz. otroka. Monografija Daniela Sterna (1985) je združila do takrat razdeljena 
svetova psihoanalize in razvojne psihologije. Nove teorije o razvoju otroka so imele dva glavna 
učinka: Promovirale so integracijo etologije in teorije komunikacije in akcije, prav tako pa so 
naredile močan vtis na psihoanalizo in druge psihodinamične šole. Stern je prepričljivo pokazal, 
da je psihoanalitično razumevanje zgodnjega otroštva konstruirano na podlagi kliničnih izkušenj 
psihoanalitikov z odraslimi klienti. Zato teorije psihoanalitikov o zgodnjem otroštvu pogosto ne 
ustrezajo novejšim odkritjem razvojnih psihologov, ki so se na podlagi domiselnih poizkusov 
z dojenčki in majhnimi otroki dosti bolj približali njihovemu svetu in doživljanju. Kljub temu 
da je bilo večkrat zahtevno odreči se starim teorijam oz. jih na novo premisliti (npr. teorija 
simbioze Mahlerjeve), so številni psihoanalitiki sledili Sternu in drugim sodobnim raziskovalcem 
zgodnjega otroštva in revidirali stare teorije, nekatere pa celo odložili v muzej. Prav tako se je 
Stern zelo oprl na teorijo navezanosti, ki je postala ena od ključnih teorij, s katero bi se moral 
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spoznati vsak psihoterapevt ne le psihoanalitični terapevt (bolj podrobno glej v nadaljevanju).

Tema 7: Slovo od Freudovega modela gonov (»drive/discharge«)
Model gonov (drive/discharge) je gledal na človekov razvoj z očmi entropijskega modela. 

Ven dar današnji razvojni psihobiologi poudarjajo, da zaradi nevrobiološko determinirane kom
ple ksnosti nevronskih mrež (naše možgane sestavljajo bilijoni nevronov z milijoni medsebojnih 
povezav) ne moremo napovedovati človekovega vedenja. Človek je nepredvidljivo bitje, tako 
v svojem doživljanju kot vedenju. Kompleksnost živčnega sistema zagotavlja individualnost in 
jamči samodeterminiranost. Kompleksnost se veča z razvojem. Ljudem je dana zmožnost, da se 
socializirajo v organski in neorganski svet. Koncept »endogenosti« oz. endogeno povzročene 
dejavnosti, ki predstavlja osnovni koncept v modelu gonov (Kächele, 2001), se je pokazala kot 
znan stveno neutemeljena.

Tema 8: Koncept sheme je postal temeljni kamen za razvojne in klinične teorije
Z današnjega zornega kota notranjega objekta ne razumemo več kot izoliranega objekta, ampak 

bolj kot spomin, ki se oblikuje v kontekstu dejavnosti. Od rojstva se predstave objekta pojavljajo 
v mnogih kontekstih dejanj variirajoče kakovosti. S ponavljajočimi dejanji komunikacije se 
ustvarjajo nezavedne sheme, ki lahko postanejo stalne. Stern (1985) obravnava ta aktivni proces 
kot oblikovanje posplošene predstave delovanj. Predvideva, da dojenček razdeli tok delovanja 
(npr. hranjenja) v epizode in iz ponavljajočih podobnosti (nespremenljivost / stalnost) se zgradi 
in posploši prototip oz. shema. Ta shema nadzoruje pričakovanja in vedenje za interaktivne 
učinke, ki sledijo (Kächele, 2001).

Tema 9: Teorija navezanosti
Teorija navezanosti se je najprej razvijala kot teorija normalnega razvoja, v zadnjih letih 

pa se je pokazal njen vpliv na klinična vprašanja (Kächele, 2001). Jasno mi je, da skoraj ne 
more biti precenjena v tem, da nam ponuja dobro osnovo za zgodnje razvojne okvare (klinično 
znane tudi kot tako imenovane zgodnje motnje). Teorija navezanosti nam ponuja model, ki se 
ga da preizkusiti v terapevtskem procesu (Strauss, 2002). Povečanje varne navezanosti preko 
spremembe proceduralnega spomina je zdravilen in zaščiten dejavnik pri duševnih motnjah 
(Bowlby, 1988).

Zato sta pomembni dve postavki:
 terapevtska aliansa zagotovi ozračje varne navezanosti in
 terapevtove funkcije kot objekt navezave zagotovijo korektivno čustveno izkušnjo.
Teorija navezanosti omogoča nov pogled na psihopatologijo in lažje razumevanje odziva na 

psihoterapijo. O tem govori delo Petra Fonagyja (1996) o razmerju med stanjem navezanosti, 
psihiatrično klasifikacijo in odzivu na psihoterapijo. Zanimive so tudi raziskave o psihobioloških 
osnovah navezanosti.

Tema 10: Kaj mora psihoterapevt vedeti o sodobnem raziskovanju 
psihoterapije?

Uredimo naše dosedanje znanje z razdelitvijo faz raziskovanja psihoterapije (slika 1):
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Slika 1: Faze raziskovanja psihoterapije

Tema 11: Faza 0: Klinične študije primerov
»Danes Freudov pripovedni postopek, ki je bil v zgodovini plodovit, ne zadostuje več za 

obstoj in razvoj psihoanalize, čeprav je to še vedno pomembno orodje za učenje in za občutek 
identitete članov analitične skupnosti, kajti zgodbe primerov so lahko plodno gradivo za ko
mu nikacijo,« meni Stuhr (2004), učenec najpomembnejšega nemškega psihoanalitičnega 
ra zisko valca A. O. Meyerja. Leta 1994 je Meyer sam zagovarjal ostro stališče glede žanra 
pol fiktivnih zgodb: »K vragu s pripovedmi o primerih kot načinom predstavitve psihoanalize 
– naj živijo zgodbe o interakcijah.« Naslov njegovega napadalnega govora pa se je glasil: 
»Novele, predstavljene kot psihoanalitične zgodbe primerov, so nepsihoanalitične in neznan
stve ne (Meyer 1994).«

Kakorkoli nas že učijo druga področja mehkih ved in njihove raziskave – na primer raziskovanje 
pravljic (Prop, 1928) – ne kaže zavreči kliničnih poročil, kot je npr. »Ulm clinical case studies 
archive«, ki vsebuje več kot 400 dokončanih poročil edukantov Nemškega psihoanalitičnega 
zdru ženja. To je nadvse uporabno gradivo, s katerim lahko preučujemo probleme teoretičnega in 
pra ktičnega razvoja z metodo primerjalne metodologije (Jütermann, 1990).

Tema 12: Faza I: Zgodnje opisne študije
Morda boste presenečeni, kako je že zgodnje psihoanalitike zanimalo, kaj njihovi kolegi 

dejansko počnejo v ordinaciji. Vzemimo na primer E. Gloverjev vprašalnik o psihoanalitičnih 
tehnikah, objavljenega 8. julija 1932.

E. Gloverjev IZVIRNI VPRAŠALNIK (objavljen 8. julija, 1932)
1. Interpretacija 
1. Oblika interpretacije
Ali vam je ljubša:
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(1) kratka jedrnata interpretacija
(2) daljša pojasnjevalna interpretacija ali
(3) tip povzetka:  a) poskus prepričevanja s sledenjem razvoju teme;
     b) dokazovanje (ali široko razlaganje) z zunanjo interpretacijo
2. Časovno usklajevanje interpretacije
Vprašanje: Kdaj je vaš najljubši trenutek za interpretacijo?
(1) na začetku seanse;
(2) na sredini oz. pred koncem (dopuščanje prostora za obdelavo);
(3) na koncu: metoda povzemanja.

3. Obseg interpretacije
(1) Ali praviloma govorite veliko ali malo?
(2) Zgodnje faze: Kako dolgo pustite pacienta, da govori brez vašega vmešavanja? Kdaj 

začnete s sistematično razlago?
(3) Srednje faze: Ali je vaša interpretacija v celoti nepretrgana in sistematična ali pa se od 

časa do časa vrnete na začetek oz. pustite pacienta, da govori?
(4) Končne faze: Ali menite, da se neprenehoma vmešavate z interpretacijo?

Danes obstajajo številna takšna orodja za raziskovanje terapevtovega odnosa in strategije. 
Najnovejše je Sandellovo (2000), ki je pomagalo razlikovati med izidi srednje in visoko 
frekventnih psihoterapij glede na tehniko.

Tema 12: Faza I: Nadaljnje opisne študije
To je bilo zelo plodno, včasih glavno področje raziskovanja psihoterapevtskega procesa. Po

dro bnosti o ogromni količini zbranega gradiva lahko najdemo v Dahl (1988), Miller (1993) in 
v poglavjih o terapevtskih procesih v Lambert (2003). Naštel bom samo nekaj dosežkov, ki bi 
mo rali biti splošno poznani:

 delovni pakt, npr. pomagajoča aliansa Luborskega (Luborsky’s helping aliance) (1976)
 prenos, npr. Luborskega (1966) CCRT, Dahlov (1988) FRAME, Gill in Hoffmanov (1982) 

PERT (za pojasnitev kratic glej spodaj v temi 13) 
 tehnika, npr. QSort Jonesa (2000)
 spretnost, npr. planska diagnoza Weissa & Sampsona (1986), Greneyer (1996) 
 analitični proces, npr. lestvice Waldrona (2004)
 protiprenos – npr. lestvice Boucharda in sod. (1995)

Tema 13: Faza I: Opisne študije: metode merjenja bistvenih odnosnih vzorcev 
Že od prve mednarodne konference o raziskavah psihoanalitičnih procesov v Ulmu leta 1995 

je postalo očitno, kako temeljito so preučevali bistveni koncept psihoanalitične teorije, to je 
prenos:

1. Metoda jedrne konfliktne odnosne teme Luborskega (Luborsky’s core conflictual relation
ship theme method = CCRT)

2. Horowitzova konfiguracijska analiza (Configurational Analysis)
3. Dahlova metoda okvirjev (Dahl’s Frames Method) 
4. Gill, Hoffmanova pacientova izkušnja odnosa s terapevtom (Gill & Hoffman’s Patient’s 

Experience of the Relationship with Therapist = PERT)
5. Strupp, Binderjev dinamični fokus (Strupp & Binder Dynamic Focus)
6. Weiss, Sampsonova planska diagnoza (Weiss & Sampson’s Plan Diagnosis)
Kritika teh polkvantitativnih metod je neizogibna in zaželena (Dreher, 1998). Formalnim 

raziskovalnim metodologijam lahko brez težav očitamo, da ne zajamejo kliničnih fenomenov v 
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njihovi polnosti. Kar izgubijo v tem pogledu, pa pridobijo na veljavnosti!

Tema 14: Faza I: Opisne študije merjenja »strukturnih sprememb«
Neskončna debata med psihoanalitiki poteka o tem, kako izmeriti »strukturno spremembo« 

za razliko od samo simptomatske spremembe. Trenutno imamo tri dobre možnosti:
1. Lestvice psiholoških sposobnosti (Scales of psychological capacities) (Wallerstein,1994), 

ki je temeljit testni postopek Münchenske študijske skupine.
2. Heidelberška lestvica prestrukturiranja (Heidelberger Umstrukturrierungsskala) (Rudolf, 

2000), ki se prav tako uporablja za razlikovanje izida med nizko in visoko frekventnimi psiho ana
litičnimi terapijami.

3. Intervju navezanosti za odrasle (»The Adult Attachment Interview«) (Main, 1995) je 
postal eden od glavnih pripomočkov v raziskovanju mejno strukturiranih oseb v Veliki Britaniji 
(Fonagy, 2003) in v newyorški študiji o obravnavi mejno strukturiranih oseb (Clarkin, 1991). 

Tema 15: Faza II: Eksperimetalne analogne študije
Ta metodologija res ni naša močna točka. Za to obstaja veliko dobrih razlogov, ker je na 

na šem področju težko izvajati prepričljive analogne raziskave. Obstaja pa ena izjema. Študije 
pro stih asociacij so pokazale nekaj opogumljajočih rezultatov. Priporočam kopijo Ulmske ekspe
rimentalne študije o prostih asociacijah kot del vsakega izobraževanja. Raziskava je zelo za bav
na in pomaga pri boljšem razumevanju mehanizma terapevtske spremembe (Hölzer, Heck mann, 
Robbern, Kächele,1988).

Tema 16: Faza III: Kontrolirane raziskave psihoterapije (randomized controlled 
treatment studies)

Kontrolirane raziskave psihoterapije (RCT = Randomized Controlled Treatment Studies) so 
nujno potrebne v modernih raziskavah medicinskih obravnav. Dajejo lahko najbolj kvalitetne 
dokaze in so znak kakovosti empirično podprtih zdravljenj. Za raziskovanje psihoterapije pa 
obstajajo številne pomanjkljivosti, ki se jih moramo zavedati:

 selekcija pacientov (npr. izključitev komorbidnosti in drugi izključevalni kriteriji imajo za 
posledico, da je v teh študijah samo 10 % pacientov iz realnega sveta);

 zanemarjeni so klientovi osebni dejavniki (npr. motivacija);
 zanemarjeni terapevtovi osebni dejavniki (npr. terapevtova notranja koherentnost);
 zanemarjen je pomen ujemanja med terapevtom in klientom in to da kvalitete odnosa med 

terapevtom in klientom ne moremo zavestno spreminjati, kot bi si želeli;
 zanemarjeno je dejstvo, da je terapevtska aliansa pomemben dejavnik za izid terapije;
 zanemarjene so okoliščine in dogodki v klientovem kontekstu (npr. partnerski odnos, 

zaposlitev, novi odnosi);
 standardizacija in manualizacija terapevtskega postopka (terapevtski postopek je pretirano 

vkalupljen v sheme, medtem ko vsakdanja izkušnja terapevtov kaže na veliko raznolikost in 
nepredvidljivost terapevtskih postopkov);

 omejevanje dolžine zdravljenja (v realnem kliničnem svetu so dolžine zdravljenj večje kot 
v raziskavah);

 nizka zunanja veljavnost ob visoki notranji veljavnosti;
 korelacija med tehnikami (metodami) in izidom terapije, kar je v fokusu klasičnega RCT 

modela, je relativno majhna (od 15 do 0 %). To ne pomeni, da se moramo odreči tehnikam, 
ampak da potrebujemo nov okvir razumevanja in raziskovanja v psihoterapiji. 

Kontrolirano raziskavo bi rad imenoval raziskovanje testne tube (»test tube research«). Da bi 
ponazorili eno od pomanjkljivosti kontroliranih študij, smo s pomočjo podatkov iz metaanalize 
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Graweja in sod. (1994) preverili povprečno število seans in trajanje psihoterapij v okviru 
kontroliranih študij različnih psihoterapevtskih pristopov (npr. kognitivnovedenjske terapije, 
humanistične terapije, psihodinamične terapije). 

Trajanje terapij v kontroliranih raziskavah (Leichsenring, 2002)
Kognitivno-vedenjske terapije
 429 študij, povprečno 11,2 seans
 434 študij, povprečno 7,9 tednov
Humanistične terapije
 70 študij, povprečno 16,1 seans
 76 študij, povprečno 11,6 tednov
Psihodinamične terapije
 83 študij, povprečno 27,6 seans
 80 študij, povprečno 30,7 tednov
Če primerjamo trajanje terapij v teh študijah s kliničnimi izkušnjami terapevtov, pa naj bodo 

vedenjski, humanistični ali psihodinamični, lahko vidimo, da te povprečne številke ne pred sta
vlja jo običajne terapevtske prakse, ki je praviloma daljša.

Kljub temu ni razloga za obup. Na voljo so vsaj tri kontrolirane študije psihodinamično/psiho
ana litičnih terapij na vsakem od sledečih področij (Leichsenring, 2002):

Depresija, anksiozne motnje, stresne motnje, disociativne, konverzivne in somatoformne mo
tnje, motnje hranjenja, osebnostne in vedenjske motnje, odvisnost in zloraba.

Tema 17: Kontrolirane raziskave daljših in visoko frekventnih psihoanalitičnih 
terapij 

Pogosto slišimo, da so kontrolirane raziskave daljših psihoanalitičnih terapij nemogoče. V 
tem smislu so Sandell in sod. (1997) objavili prepričljivo demonstracijo. Kontrolirano raziskavo 
ambulantnih pacientov s pomočjo skupine psihoanalitikov je izvedla Münchenska raziskovalna 
skupina Huberja in Kluga. Raziskava meri spremembo simptoma z instrumentom SCL90, 
ki je močno priljubljen in osovražen hkrati. Pokazalo se je, da se breme simptomov linearno 
spreminja med nizko in visoko frekventnimi obravnavami. Raziskava Stuttgartskega centra za 
psihoterapijo – TRANSOP o učinkovitosti kaže enake rezultate (Kraft, Percevic in sod., 2003). 
Münchenska raziskava je s pomočjo Lestvic psiholoških sposobnosti (»Scales of Psychological 
Capacities«) in Ocene prizadetosti (»Impairment score«) tudi pokazala skromne korelacije med 
trajanjem in intenzivnostjo obravnav ter njihovim izidom.

Tema 18: Faza IV: Naturalistične študije
To je pravo področje raziskovanj psihoanalitične terapije. Na voljo je veliko dobrih študij. 

Klasične študije, ki jih pozna večina od nas, so: Menningerjeva študija (Wallerstein, 1986), 
Berlinska študija (Dührssen, 1962), Penn študija (Luborsky, 1988), Heidelberg I študija (von 
Rad, 1998), Berlin II študija (Rudolf, 1991).

Nadaljnje študije, ki bi jih večina od nas morala poznati, pa so: Stockholmska študija 
(Sandell, 2000), Götingenska študija (Leichsenring, 1999), Heidelberška študija (Rudolf, 1997), 
Newyorška borderline študija (Kernberg, 1999), Finska primerjalna študija (Knegt, 2004), 
Stutgartska TRANSOP študija (Kordy, 2001).

Pomembne psihoterapevtske raziskave hospitaliziranih pacientov pa so: Stuttgartska študija 
(Tschuschke, 1994), »Nationwidegrouptherapy« študija (Strauss, 2002), TREAT študija 
(Kächele, 2001).

Poseben primer na področju naturalističnih »follow up« študij so retrospektivne katamnestične 
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študije, npr. »The German Psychoanalytic Associantions Follow–up Study (LeuzingerBohleber, 
Target, 2002). Ta raziskava je pokazala nekaj razlik med psihoanalizami in dolgotrajno 
psihoterapijo z izkušenimi psihoterapevti: 

 obe obliki zdravljenja sta imeli pri večini pacientov dolgotrajne stabilne rezultate;
 samorefleksija in internalizacija analitikov je bila večja pri analitičnih pacientih, prav tako 

je bila bolj raznolika ocena dosežkov in bolj inovativen razvoj ustvarjalnih pripomočkov.
Glavni rezultat je bila identifikacija kliničnih prototipov, osnovana na treh dimenzijah: 

zmožnost za odnos – zmožnost za delo – ustvarjalnostsamorefleksija. Te tri dimenzije omogočajo 
klasifikacijo večjih vzorcev v osem kliničnih prototipov: 

Tip 1: »res dobri«
Tip 2: »uspešni brez ustrezne refleksije«
Tip 3: »uspešni in za majhno zmožnostjo za refleksijo, vendar socialno dobro integrirani«
Tip 4: »tragični, ki so bili sposobni sprejeti svojo usodo«
Tip 5: »poklicno uspešni in ustvarjalni, ampak še vedno osamljeni …«
Tip 6: »uspešni znotraj meja svoje ustvarjalnosti z zmožnostjo za delo, vendar z jasnimi 

mejami …«
Tip 7: »terapija ni pomagala«
Tip 8: »močno travmatizirani ljudje«
To je dognanje, ki bi ga lahko uporabili v vsakodnevnem kliničnem ocenjevanju naših 

klientov.

Tema 19: Faza V: Študije hospitaliziranih pacientov
To področje raziskovanja se bo večalo. Potrebuje veliko podatkovno bazo in veliko statistike. 

Zato je to področje zelo tehnično, ampak vseeno se uresničujejo upi klinikov, da bodo dobili 
orodja za ocenjevanje individualnega poteka zdravljenja. Z uporabo hierarhičnega in linearnega 
modeliranja bomo lahko predvideli potek individualnega zdravljenja in primerjali dejansko smer 
s predvideno (Lambert, 2001).

Tema 20: Zadovoljstvo klientov
Zadovoljstvo klientov je nova tema v raziskovanju psihoterapije, že odkar si je Marty Seligman 

premislil in se je iz »Savla«, ko je zastopal samo ugotovitve RCT (Seligman, 1994), spremenil v 
»Pavla« in zdaj razglaša, da RCT ni prava pot pri raziskovanju psihoterapije (Seligman, 1995). 
Poročila klientov so pokazala, da trajanje terapije, ki narašča do sto seans (zlasti pri frekvenci 
enkrat tedensko), vodi do večjega zadovoljstva, ki – kot se je pokazalo pri kritični ponovni 
analizi – ni povezano s spremembo simptomov. Zadovoljstvo s terapijo je torej le ena izmed 
mnogih dimenzij rezultatov.

Zaključek: nikoli ne odnehajmo
Vpliv rezultatov raziskovanja na psihoterapijo oz. na klinično psihoterapevtsko prakso in na 

psihoterapevtsko izobraževanje stalno raste. Zato mora biti psihoanalitično izobraževanje nanj 
pozorno. Raziskovanje bo eno izmed močnih orožij proti ideologijam na področju psihotera
pije. □

OpOmba
1 IZDAJA V NEMšČINI JE BILA PRVIČ OBJAVLJENA LETA 1985 (1. KNJIGA: TEORIJA) IN 1988 (2. KNJIGA: PRAKSA). MEDTEM JE BILA PREVEDENA V šTEVILNE 
DRUGE JEZIKE: ANGLEšČINA (1987, 1992), MADžARšČINA (1987, 1991), šPANšČINA (1989, 1990), ITALIJANšČINA (1990, 1993), ČEšČINA (1992, 
1996), PORTUGALšČINA (1992), POLJšČINA (1996, 1996), RUšČINA (1997, 1997), ROMUNšČINA (1999, 2000) IN ARMENšČINA (2004). TRETJA KNJIGA 
(RAZISKOVANJE) JE V NEMšČINI IN ANGLEšČINI NA VOLJO V POLNEM BESEDILU NA INTERNETU (WWW.LA-VIE-VECU.DE); KRAJšE VERZIJE SO SE POJAVILE V RUšČINI 
(2003) IN ITALIJANšČINI (2003).
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Bolečina zavrženosti: afektivna podoba in dinamika zakonske nezvestobe

Ključne besede: afekt, strah, sram, žalost, izvenzakonska razmerja, psihoterapija

Povzetek: Odrasli medosebni odnosi so tisti sistem oziroma prostor, v katerem lahko prepoznamo, pridemo 
v stik in ubesedimo vse tiste vidike svoje psihične strukture, ki jih v svojem domačem družinskem sistemu 
v otroštvu nismo opazili oziroma niso imeli prostora v medosebnih odnosih, v katerih smo živeli. Kasneje 
v odraslih medosebnih odnosih se ta prostor spet odpre, odnosi postanejo kompleksnejši in predvsem 
zahtevnejši. Afekti in njihova komunikacija je ključni faktor pri vzdrževanju ravnotežja med povezanostjo 
in intimnostjo ter avtonomijo in samostojnostjo. Prav preko izražanja afektov in predvsem prepoznavanja 
afektov prepoznavamo tudi, kdaj se lahko približamo drugemu, kdaj si želimo bližine ali kdaj si želimo 
avtonomije. Če je sposobnost prepoznavati, čutiti in govoriti o temeljnih potrebah, čutenjih, tesnobi in strahu, 
okrnjena, se bodo ta izražala preko vedenja, ki bo vzbujalo strah in tesnobo. Vse, česar v medosebnem odnosu 
ne moremo izgovoriti in česar ne smemo prepoznati, se bo udejanjilo preko vedenja. — V našem prispevku 
si bomo ogledali afektivno dinamiko zakonskega para z izvenzakonskimi razmerji, ki so preko odsotnosti 
čutenja strahu in sramu v odnosu služila kot regulator afekta žalosti. Pri tem bomo sledili dinamiki kroženja 
čutenj ter vznika afekta, ki spremeni to kroženje. Eden najpogostejših globinskih vzrokov izvenzakonskih 
razmerij je prav nesposobnost žalovanja oziroma poslavljanja in soočanja z bolečino zavrženosti, ki jo 
je posameznik kot otrok doživljal v domači družini. Skozi proces terapije lahko tako sledimo postopni 
predelavi afekta, ki se kaže v spremembi čustvenega vzorca odnosa med partnerjema, ki sta s pomočjo 
terapevtove sposobnosti zaznati, izraziti in ubesediti temeljni afekt strahu in žalosti, lahko začela doživljati 
tiste plati medosebnega odnosa, ki so pred tem narekovale boleče medsebojno obračunavanje. Vloga 
terapevta v tem procesu je bila pomagati prepoznavati vplive in moč afekta v njunem odnosu ter jima preko 
tega omogočiti ohranjati čustveno bolj barvit odnos brez izvenzakonskih razmerij.

Pain of Rejection: The Affective Image and Dynamics of Marital Infidelity
Key words: affect, fear, shame, sadness, extramarital affairs, psychotherapy

Summary: Adult interpersonal relationships are the space, where we can identify and verbalize all aspects 
of our psychic structure, which we couldn’t recognize when we were children in our family systems. Later, 
in adult relationships, this space is opened again, relationships become more complex and more demanding. 
Affects and their communication is a key factor for maintaining a balance between connection and intimacy 
and for maintaining a balance between autonomy and independence. Through expression and recognition 
of affects we can find out, when we can come closer to other, when we wish closeness or when we need 
autonomy. When this capacity of recognition, feeling and speaking of basic needs and affects is truncated, 
these affects will occur in behavior, which will bring out fear and anxiety. What we can’t express in words 
will be expressed in behavior. — In our article we will follow the affective dynamics of married couple with 
extramarital relationships, which were a regulator of sadness in absence of affects of fear and shame. We 
will follow the dynamics of affect circulation and the appearance of affect which changes this circulation. 
One of the most frequent causes of extramarital affairs is inability of mourning, that is inability of saying 
good bye and to confront with pain of rejection, which was experienced in one’s family. Through the proc
ess of therapy we can follow remodeling of affect, which is seen in change of emotional pattern between 
partners, which with therapist’s help become able to recognize that sides of interpersonal relationship, 
which dictated their painful interpersonal conflicts. The duty of the stherapist in this process was to help to 
recognize the influences and power of affect in their relationship and through that enable them to maintain 
emotionally more colorful relationship without extramarital affairs.
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Uvod

Če hočemo v polnosti razumeti razdiralne in boleče vzorce odnosov, predvsem najgloblje rane 
navezanosti [attachment injury] oziroma relacijske travme [relational trauma], moramo ra

zu meti, da so to zapleti, ki s časom ne izgubijo na svoji razdiralnosti in da se njihova moč ohranja 
tudi skozi generacije (Johnson, 2004). V tem primeru so patološki in razdiralni vzorci odnosov 
hkrati tudi način regulacije afekta, torej tiste temeljne afektivne podlage, ki je narekovala 
specifičen razvoj znotraj sistema. Odkritje mehanizma regulacije afekta je omogočilo drugačen 
pogled na boleča in razdiralna medosebna razmerja (Bradley, 2000). Če patologijo v odnosih 
razumemo kot način regulacije nezavednih afektov, potem lahko s pomočjo soočanja in zavestne 
razdelave afektov in predvsem iskanja vira teh najglobljih strahov, tesnobe in sramu, postavimo 
nove temelje čustvenim vzorcem odnosov (Cozolino, 2002; Bradley, 2000). Druga predpostavka 
tega načina razumevanja je, da se v čustvenem vzorcu intimnih odnosov hitro pokažejo blokade 
in nefunkcionalno vedenje, na podlagi katerega lahko odkrijemo temeljne afekte, ki so, namesto 
da bi postali del zavestnih čutenj in vedenja, ostali neovrednoten vir strahu in tesnobe, ki narekuje 
avtomatično odzivanje in vztrajanje v razdiralnih oblikah vedenja (Cozolino, 2002).

1. Afekt v sistemu
Afekt, ki poganja vso dinamiko in procese znotraj sistema ter usmerja njegov razvoj, je 

temeljni afekt. To je nezavedni afekt, ki najmočneje zaznamuje sistem (Gostečnik, 2004; Erzar, 
KompanErzar, 2006). Afekt v najožjem pomenu opisuje Daniel Siegel (1999), ki definira vitalne 
afekte [vitality affects] kot način neverbalnega izražanja notranjih emocionalnih stanj (notranjih 
v tem primeru pomeni organskih, torej določenega vzburjenja možganskih krogotokov, ki ura
vna  vajo tip aktivnosti, napetosti telesa in stopnjo budnosti). Ti izrazi so npr. ton glasu, izraz 
obraza in stanje telesa. Pri tem je treba poudariti, da ne govorimo o občutju [feeling], ki označuje 
zavedanje določene emocije ali afekta. Afekt ima torej dve ravni. Prva je direktna telesna 
raven, ki je nezavedna in se izraža preko neverbalnih znakov in vedenja oziroma kot motnja v 
normalnem toku zavestnega čustvovanja, mišljenja in vedenja. Drugo raven afekta pa bi lahko 
poimenovali občutje [feeling], ki pomeni zavestno raven emocionalnega stanja in se izraža preko 
samozavedanja in je včasih omejeno na preprosto zavedanje (npr. prijetno, neprijetno počutje 
ali npr. splošno občutje napetosti, ki pa ni nadalje razdelano). Primarne emocije, katerih zunanji 
izraz imenuje Siegel (1999) afekt, opisujejo tok različnih možganskih stanj in sprememb v njihovi 
aktivaciji. Razvojno pomenijo primarne emocije tudi področje stika med otrokom in starši, saj 
prav sposobnost staršev, da svoje možgansko stanje prilagodijo oziroma uglasijo na otrokovo, 
zahteva od staršev sposobnost direktnega (pomeni izven zavestnega razumevanja) prepoznavanja 
drobnih neverbalnih znakov, s katerimi se kaže otrokovo stanje. Sposobnost odraslih možganov 
in telesa, da se odziva na drobne znake afekta, je osnova otrokovega razvoja in hkrati osnova 
empatije v odraslih odnosih. Hkrati pa je to tudi osnovni mehanizem socialnega razvoja, ker 
določa in hkrati gradi sposobnost regulacije emocij, torej afekta, kar je pogoj za medčloveški 
stik. »Emocije na splošno so kompleksna serija procesov in so osrednjega pomena v možganih. 
Vključujejo dvojno naravo bistva možganov: pretok energije in procesiranje informacij. Emocije 
tudi zrcalijo temeljni način, kako se [mind] organska struktura možganov izoblikuje iz prepleta 
med nevrološkimi procesi in medosebnimi odnosi. Tudi znotraj možganov emocije združujejo 
različne sisteme in oblikujejo kompleksno stanje [state of mind]. Emocije tudi služijo kot set 
procesov, ki povezujejo ene možgane z drugimi znotraj medosebnih odnosov« (Siegel, 1999). 
V našem delu bomo za celoten sklop primarnih emocij in njihovega zunanjega izraza uporabili 
termin afekt, za razliko od termina čutenje oziroma občutij, s katerim bomo označevali zavestno 
raven emocionalnega delovanja (Gostečnik, 2004; Kompan Erzar, 2006a).

Če hočemo razumeti dinamiko afekta, moramo opisati še njegovo umeščenost v času. 
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Siegel (1999) poimenuje splošen ton emocij v času razpoloženje [mood]. Razpoloženje oblikuje 
interpretacijo posameznikove percepcije, mišljenja in samozavedanja ter opisovanja svojega 
stanja. Termin razpoloženje tako prinaša samo opis ene temeljnih značilnosti afekta, in to je njegova 
prepoznavnost oziroma ton. Primarne emocije se ne spreminjajo, spreminja se samo stopnja 
zavedanja in ločevanja teh primarnih emocionalnih stanj, torej občutij, ter rastoča sposobnost 
človeka, da občutja diferencira med seboj in jih poimenuje (preprosto rečeno bi to pomenilo, 
da otrok, ki je na začetku prepoznaval samo prijetno stanje od neprijetnega, sčasoma začne 
prepoznavati jezo, žalost, strah in kasneje v odraslosti lahko loči med žalostjo in razočaranjem, 
jezo in obžalovanjem). Torej afekti so nespremenljivi (označujejo različna kompleksna stanja 
vzdraženosti možganov), zajemajo telesna stanja in kažejo na temeljno vzajemnost medosebnih 
odnosov.

Afekte si lahko predstavljamo kot strune na kitari. Dokler je kitara uglašena in so vse stru
ne proste, bomo slišali melodijo in ne bomo ločili katera struna jo igra, če pa je ena struna 
razglašena, je celotna melodija popačena, ker jo preplavi zvok razglašene strune, ki onemogoči 
normalen tok melodije. Če ena struna manjka, bo melodija okrnjena na določen način. Vedno 
bodo manjkali isti toni. Note so čutenja in na vsaki kitari lahko zaigramo katerokoli melodijo 
sestavljeno iz not. Glede na strune pa bo ta melodija zvenela vsakokrat drugače. Vsako melodijo 
lahko napišemo v različnih tonskih načinih. Tonski načini so odnosi, ki bodo dali določeno barvo 
melodiji. Ritem melodije je hitrost toka čutenj v določenem odnosu. Kroženje čutenj je odvisno 
od odnosa, v katerem čutenja krožijo in od odzivnosti vsakega od udeležencev. Ton, na katerem 
se uglasijo, je vzajemni afekt, torej afekt, na katerem lahko drug drugega najmočneje zaznavajo. 
In iz vzdušja odnosa, torej tonalitete, odzivnosti, ritma in vzorca čutenj, torej melodije, lahko 
razberemo, ali je kitara uglašena ali ne, ali je melodija čista, torej so strune med seboj ločene in 
uglašene ter dovoljujejo prehajanje od ene k drugi, ali pa blokirajo melodijo, jo pačijo, motijo 
ritem in onemogočajo zvezen potek. Terapija je proces uglaševanja kitare s pomočjo izostrenega 
posluha za melodijo, ritem in tonaliteto ter sposobnosti uglaševanja posameznih strun, torej 
sposobnost slišati, prepoznati in ubesediti posamezen temeljni afekt. Če iz prepleta čustvenih 
vzorcev in vzdušja odnosov lahko vidimo ponavljanje enih in istih dinamik, enega in istega 
vedenja in zablokiranost kroženja čutenj, potem lahko dobimo dostop do afekta, ki je podlaga 
tega neravnovesja (Kompan Erzar, 2006b).

2. Afekt v terapevtskem procesu
Terapevtski proces je proces, ki ne popravlja čustvene dinamike, ampak vzpostavlja in 

omogoča regulacijo afektov. Omogoča prav dostop do prepoznavanja različnih občutij in preko 
njihovega ozaveščanja se regulirajo temeljni afekti, ki sicer preko nediferencirane tesnobe in 
strahu poganjajo nefunkcionalno in razdiralno vedenje (Gostečnik, 2004; Kompan Erzar, 2001; 
Cozolino, 2002). Najbolj boleče in uničujoče so prav relacijske travme, boleče in nasilne izkušnje, 
ki jih doživimo ob najbližjih ljudeh, kot so starši, partnerji in najožji prijatelji. Primer relacijskih 
travm so fizične, čustvene in spolne zlorabe, smrti in izdajstva, med katerimi je najbolj boleča 
prav nezvestoba. Relacijske travme segajo v samo jedro varne navezanosti, saj uničijo temeljno 
zaupanje in osnovni kriterij za prepoznavanje varnosti in nevarnosti (Schore, 2003). Travmatične 
izkušnje navezanosti, pravi Schore, negativno vplivajo na razvoj organizacije desne hemisfere, 
kar povzroči okrnjeno sposobnost razumevanja emocionalnih telesnih stanj in emocionalnih 
dražljajev iz okolja. Zato bo posameznik nesposoben integrirati boleče afekte in bo preusmeril 
pozornost stran od notranjih emocionalnih stanj. Poenostavljeno bi rekli, da tak človek ne bo 
občutil strahu, sramu in bolečine. Prav integracija bolečine pa je temeljni mehanizem preživetja in 
ta je odvisen od desne hemisfere, torej hemisfere, ki se oblikuje in organizira v zgodnjih odnosih 
(De Bellis, 2001). In zakonska nezvestoba je ena od oblik vedenja, ki omogoča tako preusmeritev 
pozornosti. Nezvestoba je način, kako partner namesto da bi spregovoril o svoji stiski, to stisko 
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povzroči drugemu. Partner, ki ni bil sposoben spregovoriti o svojem nezadovoljstvu, bo preko 
afere, ko se bo pokazala, v drugem povzročil najhujšo bolečino, ki je po svoji razdiralnosti in 
emocionalni škodi, ki jo povzroči, primerljiva samo še s fizičnim nasiljem, pravi Magie Scarf 
(2004). V primeru »komuniciranja« preko zakonske nezvestobe sta partnerja na ravni telesa brez 
obrambe, telo ne more nikoli zanikati občutij, kar lahko stori razum, zato bo občutje, da nekaj ni v 
redu ostalo na telesni ravni kot občutje praznine, tesnobe, izčrpanosti, ne bo pa dobilo zavestnega 
pomena. Šele integracija teh stanj s pomenom pa bi omogočila dostop do strahu, sramu in tesnobe 
ter temeljne relacijske travme, ki bi partnerjema odprla pot do integracije bolečine in regulacije 
afekta. Relacijska travma namreč onemogoči posamezniku dostop do temeljnega afekta strahu 
in prepoznavanja nevarnosti, zaradi česar bo ta v kasnejšem življenju oropan osnovnega načina 
prepoznavanja in regulacije medosebnega stresa, s tem pa tudi oropan sposobnosti graditi varne 
odnose, v katerih bo mogoče prepoznavati in regulirati afektivna stanja.

3. Regulacija afekta v zakonskem odnosu (dinamika nezvestobe)
V našem prispevku bomo prikazali primer para, ki se bori z izvenzakonskimi razmerji, ki so 

najučinkovitejši in hkrati najbolj razdiralen in dokončen način udejanjanja nepriznanega sramu 
in strahu pred bližino in pomenijo pravo relacijsko travmo, ki se v primeru nezvestobe udejanji 
v vsej polnosti. Nezamišljiva in neznosna izkušnja bo iznakazila temeljno strukturo jaza ter 
pre tre sla in porušila osnovne predpostavke, ki so prej dajale občutek varnosti in smiselnosti. 
Uni čila bo namreč tri ključne predpostavke, ki jih potrebujemo za preživetje, in sicer, da je 
svet dobronameren, da ima smisel in da smo vredni, da živimo (Janoff–Bullman, 1992). 
Namen terapije v tem primeru je omogočiti integracijo tega afekta in ustvarjanje varne baze za 
vzpostavitev čustveno bogatejšega in bolj funkcionalnega odnosa. Prikazali bomo, kako lahko 
terapevtski proces omogoči vstop neozaveščenenih občutij v zavest ter odpre prostor drugačnim 
odnosom.

Zakonca sta na terapijo prišla zaradi obojestranskih izvenzakonskih razmerij. Med njima je 
bilo čutiti ogromno strahu in blokad. Kot bomo videli v transkriptu terapije, sta partnerja preko 
afer regulirala svojo stisko v odnosu. V tem primeru so se afere pokazale kot način regulacije 
afektov sramu in strahu. Na začetku sta bila partnerja drug do drugega izrazito groba, prezirljiva in 
žaljiva. Biti v stiku s strahom in sramom bi pomenilo soočiti se s stisko, ki je v določenem trenutku 
neznosna, zato bodo ta čutenja odigrana s prekinitvijo stika, kar v tem primeru predstavljajo 
afere. »Čutenja, kot so jeza, kritika, odpor, prezir, sta Jacobson in Christensen (1996) označila kot 
‘groba’ čutenja. Groba čutenja postavljajo ‘self’ v močnejšo, bolj dominantno pozicijo v odnosu 
do partnerja. Jacobson in Christensen (1996) trdita, da je skoraj vsako ‘grobo’ čutenje povezano 
z nekim ‘mehkim’ čutenjem ali mislijo, kot so npr. bolečina, strah, žalost ali razočaranje« (Croyle 
in Waltz, 2002). Če hočemo partnerjema pomagati, da globinsko preoblikujeta čustveni vzorec 
njunega odnosa, moramo preko terapevtskega procesa najprej omogočiti partnerjema razviti 
sposobnost prepoznavanja čutenj (Croyle in Waltz, 2002).

Par je prihajal na terapijo tri mesece enkrat na teden. Terapija je trajala eno uro, vseh terapij 
pa je bilo dvanajst. Terapije so se z njunim soglasjem tudi zvočno snemale, terapevt pa si je po 
vsakem srečanju zapisoval čustveno dinamiko terapije. Terapevt je ob vseh dogodkih, o katerih 
sta poročala, iskal in naslavljal predvsem čutenja, ki so ob tem bila prisotna. Terapija je bila tako 
usmerjena v prepoznavanje čustvene dinamike teh grobih izmenjav ter v večanje sposobnosti 
prepoznavanja čutenj in predvsem sposobnost soočenja s strahom, sramom in z bolečino. Pri 
obeh je bila namreč sposobnost zavestnega soočanja z bolečimi čutenji zelo okrnjena. Terapevt 
je poskušal preko odpiranja in naslavljanja čutenj ujeti vzdušje, ki je v odnosu med partnerjema, 
s tem da se je prepustil čustveni dinamiki in je prepoznaval čutenja pri sebi, ki so vznikala ob 
drugem. Govorimo lahko o moči kontratransferja, ki je terapevtov zavestni in tudi nezavedni 
afektivni in kognitivni odziv na pacienta. S pomočjo terapevtove aktivnosti sta tudi partnerja 
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spočasi lahko začela doživljati in prepoznavati strah, sram ter globok obup in žalost, ki se je 
razrasla v njunem odnosu. Čustvena dinamika terapije, kjer je mogoče opaziti »mehčanje« 
grobih afektov, je prikazana skozi sledeči transkript:

Prve terapije so bile polne grobih afektov (prezir, bes, jeza, groza). Čustvena dinamika 
je omejena na boj moči in zanikanje. Partnerja si tako podajata bes, prezir in jezo, nihče od 
njiju pa ne more prevzeti odgovornosti. Raven tesnobe in stiske ob teh grobih afektih ostaja 
nespremenljiva. Tako na začetku naletimo na popolno nediferenciranost čutenj, boj moči in 
obupno izogibanje s soočenjem z bolečino izdajstva, ki sta ga doživljala.
T (terapevt): Kaj pomeni imeti ženo, kaj pomeni imeti moža, kaj pomeni imeti družino? Čisto 
osnovna abeceda in nekje se je bosta morala začeti učiti. Če bosta hotela biti skupaj, bosta morala 
začeti govoriti skupaj, delati skupaj …
M (mož): Zadnji čas.
Ž (žena): Ja, on pa namesto tega tekmuje z otrokom in mi očita, da mi je otrok več vreden v 
primerjavi z njim …
T: Ne vem, če se počutite v redu, da morate ženi te stvari očitati. Dajte se ustaviti, pa tudi 
vi, gospa. Dajta vsaj kdaj zadržati ves gnev in reči nekaj drugega, dajta reči kaj o sebi. To pa 
je tvegano. Lažje si je očitati, kaj sta naredila drug drugemu kot pa: jaz se počutim totalno 
prevaranega.
M: Verjetno to pomeni, da je treba sam pri sebi razčistiti in si reči, da si sam vreden toliko, da 
tega ne počneš.
Ž: Ja, vendar pri nama to tako zgleda, da ti rečeš: jaz sem razčistil pri sebi. Daj, še ti razčisti pri 
sebi. No, ali si razčistila pri sebi?
M: Ja, ali si po vseh teh zvezah?
Ž: Pa kaj ti mene sprašuješ, če sem razčistila? A ti si?

Terapevt prekine to čustveno dinamiko in vzpostavi osnovne razmejitve. Mož se upre in spet se 
začneta medsebojno obtoževati. Terapevt spet razmeji in poizkuša pri njima vzbuditi in nasloviti 
sram in gnus (prvi korak “mehčanja” čustvene dinamike).
T: Afera je ali je pa ni. Samo to dajmo danes reči, ali bo še kakšna ali ne. Bo afera ali ne?
M: Glejte, jaz se bojim, ker ko sem bil v redu, je z lahkoto imela afero celo leto. Pa sem jaz bil v 
redu. Ja, kakšen naj pa potem bom? Saj pravim, jaz sem že dolgo nazaj s tem razčistil. … Gre za 
to … Ona meni neke stvari očita, potem pa se izkaže, da pa ona na isti način živi oziroma mogoče 
v kakšnih primerih tudi slabše … Ja, določene zadeve so se res zgodile v nepravem trenutku. 
Ampak jih nikoli nisem jemal tako …
T: A sta zdaj zaključila? Zakaj se moramo še pogovarjati o aferah? Vsaka afera napolni vsako 
minutko z bolečino, zavrženostjo … Totalno. Ali je to za eno uro, en dan, eno leto … A bo to zdaj 
še ali pa tega več ne bo? A sta se odločila to prekiniti?
Ž: Jaz po enem letu še vedno nisem šla v afere nazaj. In zdaj moram njemu kar verjet, da je to, 
kar govori, v redu, ko je pa šel takoj nazaj? 
T: Sta se odločila zaradi sebe, da tega ne bosta več počela? Zaradi sebe, ker si vidva tega ne 
zaslužita?
M: Saj pravim, jaz sem že dolgo nazaj s tem razčistil.
T: Ne boste več tega počel? Nikoli več?
Ž: Kako razčistil, ko pa takoj nato začne razlagat, da mu je seksualno privlačna neka ženska.
T: Gospod, afera je že pogled na cesti. To ženo zelo boli.
Ž: To sem mu jaz ves čas dopovedovala, pa se je norčeval, da sem ljubosumna in ne vem kaj … 
Pravi, da je razčistil, zraven pa se z vsako prodajalko, natakarico heca na tak način, ki ni najbolj 
primeren.
T: Ja, to je gnusno. In tega ni treba. Ko vas bo enkrat sram … Ko ločiš… En sram je tisti, ki je zelo 
zdrav tukaj. Saj ne vem, koliko vaju je že sram, ampak sram je tukaj nekaj zelo pomembnega. 
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Na sredini terapevtskega procesa začne žena počasi sprejemati odgovornost in prihajati v 
stik s sramom. Terapevt začne iskati temeljno vzdušje, saj na medosebni ravni ni rešitve oziroma 
vira tega sramu in zapuščenosti ni mogoče zamejiti. Od kod nevera v to, da si vreden odnosov? 
Od kod tako globoka zavrženost? Terapevt naslovi gnus in gre iskat zavrženost.
T: Gospa, kaj ste šla iskat k tem moškim? Kaj je tisto, kar ste rekla, da preskoči?
Ž: Ne vem.
T: In ko vas moški izkoristijo samo za spolnost?
Ž: Ne vem, zakaj sem v bistvu dvakrat … Pač bila je ena taka situacija …
T: In vi se spustite v to, moški pa vas zavržejo?
Ž: Ja, tako kot mož, a ne.
T: Od kod to prihaja?
Ž: Ne vem.
T: Kako je bilo pri vas doma? Kdo so moški pri vas, v vašem svetu? 
Ž: Ja, oče je, ki pač … Ni nek moški, ne, ker je pač pijanec, ampak ni tak, ki bi razgrajal. Moja 
dva sta imela še mojega brata. Osem let razlike je med nama. Ker sta morala par mesecev po 
rojstvu iti že v službo in ker se mama s taščo ni razumela, je dala tega otroka, mojega brata, k 
svoji mami in je šla delat. In potem, čez osem let, sem se rodila jaz.
T: In on je tam odraščal?
Ž: Ja, on je tam odraščal. Tam je bil tistih osem. In potem čez osem let sem se rodila jaz in 
ta moja babica, tašča, očetova mama, je bila izgleda zelo hudobna in je grozila, da bo meni, 
dojenčku, ne vem kaj naredila in na srečo sta starša dobila neko stanovanje in smo se mi preselili 
v to stanovanje.
T: Tudi brat?
Ž: Ja, to pa je ena tabu tema pri nas, ne vem, zakaj … Po vsej logiki bi morala otroka vzeti k 
sebi mama in oče, ampak ker je bil že osem let v drugem kraju in tam začel hoditi že v šolo, je 
bilo rečeno, da naj še pa šolo tam dela. In potem smo mi vsak vikend letali k babici na obiske, pa 
pomagati delati … Enostavno on ni nikoli prišel živeti k nam. 
T: Pa je želel biti z vami?
Ž: Ne vem.
T: In vi ste bila vedno tam pri starših … In je ogromno neke krivde. 
Ž: Ja. 
T: Jo čutite?
Ž: Ja, seveda jo čutim, zato ker … Nikoli nisva bila kot brat in sestra. Saj me je imel rad, je pa 
ves čas bil en hladen odnos med nama.
T: Koliko ste ga pogrešala?
Ž: Ne vem, če sem ga pogrešala. Jaz sem se navadila tako živeti.

Tako žena sedaj pogreša moža, vendar pa tega pogrešanja ne more izreči in se ob tem, ko ga 
hoče imeti ob sebi, čuti kriva in se za to krivdo odkupuje s tem, da se pusti izkoristiti. Terapevt 
naslovi zavrženost in strah ter skuša “mehčati” groba čutenja prezira s strahom in bolečino tudi 
pri možu.
T: Tukaj je bila ena ranjenost … ena zavrženost … En strah verjetno ob tem, ko ste vi, gospod, 
kar odšli. In verjetno, ko ste vi odhajali, je žena doživljala precej globok stres. Ne vem pa, koliko 
sta lahko o tem govorila. 
M: Ja, pa verjetno me ni tako čutila in je pogrešala, da ji nisem dal vedeti … Tudi neke veljave 
ji nisem dal doma. Nikoli je nisem pohvalil, mislim, pohvalil, jaz sem jo vedno pohvalil, ampak 
verjetno dosti bolj pred kolegi ali pa sodelavci …
T: Ste se z njo hvalili, ne pa da bi njo pohvalili.
M: Ne pa da bi njo, ne.
T: Ona se je počutila čisto prezrto. 
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M: Ja, seveda, ne.
T: Vi pa tega niste hoteli. Kakšna dinamika je bila med vama? Kdo pa so ženske v vašem svetu? 
Kako vaša žena sodi vanj? Kaj ženske pri vas počnejo? Kako je pri vas doma? Mamo imate … 
kakšno sestro?
M: Mama je bila gospodinja. Iz prvega zakona je bil moj brat. V tem zakonu pa se je rodila 
najprej sestra. Jaz sem bil tretji otrok. Drugi iz tega zakona. 
T: Ste zadnji?
M: Ne, še mlajša hčerka je potem, še tri leta mlajša. No, mama je včasih delala in potem je pustila 
službo in ostala doma. Mama je bila izredno pozitivna in taka, ljubeča, kolikor je pač imela 
možnost to biti. Oče pa pijanec, diktator, ki je maltretiral vse okoli sebe.
T: Je bil nasilen?
M: Izredno nasilen, agresiven …
T: Ste morali dostikrat bežati? 
M: Kar.
T: Kam ste pa šli?
M: Ja, ven iz hiše, ko se je to še dalo. Drugače pa, ali v sobo v posteljo, pod posteljo …
T: Pa vas je dosegel tja? 
M: Ja, tudi ja.
T: Ste bil ujeti kot miš v mišolovki. 
M: Ma ja.
T: In potem je kar padalo …
M: Ja, ali po meni ali pa po bratu. Starejši brat je mogoče še največ odnesel. 
T: In kaj ostane v takem pretepenem otroku?
M: Eno veliko razočaranje. Jaz nikoli nisem čutil do očeta nekih velikih čustev.
T: Ste čutili, ampak nič lepega. 
M: Ja, ja.
T: Kaj ste čutili? A je oče še živ?
M: Ne, umrl je tri leta nazaj. Ne vem, saj pravim, jaz sem … Kar se spomnim, sem vedno jemal 
svoje otroštvo do svojega petnajstega leta, ko sem odšel od doma, izredno pozitivno. Sicer ni bilo 
lepo otroštvo … Lepo je bilo v otroštvu to, kar je bilo izven hiše, med prijatelji …
T: Je zato tako nevarno biti doma? 
M: Ne vem.
T: Tako nekje globoko je to zapisano. 
M: Možno je … Ko smo prišli otroci iz šole domov, se spomnim, da smo torbe vedno odvrgli, 
potem pa takoj šli ven iz hiše. Najprej že zaradi tega, ker se je bilo treba izogniti očetu. Če je bil 
doma, je spal, ker je bil pijan in ko se je zvečer zbudil, je začel piti naprej. V nobenem primeru 
ni bilo dobro biti doma, ko je spal, ker smo morali biti tiho ali pa takrat, ko je bil buden, ker je 
pač pil in smo bili zaradi tega zanj že moteči. Zato je bilo zunaj lepo. Veliko smo se igrali, tam 
je bila družba …

Terapevt začne zrcaliti bolečino.
T: V družbi je v redu, doma pa ni tako zelo v redu.
M: Ja. Ves čas je bila neka družba, zelo smo se zaigrali, ali je bila to zima ali pa poletje.
T: A je to potem ta stiska? Ko so pri vas na primer prišli otroci, je bilo treba iti kar od doma, ko 
bi morali biti oče. Pa ste rajši šli.

Terapevt naslovi zavrženost in mož se ustraši, odpor.
M: Ne morem reči.
T: Saj doživeli niste tako, ampak vzporednica je.
M: Lahko se jemlje tako, ja, ne vem.
T: In če bi jo kar vzeli tako?
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M: Hitro se ujame ta skupni imenovalec, ja, to je res.
Terapevt naslovi strah pred zavrženostjo in pomaga možu zdržati s temi čutenji.

T: Vedno se ujame. In če bi zraven dali še čutenja?
M: Vzporednico bi mogoče v tem našel, ko sem recimo jaz prihajal v svojo družino domov, sem 
prevečkrat neletel na tisto njeno teženje, kako mora biti vse pospravljeno. Ko smo bili pa skupaj 
zunaj, je bilo v redu. Čim pa smo prišli domov, se je nekaj spremenilo.

Kasneje se mož vrne na medosebni odnos in se opre na ženo. Začneta govoriti o zavrženosti 
in bolečini, ki se prebuja v odnosu.
T: Povejte, zakaj vam je težko verjeti.
M: Ne vem. Ne vem, zakaj.
T: Kaj je zdaj drugače, da bi vam lahko verjeli? Kaj se je spremenilo, da bi žena lahko verjela?
M: Jaz mislim, da lahko potrdi, da sem bil eno obdobje tak, kot si ga je želela.
T: To pomeni, da ste bil pridno doma? 
M: Ja.
T: Niste hodili okoli? Kaj ste pa čutili? Kaj je žena čutila?
M: Mislim, da je lahko čutila vse, kar je lahko čutila od mene. Jaz ji več nisem mogel dati. Kako 
pa je čutila, pa ni bilo odvisno od mene, ampak od nje.
T: Gospa, mu vi verjamete?
Ž: Ja, začela sem mu verjeti, ampak potem, ko je izjavil, da se je vmes spentljal še z eno … 
Parkrat sem mu rekla, da z olupkom ne morem živet.

Tukaj se do konca odpre rana v navezanosti [attachment injury]. Žena po tem srečanju zboli 
(gre na operacijo). Mož pride na zadnjo terapijo sam in ob naslavljanju afer pride v stik s 
sramom in žalostjo.
T: Kaj je zdaj drugače, da afer ne bo več? A še zmeraj dvomite?
M: Jaz skoraj zagotovo lahko rečem, vsaj kar se mene tiče, da tega ne bo več, ker ko sedaj 
pogledam nazaj, se mi zdi, da sem s tem svojim dejanjem in načinom razmišljanja povzročil tudi 
nekaj groznega.
T: Kaj čutite, ko govorite o teh svojih podvigih? Kako vam je sploh to govoriti?
M: Nikoli nisem namenoma iskal tega.
T: Saj ni važno. Gospod, kaj čutite, ko govorite o sebi in teh aferah?
M: Da sem mogoče bil malo preveč nezrel.
T: In če ste bil nezreli, kaj je bilo tam? Kaj čutite ob tem?
M: Kaj pa vem!
T: Je to jeza nase ali je strah ali je … Ne vem, kaj je. Kaj čutite, ko morate o tem govoriti okoli?
M: Zdaj sram. Ne vem. Poskušam se nekako razumet, ne vem …
T: To je še zelo na površju. Kaj čutite, ko to govorite? Kako je to govoriti?
M: Ja, najprej je sram. 
T: Kaj ta sram pomeni? Je to taka zadrega? Kako ta sram izgleda? 
M: Hmmmm … 
T: Dokler vi ne boste začutili, kaj je ta sram, te afere ne bodo razrešene, ne bodo ustavljene. Biti 
v stiku s tem, kaj je tam … To je smisel vsega, ker če se grozno počutiš, tega nikoli več ne moreš 
narediti, ker je grdo. Tega ni treba več početi. Če samo pogledate dejanja, ki so bila, na vse te 
ženske, na ženo, ki je bila tam, na življenje, ki vama je bilo s tem ukradeno ... Kako se počutite?
M: Nekaj časa sem tudi tako razmišljal. Potem pa poskušam najti trenutek, ko sem začel tako 
drugače razmišljati.
T: Da je kar vseeno …
M: Ja, da je življenje samo eno in zakaj ne bi bilo lepo. Nikoli nisem namenoma tega delal ali pa 
da bi šel prav načrtno v to. Potem pa je bilo, kot da sem se nekako spustil iz vajeti in sem začel 
tudi namenoma osvajati druge ženske. Kot da mi je bilo to vseeno.
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T: Kaj ste pa začutili, ko ste se ustavili? Tam je moralo biti nekaj presneto močnega.
M: Zdelo se mi je vseeno, ali povem ali pa ne. Sicer pa se sploh nisva znala pogovarjati, vsaj 
meni se tako zdi. Ona mi je sicer govorila, kaj ji ni prav in izgleda, da jaz nisem znal tega prav 
slišati, nisem znal najti tistega pravega odnosa do nje. Verjetno sem se preveč izoliral, premalo je 
bilo vredno to, kar je ona delala. In isto je bilo pri meni: tudi jaz nisem dobil od nje tistega, kar 
sem si želel, pozornosti, nežnosti. Ne vem ... In verjetno je zaradi tega potem prišlo do tega, da 
sem rekel: zakaj pa bi se moral omejevat, če je njej vseeno, kakšen sem.
T: Zakaj ste se tukaj umaknili?
M: Ja, ravno zato, ker nisem dobil neke potrditve. Mogoče pa sem jo iskal drugje, da bom pa vsaj 
nekje znal, osvojil katero, da bom …
T: Kaj ste pa potem začutili, da ste si rekli, da tako ne gre več naprej? Ste prišli v stik s tem in 
rekli zadosti? Kaj je bilo tam? Ker zaradi tistega, kar ste tam začutili, ste prišli nazaj. Zaradi tega 
ste danes tukaj. In ko boste ugotovili, kaj je to bilo, boste vedeli, da tega ne boste za nič na svetu 
nikoli več naredili.
M: Ja, ja, to pa je bilo takrat, ko sem zvedel za njeno afero.
T: Kaj ste takrat čutili? Kaj je bilo tam?
M: Ko mi je ona povedala, se mi je vse sesulo.
T: Kaj se je sesulo?
M: Vse življenje.
T: In kakšen občutek je to?
M: Počutil sem se … Halo! Kako sva sploh živela? Kako sva lahko tako živela? In me je bilo, ne 
samo sram, obupno sem se počutil, tako nizkotno … Kako sem lahko …
T: Prav gnusno.
M: Tudi gnusno, ja, tudi gnusno je bilo. Rekel sem: pa to je nemogoče, pa kako sva lahko … 
T: Kako sta lahko šla tako daleč, čisto do dna … 
M: Ja, to je grozno. In po vsem tem sva bila izredno nesramna drug do drugega in si govorila 
besede, ki se niti približno ne bi smele izgovarjat.
T: In te besede so samo še nekaj, kar razdvaja.
M: Seveda. Zakaj sva morala toliko let preživet v eni laži?

Mož v žalosti pride v stik s sramom. Od tu naprej se bo začel proces predelave temeljne 
zavrženosti in zapuščenosti. Ko se je namreč v terapiji odprl dostop do temeljnega občutja 
zavrženosti (žalost in sram), se je dinamika med zakoncema spremenila tako, da ni več prostora 
za “neopažene” afere. Smo še vedno v prvi fazi razreševanja afer, in sicer v osnovnem priznavanju 
in odkrivanju globine izdajstva, ki do zdaj še ni bila dostopna.

4. Kvantitativni prikaz čustvene dinamike terapije
4.1. Metoda. Zgoraj opisano dinamiko smo spremljali in potrdili tudi z metodo analize 

transkriptov zvočnih posnetkov terapij, kjer smo sledili dinamiki prenosa čutenj med udeleženci 
terapije (mož, žena in terapevt). Transkripte smo razdelili na zaključene sekvence. Sekvenca je, 
kot običajno pri analizah transkriptov (McCluskey, 2005), sestavljena iz izmenjave med dvema 
sogovornikoma (vprašanje, odgovor; trditev, odziv nanjo). Trije terapevti so za vsako sekvenco 
določili osnovna čutenja, ki jih po njihovem mnenju izraža in glede tega sprejeli konsenz. 
Kodirni sistem za prepoznavanje čutenj je bil sestavljen iz šestih temeljnih emocij, ki so: strah, 
jeza, veselje, žalost, sram in gnus (Clulow, Riddel in Shmueli, 2003; Rotschild, 2000; Siegel, 
1999). Tako smo lahko sledili pojavljanju posameznega čutenja skozi proces terapije, analizirali 
pa smo tudi kroženje čutenj in čustveno dinamiko med možem, ženo in terapevtom. Pri tem smo 
bili pozorni na to, kaj se je dogajalo z afekti, ne pa toliko na to, kakšne intervence je uporabil 
terapevt in tudi ne na to, kakšni so bili rezultati same terapije. Izhajali smo iz predpostavke, 
da se v terapevtskem procesu ne pripisuje in spreminja čutenj, ampak se s sledenjem čustveni 
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dinamiki sprosti nezavedne afekte in se jih zave, kar posledično pomeni tudi spremembo v 
dinamiki odnosa in tudi nepotrebnost, da bi te afekte regulirali na nefunkcionalen način. Če 
povemo z že uporabljeno metaforo, gre za uglaševanje notranje afektivne kitare. Terapevtski 
proces predstavlja možnost, da se neobvladljivi in razdiralni afekti (v našem primeru strah in 
sram) lahko izgovorijo, začutijo in postanejo del zavesti, to pa pomeni, da jih ne bo več treba 
odigravati na način, ki je boleč in še poglablja ranjenost.

4.2. Rezultati. Če pogledamo čutenja vseh terapij, je razvidno, da sta na terapijah prevladovala 
afekta jeze (23 %) in strahu (22 %), na tretjem mestu pa je sram (15 %). Delež vseh čutenj na 
vseh terapijah je razviden iz slike 1.

Slika 1: delež vseh čutenj na vseh terapijah

Ob analizi čutenj v posameznih odnosih je zanimivo videti, da je na prvi terapiji zelo malo 
interakcije med možem in ženo in da je tukaj terapevt tisti, preko katerega je na nek način 
potekala njuna komunikacija. V izmenjavah v odnosih možterapevt in terapevtmož ter v 
odnosih ženaterapevt in terapevtžena je mogoče zaslediti naslednje afekte: jezo, strah, sram, 
prezir/ponižanje, obup in razočaranje. Pri možu je v odnosu do terapevta največ prezira/ponižanja 
(71 %), pri ženi pa je v odnosu do terapevta največ jeze (63 %). Pri terapevtu pa prevladuje strah 
tako v odnosu do moža (60 %) kot v odnosu do žene (75 %), medtem ko pa pri možu ali pri ženi 
strahu ni opaziti. Tudi sramu pri možu ali pri ženi ni najti, ga pa je najti pri terapevtu v odnosu 
do žene (25 %). Terapevt je tukaj postal nekakšen ovinek (bypass) za njuna čutenja. To, česar 
onadva nista čutila, je čutil terapevt. Slika prve terapije (slika 2) nam tako ponuja čustveno sliko 
afere: pri zakoncih ni stika s strahom in sramom, pač pa je veliko besa, jeze, prezira in obupa, 
kjer se ne moreta ustaviti, ampak morata ta globok sram in strah, ki pa se prebudi v terapevtu, ko 
stopi v odnos, regulirati s svojim vedenjem. Vendar pa je v terapevtskem odnosu, kjer je možno 
zagotoviti prostor varnosti in pristnosti, mogoče dati v obtok tudi te, na videz neznosne afekte. 
S preigravanjem in iskanjem novih poti v prostoru, ki se kreira v terapevtskem procesu, bo 
mogoče počasi prihajati v stik tudi s temi afekti, ki pa, ko si jih enkrat dovoliš začutiti in zdržati, 
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ne morejo pomeniti nove prekinitve stika, nove afere.
Če sledimo najpogostejšim afektom (jeza, strah, sram in prezir) skozi terapije, lahko opazimo, 

da se čutenja skozi posamezne terapije dejansko zelo razpršijo v različne odnose. Medtem ko 
je barvitost čutenj na prvi terapiji zelo monotona, pa je možno ob primerjavi z zadnjo terapijo 
videti, da je v posameznih odnosih več pestrosti v čutenjih. Ves strah, ki ga je ob vstopu v odnos 
na prvi terapiji čutil terapevt, se je prebudil tudi na strani moža (42 % v odnosu do žene in 10 % 
v odnosu do terapevta) ter na strani žene (17 % v odnosu do moža). Na strani partnerjev se je 
pojavil tudi sram v relacijah možterapevt 10 %, možžena 17 % in ženamož 42 %. Spremembo 
v razpršenosti čutenj je mogoče razbrati iz primerjave slik 2 in 3.
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Slika 2: Prikaz čutenj na prvi terapiji (čustvena slika afere)
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Slika 3: Prikaz čutenj na zadnji terapiji
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Kje je prišlo do spremembe, kje sta zakonca prišla v stik s strahom in sramom? Nov afekt, 
ki ga v prvi terapiji ni zaznati, se pa pojavlja kasneje, vendar v zelo majhnem deležu, je žalost. 
Prvič ta afekt pride na dan v sekvenci odnosa z ženo približno na sredini celotnega terapevtskega 
procesa. Ob stiku z globoko žalostjo se bes in prezir umiri, pojavi pa se bolečina in s tem 
ranljivost, ki odpira mesto tudi za stik s sramom in strahom. Vznik žalosti tako lahko jemljemo 
kot prelomnico v čustveni dinamiki, kjer se sistem lahko umiri. Seveda pa je bilo treba prej 
prehoditi vse stare, uhojene poti jeze, prezira, obupa, ob čemer je terapevt moral vztrajati s 
strahom in sramom, ki ga je sedaj, ob ranljivosti, mogoče začeti prebujati tudi na strani zakoncev. 
Zanimivo je, da se deleži skupnih čutenj na terapiji pred to prelomnico, ki jo predstavlja pojav 
afekta žalosti, in po njej ne razlikujejo. Sliki sta skoraj identični, kar pomeni, da so se vsa čutenja 
ohranila. Nekoliko so se povečali strah, sram, žalost, gnus, zmanjšali pa jeza, prezir in obup. Več 
nam povedo čustvene slike posameznih udeležencev, saj je tukaj več sprememb. Vse to kaže, 
da so se čutenja po vzniku žalosti dejansko ohranila, vendar pa so se prebujala drugje. Pri možu 
je največja sprememba vidna v zmanjšanju deleža prezira (iz 44 % na 18 %) in v povečanju 
deleža strahu (iz 12 % na 20 %) in deleža sramu (iz 18 % na 27 %). Pri ženi je bistveno upadel 
delež jeze (iz 42 % na 15 %) in delež obupa (iz 16 % na 6 %), povečali pa so se deleži strahu ( 
iz 6 % na 12 %), sramu (iz 13 % na 26 %), prezira (iz 3 % na 18 %) in žalosti (iz 0 % na 12 %). 
Terapevt je po prelomu čutil več jeze (iz 29 % na 35 %), manj pa sramu (iz 9 % na 3 %) in strahu 
(iz 36 % na 28 %). Med zakoncema tako dejansko ni več toliko površinskih razdiralnih čutenj 
(jeza, ponižanje), pač pa nastopi prostor za globlje afekte, ki z manjšo močjo divjajo med njima. 
Čutenja po prelomu so prikazana v sliki 4.
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Slika 4: Prikaz čutenj pred in po prelomu (vznik žalosti)
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4.3. Interpretacija. Iz rezultatov je razvidno, da partnerja, ki sta prišla na terapijo zaradi 
obojestranskih izvenzakonskih razmerij, nista bila v stiku s svojim strahom in sramom, ga nista 
čutita, sta ga pa odigravala preko afer. Glavno sporočilo afer je namreč radikalna prekinitev 
stika, ki prebuja obojestransko zaničevanje in bes. Partnerja sta kakor otroka, ki ob stiku 
sramom ne najdeta primernega okolja, kjer bi ta sram lahko razdelala, ampak drug drugemu 
odigravata znane scene in svojega otroštva, kjer ta sram ni bil primerno reguliran, pač pa je 
pomenil prekinitev stika. Zato se namesto občutij sramu ob vsaki najmanjši grožnji z zavrnitvijo 
prebujata bes in prezir. Ta čustveni vzorec oz. afektivna dinamika, kjer je navzoče prepletanje 
jeze, besa in prezira, se odvija na zavestni ravni in tako predstavlja zavestni del afekta, medtem 
ko nezavedni del ostaja zakopan globlje.

Temeljna nezavedna afekta sta bila strah in sram, ki sta čustveni dinamiki med zakoncema 
dajala stalen ton iz svojo izrazno obliko dobivala v nefunkcionalnem vedenju (afere). O strahu in 
sramu nista mogla govoriti, ker je to zanju bilo preveč boleče in ogrožujoče, saj ju je spominjalo 
na travme v primarnih družinah. Bolj varno se je bilo jeziti in prezirati. Strah in sram na terapiji 
vznikne v vzajemnem čustvenem srečanju s tretjo osebo, terapevtom. Terapevt v ta odnos, ki 
je nabit z jezo in prezirom, vnese sram in strah (ob njunem besu, jezi in preziru terapevt začuti 
veliko strahu in sramu ter o tem začne govoriti). Preko počasnega naslavljanja in zavestne 
predelave globokih strahov, ki imajo svoje izvire v njunih primarnih družinah se čustveni vzorec 
med njima spremeni: počasi se odpre prostor za ranljivost in bolečino, kjer drug drugega ni treba 
več napadati, prezirati, še bolj raniti, ampak ga je mogoče v njegovi bolečini slišati. Terapevtski 
proces je tako omogočil drugačen način regulacije afektov: izginotje razdiralne moči strahu in 
sramu ni posledica izničenja teh afektov, pač pa se ta dva afekta postopoma prebudita nedS 
partnerjema, ki strah in sram lahko začutita ter v tem zdržita, ne da bi jima bilo to treba odigrati 
z njunim vedenjem. Namesto hitrega reagiranja na strah, bega iz odnosa, lahko ta strah regulirata 
na drugačen način.

S prihodom na terapijo je ob vstopu tretje osebe v odnos med partnerjema vstopilo torej 
tudi nekaj novih čutenj. Terapevt je na začetku bil tisti, ki je predstavljal kanal, preko katerega 
sta mož in žena lahko obšla možnost, da bi začutila strah in sram pri sebi, zato sta ga spustila v 
obtok preko tretje osebe. Strah in sram sta lahko prišla na dan, ne da bi bilo treba prekiniti stik 
in se spustiti v afero. Preko naslavljanja njune notranje stiske se je odprl nov prostor, kjer se je 
lahko pojavila žalost, novo čutenje, ki ga v tem odnosu pred tem ni bilo. Če sledimo dinamiki 
čutenj, vidimo, da je to trenutek, ko se čustvena dinamika med partnerjema začne spreminjati. Ko 
vznikne globok afekt žalosti, začneta postopoma prihajati v stik s strahom in sramom. Ta žalost 
je pri njima povezana z bolečino zavrženosti, ki se vleče že iz njunega otroštva. Žalost je afekt, ki 
ga je nemogoče tlačiti, ne da bi bil do skrajnosti razdiralen. Nesposobnost ali prepoved izražanja 
žalosti (žalovanja) prav tako vodi v patološke odnose. Takšen človek je do skrajnosti neobvladljiv 
in nevaren. Terapija predstavlja dovolj varen prostor, ki pa ga v njunem zakonu ni bilo, da sta 
zakonca lahko začela izražati tudi to svojo globoko žalost. To je bilo novo čutenje, kjer sta lahko 
partnerja vsaj malo začutila bolečino in stisko drug drugega. Ta trenutek vzajemnega srečanja se 
je na zavestni ravni odražal v večji čustveni dinamiki med njima. Ranljivost ob vzniku žalosti 
je dala prostor za sočutje in krhkost, kjer ni bilo ogrožajoče čutiti strahu in sramu. Čustveni 
vzorec med partnerjema se je postopoma tako lahko začel preoblikovati. Vznik novih čutenj pri 
njima, nova barvitost v njunem čustvenem svetu predstavlja novo melodijo, ki sicer še ni povsem 
uglašena, ima pa nov ritem, tonaliteto, čistost. Tako se jima ne bo treba več »razglašeno« vesti, 
ampak bosta lahko začela živeti skupaj in igrati na vseh šest strun. □

Katarina Kompan Erzar   Barbara Simonič
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Jože RAMOVš*
Kaj naj bi vsak psihoterapevt vedel o zasvojenostih in omamah?

Ključne besede: psihoterapija, zasvojenosti, omame, diagnoza, svetovanje

Povzetek: Zasvojenosti (zlasti z alkoholom, drogami in igralništvom) ter omamne motnje naravnih 
potreb (zlasti motnje hranjenja in odnosov) so tako pogosta telesna, duševna in socialna motnja, da se 
tudi pri psihoterapiji redno srečujemo z njimi, še veliko več pa s številnimi psihosocialnimi stiskami, 
ki so posledica zasvojenosti ali omam. Psihoterapevt potrebuje za uspešno delo v teh primerih posebno 
diagnostično znanje, saj so te motnje zakrite zaradi motenih psihosocialnih obrambnih mehanizmov na 
individualni, mikrosocialni in makrodružbeni ravni. Tudi vse drugo delo na področju zasvojenosti in omam 
se v marsičem zelo razlikuje od dela pri drugih motnjah. Psihoterapevt ima velike možnosti za delo na 
vseh metodičnih področjih zasvojenosti in omam: pri informativnem svetovanju, terapiji in psihosocialni 
rehabilitaciji, zaščiti pred recidivo, pri raziskovanju in tudi pri preventivi. Za razvoj psihoterapije pri nas 
je odločilnega pomena, da bo delo psihoterapevtov tudi na področju zasvojenosti in omam strokovno 
kompetentno, uspešno in mrežno povezano, tako da bo na tem področju vsak lahko delal, kar obvlada, 
preostalo delo pa predajal tistim, ki so kompetentni zanj. V članku so pregledno prikazana temeljna 
adiktološka spoznanja o zasvojenostih in omamah na temelju avtorjeve celostne antropološke definicije, da 
je zasvojenost umetna škodljiva potreba po omamni snovi, omamnem doživljanju ali vedenju, v sklepnem 
delu članka pa je analiza psihoterapevtovih možnosti in nalog na tem področju.

What Should a Psychotherapist Know about Addictions?
Keywords: psychotherapy, addictions, diagnosis, counselling

Abstract: Addictions (mostly alcohol, drugs and gambling) and natural needs disorders (especially eat
ing and relationship disorders) are such common physical, mental and social disorders that we often meet 
them in psychotherapy. But even more frequently we have to deal with numerous psychosocial distresses, 
the consequences of addictions. Since these disorders are hidden due to disturbed psychosocial defence 
mechanisms on individual, microsocial and macrosocial level, a psychotherapist needs a special diag
nostic knowledge to be effective in his work. The whole working process in the area of addiction differs in 
many ways from the work with other disorders. Psychotherapist has a great opportunity to work in all meth
odological areas of addictions: informative counselling, therapy, psychosocial rehabilitation, prevention of 
recidivation, research and also prevention. Of a crucial importance for development of a psychotherapy 
in Slovenia is competent, expert and efficient work in the field of addictions. It should be conducted in a 
mutual interaction, so that anyone can do what he knows best, and pass the rest of the work to those who 
are competent for it. This article gives an overview of the basic knowledge on addictions and other disor
ders, based on the authors’ anthropological definition, explaining an addiction as an artificial harmful need 
for intoxicating substances, intoxicating experiencing or behaviour. In the conclusion, the author analyses 
psychotherapist’s possibilities and his tasks within this field.

1. Psihosocialne stiske zaradi zasvojenosti in omam so med najbolj pogostimi

Evropska kultura sodi v svetovni vrh po razširjenosti omamljanja z alkoholom. Ta pojav je 
še posebej množičen v predelu Evrope, kamor spada Slovenija. Zadnje četrt stoletja se je 

med mladimi širilo tudi omamljanje z ilegalnimi drogami, toda v celoti problematike je alkohol 
absolutno prevladujoči vzrok, po ocenah v več kakor devetdesetih odstotkih primerov.

Težave in stiske ljudi ter škoda zaradi zasvojenosti in omam so v vsakdanjem življenju vidne 
vsakomur. Zadnja desetletja je o tem tudi dovolj raziskovalnih podatkov. V Sloveniji poteka 
znanstveno preverjeno spremljanje rabe alkohola že več kot dve desetletji na nacionalnem 
Inštitutu za varovanje zdravja. To raziskovanje je potekalo preko spremljanja zdravstvenih, 
gospodarskih, kriminoloških in drugih indikatorjev ali pa s terenskimi raziskavami pitja in 
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pivskih navad (Jakopič, Ramovš, 1989; Ramovš in dr., 1992; HovnikKeršmanc in Čebašek
Travnik, 1998, 1998a, 1999, 2000, 2000a; HovnikKeršmanc in dr. 1999; ČebašekTravnik, 
Šešok, 2001; Leskošek in sod. 2000, ČebašekTravnik in HovnikKeršmanc, 2000, Šešok in dr., 
2006). V zadnjih letih sta bili opravljeni tudi dve večji metodološko neoporečni epidemiološki 
raziskavi o pivskem vedenju odraslih prebivalcev Slovenije. Prva je potekala v okviru širše 
raziskave Slovensko javno mnenje 1999 (HovnikKeršmanc in dr., 1999a, ČebašekTravnik in 
HovnikKeršmanc, 2000). Druga se je vršila leta 2001 v okviru raziskave Tveganja vedenja, 
povezana z zdravjem in nekatera zdravstvena stanja pri odraslih prebivalcih Slovenije (Zaletel
Kragelj in dr., 2004, 2004a).

Po podatkih teh in drugih raziskav sodi Slovenija vztrajno v skupino držav z najvišjo porabo 
alkohola. Znaša okrog 10 litrov čistega alkohola na prebivalca, kar za četrtino presega evropsko 
poprečje. Ocene govorijo še o dodatni sorazmerno veliki količini popitega alkohola, ki zaradi 
domače pridelave v raziskavah ni odkrita. Raziskava o desetih najpogostejših vzrokih smrti je 
pokazala, da je pri tistih boleznih, pri katerih je po podatkih iz tuje strokovne literature alkohol 
vzročno udeležen vsaj v 25 % odstotkih smrti, pri prebivalcih Slovenije odstotek smrti višji 
kakor v ZDA, Veliki Britaniji, Finski, Franciji in Kanadi, kar gre verjetno pripisati večji porabi 
alkohola na prebivalca pri nas (HovnikKeršmanc in ČebašekTravnik, 1998a).

Raziskave o pitju alkohola in uporabi drugih omamnih snovi med mladimi, kakršna je 
ponavljajoča se evropska raziskava ESPAD, kažejo posebno kritično stanje med to populacijo, ki 
je organsko in socialno najbolj občutljiva, po številu pa skoraj pol manjša kakor srednja. Podatki 
ESPAD kažejo nevarno stopnjevanje rabe alkohola med mladimi v Sloveniji (Stergar, 2004):

 Primerjava podatkov za leta 1995, 1999 in 2003 kaže statistično značilne razlike v 
pogostosti pitja alkoholnih pijač v vsem življenju (χ2 je bil značilen pri p < 0,0001, C=0,15). 
Odstotek anketirancev, ki so odgovorili, da še nikoli niso pili alkoholnih pijač, se je zmanjšal s 
13,1 % leta 1995 na 8,7 % leta 1999 in nato na 8,3 % leta 2003. V letih 1995 – 1999 – 2003 se 
je izrazito povečal odstotek anketiranih, ki pijejo redno (to je vsaj 40 krat): leta 1995 jih je bilo 
14,1 % anketiranih, leta 1999 23,1 %, leta 2003 pa 25,2 %.

 Primerjava podatkov za leta 1995, 1999 in 2003 kaže statistično značilne razlike pri tem, 
kako pogosto so bili pijani v vsem življenju (χ2 je bil značilen pri p < 0,0001, C=0,17). Odstotek 
anketirancev, ki so odgovorili, da še nikoli niso bili pijani, se je zmanjšal s 45,6 % leta 1995 
na 33,3 % leta 1999 in na 30,5 % leta 2003. V omenjenih letih se je odstotek tistih, ki se redno 
opijajo, povečal s 3,5 na 9 %.

Škodljiva raba alkohola med mladimi je v skoraj vseh evropskih državah velika. Po podatkih 
ESPAD naša mladina v primerjavi z drugimi evropskimi državami ni izstopala v pogostosti 
rabe alkohola, pač pa je zelo izstopala po tem, da se močno dviga delež mladih, ki čezmerno 
pijejo. Regijska raziskava ESPAD 2003 za Dolenjsko je pokazala, da je bilo pijanih že 70 % 
srednješolcev prvega letnika, 21 % dijakov je dejalo, da je imelo že probleme zaradi lastnega 
pitja, približno polovica jih ima do pitja alkohola pozitivna pričakovanja, na prvem mestu med 
vzroki za omamljanje so navedli radovednost, na drugem željo biti omamljen (Radešček 2004). 
V ljubljanski zdravstveni regiji (tu je bilo anketiranih 1077 dijakov) je isto leto (2003) navedlo 
68 % učencev, da so bili kdaj pijani, popivanje v zadnjem mesecu pa 45 % učencev (Jerman, 
2003).

Poleg mladih so danes posebej ogroženi starajoči se ljudje po upokojitvi. Delež starega 
prebivalstva raste, današnje javno mnenje ljudi ovira v tem, da bi doživljali smisel staranja 
in starosti, stari ljudje so množično osamljeni in brez žive pozitivne povezanosti z mlajšima 
generacijama. Raziskave in opažanja kažejo, da omamljanje in zasvojenosti posebno ogrožajo 
poleg mladih in žensk prav tretjo generacijo: »Tretjina ljudi po 60. letu, ki čezmerno pije, začne 
popivati šele po upokojitvi.« (Razboršek, 2000)

Omamljanje in zasvojenost z alkoholom torej zavzema v naših razmerah veliko večino 
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tovrstne problematike. Poleg nje je zelo občutena tudi problematika zasvojenosti z ilegalnimi 
drogami, zadnje čase tudi z igrami na srečo. Po problematiki sorodni sklop so omamne motnje 
naravnih potreb, zlasti motnje hranjenja. Zasvojenosti in omame so številčno najpogostejši 
povzročitelj osebnih in socialnih težav in stisk. Seveda ne smemo imeti pred očmi samo 
neposrednih zasvojencev in omamljenih ljudi, ampak moramo upoštevati tudi posredne bolezni 
in psihosocialne težave, ki jih ta dva pojava povzročata pri zasvojenih in omamljenih ljudeh, 
zlasti pa v njihovem socialnem okolju družine, službe in družbe. Znano je namreč, da sodijo 
zasvojenosti in omamne motnje med socialne bolezni, pri katerih obolijo tudi družinski člani, 
seveda drugače kot zasvojenec, vsekakor pa v okvirih definicije zdravja. Hudo se poslabša 
njihovo socialno, duševno in telesno stanje.

Delo z ljudmi, ki imajo psihosocialne težave, povezane z zasvojenostmi in omamami, 
zahteva, da strokovnjak dobro pozna fenomenologijo teh dveh patologij in metodiko dela na 
tem področju. Če upoštevamo množičnost problematike, specifičnost pojavov zasvojenosti in 
omam ter specifičnost metodike dela na tem področju, bi moral vsak psihoterapevt to področje 
poznati vsaj orientacijsko, da se bo lahko držal temeljnega etičnega pravila »najprej ne škoditi«. 
Tisti, ki pa dela na tem področju, ga mora spoznati podrobneje. V tem članku navajamo 
orientacijski pregled osnovnih spoznanj o zasvojenostih in omamah, v zadnjem delu pa analizo 
psihoterapevtovih možnosti in nalog na tem področju.

2. Antropološka opredelitev zasvojenosti in omam
Konceptov za razlago omam in zasvojenosti je veliko. Največ jih sodi v skupino, ki raziskuje 

njihove biološke dejavnike. Biološka spoznanja o vzrokih, posledicah in o terapevtskih možnostih 
pri zasvojenostih in omamah so ena od osnov, brez katere ni mogoče niti razumeti niti reševati 
teh bolezenskih pojavov. Nevrološka spoznanja so v zadnjih letih prinesla izjemno veliko po
mem bnega novega znanja za to področje; npr. o nevrotransmiterjih, ki skrbijo za doživljanje 
zadovoljstva in ugodja. Toda samo biološka razlaga zasvojenosti in omam ne more razložiti tega 
človeškega pojava, še manj pa zasvojenosti in omame preprečevati, zdraviti in reševati njihove 
mnogotere zle posledice.

Drugo skupino tvorijo sociološke in ekonomske razlage. Družbeni in ekonomski dejavniki so, 
prav tako kot biološki, nepogrešljivi del vzročne in posledične razlage omam in zasvojenosti, brez 
katerega ni mogoče dojeti tega pogostega pojava in ne oblikovati metod za njihovo preprečevanje 
in reševanje težav. Tudi za sociološke in ekonomske razlage zasvojenosti in omam velja isto kot 
za biološke. Izolirane od drugih spoznanj so enostranska redukcija, ki lahko marsikoga navduši 
kot teorija, za razumevanje pojava in metodiko dela v praksi pa so preozke in nezadostne.

Tretja skupina razlag so psihološke. Vzroke za omame in zasvojenosti iščejo v posamezniku 
in njegovih duševnih procesih. Po psihološki poti iščejo tudi preventivne in terapevtske rešitve. 
Tudi za to skupino veljata obe gornji trditvi. Brez psiholoških razlag ni celostnega spoznanja o 
zasvojenostih in omamah, samo psihološka spoznanja pa so nezadostna tako za razumevanje 
pojavov zasvojenosti in omam kot za metodiko dela na tem področju.

Poskus razlagati in dojeti zasvojenosti in omame samo z biokemičnimi procesi je biologizem, 
samo s sociološkimi in z ekonomskimi zakonitostmi je sociologizem, samo s psihičnimi 
zakonitostmi in psihološkimi spoznanji je psihologizem. Lahko bi naštevali še manjše skupine 
spoznanj in teorij o zasvojenostih in omamah, pri katerih bi ponovili isto spoznanje. Ti pojavi so 
tako celostno življenjski, da je izolirana razlaga vsake znanosti ali izolirano delo vsake stroke na 
tem področju neuspešen in škodljiv redukcionizem – to je ideologija in ne znanost.

Opredelitev pojavov zasvojenosti in omam torej iščemo v celostnem interdisciplinarnem ali 
antropološkem pristopu. Antropološki pristop ima pred očmi človeka v vseh njegovih razsežnostih, 
potrebah in zmožnostih, kakor ga proučujejo vse znanosti o človeku in še širše od vseh znanosti 
skupaj. Pred očmi ima človeka, kakor ga dojema celota človeških kultur v zgodovini, ki poleg 
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vseh znanosti vključuje tudi vse umetnosti, religije in filozofijo vsakdanjega življenja. Kultura je 
namreč celota pridelka, ki ga je v zgodovini človeštva zbrala človeška zavest o sebi kot človeku 
in človeštvu, o drugih ljudeh in sožitju z njimi ter o ostali naravi in človekovem sožitju z njo.

Po več kot treh desetletjih raziskovalnega in praktičnega dela tako na področju celostne 
antropologije kakor na področju zasvojenosti in omam smo ob upoštevanju vseh drugih 
opredelitev prišli do spodaj navedenih antropoloških opredelitev omamljanja in zasvojenosti.

Omamljanje je umetno zmanjševanje človekove zavesti. Povzroči si jo človek sam ali mu jo 
povzroče drugi z delovanjem kake omamne snovi (psihoaktivne substance) na njegov živčni 
sistem, z enostranskim ali s čezmernim zadovoljevanjem katere od naravnih potreb (npr. 
hranjenje). V omamljeno stanje lahko privedejo človeka tudi določene socialne okoliščine (npr. 
množica, reklama, mučenje), njegovo enostransko in absolutizirano oprijemanje določenih 
idej (fanatizem) in podobno. Človek se omamlja, da bi si olajšal doživljanje bolečine ali česa 
drugega neprijetnega, da bi si v zavesti umetno vzburil prijetna doživetja, ki mu jih primanjkuje 
v vsakdanjem življenju, ali pa zaradi umetne potrebe, ki jo je pridobil s ponavljanjem, to je 
zaradi zasvojenosti. Omamljanje z omamnimi snovmi, s škodljivim vedenjem ali z doživljanjem 
namreč privede človeka prej ali slej v zasvojenost, zasvojen človek pa se omamlja zaradi tega, 
ker je omamljanje postala njegova potreba.

Zasvojenost je umetna škodljiva potreba po omamni snovi, omamnem doživljanju ali 
vedenju (Ramovš, 2000, 2001). To je opredelitev zasvojenosti z vidika celostne antropološke 
podobe človeka. Je zelo uporabna za psihosocialno delo pri preprečevanju zasvojenosti, 
njenem socialnem urejanju in zmanjševanju škode pri neozdravljivi zasvojenosti ter pri njenem 
raziskovanju.

1. Zasvojenost je potreba, ki se razvije postopoma, bolj ali manj naglo s privajanjem na 
določeno psihoaktivno snov (na primer alkohol, nikotin, mamila), obliko vedenja (na primer 
igre na srečo) ali doživljanje resničnosti (na primer sovražnost do nekoga). Ko je zasvojenost 
vzpostavljena, deluje pri človeku kot relativna nuja; podobna je torej naravnim telesnim, 
duševnim, socialnim in drugim človekovim potrebam. Lahko je celo močnejša od njih, seveda 
pa je v nasprotju z njihovo brezpogojnostjo (absolutnostjo), vedno pogojna ali relativna. To 
pomeni, da človek za svoj razvoj nikoli ne potrebuje nikakršne zasvojenosti. Če do nje pride, jo 
je mogoče z odvajanjem in vzdržnostjo spremeniti v povsem latentno stanje, ne pa je izbrisati, 
kajti pri ponovnem uživanju omamne snovi, omamnem vedenju ali doživljanju se znova aktivira 
v akutno potrebo (recidivira). Zasvojenost kot potreba se vzpostavlja po psihični in biološki poti. 
Obe se med seboj prepletata, saj gre v osnovi za eno samo dogajanje v človeku, ki ga razlagamo 
enkrat bolj s psihičnega in drugič z biološkega vidika. V prvem primeru se zaradi ugodja in drugih 
ugodnih izkušenj ojačuje dražljaj po uživanju alkohola in vsega, kar je povezano z njim. Ustvari 
se pivska navada oziroma bolj pravilno pivska razvada. V človeku se namreč vrši odstranjevanje 
zdravih navad, da njihovo mesto v življenju in sožitju zavzame pitje in vse, kar je povezano z 
njim. Druga pot vzpostavljanja potrebe po alkoholu je prilagajanje možganskega sistema na 
prisotnost alkohola (nevroadaptacija). Ta je zanj škodljiv, saj ga omamlja. Očitni posledici tega 
prilagajanja sta povečana toleranca do alkohola in povečana želja po njem. Odločilni pa so globlji 
procesi v delovanju možganov pod vplivom alkohola. Dogajajo se zlasti v strukturah hedonske 
mezokortikolimbične poti, imenovane možganski nagrajevalni sistem (ventralni tangentum, 
nucleus accumbens, limbični sistem, orbitofronatalni korteks, amygdala). Nevrokemično gre 
za odločilne spremembe v delovanju nevrotransmiterjev, ki povzročajo človekovo ugodje 
(dopamin, serotonin, glutamat, endorfin …). Vzpostavijo in usodno se utirijo kratkostične poti 
za doživljanje nadomestnega, kemičnega ugodja, namesto ugodja ob uspehu pri smiselnem delu, 
doživljanju in stališčih. Nevrobiološke mehanizme pri odvisnosti od alkohola je pri nas jedrnato 
opisala Rus Makovec Maja (2004a), Vili Ščuka pa ta spoznanja uspešno uporablja, zlasti pri 
preventivnem delu.
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2. Zasvojenost je umetna potreba po nečem, kar človeku po naravi ni potrebno, ampak je zanj 
tujek, na katerega se mora njegov organizem, duševnost in druge razsežnosti nasilno prilagoditi. 
Pri tem se pokvarijo naravni obrambni mehanizmi tako, da delujejo proti razvojnim potrebam 
človeka. Posebej občuteno obolijo psihični obrambni mehanizmi dojemanja in racionalne razlage 
resničnosti (zanikanje in racionaliziranje zasvojenosti in omam), temeljno učenje z enačenjem in 
s posnemanjem (identifikacija in projekcija), duhovni obrambni mehanizem vesti pri svobodnem 
odločanju za smiselne možnosti in pri odgovornosti za sprejete odločitve ter temeljna socialna 
obrambna mehanizma samopomoči in solidarnosti.

3. Zasvojenost je vedno povezana z omamljanjem človekove zavesti. Alkohol in druge omam
ne snovi po svoji biokemični naravi delujejo na živčni sistem tako, da ožijo, plitvijo, mrtvijo 
in spreminjajo človekovo doživljanje sebe in okolja, zato vsaka omamljenost z alkoholom ali 
drugo omamno snovjo človeku manjša svobodo doživljanja in ravnanja. Poleg omamnih snovi 
prihaja človek v omamno stanje tudi na druge načine, zlasti s pretiravanjem ali z odtegovanjem 
pri zadovoljevanju katerekoli od človekovih naravnih potreb, toda to ni zasvojenost, ampak so 
omamne motnje katere od človekovih potreb.

4. Zasvojenost je škodljiva potreba, njene kvarne posledice se kažejo na vseh človekovih 
razsežnostih. Zasvojenost biološko zastruplja organizem, da oboleva, patološko spreminja dušev
no delovanje in vedenje, krni svobodo in odgovornost, kvari medčloveške odnose in razmerja, 
zavira človekov razvoj in omamlja njegovo smiselno orientacijo v življenju.

Te štiri značilnosti antropološko opredeljujejo zasvojenost in jo ločujejo od drugih motenj, 
zlasti od omamnih motenj človekovih naravnih potreb (npr. motenj hranjenja). Omamne motnje 
naravnih potreb so po omamnem delovanju na človeka ter po patologiji v človekovem življenjskem 
in sožitnem slogu zelo podobne zasvojenostim. Po svoji naravi pa so povsem svoja vrsta bolezni 
ali motenj. Podobnost in razlika med zasvojenostmi in omamnimi motnjami naravnih potreb je 
kot podobnost in razlika med migreno in malignim tumorjem v glavi. Skupen jima je glavobol, 
vse drugo pa različno. Zato je treba omamne motnje naravnih potreb konceptualno in metodično 
jasno razlikovati od zasvojenosti. Zasvojenost je z antropološkega vidika zločesti tujek med 
potrebami, omamne motnje so nered v zadovoljevanju pristnih človeških potreb. Kot za vsako 
znanost velja tudi za adiktologijo, da se začne z dobrim razlikovanjem in definiranjem svojih 
specifičnih pojavov in delovnih metod.

Opredelitev zasvojenosti na temelju človekovih potreb in omame jasno diferencira zasvojenosti 
od omamnih motenj človekovih potreb. Pri zdravljenju zasvojenosti je za ponovno zdravo in 
socialno urejeno življenje nujno potrebna abstinenca, pri zdravljenju omamnih motenj naravnih 
potreb pa abstinenca sploh ni možna. Obema skupna pa je omamljenost kot človekov doživljajski 
in vedenjski beg pred vsakdanjo resničnostjo v zmanjšano in spremenjeno doživljanje, kar je 
nasprotje trezne opojnosti kakovostnega človekovega življenja in sožitja, zato imajo preventiva, 
socialno urejanje in oskrba neozdravljivih ljudi z obeh področij veliko skupnega.

Znanost o zasvojenostih in posredno tudi o omamah s tujko imenujemo adiktologija. Še 
pojasnilo k besedi zasvojenost. Mnogi uporabljajo za ta pojav besedo odvisnost. Po te me ljitem 
jezikovnem in antropološkem študiju in posvetovanjih s številnimi jezikovnimi in adiktološkimi 
strokovnjaki sem se odločil za besedo zasvojenost kot strokovni pojem za bolezensko odvisnost 
od omamnih snovi, vedenja ali doživljanja. Beseda odvisnost namreč govori o temeljni človekovi 
sistemski povezanosti z biološkim in s socialnim okoljem. Človek je odvisen od zraka, vode, 
hrane, toplote …, odvisen je od rojstva do smrti, odvisen pri osnovnih materialnih potrebah in 
najbolj specifičnih duševnih in bivanjskih potrebah, odvisen je od soljudi v ožji in širši družbi, v 
temelju je odvisen od fizikalnih, kemičnih, bioloških, socialnih in drugih zakonitosti. Človekova 
odvisnost od vsega tega je le drug izraz za zadovoljevanje vseh njegovih potreb, za njegovo 
zadovoljenost in zadovoljnost, za njegovo srečo ali nesrečo, če ne more zadovoljiti svojih 
pomembnih potreb. Človek je človek, ostaja človek in se razvija kot človek, ker je odvisno bitje, 
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bitje dialoške povezanosti z naravo in ljudmi, bitje, ki je sistemsko povezano z vsem v sistem.
Tisti, ki uporabljajo besedo odvisnost pri umetni škodljivi povezavi človeka z drogami, 

mislijo seveda za bolno ali bolezensko odvisnost človeka od nepotrebnih snovi ali na bolezenski 
nered v zadovoljevanju naravnih potreb. Toda tega ne rečejo, ampak uporabljajo samo besedo 
odvisnost. Bolna odvisnost je le zelo majhen delček vsega področja, ki ga pokriva beseda 
odvisnost. Ves ta večinski pomen besede odvisnost pa je zelo pozitiven. Če bi torej slovenska 
adiktologija vzela besedo odvisnost za strokovni pojem bolezenskih odvisnosti, bi ga morali 
zaradi jasnosti govorice, zlasti pa zaradi poštenosti do jezika pridevniško pojasniti in dosledno 
govoriti o »bolezenski odvisnosti«. Če bi tega ne storili, vzamemo neki besedi v naši kulturi 
in vsakdanji komunikaciji njen večinski pozitivni pomen, da bi jo uporabljali za svoje majhno 
negativno področje jezikovnega označevanja. Tako bi besedo odvisnost v naši kulturi usodno 
pa to logizirali in obenem zagrešili njeno kolonializacijo, saj bi bil slovenski jezik osiromašen za 
samostojen pojem odvisnosti kot pozitivne sistemske povezanosti človeka z okoljem, drugimi 
ljudmi in objektivnimi zakonitostmi.

Kolonizacija in patologizacija besede odvisnost za strokovni pojem bolezenske odvisnosti 
od omamnih snovi, vedenja in doživljanja pa nehote povzroči še eno protislovje. Krepi in širi 
hudo kolektivno patologijo (Frankl) ali zmoto današnjega časa, češ da je ideal človeka absolutna 
neodvisnost ali individualistična samozadostnost. Ta zmotna miselnost je pomembno udeležena 
kot vzrok, da ljudje, mladi in stari, zaidejo v iluzijo odklopa (»odštekanosti«) z neko omamo in 
nato v zasvojenost. Znanost, ki probleme omamljanja in zasvojenosti rešuje, nikakor ne sme s 
patologizacijo pozitivne besede odvisnost prispevati k ohranjanju ali večanju iluzije današnjega 
časa, da je človek sistemsko neodvisen od narave, soljudi in zakonitosti, ki veljajo v naravi in 
družbi.

Beseda odvisnost naj torej ohrani svoj pozitivni pomen sistemske povezanosti človeka 
s socialnim in z naravnim okoljem. Ta odvisnost mu omogoča človeški razvoj in uresničitev, 
torej srečo. Za strokovno besedo bolezenske odvisnosti pa je primerna beseda zasvojenost. To 
je jezikovno pravilna beseda, ker je v precejšnji meri knjižna novotvorba, nima v vsakdanji 
praksi kakega posebnega področja, ki bi ga s tem, da jo uporabljamo za strokovni pojem na  
tem področju, oškodovali. Beseda zasvojenost je jezikovno zelo prikladna za strokovni pojem 
poimenovanja tega obširnega bolezenskega sklopa. Pronicljiv pokojni jezikoslovec Janko Moder 
mi je pri iskanju in preverjanju tega pojma dejal, da je besedi zasvojenost podobna beseda 
zasužnjenost, kar je tudi posrečena vsebinska podobnost.

Najbolj pogosta zasvojenost v evropski kulturi je alkoholizem. V več kakor pol stoletnem 
razvoju alkohologije je bilo predloženih že več definicij zasvojenosti z alkoholom ali alkoholizma. 
Govorjenje o zasvojenosti z alkoholom ali o odvisnosti od alkohola predpostavlja razločevanje 
med tistimi socialnimi težavami ter bolezenskimi znaki, ki so povezani s to zasvojenostjo, od 
tistih socialnih težav in bolezenskih znakov, ki jih povzroča posamezna opitost ali pijanost 
človeka, ki še ni zasvojen z alkoholom.

V začetnem obdobju alkohologije je skupina strokovnjakov Svetovne zdravstvene organi za
cije (WHO, 1951) predložila opredelitev, da je kronični alkoholik oseba, ki čezmerno uporablja 
alkoholne pijače in se je pri njej razvila telesna in duševna odvisnost od alkohola ter se kažejo 
duševne motnje in motnje vedenja, usmerjene na poškodbe telesnega in duševnega zdravja, 
sožitja z drugimi ljudmi ter motnje v socialnem funkcioniranju.

V naslednjih desetletjih se je opredeljevanje motenj zaradi rabe alkohola izpopolnjevalo v 
različne smeri glede na izsledke raziskovanja. Nekatere opredelitve so bolj poudarjale biološko 
in zdravstveno razsežnost, druge psihično in socialno, tretje družinsko, družbeno, kriminološko
pravno, ekonomsko, sistemsko itd. Znani alkoholog Hudolin (1991) se je v poznejšem obdobju 
nagibal k socialni opredelitvi in posrečeno poudarjal, da je alkoholizem patološki življenjski slog, 
ki je povezan s pitjem alkoholnih pijač. Rugelj (1983: 63) pa je alkoholizem kratko operativno 
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definiral kot pitje alkoholnih pijač, ki povzroča težave v ekoloških skupinah pivca.
S socialnega vidika alkoholizem dobro opredelimo, če rečemo, da je zgrešen sožitni slog, ki je 

povezan z alkoholno zasvojenostjo. Človek je v celoti socialno bitje, ki je sleherni trenutek telesno, 
duševno in razvojno vezan na sožitje z drugimi ljudmi. Z drugimi je vezan po zavestnih, še bolj 
pa po nezavednih spletih. Svoje alkoholne zasvojenosti se človek deloma zaveda, večinoma pa 
gre za nezavedno dogajanje, zlasti zaradi specifično obolelih individualnih, odnosnih, družbenih 
in drugih obrambnih mehanizmov v vseh človekovih razsežnosti. Človekov osebni življenjski 
slog, ki je pri vsakem človeku enkraten in edinstven, je sestavina njegovega sožitnega sloga, 
s katerim sooblikuje življenje drugih ljudi. Njegov sožitni slog pa je odvisen od življenjskega 
sloga drugih ljudi in prevladujočih vzorcev družbe, v kateri živi. V naši družbi je petina odraslih 
ljudi podvrženih škodljivemu pitju alkoholnih pijač, z vsakim od njih pa je v temeljnem sožitju 
še nekaj družinskih članov, ožjih znancev in sodelavcev. To pomeni, da je sožitni slog, ki izhaja iz 
škodljivega čezmernega pitja alkoholnih pijač, v živo navzoč pri polovici prebivalcev države. Ta 
sožitni slog je socialno in antropološko zgrešen, saj škoduje posamezniku na vseh razsežnostih, 
v družbi pa ustvarja samodejno mokro kulturo, v kateri je čezmerno pitje bolj pričakovano in 
želeno vedenje kakor abstinenca od alkoholnih pijač.

Podobno kakor alkoholizem bi lahko opredelili tudi druge zasvojenosti in omamne motnje 
naravnih človeških potreb kot zgrešen življenjski in sožitni slog, ki je povezan z uživanjem 
določene omamne snovi, omamnim vedenjem ali doživljanjem oziroma z omamno obliko zado
vo ljevanja določene naravne človeške potrebe.

3. Značilnosti zasvojenosti in omam, ki so pomembne za psihoterapevtovo delo
Strokovno delo na področju zasvojenosti in omam obsega (Ramovš, 2001: 15):
1. Preprečevanje ali preventivo, da do zasvojenosti in omamnih motenj ne pride. Zlasti po

mem bna je specialna ali sekundarna preventiva ogroženih skupin.
2. Informativno in svetovalno delo pri težavah, ki jih zasvojenosti in omame povzročajo 

ljudem in organizacijam.
3. Terapija zasvojencev in njihovega socialnega mikrookolja. V terapijo sodi zdravljenje v 

ožjem pomenu besede, socialno urejanje in zaščita pred recidivo.
4. Socialna, zdravstvena in druga oskrba neozdravljivih zasvojencev.
5. Adiktološki znanstveni in strokovni razvoj, ki obsega raziskovanje, publiciranje, 

izobraževanje strokovnjakov, organizacijo strokovnega dela ter poklicno higieno pri delu na po
dro čju zasvojenosti in omam.

Psihoterapevt lahko dela na vseh petih navedenih področjih. Na nekaterih od teh področij je 
psihoterapevtski poklic enako primeren drugim ustreznim poklicem, ki tovrstno delo opravljajo 
samostojno, na drugih je manj primeren. Večinoma pa je najprimernejše ekipno delo več 
strokovnjakov, med katerimi je psihoterapevt eden od pomembnih sodelavcev v ekipi z drugimi 
poklici. To velja zlasti za preventivo in oskrbo neozdravljivih zasvojencev, pa tudi za vodenje 
terapije in sodelovanje v njej. V novejši slovenski literaturi je vlogo psihoterapije v procesu 
zdravljena odvisnosti od alkohola obdelala Maja Rus Makovec (2004). Terapija je že po svojem 
imenu posebej primerno področje za psihoterapevtski poklic, vendar pa zanjo psihoterapevt še 
nikakor ni usposobljen s svojo psihoterapevtsko izobrazbo brez dodatnega usposabljanja za delo 
na področju zasvojenosti in omam. 

Za uspešno psihoterapevtovo delo na področju zasvojenosti in omam je treba obvladati 
posebna znanja o teh dveh pojavih. Psihosocialne motnje pri zasvojenostih in omamah so namreč 
na videz lahko povsem enake človeškim motnjam, ki nastanejo iz drugih vzrokov, v resnici pa so 
zakonitosti njihovega nastajanja, poteka in reševanja zelo drugačne. Neredko je njihova logika 
povsem obratna od logike pri istih motnjah, ki so nastale iz drugih vzrokov. Navedli bomo tri 
značilnosti zasvojenosti in omam, ki jih je treba dobro poznati, da bi na tem področju smiselno 
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in uspešno strokovno delali.
1. Vsaka omama in zasvojenost je celostna človekova motnja. Zasvojenost z omamnimi 

snovmi ali omamne motnje hranjenja se na primer začno v telesni razsežnosti. Toda motnje in 
težave zaradi tega se kažejo navadno prej in huje v človekovi duševni razsežnosti, v njegovem 
medčloveškem sožitju in osebnostnem razvoju kakor v obliki telesnih bolezni; seveda pa prej 
ali slej pride tudi do teh. Zasvojenosti in kronične omamne motnje človeških potreb lahko 
primerjamo z rakom. Ugnezdijo se v eni od razsežnosti ali eni od človekovih potreb, nato pa 
delajo metastaze v vse človekove razsežnosti in potrebe. Zasvojenost ali omama se veča na 
račun dojemanja in zadovoljevanja pristnih človeških potreb v vseh človekovih razsežnostih. 
Sama zasvojenost ali omama se pri tem običajno ne kaže jasno. Vidijo se pretežno posledične 
akutne in kronične motnje v različnih organih, na duševnih, duhovnih, socialnih, razvojnih 
in drugih sposobnostih zasvojenega človeka. Bistvo je celostna človeška bolezen, ki zajema 
vsega človeka in celotno sožitje z drugimi ljudmi, zlasti najbližjimi v družini in službi. To je 
treba razumeti, da se pri terapiji lahko smiselno odločamo, ali je v konkretnem primeru mogoče 
zdraviti zasvojenost in omamo kot temeljno motnjo, ki ima prednost, ali pa tega v resnici ni 
mogoče in bo šlo le za zmanjševanje škode in lajšanje stiske s tem, da začasno zdravimo ali 
lajšamo posamezne simptome temeljne bolezni. Če psihoterapevt ne pozna zasvojenosti in 
omam kot celostne motnje, se vrti v začaranem krogu neuspešne terapije ali svetovanja. To 
je enako nesmiselno početje kakor uporaba psihofarmakov pri tistih duševnih stiskah, ki sta 
zanje primerna psihoterapija in socialno urejanje. Proti nesmiselni uporabi zdravil so nastopili 
zelo odločno nekateri psihoterapevti, npr. Wiliam Glasser (2003). Tudi v našem primeru je 
nujno, da sami psihoterapevti zaščitimo razvoj psihoterapije s tem, da zaradi nepoznavanja 
zasvojenosti in omam ne zlorabljamo psihoterapevtskih metod za trenutno lajšanje simptomov, 
ko sta zasvojenost ali omama ozdravljivi. Za simptomi moramo prepoznati osnovno motnjo 
zasvojenosti, jo poskušati zdraviti in socialno urejati primerno ali pa človeka s to motnjo napotiti 
tja, kjer to znajo.

2. Vsaka zasvojenost in prav tako vsaka kronična omamna motnja naravnih potreb je socialna 
bolezen. Zasvojenec je posamezna oseba, motnje hranjenja ima posamezna oseba, toda vsaka 
človeška oseba je konstitutivno povezana v sožitje z drugimi ljudmi v mikro in makrosocialnem 
okolju. Vsaka bolezen in vsaka motnja ima zato tudi socialno razsežnost, toda le nekatere motnje 
in bolezni so take, da ob posamezniku obolijo tudi drugi ljudje. Telesne nalezljive bolezni se 
direktno prenašajo na druge v okolju, da enako obolijo za isto boleznijo. Zasvojenosti in omame 
se širijo v okolju po psihosocialnih mehanizmih posnemanja. Tako postajajo sinovi alkoholikov 
veliko pogosteje alkoholiki kot drugi, mladi, ki se gibljejo v narkomanski družbi, pa veliko 
pogosteje tudi sami narkomani. To je pri boleznih zasvojenosti in omam prvi vidik »socialnosti«. 
Pred očmi pa imamo še bolj drugi vidik socialnega širjenja psihosocialne motnje pri zasvojenostih 
in omamnih motnjah. Ob zasvojenem ali kronično omamljenem človeku dobivajo specifične 
psihosocialne motnje tudi drugi, ki živijo ali delajo z njim. Njihove motnje niso zasvojenost, 
ampak zasvojenosti komplementarne psihosocialne poškodbe. Ena od skupnih značilnosti 
psihosocialnih motenj pri zasvojencu in pri drugih v njegovem mikrosocialnem okolju so oboleli 
psihosocialni obrambni mehanizmi. V mikrosocialnem okolju družine, prijateljev in sodelavcev 
doživljajo zasvojenčevo motnjo drugi prej in huje, kakor jo doživlja on sam. Oni tudi bolj trpijo 
kot zasvojenec. Kljub iskreni želji in prizadevanju pa praviloma ne uspejo zaustaviti razvoja 
zasvojenosti ali omamne motnje pri svojcu, ampak se ta zaradi komplementarnosti motenih 
vlog utrjuje in razrašča. Podobno kot zasvojencu se jim namreč kvarijo duševne zmožnosti 
trezne presoje in socialne samopomoči za smiselno ukrepanje. Vsekakor pa svojci zasvojenih 
ljudi pogosteje iščejo pomoč za zasvojence kakor sami zasvojenci, toda praviloma jo iščejo za 
zasvojenca, ne zase. Na energiji te njihove stiske je treba graditi, pri tem pa vedeti, da je najbolje, 
če svojci rešujejo predvsem svoje motnje, zasvojenec pa svoje. Če začno svojci reševati svoje 
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motnje, neredko samodejno sledi zasvojeni svojec z zdravljenjem svoje zasvojenosti.
3. Pri vsakem zasvojenem in kronično omamljenem človeku obolijo obrambni mehanizmi, 

da delujejo v nasprotju s svojim namenom. Zlasti so vidne bolezenske motnje osnovnih duševnih 
in socialnih obrambnih mehanizmov. Človekovo zavedanje sebe in okolja oblikujeta zlasti 
selekcionirano zaznavanje in racionalno dojemanje resničnosti, za človekov razvoj je odločilna 
sposobnost njegovega enačenja z drugimi, iz česar sledi spontano posnemanje. Za kakovost 
njegovega osebnega človekovanja in socialnega občestvovanja je odločilna vest, ki usmerja 
njegovo svobodno odločanje in odgovorno uresničevanje svojih odločitev. Te in podobne 
sposobnosti so osnovni duševni in duhovni obrambni mehanizmi, ki skrbijo za človekov smiselni 
razvoj. Pri omamljanju in zasvojenosti začno te sposobnosti delovati bolno. Zaznavne, razumske 
in druge sposobnosti zasvojenega ali omamljenega človeka branijo njegovo zasvojenost ali 
omamo. Zasvojen človek to svojo motnjo nezavedno zanika ali zmanjšuje sam sebi in okolju, jo 
razumsko opravičuje s pametnimi razlogi, se druži in enači s sebi podobnimi ljudmi, pri čemer 
s posnemanjem in z utrjevanjem kronificira svoj in njihov patološki življenjski in sožitni slog. 
Na socialnem področju medčloveškega sožitja in materialne preskrbe je osnovna sposobnost 
samopomoč. To je energija, ki se v človeku pojavi ob določeni potrebi ali v stiski, ko te potrebe 
ne more zadovoljiti. Psihosocialno zdrav človek uporabi energijo samopomoči tako, da potrebo 
zadovolji ali težavo reši. Druga osnovna socialna imunska sposobnost je solidarnost, s katero 
človek sočutno doživlja potrebe in stiske drugih ljudi in jim po svojih močeh pomaga. Solidarna 
pomoč drugemu prinaša tudi človeku, ki pomaga, njegovo lastno razvojno korist. Solidarnost 
je širša družbena samopomoč, ki tvori skupaj z osebno in družinsko samopomočjo neločljivo 
antropološko preživetveno sposobnost. Pri zasvojenostih in kroničnih omamah usodno obolita 
tudi samopomoč in solidarnost. Zasvojen ali omamljen človek ne dojema ne svojih ne tujih 
potreb in stisk tako, da bi jih reševal uspešno v pravi smeri. Pri strokovnem delu na področju 
zasvojenosti je – ob abstinenci – prva naloga pomoč pri delnem uvidu v realno stanje in možnosti 
reševanja, s čimer se začne usmerjati energija samopomoči in solidarnosti na pravi mlin reševanja. 
Vsak poskus pomoči zasvojenim in omamljenim ljudem ter njihovemu socialnemu okolju, ki 
ne upošteva temeljnih motenj pri obrambnih mehanizmih, meri v zgrešeno smer in ne more 
doprinesti k rešitvi.

 Na temelju današnjih spoznanj, ki so jih o zasvojenih in omamah zbrale različne znanosti 
ter na temelju zgodovinskih izkušenj človeštva o teh motnjah – pa tudi več kot tridesetletnih 
lastnih izkušnjah pri znanstvenem in praktičnem strokovnem delu na tem področju, sem 
prepričan, da mora vsak psihoterapevt obvladati temeljna spoznanja o tem, da so zasvojenosti 
in omame celostna človekova motnja, da so to socialne bolezni z vsemi značilnostmi socialnosti 
pri »okuženju« z njimi, njihovem razvoju, njihovi terapiji in preventivi, še zlasti pa spoznanja o 
zapletenem in navidez protislovnem delovanju bolnih obrambnih mehanizmov pri zasvojenem 
ali omamljenem človeku. Na teh osnovah smo kot aplikativni izziv nanizali nekaj sklepnih 
zaključkov o psihoterapevtskih kompetencah.

4. Osnovne psihoterapevtske kompetence za delo na področju zasvojenosti in omam
Ob koncu tega kratkega pregleda nekaterih specifičnih značilnosti psihosocialnih motenj 

pri zasvojenostih in kroničnih omamnih motnjah naravnih potreb skušajmo izluščiti sklepe za 
psihoterapevtovo delo na tem področju.

1. Vsak psihoterapevt mora poznati posebno fenomenologijo in metodiko zasvojenosti in 
omam, saj se zelo razlikujeta od pojava drugih telesnih in psihosocialnih motenj ter od metod, 
ki so uspešne pri njih. Adiktološko znanje mu omogoči, da prepoznava, če je zasvojenost ali 
omama vzročno ozadje raznih telesnih, duševnih in socialnih bolezenskih simptomov. Pridobiti 
si mora torej kompetenco za diferencialno diagnostiko zasvojenosti in omam ter vsaj okvirno 
poznati metode za njihovo reševanje.
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2. Pri informativno svetovalnem delu je osnovna psihoterapevtova dolžnost pomagati človeku, 
čigar težave in stiske so posredno ali neposredno povezane z zasvojenostjo ali omamo, da pride 
do minimalnega uvida v svoje stanje in stvarne možnosti za visokopražno urejanje zasvojenosti 
ali omamne motnje, če je to mogoče, če pa trenutno ni, za nizkopražno zmanjševanje škode in 
paliativno lajšanje.

3. Ko psihoterapevt dela s človekom, čigar motnja je povezana z zasvojenostjo ali omamo, 
mora na temelju njegove stiske aktivirati ustrezno motivacijo samopomoči za reševanje osnovne 
motnje zasvojenosti ali omame. Ponavadi je najugodnejše oprijemališče za to trenutni povod, 
zaradi katerega je prišel iskat strokovno pomoč.

4. Pri delu s človekom ali z družino, katerih motnje so povezane z zasvojenostjo ali omamno 
motnjo, mora psihoterapevt loviti delovno ravnotežje med tem, da sproti blaži najbolj akutne 
simptome, ki blokirajo smer reševanje, in med ohranjanjem naravne napetosti zaradi stiske, ki je 
v začetnem obdobju ponavadi edina energija, ki poganja urejanje.

5. Če psihoterapevt ni usposobljen ali ne izvaja skupinske terapije zasvojencev in njihovih 
svojcev, mora pri svetovalnem delu človeka ali družino pravočasno usmeriti v drug primeren 
terapevtski sistem. Osnovna terapija zasvojenosti in omam je namreč po svojem bistvu vedno 
skupinska socialna terapija, najrazličnejše individualne ali družinske psiho in druge terapije 
pa so lahko izvrstno dopolnilo. Osnovno socialno urejanje zasvojenosti in omamnih motenj je 
socializacijski proces, ki se po svoji naravi dogaja v skupini za samopomoč, kjer so odločilno 
»terapevtsko sredstvo« ljudje z istovrstno motnjo, ki so že napredovali v njenem reševanju. 
Vedeti je treba, da se je uspešno psihosocialno urejanje zasvojencev in ljudi s kroničnimi 
omamnimi motnjami začelo pred sedemdesetimi leti v obliki laične samopomoči anonimnih 
alkoholikov – AA (Duval, 2007; Ramovš, 2007), njihovih svojcev Alanon in številnih drugih 
tovrstnih skupin; isto velja nekaj desetletij pozneje za začetek uspešnega socialnega urejanja 
zasvojencev z ilegalnimi drogami v komunah in terapevtskih skupnostih. Prizadeti sami so na 
laični način prvi prebili zid neozdravljivosti na tem področju in utrli medicini in drugim strokam 
možnost za strokovno obravnavo. Tudi danes laični sistemi na principu čiste samopomoči 
socialno urejajo največ zasvojencev in njihovih svojcev in so pri tem med najbolj uspešnimi. 
Medicina, socialno delo in psihoterapija in druge vede so začele s terapijo zasvojenosti in omam 
kot njihovi učenci. V nekaterih vidikih, na primer glede celostnega življenjskega pristopa ali 
glede njihove skupinske samoorganiziranosti za ohranitev treznosti v razmerah mokre kulture, 
bomo strokovnjaki vedno zaostajali za njihovo organizirano samopomočjo. V drugih vidikih, 
na primer pri uporabi strokovnih spoznanj in metod ali pri diferencialni diagnostiki motnje, pa 
imamo strokovnjaki prednosti pred laičnimi sistemi samopomoči. V vsakem primeru pa je edina 
smiselna perspektiva dobro sodelovanje z njimi ter nujna uporaba skupinske terapevtske metode 
za socialno učenje. Na mizo vsakega psihoterapevta torej sodi tudi seznam kontaktnih naslovov 
in telefonov vseh laičnih sistemov in programov na temelju čiste samopomoči in solidarnosti, ki 
so v bližnjem okolju na voljo za pomoč pri zasvojenostih in omamah.

Naš pregledni prispevek o tem, kaj bi moral psihoterapevt vedeti o zasvojenostih in omamah 
v luči dejstva, da so te motnje najbolj množični izziv za psihoterapevtsko delo pri nas, bomo 
zaključili s poudarkom, o katerem v članku nismo govorili. Govorili smo o adiktološkem 
znanju, ki je ena stran na tehtnici uspešnih psihoterapevtov. Ta druga stran in s tem naš sklepni 
poudarek pa psihoterapevtova osebnost. Ključ za dobro uporabo adiktološkega in vsega drugega 
psihoterapevtskega znanja je dobro poznavanje in skrbno oblikovanje psihoterapevtove lastne 
osebnosti. Ne le permanentno strokovno izobraževanje v psihoterapiji in adiktologiji, ampak 
tudi vseživljenjsko spoznavanje sebe, oblikovanje svoje osebnosti in sožitnih sposobnosti za 
komuniciranje je ključ z dvojnim dosežkom: do uspešnega poklicnega psihoterapevtskega dela 
za ljudi in z ljudmi in do lastnega človeškega napredka pri tem poklicnem delu.

Maja Rus Makovec v že omenjenem članku o psihoterapiji v procesu zdravljenja odvisnosti 
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od alkohola govori o strokovnjakih različnih profesionalnih profilov, ki lahko prispevajo svoj 
delež pri psihoterapiji in socioterapiji. Pri tem poudari, da so pogoj za to določena znanja, ki 
omogočajo psihoterapevtsko in socioterapevtsko delo s pacienti, in nadaljuje: »Predvsem morajo 
poznati osnovne značilnosti te bolezni, najpogostejše zaplete, možnosti zdravljenja, ki so na 
razpolago, določeno metodo dela ter njene domete in imeti uvid v svoje osebnostno funkcioniranje 
in dober nadzor nad njim.« (Rus Makovec, 2004: 6162) □
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Arhetipi in kolektivno nezavedno

Ključne besede: kolektivno nezavedno, arhetipi, simboli, Sebstvo, transpersonalna psihoterapija

Povzetek: Kolektivno nezavedno je najstarejši in najmogočnejši del človekove psihe in kot pove že ime 
samo, je skupen za vse ljudi. V njem se nahajajo osnovni vzorci, po katerih se odvija življenje. Po Jungu jih 
imenujemo arhetipi. Predstavljamo si jih lahko kot nezavedne psihične osnove, na podlagi katerih potekajo 
faze razvoja. Čeravno so univerzalne narave in prisotne v vseh nas, jih lahko prepoznamo le glede na način, 
na katerega se manifestirajo v našem osebnem življenju. Na telesni ravni jih poznamo kot instinkt, na 
psihični ravni pa kot arhetipsko podobo, ki se izraža v simboličnem jeziku. – Sebstvo je najpomembnejši 
arhetip v človekovi psihi in nekateri psihologi ga imenujejo izvor življenja. To je arhetip celovitosti, ki 
s svojo energijo motivira in koordinira vse ostale. Je tudi duhovna podlaga, iz katere izhaja ego, zato je 
pomembno, da v psihoterapiji obravnavamo človeka celostno in ne le funkcionalno.

Archetypes and Collective Unconscious
Key words: collective unconscious, archetypes, symbols, Self, transpersonal psychotherapy

Abstract: The collective unconscious is the oldest and most awesome layer of a human psyche, containing 
universal themes, which are more or less the same for all individuals. Adopting Jung’s terminology we call 
them archetypes. They are patterns of behaviour which determine our developmental phases. Archetypes 
are a function of the psyche and we can only come to understand them by observing the way in which they 
manifest in our lives. On a body level they manifest as an instinct and on a soul level they manifest as an 
archetypal image. – The Self is understood to be the main archetype, motivating and coordinating all else. 
Some psychologists call the Self the cental source of life energy. It is also the spiritual base from which the 
ego is born, which makes it even more important to consider patients in psychotherapy holistically and not 
simply as a well functioning ego.

“We do not become enlightened by imagining Figures of Light,  
but by making our Darkness conscious.”

(C. G. Jung) 

Uvodna misel

Govoriti o kolektivno nezavednem področju je težko in mogoče celo predrzno, saj so njegove 
vsebine neotipljive in praktično nedosegljive našemu mišljenju. O njih vemo le toliko, 

kolikor jih lahko spoznamo glede na način, na katerega se manifestirajo v našem življenju. Ali 
ste kdaj opazovali človeka, ki je zadovoljen s svojim življenjem? Pri njem se najbolj čuti njegova 
celovitost – njegova razmišljanja in dejanja imajo notranji temelj, o katerem se ne govori, vendar 
se ga zazna na vsakem koraku. Dejanja človeka, ki je s svojim življenjem zadovoljen, odražajo 
ubranost s svojim notranjim centrom, ki ima arhetipske osnove. V nadaljevanju članka bom 
govorila o spoznanjih, na katera se opira transpersonalna psihoterapija v svojem gledanju na 
človeka.

Arhetipi so funkcija psihe
Ker kolektivno nezavedno ni objekt ali stvar, ki bi ga lahko zaznali s svojimi petimi čuti, 

uporabljamo teoretične konstrukte, s pomočjo katerih opisujemo raznolike funkcije psihe. To pa 
še zdaleč ni razlog, da bi dvomili o prvobitni realnosti kolektivnega nezavednega in arhetipov. 
C. G. Jung pravi: “Kritiki trdijo, da arhetipi ne obstajajo. Seveda ne obstajajo v nič večji meri, 
kot obstaja botanični sistem v naravi. Ali zaradi tega kdo zanika obstoj rastlinskih družin? Ali 
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pa nenehno ponavljanje določenih morfoloških in funkcionalnih podobnosti? Tipične podobe iz 
nezavednega področja delujejo po čisto istem principu. To so vzorci, ki obstajajo a priori oz. so 
biološka podlaga psihičnih aktivnosti.” (v Singer, 1995: 100)

Če se vrnemo slabih 100 let nazaj, je obstajalo le eno pojmovanje nezavednega – Freudovo. 
V njem so bivale potlačene nagonske sile, večinoma seksualne narave in infantilne potrebe po 
njihovi čim hitrejši gratifikaciji. Ta del je človeku prirojen in po Freudu ga imenujemo ono. Drugi 
del nezavednega, t. i. superego, pa predstavljajo starši in okolje, ki otroka učijo in ga vzgajajo v 
sprejemljivi etiki obnašanja in miselnih stališč. Ta dva dela sta si seveda pogosto v nasprotju, kar 
povzroča notranji konflikt, za reševanje tega pa je odgovoren ego, kot morda še najbolj zavestni 
del psihe. Glede na poenostavljeno ločevanje teh 3 področij in na popolno negacijo človekovega 
duha, je Freudov model gledanja na človeka zelo mehaničen.

Junga, po drugi strani, pa je zanimala skrivnostnost in fluidnost človekove psihe. Zanimala 
ga je mitologija, antropologija, astrologija, primerjalna religija, sanje, simbolika ... Na podlagi 
svojega širokega zanimanja je nezavedno razdelil na dva dela: osebno in kolektivno. Osebno 
nezavedno počiva na starejšem in mogočnejšem delu psihe, katerega vsebine niso sestavljene iz 
osebnih izkušenj in ne pridobljene skozi življenje, ampak so človeku prirojene. Jung (1972: 3) 
pojasni: “Globljo plast psihe sem imenoval kolektivno nezavedno, ker ta del ni individualen, 
temveč univerzalen ... njene vsebine so več ali manj povsod enake in se izražajo enako v 
vsakem človeku. Z drugimi besedami: ta del je identičen za vse in predstavlja psihični nivo 
izvenosebnostne narave, ki je prisoten v nas vseh.”

Osebno nezavedno je prepleteno s kompleksi. To so skupki psihičnih elementov, ki se 
vzpostavijo okrog emocionalno občutljivega jedra. Vsebujejo osebnostni material, ki iz različnih 
razlogov ni bil sprejet v zavestno sliko o sebi, zato si je poiskal prostor v nezavednem. Jedro 
deluje kot magnet in vleče k sebi vsebine iz vsakdanjega življenja, ki imajo enak čustveni naboj. 
Kadar se kompleks razreši (npr. v psihoterapiji) in postanejo njegove vsebine ponovno zavestne, 
ima človek občutek na novo pridobljene energije. 

Kolektivno nezavedno pa je sestavljeno iz avtonomnih kolektivnih vsebin oz. arhetipov, ki 
iz svoje globine uravnavajo strukturo in dinamiko človekove psihe. Predstavljamo si jih lahko 
kot matrice, na podlagi katerih gradimo svoje osebne izkušnje. So kot vzorci ali sheme, po 
katerih se odvija življenje – rojstvo, odraščanje, iskanje partnerja in dvorjenje, razmnoževanje, 
skrb za svoje mlade, zrela leta, starost in smrt. So faze razvoja, stare kot človeštvo in enake za 
vse ljudi, vendar je osebna izkušnja posamezne faze individualna. Nekateri psihologi (Hillman, 
Somers, Wilber) celo pravijo, da ni osebnost tista, ki ima arhetipe, ampak so arhetipi tisti, ki 
nas imajo v svojih rokah. Kadar vsebine iz kolektivno nezavednega področja pridejo v zavest, 
človeku ne dajo energije kot razrešeni kompleksi, ampak jih čutimo kot tuje, čudne in včasih 
grozljive. Mnogokrat so povod za psihoze ali vsaj izven normalne zaznave, vendar so kljub temu 
fascinantne za ego.

Če nadaljujemo z Jungovo teorijo, obstajajo arhetipi kot funkcija človekove psihe, na podlagi 
katerih se odvija življenje. Mi pa jih spoznavamo predvsem preko njihove manifestacije. So 
osnova, bistvo vsega nadaljnjega in to osnovo Jung imenuje arhetip per se. Kaže se nam na 
dva načina: kot telesni instinkt, nabit z energijo, ki skrbi predvsem za nadaljevanje vrste, in kot 
arhetipska podoba, katere izraznost najdemo v simbolih. Npr. instinkt za materinstvo je izražen 
v arhetipski podobi matere z otrokom na prsih, instinkt za zaščito svoje družine se upodobi v 
bojevniku, instinkt za ohranitev zdravja v simbolih ravnovesja ...

Arhetipi niso področje religije, ampak subjektivne izkušnje in obstajajo v naši zavesti samo, 
če jim damo osebno podobo in jih s tem osmislimo. Obstajajo tudi nivoji zavedanja, skozi katera 
se je izoblikovala arhetipska podoba. Npr. arhetip matere in otroka je tako širok in univerzalen, 
da mi ne pomeni kaj dosti, toda ko ga spustim skozi filter religije, prisotne v naši kulturi, me 
začenja polniti z zgodbami o Mariji in Jezusu, ki sem jih slišala kot otrok. Gre tudi skozi filter 
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etnične skupine, naroda, razširjene družine in čisto na koncu je moja osebna izkušnja moje 
matere in mene. Preko nje lahko v svoji psihi zavestno spoznavam delovanje arhetipa matere in 
otroka, tako njegove pozitivne lastnosti kot tudi pomanjkljivosti in temno stran odnosa. 

Arhetipi se izražajo v simbolih
Ker je nezavedno arhaičen del človekove psihe, se izraža v arhaičnem jeziku, to je v simbolih. 

Na veliko žalost in škodo samemu sebi pa je sodoben človek tako zaverovan v intelekt, da je 
zanemaril svoje starodavne korenine. Posledica je odtujenost in izguba smisla. Vendar se počasi, 
a v vse večjem številu, vračamo nazaj k iskanju svojih pradavnih psiholoških osnov. Zavestno 
razvijamo intuicijo in ostale tenkočutne načine komuniciranja s svojo notranjostjo. Pri tem se 
srečamo s svetom simbolov, ki ga je nemogoče razložiti samo z intelektom.

Človek je že od nekdaj uporabljal simbole, da je osmislil svoj odnos do narave in svoje mesto 
v njej. Slikal jih je na jamske stene, ustvarjal iz različnih materialov in jih še danes upodablja v 
umetnosti. Simboli nimajo samo najbolj očitnega pomena, ampak so oviti v tančico skrivnostnosti 
in nakazujejo mnogotere možnosti. Mi sami se moramo podati na pot raziskovanja, da si lahko 
razložimo njihov individualni pomen za nas. Vedeti moramo, da si jih nismo kar izmislili, ampak 
so produkt našega nezavednega psihičnega življenja.

Sanje so zagotovo dober način, s katerim nam naše nezavedno sporoča psihično realnost. 
Vredno se je posvetiti njihovi simboliki, saj bomo s tem odkrili nov in izredno bogat notranji 
svet, ki odraža zunanji svet ega. Toda odražanje in informiranje ega še zdaleč ni edina funkcija 
sanj, mnogo pomembnejše so transformacije, ki so jih sanje sposobne povzročiti. Nakažejo 
lahko razrešitev situacije, v kateri se človek počuti ujet in brez izhoda. Sanje lahko simbolično 
nakažejo tretjo pozicijo, v kateri se konstruktivno srečata dela obeh konfliktnih polov. Notranje 
vzdušje se s tem spremeni in ego ima ponovno večji prostor za delovanje. 

Barbara Somers (2002) zgoščeno navaja simbole in podobe, ki nam v sanjah odslikavajo 
realnost nezavednega. Pravi, da se oblike vedénja, ki smo jih zavrnili in izrinili iz naše 
zavestne slike o sebi, kažejo v podobah zanemarjenih oseb, klošarjev in potepuhov, ki iščejo 
našo pozornost. Arhetipski potencial, ki si še ni priboril prostora v našem zunanjem življenju, 
se simbolično izraža kot ranjen in poškodovan človek ali žival. Nerazrešeni konflikti pa nas 
ponavadi obiščejo kot strah in nevarnost vzbujajoče situacije. Hkrati nam nezavedno govori s 
simboli transformacije (razpotje, most, nosečnost ...), ki v svoji obliki nakazujejo spremembo in 
naslednji korak v razvoju. Vedeti moramo, da sanje lahko interpretira samo tisti, ki jih sanja, saj 
je njegova psiha proizvedla simbole, ki so zanj smiselni in za katere upa, da jih bo ego vključil v 
svoje objektivno razumevanje situacije.

Naslednje področje polno simbolov so miti, legende in pravljice. V sebi nosijo najčistejšo 
in najbolj zgoščeno obliko arhetipov. So boginje in bogovi, ki jih prepoznamo po njihovih 
karakteristikah in obnašanju. Dober pripovedovalec nam lahko poda pravljico tako, da obide 
miselne procese in nam dá občutek, da se odvija neposredno pred našimi očmi. Mogoče nas 
celo potegne vase tako, da postanemo čustveni udeleženci zgodbe. Pravljice pač imajo funkcijo 
prebuditi arhetipsko kvaliteto v naših dušah in dobro je, da se zavedamo, kako se to zgodi. Ljoba 
Jenče (2006: 232) pravi: “Pravljičar, pripovedovalec, povabi poslušalca k sodoživljanju ... z 
lepoto poetičnega jezika predaja duhovno sporočilo, zavito v skrivnost simbolov in arhetipskih 
podob in ob tem dopusti popolno svobodo poslušalcu, da si sam ustvari svoj odnos.”

Simboli spregovorijo tudi v aktivni imaginaciji. To je psihoterapevtska metoda, s pomočjo 
katere spoznavamo vsebine nezavednega dela naše psihe. V tišini in s sproščeno, z receptivno 
pozornostjo dovolimo, da pridejo na površje akterji naše notranje drame. V simboličnih kostumih 
odigrajo svojo simbolično igro, v kateri se pokaže nova logika in vsebine se povežejo na nov 
način. Drama je nabita s čustveno energijo, kar pritegne zavestnega opazovalca oz. ego in ga vabi 
k sodelovanju. Tako nezavedne vsebine hitro postanejo zavestne, pri tem pa predpostavljamo, 

Arhetipi in kolektivno nezavedno



59

da je ego dovolj ponižen, da jih je pripravljen upoštevati. Toda samo védenje ni dovolj, o novih 
vpogledih moramo razmisliti in najti kreativen način, s katerim jih prizemljimo v vsakdanu.

Arhetipska psihologija
Arhetipska psihologija, kot pove že ime samo, se je razvila na podlagi Jungovih spoznanj 

in nadaljnjih študij njegovih naslednikov. Čeravno nam predstavi arhetipe preprosto, je dovolj 
strokovna in uporabna za naše namene. Iz nje se učimo predvsem o arhetipskih osnovah 
človekovih kvalitet, ki jih je treba zavestno razvijati in negovati za občutek polnega in smiselnega 
življenja.

Psihološki razvoj poosebi z junakom [the hero], ki se čuti poklicanega na pot ter njegovo 
vrnitev domov. To je notranji klic duše po odkrivanju novega teritorija in iskanju dragocenosti, 
ki jih do sedaj še ni poznal. Te tri faze: priprava, pot sama in vrnitev se ujemajo s fazami 
psihološkega zorenja: formiranje ega, iskanje nezavednih vsebin svoje psihe in njihova integracija 
v vsakdanjem življenju.

Če povzamem po pisateljici Pearson (1991), mora junak oz. ego najprej odrasti in dozoreti, 
da sploh začuti vzgib po popotovanju. Med pripravo se uči predvsem o varnosti, postavljanju 
primernih meja ter uspešnem sodelovanju z drugimi. Pri tem mu pomagajo štirje arhetipi, ki so 
odgovorni za ustvarjanje zavesti ega.

 Neomadeževani [The Innocent] nam pomaga zgraditi persono. To je tisti del nas, ki ga 
kažemo navzven, ker želimo biti ljubljeni in sprejeti. V sebi nosi otroško nedolžnost, optimizem 
in prazaupanje, s katerim si pomagamo, kadar je življenje polno težav. Odraslim v našem življenju 
zaupamo, da nam bodo omogočili preživetje in nam nudili intelektualno in emocionalno podporo, 
ki jo potrebujemo za razvoj. S tem pripomore k socializaciji, saj je osnova našega zaupanja, da 
nam bodo odrasli s svojim obnašanje vzor, ki ga je vredno posnemati, in se od odraslih učiti.

Največji strah Neomadeževanega je izguba pripadnosti. Zato se trudi, da bi bil čim boljši, 
da bi poglobil vero in zaupanje. Nagnjen je k idealiziranju in vztraja pri svojem zaupanju, tudi 
kadar ni utemeljeno. S pomočjo zanikanja, represije realnih ocen situacije, konformizma in 
pretiranega optimizma se izogne dejanjem, s katerimi bi moral slabe odnose spremeniti na bolje 
ali pa jih prekiniti. S temi vsebinami se polni njegova senca, za katero seveda ne prevzema 
odgovornosti.

 Sirota [The Orphan] je arhetipska osnova za depresijo. V sebi nosi pričakovanja, da jo bodo 
drugi izdali, zapustili ali zlorabili, ona pa bo sama in brez pomoči. Hitro prevzame vlogo žrtve in 
se identificira z nemočjo. Toda vloga žrtve ima svojo moč in z njo manipulira z okolico. Lahko 
pa brani svoje strahove in ranljivost s ciničnostjo in čustveno otopelostjo.

Del Sirote je prisoten v nas vseh, saj je psihična ranjenost del človekove narave. Možno je, 
da smo imeli realno izkušnjo izgube pomembne osebe v svojem življenju in da smo osamljenost, 
ki se je pojavila ob tem dogodku, obesili na arhetipsko ogrodje Sirote. Ravno tako je možno, da 
smo sami osiroteli dele sebe in jih izolirali v nezavedno. Kadar se tega zavedamo in dopustimo 
bolečini na površje, potem imamo dostop do arhetipske energije, ki jo lahko uporabimo za rast 
in razvoj. Izredna sposobnost Sirote je v povezanosti z drugimi ljudmi in vzajemnem ustvarjanju 
boljšega življenja.

 Bojevnik [The Warrior] predstavlja pomemben arhetip v odraslem življenju. Njegov cilj je 
zmagati in poskrbeti za naše potrebe. Bojevnik na višjem nivoju zavedanja si prizadeva razviti 
disciplino in veščine bojevanja, zdravo pamet, s katero bo načrtoval pot do cilja ter obrambo 
meja, ki jih je zastavil. Trudil se bo, da ne zlorabi svoje moči in da jo uporabi tudi za zaščito 
šibkejših. Zavedal se bo, da ima na izbiro sredstva, s katerimi se bo bojeval, in da se je vredno 
bojevati samo za plemenite cilje.

Negativni aspekt Bojevnika pa je primitivnost v vsej svoji surovosti. Kažemo jo, kadar se 
prepiramo o nepomembnih stvareh, kadar nas obsede cilj, do katerega hočemo ne glede na 
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uporabljena sredstva, ali pa kadar napadamo in kritiziramo druge predvsem zato, ker so drugačni. 
Ignoranca, omejenost, neodgovornost in nadvlada nad drugimi sodijo ravno sem.

 Skrbnik [The Caregiver] usmerja svojo arhetipsko energijo v situacije, v katerih skrbi za 
druge in jim pomaga pri njihovem razvoju. Njegove kvalitete so ljubezen, darežljivost, empatija 
in sočutje, pripravljenost skrbeti ne le za sebe in svojo družino, ampak za širši krog ljudi, pa tudi 
za živali in naravo. Ta del nas mora nenehno reševati konflikt med skrbjo zase in skrbjo za druge, 
učiti se mora reči “ne”, kadar je dovolj in dovoliti drugim, da se učijo poskrbeti zase.

Za kompulzivnega Skrbnika pa je to izredno težko. Kadar človek ni dozorel in so njegove 
potrebe večje od potreb njegovih varovancev, bo svoje potrebe negiral, jih projiciral na druge 
in se počutil prazno. Njegova skrb bo nezadostna ali pa tako neprimerno pretirana, da se bodo 
drugi v njej dušili.

Te štiri arhetipske osnove skrbijo za preživetje in razvoj osebnosti in ega. Neomadeževani 
nosi v sebi prazaupanje in življenjsko silo, ki ju lahko povežemo z nagonom po samoohranitvi. 
Sirota poskrbi za obliko psihološke rane, na podlagi katere se bomo karakterno izoblikovali, in 
ima v sebi destruktivnost. Ravno tako je z Bojevnikom. Izbral si bo principe in cilje v življenju ter 
se zanje bojeval. Na izbiro ima cel spekter metod, ki mu bodo omogočile zadovoljitev, in njegov 
nižji del je podoben “onemu”. Na podlagi Skrbnika pa se bomo odločali, komu in čemu bomo 
posvetili čas in ljubezen, da bomo ohranili pozitivno samopodobo. Ta del vsebuje komponente 
“superega”.

Poleg nagonov in razuma pa smo ljudje duhovna bitja in iščemo smisel svojega bivanja na 
zemlji. Iskanja so individualna in prepuščena posamezniku, toda pot v globino naše psihe je 
skupna za vse. Stare kulture so razvile obrede, ki pomagajo duši na prehodih iz ene razvojne faze 
v drugo. Tudi legende so namenjene prepoznavanju novega teritorija med tranzicijo. Arhetipska 
psihologija nadaljuje našo zgodbo o junaku in govori o naslednjih štiri arhetipskih temeljih, ki so 
nam v pomoč pri raziskovanju nezavednega, kajti ravno v njem se skrivajo dragocenosti. 

 Iskalec [The Seeker] nosi v sebi vizijo boljšega in lepšega življenja, zato nas sili, da 
mnogokrat v življenju ocenimo trenutno situacijo in našo vlogo v njej. Hrepenenje po višji ravni 
bivanja je toliko močnejše, kolikor bolj se počutimo ujeti, osamljeni in odtujeni. Mnogokrat 
ga projiciramo na zunanje dobrine in verjamemo, da nam bodo drugačna služba, soseska ali 
partner zapolnili našo praznino. Toda hrepenenje je zadovoljeno šele, ko usmerimo pozornost v 
našo fragmentirano dušo in se zavemo, da se tu nahajajo odgovori na vprašanja o avtonomnosti 
in identiteti. To pa od nas zahteva pogum, da skočimo čez rob v neznano in se spoprimemo s 
svojimi notranjimi demoni.

Kadar se klicu vizije ne odzovemo, potisnemo Iskalca v senco. Od tu se manifestira kot 
zasvojenost z alkoholom ali drogami, kot obsedenost s pridobivanjem materialnih dobrin ali pa 
kot telesne in mentalne bolezni.

 Uničevalec [The Destroyer] je predhodnik spremembe, metamorfoze. Uničuje staro in s tem 
naredi prostor novemu. Pri tem pa ne gre negirati bolečine in strahu, ki ju uničevanje povzroči. 
Ego se trdno oklepa svoje identitete in izguba boli, še posebej ker nam nakaže, da življenje 
še zdaleč ni pod našo kontrolo. Občutek nemoči nas lahko popolnoma paralizira, lahko pa se 
prepustimo izkušnji in sprejmemo novo realnost kot potrebno za celosten razvoj.

Racionalni nivo razumevanja je nezadosten za sprejetje bolečih izgub. Življenje nosi v sebi 
skrivnosti, ki jih še zdaleč ne razumemo. Vemo pa, da smrti sledi ponovno rojstvo, da je smrt 
gosenice potrebna, da se iz nje razvije metulj.

 Ljubimec [The Lover] se v svoji arhetipski osnovi pojavi v vseh odnosih, ki nam nekaj 
pomenijo – med otrokom in materjo, med prijatelji, v partnerskem odnosu, v odnosu učitelja in 
študenta ... To je energija Erosa, ki zahteva trdno in zdravo strukturo ega, da začetno blaženost 
konkretizira in jo prizemlji z dejanji. Kaže se lahko tudi v našem odnosu do dela, hobijev ali 
življenjskih principov, ki jih strastno negujemo. Zavedanje arhetipske ljubezni nam daje notranjo 
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moč, to pa pripomore k boljšim odnosom.
Tako kot vsak drug arhetip tudi Ljubimec vsebuje senco. Nepriznavanje energije Erosa se 

kaže v izkrivljenem seksualnem udejstvovanju, kot so pedofilija, incest, posilstvo. Kaže se v 
bolestni ljubosumnosti, promiskuiteti, pornografiji ali puritanstvu. V zahodni kulturi je ravno 
senca Erosa grozljivo na pohodu in močno obsojana.

 Ustvarjalec [The Creator]. Če nam nekdo reče, da smo aktivni soustvarjalci svojega 
življenja, bi ga zgroženo pogledali in vprašali, kdo bi si želel ustvariti toliko kaosa, negotovosti 
in bolečine v svojem življenju? In vendar je arhetipska osnova Ustvarjalca aktivna v globini 
naše duše in nas postavlja v situacije, skozi katere lahko zorimo in si kalimo pristnost identitete. 
Kadar smo pripravljeni prevzeti odgovornost za soustvarjanje, je pomembno, da imamo v mislih 
zdravo in pozitivno vizijo prihodnosti. Temeljiti mora na realnosti naših duševnih kvalitet in na 
realnosti zunanjih faktorjev, sicer zlorabimo imaginacijo za sanjarjenje in umik iz realnosti. 

Kadar se Ustvarjalca ne zavedamo, se počutimo žrtve okoliščin in krivimo zunanje dejavnike 
za nesrečne situacije, v katerih se znajdemo. Omejujemo si tudi možnost izbire in odgovornost 
prelagamo na druge. Včasih pa postanemo deloholiki ali obsedeno kreiramo grde in neproduktivne 
stvari.

Kot vidimo, so vizije, smrt, ljubezen in ustvarjalnost domena duše in ne ega. Vemo pa tudi, 
da je duša sama nezadostna, ustvarjala bi, dokler telo ne omaga in zboli. Zato potrebuje zdrav 
ego, ki bo poskrbel za zdravje, pogoje ustvarjanja, finance ... Arhetipska psihologija primerja 
integracijo ega in duše s plesom. Pearson (1991: 175) pravi: “Brez močnega in zdravega telesa, 
plesalec ne more dobro plesati. Vendar je ples najboljši takrat, kadar ni plesalec tisti, ki pleše 
ples, ampak kadar ples pleše njega. Ples (ali duša) plesalca prevzame, toda telo (ali ego) ima 
maksimalno razvito veščino plesanja, zato ni nevarnosti, da bi se spotaknilo ali izčrpalo.”

Če se vrnemo nazaj k našemu popotniku, ki je odrasel in se odpravil na pot iskanja, da si 
utrdi identiteto ega z novimi spoznanji o vsebinah svoje psihe, potem je njegov naslednji korak 
vrnitev domov. Ker je notranje spremenjen, se to odraža v njegovem mišljenju, čustvovanju in 
v interakciji z okoljem. Zaveda se celostnosti, čeravno trenutne, in povezanosti s kozmosom. 
Zavestno uporablja različne funkcije svoje psihe, s katerimi vnaša pozitivne spremembe v okolje. 
Naslednje štiri arhetipske osnove so različni aspekti integrirane psihe in nas, vsaka na svoj način, 
povežejo z numinoznim.

 Vladar [The Ruler] simbolizira celostnost in to mu daje moč. Kadar jo uporablja modro, 
bo v kraljestvu vladala harmonija, red in izobilje. V naši psihi bodo imeli vsi notranji glasovi 
možnost, da se izrazijo in da jih bo modri Vladar slišal in razmislil o njihovem mnenju. Moder 
Vladar se zaveda odgovornosti, ki mu jo moč daje. Sama po sebi je moč nevtralna energija in od 
nas samih je odvisno, kam jo bomo usmerili. Moč torej pomeni odgovornost.

Šibek Vladar ne zmore uravnovesiti konfliktov in različnih mnenj. Svojo (ne)moč pokaže na 
tiranski način in zatre manj zaželene aspekte v senco. Kontrolira. V najslabšem primeru povzroči 
duševni razkol in bolezen.

 Čarovnik [The Magician] je glavni agent pri regeneraciji in obnovi psihične moči. Zaveda 
se simbiotične povezave notranjega in zunanjega sveta, ki zanj delujeta sinhronizirano. Preko 
Čarovnika v nas se učimo o človekovi povezanosti z naravo in kozmosom. Oblike učenja pa 
so molitev, meditacija, aktivna imaginacija, vizualizacija, delo s sanjami in izvajanje obredov. 
Globalno razumevanje mu omogoča poimenovanje stvari in dogodkov tako, da nam nakaže nove 
možnosti in nam dá novo energijo. Čarovnik v nas se trudi ozavestiti senco in jo uporabiti v 
namene pozitivne transformacije.

Kadar se svojega Čarovnika ne zavedamo, bomo uporabljali njegovo energijo v škodljive 
namene. Privoščljivi bomo in bomo fantazirali, kako se bodo slabe stvari dogajale drugim, svoja 
dejanja bomo obarvali z lastnim dobičkarstvom, izrekli bomo besede, ki bodo druge prizadele.

 Modrec [The Sage] si prizadeva spoznati eksistenčno resnico, ki presega razumevanje ega. 
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Najvišje razvit intelekt in najbolj čuteče srce prideta do točke spoznanja, da je njuno mišljenje 
in čutenje subjektivno pogojeno, torej relativno. Modrec gre preko subjektivnosti, njegovo 
razumevanje je brez želje po spreminjanju. V meditaciji je prisoten kot objektivni jaz, ki 
nenavezano opazuje naše misli in čustva in dovoli, da odlebdijo mimo. Sposoben je nadgraditi 
znanje z modrostjo.

Negativni aspekt Modreca pa je shizoidna duševna rana, kjer ne govorimo o nenavezanosti, 
ampak o čustvenem izklopu. Človek ni sposoben prevzeti obveznosti, pa naj bo to do dela, 
partnerja ali kaj preprostejšega, saj nima notranjega kazatelja, s katerim bi se prepričal, da je 
to prava stvar zanj. Ravno tako se kaže v poenostavljenem gledanju na svet, npr. znanstveno. 
Znanstvenik se počuti ogroženo, če mora izpustiti iz rok svoj način razumevanja sveta, zato 
realnost zreducira primerno svoji metodi. Tudi akademski svet je na žalost poln modrecev, ki 
izražajo svoj negativni aspekt in postajajo ciniki.

 Norček [The Fool] v nas izraža neokrnjeno veselje do življenja. V sebi nosi šaljivost, pestrost, 
zabavo, senzualnost, iskrivost, spontanost, vitalnost ..., s katerimi igrivo ignorira pravila in se 
norčuje iz postavljenih meja. Svet raziskuje z živim zanimanjem, radovednostjo ter kot otrok 
in nima nobene potrebe po manipuliranju. Na svoj norčavi način nas uči o večplastnosti našega 
zavedanja. Ko mislimo, da smo se dokopali do stabilne resnice, se z nami poigra in nakaže, da 
naj se ne jemljemo preveč resno. Všeč mu je, kadar se lahko sami sebi nasmejemo od srca.

Šaljivec pa ima tudi svojo temno plat, ki se ji ne gre smejati. Sebičen je in neodgovoren, 
malomaren, len, brezbrižen, zanikrn in okorel v svojih mislih in dejanjih. Senca se kaže tudi 
v požrešnosti, pohlepu in iztirjeni senzualnosti. Delno je odgovoren za projekcije in napačne 
informacije o realnem stanju. Je pač laže opaziti zavist pri drugem kot pri sebi.

Zgoraj opisani arhetipi še zdaleč niso edine psihološke osnove v človeškem življenju. Tudi 
če rečemo, da imajo kompleksi iz osebnega nezavednega arhetipske osnove – senca, persona, 
ego, anima in animus – ostaja slika nedokončana. Zato je zelo pomembno, da smo pozorni na vse 
podobe, objekte in situacije, ki izzovejo energične reakcije v naši psihi, in da jih povabimo “na 
razgovor”. To je globinski eksperiment, ki doprinese k razumevanju arhetipske podlage naših 
življenjskih izkušenj in s tem k bolj zavestnemu ravnanju. Če tega ni, potem lahko ponovimo 
poetovo spoznanje: “Imeli smo izkušnjo, a nismo dojeli njenega pomena” (Eliot, 1959: 39).

Najpomembnejši arhetip je Sebstvo 
Kot vidimo, je kolektivno nezavedno polno vsebin, ki se kažejo na univerzalni ravni kot 

vzorci vedénja v nekih določenih situacijah. Zelo so prepleteni med seboj in v nenehnem 
dinamičnem gibanju. In vendar imajo strukturo in red, za kar poskrbi arhetip celovitosti in 
notranje organizacije. Po Jungu ga imenujemo Sebstvo (Somers, 2002: 35). Njegova definicija 
ni jasna in ga večinoma razumemo na dva načina:

 kot center kolektivno nezavednega področja,
 kot totalnost celotne psihe, zavestnega in nezavednega dela, kot realno sta, vključno s poten

cialom, ki ga vsebujeta in ki nakazuje, kako bi lahko bila.
Edward Edinger (2004: 12) pravi: “Sebstvo predstavlja središče, ki urejuje in spaja celotno 

dušo enako, kakor je jaz središče zavestne osebnosti. Z drugimi besedami lahko rečemo, da je 
jaz središče subjektivne identitete, medtem ko je Sebstvo središče objektivne identitete. Sebstvo 
je zato vrhovna duševna avtoriteta, ki ji je jaz podrejen.”

Sebstvo torej vsebuje arhetipski potencial, iz katerega izhaja ego. Razvojne teorije nas učijo, 
da je v začetku mati tista, ki svojemu otroku zrcali Sebstvo in katerega ego se bo razvijal na podlagi 
tega odnosa. Težnja razvoja v prvi polovici življenja je navzven in v samostojnost – separacija 
in oblikovanje lastne identitete. V zrelih letih pa postane občutek odtujenosti močnejši in težnja 
druge polovice življenja je vračanje nazaj k Sebstvu. Sebstvo zahteva rekognicijo in integracijo. 
Seveda se ga lahko v vsakem trenutku zavedamo le en majhen del, a verjetno je to dovolj za 
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občutek smiselno prehojenega življenja. To so osnovne predpostavke procesa individuacije.
Nekateri psihoanalitiki (Newman, Edinger) ga imenujejo tudi izvor življenja ali kar Bog. 

Vendar Jung izrecno poudarja, da Sebstvo ni religiozna hipoteza, ampak empirični koncept. 
Poudarja, da Sebstvo ni dobrovoljna bit, ki skrbi le za človekovo srečo. Je tudi demon, negativni 
aspekt božanstva, ki pritiska na človekovo zavest in ji prepušča odgovornost za moralne odločitve. 
Kadar religija vztrajno negira negativni aspekt božanstva in ga izloči iz celotne podobe Boga, 
povzroči razcep v človekovi psihi in s tem veliko škode. Mogoče ravno od tu izvira kronično 
pomanjkanje smisla življenja v zahodni družbi in obilica psihosomatskih bolezni.

Simboli Sebstva so mnogoteri, a ponavadi vsebujejo kvadrat in krog (alkemični izraz squaring 
the circle), včasih tudi trikotnik, križ in ostale like s centrom. Jung jih imenuje mandale (Storr, 
1983: 230). Struktura mandale je nato napolnjena s podobami, predmeti in z znaki, ki posamezniku 
nekaj pomenijo in predstavljajo poskus vnašanja reda v njegovo razcepljeno notranjost. Njihova 
glavna značilnost je, da vsebujejo numinozno, tisto neopisljivo, neubesedljivo kvaliteto, ki se jo 
lahko začuti v stiku z božanstvom in pusti v nas globok vtis. Izražajo celostnost in vseobsegajočo 
povezanost tako znotraj človekove psihe kot v kozmosu samem.

Poznavanje arhetipov za psihoterapevtske namene
Poznavanje arhetipov za psihoterapevtske namene je zelo pomembno. V sebi nosijo namreč 

pričakovanje, da bodo njihove komponente zadovoljivo izpolnjene. Pri tem je najpomembnejše 
zgodnje obdobje, v katerem mora okolje (starši) poskrbeti za naravne arhetipske potrebe po 
povezanosti, prazaupanju in zdravem razvoju ega. Za aktivacijo arhetipa v otrokovi psihi sta 
pomembna tako pravi čas kot tudi nivo in kakovost starševe prisotnosti.

Kadar arhetipsko pričakovanje ni izpolnjeno, govorimo o frustraciji arhetipske namere 
[frustration of archetypal intent] (Stevens, 1982: 111). Najpogostejši primeri pomanjkljive vzgo
je, ki povzročajo frustracijo, so naslednji:

 eden ali oba starša otroka zapustita ali ga pošljeta v inštitucijo;
 eden ali oba starša se ne odzoveta na otrokovo pozornost vzbujajoče vedénje ali otroka celo 

aktivno zavračata;
 starša otroku grozita, da ga bosta zapustila ali se ubila, če ne bo poslušen; 
 starša otroku vzbujata občutke krivde ali mu naprtita odgovornost za bolezen ali smrt v 

družini;
 anksioznost starša (ponavadi matere), s katero se nalepi na otroka in zahteva, da otrok skrbi 

za njun odnos.
V takšnih pogojih se arhetip ne more aktivirati in psihoterapevt se zaveda, da je arhetipski 

potencial ostal v senci in da si bo v nadaljnjem življenju iskal realizacijo drugje. Tako se pri 
svojem delu mnogokrat srečamo s pacienti, ki osnujejo svoj partnerski odnos na podlagi frustracije 
arhetipske namere. Izberejo si partnerja, s katerim lahko podoživijo psihično situacijo iz otroštva, 
vsakič na novo v upanju, da bo arhetipsko pričakovanje tokrat zadovoljeno. Kar pa seveda nikoli 
ni. V takšnem primeru je naša primarna naloga pomagati pacientu ozavestiti njegova arhetipska 
pričakovanja. Pri tem si lahko pomagamo s skico, na kateri zapišemo arhetipske osnove, ki bi 
morale biti aktivirane v nekem časovnem obdobju, poleg njih pa označimo konkretne dogodke 
v pacientovem življenju, ki so povzročili frustracije. Tako lahko človek vidi, kje so njegovi 
razvojni primanjkljaji. Hkrati pa se zavedamo, da je človekova psiha samoregulativni sistem, ki 
ima v sebi vse elemente zdravljenja, in predpostavljamo, da je vir zdravljenja ravno v psihični 
rani, ki jo je frustracija povzročila.

Zaključek
Bolj kot kdaj koli prej imamo v današnjem času možnost, da se posvetimo kolektivno 

nezavednemu področju, njegovim vsebinam in funkciji, ki jo ima v življenju posameznika. Tako 
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si zadovoljujemo težjo po celostnosti, ki je človeku inherentna. To pomeni, da se podamo v proces 
iskanja svojih psiholoških globin, v katerih najdemo dragocenosti, ki so za nas individualnega 
pomena. To je proces utrjevanja duhovnih temeljev, na katerih gradimo svoje vsakodnevne 
obveznosti in odnose s soljudmi. Na tej ravni spoznamo, da smo medsebojno globoko povezani 
in čeravno karakterno različni, izhajamo iz istih arhetipskih osnov. Poznavanje kolektivnih 
vsebin nam je v pomoč tudi pri psihoterapevtskem delu. □
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Understanding the Phenomenon of Suicide in the 
Shadow of Traumatic Life Experiences
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Abstract: During the last few years, there has been an increase in the number of international publications 
connecting traumatic life events with suicide. Even more and more studies have confirmed a statistically 
relevant relationship between actual or childhood trauma and self – destructive behavior. Adolescent sui
cide research has reported a strong correlation between abuse during childhood and suicidal tendencies dur
ing adolescence. — Surprisingly, it seems that general clinical and suicidological data have not succeeded 
in clarifying the interplay between trauma and suicide. — The authors intend to describe the trauma–related 
suicide process, which lead to the development of negative self representations and consequent painful feel
ings as well as the possible neurobiological correlation between the two phenomenon. It will be interesting 
also to discuss the place and role of unbearable psychological pain in the development of a “goal directed 
process,” leading to suicide.

Razumevanje samomora v zrcalu travmatskih življenjskih dogodkov 
Ključne besede: samomor, travma, negativne reprezentacije o selfu, duševna bolečina, desna hemisfera, 
nevrobiologija

Povzetek: V zadnjih letih se je povečalo število tistih mednarodnih publikacij, ki povezujejo travma tske 
življenjske dogodke s samomorom. Čedalje več raziskav povezuje statistično pomembno povezavo med 
samouničevalnim obnašanjem in aktualno travmo oz. travmo v času otroštva. Raziskave o mladostniškem 
samomoru poročajo o močni povezavi med zlorabo v času otroštva in samomorilnostjo v času adolescence. 
— Avtorja opišeta samomorilni process, ki vodi k razvoju negativnih predstav o sebi in posledičnih bolečih 
občutkih, kot tudi do morebitnih nevrobioloških povezav med pojavoma. — Razprava bo tekla tudi o vlogi 
in mestu neobvladljive duševne bolečine v razvoju ciljno usmerjenega procesa, ki vodi v samomor.

Introduction

In 1895, in coauthorship with Josef Breuer, Sigmund Freud published an article, entitled Stud-
ies on Hysteria, which presumed an etiological relationship between early sexual trauma and 

hysteria. Breuer J. Freud S. (2000) Only a few years later, in his presentation of the Dora case 
history, Freud revised the theory and declared that “hysterical symptoms are the expression of 
their (the patient’s) most secret and repressed wishes …” Freud S. (1977) Representatives of 
feminist psychology, such as Judith Herman Herman J. (1992), assert that the Freudian turn in 
analytical interpretation of hysteria crucially influenced the professional rejection of relevance 
of sexual trauma during the Twentieth Century.

The influence of Freudian interpretation on trauma and the influence of a broader sociocul
tural context could also be detected in the development of psychologybased suicidology during 
the Sixties and Seventies, which overlooked the relationship between suicide and psychological 
trauma. But even if the negligent psychoanalytic approach to the question of psychological trau
ma represents an important element, it seems very simplistic to blame only one variable for the 
shortcomings of suicidology theory. It is the opinion of the authors that is it also the methodology 
used by the early suicidologists which contributed to the development of this theory.
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In 1957, Shneidman and Farberow (1957) introduced the method of retrograde psychological 
autopsy. They expected to disclose the facts and motives which lead to the suicide of a particular 
individual. Among other sources of information, Shneidman and Farberow exposed the scien
tific relevance of suicide notes. They expressed their enthusiasm that “such notes, read in any 
quantity, strike the reader with the richness of the material for clues to the affect, conflicts, and 
motivations of the suicidal person.

After two decades of suicide research, which led to a paradigm change in suicidology, Shnei
dman confessed in an article, entitled “Suicide Notes Reconsidered” (1973), that suicide notes 
do not contain any relevant information regarding the causes, leading to suicide. He declared, 
that suicide notes research “have not produced those new insights and information which that 
amount of focus and effort would have [led] us legitimately to expect.”

According to Shneidman the reason for the failure of scientific suicide note research is “that 
suicide notes, written at perhaps the most dramatic moment of person’s life, are surprinsingly 
commonplace, banal, even sometimes poignantly pedestrian and dull.” At first glimpse it seems 
that the methodology used by Shneidman, Farberow and other researchers of their time was not 
appropriate to detect and confirm the correlation between traumatic life events and suicide.

Two decades later, the authors performed transculturally and linguisticallyoriented suicide 
note studies (Oravecz 1999; 2001). After the evaluation of the collected data, it became obvious, 
that suicide notes do not contain any relevant information regarding traumatic life events in cor
relation with the suicide act.

Because the structure and content of suicide notes written in Slovene, Hungarian and English 
language show many similarities with the farewell letters of Slovene patriots, executed during 
the Second World War, the authors concluded, that one of the possible explanation of the lack of 
trauma related information is not the irrelevance of such events, but the nature of suicide notes 
and farewell letters, which usually do not contain relevant personal narratives. Even if they have 
been narratively constructed, they almost never uncover “early” events in the life of the suicidal 
individual. It seems that the presuicidal cognition of a person does not seek (or allow) to com
municate any traumarelated information.

A study, performed by the authors in an attempt to identify social representations of students 
regarding suicide (Oravecz and Czigler, 2004), showed that possible traumatic experiences of 
suicidal individuals have not been perceived by nonsuicidal members of the community as facts 
influencing (or leading to) suicide.

Although the Internet enables the construction of artificial, socalled virtual identities, this 
environment supports more or less safe traumarelated confessions by hiding the real identity of 
the person making a confession. The authors gathered information from the archived material of 
a “pro choice” oriented, suicide related newsgroup (alt.suicide.holiday) which suggest that such 
a suiciderelated discourse does not contain personal, traumarelated narratives connectable to 
suicide related thoughts of individuals at risk. (Oravecz and Moore, 2004) The research results, 
noted above well reflect the lack of traumarelated information in sources wich are in the scope 
of suicidological research.

In contrary to suicidology, contemporary psychotraumatological research, oriented mainly 
toward quantitative studies, successfully confirmed a tight correlation between selfdestructive 
behavior and traumatic life events, such as childhood sexual and physical abuse, torture, mal
treatment, etc.

In 2001, Dube et al published, that “a powerful graded relationship exists between adverse 
childhood experiences and risk of attempted suicide throughout the lifespan. Alcoholism, de-
pressed affect, and illicit drug use, which are strongly associated with such experiences, appear 
to partially mediate this relationship.” Also Ullman, Brecklin & Leanne (2002) reported, that 
„women with histories of sexual assault in both childhood and adulthood reported significantly 
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greater odds of lifetime suicide attempts. „Read et al (2001) made a step forward by suggesting 
that „current suicidality was predicted better by child sexual abuse (experienced on average 20 
years previously) than by a current diagnosis of depression.”

A study, published by Blaauw et al (2002) confirmed the correlation between abuse and 
maltreatment and suicide for the population of male inmates. As they report, „suicidal inmates 
reported more episodes of sexual abuse, physical maltreatment, emotional maltreatment, 
abandonment, and suicide attempts by significant others”. Brodsky et al (2001) pointed at a 
correlation between traumatic life events, suicidality and impulsivity. They claim that „subjects 
who reported an abuse history were more likely to have made a suicide attempt and had 
significantly higher impulsivity and aggression scores than those who did not report an abuse 
history.” Gladstone et al. (2004) confirmed “childhood sexual abuse as an important risk factor 
to identify in women with depression.” It is their opinion that “the home environment of those 
with a history of childhood sexual abuse was rated as more emotionally and physically abusive 
and as having more parental conflict.”

These results show that a correlation between traumatic life events and suicide is incontest
able, even “subjects reporting a history of sexual assault were more likely to be female, younger, 
and to report higher rates of lifetime suicide attempt and posttraumatic stress symptoms.” (Dav
idson, et al 1996). A metaanalysis of 37 articles written on trauma and suicide between 1985 
and 2002 (database of David Baldwin attainable at http://www.traumapages.com/) performed 
by the authors show, that the majority of articles (21 of them) confirm a positive correlation be
tween suicide and traumatic events during the life span both in male and female. These research 
findings point to an obvious inconsistency of suicidological and psychotraumatological data and 
theoretical concepts.

The authors question the avoidant attitude of suicidologists regarding the unambiguous re
search data, presented by psychotraumatology during the last decade, and wonder if it is due 
to more than one reason. It appears that, in light of the new psychotraumatology  related data, 
suicidology needs to reevaluate its theoretical concepts developed during many decades. How
ever, an accentuation of the abuse history as a “main reason” responsible for the suicide may 
represent a danger of simplification and reductionism, as has happened many times in the history 
of social and human sciences.

The authors are of the opinion that a better understanding of the correlation between suicide 
and traumatic life events definitely depends on the successful conceptualization of underlying 
psychological, cognitive and neurobiological processes.

The first and most important question in uncovering the correlation of suicide and traumatic 
life events is whether every trauma – producing life event contributes to an increasing risk of 
suicide? The metaanalysis of 37 articles published between 1985 and 2002 (database of David 
Baldwin) show, that eleven publications did not differentiate between childhood trauma history 
and adult trauma inducing life events. Many of the authors used research instruments, appropri
ate to measure the presence of PTSD and related symptomatology in correlation with suicide 
risk.

It is the opinion of the authors that the use of such methodology does not exclude the pres
ence and role of childhood trauma as an etiological factor contributing to the development of 
PTSD and a consequent suicidal life carrier. Almost half of the evaluated articles, 17 of them, 
undoubtedly support the thesis, that abuse and maltreatment during the childhood represent a 
“hard” descriptor of later suicide risk in both sexes. Only three articles described exclusive sui
cidogenic role of trauma – inducing events during the adult life span.

According to the above presented research outcomes, it seems, that suicide generally corre
lates with the longterm effect of childhood abuse, violence and neglect. The idea that trauma af
fects the individual and manifests a life long process of identity transformation tightly correlates 
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with the concepts, introducing suicide as the final event of a process, which lasts for months, 
years and even decades.

The scientific tradition of the “processional nature” of suicide started in the 1960s. In 1961, 
Farberow and Shneidman (1961) described the phenomenon of “cry for help” which presup
poses the existence of a suicide process present before the suicide act. A few years later Erwin 
Ringel (1969) described the presuicidal syndrome. He suggests that a suicidal person must 
- come to the conclusion that there is no solution to the problem except suicide, then 
- blame himself or herself for the situation, and 
- experience suicidal fantasies and mentally play out the suicidal act.

In the 1980s Firestone made an important step forward by describing the entity of “inner 
voice,” as “internalized negative thought processes” and their consequences, the “negative self 
representations,” which underlie suicidal manifestations. (Firestone, 1988) According to the 
therapeutic experiences of the authors, the concept of negative self representations represent a 
well defined link between the past (childhood) experiences and the development of the suicide 
process, and it is an appropriate model for the understanding of the influence of trauma on self 
destructiveness of an individual. 

To understand the phenomenon of negative self representations, it seems necessary to turn to 
Sándor Ferenczi, (1955) who was one of the early proponents of psychoanalysis, who described 
the process of “identification with the aggressor.” He wrote: “The weak and undeveloped per-
sonality reacts to sudden unpleasure not by defense, but by anxiety-ridden identification and by 
introjection of the menacing person or aggressor,” and “when the child recovers from such an 
attack, he feels enormously confused, in fact, split-innocent and culpable at the same time and 
his confidence in the testimony of his own senses is broken” (Ferenczi, 1955)

Three decades later, Anna Freud (1966) mentioned: “By impersonating the aggressor, as-
suming his attributes or imitating his aggression, the child transforms himself from the person 
threatened into the person who makes the threat.”

Firestone, a leading proponent of Voice Therapy (1988) found that the “voice represents 
the language of the defensive process. It may be defined as an organized system of internalized 
thoughts and associated affects alien or hostile to a person’s self-interest.” He refers to“ the 
system of thoughts that defines the defensive function of the personality as the voice process, 
because all people are involved in an internal dialogue… negative events, rejection, or hurt feel-
ings are not nearly as harmful as what we tell ourselves about them.” According to Firestone, 
“internalized thoughts are experienced in the form of emotionally loaded statements about the 
self as though another persona were talking to us.“

Today it seems plausible that the impact of traumatic life events do not impair only the 
psychic structure but also the underlying neurobiological processes and even the neuroana
tomic (brain) structures. There is now agreement that repetitive, sustained emotional abuse is at 
the core of childhood trauma (O’Hagan, 1995) and that maltreatment or neglect compromises 
cognitive and emotional development (Trickett and McBrideChang, 1995). Perry et al (1995) 
confirmed that “childhood trauma has profound impact on the emotional, behavioral, cognitive, 
social and physical functioning of children.” It is their opinion that “traumatic experiences in 
childhood increase the risk of developing a variety of neuropsychiatric symptoms in adolescence 
and adulthood.”

Because early abuse negatively impacts the developing brain of infants it has enduring ef
fects. There is extensive evidence that trauma in early life impairs the development of the ca
pacities of maintaining interpersonal relationships, coping with stressful stimuli, and regulating 
emotion. Due to neurodevelopmental theories, negative influence on child brain may have:

1) lack of sensory experience during critical periods or, more commonly,
2) atypical or abnormal patterns of neuronal activation due to extremes of experience (e.g., 
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child maltreatment). 
3) Perry et al (1995) suggest that two major neuronal response patterns are important for the 

traumatized child: the hyperarousal continuum and the dissociative continuum. The first is more 
specific for males, the second is more often observed in children and female individuals, as the 
expression of “freeze” or “surrender” coping strategy.

A few years later, Shore (2001) presented a coherent theory on the “effects of a secure attach
ment relationship on right brain development, affect regulation, and infant mental health.“

Freud observed in his last work (1964) that trauma in early life affects all vulnerable humans 
because “the ego...is feeble, immature and incapable of resistance.” According to the recent 
concepts of developmental neurobiology, this dictum translates to the principle that the infant’s 
immature brain is in a state of rapid development, and is therefore exquisitely vulnerable to early 
adverse experiences, including adverse social experiences.

Shore (2001) “integrated current interdisciplinary data from attachment studies on dyadic 
affective communications, neuroscience on the early developing right brain, psychophysiology 
on stress systems, and psychiatry on psycho-pathogenesis in order to provide a deeper under-
standing of the psycho-neuro-biological mechanisms that underlie infant mental health.”

It is plausible that positive attachment relations between the infant and the primary caregiver 
are responsible for the brain development and differentiation of the child as well as the caregiver 
during the first years of the child’s neurobiological development. In the case of the attachment 
relationship being optimal, the primary caregiver of the securely attached infant affords emo
tional access to the child and responds appropriately and promptly to his or her positive and 
negative states.

Conversely, “the abusive caregiver (mainly the mother) not only shows less play with her 
infant, she also induces traumatic states of enduring negative affect. Because her attachment 
is weak, she provides little protection against other potential abusers of the infant, such as the 
father. This caregiver is inaccessible and reacts to her infant’s expressions of emotions and stress 
inappropriately and/or rejectingly, and shows minimal or unpredictable participation in the var-
ious types of arousal regulating processes.” (Schore, 2001)

Generally, brain development is characterized by 1) sequential development and ‘sensitivity’ 
(from the brainstem to the cortex) and 2) ‘usedependent’ organization of these various brain 
areas. The brain plasticity decreases according to the level of development. Once an area of the 
brain is organized, it is much less responsive to the environment  it is less plastic. Due to the 
higher level of neuroplasticity during childhood, the effect of trauma is much more devastating 
in children than in adults.

According to the relevant neurobiological data it seems that right hemisphere plays an im
portant role in understanding the consequences of early relational trauma on brain development 
and self functioning. The right prefrontal cortex is critical to the processing and regulation of 
self functions. During the first two years of brain development, a negative attachment relation 
and the consequent interactive traumatic stress induce not only heightened negative affect, but 
chaotic biochemical alterations that produce a developmentally immature, structurally defective 
right brain.

Severe developmental impairments of the right brain are manifest in inefficient and vulner
able coping mechanisms, and they occur in the attachment pathology of disorganized children. 
An impairment of the right brain is thus central to the disordered mindbody functions that are 
found in children and adults who continue to experience the relational trauma of their infancy.

A few years ago Weinberg (2000) described the connection between right hemisphere defi
ciency and suicide. According to relevant neurobiological data, the function of the right brain is 
parallel processing of many elements of information as a single whole, so it is involved in forma
tion of polysemantic context. Contrary to the function of the left hemisphere, which performs 
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formal, causality – seeking cognition, right hemispheric thinking tends to form an integral, but 
ambiguous context. The cognitive style, represented by the right hemisphere is not causality 
seeking, but dialectical, determined by the interconnections between the elements of the reality. 

Right hemisphere plays an important role in “social intelligence,” in the sense of developing 
understanding of intentional (social) relations as well as emotional regulation.The ability to form 
polysemantic context makes possible perception of spatial information, pain, and representation 
of self and body – image.

Severe trauma may lead to unmanaged negative affects that result in elevated corticosteroid 
release. The stress induced neurobiological changes lead to structural and functional alterations 
in the right brain. It is the opinion of Weinberg (2000) that mental pain may represent one of the 
causes leading to the “collapse” of the right brain. Of course, traumatization of the brain struc
tures during early childhood may contribute to the increased neurobiological vulnerability.

Turning one’s attention toward the sociocultural impact on brain development and selfde
structiveness, it seems that the content of a particular culture plays an important role in construct
ing an actual social reality, which influences all segments of the society, community or a family. 
It seems plausible, that sociocultural descriptors influence the childbearing practices, attach
ment relations, social coherence and even the self representations of the particular individuals. 
It seems that, if they live in a confused, irrational and less structured community or society, they 
have more chances to develop and transfer less adaptive manifestations to their offspring. Such 
sociocultural environment contributes also to the increase of incapacitating stressful events, 
which undermine the neurobiological status of a certain individual, especially the more sophis
ticated right brain functions.

The impaired right hemisphere function reflects in “decreased ability to form polysemantic 
context. This difficulty affects personal experience of suicidal persons, their cognitive style, body 
and pain perception, contributes to disintegrated self-perception, and to inability to regulate 
one’s affect.” (Weinberg, 2000)

Other authors (Henry, 1997) stated, “that right hemispheric damaged children lose critical 
social skills, and in adults the related sense of familiarity critical for bonding is lost. Such losses 
of social sensibilities may account for the lack of empathy and difficulties with bonding found in 
sociopathy and borderline personality: conditions now believed to result from repeated psycho-
logical trauma during development.”

Due to the right hemisphere collapse, a coherent system of relevant selfrepresentation dis
integrates. Such individuals shift to egocentric frame of reference. At the same time also the 
intentional abilities regress to a less sophisticated level, preferring projective identification to 
deal with dangerous emotional influences from the environment. According to the presented 
neurobiologic concepts, it becomes clear that traumarelated experiences of various kinds may 
represent the key moments of the development of a self – destructive process.

On one hand, traumarelated experiences during the childhood may damage the achieve
ments of normal cognitive and emotional development or deepen the woundedness caused by 
insecure or disorganized attachment experiences. The nature of the traumatogenic event, the 
relationship between the victim and the perpetrator and also the duration (and/or the repetition) 
of the abuse seems to play an important role regarding the consequence of trauma related events. 
Gergely et al (2001) asserts that borderline personality disorder is due to “seriously distorted, 
dysfunctional development of the normal human capacity to mentalize in intimate relationships: 
or, in other words, that BPD can be considered to be a core dysfunction of our naive theory of 
mind.” As one of the main „symptoms” of the borderline personality disorder, he described „vul-
nerability to trauma, serious difficulties in maintaining intimate attachment relations, proneness 
to provoke abandonment, and consequent suicidality.” On the other hand, serious traumatic life 
events during the adult life span may cause right hemisphere dysfunction, which affect the self 
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representations of an individual in the sense of disintegration.
The combination of traumarelated experiences during childhood and retraumatization dur

ing adulthood undoubtedly increase the risk of selfdestructiveness and the likelihood of a sui
cide carrier.

According to the Weinberg’s interpretation, “…when painful injury cannot be contained, 
processed or worked through, the right hemisphere collapses, which leads to catastrophic disin-
tegration of self-representations” (Weinberg, 2000), and the consequence of such disintegration 
is an unbearable feeling of psychological pain. Therefore, neurobiological data well support the 
thesis, presented by Shneidman (1993), who wrote in his article Suicide as Psychache: “Nearing 
the end of my career in suicidology, I think I can now say what has been on my mind in as few as 
five words: Suicide is caused by psychache.”Suicide occurs when mental pain is deemed by the 
person to be unbearable.

According to Israel Orbach (2001), mental pain has many different aspects and the appear
ance of mental pain reflects some traumatic life events, such as:

– loss and separateness,
– the experience of emptiness, or
– »an awareness of a disruption in the person’s tendency toward maintaining a sense of 

wholeness and social unity.« (Bakan, 1968).
Other authors pointed out, that mental pain is in essence due to the perception of a negative 

change in the self. Orbach (2001) formulated a definition based on Styron’s literal description 
of personal experiences on mental pain: “Mental pain is the experience of inner torture, pertur-
bation, and surfeit of negative emotion brought about by an inner estranged and hostile force, 
which destroys the unity of the self and the mind.”

It is the opinion of the authors that the concept of mental pain has a central role in understand
ing the interplay between trauma and suicide. Traumarelated processes undoubtedly contribute 
to the condition of “woundedness” of an individual at risk, enabling the development of mental 
pain, “which destroys the unity of the self and the mind.” As well, the activation of right hemi
sphere regulates the level of pain perception, so the right brain dysfunction usually leads to dis
torted, decreased pain perception. However, only in suicidal individuals is intense mental anguish 
associated with low sensitivity to bodily pain. Weinberg (2000) offers an explanation for the 
described phenomenon: during the suicide process, the feeling of mental pain is high. Due to the 
increasing deficiency of the right brain, it collapses. As a result, the perceived intensity of bodily 
pain decreases. As it has been noted above, high level of perceived mental anguish (psychache) 
plays an important role in the proliferation of the suicide process. Michel and Valach described 
that human actions, supposedly also those leading to suicide, “are motivated and accompanied 
by emotions. (Michel and Valach, 2001). It is the opinion of the authors that „psychache” may 
represent the fuel necessary to push the suicide process toward the final outcome.

According to the above presented theoretical concepts, it appears that the relationship be
tween suicide and trauma is a complex issue, which needs further research to develop a more 
efficient suicide preventive instrumentation. In any case, it seems that psychological trauma, 
especially in early childhood, always represents a high risk for suicide in later life. Due to the 
recognition of the role of trauma related risk of self destructiveness, many new questions about 
and opportunities for suicide prevention appear.

One of these is the question of sociocultural influence on the wellbeing of individuals living 
in a certain community or society. As it is well known, the impact of some, overwhelming social 
experiences, such as war, genocide and political terrorism, persists for decades or even centuries. 
They contribute to the presence of some “hard” determinants directly influencing the society, 
such as alcohol consumption, violence, sexuality, gender relations, etc.

All these elements influence the childbearing practices and attachment relations. During 
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“bad” times, intense stressful events work against secure relationships between the infant and 
the caregiver, spreading the neurobiological messages, which support the development of less 
humanized, aggressive or dissociative individuals, which may be able to fight, flee or to surren
der and survive.

Societies, which have been the »tidal area« of, repeated military and political violence during 
the last centuries, such as the central and east  European and Baltic countries with high suicide 
incidence, well support this hypothesis. The profound and frequent sociopolitical and the conse
quent sociocultural changes deeply correlate with the low level of social coherence, decreasing 
life expectancy, especially in the adult male population and increasing alcohol consumption, 
suicide rate and trauma sensitiveness.

It is the opinion of the authors, that frequency, intensity and multitude of traumatic experi
ences is a more important determinant of long term suicide incidence in a community and soci
ety than genetic background, as suggested by Voracek, Fisher and Marusic (2003). With to the 
above presented scientific theories, the newly conceptualized relationship between early trauma 
and selfdestructiveness opens some new pathways to general suicide prevention, which have 
been overlooked by suicidology. It seems that efficient suicide prevention necessarily includes 
efficient nationwide programs on general mental health development with a focus on the trauma 
– related work oriented to the general population as well as the groups, communities and indi
viduals at risk. □
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Maruša ZALETEL*
Uporaba dihanja v psihoterapiji

Ključne besede: dihanje, psihoterapija, faze dihanja, blokade dihanja, jogijske dihalne vaje

Povzetek: Dihanje je most med telesom in duševnostjo, torej vpliva tudi na naše mentalne procese in po
ču tje. Dihanje lahko v psihoterapiji uporabimo kot diagnostični pripomoček, saj ima vsaka faza dihanja 
svoj psihološki pomen. Poleg tega nam uglaševanje na klientovo dihanje omogoča boljše razumevanje nje
go vega doživljanja. Dihanje kot terapevtski pripomoček lahko uporabimo za obvladovanje anksiozne ali 
depresivne simptomatike ter kot tehniko za preusmerjanje pozornosti. Pravilno dihanje tudi spodbuja ozave
ščanje nezavednih vsebin, ki jih s pomočjo dihalnih blokad klient zadržuje. Izmenično dihanje skozi nosnici 
akti vi ra obe možganski hemisferi in tako lahko izboljša različne motnje npr. depresivnost. Pri slednji pa 
po ma ga jo tudi tehnike hiperventilacije. Pomembno pa je, da dihalnim vajam vedno sledi tudi verbalna 
pre de lava doživetega in integracija tega v vsakdanje življenje. Seveda pa te tehnike niso primerne za vse 
kli ente.

The use of breathing in psychotherapy
Key words: breathing, psychotherapy, breathing phases, breathing blockages, yogic breathing exercises

Abstract: Breathing is a bridge between the body and the psyche, which means that it effects our thinking 
and feeling processes. In psychotherapy we can use it as a diagnostic tool, because every breathing phase 
has its own psychological meaning. Attunement on the client’s breathing can also enable us to understand 
better, what the client is experiencing. Breathing as a therapeutic technique can be used for managing anx
ious or depressive symptoms or for redirecting the client’s attention. Furthermore, proper breathing releases 
emotional blockages held within the body and therefore enhances awareness of the client’s unconscious 
material. Alternate nostril breathing activates both hemispheres in the brain and can so improve different 
disorders like depression. By depression also techniques of hyperventilation can help. But it is important 
that all breathing exercises are followed by a verbal processing of the experience with the psychotherapist 
and by an integration of this material in daily life. Of course these techniques are not appropriate for all 
clients.

Uvod

Dihanje je proces, ki nas spremlja od rojstva do smrti, vendar ga pogosto spregledamo. Prva 
ve lika adaptacija novorojenčka na njegovo okolje je prvi vdih. Začetek dihanja transformira 

cir kula cijski sistem in prilagodi dojenčkovo fiziologijo novemu okolju. Nič ne vzburi bolj prvo
bi tnih preživetvenih instinktov kot občutek dušenja. Zato so potek dihanja, njegov ritem in 
spre mem be v njem povezane z najzgodnejšimi, najosnovnejšimi plastmi mentalnega življenja 
(Rama, Ballentine in Ajaya, 2004).

Dihanje je edina telesna funkcija, ki je lahko hkrati avtonomna in zavestna (Coulter, 2001: 67). 
Lahko ga torej regulira um ali telo. V tem smislu je dihanje posrednik med umom in telesom in 
lah ko vpliva na oba. Povezanost z duševnostjo nakazuje že sama beseda duša, duh, ki ima koren 
v besedi dih. Dihanje pa ni le vez med telesom in umom, ampak tudi direkten kanal izmenjave 
med osebo in okoljem. Z vdihom vase sprejmemo kisik in se s tem povežemo s širšim ekološkim 
si ste mom, ki povezuje rastline in živali v krog energijske izmenjave. Vendar če dih ne teče pro
sto, je izmenjava z okoljem omejena (Rama in dr., 2004). Dihanje torej celo življenje vpliva 
tudi na naše mentalne procese in počutje, tako da je lahko zelo uporabno v psihoterapiji. V na
da lje vanju si bomo pogledali, kako lahko dihanje v psihoterapiji uporabimo kot diagnostični in 
te ra pevtski pripomoček.
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Dihanje kot diagnostični pripomoček v psihoterapiji
Dihanje ima tako kot telo svoj jezik in ga zato lahko koristimo v psihoterapiji, da bolje razu me

mo klientovo doživljanje. Ima štiri osnovne faze. Vsak cikel vsebuje vdih, kratek premor, izdih 
in spet kratek premor. Pri vdihu vzamemo od sveta, kar potrebujemo in kar nam ta lahko ponudi. 
Pri zadrževanju dihanja po vdihu transformiramo to, kar smo dobili od sveta, tako da postane del 
nas. Pri izdihu damo svetu, kar več ne potrebujemo in kar želimo dati, pri zadrževanju dihanja po 
izdihu pa ostanemo povezani s sabo (Stummer, 2006). Te faze dihanja pa imajo tudi svoje sim bol
ne pomene. Vdih je povezan z rojstvom. Če ima oseba preveč poudarjen vdih, jo je lahko strah 
pred sproščanjem, smrtjo, zato moramo take kliente podpreti pri njihovem sproščanju, opuščanju 
stva ri. Preveč globok vdih pa lahko nakazuje tudi na to, da klient želi dobiti več od sveta, kot pa 
tre nu tno dobiva. Prekratek vdih lahko pomeni, da si človek ne upa vzeti od sveta, kar potrebuje. 
Iz dih je povezan s smrtjo, s tem, da se lahko ločimo od stvari. Ljudje s preveč poudarjenim izdi
hom imajo ponavadi težave z odraščanjem, ohranjanjem stvari zase. Prekratek izdih pa lahko 
ka že na to, da se oseba ne zna sprostiti (Stummer, 2006).

Če po vdihu ni premora, to lahko pomeni, da oseba ne zna transformirati stvari, ki jih dobi od 
okolja in da jih ne integrira vase, ampak jih takoj spet izloči. Pomanjkanje premora po izdihu naka
zuje na to, da človek vse da od sebe in da ni potem zmožen ostati v stiku s seboj. Ob izostanku 
pre mo rov tako po vdihu kot po izdihu pa lahko sklepamo, da mora biti oseba v življenju stalno 
v giba nju in da si ne vzame časa za sprostitev, za premor (Stummer, 2006). Sproščanje, jemanje, 
daja nje in zadrževanje v dihanju ponazarja tudi te procese na drugih področjih, npr. pri čustvih. 
Tako lahko npr. pri klientih, ki imajo težave z anksioznostjo, pogosto opazimo prekratek izdih in 
pre več poudarjen vdih, kar se ujema s tem, da se niso zmožni sprostiti. Pri depresivnih klientih 
pa lahko večkrat vidimo preveč poudarjen izdih, kar se sklada s tem, da težko ohranijo stvari 
zase, da se razdajajo za druge. Seveda bi bilo na tem področju potrebno še nadaljnje znanstveno 
razi sko vanje.

Obstaja tudi možnost, da je krog dihanja v redu, prisotne so vse faze, pojavijo pa se težave v 
pre ho dih med fazami. V terapiji torej lahko opazujemo več lastnosti dihanja, ki nakazujejo težave 
na psihi čnem nivoju: prisotnost faz dihanja, prehodi med fazami, hitrost dihanja, ritem dihanja 
(sun ko vit ali enakomeren), zadrževanje dihanja in tudi to, s katerim delom dihalnega sistema 
ose ba bolj diha. Iz tega lahko zvemo marsikaj o klientovih čustvenih, neverbalnih, nezavednih 
pro ce sih in jih upoštevamo pri terapiji. Ritem dihanja je eden najočitnejših fizičnih kazalcev 
ču stve nih in mentalnih dogajanj. Če je ritem sproščen in enakomeren, to kaže na sproščena in 
umir jena čustva, prekinitve dihanja pa se povezujejo s čustvenimi ali mentalnimi vzburjenji. Di
ha nje npr. postane hitro, kratko in močno pri jezi, plitvo in hitro pri anksioznosti, sopihajoče pri 
prese nečenju, ustavi pa se pri strahu. Pri olajšanju lahko zaznamo dolg izdih, pri žalosti je diha
nje neritmično in dušeče (lovimo sapo), pri depresivnosti pa lahko opazimo vzdihovanje in hro
pe nje (Rama in dr., 2004; Niranjananda Saraswati, 2004). Kadar v terapiji klient skuša zadržati 
dolo čeno čustvo ali spomin, ponavadi prekine dihanje. V taki situaciji je dostikrat koristno klie
nta spodbuditi k polnemu, pravilnemu dihanju, saj se bodo s tem sprostila blokirana čustva in 
spo mi ni. Nekoliko več o tem si bomo pogledali v naslednjem poglavju.

Da bi klienta še bolje razumeli, nam pomaga uglaševanje na klientovo dihanje. To pomeni, da 
sku šamo čim bolj ujeti hitrost, ritem in faze njegovega dihanja in tako lahko lažje zaznamo, ka ko 
se klient počuti. Hkrati pa lahko s tem uglaševanjem tudi spreminjamo klientovo dihanje, npr. ga 
skušamo postopno upočasniti, če želimo klienta pomiriti. To naredimo tako, da najprej ugla si mo 
svoje in klientovo dihanje, nato pa začnemo upočasnjevati svoje dihanje. Vendar seveda ta raz li
ka med našim in klientovim dihanjem ne sme biti prevelika, torej spreminjamo dihanje po maj
h nih korakih, saj nam drugače klient ne bo sledil in bo razvil lasten ritem dihanja. Dihanje med 
tera pevtom in klientom pa se dostikrat avtomatično uglasi, kar privede do močnega občutka med
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se bojne povezanosti, varnosti. Uglaševanje maminega in otrokovega dihanja je namreč ena od 
prvih oblik uglaševanja, ki ga lahko doživimo v svojem življenju in je zato povezana z globokimi 
ob ču tki varnosti v odnosu.

Terapevtska uporaba dihanja
Dihanje lahko na več načinov uporabimo kot terapevtski pripomoček. Enega od načinov sem 

ome nila že prej, in sicer da polno dihanje uporabimo za spodbuditev boljšega stika s čustvi in 
spo mini. Že Reich (1973; po Totton, 2002: 22), kot začetnik na telo usmerjene psihoterapije, je 
ugo tovil, da če imamo v odnosu z nekom boleča čustva, pogosto zadržimo ali omejimo svoje 
diha nje, da čustva potlačimo. Alternativna možnost zadrževanja dihanja je tudi, da se obrnemo 
stran ali zapremo oči. Če skušamo ostati istočasno odprti in v kontaktu navzven (s telesno držo, z 
očesnim kontaktom) in navznoter (z dihanjem), se hitro dotaknemo nezavednih vsebin. Ta inten
zi ven odnos z drugim človekom in s svojim dihanjem je zelo naporen tako za terapevta kot za 
klie nta, hkrati pa je ta polni zunanji in notranji kontakt cilj psihoterapije.

Če torej skušamo dihanju pustiti prosto pot, medtem ko ga zavestno opazujemo, zavestnost in 
spontanost začneta vplivati ena na drugo. Ponavadi se pojavi odpor, ki je skladen s potlačitvijo in 
se pokaže v dihanju. Ena najpogostejših blokad je zadrževanje diha in pritisk na trebušno pre po
no. V tem položaju se ne bo razvilo začetno čustvo, saj smo prekinili pretok energije skozi tele
sne organe. Če imajo prepovedi trajen značaj, ta trik prekinjanja občutkov postane trajen. Poleg 
tega se ta obrambna navada ustali in oseba zgubi kontrolo nad njo. Nastala blokada se lahko 
raz širi na vse občutke. Drugi način za zadrževanje čustev je, da dihanje postane zelo plitko in 
kra tko. V tem primeru se osebnost brani pred določenimi čustvi ali spomini s splošno redukcijo 
ener gije. Dihanje je lahko tudi nepravilno, npr. dihanje s prsnim košem, s slabim izdihom. Pri ta
kem dihanju oseba mobilizira veliko količino energije, vendar je zaradi zadrževanja izdiha uma
knje na sposobnost, da se čustvo doživi. Pri mnogih klientih se opaža tudi okornost prsnega koša, 
ki se pri dihanju niti ne premakne. To je pogosto pri moških, ki so v naši kulturi bolj prisiljeni 
za drže vati čustva. Najpogosteje uporabljena terapevtska tehnika v vseh zgoraj naštetih primerih 
je glo boko in pravilno dihanje. Posebna pozornost se namenja fazi izdiha in sproščanju trebuha 
(Berger, 1980). Po takem terapevtskem delu se ponavadi zadržano čustvo sprosti in blokada po
pu sti. Seveda je treba doživeto potem s klientom tudi verbalno predelati, drugače obstaja velika 
ne var nost, da se blokada ponovi.

Pri terapiji torej želimo vzpostaviti polnejše in bolj spontano dihanje. Vendar Reich (1973; 
po Totton, 2002: 23) meni, da naj tega ne bi dosegli s trudom, ampak tako, da postopno opustimo 
svo jo potrebo po zadrževanju določenih občutkov z omejitvijo dihanja. Pri sistematičnem delu z 
vse mi nivoji odpora pred spontanim dihanjem se terapevt in klient srečata s podobnimi temami o 
odno sih, ki nastanejo tudi z drugimi terapevtskimi tehnikami npr. prostimi asociacijami. V Reich
ovi terapiji dihanje igra podobno vlogo kot proste asociacije v analizi: zahteva, ki je nihče ne 
mo re popolnoma izpolniti, ki predstavlja ideal in je lahko izpolnjena šele takrat, ko je analiza že 
zaklju čena (Ferenczi, 1927; po Totton, 2002: 23). Reich je torej menil, da naj na dihanje med psi
ho terapijo ne bi namenoma vplivali in da je polno, pravilno dihanje pokazatelj učinkovitosti tera
pije. Vendar mislim, da je lahko zavestna sprememba dihanja prav tako koristna v psihoterapiji 
in nekatere primere za to bom navedla v nadaljevanju.

S pomočjo pravilnega dihanja lahko klientu pomagamo pri obvladovanju njegovih simpto
mov. Tak način uporabe je pogost v kognitivnovedenjski psihoterapiji (Adamčič Pavlović, 
2004). Kadar je simpatični živčni sistem vzburjen, npr. pri anksioznosti, napadu panike, straho
vih, stresu, se pojavijo določeni simptomi, kot so razbijanje srca, hitro dihanje, potenje ipd. 
Diha nje nam omogoča direkten dostop do ostalih avtonomnih funkcij, npr. bitja srca, tako da 
za ve stna upočasnitev dihanja spremeni tudi ostale avtonomne funkcije in s tem zmanjša ali celo 
od pra vi neprijetne simptome. Dihalne vaje lahko torej uporabimo pri klientih s paničnimi napadi 
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ali z drugimi anksioznimi težavami. Pomembno pa je, da klienta naučimo pravilnega dihanja. Pri 
takem dihanju je izdih daljši od vdiha. Vzrok temu je dihalna sinus aritmija (Coulter, 2001: 91). 
To je naravni refleks, ki sproži počasnejše bitje srca med izdihom. Če je torej izdih daljši kot vdih 
(po mo žnosti še enkrat daljši), prevladuje pri takem dihanju sproščujoč efekt. Zelo pomembno pri 
tem je, da klient diha trebušno oz. s prepono (pri vdihu se trebuh razširi, prepona se pomakne nav
zdol, pri izdihu se trebuh skrči, prepona se ponovno izboči), saj pretirano prsno dihanje ali para
doksalno dihanje (pri vdihu se trebuh povleče navznoter) stimulirata simpatični živčni si stem, 
kar lahko povzroča še dodatne telesne in psihične znake vzburjenosti (Coulter, 2001: 105).

Dihalne vaje lahko služijo tudi kot tehnike za preusmerjanje pozornosti, npr. pri pretirani 
po zor nosti na telesne simptome, pri obsesivnih mislih ipd. Poleg tega pa dajejo klientu občutek, 
da ima nadzor nad simptomi in s tem nad svojim življenjem, torej izboljšajo tudi njegovo samo
za vest. Enostavne vaje pravilnega dihanja sem uporabljala tudi s psihotičnimi pacienti (vaje sem 
z njimi izvajala izključno z odprtimi očmi, da lažje ohranijo stik z zunanjim svetom), da so pozor
nost lažje preusmerili iz neprijetnih halucinacij ali misli. Hkrati pa jih je tako pravilno dihanje 
tudi umi rilo, saj so bili zaradi motenj zaznav in mišljenja pogosto razburjeni in prestrašeni. Di ha
nje nam torej omogoča, da smo bolj prisotni v sedanjem trenutku, zato ga uporabljajo tudi v čuje
čno stnih meditacijah. Poleg tega preko dihanja lahko vzpostavimo boljši stik s svojim telesom, 
z notra njimi procesi, kar je pomembno pri psihosomatskih obolenjih. Z dihalnimi vajami so npr. 
izbolj šali tip A vedenja (velika želja po kontroli okolja, prizadevanje ljudi, da bi napravili več, 
kot zmorejo, nestrpnost, tekmovalnost ipd.), ki pogosto povzroča različne psihosomatske bo
lezni (Suzuki, Egami in Haruki, 2000).

Potem, ko klient obvlada svoje telesne simptome, pa se po mojem mnenju v psiho tera pi ji 
lah ko šele posvetimo iskanju globljih vzrokov za nastale težave (možne so tako ver bal ne kot 
tu di telesne tehnike). Če klient namreč ne zmore regulirati stopnje lastne vzburjenosti, bo tež ko 
prenašal povečano anksioznost in napetost ob odkrivanju nezavednih vsebin, ki so vzrok sim pto
mov. Možna posledica je, da pobegne iz terapije ali pa da se mu njegovi simptomi še poslabšajo. 
Delo z dihanjem je torej lahko predstopnja globlje psihoterapije.

V našem telesu obstaja naravna polariteta med levo in desno stranjo. Enako velja za dihanje. 
Ena nosnica je izmenično skoraj vedno bolj dejavna od druge, kar imenujemo nosni ciklus 
(ciklus se individualno izmenjuje na 25–150 minut). Če dobivamo več zraka skozi levo nosnico, 
potem smo v svoji pasivnejši, umirjeni fazi. Dokazano je bolj aktivna desna hemisfera možganov 
(Werntz, Bickford in ShannahoffKhalsa, 1987) in s tem je bolj aktiven ženski princip v nas, naša 
intu icija, čustva, holistično razmišljanje, parasimpatični živčni sistem. Če pa je aktivnejša desna 
nos ni ca, potem smo bolj dejavni, aktivirana je leva možganska hemisfera (Werntz in dr., 1987). 
Smo v svoji bolj aktivni fazi, ki je povezana z moškim principom, racionalnim mišlje njem, ogre
vanjem telesa, bolj je aktiven simpatični živčni sistem. To znanje lahko izko ri sti mo tudi v psiho
te ra piji. Če ima klient bolj prehodno levo nosnico, lahko izvedemo več regresivnega, čustve nega 
dela, če pa ima klient bolj prehodno desno nosnico, ga skušamo spodbuditi k bolj racional nemu 
delu, npr. iskanju povezav, interpretacij ipd.

Neprekinjeno delovanje ene ali druge nosnice poruši naravno ravnovesje v telesu in pov
zro ča bolezni. Ljudje s prekomerno ukrivljenostjo nosnega pretina, ki v glavnem dihajo skozi 
de sno nosnico, imajo npr. zaradi posledične stimulacije leve možganske poloble in simpa tične ga 
živčnega sistema pogosto težave z visokim krvnim tlakom. Po preprosti operaciji, kjer se te ne
pra vil no sti odstranijo, se krvni tlak ponavadi kmalu normalizira (Kupnik, 2003). Lahko pa tudi 
povra tno preko dihanja aktivno vplivamo na delovanje možganov. Dihanje skozi desno no snico 
po ve ča aktivnost leve hemisfere in simpatičnega živčnega sistema, dihanje skozi levo no snico 
pa po ve ča aktivnost desne hemisfere in parasimpatičnega živčnega sistema. Ljudje so npr. bolj 
ver balno učinkoviti, ko dihajo skozi desno nosnico in imajo boljše prostorske sposobnosti, ko 
diha jo skozi levo nosnico (Werntz in dr., 1987). Če pa enakomerno, izmenično dihamo skozi obe 
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nosnici, se obe hemisferi enakomerno aktivirata in uravnotežita.
V raziskavah so ugotovili (FlorHenry, 1983; po Werntz in dr., 1987), da so depresivnost in 

dru ge afektivne motnje povezane z večjo disfunkcijo desne možganske hemisfere. Izme ni čno 
dihanje skozi levo in desno nosnico bi torej lahko spet vzpostavilo ravnotežje v mo žg anih in 
tako zmanjšalo ali celo odpravilo depresivnost. V svoji diplomski nalogi sem potrdila, da lah ko 
s pomočjo jogijskih dihalnih vaj, torej izmeničnega dihanja skozi nosnici stati sti čno po mem bno 
zmanjšamo depresivnost in anksioznost. Z udeleženci (starostniki) sem en mesec dva krat dnev
no vadila osnovne stopnje izmeničnega dihanja skozi nosnici (nadhi šodhan prana jamo) po siste
mu Joga v vsakdanjem življenju (Maheshwarananda, 2000), pri kontrolni skupini pa sem vsak 
dan vo dila pogovorno skupino. Po enem mesecu se je udeležencem v eksperimentalni sku pini 
pomembno zmanjšala stopnja anksioznosti kot stanja (STAI X1) in stopnja depre siv no sti izmer
jena z Geriatrično lestvico depresivnosti (Zaletel, 2005). Dihalne vaje pa tudi dokazano pove čajo 
men talno in telesno energijo, ustvarijo pozitivno razpoloženje (Wood, 1993, po Kupnik, 2003) 
ter lahko služijo kot tehnike za samonadzor, s pomočjo katerih lahko stabiliziramo in izbolj šamo 
afektivna stanja (Harvey, 1993).

Na izboljšanje depresivnosti delujejo tudi dihalne tehnike hiperventilacije, ki pospešijo krvni 
in ener gijski pretok po telesu. Pri teh tehnikah, npr. bhastrika pranajami gre za hitro in glo
bo ko diha nje, ki poveča alveolarno dihanje in pretok krvi po celem telesu. Pospeši se meta
bo li zem in miši čna aktivnost, zato imajo te vaje poživljajoč učinek na telo in psiho (Mahesh
wara nanda, 2000). Cilj teh vaj torej ni izzvati resnične hiperventilacije. Učinek dihalnih vaj, 
ki teme ljijo na hiperventialciji, so npr. proučevali Janakiramaiah in dr. (2000) in ugoto vili so 
dobre antidepresivne efekte, primerljive z medikamentozno terapijo. Za izvajanje teh napre dnih 
dihal nih vaj je potrebna seveda dodatna izobrazba terapevta. Tudi s klientom moramo vaje va di ti 
po sto poma, saj se mora njegov dihalni sistem počasi prilagoditi na nov način dihanja.

Zaključek
Delo z dihanjem pa vseeno ni primerno za vse kliente. Biti moramo zelo previdni pri uporabi 

pri psihotičnih klientih oz. pri klientih s slabo realitetno kontrolo. Vaje z njimi lahko izvajamo 
le z odprtimi očmi. Nekateri klienti imajo že vnaprej odpor do takih tehnik, ker so imeli slabe 
izkušnje v preteklosti in jih ni smiselno siliti v nekaj, kar jim ne odgovarja. Za nekatere težave je 
poleg tega bolj primerna verbalna psihoterapija, npr. če klient nima nobene anksiozne ali depre
sivne simptomatike, kljub temu pa lahko vsaj občasno uporabimo tudi kakšno dihalno tehniko, ki 
lahko poveča ozaveščanje in s tem spodbudi terapevtski proces. Mislim, da je najbolje, da klienta 
povpra šamo o njegovih željah in izkušnjah glede dihalnih in podobnih tehnik ter to upošte vamo 
pri nadaljnjem delu. Opazujemo tudi neverbalne reakcije med vajami in jih kasneje med tera pijo 
naslo vimo.

Dihanje lahko v psihoterapiji torej uporabimo na raznovrstne načine, odvisno od naših in klie
n tovih želja ter značilnosti. Seveda pa so vse te tehnike koristne in delujejo le znotraj dobre ga 
tera pev tskega odnosa, kjer klient zaupa terapevtu in se počuti varnega. Istočasno je dobra tudi 
ver balna predelava dogajanja med izvajanjem določene vaje, kjer od klienta neposredno dobi mo 
infor macije, kako določena vaja vpliva nanj, kaj doživlja, kakšna čustva in spomini se v njem 
vzbu dijo itd., saj je to lahko bogat vir materiala za nadaljnjo psihoterapijo. □
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übertragung

Summary: Neuroscientists agree with the three Freud‘s theses: the unconscious is influencing the con
scious more then vice versa; the unconscious develops before the conscious states; the conscious has very 
limited insight into the sources of its own wishes and acts. These are proofs for his famous statement »ego is 
not the boss in his own house«. Freud had for the cognitive neuroscience the similar role as Darwin had for 
the molecular genetics. He namely had some vague understanding of the basic laws of how the mind works, 
but only his spiritual grandgrandchildren could investigate the details, because big technological progress 
was necessary before that. Psychoanalysis and neuroscience are at the beginning of constructive dialogue 
and learning from each other in the discovering of mutual influences of psychic, social and biological fac
tors. As an example the discussion about the connections between transference/countertransference and 
mirror neurons is presented. Searching for such connections is a big challenge for both sciences, so that 
both respect each other as partners in the process of learning and research.

Zusammenfassung: In der Hirnforschung gilt heute als ausgemacht, daß drei Annahmen Freuds zutreffend 
sind. Das Unbewußte hat mehr Einfluß auf das Bewusste als umgekehrt; das Unbewußte entsteht zeitlich 
vor den Bewußtseinszuständen und das bewusste Ich hat wenig Einsicht in die Grundlagen seiner Wünsche 
und Handlungen“. Demnach scheint Freuds bekanntes Diktum bestätigt: “Das Ich ist nicht Herr im eigenen 
Haus“. Freud scheint dazu bestimmt, für die kognitiven Neurowissenschaften jene Rolle zu spielen, die Dar
win für die molekulare Genetik spielte: aus der Ferne erkannte er die grundlegenden Gesetze, nach denen 
der Geist arbeitet; die Details aber können erst von seinen geistigen Urenkeln erforscht werden, da zuvor 
technologische Fortschritte notwendig waren. Es handelt sich zunächst um die Eröffnung eines konstrukti
ven Dialogs, um ein wechselseitiges Lernen von Psychoanalyse und Neurowissenschaften über den Wech
selspiel psychischer, gesellschaftlichen und biologischer Faktoren. Als Beispiel sehe ich hierbei die Diskus
sion um die Korrespondenz von Übertragung/Gegenübertragung einerseits und „Spiegelneuronen“(mirror 
neurons) andererseits. Die so erlebte und z.T. euphorisch begrüßte Synergie fordert beide Wissenschaften 
heraus, sich als Partner wertzuschätzen in einem spannenden Forschungs und Lernprozeß.

Povzetek: Nevroznanstveniki se na splošno strinjajo s tremi Freudovimi predpostavkami in s tem potrjujejo 
njegov izrek, da »jaz ni gospodar v lastni hiši«: nezavedno bolj vpliva na zavestno kot obratno; nezavedno 
nastane pred zavestnimi stanji; in zavestni jaz ima malo vpogleda v osnove svojih želja in ravnanj. Freud 
je odigral za kognitivno nevroznanost podobno vlogo, kot jo je Darwin odigral za molekularno genetiko. 
Od daleč je spoznal osnovne zakone, po katerih deluje duh, podrobnosti pa so lahko raziskali šele njegovi 
duhovni pravnuki, ker je bil pred tem potreben tehnološki napredek. Psihoanaliza in nevroznanost sta 
na začetku konstruktivnega dialoga in medsebojnega učenja v spoznavanju tesnega prepleta psihičnih, 
družbenih in bioloških dejavnikov. Kot primer navajam razpravo o povezavah med prenosom/protiprenosom 
na eni strani in zrcalnimi nevroni na drugi strani. Tako iskanje povezav je izziv za obe znanosti, da druga 
drugo spoštujeta kot partnerja v napetem procesu učenja in raziskovanja.
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Uvod

Leta 2001 sem bil povabljen na Prve študijske dneve SKZP na Roglo, da bi govoril o temi 
»Kaj deluje v psihoterapiji«. Podal sem svoje izkušnje kot psihoanalitik in se vprašal, 

kaj doživljam v svoji psihoanalitski dejavnosti kot učinkovito. Danes je v okviru prvega 
mednarodnega psihoterapevtskega kongresa SKZP tema »Psihoterapija v luči nevroznanosti«. 
Povabljen sem, da temi dodam besedo »unconsciousness« (nezavedno) in vam predstavim nekaj 
vidikov o psi  ho analizi in nevroznanosti. Pri tej temi moj pogled ni usmerjen nazaj, marveč v 
središče aktualnega raziskovalnega procesa, ki me vznemirja in hkrati osrečuje, da ga lahko 
doživljam kot psihoanalitik. Hkrati pa nočem zgrešiti priložnosti učenja: kot humanistično 
socializiran psihoanalitik se soočam z nevrološkobiološkim diskurzom. Morda se znajdem ob 
tem v dobri družbi z nekaterimi izmed vas, ki se prav tako soočate s področjem, ki ga doslej niste 
poznali. Poglejmo, kaj bo prišlo iz tega, če stopimo v dialog in kako se lahko morda učimo drug 
od drugega.

Renesansa psihoanalize preko nevrobiologije?
Ameriški nevrobiolog in Nobelov nagrajenec R. Kandel (Solms, 2006: 857) je dejal, da imajo 

dosežki nevroznanosti za posledico »renesanso psihoanalize«. Če si ogledujemo »renesanso« 
psihoanalitskih tem v javnosti, kakor tudi znanstvenih publikacij okrog Freudovega 150. roj
stne ga dneva, pred enim letom, se zdi, da je to res. Psihoanaliza, tako znanstvena kot v svoji 
terapevtski praksi, se je zdela po obdobjih različnih razcvetov presežena, skoraj mrtva, sedaj 
pa ponovno vstaja na dan. Pri tem je zanimivo, da prihaja ta »renesansa« od zunaj k njej, 
namreč da nevroznanstveniki odkrivajo psihoanalitike kot pogovorne partnerje. Medtem 
ko so se psihoanalitiki sami že sprijaznili s tem, da je Freud kot nevrološki raziskovalec kot 
»predzgodovina« komaj še vreden upoštevanja, so ga nevrobiologi izpostavili kot povezovalno 
točko med psihoanalizo in nevroznanostmi. S tem stopamo v dialog medsebojnega odkrivanja in 
učenja. Začnimo torej s Freudovo »predzgodovino« kot nevrologom. Pri tem ugotovimo, da je 
naša današnja tema »Psihoanaliza in nevroznanost« za Freuda »stara tema«, ki vodi na začetek 
njegove lastne raziskovalne zgodbe.

Stara tema – postfreudovsko spet aktualna
Freud bi bil verjetno zelo srečen, če bi smel danes sodelovati pri tem kongresu in vam 

namesto mene predavati. Bil je vendar »kvalificiran nevrolog« in je prebil šest let svojega študija 
medicine v fiziološkem laboratoriju Ernesta Brücka (18761882). Tam je stremel za znanstveno 
kariero asistenta, predaval o organskih boleznih živčnega sistema in se potegoval za privatno 
docenturo v predmetu Nevropatija na dunajski univerzi, ki so mu jo priznali pri 29. letih, 5. 
septembra 1885. Vse kaže, da bi kot tradicionalno misleč in delujoč nevrolog ostal ugleden 
član svoje znanstvene skupnosti (prim. Freud 1895: 387477; Ricoeur, 1969: 73). Jeseni 1885 
je na priporočilo svojih učiteljev Brücka in Meynerta dobil štipendijo in odpotoval v Pariz na 
kliniko Salpetriere k Charcotu. To študijsko bivanje ga je trajno zaznamovalo in ga motiviralo 
za raziskovanje histeričnih nevroz in duševnih bolezni. Ko se je vrnil na Dunaj, ga je v tej 
raziskovalni smeri še dalje spremljal očetovski mentor in prijatelj J. Breuer, dvajset let starejši od 
Freuda in kot internist ugleden zdravnik. Iz njunega sodelovanja so nastale »Študije o histeriji« 
(1885), Freudova prva psihoanalitska objava. Freud je prešel od znanstveno nevrološke kariere 
v privatno zdravniško prakso – z izzivom, da s »trial and error«, s poskusi in zmotami najde 
za mnoge duševno bolne pot do ozdravljenja – tako je preko sugestije dospel nazadnje do 
psihoanalize (Ellenberger, 1985: 649658).

Poleg povsem pragmatičnega razloga, da poskrbi za eksistenco svoji nevesti in svojo bodoči 
družini, je za našo temo pomembno, da je Freud od vsega začetka hotel najti nevrološke osnove 
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psihičnega dogajanja in je vse svoje življenje vedno znova ugotavljal, da mu za nadaljnje raziskave 
primanjkuje tehnoloških predpostavk. Tako ugotavlja Solms, današnji pionir raziskovanja povezav 
med nevro in psihoanalizo, tako imenovano nevropsihoanalizo: »Zdi se, da je bil Freud določen, 
da igra za kognitivno nevroznanost tisto vlogo, ki jo je Darwin igral za molekularno genetiko: od 
daleč je spoznal temeljne zakone, po katerih deluje duh; podrobnosti pa so lahko raziskali šele 
njegovi duhovni pravnuki, kajti zanje je bil potreben predhoden tehnološki napredek.« Tako so 
lahko šele pofreudovske raziskave razvile, kar tiči že v njegovem konceptu med psiho in somo: 
skrajno prepletena igra psihičnih, bioloških in družbenih dejavnikov.

S tem prihajamo do kratkih oznak nekaterih točk, kjer bi lahko nevroznanstveniki in 
psihoanalitiki razvili konstruktiven dialog. Izhajamo iz tega, da ta dialog poteka na isti ravni, 
da se bodo pokazale ujemanja in razlike, sinergije kot tudi različnosti in da bo šlo za dialog v 
odprtem raziskovalnem procesu: »work in progres«.

Nevrobiologi odkrivajo nezavedno
V svojem delu Fühlen, Denken, Handeln (3. izdaja iz leta 2003), ki je postalo klasično 

delo nevroznanosti, posveča nevrobiolog Gerhard Roth iz Bremena Freudu posebno poglavje 
z naslovom: »Je imel Freud prav?«, in ugotavlja: »V raziskovanju možganov smo danes pre
pričani, da so tri Freudove predpostavke točne. Nezavedno bolj vpliva na zavestno kot obratno; 
nezavedno nastane pred zavestnimi stanji; in zavestni jaz ima malo vpogleda v osnove svojih 
želja in ravnanj« (Roth, 2003: 434). To je nevrobiološka potrditev znane Freudove trditve: »Jaz 
ni gospodar v svoji lastni hiši.«

Raziskovanje možganov torej potrjuje, česar Freud spričo stanja takratne nevrologije ni 
mogel pokazati, najsi si je še tako želel, da bi našel nevrološke osnove psihičnega dogajanja. 
To se odraža v njegovem nevropsihološkem besednjaku, npr. v »Osnutku psihologije« iz leta 
1895, ki pa je izšel šele posthumno 1950. V njem govori o psihičnem aparatu, o obvladovanju 
dražljajev, o poteh odvajanja, o vsoti vznemirjenja, razdraženosti. Lokalizacija psihičnih funkcij 
v možganih je možna šele s slikovnimi postopki od devetdesetih let dalje.

Do pred kratkim, pravi Roth, je nevrologija gledala na psihoanalizo kot na kuriozum, kot na 
humanistično bohotno rast, zajeto v pojme, ki niso dostopni znanstvenenemu preverjanju. Pojmi 
kot so »zavest«, »nezavedno« ali »psihična travma« so bile do pred 15. leti besede, ki se jih 
ugleden znanstvenik raje ni posluževal. Preobrat se je zgodil z delom Nobelovega nagrajenca R. 
Kandela (1999) »Biology and future of psychoanalysis«. V njem izrazi Kandel znanstveno vizijo 
prihodnosti, da bodo nevroznanstveniki, psihologi, psihiatri in psihoterapevti razvili skupno 
razumevanje psihičnega. To meddisciplinarno raziskovanje je že v polnem teku, kot ugotavlja 
G. Roth: »Danes nihče več ne dvomi, da niso le kognitivna, marveč tudi afektivno emocionalna 
stanja najtesneje povezana z možganskimi procesi« (Roth, 2003: 431).

Zavestno mišljenje prevladuje v asociativnem korteksu velike možganske skorje, čuvajki 
logike, ki zmore neko ravnanje racionalno pretehtati. Nezavedno pa vlada predvsem v razvojno 
starejših možganskih strukturah, npr. v limbičnem sistemu, zavetju čustev, želja in motivov, pa 
tudi v povsem nezavedno delujočih bazalnih ganglijih, ki so udeleženi pri vseh gibih. H. Luczak 
(2004) opisuje sedanje raziskovanje z metaforo ekspedicije: Potovanje v središče »onega« se 
začne v »predzavesti«, pojmu, ki si ga je Freud zgodaj izmislil in nam še danes pomaga pri opisu 
psihičnega sloja med zavestnim in nezavednim. Zdi se, da je pretežno lokaliziran v skorji velikih 
možganov, kjer je vse naučeno in biografsko pokopano kot v razrahljanem humusu, od koder se 
spet zlahka dvigne, kot na primer telefonske številke, pesmi, rojstni podatki itd.

Pod predzavestjo »se začenja pravo področje nezavednega, ki redko pride na površino. 
V njem leži gigantski rezervoar sposobnosti, pomembnih za preživetje. Ta neznani kontinent 
proizvaja na primer na videz avtomatske telesne funkcije: ples tisočerih informacij in hormonov, 
na primer koordinacijo organov, rok, nog in ust. Telefon zazvoni. Avtomatsko dvignemo roko 
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in privedemo slušalko k ušesu: »Halo?« Usta se gibajo kot s čarovnijo! Z akrobatiko jezika 
izpuščamo glasove, ki jih drugi lahko razumejo. Na tisoče drobcev informacij in lingvističnih 
pravil je naenkrat nezavedno v igri, kot so gramatika, semantika, idiomatske konvencije. Če bi 
se zavedali vseh vzorcev, ki so potrebni za govorjenje, bi potrebovali več ur, preden bi zjecljali 
en sam preprost stavek. Namesto tega pa kar prižubori iz nas. Govorica, esenca človeške biti, 
funkcionira kot mejaš med svetovi, zavesti in nezavednega (Luczak, 2004). Morda ste tudi vi, 
ko ste opazovali svoje otroke, občasno zaznali trenutke koordinacijske igre, ko je na primer 
malček prvič shodil, ko je prvič dojel, da lahko prebere besedo, ko je prvič brezhibno zaigral 
glasbeni komad – vsakokrat strmeče aha doživetje, možgansko organska registracija uspelega 
součinkovanja.

Nezavedno je gigantski rezervoar za naše vsakdanje vedenje – nevrologi ga imenujejo 
»implicitni spomin«. S tem zajamejo seveda mnogo več kot Freudovo »dinamično nezavedno«. 
Freud razume pod nezavednim, kar je v svojem kliničnem raziskovanju videl kot potlačeno, ki 
se javlja v bolezenskih simptomih, v sanjskih simbolih, v spodrsljaju. Temeljni psihoanalitski 
koncept nezavednega je dobil s strani nevrobiologije temeljno potrditev, da obstoji za to 
možgansko organski korelat, ki ga je mogoče ugotoviti. Hkrati pa se tu kaže potreba po nadaljnji 
diferenciaciji različnih pristopov nevrobiologije in psihoanalize.

Oblikujoč pomen zgodnje otroškega razvoja v psihoanalizi in nevroznanosti
Freud velja za odkritelja otroštva s svojim pionirskim delom »Tri razprave o seksualni 

teoriji«. V njem zajame najpomembnejše psihosocialne razvojne faze: v prvem letu življenja 
dominira vse, kar se odigrava okrog ust – oralna faza. V drugem letu življenja prevladujejo 
občutki ugodja okrog anusa, kot je vzgoja k čistoči! V četrtem in petem letu odkrije otrok svojo 
genitalno opremljenost, po tekmovalnosti z istospolnim staršem jo je poimenoval falična oz. 
ojdipalna faza.

V desetletjih po Freudu so psihoseksualne razvojne faze dopolnili z opisom številnih drugih 
malčkovih kompetenc. Odkrivali so številne sposobnosti dojenčka in malčka, razvoj katerih so 
ugotavljali vedno v bolj zgodnem obdobju. Opazovanja so prinesla presenetljivo odkritje, kako 
diferenciran in komunikativen je človek že od samega začetka svojega življenja oz. kako dobro 
opremljen je že intrauterino, kako poteka njegova najzgodnejša izmenjava z okoljem.

E. H. Erikson (1971) je to telesno orientirano teorijo faz razširil s psihosocialno razsežnostjo 
in jo imenoval epigenetsko, analogno z embriologijo, kjer ima vsak organ svoje mesto v 
razvojnem sosledju. Tudi po Eriksonu temelji vsaka naslednja faza na predhodni in ima za to 
svojo »časovno okno«.

Nevrobiologija potrjuje te ugotovitve psihoanalize in raziskav dojenčkov. Roth (2003) pravi: 
»Človekova osebnost in značaj ter s tem temeljne strukture odnosa do sebe in do okolja so 
biografsko zelo zgodaj določene. Genetsko ali že pred rojstvom pogojene značajske poteze 
znašajo slabo polovico naše osebnosti. Tem se pridružijo značilnosti, ki se vtisnejo v nas kmalu 
po rojstvu oz. v prvih treh do petih letih po rojstvu; zlasti pomembna je pri tem interakcija 
s pomembnimi drugimi (materjo, očetom). Prav tako lahko travmatični dogodki v zgodnjem 
otroštvu, kot so ločitev od matere, zanemarjanje, zloraba ali doživetja šokov zapustijo trajno 
psihično škodo. Pomenu zgodnjega otroštva dajejo dodatno težo spoznanja o razvojni dinamiki 
in plastičnosti človeških možganov. V pozni mladosti in v odrasli dobi je človek v svojih 
osebnostnih značilnostih le še malo spremenljiv …« (Roth, 2003: 552).

Ti stavki nas bodo še kasneje zaposlovali. V celoti gre seveda za zaostritev človekove usode, 
če smo tudi možgansko tako globoko zaznamovani – tako v pozitivnem kot v negativnem smislu. 
Freudova metafora »česar se Janezek ne nauči, se tudi Janez nikdar ne bo« dobi naravnost 
usoden prizvok: »Česar se Janezek ne nauči, se tudi Janez ne bo nikoli naučil« – ker se ni razvila 
čustvena in kognitivna opremljenost v njegovih možganih.
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Dojenček in malček razvijeta v najzgodnejši izmenjavi z materjo »občutek porajajočega sebe«, 
jedrno spolno identiteto, temeljno sposobnost ljubiti, in sposobnost, da si kasneje organizirajo 
socialne odnose brez stresa. Nezavedno se razvijejo bazične teorije o svetu, ki določajo človekovo 
življenje. Gotovo poznate svoje izkušnje iz zgodnjega otroštva, ki določajo vašo teorijo o svetu 
do današnjega dne. Sam mislim pri tem na dogodek pri šestih letih. Bilo je na koncu druge 
svetovne vojne, ko je nenadoma stal temnopolti vojak Združenih držav, visok kot drevo, pred 
našim bunkerjem in mi s smejočim obrazom ponujal čokolado. S šestimi leti sem doživel prvi 
kos čokolade v svojem življenju – in odtlej imam spontano simpatijo do črnopoltih ljudi. Prvo 
srečanje s črncem se je vtisnilo vame in določilo mojo teorijo. Pogosto doživimo seveda obratno, 
kako se negativne izkušnje vtisnejo v naše paciente: »Vedno imam smolo pri moških/ženskah«. 
»Nihče me nima rad in ne vem, zakaj.« Biti nesrečnež ali srečnež – ti koncepti sebe segajo v 
zgodnje otroštvo in so zasidrani v ustreznih reprezentancah selfa v naših možganih.

Koliko je možgansko možno spremeniti teorije sveta kot tudi svojega sebstva – gre za tako 
imenovano plastičnost možganov, je pomembno vprašanje, ki ga psihoanaliza in psihoterapija 
postavlja nevroznanosti. Roth potrjuje psihoanalitsko izkušnjo: »Iz nevrobiološkega vidika je 
jasno, zakaj je psihoterapija tako težavna in dolgotrajna, in zakaj včasih spodleti« (Roth, 2003: 
440). Spričo travmatičnih zgodnje otroških doživetij zveni spodbudno Rothova ugotovitev: 
»Vsekakor moramo pomisliti, da človekovi možgani razpolagajo z znatno toleranco glede  
na potrebno mero navezanosti in oskrbe. To pojasnjuje, zakaj negativne izkušnje nimajo pri 
vseh ljudeh dolgotrajnejših posledic. … Velik pomen lahko pri tem pripišemo »internemu 
pomirjevalnemu sistemu v možganih« (Roth, 2003: 552). Roth opozarja s tem na nevromodulator 
serotonin, endogene opijate in drugo. S tem smo dospeli do zanimivega vprašanja, kaj nam 
lahko pove nevroznanost o tako imenovanih raziskavah resilience. Na tem mestu segajo dosežki 
nevroznanosti hkrati na področje možnosti in meja človekove spremenljivosti s psihoterapijo.

Odkritje zrcalnih nevronov (»mirror neurons«) in psihoanalitski koncept prenosa 
in protiprenosa

Sedaj vam bom pripovedoval zgodbo, ki nazorno kaže sinergijo raziskovalnih nastavkov 
nevrobiologije in psihoanalize oz. psihoterapije. Gre za nevrološko raziskovanje zrcalnih 
nevronov, ti. »mirror neurons«. Konec devetdesetih let so privedla dela italijanskega fiziologa 
Giacoma Rizzolattija do – za nevrologe – razburljivega odkritja, kot je Bauer (2006) pred kratkim 
poročal v knjigi Zakaj čutim, kaj ti čutiš. Intuitivna komunikacija in skrivnost zrcalnih nevronov. 
To odkritje pravi: Obstoji nekaj takega, kot je nevrološka resonanca.

Medsebojni pojavi resonance spadajo v psihoanalizi in v psihoanalitski psihoterapiji k 
osno vnim konceptom terapevtskega odnosa: Prenos in protiprenos (transfer in kontratransfer). 
Ta koncept je bil namreč Freudov genialni domislek, do katerega je prišel, ko mu je Breuer 
poročal o pojavih v terapiji pacientke, znamenite Ano O.. Freud se je najprej skušal soočiti s tem 
pojavom z abstinenco in s prosto lebdečo pozornostjo in pri tem ohranjati lastno reakcijo, ki so jo 
kasneje poimenovali protiprenos, kirurško sterilno. V nadaljnjem razvoju pa protiprenos ni bila 
več resonanca, ki bi se jo dalo odpraviti, marveč pomemben sestavni del terapevtskega odnosa. 
Razvoj v to smer je spodbudila Pavla Heimann (1950) in drugi.

Ta resonančna dogajanja v psihoterapiji imajo nevrobiološki korelat v odkritju zrcalnih 
nevronov. Rizzolatti je s sodelavci opravljal najprej preskuse z opicami in ugotovil, da se 
aktivirajo specifični nevroni, če neka žival zazna pri drugi živali določeno ravnanje, na primer 
seganje po orehu – in sicer prav tako, kot če bi opazujoča žival to dejanje sama izvedla. Poskuse 
so nadaljevali pri ljudeh in ugotovili: Poleg zaznave opazovanega vizavija (tistega, ki nam stoji 
nasproti) se aktivirajo občutki v specifičnih nevronskih področjih, kakor da bi jaz bil delujoči 
– enako kot pri letalskem simulatorju. Resonanca se pri tem zgodi kot čutenje in sposobnost 
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sočutenja. S tem postane razumljiva intuitivna komunikacija – tako pomembna za psihoterapijo. 
Terapevt sprejema in soobčuti signale in sporočila, ki jih pacient vedno znova sproži v teku 
obravnave. Te resonance se izrazijo pri terapevtu praviloma kot spontane asociacije, domislice, 
včasih pa – čeprav znatno redkeje – kot telesni občutki. Gre za intuitivno razumevanje razpoloženj, 
misli, ki jih pozna pacient, in preko tega tudi za dopolnjujoče razumevanje tistih sekvenc občutij 
in ravnanj, ki jih pacient – običajno zaradi hudega strahu – ne more čutiti, misliti in izgovoriti. 
Bauer imenuje to komplementarno zrcaljenje. Na tej nevrološki osnovi dobijo pojavi prenosa in 
protiprenosa naravnost razburljivo aktualnost.

Za to intuitivno komunikacijo med pacientom in terapevtom je Freud odkril čarobni ključ: za 
pacienta tako imenovano »osnovno pravilo«, da pove vse, kar mu pride na misel, za terapevta pa 
prosto lebdečo pozornost za vse, kar prihaja od njegovega partnerja. S tem se omogoči proces, 
ki vodi do skrajno intenzivnih izkušenj in pri katerem se psihoanaliza izkaže kot dogajanje in 
paradigma intersubjektivnosti (prim. Altmeyer in Thomä, 2006). S senzacionalnim odkritjem 
zrcalnih nevronov je doživela psihoanaliza s svojimi koncepti prenosa in proti prenosa 
presenetljivo potrditev.

Odprta vprašanja za raziskave
V dosedanjih izvajanjih sem ponudil košček svoje učne zgodbe z rezultatom: Če nevroznanost 

in psihoanaliza stopita v dialog, se pokažejo napete korespondence in sinergije. V nadaljevanju 
bi rad skiciral dvoje odprtih področij, in sicer prakso in znanstveno teoretično pomembnost tega 
dogajanja.

Prvo vprašanje se nanaša na šanso spremembe človeške osebnosti, ki jo omogoča plastičnost 
možganov. Če se spominjate, je Roth v tem oziru dokaj skeptičen, ko ugotavlja: Tri četrtine 
človekove osebnosti je bodisi genetsko pogojena bodisi z zgodnje otroškimi procesi učenja 
in oblikovanja značaja (Roth, 2003: 556). Po njegovem mnenju torej »ostane le okoli 20% 
spremenljivih, a še možnosti sprememb teh so omejene … in se dogajajo na neusmerjen način 
z dogodki, ki delujejo kot šok ali pod dolgoletnim vplivom.« Pri vsej svoji skepsi pa vendarle 
dopušča prostor za spremembo in plastičnost v možganih, če pride do močnih čustvenih dogodkov 
(Roth, 2003: 552). Le ti pa se dogajajo v psihoterapiji. Tako velja bolezenski pritisk za neobhodno 
potrebno predpostavko za začetek psihoterapije. In v psihoanalizi se dogaja v nasprotju s klišeji 
o racionalnih interpretacijah afektivno govorjenje, reinscenacija čustveno močnih življenjskih 
situacij. Na ta način prihaja, kot kaže naša poklicna izkušnja, do presenetljivih sprememb klienta 
oz. terapevtskega partnerja.

Roth poudarja tudi pozen razvoj možganskih delov, ki določajo naše ravnanje s soljudmi 
in nas v smislu duhovnih, kulturnih in socialnih znanosti šele naredijo za »prave« ljudi: To 
– pravi Roth – se dogaja delno med in delno po puberteti. Psihoanaliza pojmuje puberteto in 
adolescenco kot »drugo razvojno šanso« (G. Eissler), govori pa tudi o razvojih, ki se dogajajo v 
»podaljšani adolescenci« ali po Eriksonu v moratoriju, ko se adolescenca v človekovem razvoju 
podaljša in se s tem omogoči kreativno oblikovanje osebnosti (tako na primer pri Martinu Lutru, 
Albertu Einsteinu in drugih). Freud sam se je označil za zelo počasnega študenta z zelo dolgim 
študijskim obdobjem (Ellenberger, 1985: 588).

Hkrati pa je očitno, da prav ustvarjalni ljudje ohranijo vse življenju nekaj otroškega, da ne 
rečem otročjega. To je bilo zelo izrazito pri Mozartu, pa tudi pri Einsteinu. Pomislite na sliko že 
zelo odraslega Einsteina, ki vam kaže jezik. Ko so ga vprašali po njegovih odkritjih, je odgovoril: 
»Pri petnajstih letih sem se spraševal, kako bi bilo, če bi tekel poleg svetlobnega žarka.« Sam je 
dejal, da ni bil posebej nadarjen, da pa je ostal dlje kot drugi otroško radoveden.

Sprašujemo se, koliko psihične razvojne upočasnitve in regresije (v otroško fantazijo in 
radovednost) utegne imeti možganski korelat in koliko takšna plastičnost omogoči kreativnost. 
Tu bi se lahko dogajali terapevtski procesi, ki po Freudu izsledijo »otroka v nevrotiku« in zmorejo 
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sprožiti razvoj med regresijo in progresijo.
Drugo vprašanje se nanaša na znanstveni nivo nevrobiologije in psihonalize. Po sedanjem 

znanstvenem kanonu velja nevrobiologija za naravoslovno znanost, se pravi za objektivno in 
priznano. Psihoanaliza pa se zdi kot znanost o subjektu znanstveno vprašljiva.

Morda bo prinesel nadaljnji dialog med obema znanostima nekaj novega, namreč da se 
dva zelo različna pristopa lahko dopolnjujeta, da sta oba potrebna in ostajata različna. Majhna 
metafora naj to ponazori: Nevrobiologija in psihoanaliza sta primerljiva z glasbenim inštrumentom 
(nevrobiologija) in glasbo (psihoanaliza). Prva se zdi objektivna, ponovljiva, razložljiva. Druga 
je skrajno subjektivna, vezana na zelo osebna in čustvena stanja, interpretacije – in nikdar 
povsem razložljiva. Hkrati se medsebojno potrebujeta: ni glasbe brez glasbenega inštrumenta, 
in obratno: ni inštrumenta, na katerega ne bi tisočkratno edinstveno in vedno znova enkratno – 
igrali. Raziskovanje možganov je brez tisočkratnih in edinstvenih aktivnosti različnih subjektov 
brez življenjskega konteksta – in psihoanalizi kot znanosti o subjektu in intersubjektivnosti dobro 
dene, da vedno znova vidi in išče povezavo s svojim »substratom«, z možgani.

Morda ste pri moji metafori o glasbenem inštrumentu in glasbi pogrešali glavno osebo, 
glasbenika, ki seže po inštrumentu in zaigra glasbo. Morda ste to prav vi, ki se na tem kongresu 
ukvarjate z obojim, namreč z nevrobiologiojo in psihoterapijo. V dialogu med nevrobiologijo 
in psihoterapijo vidim v smislu Kandela obetaven projekt interdisciplinarnega raziskovanja in 
želim, tako vam kot sebi, še nadaljnjih mikavnih odkritij. □
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Paul PASS
Psychoanalyse und Neurowissenschaften

Einleitung
Vor einigen Jahren war ich bei Ihnen in Rogla eingeladen mit dem Thema „Wirkfaktoren in 

der Psychotherapie“. Das war ein Rückblick, wo ich meine Erfahrungen als Psychoanalytiker 
auf den Punkt brachte – und fragte, was erlebe ich in meiner Tätigkeit als Psychoanalytiker als 
wirksam. Heute gibt es im Rahmen Ihres Kongresses das Thema „Psychotherapy in the light of 
neuroscience.“

Ich bin dazu eingeladen, dem Thema noch ein Wort hinzuzufügen: »unconsciousness« – und 
dabei Ihnen einige Aspekte vorzustellen zu „Psychoanalyse and Neuroscience“. Bei diesem 
Thema bin ich nicht bei einem Rückblick, sondern mitten in einem aktuellen Forschungsprozeß, 
der mich aufregt und bei dem ich zugleich beglückt bin, dies als Psychoanalytiker erleben zu 
können. Zugleich will ich nicht verhehlen, daß ich mich dabei als Lernender erlebe, der – als 
Psychoanalytiker humanwissenschaftlich sozialisiert, sich einem neurologischbiologischen 
Diskurs konfrontiert sieht. Vielleicht finde ich mich dabei in guter Gesellschaft von einem Teil 
von Ihnen, soweit Sie ebenfalls sich mit einem Bereich auseinandergesetzt haben, den Sie bisher 
nicht kannten. Schauen wir, was dabei herauskommt, wenn wir in einen Dialog treten, ob und 
wie wir vielleicht voneinander lernen können.

Die „Renaissance der Psychoanalyse dank Neuro?
Vom amerikanischen Neurobiologen und Nobelpreisträger E. R. Kandel (1999, zit. In: Solms 

2006: 857) stammt die Äußerung, die Erfolge der Neurowissenschaften hätten eine „Renaissance 
der Psychoanalyse“ zur Folge. Wenn man die „Renaissance“ psychoanalytischer Themen in der 
Öffentlichkeit wie auch wissenschaftlicher Publikationen rund um den 150. Geburtstag von 
S. Freud – vor einem Jahr – anschaut, so scheint sich dies zu bestätigen. Die Psychoanalyse, 
wissenschaftlich wie auch in ihrer therapeutischen Praxis, erschien nach ihren diversen Blütezeiten 
überholt, fast schon totgesagt, und erlebt nun „fröhliche Urständ“. Das Spannende dabei ist, daß 
diese „Renaissance“ von außen auf sie zukommt, nämlich daß die Neurowissenschaftler die 
Psychoanalytiker als Gesprächspartner entdeckten. Während die Psychoanalytiker sich selbst 
damit abgefunden hatten, Freuds Zeit als neurologischer Forscher eher als „Vorgeschichte“ kaum 
zu beachten, haben dies die Neurobiologen als Anknüpfungspunkt zwischen Psychoanalyse und 
Neurowissenschaften hervorgehoben. Damit treten wir ein in einen Dialog des wechselseitigen 
Entdeckens und Lernens. Beginnen wir also mit Freuds „Vorgeschichte“ als Neurologe. Dabei 
kommt heraus, daß unser heutiges Thema „Psychoanalyse und Neurowissenschaften“ für Freud 
ein „altes Thema“ ist, das an den Beginn seiner eigenen Forschungsgeschichte führt.

Ein altes Thema – post Freud aktuell
Freud hätte wahrscheinlich viel darum gegeben, heute auf dieser Tagung dabei zu sein – und 

an meiner Stelle zu Ihnen zu sprechen. Freud war ja „gelernter Neurologe“, hatte im physiologi
schen Laboratorium von Ernst Brücke 6 Jahre seines MedizinStudiums (18761882) verbracht, 
strebte dort eine wissenschaftliche Laufbahn als Assistent an, hielt Vorlesungen über organische 
Erkrankungen des Nervensystems und bewarb sich um die Privatdozentur im Fach Neuropa
thologie an der Universität Wien, die ihm am 5. Sept.1885 – mit 29 Jahren – zuerkannt wurde. 
Alles deutet darauf hin, daß er das anerkannte Mitglied seiner wissenschaftlichen Gemeinschaft 
bleiben würde, ein traditionell denkender und arbeitender Neurologe. (vgl. Freud, 1895: 387
477; Riceour, 1969: 73). Im Herbst 1885, als Stipendiat von seinen Lehrern Brücke und Meynert 
empfohlen, reiste Freud nach Paris zu einem Studienaufenthalt an der Klinik Salpetriere bei 

Kairos 1/3-4/2007 Strokovni članki



91

Charcot. Dieser Aufenthalt prägte ihn nachhaltig und brachte ihn zur Forschung der hysterischen 
Neurosen und psychischen Erkrankungen. In Wien zuraück, wurde Freud in dieser Forschungs
richtung weiter begleitet von seinem väterlichen Mentor und Freund Josef Breuer und dessen Ar
beit mit psychisch erkrankten Patienten und Patientinnen. J. Breuer, 20 Jahre älter als Freud, war 
als Internist ein angesehener Arzt. Aus ihrer Zusammenarbeit entstand ja die gemeinsame Veröf
fentlichung „Studien zur Hysterie“(1885), die erste psychoanalytische Publikation von Sigmund 
Freud.. Freud hatte den Wechsel vollzogen von einer wissenschaftlichen neurologischen Lauf
bahn zur Tätigkeit als niedergelassener Praktiker  mit der Herausforderung, den zahlreichen 
psychisch erkrankten Menschen einen Weg zur Heilung zu finden – mit trial and error – dabei 
über die Suggestion schließlich zur Psychoanalyse zu gelangen. (Ellenberger, 1985: 649658).

Neben dem ganz pragmatischen Grund, für seine Braut, Martha, wie seine zukünftige Familie 
eine Existenz zu schaffen, ist in unserem Zusammenhang wichtig, daß Freud zu Beginn überaus 
interessiert war, die neurologischen Grundlagen des psychischen Geschehens zu finden, und dies 
zeitlebens auch wiederholt feststellt, daß ihm allerdings die technologischen Voraussetzungen 
zur weiteren Forschung fehlten. So kann M. Solms, als derzeitiger Pionier einer Erforschung der 
Verbindung von Neuro und Psychoanalyse, der sog. NeuroPsychoanalyse, feststellen: “Freud 
scheint dazu bestimmt, für die kognitiven Neurowissenschaften jene Rolle zu spielen, die Dar
win für die molekulare Genetik spielte: aus der Ferne erkannte er die grundlegenden Gesetze, 
nach denen der Geist arbeitet; die Details aber können erst von seinen geistigen Urenkeln er
forscht werden, da zuvor technologische Fortschritte notwendig waren.“ So bringt erst die For
schungsgeschichte – nach Freud zur Entfaltung, was in seinem Konzept der „Ergänzungsreihe“ 
zwischen Psyche und Soma drinnen steckt: ein höchst verschlungenes Wechselspiel psychischer, 
biologischer und gesellschaftlicher Faktoren.

Damit kommen wir zu einer Skizzierung einiger mir relevant erscheinender Punkte, wo 
Neurowissenschaftler und Psychoanalytiker in einen konstruktiven Austausch treten bzw. treten 
können. Wir gehen davon aus, daß dieser Dialog auf gleicher Augenhöhe stattfindet, Korrespon
denzen und Differenzen zeigt, Synergie wie Verschiedenheit. und daß es sich um einen Dialog 
handelt in einem offenen Forschungsprozeß: „work in progreß“.

Neurobiologen entdecken das Unbewußte
In seinem inzwischen als Klassiker der Neurowissenschaft gelten Werk „Fühlen, Denken, 

Handeln „(3. Auflage 2003) widmet der Bremer Neurobiologe Gerhard Roth Freud ein eigenes 
Kapitel mit der Frage: “Hatte Freud Recht?“. Er stellt dazu fest: „In der Hirnforschung gilt heute 
als ausgemacht, daß drei Annahmen Freuds zutreffend sind. Das Unbewußte hat mehr Einfluß 
auf das Bewusste als umgekehrt; das Unbewußte entsteht zeitlich vor den Bewußtseinszustän
den; und das bewusste Ich hat wenig Einsicht in die Grundlagen seiner Wünsche und Hand
lungen.“ (Roth, 2003: 434). Es ist die neurobiologische Bestätigung des bekannten Freudschen 
Diktums: „Das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus.“

Die Hirnforschung bestätigt also, was Freud auf dem Stand der zeitgenössischen Neurologie 
nicht nachweisen konnte, so sehr er zu Beginn seiner Forschungen  wie wir gesehen haben   
überaus interessiert war, die neurologischen Grundlagen des psychischen Geschehens zu finden. 
Dies schlägt sich ja nieder in seinem neurologischen Vokabular, etwa im sog. „Entwurf einer 
Psychologie“ (1895, interessanterweise erst posthum 1950 veröffentlicht) etwa vom psychischen 
Apparat, von Reizbewältigung, Abfuhrbahn, Erregungssumme. Psychische Funktionen im 
Gehirn zu lokalisieren, ist aber erst mit den bildgebenden Verfahren in den neunziger Jahren 
möglich.

Bis vor kurzem, so G. Roth, hat die Neurobiologie die Psychoanalyse als Kuriosum angese
hen, als eine rein geisteswissenschaftliche Wucherung, abgefasst in Begriffen, die einer natur
wissenschaftlichen Überprüfung überhaupt nicht zugänglich sind. Termini wie „Bewusstsein“, 
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„das Unbewußte“ oder „Psychotrauma“ waren bis vor cc.15 Jahren Wörter, die ein gestandener 
Forscher besser nicht in den Mund nahm. Ein Umdenken setzte ein durch eine Arbeit des Neu
robiologen und späteren Nobelpreisträgers Kandel (1999) „Biologie and future of psychoana
lysis“. Darin äußert Kandel die wissenschaftliche Zukunftsvision, daß Neurowissenschaftler, 
Psychologen, Psychiater und Psychotherapeuten ein gemeinsames Verständnis des Psychischen 
entwickeln. Diese interdisziplinäre Forschung scheint – so G. Roth  im vollen Gang mit dem Er
gebnis: „Inzwischen kann niemand bezweifeln, daß nicht nur kognitive, sondern auch affektiv
emotionale Zuständen einerseits und Hirnprozesse andererseits aufs engste zusammenhängen.“ 
(Roth, 2003: 431).

Das bewusste Denken herrscht im assoziativen Cortext der Großhirnrinde, der Hüterin der 
Logik, die eine Handlung rational abzuwägen versteht. Das Unbewußte regiert vor allem tief in 
den entwicklungsgeschichtlich älteren Hirnstrukturen, im limbischen System etwa, dem Hort 
der Emotionen, Wünsche, und Motive. Aber auch in den völlig unbewußt arbeitenden Basalgan
glien, die an allen früheren Bewegungen beteidigt sind. Luczak (2004) beschreibt die derzeitige  
Forschung mit der Metapher einer Expedition.“ Die Reise zum Mittelpunkt des „Es“ beginnt im 
„Vorbewußten“, ein Begriff, den Freud schon früh erdachte und der heute noch hilft, die psychi
sche Schicht zwischen Bewusstem und Unbewußtem zu beschreiben. Es scheint hauptsächlich 
in der Großhirnrinde lokalisiert zu sein, wo alles Erlernte und Biografische wird hier wie in einer 
lockeren Humusmasse vergraben ist und wieder leicht hervorgeholt werden kann, etwa Telefon
nummern, Gedichte, Geburtsdaten u.a.

Unterhalb des Vorbewußten „beginnt die eigentliche Sphäre des Unbewußten, die selten an 
die Oberfläche kommt. „In Ihr liegt ein gigantisches Reservoir an Fähigkeiten, die überlebens
wichtig sind. Dieser unbekannte Kontinent erzeugt beispielsweise die scheinbar automatischen 
Körperfunktionen: den Tanz tausender Botenstoffe und Hormone, etwa das Koordinationsspiel 
der Organe, Gliedmaßen und Münder. Das Telefon läutet. Automatisch heben wir die Hand und 
führen den Hörer zum Ohr :“Hallo?“ Der Mund bewegt sich wie durch Zauberei! Durch Zun
genakrobatik stoßen wir Laute hervor, die andere verstehen können. Tausende Informationssplit
ter und Regeln der Linguistik kommen dabei u n b e w u ß t  zum Einsatz, wie Grammatik, Se
mantik, idiomatische Konvention. Wären wir uns all dieser Muster bewusst, die für gesprochene 
Sprache notwendig sind, würde es Stunden kosten, auch nur einen einfachen Satz zusammenzu
stottern. Stattdessen sprudelt es einfach aus uns heraus. Sprache, eine Essenz des Menschseins, 
funktioniert wie eine Grenzgängerin zwischen den Welten, bewusst und unbewußt. (vgl. Luczak, 
2004.142 ff). Vielleicht haben auch Sie, etwa in Beobachtung Ihrer Kinder, bisweilen solche 
Momente des Koordinationsspiels mitbekommen, etwa wenn ein Kleinkind zum ersten Mal ge
lingt, zu laufen, das erste Mal „kapiert“, ich kann ja ein Wort lesen“ – ein Musikstück fehlerfrei  
präsentiert – jedes Mal ein erstauntes „aha“Erlebnis, ein hirnorganisches Registrieren – des 
gelungenen Zusammenspiels.

Das Unbewußte als ein „gigantisches Reservoir“ für unser alltägliches Verhalten wird von 
den Neurobiologen mit dem „impliziten Gedächtnis“ umschrieben – und ist damit allerdings 
weiter gefasst als das „dynamische Unbewußte“ Freuds. Freud erfasst mit dem Konzept des 
„Unbewußten“ was er in seiner klinischen Forschung als das Verdrängte ansieht, das sich meldet 
in Krankheitssymptomen, in Traumsymbolen, in Fehlleistungen. Das psychoanalytische Basis
Konzept des Unbewußten erfährt seitens der Neurobiologie die basale Bestätigung, daß es dafür 
ein hirnorganisch feststellbares Korrelat gibt. Zugleich aber zeigt sich hier für mich ein Bedarf 
an weiterer Differenzierung der verschiedenen Zugänge von Neurobiologie und Psychoanalyse.  
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Die prägende Bedeutung der frühkindlichen Ent wicklung in Psychoanalyse und  
Neurowissenschaften

Freud gilt als Entdecker der Kindheit mit seiner damals Bahnbrechenden Arbeit »Drei Ab
handlungen zur Sexualtheorie« (1905). Darin werden die wichtigsten psychosexuellen Entwick
lungsstadien erfasst: im ersten Lebensjahr besteht die Dominanz all dessen, was sich um den 
Mund abspielt – die orale Phase. Für das zweite Lebensjahr herrschen die lustvollen Gefühle des 
Kindes um den Anus herum wie die Reinlichkeitserziehung!; Für das vierte/fünfte Lebensjahr 
gibt die Entdeckung der kindlichen genitalen Ausstattung, die Konkurrenz mit dem gleichge
schlechtlichen Elternteil dieser Phase den Namen als phallische bzw. ödipale Phase den Na
men.

In den Jahrzehnten nach Freud wurden die psychosexuellen Entwicklungsphasen ergänzt 
durch die Beschreibung zahlreicher anderer Kompetenzen des Kleinkindes. Man entdeckte zu
nehmend die zahlreichen Fähigkeiten eines Säuglings und Kleinkindes, deren Entwicklung stän
dig noch vordatiert werden musste. Durchgehend ergaben die Beobachtungen die erstaunliche 
Entdeckung, wie differenziert und kommunikativ der Mensch schon von Beginn seines Lebens 
– bzw. schon intrauterin – „ausgestattet“ ist. bzw. im frühesten Austausch mit seiner Umwelt 
– intra und extrauterin – sich entwickelt.

E. H. Erikson hat diese leibgebundene Phasenlehre erweitert um die psychosoziale Dimen
sion – und sie epigenetisch genannt. Analog zur Embryologie, wo jedes Organ in einer Ent
wicklungsfolge steht – und in einer bestimmten Entwicklungszeit. Demnach basiert in der Ent
wicklung der frühen Kindheit. Jede Phase auf der vorherigen und hat dafür ihr „Zeitfenster“ zu 
Ausprägung. (Erikson, 1971: 241)

Diese Ergebnisse der Psychoanalyse bzw. Säuglingsforschung werden von der Neurobiologie 
bestätigt. Dazu G. Roth: „Persönlichkeit und Charakter des Menschen und damit die Grundstruk
turen der Beziehung zu sich selbst und seiner Umwelt werden biographisch sehr früh festgelegt. 
Genetisch oder bereits vorgeburtlich bedingte Charakterzüge machen knapp die Hälfte unserer 
Persönlichkeit aus. Hinzu kommen Merkmale, die durch prägungsartige Vorgänge kurz nach der 
Geburt bzw. den ersten drei bis 5 Jahren festgelegt werden; besonders wichtig erscheint dabei 
die Interaktion mit den Bezugspersonen (Mutter/Vater) zu sein. Entsprechend können frühkind
liche traumatische Erlebnisse wie die Trennung von der Mutter, Vernachlässigung, Missbrauch 
oder schockhafte Erfahrungen bleibende psychische Schäden hinterlassen. Die Bedeutung des 
frühen Kindesalters wird durch Erkenntnisse über die Entwicklungsdynamik und Plastizität des 
menschlichen Gehirns unterstrichen. In späterer Jugend und im Erwachsenenalter ist der Mensch 
in seinen Persönlichkeitsmerkmalen nur noch wenig veränderbar …“ (Roth, 2003: 552)

Diese Sätze werden uns noch später beschäftigen. Insgesamt ist es natürlich eine Verschär
fung des „Schicksals“ eines Menschen, auch hirnmäßig so entscheidend geprägt zu werden – im 
positiven wie negativen Sinn. Die Freudsche Metapher „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans 
nimmer mehr“ bekommt einen geradezu schicksalhaften Klang: „Was Hänschen nicht lernt 
kann Hans nicht mehr lernen“ – da die emotionale wie kognitive Ausstattung in seinem Gehirn 
nicht entwickelt wurde.

Der Säugling und das Kleinkind entwickeln, im frühesten Austausch mit der Mutter das „auf
keimende Selbst“, die Kerngeschlechtsidentität, die grundsätzliche Fähigkeit zu lieben und die 
Fähigkeit, soziale Beziehungen später stressfrei organisieren zu können.

Basal entwickeln sich unbewußt die frühen – und ein Leben lang bestimmenden Theorien 
über die Welt. Sie kennen sicher alle Erfahrungen der frühen Kindheit, die Ihre Theorie über die 
Welt bis heute bestimmen. Ich selber denke dabei an ein Erlebnis, das ich als Kind mit 6 Jahren 
hatte. Es war am Ende des 2. Weltkriegs, als plötzlich ein baumlanger schwarzer U.S. Soldat 
vor unserem Bunker stand und mir mit lachendem Gesicht einen Riegel Schokolade reichte. 
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Mit sechs Jahren erlebte ich das als das 1. Stück Schokolade meines Lebens – und habe seitdem 
eine spontane Sympathie für schwarze Menschen. Die erste Begegnung mit einem Schwarzen 
prägte sich bei mir ein – und bestimmte meine Theorie. Häufig erleben wir natürlich umgekehrt, 
wie negative Erfahrungen unsere Patienten prägen: „Ich hab immer Pech bei Männern/Frauen“ 
– Niemand will mich – und ich weiß nicht, wieso – Ein „Pechvogel“ oder ein “Sonntagskind“ zu 
sein – diese Selbstkonzepte gehen auf die frühe Kindheit zurück – und die entsprechende Selbst
Repräsentanz in unserem Gehirn verankert.

Wieweit die Möglichkeiten einer Veränderung der Theorien der Welt wie des eigenen Selbst 
hirnorganisch möglich sind – die sogenannte Plastizität des Gehirns besteht, ist eine wichti
ge Frage, die die Psychoanalyse/Psychotherapie weiterhin an die Neurowissenschaften stellt. 
G. Roth bestätigt eine psychoanalytische Erfahrung:

„Klar ist aus neurobiologischer Sicht, warum eine Psychotherapie so schwierig und langwie
rig ist und warum sie manchmal scheitert.“ (Roth, 2003: 440) Tröstlich klingt auch – angesichts 
frühkindlicher traumatischer Erlebnisse die Feststellung von Roth: „Allerdings muß man beden
ken, daß das menschliche Gehirn über eine erhebliche Toleranz hinsichtlich des erforderlichen 
Ausmaßes an Bindung und Betreuung verfügt. Dies erklärt, warum frühe negative Erfahrungen 
keineswegs bei allen Menschen längerfristige folgen haben. … Große Bedeutung kommt dabei 
dem ‚internen Beruhigungssystem‘ im Gehirn zu.“ (Roth, 2003: 552). Roth verweist dabei auf 
den Neuromodulator Serotonin, endogene Opiate u.a.. Wir sind hier bei der spannenden Frage 
angelangt, wieweit Neurowissenschaften auch der sog. Resilienzforschung etwas zu sagen ha
ben.

An dieser Stelle greifen die Ergebnisse der Neurowissenschaften zugleich über in den                   
Be reich: Möglichkeiten und Grenzen der Veränderbarkeit eines Menschen – durch Psychoanaly
se und Psychotherapie. Damit kommen wir zu einem weiteren Bereich, wo Neurowissenschaften 
in Korrespondenz geraten zur Psychoanalyse bzw. Psychotherapie.

Die Entdeckung der Spiegelneurone (mirror neurons) und das psychoanalytische 
Konzept von Übertragung/Gegenübertragung

Im folgenden berichte ich von einer Geschichte, die geradezu aufregend die Synergie der For
schungsansätze von Neurobiologie und Psychoanalyse bzw. Psychotherapie zu zeigen vermag. 
Es geht dabei um die neurobiologische Erforschung der Spiegelneuronen, der „mirror neurons“. 
Ende der 90`er Jahre führten die Arbeiten des italienischen Physiologen Giacomo Rizzolatti zu 
einer – für Neurobiologen – sensationellen Entdeckung, wie Bauer (2006) kürzlich berichtet. 
Diese Entdeckung besagt: Es gibt so etwas wie eine neurobiologische Resonanz.

Wechselseitige Resonanzphänomene gehören in der Psychoanalyse und in der psychoanaly
tischen Psychotherapie zu den Grundkonzepten der therapeutischen Beziehung: die Übertragung 
und Gegenübertragung. Es war ja der geniale Schritt S.Freuds, in dem ihm von J. Breuer mitge
teilten Phänomenen im Umgang mit seiner Patientin, der berühmten Anna O., die Übertragung 
am Werk zu sehen.Freud versuchte zunächst, diesem Phänomen mit Abstinenz und gleichschwe
bender Aufmerksamkeit zu begegnen, und dabei die eigene Reaktion, später Gegenübertragung 
genannt, chirurgisch steril zu halten. Im weiteren Fortgang wurde die Gegenübertragung nicht 
mehr als auszumerzende Resonanz, sondern vielmehr als wichtiges Bestandteil der therapeuti
schen Beziehung gesehen und anerkannt (angestoßen durch Paula Heimann (1950) und ande
re.)

Diese Resonanzvorgänge in der Psychoanalyse bzw. Psychotherapie haben nun ihr neuro
biologisches Korrelat gefunden in der Entdeckung der Spiegelneurone. – in der genannten For
schungsarbeit von Giacomo Rizzolatti wie seiner Mitarbeiter. Zunächst handelt es sich dabei um 
Versuche mit Affen: Spezifische Neuronen werden aktiviert, wenn ein Tier bei seinen Artgenos
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sen eine bestimmte Handlung wahrnimmt – beim Greifen nach einer Nuss. – und zwar ebenso, 
wie wenn das beobachtende Tier selbst diese Handlung ausführen würde. Die Fortsetzung der 
Versuche, dann auch mit menschlichen Versuchpersonen, erbringt: Neben der Wahrnehmung 
beinem beobachteten Gegenüber werden Empfindungen in spezifischen Neuronenbereichen 
aktiviert, wie wenn ich selbst der Handelnde wäre – gleichsam wie bei einem Flugsimulator. 
Resonanz geschieht dabei zugleich als Fühlen und Mitfühlen – Können. Damit wird „intuitive 
Kommunikation“ – etwa in der Psychotherapie – verständlich. Signale und Botschaften werden 
vom Therapeuten aufgenommen und mit empfunden, die der Patient, die Patientin, im Lauf 
der Behandlung immer wieder auslöst. Diese Resonanzen äußern sich beim Therapeuten, der 
Therapeutin in der Regel als spontan auftretende „Einfälle“, manchmal – wenn gleich erheblich 
seltener – auch als körperliche Empfindungen. Es ist ein intuitives Verstehen der Stimmungen, 
Gedanken, über die der Patient Bescheid weiß – und darüber hinaus auch ein ergänzendes Ver
stehen derjenigen Sequenzen des Empfindens und Handelns, die der Patient – meist aufgrund 
tief sitzender Angst – nicht fühlen, nicht denken und nicht aussprechen kann. J. Bauer nennt es 
eine „komplementäre“(ergänzende) Spiegelung. Auf dieser neurologischen Basis gewinnen die 
Phänomene von Übertragung und Gegenübertragung eine geradezu aufregende Aktualität.

Für diese intuitive Kommunikation von Patient und Therapeut hat Freud einen Zauberschlüssel 
entdeckt: für den Patienten die sog. „Grundregel“, alls zu sagen, was in den Sinn kommt …“ 
und für den Therapeuten die gleichschwebende Aufmerksamkeit für alles, was von seinem 
Partner/Partnerin auf ihn zukommt. Dabei wird ein Vorgang initiiert, der zu höchst intensiven 
Erfahrungen führt und die Psychoanalyse ausweist als ein Geschehen und ein Paradigma der 
Intersubjektivität. (vgl. M. Altmeyer u. H. Thomä (Hrsg) „Die vernetzte Seele“ (2006). 

Mit der sensationellen Entdeckung der mirror neurons in den Neurowissenschaften erfährt 
die Psychoanalyse in ihren Konzepten von Übertragung/Gegenübertragung eine überraschende 
Bestätigung.

Offene Forschungsfragen
In meiner bisherigen Darstellung hab ich versucht, ein kleines Stück meiner Lerngeschichte 

anzubieten mit dem Ergebnis: Wenn Neurowissenschaften und Psychoanalyse in einen Dialog 
eintreten, zeigen sich spannende Korrespondenzen und Synergien. Im folgenden möchte ich 
zwei offene Forschungsbereiche skizzieren, und zwar einmal praxis – und zum anderen wissen
schaftstheoretisch relevant.

Die erste Frage betrifft die von Roth angegebene Chance der Veränderung der menschlichen 
Persönlichkeit, hirnorganisch die Plastizität. Wenn Sie sich erinnern, sieht G. Roth diese Mög
lichkeit sehr skeptisch: „Drei Viertel der menschlichen Persönlichkeit sind genetisch bedingt 
oder werden durch frühkindliche Lern und Prägungsprozesse festgelegt“ (Roth, 2003: 556) Es 
bleiben – lt. Roth rund 20 Prozent an Veränderbarkeit „… diese Veränderungsmöglichkeiten 
sind beschränkt … finden entweder in ungerichteter Weise durch schockartig einwirkende Er
eignisse statt oder aufgrund Jahre langer Einwirkung.“ Bei aller Skepsis lässt G.Roth zugleich 
Raum für Veränderung und Plastizität im Gehirn, etwa wenn „starke emotionale Erlebnisse“ 
(Roth, 2003: 552) auftreten. Damit arbeitet die Psychoanalyse, wie die Psychotherapie. So gilt 
es als unumgängliche Voraussetzung für den Beginn einer Psychotherapie, daß ein Leidensdruck 
besteht. Entgegen dem Klischee vom verkopften „Deuten“ in der Psychoanalyse geht es um ein 
affektives Sprechen, das Reinszenieren hoch emotional besetzter Lebenssituationen. Dann, so 
die psychoanalytische Berufserfahrung, kann es oft erstaunliche Veränderungen des therapeuti
schen Partners geben.

G. Roth betont weiter eine spätere Entwicklung der Hirnteile, die den Umgang mit unse
ren Mitmenschen bestimmen, uns – im Sinn der Geistes Kultur und Sozialwissenschaften erst 
zum „eigentlichen Menschen“ machen: Dies – so Roth – geschieht zum Teil erst während und 
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nach der Pubertät. Die Psychoanalyse spricht aber im Zusammenhang mit der Pubertät bzw. 
Adoleszenz,von einer „zweiten Chance“der Entwicklung (G.Eissler), weiters von Entwicklun
gen, die zu einer „protrahierten Adoleszenz“ oder im Sinn von E. Erikson – in einem „Mora
torium“ stattfinden,, wo die Adoleszenz in der Entwicklung eines Menschen eine Verlängerung 
erfährt und gerade dadurch eine kreative Persönlichkeitbildung zu ermöglichen scheint, so etwa 
bei Martin Luther, Albert. Einstein u.a.. Freud nennt sich selber einen „Bummelanten“ – mit 
einer sehr langen Studiendauer (Ellenberger, 1985: 588).

Zugleich fällt auf, daß gerade schöpferische Menschen etwas eigentümlich Kindliches, um 
nicht zu sagen Kindisches ein Leben an sich haben. Dies wird etwa Mozart konstatiert oder auch 
Albert Einstein, wenn Sie etwa an den 75 Jahre alten Einstein mit der ausgestreckten Zunge 
denken. Auf die Frage nach seinen Entdeckungen gibt Einstein einmal folgende Antwort:“ Als 
15jähriger hab ich mir die Frage vorgelegt, wie wäre es, wenn ich neben einem Lichtblitz laufe. 
Wie könnte das sein.“ Einstein ergänzt, er sei nicht besonders begabt gewesen, sei aber länger 
als andere kindlich neugierig geblieben. (so in ORF Ö 1 – 2.1.04. 13 Uhr – Kindervorlesung 
„Einstein – relativ einfach“.)

Wir stehen hier vor der Frage, wieweit psychische Entwicklungsverzögerung und Regression 
(zu kindlicher Phantasie und Neugier) ein hirnorganisches Korrelat haben – und solche Plastizi
tät geradezu Kreativität ermöglicht Hier könnten dann die therapeutischen Prozesse einen Platz 
finden, die ja – so Freud – das „Kind im Neurotiker“ aufspüren und Entwicklung zwischen Re
gression und Progression zu initiieren vermögen.

 Eine zweite Frage betrifft die WissenschaftsEbene von Neurobiologie und Psychoanalyse. 
Nach dem derzeitigen Wissenschaftskanon gilt Neurobiologie als Naturwissenschaft d.h. als ob
jektiv und anerkannt. Psychoanalyse dagegen erscheint als Wissenschaft vom Subjekt als wis
senschaftlich fragwürdig.

Vielleicht erbringt der weitere Dialog zwischen Neurowissenschaften und Psychoanalyse et
was Neues. nämlich: wie zwei sehr verschiedene Ansätze sich ergänzen, beide notwendig sind 
und verschieden bleiben. Eine kleine Metapher, die ich irgendwo mitbekam, mag dies veran
schaulichen. Nach dieser Metapher geht es bei Neurologie und Psychoanalyse um so etwas wie 
um Musikinstrumente (Neurobiologie) – und um die Musik (=Psychoanalyse). Das erste er
scheint objektiv, wiederholbar, erklärbar. Das zweite ist höchst subjektiv, gebunden an sehr per
sönliche und emotionale Zustände, Interpretationen – niemals ganz erklärbar. Zugleich brauchen 
sie sich gegenseitig: Keine Musik ohne Musikinstrumente – und umgekehrt: keine Instrumente, 
ohne daß sie – tausendfach einzigartig und immer neu einmalig – gespielt werden. Die Gehirn
forschung ist ohne die tausendfachen und einmaligen Aktivitäten der verschiedenen Subjekte 
ohne Lebensbezug – und die Psychoanalyse als Wissenschaft von Subjekt und Intersubjektivität 
tut gut daran, immer wieder den Bezug zu ihrem „Substrat“, dem Gehirn, zu sehen und zu su
chen.

Sicherlich fällt Ihnen bei meiner Metapher Musikinstrumente (= Gebiet der Gehirnfor
schung) – Musik (=Gebiet der Psychoanalyse) auf, daß die Hauptperson fehlt: Der Musiker, der 
zum Instrument greift und die Musik entstehen lässt. Vielleicht sind das genau Sie, die sich mit 
beidem, nämlich mit Neurobiologie und Psychoanalyse, jetzt hier befasst haben. Im Dialog von  
Neurobiologie und Psychoanalyse sehe ich im Sinn Kandels ein hoffnungsvolles Projekt inter
disziplinärer Forschung und wünsch Ihnen – wie mir – weiterhin aufregende Entdeckungen. □
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Darja BOBEN-BARDUTZKy*
Prestižna motnja

Ključne besede: simptomi, vrste, vzroki, posledice, komorbidnost, diferencialna diagnostika, obravnava, humor

Prestige Disorder
Key words: symptoms, classification, etiology, consequences, comorbidity, diferential diagnosis, treat
ment, humor

Uvod

V psihiatrični praksi že nekaj časa ugotavljamo, da za opis nekaterih motenj manjka ustrezna 
kategorija in zato predlagamo vključitev novega pojma, ki smo ga poimenovali prestižna 

motnja. Čeprav se prestižna motnja (PM) ne pojavlja le v današnjem času, opisovali so jo že 
v davnih časih pred nami, pa se zdi, da postaja pogostejša in bolj moteča. V zgodovini obstaja 
veliko dokazov za njo, od skrivnostno izginulih civilizacij in svetovnih vojn do manj malignih 
pojavov, kot so stolpi v S. Gimignanu ali različne zgodbe povprečnežev, ki so zasenčili prave 
umetnike. V preteklosti bi se našlo še veliko zanimivosti, vendar so nas tokrat zanimale predvsem 
pojavne oblike in posledice omenjene motnje v sedanjosti.

Imenovanje
Ime »prestižna motnja« (PM) je etiološko, saj izhaja iz vzroka motnje, zato se nam zastavlja 

vprašanje, ali morda ne bi bil pravilnejši izraz »motnja kot posledica doseganja prestiža«. A 
zdelo se je bolj enostavno in ušesom prilegajoče »prestižna motnja«. Glede na to, da v tujini 
motnja še ni opisana, predlagam angleški, francoski in ruski prevod – Prestige disorder, Maladie 
de prestige in Prestižnoe nastrojenije, da bi se izognili nesporazumom. Ne želim pa si, da bi 
motnjo poimenovali po avtorici, ker bi potem ljudje dobili napačno predstavo in bi bil boj proti 
lastni prestižni motnji neuspešen.

Opis znakov
Simptomi so in niso enostavni za prepoznavanje, lahko pa je v pomoč navodilo, da gre za 

prestižno motnjo takrat, ko se npr.:
 znajdemo v konfliktu z nekom, ki mu nič nočemo;
 ko nekdo v diskusiji z nami kritizira vsako našo idejo, čez nekaj časa pa slišimo, da jih 

prodaja za svoje;
 ko se kdo vtika v delo drugih, ne da bi ga zato prosili ali bi mu to bila delovna obveznost;
 ko si kupi stvar, ki je ne potrebuje ali mu celo ni všeč, predvsem zato, da bi naredil vtis na 

druge;
 ko nekoga zajame malodušje, ker je nekomu v njegovi bližini nekaj uspelo;
 ko nas ljudje poznajo, ker smo slavni, koristni in nas ne poznajo, če to nismo.
Lastnosti, ki so v ospredju pri PM, pa so torej zavist (ali sprevržena žalost), nadutost, vzvi-

šenost, osornost, škodoželjnost, domišljavost, izumetničenost, neiskrenost, dvoličnost, nepristnost, 
nespontanost, rigidnost, jezavost, ogroženost idr. Prepoznavanje znakov je – kot običajno – lažje 
pri drugih kot pri sebi, čeprav je za zdravljenje seveda nujno prepoznavanje lastnih.

Vrste motenj
Prestižno motnjo lahko razdelimo glede na:
a) intenziteto motnje;
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b)  tipe posameznikov.
Ad a) Ker smo šele začetniki v ustvarjanju te motnje, se težko odločamo o tem, kakšna 

razvrstitev bi bila najprimernejša. Predlagamo več možnosti. Prva je klasična delitev na blago, 
zmerno in hudo obliko:

 
1. Blaga PM:
  za nekaj sekund se nam pokvari razpoloženje, ko nekdo od sodelavcev doživi uspeh;
 v ožjem krogu blago obrekujemo (brez zlonamernosti) uspešne znance, prijatelje s 

poudarkom na njihovih slabostih;
 pohvale sodelavcem nam nikakor ne gredo iz ust;
 rahlo pretiravamo pri opisovanju svojih uspehov, pozabimo omeniti druge zaslužne za naš 

uspeh;
 nikoli prvi ne pozdravimo, tikamo prodajalk, natakarjev;

2. Zmerna PM: 
 ob uspehu drugih smo lahko zamorjeni več ur ali celo dni;
 težko prenašamo celo uspeh prijateljev in bližnjih sorodnikov (npr.: žene, otrok);
 obrekovanje postane zlonamerno (prizadeti ima škodo);
 za različne aktivnosti (npr.: študij) se odločimo izključno zaradi napredovanja ali 

prestiža;
 uvajamo nepotrebno birokracijo zaradi dokazovanja lastne pomembnosti (npr. 

dokumentacija zdravstvene nege), ne pa zaradi večje kakovosti dela samega;
 kot predavatelji se ne držimo določenega časa, ampak si ga vzamemo več in tako izrinemo 

druge govornike ali poslušalcem »požremo« odmor;
 v družbi vedno največ govorimo, imeti moramo zadnjo besedo, biti najpametnejši (če ne 

drugače, tudi z diskvalifikacijo drugih);
 svoje nazive uporabljamo neustrezno, npr. pri frizerju, na tržnici ali z otroki. Npr. zdravniku 

se rodi otrok in ga očka v porodnišnici pozdravi: »Buci, buci, ljubček – to sem jaz, doktor 
Prestižnik!« ali pa mama napiše sporočilo: »Večerja je v pečici, pridem kmalu. Poljubček, dr. sc. 
mami!«;

 ko se niti ne pogovarjamo, kaj šele družimo z revnejšimi, slabše oblečenimi, manj 
izobraženimi;

 ko se ne rokujemo z drugimi zaradi njihove barve kože ali spolne usmerjenosti;
 podcenjujemo ljudi na podlagi nekih splošnih stereotipov, kot so npr.: južnjaki, 

blondinke;

3. Huda PM:
 nikjer in nikoli ne dovolimo, da bi nas kdo premagal, razen izjemoma kakšen nadrejeni, 

ker bomo imeli od tega korist;
 poraza si ne dovolimo niti v športu, kjer se spremo za vsako malenkost;
 v prometu prisilimo druge udeležence, da ustavijo, jih naderemo ali pretepemo;
 prepričani smo, da smo večvredni od drugih zaradi našega premoženja;
 v odnosu z lastnim partnerjem, otroki nikoli ne dovolimo nikakršnega dvoma v lastno 

premoč;
 oviramo sodelavce ali podrejene pri napredovanju, razbijamo timsko delo, uničujemo 

projekte, ki dobro delujejo, samo da dokažemo svojo moč;
 ne priznamo napake, četudi zaradi tega nastanejo resne posledice;
 učitelji s to motnjo se spuščajo v boj z otroki za vsako malenkost (kar je ena najmalignejših 

oblik PM).
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Dodatek:
4. Zelo huda PM je takrat, ko se zaradi prestiža organiziramo v skupine bodisi stranke, lože, 

mreže itn. in smo za prevlado pripravljeni maltretirati, zatirati cele skupine drugih ljudi, sprožati 
oborožene spopade, vojne.

Po intenzivnosti bi motnjo lahko razdelili tudi v spekter tipov od npr.: Tip I, Tip I ½ itn. 
Še bolj prikladen bi bil spekter decimalnih številk, ker bi v klasifikaciji dovoljeval neskončno 
število tipov te motnje. Tako bi ob odkritju vsake nove motnje lahko dodajali stotinke, tisočinke 
itn. In vsak avtor bi lahko imel svoj tip motnje (opisan v klasifikaciji, ne v sebi). Npr.: 1,0001 
blaga PM – tako rekoč idealen človek, srečen in vesel ob pogledu na uspeh, vzpon drugih. Če 
bogatejši in domišljav sosed zadene na loteriji 600 milijonov evrov, ga za hipec stisne v želodcu. 
Ali 1,95 – ko materi ni pomembno, če hči postane zdravnica ali zdravnikova žena, samo da je 
»gospa doktorjeva«. Ali 2,41 – ko zasije nasmeh na obrazu občinske uradnice, ko odkrije, da 
vam manjka pol nekega formularja in vas bo zato lahko odslovila od svojega okenca in poslala 
kam drugam. Ali 10,25 – sindrom, imenovan po enemu od znanih voditeljev iz zgodovine itd.

Ad b) Glede na tipe posameznikov bi motnjo lahko razdelili npr. po poklicih ali dejavnostih. 
Npr.: učitelji, uradniki, šoferji, zdravniki, igralci, lastniki psov itn., če omenim nekaj izstopajočih 
tipov. Zaenkrat vrstni red naštevanja nič ne pomeni, ker za takšno razvrstitev še ni dovolj 
znanstvenih dokazov.

Pri vsakem od teh tipov je potem možna razvrstitev v podtip. Npr.: 
- Šofer 3,025 – na cesti divja, izsiljuje prednost, ne uporablja smerokazov, prehiteva v 

škarje, trobi počasnežem, skrbno pazi, da svojega avta ne parkira ob bok prestižnejšemu modelu 
(tip šofer 1,066 daje samo svetlobne znake in je zadovoljen z velikim avtom, občasno parkira na 
pločniku ali na prostoru za invalide).

- Igralec 4,121 – o kolegih raznaša ogabne trače, gre preko trupel za določeno vlogo, 
partnerje in prijatelje menjava glede na korist.

 Marsikateri tip bi bilo najlažje opisati kar z imenom določene znane osebe, vendar je to 
brez njenega dovoljenja neetično in prepovedano, kar seveda ne preprečuje uporabe v ozkih 
strokovnih krogih (tudi to je eden od blagih znakov PM).

Še enkrat opozarjam, da se je pri diagnosticiranju treba zavedati, da motnjo najprej opazimo 
pri kolegih, kasneje pri bližnjih in najkasneje pri sebi.

Vzroki in razlaga nastanka motnje
Vzroke lahko iščemo pri standardnih dejavnikih za nastajanje različnih motenj, če omenim 

le genetske danosti in okolje. Kakšnih posebnih študij glede genske dispozicije še ni bilo, čeprav 
različne pokrajine naše države kričijo po takšni obdelavi. S poskusi na živalih pa so prav tako 
problemi ne le zaradi etičnih dilem, ampak tudi ugotovitev, da si le nismo povsem enaki. V 
raziskavah PM zaradi večje podobnosti pridejo v poštev podgane, osli, levi, prašiči, nekatere 
vrste metuljev, ptic pevk, pavi, nekatere vrste psov, medtem ko se opice niso obnesle, ker so 
se norčevale iz raziskovalcev (verjetno že dosegajo nivo za PM), mačke pa niso jemale resno 
navodil (izredno zanimiva vrsta za raziskavo PM). Z ugotovitvami iz raziskav na živalih in 
biokemičnih poskusov na ljudeh se lahko potrdi teorijo, da je prestižna motnja predvsem stvar 
okolja, in sicer VREDNOT v nekem okolju.

Kadar so vrednote predvsem iz skupine materialnosti, oblasti, nadvlade oz. zunanje moči ali 
»moči nad«, potem je večina genskih materialov neodporna (ali pa primerna) za razvoj prestižne 
motnje.

V takih primerih gre tudi za obrambo pred lastnim občutkom manjvrednosti, za iluzijo 
avtoritete, za katero pa vemo, da je tristopenjska (avtoriteta pozicije, znanja, osebnosti) in da 
tista najpomembnejša ni v zvezi z zunanjimi znaki.

S tem ponujamo najbolj priročno razlago, seveda bi se dala izpeljati iz praktično vsake teorije, 

Prestižna motnja



103

a se nam enostavno ne ljubi. Računamo, da bo razmišljanje v to smer zanimalo še kakšnega 
kolega.

Posledice
Posledice so na različnih področjih in so lahko hude, zelo izjemoma delujejo kot vzpodbuda 

za spremembe. Naj jih nekaj naštejemo:
 slaba volja (tistih s PM in njihove okolice), ki se spiralasto dviga in koncentrično širi in 

lahko preraste v drugo duševno motnjo (depresivno, anksiozno, paranoidno, borderline idr.) ali 
somatsko bolezen (npr. srčni infarkt, artritis, ledvični kamni);

 slabi medsebojni odnosi, konflikti, napetosti, nezaupanje, nesodelovanje, tekmovalnost, 
garanje, odtujenost, izgorelost, spopadi, povečana obolevnost in umrljivost itn.;

 zaradi orientiranosti na površnost (zunanjost) in zaradi raznih predsodkov ljudje s PM 
spregledajo unikatnost in dragocenost drugih ljudi in so tako lahko večkrat prikrajšani za pristen 
stik z drugimi.

Komorbidnost
Največkrat je PM povezana z motnjo kontrole impulzov, različnimi motnjami osebnosti, včasih 

tudi z motnjami hranjenja, redko z odvisnostjo in intelektualno inferiornostjo (to prepoznamo po 
tem, da se človek veseli, da ima eno motnjo več kot drugi ali takšno, ki je drugi nimajo).

Diferencialna diagnostika
Diferencialno diagnostično pridejo v poštev lastnosti, kot so samostojnost, samozavest, 

ponos, čast, ustvarjalnost, iskrenost, pogum ipd. Od PM se razlikujejo po tem, da ne povzročajo 
slabega počutja drugih, da drugih ne ogrožajo, če ti sami nimajo PM, saj za lasten uspeh tak 
človek ne potrebuje neuspeha drugega. PM ne smemo zamenjati z navadno introvertiranostjo, ki 
je včasih naporna za okolico, v bistvu pa zelo ljubka lastnost ljudi brez PM.

Obravnava
Za terapevte, ki se odločijo za delo s pacienti s PM, je nujno, da prepoznavajo svojo PM in jo 

obvladujejo. Speak when the spirit moves you not your ego (Jampolsky).
Osnovna usmeritev obravnave je naravnana v osveščanje drugih možnosti za dolgoročno 

realistično zadovoljevanje potrebe po uveljavljanju, ki ne bo šlo na račun drugih ljudi in ne na 
račun medsebojnih odnosov.

 Antidepresivi ne pomagajo bistveno.
 Antipsihotiki so v različnih dozah lahko koristni.
 Anksiolitiki (benzodiazepini) v manjših dozah občasno olajšajo stvar.
 Psihoterapija je učinkovita predvsem v povezavi z osveščenim terapevtom. Dobre izkušnje 

imamo z realitetno terapijo, ki naredi PM transparentno, do psihoanalize smo malo skeptični, ker 
je tu in tam škodila (kar ne pomeni, da ni izredno uspešna pri drugih motnjah).

 Učinkovito je seznanjanje ljudi s pojmi, kot so: dobronamernost, upoštevanje, sočutje, 
sodelovanje, izbira, odgovornost, sprejemanje, ustvarjalnost itn. in opuščanje besed, kot so: 
»smrtno resno«, »zob za zob«, »za živo glavo«, »uklanjanje«, »popuščanje«, »ta glavni«, »mu 
bom že pokazal ...«, »pa če crknem ...« itn.

Brezpogojna ljubezen, altruizem in humor pa prestižno motnjo dobesedno ubijajo! □
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Vanja GAJšT*
Zgodba o uspehu: psihoterapevtska ambulanta 

Univerze Sigmunda Freuda na Dunaju

Rektor Univerze Sigmunda Freuda (USF), prof. dr. Alfred Pritz, je enkrat dejal, da je psihotera
pev tska ambulanta USF srce fakultete za psihoterapijo, saj je eden glavnih poudarkov pet

let ne ga študija psihoterapije (tri leta prva stopnja in dve leti druga) prav psiho tera pev tska pra ksa 
študentov v okviru ambulante s ciljem, da so diplomanti druge stopnje usposo bljeni za samo
stojno psihoterapevtsko delo. Seveda pa je poleg prakse ambulanta namenjena tudi znanstveno 
razi sko valnemu delu.

Da je ideja ambulante USF zelo dobra, kaže njen skokovit razvoj, njena zgodba o uspe hu, 
saj je v kratkem času (od jeseni 2005, ko je USF začela delovati) postala najbolj prilju blje na 
psi ho tera pevtska ambulanta na Dunaju. Avgusta 2006 je ambulanta obsegala štiri sobe v dru
gem nadstropju večnadstropne stavbe univerze. Ko pa sem se čez dober mesec dni vrnila, je 
bilo potrebam ambulante namenjenih še pet dodatnih sob v devetem nadstropju, kjer so ure dili 
še do datno čakalnico. Septembra 2006, ko sem prišla na Dunaj, so pacienti čakali na tera pijo 
nekaj dni, največ teden (če niso imeli kakšnih posebnih želja o pristopu, spolu, usposo blje nosti 
tera pevta itd.). Kmalu pa je začelo naraščati tako število pacientov kot tudi število študen tov, 
ki so želeli delati v ambulanti. Čakalna doba je začela naraščati na tri, štiri tedne in več. Zato 
so v terapevtske namene uredili še tri dodatne sobe, čakalnico v devetem nadstropju pa so spre
me nili v sobo, namenjeno skupinam. Vedno več ljudi je klicalo po telefonu in se zanimalo za 
psiho terapijo – novica o psihoterapevtski ambulanti, ki pokriva tako raznolik krog ljudi, se je 
izjemno hitro širila. Čakalna doba treh ali štirih tednov je bila zanemarljiva, saj sem izvedela, 
da je drugje treba čakati bistveno dlje – tudi po več mesecev ali pol leta. Tako ne preseneča, da 
je univerzi tetna ambulanta za psihoterapijo, ki je začela z nekaj seansami na teden, v dobrih 
dveh letih razširila svoj obseg na več kot 550 seans tedensko. Zagotovo je k temu pripomogla 
nji hova stro kov nost, pokritost tako rekoč celotne ‘’palete’’ psihičnih težav, dostopnost psiho tera
pije vsem ljudem, tudi tistim z najnižjimi dohodki, ponudba psihoterapije v različnih jezi kih, 
do bra predstavitev na spletni strani USF pa tudi lahka dostopnost, saj se univerza nahaja le pet 
mi nut hoje od postaje podzemne železnice.

V ambulanti USF so organizirani tako, da je zastopanih čim več različnih psiho tera pev tskih 
metod in oblik dela z ljudmi: individualno, terapija za pare, družinska terapija, kratkotrajna in 
dolgo trajna psihoterapija, sprostitvene tehnike, coaching, različne oblike skupin – psiho tera
pevtske, sku pine za samopomoč pod vodstvom ekspertov, skupine za svojce itd. Prav tako je 
zasto panih čim več različnih psihoterapevtskih pristopov: psihoanaliza, transakcijska analiza, 
psiho drama, sistem ska družinska terapija, hipnoterapija, na klienta usmerjena psihoterapija, logo
tera pija, NLPt, vedenjska terapija, integrativna gestaltterapija idr. Najbolj pogosto obravna vajo: 
stra hove, depresije, psihosomatske motnje, odvisnosti, obsesivno kompulzivne motnje, nasilno 
vedenje, spolne motnje, motnje povezane z odtujenostjo, krize smisla, partnerske in družin ske 
kon fli kte, strahove povezane s šolo, vzgojne probleme, probleme povezane s staršev stvom in sta
ra njem idr. Posebni poudarek imajo naslednje teme: skupinska psihoterapija za starejše (nad 60 
let), psihoterapija otrok in mladostnikov (ki je organizirana v posebni psihoterapevtski ambu lanti 
za otroke in mladostnike), problemi na delovnem mestu in izgorelost pri delu (burnout), lepotna 
ambulanta, pacienti in njihovi svojci pred in po transplantaciji organov, psiho onkolo gija, psiho
ortopedija ter t. i. Messies (gre za ljudi, ki bolestno zbirajo različne stvari, npr. oblačila, časo pise 
in revije, tehnične predmete itd., tako da zapolnijo svoje stanovanje, garažo, hišo ali si omi slijo 
dodatna stanovanja, v katerih skladiščijo nabrane predmete).
*VANJA GAJšT, ABSOLVENTKA šTUDIJA PROPEDEVTIKE SKZP.  MOSTEČNO 21, 2321 MAKOLE; VG1176@GMAIL.COM
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Prav tako poskušajo, da bi bilo zastopanih čim več tujih jezikov, se pravi, da bi psiho tera pijo 
nudi li tudi tujcem, ki so se priselili na Dunaj, v njihovem materinem jeziku (med mojo prakso 
je bilo zastopanih kar okrog 15 jezikov – npr. angleščina, francoščina, italijanščina, japon ščina, 
hrva ščina, bosanščina, poljščina, švedščina, srbščina, španščina, portugalščina, madžar ščina, 
slova ščina, ruščina, korejščina, romunščina, češčina itn.). Terapije se odvijajo vsak dan, razen 
ne delje, in sicer med tednom od 8:00 do 20:00, v soboto pa od 8:00 do 15:00. Plačilo tera pije 
je ure jeno glede na dohodek in je za ljudi z nizkimi prihodki brezplačno, za premožnejše pa je 
razli čno visoko, a ne presega 75 EUR za eno seanso. Prvi obisk je vedno brezplačen. Delo ambu
lante sofinancirajo zavarovalnice po posebnih pogodbah, saj je v Avstriji psihoterapija od leta 
1990 zakonsko reguliran poklic, zavarovalnice pa psihoterapevtom (nekje od leta 2000) po celi 
Avstriji plačujejo psihoterapevtske storitve.

Slika: V vlogi asistentke v psihoterapevtski ambulanti USF

Psihoterapevti, ki so že uveljavljeni in imajo svoje privatne prakse ali so zaposleni, lahko 
dela jo v ambulanti USF največ 4 ure na teden. Urna omejitev je zato, da imajo več možno sti 
za delo študenti, saj je ambulanta namenjena njihovemu usposabljanju, tako da jim ni tre ba 
dru gje iskati prakse oz. pacientov (kar pa si seveda tudi lahko sami organizirajo). Prav tako 
dela v ambulanti večina učiteljev Fakultete za psihoterapijo USF, kar se mi zdi zelo posre če
no. Prepogosto se namreč na univerzah dogaja, da učitelji postanejo teoretiki in izgubijo stik s 
prakso. Tako trenutno dela v ambulanti okoli 45 terapevtov.

Študenti delajo v ambulanti kot asistenti, kar pomeni administrativno organizacijsko delo 
v zvezi z vodenjem ambulante (npr. naročanje in sprejemanje pacientov, vodenje urnikov dela 
in dokumentacije, izpolnjevanje formularjev za zavarovalnice itn.). S tem si naberejo potrebne 
organizacijske izkušnje za vodenje ambulante, kar jim bo prišlo v prihodnosti v lastnih praksah 
zelo prav. Glavno pa je seveda, da imajo študenti možnost delati kot terapevti, in sicer po treh 
stopnjah:
 najprej kot opazovalci terapij (sobe, kjer potekajo terapije, imajo enosmerna ogledala, po 
dogovoru s terapevtom in pacientom pa je študent lahko tudi neposredno navzoč v istem pro
storu, kjer poteka terapija);
 nato kot koterapevti, ko delajo z ramo ob rami z izkušenimi terapevti in se že aktivno vklju
čujejo v potek terapevtske seanse;
 samostojno kot terapevti pod supervizijo (največkrat ena ura supervizije na okoli tri sean se).

Ta tristopenjski model je po mojih izkušnjah najbolje urejen pri sistemski psiho tera piji, kjer 

Vanja Gajšt
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študenti najprej delajo v dvojicah kot koterapevti ob že izkušenemu terapevtu (se pravi dva 
študenta + terapevt), nato delajo v dvojicah pod supervizijo in šele nato samostojno pod super
vizijo. Praksa v ambulanti vključuje tudi supervizijo, ki “pokrije” do največ 6 ur dela na teden, 
kar je tudi največje število ur, ki jih lahko študent tedensko opravi v ambulanti. Študent, ki mu to 
ne zado stuje in želi ali potrebuje več ur supervizije, si jo mora organizirati sam. Študenti mora jo 
v času petletnega študija opraviti najmanj 600 ur terapevtskega dela pod supervizijo.

Za opazovanje se študenti dogovorijo s terapevtom, pri katerem bi radi prisostvovali tera
piji, prav tako se mora s tem strinjati tudi pacient. Običajno študent prisostvuje desetim zapo re
dnim srečanjem (se pravi 10 tednov, če je seansa enkrat tedensko), vendar se ta čas lahko tudi 
po dalj ša. Med mojo prakso opazovanje terapij ni bilo ne vem kako “popularno”, študenti so 
opazo vali terapije le pri nekaj terapevtih. Za vsako seanso je namreč bilo treba napisati poro čilo 
(“Protokoll”) (približno 1 tipkana stran), čeprav se je to od terapevta do terapevta razli ko va lo 
(bili so različno zahtevni, nekateri pa poročila niso zahtevali). Ena izmed terapevtk je nudila tudi 
mo žnost opazovanja terapije, ki je potekala ob četrtkih dopoldan, skozi ogledalo. Študente so 
obve stili o tej možnosti, zato mi ni jasno, kako to, da ponavadi ni nihče prišel. Sama sem v tem 
ter minu delala kot asistentka, zato tudi jaz nisem mogla izkoristiti te možnosti.

Za koterapevtsko delo se študenti dogovarjajo s terapevtom, pri katerem se usposabljajo. Z 
njim se dogovorijo, kako bo delo potekalo. Ko začnejo delati samostojno pod supervizijo, pa 
je postopek podoben kot pri terapevtih, ki delajo ‘’redno’’. Izberejo si termin, v katerem bodo 
delali, se z asistentko dogovorijo, da jim rezervira sobo (oz. pove, če je v tem terminu še sploh 
kakšna soba na voljo), nato se asistentka z nekom izmed pacientov dogovori za prvi razgo vor 
in če se študent in pacient ujameta, steče terapija. Ko določen pacient terapijo zaključi (ali če 
je neresen in ne prihaja), študent pove asistentkam, da ima prost termin in mu dodelijo nove ga 
paci enta. Študent, ki že ve, v katera področja se bo usmeril, lahko tudi pove, kakšne paciente želi 
(s kakšnimi težavami).

S prakso so bili študenti večinoma zadovoljni. Investirati so morali samo svoj čas, saj so 
jim bili zagotovljeni prostor, pacienti in strokovna podpora. Nekaj negodovanja sem slišala 
samo okrog tega, da praksa ni plačana. Zadovoljni so bili tudi z raznolikostjo možnosti oprav
ljanja prakse in s pripravljenostjo vodilnih, da prisluhnejo njihovim idejam in pobudam. Za 
bolj ambiciozne pa je praksa pomenila hkrati tudi že usmeritev na neko specifično področje, za 
kate rega se bodo usposobili. Precej možnosti je bilo za delo z ‘’messies’’, za katere so bile na 
voljo različne oblike dela (skupine, obiski na domu, enkrat na leto srečanje /Tagung/ za nemško 
govo reče “messies” in vse, ki jih ta pojav zanima itd.). Dodatna možnost za prakso se je odprla 
z otvoritvijo psihoterapevtske ambulante za otroke in mladostnike, ki je bila v času moje prakse 
in so jo nekateri študenti še dodatno izkoristili. Na pobudo dveh študentk je tako nastala sku
pina za sproščanje, ki sta jo vodili sami. Ravno v času, ko se je moja praksa na Dunaju izte kala, 
pa sta se (prav tako na pobudo študentov) oblikovali še dve skupini. Prva je bila name nje na 
svojcem “messies”, druga pa je nastala kot odgovor na problem čakalne liste za paciente in je 
bila organizirana kot nekakšna “čakalna” skupina, v katero so se lahko vključili pacienti, dokler 
niso dobili mesta pri kakšnem terapevtu ali študentu pod supervizijo.

Za študente je bila enkrat na teden organizirana demonstracija prvega razgovora /Erst  ge -
spräch/, ki se je odvijala v sobi z enosmernim ogledalom. V tej sobi sta bila terapevt in pacient, 
ki pa je vedel, da terapijo iz sosednje sobe skozi ogledalo opazujejo študenti. Sama se teh demon
stracij žal nisem udeležila, saj sem v tistem času delala v ambulanti kot asistentka. Sem pa bila 
enkrat zadolžena, da pokličem paciente, ki bi bili primerni za demonstracijo. Na voljo sem imela 
štiri paciente, ki sem jih morala poklicati, jih vprašati, ali jim ustreza termin in jim povedati, da 
bo njihov prvi razgovor opazovala skupina približno 15 študentov. Mislila sem, da bo to težka 
naloga, vendar sem bila presenečena, ko mi je že prva oseba, katero sem poklicala, rekla, da ji 
termin ustreza in se je strinjala z opazovanjem.

Zgodba o uspehu: Psihoterapevtska ambulanta Univerze Sigmunda Freuda na Dunaju
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Vsakih 14 dni je intervizijska skupina /Intervisionsgruppe/, ki traja 90 minut in je name
njena vsem, ki delajo v ambulanti. Terapevti lahko tam “predajo” paciente drugim tera pev tom 
ali študentom, predstavijo probleme, ki se jim odpirajo pri delu ali predstavijo kakšen zani miv 
pri mer. Te skupine so bile izjemno zanimive, saj so se v njih včasih odprle razprave o kakšnem 
problemu, ki ga je vsak terapevt videl s stališča “svojega” pristopa. Vendar se ne spomnim, da 
bi kdaj prišlo do prepirov, ampak so bile diskusije kreativne, problem pa osvetljen z razli čnih 
zor nih kotov. Občutek sem imela, da je temu tako, ker se je vsak izmed udeleženih zavedal, da 
gre samo za izražanje različnih mnenj, pogledov, stališč in ne za tekmovanje, kdo ima prav. Prav 
tako je vsakih 14 dni (po končani interviziji) sestanek za asistente /Am bulanz be sprechung/, ki 
delajo v ambulanti. Na njem se bolj ali manj rešujejo organizacijske zadeve, namenjen pa je 
tudi predstavljanju kakšnih novosti. Spomnim se, da sta enkrat prišla predstavnika Inšti tuta za 
poklicno integracijo /Institut zur beruflichen Integration/. Inštitut sodeluje z zavodom za zapo
slovanje in nudi podporo brezposelnim, ki imajo psihične probleme oz. motnje. Predstavila sta 
delo inštituta, razdelila pa sta tudi gradiva in povedala, da se lahko terapevti povežejo z njimi ali 
usmerijo paciente k njim.

Prisostvovala sem raznolikim seansam pri terapevtih različnih pristopov ter se tako sezna
nila z različnimi pacienti, ki so bili vsi po svoje zanimivi. Tako sem npr. prisostvovala tera piji z 
moškim, ki so ga aretirali, ker si je na internetu ogledoval spletne strani z otroško porno grafijo. 
Kot alternativo zaporni kazni so mu ponudili psihoterapijo. Preden sem začela spremljati tera
pijo, sem se spraševala, ali bom zmogla ali pa mi bo preveč naporno. Potem pa sem bila pozitivno 
prese nečena nad sabo, ker sem lahko pacienta sprejela kot človeka, čeprav nisem sprejemala in 
odobra vala njegovih dejanj. Moja naloga kot opazovalke je bila, da sem na vsaki seansi posku
šala izluščiti vsaj eno pozitivno stvar pri pacientu, o čemer sva se tik pred koncem seanse s 
tera pevtko okoli pet minut pogovarjali, pacient pa naju je poslušal. Nato se je terapevtka spet 
pogo vorila s pacientom, kaj je doživljal ob tem razgovoru (kako se je počutil, kakšne misli 
so ga obhajale). Po srečanjih sva se s terapevtko veliko pogovarjali, npr. o tem, da se mora 
pacient poču titi sprejetega in varnega, da bo le tako začel zaupati. Bilo mi je zanimivo, da je 
tera pevtka veliko delala na tem, kako si lahko pacient pomaga sam (npr. kaj lahko naredi, kadar 
ga obidejo misli v zvezi z otroško pornografijo). Sam je videl veliko breme v tem, da se o tem ne 
more z niko mer pogovarjati. Prav zato mu je terapija dosti pomenila, saj je bila tu terapevtka, s 
katero se je lahko pogovarjal o svojem doživljanju, ki ga je skušala razumeti in mu nuditi oporo 
pri iskanju rešitev. Sam je aktivno sodeloval pri iskanju rešitev (kaj je pripravljen in sposoben 
narediti), katere je sproti vnašal v svoje življenje, o čemer sta se s terapevtko tudi pogovarjala 
(kaj je že naredil, kako mu je šlo, kako se je počutil ob tem, kako se sprememba odraža v njego
vem življenju itd.). Najbolj presenetljivo pri tem pacientu mi je bilo, da je v času približno dveh 
mese cev ob podpori terapije uspel v svoje življenje vnesti pomembne spremembe. Kot se je sam 
izra zil, je imel doma več reda, predvsem pa več stika z ljudmi, pogosteje jih je obiskoval in se 
z njimi več pogo varjal, zato so tudi misli na pornografijo postale vse redkejše. Terapevtka se 
ukvarja pretežno s “težkimi” primeri, ki pa se ponavadi izkažejo tudi kot najbolj zanimivi.

Zanimiv je bil tudi pacient, ki je hodil na skupino za samopomoč za “messies”, poleg tega pa 
je dvakrat na teden hodil na psihoanalizo. Bil je res nenavaden, navdušen je bil nad tehniko, zato 
si je kupoval različne nove in rabljene aparate (videorekorderje, televizorje, računalnike, DVD 
predvajalnike, telefone itd.), ki jih je potem (kakor je opisoval) doma še zapakirane odložil, ne 
da bi jih kdaj uporabil. Poleg tega je bil navdušen nad plišastimi igračkami, katere si je pona
vadi kupoval tedensko, skoraj vsako novo igračko je prinesel na terapijo pokazat terapevtki. Na 
vsako seanso je prinesel rjavega plišastega medveda in pajka, ki ju je položil predse na mizico 
in ju po končani seansi odnesel nazaj asistentki v čakalnico. Jedel je le kruh in sirni namaz ter 
za zajtrk rogljičke, pil je le mleko in vodo. Nenavadno je bilo tudi to, da je odlagal v stano vanju 
tudi smeti, ki jih ni mogel odvreči. Njegovo stanovanje je bilo tako zapolnjeno z zapaki rani mi 
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tehni čni mi aparati, vrečkami s plišastimi igračkami in smetmi (predvsem embalažo od mleka). 
Med mojo prakso je razmišljal o najemu četrtega stanovanja, saj je bilo zanj lažje najeti še eno 
stano vanje kot pa pospraviti tega, v katerem je bival. Bil je tudi že sprejet v psihiatrično bolnico, 
kjer so mu poskušali pomagati, da bi lahko pospravil in odvrgel smeti. Tudi med mojo prakso 
se je skušal dogovoriti za ponoven sprejem. Na seansah je pogosto pripovedoval o času, ki ga 
je pre živel tam, o vsem, kar mu je bilo všeč in o tistem, kar ga je jezilo in motilo. Tako je na eni 
seansi primerjal oddelek v bolnišnici z družino: zdravniki so starši, sestre in negovalci so bratje 
in sestre, pacienti pa so majhni otroci. Tudi družina in otroštvo je bila pogosta tema, predvsem 
otro štvo, po kakršnem je še vedno hrepenel: kjer bi bile igrače, otroški filmi, varnost, čustve nost, 
prav ljice. Morda je prav zaradi tega terapevtka zanj organizirala branje pravljic, nad čemer je 
bil navdušen (živo se spomnim seanse, potem ko se je prvič udeležil branja pravljic in ko je 
večino časa namenil tej temi). Zanimivo je, da si je zapomnil naslove pravljic, ki mu jih je brala 
študen tka, nikoli pa vsebine. Pa tudi naslove si je zapomnil samo zato, ker jih je želel pove dati 
tera pevtki (in samo takrat, kadar je to želel). Kmalu pa se je začel pritoževati nad tem, da je ena 
ura pravljic na teden premalo …

Kot opazovalka sem prisostvovala seansam petnajstih različnih pacientov (nekatere sem 
spre mljala dlje časa, pri nekaterih sem prisostvovala le prvemu razgovoru) pri devetih razli čnih 
psiho tera pevtih. Tako sem spoznala različne psihoterapevtske pristope ter tehnike dela. Naj bolj 
fasci nantno pa je bilo zame to, da sem spoznala različne ljudi s težavami v duševnem zdravju, 
njihove raznolike (ponavadi ne ravno lepe in prijetne) življenjske zgodbe, njihove načine in 
strate gije spoprijemanja s težavami in z življenjskimi izzivi, predvsem pa to, da se v vsakem 
člove ku skriva potencial za reševanje stisk in da je različnim problemom skupno to, da pome nijo 
klic po spremembah v življenju. □

Zgodba o uspehu: Psihoterapevtska ambulanta Univerze Sigmunda Freuda na Dunaju
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Vanja GAJšT*
Knappenhof – inovativni pristop k obravnavi 
duševnih motenj (izkušnja s prakso v Avstriji)

Poročilo o praksi

Minil je že skoraj mesec in pol, odkar sem se vrnila iz Avstrije, kjer sem opravljala prakso. 
Pred enim letom sem razmišljala, načrtovala, se posvetovala, zbirala informacije in se 

na koncu odločila, da pojdem za tri mesece na prakso v univerzitetno ambulanto Univerze 
Sigmunda Freuda na Dunaju. Iz načrtovanih treh mesecev jih je nastalo devet, pot pa me je iz 
Dunaja peljala še na psihiatrično kliniko v Gradcu in hotel Knappenhof, ki leži sredi neokrnjene 
narave, ob vznožju gorske skupine Rax, v bližini zdraviliškega mesta Reichenau an der Rax.

Hotel ima dolgoletno tradicijo, saj je bil zgrajen že leta 1907, takrat kot ekskluziven alpski 
hotel. Zgradil ga je Camillo Kronich, ki je bil zakupnik planinske koče z imenom Ottohaus, 
do katere vodi planinska pot mimo hotela Knappenhof. Prav tako ima hotel tudi terapevtsko 
tradicijo, saj sta v te kraje zahajala Sigmund Freud in Viktor Frankl. Sigmund Freud je med 
svojimi bivanji v teh krajih zdravil sestro Camilla Kronicha, kar je opisal v znamenitem “primeru 
K” [Fall K.]. Viktor Frankl je bil reden gost vse do visoke starosti. Cenil je zdravilen učinek gora 
in narave ter čudovito okolico hotela Knappenhof.

Slika 1: Hotel Knappenhof z gorsko skupino Rax v ozadju (levo)

Pred nekaj leti so hotel skrbno obnovili, tako da ustreza zahtevam današnjega časa. Odprli 
so zdraviliški in zdravstveni center Knappenhof, ki sta ga ustanovila dr. Brigitte KlennerKaindl 
in dr. Thomas Legl.

Terapevtski koncept
Filozofija zdravljenja izhaja iz teorije, da je bolezen smiselna, saj pozove človeka k spremembi 

usmeritve ter ponovnemu premisleku življenjskega koncepta. Za zdravljenje sta načrtovana 
dva programa: dolgoročni in kratkotrajni program. Namenjena sta ljudem z duševnimi in s 
psihosomatskimi motnjami.

Kairos 1/3-4/2007 Drugi prispevki
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Dolgoročni program je osnovan po principu terapevtske skupnosti, v kateri pacient ob 
profesionalnem spremstvu prevzame odgovornost za svoj proces zdravljenja. V središču 
pozornosti je socialna dinamika znotraj skupine, posebna pozornost pa je namenjena motenim 
odnosom, ki so v ozadju. Dolgoročni program traja od 8 do 18 mesecev.

Kratkotrajni program v prvi vrsti nudi z različnih vidikov zasnovan intenziven vedenjski 
trening. V središču pozornosti so strategije reševanja problemov, coaching in odkrivanje samega 
sebe, prav tako pa ima tudi tukaj poseben pomen skupina, ki služi kot zrcalo. Kratkotrajni 
program traja od 10 dni do 3 mesece.

Terapevtsko ponudbo sestavljajo naslednja področja obravnave pacientov:
 Psihološkopsihoterapevtsko zdravljenje: individualna, skupinska, družinska in zakon

ska psihoterapija, psihološko svetovanje in diagnostika, krizne intervencije, coaching, te
ma tsko usmerjeno in specifično skupinsko delo: slikarska in kreativna terapija [Mal- und 
Gestaltungstherapie].

 Medicinsko svetovanje: posvetovalno psihiatrično zdravljenje in svetovanje, zdravljenje 
s homeopatijo in z Bachovimi cvetličnimi zdravili, masaže (npr. shiatsu, reiki, limfna drenaža, 
refleksna masaža stopal), akupresura, kneippova terapija, bio-feedback, prehrambeno svetovanje, 
alternativne zdravilne metode.

 Doživljajskoizkustvene in pustolovske pedagoške terapevtske aktivnosti [Erlebnis- und 
Abenteuerpädagogische Aktivierungstherapie]: pustolovsko pedagoško telesno terapevtsko 
področje [Abenteuerpädagogischer-körpertherapeutischer Bereich] (pohodi, plezalni in 
smučarski izleti ter ture, smučanje, Cross-Country, gorsko kolesarjenje, veslanje po divjih vodah 
[Wildwasserpaddeln], meditativen tek, nordijska hoja); športno področje (različni športi z žogo 
(odbojka, namizni tenis, nogomet idr.), gimnastika, jahanje, sankanje).

 Delovna terapija: kreativne dejavnosti (npr. slikanje, keramika), delo na vrtu, gospodinjska 
dela, izobraževalni tečaji (npr. jeziki, računalništvo).

 Alternativne zdravilne in terapevtske metode: joga, gledališka terapija, meditacija in 
energetske vaje.

Slika 2: Skupina z dr. Thomasom Legl na terasi hotela

V hotel Knappenhof prihajajo ljudje različnih starosti in poklicev, saj je njihov terapevtski 
koncept zastavljen široko in zajema naslednje skupine duševnih motenj:

 Stresne motnje, stres, izgorelost pri delu [Burn Out]
 Zasvojenost z nikotinom
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 Anksiozne motnje in panični napadi
 Posttravmatska stresna motnja
 Bolezni odvisnosti (odvisnost od dovoljenih in nedovoljenih substanc ter odvisnosti, ki 

niso povezane z uživanjem substanc, npr. odvisnost od dela, interneta)
 Somatoformne motnje
 Depresije (tudi bipolarne motnje)

Moja izkušnja in doživetje prakse
Za hotel Knappenhof sem prvič slišala nekje marca letos, ko mi je gospa mag. Eva Pritz 

poslala elektronsko pošto. Takrat sem tudi izvedela, da imajo v hotelu Knappenhof prosto mesto 
in da bi lahko zadnji del prakse opravljala pri njih.

Moj dan se je začel okrog pol devete ure zjutraj, ko sem skupaj s pacienti zajtrkovala. Ob 
devetih se je začel program, ki je ponavadi trajal do devete ali desete ure zvečer. Moja glavna 
naloga je bila kontakt s pacienti, prisostvovala sem lahko različnim oblikam skupinskega dela 
in se skupaj s pacienti udeleževala različnih aktivnosti. Podnevi so bile na programu naslednje 
aktivnosti: tek, nordijska hoja, joga, različne meditativne gibalne vaje [npr. Four Directions, 
Shake to Relax], vaje za ohranjanje vitalnosti [Fünf Tibeter], jutranje vaje, sprehodi, slikarska in 
kreativna terapija, skupina za sproščanje, dihalne vaje, namizni tenis, plavanje, odbojka, delovna 
terapija. Ob večerih so bile različne skupinske terapije, skupina za samopomoč, gledališka 
terapija [Streaming Theatre], terapevtsko bobnanje (oz. muziciranje), večerni sprehodi, obisk 
kina, pacienti so lahko šli v savno ali infrardečo kabino, imeli pa smo tudi predavanje o nikotinu 
in kajenju. Individualne obravnave pacientov (kot so masaže, psihoterapije, akupresura itd.) 
so bile razporejene čez ves dan, včasih tudi ob večerih. Prav tako so potekale še razne druge 
aktivnosti, kot npr. smučarske ture (kjer so se pacienti skupaj s terapevti povzpeli na hrib s 
smučmi na ramenih), veslanje na divjih vodah, izleti, pohodi.

Sama zelo rada hodim v hribe, zato sem bila pohodov vedno vesela. V prvem tednu moje 
prakse smo si na takšnem pohodu ogledali kapelico, ki je pravzaprav skalna votlina, malo niže pa 
še jamo, v katero smo samo pokukali, saj smo bili brez svetilk. Med drugim smo se povzpeli na 
Rax, se po t. i. vodovodni poti [Wasserleitungsweg] sprehajali ob reki Schwarza, spet drugič smo 
se na Rax peljali z žičnico in ves dopoldan hodili po planoti, obiskali smo tudi gorsko skupino 
Schneeberg, šli na kosilo ali večerjo v katero izmed planinskih koč.

Všeč mi je bilo tudi, ko smo se peljali v kraj Wildalpen, kjer sva se z eno izmed pacientk 
sprehodili do čudovitega jezera z imenom Hartlsee, medtem ko so ostali veslali po reki Salza. 
Skupaj sva šli tudi na kosilo, nato pa sva sredi gozdička, ob gorskem potočku in visokih skalnatih 
vrhovih počakali ostale. Na tem idiličnem kraju so namreč različno velike hiške za savno in 
pokrit bazen, tako da so pacienti po veslanju odšli v savno, se ohladili v mrzlem (14 °C) potočku 
in se predali še masaži shiatsu. Prav tako je ta kraj izhodišče za gorske ture in ima lepo urejeno 
kneippovo pot, kjer lahko delamo različne vaje in kopeli.

Navdušil me je tudi izlet v živalski vrt Herberstein [Tierwelt Herberstein] v bližini Gradca, 
kjer smo se sprehajali po parku ter si ogledali živali, grad Herberstein in vrtove okoli gradu. Na 
koncu pa je bila še slikarska in kreativna terapija, ki je bila tokrat povezana z živalskim svetom, 
kot tehniko pa je terapevtka izbrala kreativno pisanje. Nastale so čudovite in nadvse zanimive 
zgodbe: vesele, igrive pa tudi ganljive in žalostne. Osupnilo me je, koliko neka zgodba pove 
o človeku, ki jo je napisal, in kako zelo so uporabne kreativne tehnike za terapevtsko delo z 
ljudmi.

Slikarske in kreativne terapije, ki sta lahko skupinski ali individualni, sem se vedno z veseljem 
udeležila. Navdušena sem bila nad kreativnostjo pacientov, vedno znova pa me je tudi presenetila 
izrazna moč izdelkov, pa naj je šlo za slike, risbe, zgodbe, plakate. Večkrat sem razmišljala o 
tem, kako neposredno in nadvse zanimivo pot do človeka, njegovih strahov, bolečin, radosti, 
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veselja, želja, upov omogočajo te tehnike in koliko dragocenih vsebin lahko dobi terapevt za 
nadaljnje, bolj poglobljeno delo s človekom.

Še eno takšno zanimivo področje je bil t. i. Streaming Theatre, kjer smo na začetku vsi hodili 
po sobi in se skušali vživeti v različne vloge (npr. hodili smo hitro, zelo počasi, čisto po tiho in 
previdno, napeto, zamišljeno, kot določena žival, s povešenimi rameni, poskakovali, bili veseli, 
nesramni, žalostni; ko smo srečali drugega, smo si pogledali v oči, se pozdravili, pogledali stran, 
se namrdnili, bili nevljudni, spuščali glasove, se prestrašili, skušali ustrašiti drugega itd.). Ta 
del je bil večinoma zelo zabaven in poln smeha ter je bil namenjen ogrevanju. Nato so sledili 
kratki nastopi dveh ali treh oseb v različnih vlogah, na koncu pa je pred publiko stal vsak sam. 
Pomembno je bilo ohranjati očesni kontakt s publiko, ostati pozoren, pri sebi, pri svojih občutkih 
in na koncu sprejeti aplavz (in ne takoj pobegniti iz odra). Ugotavljala sem, da tudi ta oblika dela 
zelo neposredno sooča človeka s samim seboj. Že v začetnem delu sem lahko opazila, v katere 
vloge sem se lahko hitro vživela in so mi bile zabavne ter sem v njih uživala in katere so mi bile 
zoprne, neprijetne in so mi povzročale preglavice.

Praksa, ki sem jo opravljala v hotelu Knappenhof, je vsekakor svojevrstna izkušnja in 
nepozabno doživetje. Seznanila sem se s številnimi zelo zanimivimi in z inovativnimi oblikami 
dela z ljudmi, pridobila sem nova znanja in veščine. Spoznala sem zelo dobre psihoterapevte, 
psihologe in ljudi drugih poklicev ter dobila vpogled v njihov način dela z ljudmi. Bila sem del 
terapevtske skupnosti, kjer sem srečevala ljudi različnih starosti in poklicev, ki so se svojstveno 
spopadali s problemi in jih je življenjska pot pripeljala v Knappenhof. Njihove življenjske 
zgodbe so bile pisane in raznolike, kot je življenje samo, in hvaležna sem vsem, ki so mi jih 
zaupali. Bolje sem spoznala samo sebe, ugotovila, kaj me navdušuje, zanima, veseli in osrečuje 
pa tudi česa se bojim, kaj me odbija in dolgočasi ter katera so moja šibka področja, na katerih 
bom morala še delati. Očarala me je prekrasna okolica hotela, mir in tišina.

Hotel Knappenhof ponuja za vsakogar nekaj, je inovativen pristop k obravnavi duševnih 
motenj. Brez pomislekov bi ga priporočila ljudem, ki se srečujejo s katero od zgoraj navedenih 
težav, pa tudi tistim, ki si želijo mir, oddih ali iščejo stik sami s sabo ter razumejo nemški ali 
angleški jezik. Je tudi dober zgled, kako zapolniti tržno nišo, saj so s projektom izvirno posegli 
na področje, ki je sicer domena psihiatričnih bolnišnic. □

(VIR: SPLETNA STRAN HOTELA KNAPPENHOF: WWW.KNAPPENHOF.AT)
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Dragan GOJKOVIĆ*
Per aspera ad astra

Poročilo s prvega mednarodnega znanstvenega psihoterapevtskega kongresa Slovenske krovne 
zveze za psihoterapijo: Psihoterapija v luči nevroznanosti, junija 2007 na Rogli

Moje prve dileme so se pojavile kar precej časa pred kongresom na Rogli, tisti hip namreč, 
ko se je bilo treba opredeliti in prijaviti na delavnice. Iz programa je bilo razvidno, da je 

delavnic precej in skoraj vsaka me je pritegnila na svoj način, nekatere z vsebino, nekatere zato, 
ker mi je bila zanimiva njihova tematika, spet tretje pa zaradi tega, ker so mi bile neznane in bi 
se jih bilo pravzaprav zanimivo udeležiti že zgolj iz radovednosti. Po daljšem premišljevanju 
sem se opredelil za tri, in sicer:
	Nevrobiologija psihološke travme (Robert Oravecz)
	Neprepoznavni strah in dinamika stresa (Erzar Tomaž in Matej Torkar) in
	Razumevanje doživljanja in mišljenja psihotičnih bolnikov (Janez Mlakar).

Vsi predavatelji so imeli izredno kvalitetna predavanja. Predavali so tako zanimivo, da jih 
je bilo veselje poslušati, zlasti zanimivo pa je bilo, da je bila teorija podkrepljena s prakso, saj 
so nam mimogrede navajali primere iz prakse, tako da si je bilo stvar lažje predstavljati pa tudi 
zapomniti.

Najmočnejši vtis so name naredila plenarna predavanja Psihoterapija v luči nevroznanosti 
(mag. Možina), Nevroznanost občutkov in implikacije za somatsko psihoterapijo (dr. Križaj) in 
Nevropsihologija mentalizacije in socialne interakcije (dr. Mlakar).

Čeprav imam kot zdravstveni tehnik nekaj medicinskega znanja, pa sem navkljub temu bil 
zelo presenečen, ko me je pritegnilo že uvodno predavanje, ki je bilo sicer polno biologije in 
fiziologije – še zlasti živčnega sistema (nevrotransmiterji, sinapse …) – pa vendar tudi proce
sov, ki se odvijajo v možganih in ki so pomembni za razumevanje tako psihologije kot tudi 
psi ho terapije. Sam sem sicer zagovornik miselnosti enosti telesa in duše (enosti »mind/body«) 
in vezi med mišljenjem/čustvi in telesom, vendar pa sem bil presenečen, ko sem ugotovil, da 
moderna znanost dejansko lahko dokazuje posamezne psihične procese tudi kot delovanje na 
celičnem nivoju. Še bolj sem bil presenečen, da so lahko spremembe čustvovanja razvidne 
na posnetkih (fMRI) možganov, torej da sprememba psihičnega stanja korelira s spremembo 
strukture možganov. Pri tem so se mi seveda še cele dneve in tedne po Rogli porajala vprašanja, 
ali bi bili med seboj različni rezultati oz. kakšni rezultati bi sploh bili, če bi zadevo zastavili 
široko ter slikali (in primerjali med seboj) možgane oseb, ki so na psihoterapiji, možgane oseb, ki 
so na medikamentozni terapiji, možgane oseb, ki so brez terapije, možgane oseb, ki so se mogoče 
medtem zaljubili, možgane oseb, ki so začeli meditirati itd. Potem se mi je zastavilo vprašanje, 
kaj je z osebami, ki bi trdile, da »so v redu«, znanstveno (torej s posnetki) pa bi videli, da ni 
sprememb strukture. Ali bi šlo v tem primeru zgolj za placebo efekt, ali pa bi se placebo efekt 
moral odražati tudi na strukturi? In še pomembnejše, ali je tako osebo, ki iskreno zatrjuje, da se 
počuti bolje (ni pa sprememb v možganih), šteti kot da je bila pri njej terapija uspešna ali ne? Kaj 
bi bilo bolj relevantno pri tako delikatnem delu, kot je psihoterapevtsko, kjer ni vse le objektivno 
(kot npr. pri travmatologiji), pač pa bolj ali manj subjektivno?

Menim, da ljudje o delu možganov in živčevja premalo vemo in da se pomena svojih možga
nov ne zavedamo in ne razumemo ter premalo poznamo načine, s katerimi znanstveniki nabirajo 
nova spoznanja o delovanju zdravih možganov ter o vzrokih njihove prizadetosti zaradi okvar 
ali bolezni. Društvo Sinapsa in Slovensko društvo za kognitivno znanost sta res naredila premik 
v tej smeri. Študentom psihoterapije je dana možnost, da se udeležijo predavanj in delav nic, 
kjer bodo predstavljena raziskovanja živčevja in nova zanimiva spoznanja o možganih. Mojo 
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pozornost na predavanjih so pritegnile »sinapse« in »sinaptična plastičnost«. Iz predavanja je 
bilo razvidno, da se možgani skozi življenje nenehno spreminjajo, da ne gre le za spreminjanje 
celot, pač pa za posamezne nevrone, ki se spreminjajo zaradi različnih vzrokov med razvojem 
in med učenjem. Zlasti zanimivo mi je bilo spoznanje, da načelo »use it or loose it« velja tudi za 
možgane. Sinapse, ki jih uporabljamo, se namreč krepijo in širijo, tiste, ki pa niso v uporabi, pa 
krnijo ali pa celo popolnoma izginejo. Pri tem me je prešinilo, da se ljudje tega načela (uporabi 
ali izgubi) v vsakdanjem življenju zavedamo, ko gre npr. za naše mišice, vse premalo pa se 
zavedamo, da je tudi možgane treba »trimčkati«.

Dr. Oravecz je na svoji delavnici predstavil nevrobiologijo psihološke travme. Pri tem je 
pouda ril tri dimenzije travmatoloških vplivov, in sicer: nevrobiološko, nevropsihološko in nevro
endokrino. Delavnica je bila zanimivo prepletanje teorije in prakse. Kot praktik je podal vpogled 
tudi na doživljanje, čutenje, mišljenje oseb, ki trpijo zaradi travmatoloških stresov kakor tudi na 
potek njihovega vključevanja v družbo. Za mene kot študenta psihoterapije je bila to uporabna 
izkušnja. Mimogrede nas je (kot terapevt EMDR) seznanil z nadvse zanimivo tehniko »eye 
movement desensitisation«, ki je uporabna pri klientih, ki so bili žrtve nasilja, spolnih zlorab idr.

Na delavnici Razumevanje doživljanja in mišljenja psihotičnih bolnikov je dr. Mlakar pove
dal, da lahko ovržemo stališče, da psihotičnega bolnika ni mogoče razumeti. Povedal je, da so 
kognitivne funkcije pri različnih bolnikih motene na več načinov in ne pri vseh enako. Njegove 
trditve so se ujemale z mojimi opažanji, saj sem kot zdravstveni tehnik pri delu s psihotičnimi 
pacienti pogosto presenečeno ugotavljal, da so navkljub psihozi nekateri pacienti zmožni igrati 
šah, reševati križanke, spremljati TV program, komunicirati z okolico ipd. Skratka nekatere 
kognitivne funkcije so bile ohranjene in če bi pacienta videl tisti hip, ko je z nekom šahiral, 
nikakor ne bi mogel trditi, da ima psihotično motnjo.

Pred leti sem z zanimanjem prebral mnenje znanstvenikov, da je celo Einstein uporabljal zgolj 
2 % svojih možganov. Po Rogli se je moje znanje o tem čudežnem delovanju možganov sicer 

malenkostno povečalo, hkrati pa sem še vedno 
fasciniran z njihovim delovanjem in se vnaprej 
veselim novim odkritjem nevroznanosti, ki nam 
bodo polagoma odstirale tančice skrivnosti. 
V tem poročilu sem se sicer osredotočil na 
predavanja in delavnice, vsekakor pa je po 
mojem mnenju k celotnemu doživetju kongresa 
prispevalo tudi druženje in neformalni pogovori 
z udeleženci kongresa zlasti zaradi pestrosti 
profilov oz. njihove strokovne usmerjenosti. 
Ravno ta raznolikost je name naredila vtis 
– po različnih poteh, pa vendar skupni cilj – 
pomagati klientom zaživeti polno življenje. In 
čeprav je moja pot do psihoterapevta še dolga, 
pa mi je ta kongres dal dodatno vzpodbudo pri 
študiju – »Per aspera ad astra«, po stopnicah 
pelje pot k zvezdam. □

Slika: Doc. dr. Janez Mlakar je priljubljen pre 
da va telj, saj zna zara di svojega izjemno ši ro
ke ga znanja podajati zapletene vse bine na pre
prost in jasen način.
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Miha RUPARČIČ*
Nevroznanost potrjuje »čudež odnosa«

Poročilo s prvega mednarodnega znanstvenega psihoterapevtskega kongresa Slovenske krovne 
zveze za psihoterapijo Psihoterapija v luči nevroznanosti, junija 2007 na Rogli.

Prvič sem se udeležil kakšnega od strokovnih srečanj Slovenske krovne zveze za psihoterapijo 
na Rogli. Z nekaj zadržanosti sem prebiral nevroznanstveni program. Z naravoslovjem se 

namreč malce sramežljivo spogledujem, saj se bolje znajdem v kaosu vsakdanje prakse kot v 
znanstveni empirični urejenosti.

Pa me je fasciniralo, kaj vse so nevroznanstveniki odkrili: nevron, akson, dendrit, sinapse, 
mreže, nevrotransmiterji, ti prenosi, oni impulzi in še in še ... Ure in ure opazovanja pod 
dovršenimi mikroskopi in zadnja leta ogledovanje fascinantnih slik delovanja možganov s 
pomočjo funkcionalne magnetne resonance. Na predstavitvah smo bili deležni prave nove 
umetnosti, pogled na še bolj mikrosvet, tokrat na velikem platnu. Malo me je ves čas »zanašalo«, 
saj sem sam pod vplivom psihoanalitične paradigme in nisem mogel mimo tega, da mi je vel iz 
nevroznanosti poleg njene, na trenutke skoraj samozadostne logike, tudi občutek osamljenosti, 
občutek, kako je nevroznanstvenik osamljen, ko ure in ure gleda v mikroskope in razne 
računalniško obdelane slike, primerja, ureja najrazličnejše strukture in povezave. V svoji osami 
dokazuje, da nam je v odnosih lepše.

Nevroznanost me nagovarja predvsem v razumevanju našega, psihoterapevtskega dela. Da 
ne bomo venomer rekli le, da odnosi zdravijo, ampak da bomo lahko samozavestno povedali, 
da že vsaj malo vemo, kako zdravljenje poteka v nevrobiološkem smislu. Ne bo nam več tre ba 
prepričevati, da psihoterapija deluje, ampak se bomo lahko tako kot v drugih znanostih vero
dostojno sklicevali na raziskave, ki pričajo same zase. Psihoterapevtska znanost se je dovolj ra
zje zila, da je dovolj poniževanja in stalnega spraševanja, ali je to, kar delamo, pravzaprav zmes 
reši telj stva in čarovništva. Končno je prišla in še prihaja neovrgljiva resnica, da je psihoterapija 
resno delo v službi človeških stisk, ki se je ne da zanikati ali povzdigovati zgolj med posvečeno 
psi hi atrično elito.

Se pa seveda ob evforiji novih spoznanj sprašujem o mejah nevroznanosti. Pomembno se 
mi zdi zavedanje, da je v službi potrjevanja in razumevanja našega, psihoterapevtskega dela. S 
tem mislim, da še vedno obstaja »čudež odnosa«, ki zdravi. Tisti čudež, ki ga je letošnji dobitnik 
zlatega priznanja SKZP, Leon Lojk, opisal nekako takole: »… naj ne pozabimo, da je glavno 
pri psihoterapiji toplina in ljubezen ...« Ljudje se vedno radi na kaj opremo, a verjamem, da je 
edina prava, dokončna opora le v odnosih, ki so sami po sebi presežni in skrivnostni. Vse ostalo, 
vključno z znanostjo, pa je naš sopotnik, svetilka, ko se poti stemnijo.

Na simpoziju sem se udeležil delavnic Bogdana Žorža Psihoterapija in duhovnost, Tomaža 
Erzarja in Mateja Torkarja Neprepoznavni strah in dinamika stresa ter delavnic Dr. Katarine 
Kompan Erzar Nevropsihološka podlaga odnosov in Pomen afekta v relacijski družinski tera piji.

Problematika prve delavnice, ki jo je vodil Bogdan Žorž, je bila v vlogi terapevta pri vprašanjih 
duhovnosti pri klientu. Delavnica je bila zasnovana kot odprt trg različnih mnenj brez prav in 
narobe. Sam sem jo razumel predvsem v postavljanju meje med religioznostjo in religiozno 
zasvojenostjo oziroma med religioznostjo in zlorabo religije za doseganje nesprejemljivih ciljev 
ali pristopov. Ne uporabljam pojma duhovnost, ker se je govorilo predvsem o religioznosti.

Izpostavljeno je bilo vprašanje, ali naj se terapevt pred klientom izreka o svoji verski 
pripadnosti ali ne. Nekateri so bili mnenja, da je iz naslova spoštovanja do klienta to potrebno in 
korektno. Večina pa je zavzela stališče, da se pri takšnem odgovarjanju rušijo meje terapevtskega 
procesa, saj to klienta pravzaprav ne zanima in s tem vprašanjem zgolj preverja kaj drugega (na 
*MIHA RUPARČIČ, šTUDENT 2. LETNIKA FAKULTETNEGA šTUDIJA PSIHOTERAPIJE, TERAPEVT.  RESLJEVA 44, LJUBLJANA; MRUPARCIC@GMAIL.COM 

Kairos 1/3-4/2007 Drugi prispevki



117

primer preverja, če je ob terapevtu varno ipd.). Temu mnenju se pridružujem.
Korist delavnice vidim predvsem v tem, da se je detabuiziralo to vprašanje, da se o tem 

govori in da je zanimanje terapevta tudi za vprašanja religioznosti in duhovnosti na mestu. Je pa 
treba, kot že omenjeno, posvetiti pozornost najrazličnejšim zlorabam, katerih storilci mnogokrat 
opravičujejo svoja dejanja z religiozno prakso.

Tomaž Erzar in Matej Torkar sta svojevrstno spregovorila o strahu in naučeni nemoči. In to 
ne o tistem strahu, ki ga doživljamo na površini, ampak o globinskem strahu, kot se je izrazil 
predavatelj: strahu, ki gre v kosti. Te delavnice se najmanj spominjam, kar potrjuje spoznanja o 
strahu, da ta preprečuje delovanje kognitivnih procesov. Sicer pa me pri strahu najbolj nagovarja 
razmejevanje med strahom, ki varuje, in strahom, ki hromi.

Delavnici dr. Katarine Kompan Erzar sta bili povezani v celoto. V prvi nam je bilo v 
prijaznem strokovnem jeziku predstavljeno delovanje možganov – »abeceda« nevroznanosti in 
v tem kontekstu, kakšni so travmatični odzivi na telesni ravni.

Zanimivo je bilo, da je bil velike del prve delavnice posvečen temi tepeža otrok. Sam sem 
še vedno zgrožen, da celo »psihoterapevtska« publika ni enotna ob tem vprašanju. Še zmeraj se 
vsaj do neke mere zagovarja ali opravičuje tepež z vzgojnimi potrebami otroka. Upam, da bo 
nev ro znanost posegla tudi na to področje in dokazala, da je vsak udarec otroka zloraba. Zakaj? 
Ker vsak udarec nosi s seboj ponižanje in neželen poseg v telo druge osebe. Upam, da se bližajo 
časi, ko bodo debate o vzgojnem tepežu ali celo o »odgovornem tepežu brez jeze« zvodenele v 
moralni praznini. To področje je izvrstno in z vso globino in s spoštovanjem dostojanstva otrok 
opisala Alice Miller v svoji knjigi Upor telesa. Tudi sama ugotavlja, da mnogo psihoterapevtov 
ohranja idealizirano podobo lastnih staršev in jih ščitijo tako, da svojim klientom vsiljujejo 
najrazličnejše relaksacijske in druge tehnike, s katerimi želijo predrugačiti resnico. A telo pozna 
resnico in bo vedno hlepelo po njej, naj bo še tako boleča.

Delavnici sta bili v nadaljevanju zasnovani na podlagi primera para (videoposnetek). Na 
terapiji sta bila mož in žena zaradi moževe nezvestobe. V terapevtskem procesu je bilo središče 
vpogled v ranjeno navezanost para in brutalnost prevare, ki to otroško ranjenost z vso brutalnostjo 
prinese v sedanjost. Brutalnost prevare se lahko glede na svojo rušilno moč v odnosu primerja z 
fizičnim nasiljem.

Če vse skupaj povežem v celoto, sem od kongresa prejel nevroznanstveno potrditev za psi
ho tera pevtsko delo in vero v dobre čase za psihoterapijo. Verjetno sicer ne bom postal nevro
znanstvenik, a bom z vsem spoštovanjem uporabljal spoznanja nevroznanosti. Moja smer pa se 
mi vedno bolj utrjuje – senzibilnost za človeško stisko. Vedno znova in znova me prizadenejo 
krivični odnosi, predvsem med odraslimi osebami in otroci. Pa naj gre za brutalne zlorabe ali 
za besedičenje zelo urejene babice svojemu vnučku. Ena zadnjih je iz Tivolija. Babica in dedek 

peljeta v vozičku približno dve leti 
starega vnučka in mu govorita: »Poglej 
kužka, kako je priden, ti pa takole 
jokaš …« Komentar ni potreben.

Za svojo terapevtsko pot mi ostajajo 
besede Bogdana Žorža, ko pravi, da se 
terapije ne da naučiti. Terapevtsko delo 
so odnosi in še enkrat odnosi. Vse ostalo 
so le sopotniki. □

Slika: Prof. dr. Zvezdan Pirtošek je s svo 
jim bogatim znanjem in komunikativ no
stjo znal razgibati debato na okrogli mizi.
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Robert IVANC*
V iskanju povezav med psihoterapijo in 

(nevro)znanostjo po meri človeka
Poročilo s prvega mednarodnega znanstvenega psihoterapevtskega kongresa Slovenske 
krovne zveze za psihoterapijo Psihoterapija v luči nevroznanosti, junija 2007 na Rogli

Tema nevroznanosti in še posebej biologije ter delovanja možganov je zame fascinantna, 
hkrati pa sem bil glede njene praktične uporabne vrednosti v psihoterapiji skeptičen. Kljub 

temu pa sem se podal na Roglo z dobro mero odprtosti, da slišim kaj novega in razširim svoja 
obzorja. Kongres je bil sestavljen iz predavanj, delavnic, okrogle mize ter dejanskega primera 
dela iz psihoterapevtske prakse v gestaltterapiji.

Predavanja
Začelo se je s predavanjem mag. Mirana Možine o psihoterapiji v luči nevroznanosti. Tu 

me je predvsem presenetilo, koliko vsebine mi je bilo že znane s samega fakultetnega študija 
psihoterapije, še posebej iz letošnje poglobljene obravnave biologije v okviru predmeta Psihiatrija. 
Predavanje je bilo tako zelo na mestu kot uvod v letošnjo temo in predvsem kot predstavitev 
osnovnih pojmov, ki so nujno potrebni za razumevanje te obsežne teme. Pritegnila me je tema 
o ekspresiji genov med samim psihoterapevtskim procesom, česar smo se na hitro dotaknili 
tudi že v okviru fakultetnega študija psihoterapije in o čemer bi si želel še več informacij. Tudi 
na drugih predavanjih je bila ta tema občasno omenjena, a nikjer nisem dobil občutka, da je že 
toliko raziskana, da bi se dalo o tem povedati kaj več.

Sledilo je predavanje dr. Davida Križaja, ki se mi je zdelo izredno zanimivo tako s stališča 
vsebine kot tudi s stališča same predstavitve, saj bi lahko predavatelj vzel katerokoli temo in jo 
naredil zanimivo in privlačno. V predavanju je izstopalo par ugotovitev:

 da je uvrstil psihoterapijo na premico nekje med psihiatrijo na eni strani ter meditacije, 
kot so vipassana in dzogchen ter prakse ekstatičnega transa, na drugi strani. Križaj razume psiho
terapijo kot metodo, ki pomaga človeku, da se postavi na noge. Če pa se hoče človek samostojno 
in avtonomno razvijati naprej, pa vidi Križaj možnosti predvsem v duhovnih disciplinah;

 da se struktura možganov spreminja glede na socialne vloge. To je bilo prikazano na primeru 
hierarhije med opicami. Struktura možganov se dejansko prilagodi družbenim razmerjem (npr. 
hierarhiji);

 da je del možganov z imenom »anterior cingulate cortex« povezan z napovedovanjem, kaj 
se bo zgodilo v prihodnosti pa tudi z depresijo. Zmanjšanje depresije je povezano z zmanjšanim 
delovanjem te strukture;

 da obstaja povezava med stresom in depresijo ter da lahko daljše izpostavljanje stresu 
poško duje možgane – zmanjša se hipokampus. Ob tem si nisem mogel kaj, da ne bi pomislil 
na to, kako stresno je bilo letos naše študijsko leto ter kakšne poškodbe bomo zaradi tega imeli. 
Dobra novica pri tem je, da lahko stres omilimo z več socialne podpore, dobro socialno mrežo;

 da smo tudi pri razumevanju zrcalnih nevronov še na začetku in da je kar velik skok od 
tega, da vidimo, da se ti nevroni aktivirajo ob opazovanju določenega ravnanja, do tega, da iz 
tega sklepamo na njihovo vlogo v empatiji. Pri tem je bila tudi zanimiva opazka, da ljudem, ki 
trpijo za depresijo, ne delajo dobro zrcalni nevroni, zato ne vedo, kako se drugi ljudje počutijo. Po 
drugi strani pa smo ljudje bolj občutljivi, če se ne počutimo dobro, lažje potem tudi zaznavamo, 
če se tudi drugi ne počutijo dobro. Ob tem je omenil, da se mu zdi bistvo psihoterapije to, da se 
zavedamo sami sebe in da dovolimo klientu, da se zaveda samega sebe;
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 da se možgani razvijajo in oblikujejo celo življenje. Da so sicer prva leta izrednega pomena 
za njihov razvoj, da pa se da tudi marsikaj spremeniti kasneje, da ni vse vklesano v skalo in 
nespremenljivo. To je za vse nas dobra novica.

Predstavitev gestaltterapije
To je bil zame eden izmed vrhuncev tega kongresa, saj sem končno v praktični demonstraciji 

prof. Todda Burleya lahko videl, kako dejansko deluje gestaltterapija. Bilo je izredno zanimivo 
opazovati, kako terapevt deluje, kakšne so moje lastne reakcije in kako je potem razložil, zakaj 
je kaj počel. Pri tem sem ugotovil, kako v svojem študiju to še najbolj pogrešam. V enem letu 
smo imeli dve predstavitvi dejanskega psihoterapevtskega dela, kar se mi zdi premalo. Ob takih 
predstavitvah lahko šele dejansko razumeš teorijo, začneš povezovati in integrirati stvari, o 
katerih si prej vedel samo na abstraktnem nivoju. 

Delavnice
Delavnica Psihoterapija in duhovnost, ki jo je vodil g. Bogdan Žorž, gestaltterapevt, je potekala 

v obliki skupinskega pogovora, kjer smo poskušali najti odgovore na naslednja vprašanja:
- Kako naj se psihoterapevt odziva na klientovo sklicevanje na svoje versko prepričanje?
- Ali obstajajo verska prepričanja, ki lahko psihoterapevtsko delo ovirajo?
- Kdaj in v katerih primerih je tako?
- Kako naj se psihoterapevt odziva, ko pri klientu zazna verska prepričanja, ki ovirajo 
psihoterapevtski proces?
- Ali so lahko verska prepričanja klienta in psihoterapevta tako nasprotujoča, da ovirajo 
psihoterapevtski proces?
- Ali lahko psihoterapevt vpliva na verska prepričanja klienta?
- Ali lahko psihoterapevt vključuje verska prepričanja klienta v doseganje terapevtskih 
ciljev?

Debata je bila zelo zanimiva z bistveno ugotovitvijo, da je najbolj važno sprejemanje in 
spoštovanje klienta. Sam sem tudi poskušal osvetliti problem z druge strani: kdaj lahko z do
lo čeno psihoterapevtsko prakso škodimo duhovnemu razvoju človeka. To vprašanje se mi kot 
budističnemu meditacijskemu inštruktorju večkrat zastavlja, saj je očitno, da so nekatere psiho
terapevtske smeri skoraj diametralno nasprotne recimo budističnem razumevanju, nekatere pa 
so z njim zelo skladne in dopolnjujoče. Osebno se mi zdi ta tema pomembna in bi se rad v njo 
še bolj poglobil. Preden pa bom lahko prišel do kakršnekoli sinteze, kako lahko duhovnost in 
terapija sodelujeta, bom moral najprej dosti globlje razumeti psihoterapijo samo. Le z globokim 
pozna vanjem obeh tem lahko pride do širšega razumevanja in integracije, a sam se vidim v tem 
še na začetku.

V nevroznanstvenemu delu delavnice Brstenje nevronov je Alen Latini poudaril:
 da duševne sposobnosti niso gensko podedovane, ampak so odvisne od kvalitete zgodnjega 
okolja. Spet gre tu za ekspresijo genov – pod vplivom stimulacije iz okolja se izrazijo ali pa ne;
 da je za psihoterapijo bistvena nevroplastičnost – sposobnost možganov, da se z učenjem 
spreminjajo. Celo življenje se v možganih na podlagi novih izkušenj lahko prerazporejajo živčne 
poti.

Glavni del Latinijeve delavnice pa je bila videopredstavitev primera gospe, ki je po 
določenem telefonskem klicu zapadla v popolno katatono stanje. Ko se je iz njega zbudila, se 
ni spomnila ničesar več od svojega otroštva dalje. Obnašala se je kot otrok, ni več prepoznala 
svojih otrok, moža, govorila je makedonsko, kar v svojem odraslem življenju sploh ni več znala. 
Pri prvi diagnozi so sklepali na psihotično motnjo zaradi enega stavka, ki ga je pacientka izrekla 
(čutila je, da je nekdo zmeraj zraven nje, da ji govori ...) in da potem zaradi tega niso dovolili 
psihoterapije, ker je ta v primeru psihoz kontraindicirana. Terapevt se je potem zelo angažiral, da 
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je prepričal sodelavce in nadrejene, da v tem primeru ne gre za psihozo, ampak za regresijo in da 
so mu dovolili psihoterapijo. Tu se je pokazalo, kakšno moč ima diagnoza, kako lahko nekemu 
pacientu odpre ali zapre poti zdravljenja in vse skupaj je lahko odvisno od enega samega stavka. 
Terapevtu je na srečo uspelo prepričati ostale, tako da je lahko začel z delom. Za glavno metodo 
je izbral hipnozo. Bilo je fascinantno opazovati, kako je spretno vodil klientko, da se je spomnila 
stvari in tudi, kako je bil občutljiv na to, kako močna je oziroma koliko lahko prenese. Treba je 
bilo kar dosti seans, da se je klientka lahko vsega spomnila in to tudi obdržala, ko se je zbudila iz 
hipnoze. Ta demonstracija je name naredila močan vtis. Neverjetno mi je bilo videti, kako lahko 
naši možgani ob določenih dražljajih popolnoma onemogočijo dostop do nekaterih delov nas 
samih, da bi nas zavarovali pred prehudo travmo. In tudi to, kako lahko takim ljudem s strokovno 
pomočjo dejansko učinkovito pomagamo.

Zaključek
Zame je bila Rogla zanimiva in poučna izkušnja. Na začetku sem bil pozitivno presenečen, 

kako enostavno sem se lahko vklopil ter sledil predavanjem ter dogajanju. Tako sem ugotovil, da 
sem si v prvem letniku fakultetnega študija psihoterapije res pridobil dobro osnovo.

Glede povezave nevroznanosti in psihoterapije ostajam še vedno malce skeptičen. Iz 
predavanj in delavnic sem razbral, da je to sodelovanje še na začetku in da še ni dosti rezultatov, 
ki bi lahko terapevtom pomagali pri praktičnem delu. Rezultati so predvsem pri dokazovanju, da 
psihoterapija dejansko deluje, da je možno učinke psihoterapije razbrati tudi iz slik možganov, 
ki kažejo na spremembe njihove strukture. To je po eni strani fascinantno, po drugi strani pa se 
mi ne zdi tako pomembno. Ko imaš pred sabo človeka, s katerim si delal, in je njegov napredek 
očiten, ne potrebuješ še slik možganov, da bi to potrdil.

Seveda pa se zavedam, da psihoterapija v povezavi z nevroznanostjo dobiva večjo 
znanstveno potrditev, kar lahko pozitivno vpliva na status psihoterapevtov v družbi, priznanje s 
strani medicinskih krogov in ne nazadnje tudi zdravstvenih zavarovalnic. K temu, kar pa je zame 
bistveno, torej kako čimbolj učinkovito pomagati drugim, pa menim, da do sedaj nevroznanost 
še ni veliko doprinesla. Če sem prav razumel, so se glede tega strinjali tudi mnogi predavatelji. 
Bojim se tudi, da bomo s prevelikim vdorom nevroznanosti začeli zanemarjati to, kar dejansko v 
psihoterapiji zdravi, to je odnos med klientom in terapevtom. Lahko da bomo začeli vsepovprek 
meriti in analizirati ter sčasoma pozabili na zaupanje svoji lastni intuiciji, izkušnjam in modrosti. 
Bojim se tega, da bi psihoterapija šla v podobno smer, kot je šla moderna medicina, kjer bolnika 
kot človeka skoraj ni več, je samo še skupek organov, meritev, ki jih je treba pozdraviti. Pristen 
odnos med zdravnikom in bolnikom pa je tam že skoraj izumrl. Hkrati pa imam tudi zaupanje v 
psihoterapevte, da se tega zavedajo in da v preveliki želji po »znanstvenosti« ne bodo zanemarili 
človeka samega in osnovnega poslanstva 
psihoterapije. In prav to je bil zame na Rogli eden 
izmed najbolj dragocenih trenutkov, ko sem se 
zavedel, kako se je na enem mestu zbralo veliko 
ljudi, ki jim je mar za druge, katerih življenjsko 
delo je pomagati drugim, kar je v današnjem času 
redko in dragoceno. Vesel sem, da sem del tega. □

Slika: Prof. dr. David Križaj pa je bil v svojih 
nastopih po ocenah večine najbolj prepričljiv 
znanstvenik na kogresu.
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Slika: Na okrogli mizi o novostih v slovenski psihoterapiji so sodelovali (od leve) Iztok Zver 
(predstavnik študentov fakultetnega študija psihoterapije), doc. dr. Matej Makarovič (predstavnik 
Fakultete za uporabne družbene študije iz Nove Gorice), Samo Pastirk (glavni urednik Kairosa – 
Slovenske revije za psihoterapijo), Leonida Kobal Možina (vodja izrednega študija psihoterapije 
in študijske komisije SKZP), Cvetka Ornik (predstavnica študentov propedevtike), mag. Miran 
Možina, mag. Janko Bohak in Romana Kebe (tutorka v okviru fakultetnega študija psihoterapije).

Slika: Eden od vr hun cev programa Pr ve ga med naro dne ga znan stve ne ga psi ho te ra pev tskega 
kon gresa SKZP 
junija 2007 na 
Rogli je bila 
okrogla miza na 
te mo Psihoterapija 
v lu či nevro zna no
sti. Od leve sedijo 
Tomaž Flajs, prof. 
dr. Todd Burley, 
doc. dr. Urban 
Kor deš, prof. dr. 
Gün ter Schiepek, 
mag. Miran 
Možina, prof. dr. 
David Kri žaj, doc. 
dr. Janez Mlakar in 
prof. dr. Zvezdan 
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Helena WEILGUNy*
Psihoterapija z roko v roki z nevroznanostjo?

Poročilo s prvega mednarodnega znanstvenega psihoterapevtskega kongresa Slovenske krovne 
zveze za psihoterapijo Psihoterapija v luči nevroznanosti, junija 2007 na Rogli

Predavanja

V naslovu sem postavila vprašaj, saj se je še do nedavnega zdelo, da sta to dve različni 
znanosti, ki nimata veliko skupnega. Zato tudi izobraževanje vsake od njiju ni vključevalo 

znanj druge vede. Že na otvoritvenem plenarnem predavanju mag. Mirana Možine smo slišali 
veliko novosti zadnjih let v nevroznanosti, ki kažejo na to, da se časi spreminjajo. Nevroznanost 
postaja most med biološko oz. psihofarmakološko usmerjenim psihiatričnim zdravljenjem in 
psi ho terapijo. Zakaj sprememba?

Ob vseh raziskavah o vplivu psihoterapije na delovanje in strukturo možganov si ni moč več 
zatiskati oči pred dejstvom, da ustvarjanje nasprotja med psihoterapijo in psihofarmakoterapijo 
temelji na šibkih znanstvenih dokazih. Hkrati ima vsaka stran vedno polne roke dokazov, ki potr
jujejo njihove teze. Kam nas to pelje?

Samo psihoterapija v določenih primerih morda res ne zadostuje. Teh izkušenj še nimam. 
Vendar tudi odkritja nevroznanosti jasno kažejo skeptikom, ki trdijo, da je psihofarmakologija 
do volj: psihoterapija nikakor ni in ne bo odveč. Nikoli je ne bo mogla nadomestiti samo psiho
far ma ko terapija. In prav tako kot s psihoterapijo tudi s psihofarmakoterapijo na sedanji stopnji 
raz voja še vedno streljamo precej na slepo, na cele možgane. Psihofarmakoterapija v tem smislu 
do zdaj ni bila kaj bolj specifičen terapevtski postopek od psihoterapije. Ljudje za učenje (in s 
tem za strukturne spremembe v možganih) potrebujemo pozitivne življenjske izkušnje preko 
čutil. Zato tudi pacienti, ki se dobro odzivajo na psihofarmakoterapijo, potrebujejo utrjevanje 
po zi tivnih učinkov zdravil s pozitivnimi življenjskimi izkušnjami preko čutil. In prav tu lahko 
po ma gajo izkušnje ljudi v psihoterapiji.

Psihofarmaka se danes predpisujejo pretirano pogosto in lahko. Verjetno bi analize uporabe 
drugih zdravil (npr. antibiotikov) dale podobne rezultate. Zadovoljivih znanstvenih raziskav, ki 
bi opravičevali tako široko uporabo, je malo. Pravzaprav lahko zasledimo vedno več raziskav, ki 
dokazujejo pomen sugestibilnosti človeka. Raziskave o placebu kažejo na zelo močan sugestivni 
vpliv na človeka in tu lahko psihoterapija le še razširi svoja krila in se samozavestno postavi ob 
bok zdravljenju z zdravili.

Drug vidik medikamentozne psihiatrije, o katerem razmišljam, je, da četudi bi zdravila uspe
šno ozdravila vse vrste motenj, ne morejo izboljšati odnosov med ljudmi. To pomeni, da pogosto 
zdra vi mo človeka varno zaprtega v bolnišničnem okolju in ga nato vrnemo v enake odnose, ki 
so ga verjetno posredno ali neposredno pripeljali v bolnico. Iz tega sledi, da mu nismo celostno, 
torej zadovoljivo pomagali. Nedvomno bo medikamentozna psihiatrija ostala in se razvijala 
dalje (tudi zaradi spoznanj nevroznanosti), tako da je edino smiselno, da delujemo z roko v 
roki. Proces spreminjanja razmišljanja strokovne in laične populacije je počasen, a vendarle 
viden. S pomočjo odkritij nevroznanosti se bo le še pospešil. To bo pomenilo večji poudarek 
psihoterapiji, torej večje povpraševanje po psihoterapevtih. Močna poraba zdravil je lahko tudi 
posledica premajhnega števila usposobljenih ljudi, ki bi lahko zdravili s psihoterapijo.

Eno pomembnejših odkritij nevroznanosti je odkritje plastičnosti možganov v povezavi s 
vplivi okolja. Konec devetdesetih so namreč odkrili, da se v procesih učenja (in tudi psihoterapijo 
lahko razumemo kot obliko učenja) tvorijo nove živčne celice in nove sinapse tudi pri odraslih 
*HELENA WEILGUNy, MAG. AGRON., šTUDENTKA 2. LETNIKA FAKULTETNEGA šTUDIJA PSIHOTERAPIJE, EDUKANTKA REALITETNE TERAPIJE.  šKRABČEVA 7, 
LJUBLJANA; HELENA.WEILGUNy@GMAIL.COM
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lju deh. Plastičnost je glede na življenjske izkušnje možna v smer bolezni ali zdravja. Ker je ge ne
tski vpliv za razvoj duševnih motenj precej manjši, kot se je predpostavljalo nekoč, dobiva psiho
tera pija vse bolj pomembno mesto v zdravljenju duševnih motenj. Za nekdaj ločena področja zna
nosti (npr. biologija, psihologija, sociologija, filozofija) pa je edina perspektiva integracija vseh 
znanih vidikov v biopsihosocialnih modelih. Nevroznanost predstavlja novo raven sinteze biolo
gije, psihologije in filozofije in prav to potrebuje sodobna psihoterapija kot novo, samostojno 
znan stveno področje.

Doc. dr. David Križaj je na izredno jasnem predavanju o nevroznanosti občutkov in implika
cije za somatsko psihoterapijo lepo prikazal povezave možganov z avtonomnim živčnim siste
mom in organi. Poleg razlage vpliva posameznih predelov možganov na vedenje (limbični si
stem) je bila zanimiva razlaga vpliva dolgotrajnega stresa z visokim nivojem glukokortikoidov 
na mobiliziranje energije, inhibicijo hipokampusa (odmiranje celic, problemi s spominom). Dvig 
nivoja glukokortikoidov je posledica cele verige telesnih procesov (hipotalamus sproži izločanje 
hormonov hipofize, ti pa kortikoidov). Nevroni so posledično v hipokampusu manjši, dendriti 
skr čeni, drugačne oblike.

Zame je bila pomembna informacija, da se šele po rojstvu razvije velik del možganov, in sicer 
kar 70 %, pretežno do petega leta. V prvih mesecih po rojstvu se oblikujejo nevroni in sinaptične 
po ve zave. Freud je sicer predpostavljal, da je razvoj možganov odvisen od posameznika, neodvi
sno od okolja, danes pa vemo, da ne. John Bowlby je ugotovil, da je za normalen razvoj psihe 
nuj no, da se človek izpostavi vplivu »psihičnega organizatorja«, npr. mame. Mati in otrok sta 
v tesni povezavi že samo s pogledom, saj se materi ob pogledu na otroka razširijo zenice, kar v 
otro ku povzroči odziv (nasmeh in enako razširjene zenice). Torej že samo z gledanjem mame 
lah ko potolažimo otroka.

Razmišljanje o razvoju otroških možganov me je spomnilo na kratko predavanje, ki sem ga 
poslušala maja. Prof. dr. Nadežda Krstić, nevropsihiatrinja na Odseku za nevropsihologijo na 
Inštitutu za mentalno zdravje v Beogradu, je razlagala o zadnjih spoznanjih v otroški nevrologiji. 
Pri odraslih poznamo funkcijo posameznih centrov in njihovo lokacijo v možganih. Pri otrocih 
pa ti centri niso na istih mestih v možganih, kot so kasneje pri odraslih. Ne samo to, ti centri 
se pri otrocih tudi med razvojem „premeščajo“. To je tudi revolucionarno spoznanje, predvsem 
pomembno za medikamentozno zdravljenje, saj velikokrat mladostnikom dajejo enaka zdravila 
kot odraslim. Zdravilo se predpiše predvsem glede na simptom, misleč, da gre za isto mesto 
delovanja. Ker zdravila delujejo na določene centre v možganih, torej ni jasno, na katere centre 
torej delujejo pri otrocih. Torej bo potrebnih veliko raziskav prav v otroški nevroznanosti, saj je 
očitno, da ne moremo uporabljati znanj o odraslih možganih za otroške.

Doc. dr. Janez Mlakar je v predavanju Nevropsihologija mentalizacije in socialne interakcije 
pou daril mentalizacijo (angl. mentalizing) – sposobnost prepoznavanja mentalnega stanja 
drugega. Oseba ne razmišlja le o stvareh (pojmi I. reda), ampak tudi o svojih mislih, o teh stvareh 
(pojmi II. reda). Začne se že pri otrocih, ko se igrajo drugo osebo, se pretvarjajo. Pretvarjanje pa 
je povezano s čutenjem. Pri otrocih mentalizacija zelo hitro poteka, predvsem po četrtem letu, 
medtem ko avtisti ne znajo predvidevati mentalnega stanja drugih ljudi. Mentalizacija je višja 
stopnja vedenja (vem, da veš). Ne razmišljamo samo o stvareh, ampak tudi o tem, kaj razmišljajo 
drugi ljudje. Zato omogoča globlje medsebojno spoznavanje, komunikacijo, empatijo. A žal tudi 
zavajanja, prevare.

Govoril je tudi o individualnosti vsakih možganov, kar je pomembno pri psihoterapiji. Zave
dati se moramo, da klient ne razmišlja enako kot terapevt. Možgani stalno iščejo načine za stik 
z drugim.

Trdi tudi, da psihoterapija ne spreminja možganov per se, temveč da možgane spreminja 
do ži  vlja nje. Ni spremembe brez zavedanja. Če na primer mati ni bila pozorna na otroka, se 
ta kot odrasli ne zaveda, ali so ljudje pozorni nanj. Psihoterapevt naj bi to zavedanje spravil v 
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epizodični in semantični spomin. Dotaknil se je odkritja »zrcalnih nevronov«, ker to odkritje 
kaže na genetsko osnovo mentalizacije.

Prof. dr. Günter Schiepek je v predavanju o nevrobiologiji psihoterapije govoril, kako nevro
znanost prispeva k boljšemu razumevanju tega, kako ljudje spreminjajo svoje kognitivnočustve_
novedenjskoodnosne vzorce. Nevrobiologija se ukvarja z iskanjem nevronskih povezav, ki 
podpirajo socialne interakcije in konstrukcije medosebnih reprezentacij. Govoril je o socialni 
sin hro nizaciji preko zrcaljenja, kar je povezano z zrcalnimi nevroni; to so funkcionalni sistemi 
v možganih, na osnovi katerih lahko lažje razumemo empatične procese. Zrcaljenje se dogaja 
neprekinjeno in zrcalni nevroni so povezani s primarnim motoričnim področjem možganov. 
Delovanje zrcalnih nevronov je pomembno za sinhronizacijo terapevta s klientom in obratno. 
Možgani stalno proizvajajo vzorce in prehode med temi vzorci. Psihoterapija je zelo povezana z 
nastajanjem novih vzorcev čustvovanja, mišljenja, vedenja in odnosov preko stanj kritične nesta
bilnosti. Skupaj z utemeljiteljem sinergetike prof. Hermanom Hakenom je sinergetiko uvedel 
v področje psihoterapije. Trdi, da je samoorganizacija temeljni mehanizem v psihoterapiji. 
Si ner getika kot teorija samoorganizacije omogoča preučevanje prehodov vzorcev, odnosov 
med strukturo in funkcijo in součinkovanje (ne)stabilnosti pri procesih nevronske dinamike in 
učenja.

Svoje razlage je podprl z raznimi slikami možganov, kjer smo lahko videli, kateri predeli 
možganov sodelujejo pri procesiranju čustev (npr. strahu, gnusa). Pomembno se je zavedati, da 
čustva niso uničevalna, ampak pomembna za preživetje. Najsodobnejši trend v nevroznanosti, 
pa je t. i. socialna nevroznanost, kjer raziskujejo, kaj se dogaja v možganih dveh ljudi v času 
interakcije (npr. pri igranju iger, ki vključujejo predvidevanje, mentalizacijo). Dva človeka isto
časno snemajo z fMRIjem, medtem ko sta v interakciji. Možgani so namreč socialni sistem, 
socialni organ. S pomočjo slikovnih metod lahko tudi napovedujemo, v katerih fazah terapevtskega 
procesa so klienti bolj dovzetni za terapevtske spremembe. Pomembnost nevrobiologije za psi
ho terapijo je v tem, da ima kup praktičnih implikacij, uporabnih v psihoterapevtski praksi. Veli
ko ugotovitev, do katerih je prišla nevroznanost, sicer že vemo iz izkušenj, nismo jih pa znali 
dokazati.

Na okrogli mizi je prof. Schiepek poudaril, da v sodobnih raziskavah o psihoterapiji ne 
proučujejo le izida terapije (kot je to bilo v raziskavah v 80 in 90 letih), ampak tudi proces. Še 
vedno relativno malo vemo o procesih spreminjanja, ki se odvijajo v možganih. Cilj psihoterapije 
ni nadomestiti farmakologije, ampak skupaj z nevroznanostjo priti do integracije vsaj štirih per
spe ktiv:

 objektivne perspektive, kaj se dogaja na telesni ravni, npr. v možganih (s pomočjo metod 
kot npr. fMRI);

 objektivne perspektive, kaj se dogaja na psihološki ravni, npr. s pomočjo objektivizacije 
vedenja in doživljanja pacienta; 

 objektivne perspektive, kaj se dogaja na socialni ravni, npr. s pomočjo objektivizacije 
socilnih vzorcev; 

 integrirati tretjeosebne perspektive (telesna, psihološka in socialna raven) s prvoosebno 
perspektivo klienta, terapevta in tudi tretje osebe (npr. svojcev, drugih vključenih). 

Dr. Paul Pass je v predavanju Psihoanaliza in nevroznanost osvetlil vključevanje nevroznanosti 
v psihoanalizo. Zaveda se, da bomo s pomočjo nevroznanosti lažje razumeli nezavedno. Freud 
si je prizadeval dokazati, da ima psihično dogajanje nevrološke osnove, vendar zaradi takra tne 
stopnje razvoja znanosti ni mogel. Tudi nevroznanstveniki se strinjajo s Freudovimi pred postav
kami o vplivih nezavednega na zavest.

Delavnice
V prvem letniku študija psihoterapije me je pritegnil predmet Zgodovina psihoterapevtskih šol in 
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teorij. Vključena sem v izobraževanje realitetne terapije, ki je usmerjena na reševanje težavnih 
odnosov v sedanjosti. Zato želim v izobraževanju čim bolje spoznati tudi drug vidik, t. j. terapije, 
kjer je pomemben del obravnave analiziranje preteklih dogodkov v človekovem življenju. Tako 
sem se udeležila dveh psihoanalitičnih delavnic:

Delo s sanjami v psihoanalizi pri Janku Bohaku
Obravnavali smo govorico sanj posameznih udeležencev delavnice. Ker smo uspeli analizirat 
tudi moje sanje, sem bila fascinirana nad spoznanjem, da sanje dejansko kažejo na razvoj ali 
dogajanje v našem življenju in da se razvoj dogodkov v vsakodnevnem življenju odraža tudi v 
sanjah. Psihodinamika človeka se dejansko lahko zrcali v njegovih sanjah. Zanimivo mi je bilo 
tudi, kako se podobne sanje pri vsakem posamezniku odražajo drugače, imajo lahko popolnoma 
drugačen pomen, ozadje. To je bil zame najbolj presenetljiva delavnica na kongresu, verjetno 
tudi zaradi lastne udeležbe.

Kulturni faktor v seksualnem odnosu – jungovska 
(psiho)analiza Zevsa in Evrope pri Matjažu Regovcu

Regovčeva delavnica je bila zanimiva zaradi tega, ker sama živim v medkulturnem partnerskem 
odnosu. Razglabljali smo o pomenu in njenem vplivu na osebnost, tudi na podlagi arhetipskih 
prapodob, in o možnostih za negativni ali pozitivni odsev takega razmerja. Zame je bilo predvsem 
pomembno vprašanje, kje so meje med dvema kulturama, saj se v času globalizacije meje vse 
bolj odpirajo, po drugi strani pa lahko obstajajo velike razlike tudi znotraj iste države. Meje 
naj bi bile vzpostavljene takrat, ko smo razumljeni drugače kot v domačem kulturnem okolju. 
Tak odgovor se mi sicer zdi sicer preveč splošen. Veliko vprašanj se odpira tudi glede situacij, 
ko iz drugih kultur izvirajo starši ali ko živiš v multikulturnem okolju (velemesto). Kako npr. 
gledati na povezave znotraj bivše Jugoslavije, ki sedaj ni več ena država? Na koncu delavnice je 
Regovec predstavil primer terapije ženske, katere oče je pripadal azijski kulturi.

Glede na poudarek kongresa na gestaltterapijo sem se odločila za delavnico: Šolska fobija 
– prikaz primera pri Bogdanu Žoržu. Zelo zanimiva delavnica o izogibanju šoli. Beg pred šolo 
ima podlago v različnih motnjah (odklanjanje, zavračanje šole ...). Šolska fobija pa je globlji 
strah pred šolo, ki ima iracionalno ozadje in se kaže kot anksiozni odziv na obremenitve. V 
nasprotju z drugimi motnjami se otrok pri bežanju iz šole obrača na starše za pomoč. Ne skriva 
svojih izostankov. Starši ponavadi skušajo na različne načine pomagati. Vzroki so lahko v šoli 
(strah pred kritiko, neuspehom, izpostavljanjem, nasiljem vrstnikov), v družini (npr. strah, da se 
bo doma kaj zgodilo, ko ga ni doma).

Pogledali smo si zvočni posnetek terapije z otrokom, ki je imel šolsko fobijo dlje časa, preden 
so je vključil v terapijo. Terapija vključuje predvsem vpeljavo reda v otrokovo življenje, opogum
ljanje, izkazovanje ljubezni ter vztrajanje na tem, da otrok hodi vsak dan v šolo, za kar ga tudi 
sproti pohvalimo. Nikakor ga ne pomilujemo ali sprejemamo njegovih izgovorov, da ne bi šel 
v šolo. Seveda vključimo tudi starše, saj morajo tudi oni spremeniti odnos do te težave. Enako 
morajo vztrajati na redu in samoodgovornosti vseh članov družine.

Odločila sem se tudi za delavnico Neprepoznavni strah in dinamika stresa pri Erzar Tomažu 
in Torkar Mateju iz preprostega razloga, ker je strah naš vsakodnevni spremljevalec in se bomo 
z njim verjetno pogosto srečevali v terapijah. Poleg tega me je relacijska družinska terapija prite
gnila. Poudarek je bil na zaznavanju, prepoznavanju strahu, fizioloških odzivih na strah. Omen
jeni so bili motorični nevroni na primeru opic, ki so opazovale nek dogodek in nato doživele 
enake odzive nanj. Na podlagi delno znanih izkušenj se sprožijo podobni odzivi, kot da bi sami 
dogodek že doživeli. Na primer, ko sin prvič vozi očeta z avtom, je oba strah. Čigav je v resnici 
ta strah? Očetov ali sinov?
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Naučimo se uporabljali različne regulacije strahu: blokiranje, sprejemanje, prezrtje strahu. 
»Strah, ki nam zleze v kosti« je težje samouravnavati in je zato potrebna globinska regulacija, 
kjer sistemsko iščemo korenine v (ne)varni navezanosti. Notranji ali globinski vidik strahu, ki ga 
doživljamo in čutimo subjektivno, je mogoče regulirati medosebno (vzajemna regulacija afekta). 
Korenine teh močnih afektov segajo v zgodnje odnose navezanosti, ki se prenese tudi v odraslo 
dobo in vpliva na sposobnost za spoprijemanje s stresom.

Na posnetku smo si ogledali (začetek) psihoterapije zakonskega para. Analizirali smo intra
psihično doživljanje ljudi na seansi, občutke, ki jih je pri tem imel terapevt, žena, mož pa tudi mi, 
prisotni na delavnici. V tej psihoterapiji se veliko dela predvsem na prenosu čustev (transferju), 
saj če terapevt ni empatičen in se ne zaveda prisotnih občutkov, bo tudi partnerjema težje pomagal 
vzpostaviti stik. Če pri stranki ni ustrezne regulacije afekta zaradi posledice neke psihološke 
travme, s pomočjo ozaveščanja izvora težav in z empatičnim pristopom pripomoremo k boljši 
regulaciji afektov in s tem vplivamo na njeno samopodobo.

Zaključek
Na mojem prvem kongresu psihoterapevtov sem odnesla veliko vtisov in na moje veliko 

presenečenje veliko osebnih izkušenj. Bila je tudi naporna izkušnja, saj smo vsak dan slišali 
ogromno novih informacij. S področja nevroznanosti mi še sedaj odzvanjajo v mislih predstavitve 
o tem, kako so pred in po terapiji v možganih aktivni drugi predeli ali pa je dejavnost nekaterih 
zmanjšana. Že dolgo vemo, da se pod vplivom travmatičnih dogodkov možgani spremenijo v svoji 
strukturi kot tudi funkciji. Poznamo primere volčjih deklic ali otrok v sirotišnicah. Te spre mem be 
se lahko manifestirajo na področju endokrinologije, nevrobiologije, nevropsihologije. Logi čno 
bi bilo torej razmišljati, da je možen tudi obraten proces, torej sprememba strukture in funkcije 
možganov zaradi dogodkov, ki pozitivno vplivajo na človeka (psihoterapija, svetovanje, družinska 
podpora). Pa vendar je bilo treba za tako razmišljanje počakati do devetdesetih let, ko so prišli do 
tega fantastičnega odkritja, da nevroni ne prenehajo rasti v mladosti, kot smo dolgo mislili. Drugo 
fantastično odkritje je to, da je psihoterapija tista, ki ne spreminja samo obstoječih možganskih 
zapisov, temveč ustvarja nove zapise, nove povezave med različnimi možganskimi pre deli.

Odkrivamo torej znanstvene dokaze delovanja psihoterapije. Lahko se v mislih igramo tudi 
z idejo, da bi s pomočjo nevroznanosti lahko ugotavljali razlike med posameznimi psihotera
pev tskimi šolami. Sicer so že v preteklosti različni avtorji (npr. Lambert) dokazovali, da psiho
terapevtska šola ni glavni faktor v učinkovitosti terapije, a sedaj imamo natančnejše orodje za 
podkrepitev ali ovržbo do sedaj znanih raziskav. Domnevam, da bo prihodnost nevroznanosti 
prinesla še velike spremembe v psihoterapiji. Verjetno to razmišljanje odraža moje začetniško 
navdušenje nad nevroznanostjo, vendar na kongresu nisem bila edina. Nevroznanost mi trenutno 
deluje kot eden pomembnih mejnikov v razvoju psihoterapije. Nastopil je čas uresničitve Freu
dovih sanj, ko lahko raziskujemo nevrološke korelate duševnih dogajanj. Upam, da ga bomo 
tudi v nje govem imenu znali dobro izkoristiti. Torej ni vprašanje psihoterapija ali nevroznanost, 
temveč preprosto psihoterapija in nevroznanost. Že po prvih predavanjih sem doživela, da bo 
nevroznanost pomagala sprejeti psihoterapijo kot verodostojno znanstveno disciplino, ki lahko 
pomaga človeku. 

Nekateri so izrazili dvome v nevroznanost z bojaznijo, da bo prerasla psihoterapijo. Sama teh 
dvomov zaenkrat nimam. Z obema rokama sprejemam nova znanja, ker mislim, da nam omogočajo 
hitrejšo pot k uspehu. Vedno se je treba zavedati, da znanost pomembno doprinaša k praksi, 
da pa je hkrati človek zelo kompleksno bitje, ki ga spoznanja nevroznanosti še dolgo ne bodo 
mogla determinirati. Človek ni skupek posameznih nevronskih povezav in aktivacij posameznih 
možganskih predelov in procesov, ampak je veliko več. To ravno dela psihoterapijo zanimivo. 
Psihoterapija bo vedno vključevala celega človeka, poznavanje nevroznanosti pa bo koristen vir 
znanja tako kot npr. psihologija in biologija. Postali bomo nepogrešljivi sopotniki. □
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Slika: Tomaž Flajs, gestalt 
terapevt, se je na kongresu 
na Rogli izkazal tudi kot 
prevajalec za prof. Todda 
Burleya. Prof. Günter 
Schie pek pozorno posluša.

Slika: Trije »zlati« nagrajenci, 
dobitniki Zlatega priznanja 
SKZP za razvoj psihoterapije: 
od leve mag. Miran Možina, 
Leon Lojk in doc. dr. Bernard 
Stritih.

Slika: Brez psiho ana litikov 
ne gre: preda vanje dr. Paula 
Passa je prevajal mag. Janko 
Bohak.

Slika: Doc. dr. Urban Kordeš je bil brez kon
kurence (neformalno) proglašen za najbolj 
očarljivega znanstvenika na kogresu.
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Konstanta je mrtva: intervju s Toddom Burleyem, 
gestalt terapevtom in nevropsihologom

Intervju objavljen v prilogi Ona, 31. julija 2007, leto 9, št. 29, je zapisala: Nika Vistoropski.

Prof. dr. Todd Burley je profesor psihologije na Loma Linda University v ZDA, medicinski fakul
teti, kjer predava kognitivno psihologijo, kortikalne funkcije, nevropsihološko diagnostiko 

ter fenomenološko in gestalt psihoterapijo. Je raziskovalec nevropsihologije in raziskovalec 
učin kov radiacije na kortikalne funkcije. Je ena od ključnih osebnosti razvoja sodobne teorije 
gestalt terapije. Zaradi svojih psihoterapevtskih in učiteljskih veščin je mednarodno priznan. 
Bil je eden glavnih predavateljev na Prvem mednarodnem znanstvenem psihoterapevtskem 
kongresu Slovenske krovne zveze za psihoterapijo Psihoterapija v luči nevroznanosti, junija 
2007 na Rogli. Je prijeten in topel sogovornik z občutkom za človeka; in brez predsodkov.

Gestalt terapija govori o človeku v povezavi z njegovo okolico. Mnogi se zgovarjajo nanjo, 
češ da je sokriva za njihova dejanja. Kaj menite o posameznikovi odgovornosti?

Ne gre za to, ali obstajajo razlogi za določena dejanja, temveč za to, da sem odgovoren, da 
ustvarim spremembe, če so potrebne, in se ne izgovarjam na krivdo družine in okolja. Odgovoren 
sem, da se poboljšam. Matere so hčere vzgajale po svoje. V določenem trenutku se je treba 
ustaviti in reči: tega ne morem prenesti naprej.

Kako je mogoče, da se določena oseba kljub generacijskim vzorcem odloči za drugačno 
vedenje? Kdaj je pravi trenutek?

Večinoma kar dobro vemo, kaj se zgodi. Določene stvari počnemo z zavedanjem. Lahko 
se denimo spomnim nekega obdobja v življenju, spoznanja. Temu bi lahko rekli epi zo dni in 
semantični spomin. A ko se naučim delati nekaj zelo dobro, se mi tega ni treba več spominjati. 
Ko hodim, se ne sprašujem, katero nogo bom dal naprej, preprosto hodim. Avto ma tsko. Temu bi 
rekli proceduralni spomin. Veliko stvari, ki jih delamo in so kar dobre, spadajo v proceduralni 
spomin, recimo kako voziti avto, pozdravljati ljudi. Pa tudi stvari, ki so moja pomanj kljivost 
in lahko ranijo druge. Lahko sem se denimo naučil, da so ljudje na oblasti nevredni zaupanja. 
Očitno je to včasih koristna ugotovitev, drugič pa niti najmanj ne. Če postane del moje ga 
proceduralnega spomina in to počnem avtomatsko, potem je zunaj mojega zavedanja. Če želiš 
spremeniti nekaj, kar je del tvojega proceduralnega spomina, se moraš osredotočiti na tisto, kar 
počneš, ko to počneš. Ni tako zelo pomembno, zakaj. Če se zmoreš osredotočiti na izkušnjo 
trenutka, lahko izbereš.

Usoden je trenutek, ko spregledaš, torej. Kako in kdaj se pojavi?
Včasih se pojavi popolnoma naključno in dober terapevt pripomore k temu, da trenutek 

pogleda in oceni. Velikokrat nam ne uspe in se moramo vrniti. Včasih se nam zdi, da šele dva 
dni po dogodku opazimo, kaj se nam je pravzaprav zgodilo. Naslednjič se spomnimo pomena 
do godka že nekaj ur pozneje. Časovni intervali se torej krajšajo, dokler ni spoznanja v trenutku 
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samega dejanja. Včasih se »razodetje« kar zgodi, ker so razmere ugodne. Včasih nam kdo 
pomaga spregledati.

Kot nevropsiholog delate tudi z žrtvami prometnih nesreč. Kako se ljudje po njih spreme-
nijo?

Velika verjetnost je, da potem ne bodo več enaki. Tisto, kar naredi človeka takšnega, kot je, 
je konfiguracija vsega, kar kot osebnosti so in kako delujejo njihovi možgani. Če spremenite 
delovanje možganov, se ljudje začnejo drugače »vesti«. Videl sem že poškodbe možganov, ki so 
posledično uničile zakone. Oseba, s katero si poročen, ni več oseba, v katero si se zaljubil. 

Ljudje počnejo stvari, ki jih prej nikoli ne bi. Na primer: pred leti sem delal s človekom, ki 
je bil sicer policist, zelo dobra oseba, pomagal je otrokom in družinam. Na delu je bil ustreljen 
skozi sprednji reženj na desni strani. Opomogel si je. Ostal je prijeten človek, a zgodilo se je, 
da je začel kar naenkrat zlorabljati otroke, početi nekaj, česar nekdaj nikoli ne bi. V njegovih 
možga nih se je nekaj spremenilo.

Nismo ljudje torej nič drugega kot konfiguracija v možganih, če že čustvo ljubezni ni nič 
drugega kot kemična reakcija? To ne zveni ravno romantično.

V medijih se veliko govori o tem, da v možganih obstaja poseben del za ljubezen, poseben 
del za duhovnost in podobno. Takšna dognanja privlačijo veliko psihoterapevtov in opravičujejo 
njihovo delo. Osebno mislim, da je to neumnost. Kdor razmišlja tako, ima gotovo že od prej 
obli ko vano idejo in zgolj išče podporo za svoje razmišljanje. Dejstvo je, da so možgani zelo 
zapleteni in morajo delovati kot celota. Abstraktnejši ko je pojem, kompleksnejše je delovanje 
možganov. Ideja, da imamo točno določeno geografsko mesto za ljubezen, je s stališča nevro
psihologov preprosto neumna. (smeh)

Kaj menite o ljudeh, ki imajo trdna prepričanja in se ne zavedajo, da jim jih lahko zamajejo 
že trenutki?

Možgani nenehno predvidevajo. Če ne bi, ne bi bili dovolj učinkoviti v procesiranju tistega, 
kar vedo. Ravno zato imamo proceduralni spomin in avtomatizem določenih procesov, kajti ne 
moremo vsakič začeti znova. Zato je lažna zagotovitev stavek, da nekaj vem. Vem, da obstaja 
Bog, oziroma prepričan sem, da ga ni. Obe trditvi sta nepreverljivi. Ko ljudje menijo, da so o 
nečem prepričani, predvidevajo na podlagi nečesa, kar ni preverljivo.

Ste nevropsiholog, gestalt terapevt. V kaj verjamete vi?
Lahko vam rečem, da sem v določenih okoliščinah prijazna oseba. Nisem stalen. Kot tudi 

okolje ni. Nenehno se spreminjam in prilagajam. Konstanta je mrtva. Iz geometrije in teorije kaosa 
vemo, da mora med objekti obstajati razdalja, da bi se ti premikali, delovali. Pretirana stabilnost 
povzroči zamrznitev. V odnosih ni nič hujšega kot kronični dotik ali oddaljevanje. Odnosi so 
najboljši, ko se ljudje zbližajo, oddaljijo in spet pridejo skupaj. Ritmično in ne konstantno.

Gestalt terapija uči, da je vrednost celote večja od vsote njenih posameznih delov. Je torej 
par tudi celota?

Dva sta premalo za celoto. Kdo sem v razmerju, ni odvisno samo od tega, kaj se dogaja 
med mano in partnerjem, temveč kako sem začel dojemati razmerja, koliko vem. To se nenehno 
spreminja. Še posebno jasno to vidim pri parih, ki izhajajo iz različnih kultur. Posamezniku je 
jasno, kako morajo stvari delovati; to, kako svet razumem jaz, je edino pravilno. A če so določena 
»pravila« uspešna v eni kulturi, še ne pomeni, da bodo tudi v drugi. V paru vedno nekdo hoče 
oblikovati drugega, češ, jaz sem tisti, ki resnično vem, ti pa ne. (smeh) To ne more biti res.

Kako narediti ta svet lepši, se slišati, razumeti?
Najprej tako, da smo v stiku z drugačnostjo. Ena večjih težav ZDA v primerjavi s svetom 

je, da so zelo izolirane, geografsko in kulturno. Njihova prepričanja temeljijo na neresničnih 
domnevah: če nekaj deluje za nas, potem mora delovati tudi za vse druge. Tukaj se začne 
vsiljevanje lastnih idej. Pomembni so stiki, izmenjave, poskusi razumevanja, iskanje perspektive 
drugega in ne zgolj predvidevanje.
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Se ljudje želijo spremeniti?
Ljudje želimo spremeniti rezultat, ne pa tudi poti, kako ga doseči. Ko ljudje uporabljajo 

literaturo za samopomoč, jim le občasno pomaga. Večina stvari, ki nas spravi v težave, je v 
t. i. proceduralnem spominu. Morda tako enkratno žalim ljudi, da se tega sploh ne zavedam. 
Potrebujem interakcijo, ki mi lahko pove, kaj delam, in ki lahko ustavi avtomatizem v meni. Ne 
da bi me drugi hotel spremeniti, temveč da bi mi dal priložnost. Velik del psihoterapije se ukvarja 
s proceduralnim spominom. Ne gre za dogodke, domneve in ugotovitve, temveč katere stvari 
počnemo avtomatično in kako nas potem spravijo v težave.

Kot psiholog lahko vem, kako delujejo možgani, a res ne morem vedeti, kaj je zate najboljše, 
ker te ne bom nikoli zmogel dovolj razumeti. Lahko ti pomagam opaziti, kaj se dogaja, a tvoja 
spo zna nja me bodo gotovo presenetila.

Katera zgodba vas je najbolj presenetila, se vas najbolj dotaknila?
Velikokrat sem se znašel v solzah. Najsrečnejši sem, ko ljudje postanejo zadovoljni s sabo, 

se lotijo velikih korakov, napredujejo v službi … Največje zadovoljstvo je videti človeka, ki 
je bil nekdaj depresiven, obsesiven, a se je razvil v človeka, katerega središče ni več on sam, 
tem več drugi. Eden od mojih bolnikov je postal izvrsten svetovalec shizofrenim bolnikom. Cilj 
gestalt terapije ni samo lajšanje simptomov; zdravi smo takrat, ko si nismo več v središču, ko 
spozna mo svoje potrebe, jih zadovoljujemo toliko, da nismo več obremenjeni z njimi, temveč 
lahko opazimo tudi druge ljudi. To postane pomembnejše kot moje počutje, strah, pogojevanje 
lju bezni. Zdaj sem na voljo. Da prispevam.

Srečni niso tisti, ki nimajo težav, temveč tisti, ki se zmorejo spopasti z njimi?
Ni življenja brez težav. Vsak dan se spoprijemamo z njimi. Razlikujemo pa se po tem, kako se 

spopadamo z neizogibnim. Smrt, odhod partnerja … to so težave vsakdanjika. Kaj bom naredil? 
Se bom pretvarjal, da jih ni, jih odrival, ali pa težavo spoznal, jo prepustil k sebi in si priznal: to 
je moja trenutna resnica? Ko se spoprimem z resnico, se spoprimem s sabo. Stavek Bodi, kar si 
je nesmiseln, bolje si je reči: Spoznaj samega sebe in se sprejmi, tudi tiste dele sebe, ki ti niso 
ravno všeč. Ko se sprejmem, vem, da obstajam in se lahko spremenim.

Naletimo na težave vedno samo zato, da nam predstavijo novo priložnost?
Ne. Živ organizem pač naleti na težave. Ne da bi se izboljšal. Kar me bo izboljšalo, je moja 

fleksi bilnost. □
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Vsak vidi svojo resnico, vsak svoj odtenek rdeče: 
intervju z Davidom Križajem, znanstvenikom

Intervju objavljen v Sobotni prilogi Dela, 21. julija 2007, je zapisala: Sonja Merljak.

V ZDA malokateremu znanstveniku odobrijo obnovitev finančne podpore v vrednosti več 
milijo nov dolarjev za znanstveno raziskovanje. Ta podvig je med drugimi letos uspel 

Davidu Križa ju, Slovencu, ki že skoraj dve desetletji živi in dela v Ameriki. Sprva mu je k srcu 
priraslo mesto New York, nato ga je delo odpeljalo v San Francisco, to poletje pa se je od tam 
preselil v Utah, kjer so mu na University of Utah Medical School ponudili vse, kar si znanstvenik 
lahko želi: dobre delovne razmere, dovolj denarja za raziskave in dobro plačo. Resda v Utahu 
domu jejo mormoni, kar pomeni, da se lokalno družabno življenje temeljito razlikuje od tistega v 
liberal nem San Franciscu, a Davida Križaja to ne moti. Pravi, da bo to dodatno »začinilo« novo 
biva lišče. Poleg tega so v Utahu najboljša smučišča.

David Križaj je nevroznanstvenik, natančneje nevrobiolog. Poleg njegovega ozkega razisko
valnega področja ga zanima še splošni način delovanja možganov, kar pomeni, da se posveča tudi 
feno meno logiji, antropologiji in psihoterapiji. Ta zadnja je eden od njegovih najpo mem bnejših 
hobijev in zaradi nje je konec maja obiskal Slovenijo. Na Prvem mednarodnem znanstvenem 
psiho tera pevtskem kongresu Slovenske krovne zveze za psihoterapijo z naslovom Psihoterapija 
v luči nevroznanosti, junija 2007, je na Rogli predaval o nevroznanosti občutkov in implikacijah 
za somatsko psihoterapijo; torej za tisto psihoterapijo, pri kateri terapevt pomaga klientu, da se 
zave čustev, občutkov in tega, kaj hoče zase.

»V ZDA ves čas srečujemo povezavo med delovanjem biološkega tkiva in fenomenologijo, oseb-
nim zavedanjem nekega pojava. Zdaj tudi sam že počasi povezujem oboje, torej nevrobiologijo in 
svoje zasebno zanimanje za to, kar naredi svet resničen na osebnem na kulturnem in biološkem 
nivo ju; to pomeni, kar doživljam in kar verjamem, da je moje, ne, za kar mi nekdo pravi, da je 
moje. Ta zanimanja bom kmalu združil tudi v predmetu, ki ga pripravljam za podiplomske štu-
dente.«

Ali lahko nevrobiologija pove, kaj v resnici čutimo? David Križaj pravi, da so znanstveniki 
v zadnjih letih ugotovili, da imajo geni za vidni pigment, torej tisti, ki povedo, da je nekaj rdeče, 
saj zaznajo fotone z valovno dolžino 650 nanometrov, mutacijo. Zato nekateri vidijo fotone z 
valovno dolžino 578 nanometrov, drugi 580, spet tretji 583. »Posamezniki torej vidijo različne 
dele spektruma nečesa, čemur pravimo rdeča barva. Vsi bodo rekli, da vidijo rdečo barvo, vendar 
jo bo vsak videl malo drugače. To je za običajne ljudi najbrž nepomembno, za nevrofilozofe pa 
fenomeno loško zelo pomembno, saj pomeni, da vsak vidi svojo resnico, vsak svoj odtenek rdeče. 
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Nevrobiologija torej kaže, da drugače zaznavamo že na nivoju čutilnih organov. Razlike so toliko 
večje, ko se začnemo pogovarjati o čustvih.«

Živi tam, kjer je lahko to, kar je
Davida Križaja je od nekdaj zanimalo, kako ljudje doživljajo resničnost. Kaj pomeni, da je za 

nekega človeka nekaj res? Že v osnovni in srednji šoli je prebiral eksistencialne filozofe in takrat 
mu je postalo jasno, da je filozofija neskončen argument. Spoznal je, da zgolj z razmišljanjem 
ne more priti do tega, kar ga zanima. Uvidel je, da je pomembna tudi biologija. Začela ga je 
zanimati nevrobiologija. Ta povezuje vrsto temeljnih smeri človekovega iskanja tam, kjer se to 
iskanje v resnici dogaja, v možganih. Žal je potem ugotovil, da tudi ta ne ponuja odgovora na 
njegova vprašanja. Posvetil se je še antropologiji: raziskoval je, kako kultura vpliva na to, kako 
človek raste in se razvija, in kako starši določijo otroka, ko bo odrasel.

Njegova profesionalna pot je bila sosledje naključij.Tudi v ZDA je prišel po naključju. Kot 
biolog je diplomo delal na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko in računalništvo; zanimala ga 
je povezava biologije in biokibernetike. Konec osemdesetih let dvajsetega stoletja je kot mladi 
raziskovalec odšel v ZDA in ostal, ker ga je tako prevzelo mesto New York. Za postdoktorsko 
raziskovalno delo si je izbral San Francisco, čeprav bi si lahko izbral tudi katero od prestižnih 
evropskih univerz. Toda Evropa ga je manj zanimala, ker so tu stvari še vedno okostenele. Hierar
hija »gospodov profesorjev doktorjev« mu ni blizu. Bližja mu je ameriška fluidnost, kjer sta 
pomem bna energetski naboj posameznika in njegova uspešnost. »V Ameriki prideš tja, kamor si 
zaslužiš. Na ta način so pravzaprav Američani zelo neusmiljeni.«

Po drugi strani so Američani veliko bolj sproščeni od Evropejcev; bolj ko je pri njih človek 
spro ščen, laže funkcionira v njihovi družbi. V Evropi takšna sproščenost ogroža, ker načenja 
uvelja vlje ni hierarhični model. »Nekdo si je na primer zelo prizadeval, da bi postal pomembna 
oseba, zato mu ne ustreza, da bi se od nekod vzel nekdo drug in ga mimogrede ogrozil. Seveda 
imajo Američani po drugi strani svoje, drugačne težave. Ampak moj kriterij za bivanje je, kje 
lahko bolj uveljavim svojo potrebo biti jaz. Ni važno, ali je to v ZDA, Sloveniji ali v Samoi.«

Pozitivno mišljenje deluje
Kaj pa je jaz?
»To je dobro vprašanje. Definiranje jaza ustvari več problemov kot manj. Vsak nekako ve, 

kaj je to jaz, ko pa to poskuša definirati, to vedenje izgubi. Nastane neki nov koncept. Sicer pa 
nekatere meditacije temeljijo na tem, da se posameznik izprašuje, kdo je. To počne leta in leta. 
Ob tem se nauči začutiti sebe in odgovor nazadnje sploh ni važen.«

San Francisco mu je prirasel k srcu tudi zaradi močne budistične scene. Pridružil se je rigorozni 
skupini za zen, pri kateri mu je bil všeč pristop, da je človek odgovoren za lastno izkušnjo. Vodil 
jo je Japonec, ki je svoje slušatelje pripravil, da so bili zelo odkriti do sebe in do svoje izkušnje 
tega, kar se jim dogaja. Spoznavali so, da je vse je odvisno od njih in njihove motivacije.

»S pomočjo zena občutimo podzavestne motive in misli, ki so odgovorni za slabo počutje v 
neki situaciji. V takšnem primeru namreč pride do fuzije med zavedanjem v sedanjem trenutku in 
podzavestnim življenjskim nabojem, ki se ga sicer ne zavedamo in ki nas lahko zavira,« pojasnjuje 
David Križaj. Veliko študij na primer dokazuje, da možgani človeka, ki je v stresu, atrofirajo. 
Predvsem je prizadet tisti del, ki je povezan s spominom.

Pozitivno mišljenje, o katerem med drugim govorijo knjige za samopomoč, torej resnično 
učinkuje, saj vpliva na delovanje limbičnega sistema v možganih. Ta nadzoruje čustva in um in 
določa, kako se počutimo: smo optimistični ali pesimistični. »Knjige za samopomoč so zadele 
bistvo, in sicer da mišljenje vpliva na delovanje človekovih možganov in njegovo zavedanje 
sveta. Seveda pa branje knjig ni dovolj. Poleg tega je problem številnih tovrstnih šol, da delujejo 
na silo, da ljudi silijo v nekaj, kar v danem trenutku ni normalno za njihov organizem. Za to, da 
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človek začne zavestno vzpostavljati svoj jaz, namreč potrebuje več let.«

Vzporedni svet: psihoterapija
Primernejša od knjig za samopomoč je zato psihoterapija. Z njo lahko posameznik ustvari 

avtentični prostor za pozitivno mišljenje in pri tem izhaja iz najglobljega doživljanja resničnosti. 
Dober psihoterapevt dovoli klientu, da začenja čutiti, od kot prihaja in kaj hoče.

Oba pristopa dajeta rezultate, pravi David Križaj. »Razumem argumente zavarovalnic, ki niso 
pripravljene kar tako plačevati psihoterapije. Toda če ima človek denar za psihoterapevta in 
motivacijo, da razume, kaj je njegova resnica, in da preoblikuje resnice, ki so mu bile predane, 
preden se je začel zavestno zavedati, kaj se dogaja v njegovem življenju, naj si jo privošči.«

David Križaj pojasnjuje, da je človek svoj sedanji jaz oblikoval kot obrambo proti doživetjem, 
ki so bila zanj nesprejemljiva. Limbično zavedanje odraslega človeka je tako odsev teka, kako 
starši gledajo na svet. Študije v zadnjih letih poudarjajo predvsem vlogo matere, čustvenega 
prepričanja, ki ga je imela, ko je bil kasnejši odrasli človek še otrok.

»Na začetku človeškega življenja sta mama in otrok en organizem: otrok bo postal, kar je 
njegova mama v tistem obdobju. Človek torej svoja prepričanja, da je svet varen ali ne, da 
ljubezen obstaja ali ne, da dobi, če kaj potrebuje, ali ne, pridobi v otroštvu. Če mama ne pride, 
ko otrok joka, ker je lačen, bo prepričan, da je v življenju vedno tako. Na to se bo lahko kasneje 
odzval na dva načina: postal bo apatičen, kar pomeni, da bo razmišljal, kako se nekaj ne izplača 
oziroma ni vredno; ali pa se bo moral nenehno potrjevati. Ničesar ne bo nikoli dovolj, vedno 
bo potreboval več. Razumsko mu bo lahko popolnoma jasno, kaj in kako, a ne bo nič pomagalo. 
Njegovo samopotrjevanje bo trajalo leta in leta, ker možgani nimajo občutka za čas in so vedno 
hkrati tudi možgani majhnega otroka. Hočeš nočeš se bo to preneslo tudi na njegove otroke; 
tako se lahko določen čustven naboj prenaša iz generacije v generacijo. Pozitivna stran tega 
pa je, da materina ljubezen dobesedno odstrani iz otrokovega življenja ovire, ki so povezane z 
izražanjem svojega jaza. Otrok, ki je dobil od matere zrelo ljubezen, bo samozavesten. Ne bo ga 
strah tveganja in bo dovolj zaupal vase, da bo lahko sledil svojim življenjskim ciljem. Sam se 
imam za enega teh srečnih ljudi.«

David Križaj pri tem opozarja, da je zmotno prepričanje, da so za vse težave odraslih krive 
mame oziroma starši. Človek naj bi prej ali slej prevzel odgovornost za svoje življenje, vendar 
sta, kot pravi David Križaj, pri tem ključni besedi naj bi, saj to ni vedno mogoče.

Spravljenost s samim seboj
Smo ljudje egoistični, ker se toliko ukvarjamo s sabo?
»Mislim, da nimamo izbire. Egoizem je družinski, družbeni, kulturni konstrukt, s katerim 

večji sistem obsoja nekoga, ki ne igra njegove igre. Poleg tega pa: če sam sebe ne moreš imeti 
rad, ljubezen težko prenašaš na druge.«

Ukvarjanje s samim seboj in s študijem somatske psihoterapije trenutno sodi v neprofesionalni 
svet Davida Križaja; tam ga zanima fenomenologija doživljanja, nadgradnja dela, ki ga je pred 
desetletji začel francoski fenomenološki filozof Maurice MerleauPonty. V službi je predvsem 
nevrofiziolog, ki raziskuje, kako se živčne celice pogovarjajo med sabo. Morda mu bo nekoč 
uspelo, da se bosta v prihodnosti oba njegova vzporedna svetova združila, podobno kot na primer 
v predmetu za podiplomske študente, ki ga pripravlja.

Za zdaj pa je zadovoljen že s tem, da je spravljen s svojim nepoznavanjem odgovorov na 
vprašanja, ki si jih že vse življenje zastavlja.

Njegova spravljenost ni posledica kritičnega mišljenja, ampak eksistencialnega boja, ki ga 
človek bije, ko išče, kaj ima rad v življenju, kaj ga navdihuje, kaj mu daje energijo. Velikokrat so 
to majhne stvari, pojasnjuje, ki so ključno povezane s paradoksnimi vprašanji življenja, o katerih 
se ljudje sprašujejo že tisoče let.
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Za zgled svojega razmišljanja, ki ga razkriva med pogovorom, med katerim govori počasi 
in vmes veliko razmišlja, navaja besedovanje o ljubezni. Človek lahko o ljubezni govori v 
neskončnost, a dokler ne zaživi s partnerjem, dokler ni ob njem iz dneva v dan, dokler se ne 
nauči, kako pomembno je, da vidi drugega človeka in da on vidi njega, in dokler se med njima 
ne ustvari avtentičen pretok, nobeno »filozofiranje« nič ne pomeni. »V takšnem primeru lahko 
poznaš celo nevrobiologijo možganov, kar pomeni, da imaš vpogled v sintezo človeškega izkustva 
na različnih nivojih in delih življenja, ki obsega in presega izobrazbo, starost, strukturo od otrok 
do starih ljudi, a ne bo nič pomagalo.«

Življenje je zato, da ga uživamo, pravi David Križaj. In če ga hočemo uživati z nekom 
drugim, moramo najprej opraviti domačo nalogo in razumeti sebe. »In najbolj fina stvar pri 
tem je,« se namuzne David Križaj, »da se to ne more nikoli končati. Ko človek dojame, da je 
sam odgovoren za delovanje svojih možganov, in da vsaka misel dobesedno spremeni delovanje 
sinaptičnih krogotokov, ki nato določajo njegovo zaznavanje in s tem zdravje, bo veliko 
previdnejši glede svojih življenjskih odločitev. In hkrati tudi osvobojen pritiska drugih oziroma 
družbe. Fenomenologija možganov torej vodi v svobodo.« □
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Slovenija – psihoterapevtsko nerazvita 
država: intervju z Miranom Možino

Intervju, objavljen v Sobotni prilogi Dela, 25. avgusta 2007, je zapisala: Sonja Merljak.

Slovenija je psihoterapevtsko nerazvita država, pravi asist. mag. Miran Možina, predsednik 
Slo venske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP), asistent na Fakulteti za socialno delo, 

psihiater in psihoterapevt. Pri delu se ukvarja s posamezniki, pari in z družinami, zato je prvo, 
kar pade v oči v njegovi sicer precej asketski svetovalnici, zbirka plišastih igrač in lutk. Pravi, da 
z njimi laže naveže stike z otroki, ki pridejo skupaj s starši na družinsko terapijo.

Miran Možina je tudi eden od motorjev fakultetnega študija psihoterapije na Slovenskem. 
Ta omogoča, da se lahko za psihoterapevta šolajo že tisti, ki si ta poklic izberejo po zaključeni 
sre dnji šoli. Doslej je bila pot do poklica psihoterapevta, in še to le kot drugega poklica, dolga 
in ovinkasta.

Letos jeseni se bodo vsi, ki jih zanima psihoterapija, že drugič lahko vpisali v prvi letnik fakul-
tetnega študija za psihoterapijo, ki se izvaja v navezavi z zasebno univerzo Sigmunda Freuda 
(USF) na Dunaju. Zakaj ste se pri SKZP odločili, da se boste z Avstrijci povezali in pripravili 
tak študij?

Naj najprej povem, da fakultete za psihoterapijo pri nas še ni, je pa to naš srednjeročni cilj, 
ki naj bi ga uresničili čez nekaj let. Zato za zdaj lahko govorimo le o izrednem fakultetnem 
študi ju psihoterapije, ki poteka v sodelovanju med SKZP in USF. Zanj smo se odločili, ker 
omo goča študij takoj po maturi. Narejen je po bolonjski shemi; prva stopnja dodiplomskega 
študi ja traja tri leta, druga, magistrska stopnja, pa dve leti; tretja, doktorska, prav tako traja dve 
leti. Študenti lahko tako po petih letih končajo šolanje za psihoterapevta. Paralelno smo spro
žili tudi proces akreditacije tega študija v Sloveniji. Pripravili smo ga pod okriljem fakultete 
za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Naša vloga je zdaj na svetu za visoko šolstvo. 
Priča kujemo, da bo študij jeseni akreditiran in da bomo v naslednjem šolskem letu že lahko 
izpe ljali slovenski projekt. Seveda bomo še naprej sodelovali s tujimi partnerji, vendar na bolj 
enako pravni podlagi.

Ali bodo študenti po koncu šolanja pridobili diplomo, ki bo veljala tudi v Sloveniji, ali jo 
bodo priznali samo v Avstriji?

V tej fazi projekta je to avstrijska diploma. Ker pa sta obe državi članici Evropske unije, 
priča kujemo, da bo priznana tudi v Sloveniji, seveda pa bo morala biti nostrificirana kot vsaka 
druga diploma iz tujine. Ko bo študij akreditiran, bodo lahko študenti, ki se bodo tako odločili, 
presto pili iz avstrijskoslovenskega programa v slovenskega. V skladu z zakonskimi določili bo_
mo študentom priznali opravljene študijske obveznosti.

Kako trenutno poteka študij za psihoterapevte?
Ravno prejšnji teden je sedemdeset naših študentov na Dunaju končalo enomesečno poletno 
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šolo. Čez leto sicer študirajo v Sloveniji. Na Dunaju pridobijo približno polovico kreditnih točk 
za en letnik. Po bolonjskem sistemu lahko te kreditne točke preprosto priznamo tudi pri nas.

Sicer pa se lahko vsi tisti, ki se želijo izšolati za psihoterapevte kot drugi poklic, še vedno 
najprej vpišejo na dvoletni študij propedevtike, to je priprava za študij psihoterapije, ki potem traja 
najmanj štiri leta. Ta način izobraževanja za psihoterapevte še vedno prevladuje. Ustanovitev in 
akreditacija dunajske univerze Sigmunda Freuda, ki pomeni veliko spremembo pri izobraževanju 
psihoterapevtov na svetovni ravni, je predvsem omogočila študij psihoterapije takoj po maturi, 
kot prvi poklic.

Pomembno je še vedeti, da je študij psihoterapije razen na USF sicer zastavljen tako, da 
slušatelj študira predvsem en psihoterapevtski pristop, na primer kognitivnovedenjsko terapijo. 
Razen na Dunaju torej ni nikjer fakultete, kjer bi bile zastopane vse pomembnejše psihoterapevtske 
usmeritve in bi se v dialogu dogovarjale, kaj so skupna jedra. Naš program tako omogoča boljšo 
orientacijo čez celotno področje psihoterapije.

Zakaj mislite, da je to dobro in pomembno?
Z raziskavami v osemdesetih in devetdesetih letih dvajsetega stoletja se je pokazalo, da no

ben psihoterapevtski pristop ni absolutno boljši in učinkovitejši od drugih. Ni se pokazalo, na 
pri mer, da bi bila kognitivnovedenjska terapija na splošno učinkovitejša od psihoanalitične ali 
naspro tno. Splošni učinek različnih terapevtskih pristopov je torej približno enak, so pa razlike 
gle de na učinkovitost na posameznih področjih, na primer v zvezi s posameznimi duševnimi 
motnja mi ali problemi, zaradi katerih ljudje potrebujejo pomoč.

Študije so tudi pokazale, da k pozitivnim učinkom relativno malo prispevajo psihoterapevtske 
meto de in da po drugi strani zelo pomembno prispeva kakovost odnosa med terapevtom in klien
tom. To pomeni, da morajo vsi psihoterapevti, ne glede na to, katero metodo ali tehniko upora
bljajo, pridobiti veščine razvijanja zdravilnega psihoterapevtskega odnosa. Prav tako je znano, 
da so spremembe v živčnem sistemu, ki so posledica psihoterapije, enake ne glede na to, kakšno 
meto do je psihoterapevt uporabil. Vsi psihoterapevti 21. stoletja bodo zato morali veliko več 
pozor nosti in študija posvetiti novim znanjem, na primer razumevanju povezave med živčevjem 
in duševnimi procesi. Vse to so vsebine, s katerimi se slušatelji seznanijo pri tem fakultetnem 
štu di ju.

Zelo pomemben del študija je raziskovanje. To je tudi sicer ena največjih slabosti dosedanjih 
uspo sabljanj, saj slušatelji doslej niso bili usposobljeni za raziskovalno delo na področju psiho
terapije. Glavni poudarek je bil na praktičnem usposabljanju za delo z ljudmi, na lastni izkušnji, 
ki je zelo pomemben del izobraževanja in bistveno razlikuje psihoterapijo od drugih oblik zdrav
ljena oziroma pomoči, in na učenju teoretičnih vsebin.

Smo Slovenci revolucionarni, ker smo se tako hitro pridružili Dunaju?
Ne. Gre za posledico evolucije. Avstrija je ena od sedmih evropskih držav, kjer je psihotera

pija zakonsko reguliran poklic. Avstrijski model je demokratičen, širok, drugače na primer od 
nemškega, ki je manj demokratičen, ozek. Nemški določa, da so lahko psihoterapevti samo zdrav
niki in psihologi. Avstrijski pa je odprt za različne profile in omogoča dostop do psihoterapije 
tudi ljudem iz drugih poklicev. Vmes med obema modeloma so še drugi, recimo skandinavski.

Izbrali smo avstrijski model, ker se nam zdi, da je tukaj največji razvojni potencial. Poleg 
tega smo bili vsa devetdeseta leta prejšnjega stoletja vključeni v Evropsko zvezo za psihoterapijo 
in tam smo videli tudi napetosti med različnimi modeli. Avstrijskega modela nismo izbrali, ker 
bi poznali samo tega, ampak ker smo razbrali, da bi lahko najbolj spodbudil razvoj psihoterapije 
v naših razmerah. V primerjavi z razvitimi evropskimi državami, na primer Avstrijo, Nemčijo, 
Anglijo, smo namreč psihoterapevtsko nerazvita država.

Kako se to kaže?
Na vseh možnih ravneh. Za začetek denimo v premajhnem številu psihoterapevtov z ustrezno 

izobrazbo po evropskih kriterijih.
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Ko rečete evropski kriteriji, imate v mislih nemški model?
Da se ne bi napačno razumeli, moram povedati, da imajo v Nemčiji zelo širok spekter psi

ho tera pevtov. Trije zakoni urejajo to področje. Dva sta novejšega datuma in urejata poklic 
psihoterapevta za zdravnike oziroma psihologe, ki delajo z otroki in mladostniki. Potem pa imajo 
še zelo star zakon iz Hitlerjevih časov o zdravilstvu. Večina nemških psihoterapevtov dela po tem 
zastarelem zakonu. Posledice so absurdne. Vsakdo lahko odpre terapevtsko prakso – ne sme je 
namreč imenovati psihoterapevtska, čeprav za to dejansko gre –, če najprej na regionalni upravi 
naredi kratek test iz osnov psihologije in medicine. Nemški zakon je torej primer absurdne regula
cije. To se zgodi zaradi preozkega koncepta psihoterapije. Manjšina je zelo regulirana, večina 
psi ho tera pevtov pa lahko nenadzorovano deluje po zastarelem zakonu.

Kje smo trenutno pri nas?
V Sloveniji psihoterapevti soglašamo, da je psihoterapija prišla do točke v razvoju, ko je postala 

zrela za samostojen poklic. Manj enotni pa smo v stališču, da moramo bodočim psihoterapevtom 
utreti pot do tega poklica že takoj po maturi, ne po ovinku. Po ovinku naj študirajo tisti, ki so 
zaključili kak študij, ki delajo kot socialne delavke, psihologi, zdravniki, a bi radi delali tudi kot 
psihoterapevti. Zanje je super, da imajo možnost dodatnega izobraževanja. Toda po drugi strani 
je absurdno, da psihoterapije ni mogoče študirati takoj po maturi. Če vzamem za primer sebe. 
Sem zdravnik in že kot študent sem začutil, da me področje psihoterapije izjemno zanima. A da 
sem postal psihoterapevt, sem najprej sedem let študiral medicino, potem sem porabil štiri leta 
za specializacijo iz psihiatrije, ker sem vedel, da bom tako najlaže razvijal psihoterapijo, nato 
sem šest let študiral psihoterapijo in nazadnje sem se še štiri leta specializiral iz družinske psiho
terapije v Nemčiji. Zdaj pa izračunajte, koliko časa in truda sem vložil, da sem prišel tja, kamor 
sem želel. Iz te lastne izkušnje se mi zdi super, da imajo tisti, za katere je psihoterapija jasna 
izbira, možnost, da se zanjo odločijo takoj po srednji šoli.

Ampak kot pravite, vsi strokovnjaki ne delijo vašega mnenja?
Pojavlja se predvsem očitek v zvezi s starostjo diplomantov. Prevladujoča predstava o psiho

terapevtu je, da mora biti malo sivolas, tako kot sem jaz, da mora imeti neko življenjsko izkušnjo 
in modrost, da lahko pomaga. To se lahko hitro spremeni v predsodek. Zožiti debato o fakultetnem 
študiju psihoterapije samo na vprašanje starosti diplomantov se mi zdi problematično. Glavna 
ideja je tista, ki ali stoji ali ne. Ali si predstavljate, da bi lahko postal psiholog le nekdo, ki je naj
prej končal neko drugo fakulteto, ali da bi to veljalo za zdravnike, socialne pedagoge, teologe. 
Pomislek je, ali bo lahko nosil težo odgovornosti mlad človek pri petindvajsetih letih. Enako se 
lahko vprašamo za socialne delavce. Sam sem petnajst let asistent na fakulteti za socialno delo. 
Lahko rečem, da je klientela na tem področju v povprečju še bolj zahtevna. A socialni delavci 
pa lahko študirajo za svoj poklic takoj po maturi? Mislim, da se v tem očitku skrivajo drugi 
interesi.

Kateri pa?
Interesi lobijev, ki hočejo na področju psihoterapije obdržati nadzor in monopol. V Evropi je 

najmočnejši psihološki lobi, pri nas pa medicinski. Ta hoče nadzorovati vse, kar je povezano z 
zdravljenjem. Za mnoge slovenske zdravnike in psihiatre je nepredstavljivo, da bi psihoterapevti, 
ki niso hkrati zdravniki, lahko avtonomno in v skladu s principi psihoterapevtske znanosti ocenje
vali in zdravili ljudi s psihoterapevtskimi metodami.

Hkrati je področje psihoterapije gotovo zanimivo za druge profile strokovnjakov, saj je tudi 
zanimiv trg, denimo za ljudi, ki se ukvarjajo z alternativnimi oblikami zdravljenja.

Ne smemo pozabiti na teologe. Znotraj študija teologije se je tradicionalno področje pastoralne 
psihologije že dolgo naslanjalo na razne psihoterapevtske šole. Na duhovnike se obrača veliko 
ljudi z raznimi oblikami psiholoških in psihosocialnih stisk. Vloga duhovnika je bila v preteklosti 
vsaj delno podobna psihoterapevtovi, zdaj so psihoterapevti v veliki meri prevzeli, kar so včasih 
počeli duhovniki.
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Ves čas sva se pogovarjala o posameznih pristopih v psihoterapiji, na primer o kognitivno-
vedenjski metodi in psihoanalizi. Kaj pravzaprav je psihoterapija in komu je namenjena? Domne-
vam, da kot psihoterapevtsko nerazvita država zaostajamo tudi na področju njene rabe.

Gotovo. Če je premalo psihoterapevtov, je jasno, da zaostajamo tudi pri profiliranosti, na 
pri mer v specializaciji za določene težave. V razvitih deželah imajo specializante za določene 
motnje, na primer spolne ali anksiozne. Potem se delijo še glede na ciljno skupino; eni so stroko
vnjaki za delo z otroki, drugi z odraslimi, eni s pari, drugi z družinami.

Kratko in učinkovito definicijo psihoterapije smo pripravili na delovni skupini za pripravo 
zakona o psihoterapevtski dejavnosti pri ministrstvu za zdravje: »Psihoterapija je znanstveno 
ute me ljena, načrtovana individualna, partnerska, družinska ali skupinska obravnava, zdravljenje 
člove kovih razvojnih, duševnih ter vedenjskih motenj in podpora osebnostnemu razvoju človeka 
kot biopsihosocialnega bitja s pomočjo psihoterapevtskih principov in metod.«

Psihoterapija je torej oblika zdravljenja in pomoči s pogovorom. V tem pogovoru lahko 
sodelujejo eden ali več terapevtov in eden ali več klientov. Zelo pomembno je, kako se razvije 
tera pevtski odnos. Ta delovni odnos mora imeti cilj, ki ga soustvarita klient in terapevt. Hkrati se 
morata nenehno pogajati, kako bosta prišla do njega. Obenem se mora med njima razviti zaupa
nje, neka čustvena vez. Če se izrazim z metaforo, je ta vez kot vrv v navezi dveh plezalcev, ki 
gresta skupaj na zahtevno turo.

Kdo pa so potencialni klienti psihoterapevtov v Sloveniji?
Grobo lahko delovanje psihoterapije delimo na dve glavni področji. Prvo je področje duševnih 

motenj, kjer je za določene motnje psihoterapija celo metoda izbora. Recimo pri anksioznih 
mo tnjah je večkrat zgolj s psihoterapevtsko pomočjo možno doseči ključno izboljšanje. Drugo 
pa je področje pomoči pri osebnostni rasti. Danes se tudi Slovenci vse bolj zavedamo, da je 
bistvena kvaliteta življenja. Mnogi imajo v materialnem smislu marsikaj, vendar nimajo tistega 
pravega zadovoljstva in sreče. Škripa v odnosih. Uspešni ljudje, ki vodijo uspešne firme, pridejo 
v družinah in zakonih v hude krize. Ti ljudje po medicinskih kriterijih pogosto nimajo duševnih 
motenj. In vendar so v hudi stiski, potrebujejo pomoč.

Mnogi poiščejo psihoterapevtsko pomoč, še preden se razvijejo hude krize, saj želijo preven
tivno izboljšati svoje življenje. Na zahodu, pa tudi pri nas so se izjemno razširile razne oblike 
seminar jev, ko se ljudje zberejo za konec tedna v skupini in delajo razne vaje ter se pogovarjajo 
bolj razkrivajoče.

Je to še psihoterapija?
Psihoterapevti tudi v Sloveniji radi kombinirajo redne pogovore enkrat na teden z intenzivnimi 

vikendi. Večinoma njihovi klienti tako ponudbo sprejmejo in so nad njo navdušeni. Potem se to 
ponavlja dvakrat, trikrat na leto, vmes pa ljudje še naprej prihajajo na individualno ali skupinsko 
psihoterapijo.

Kaj pa če je to zgolj enkraten dogodek?
Da, če ga izvede psihoterapevt in če je s klienti oblikoval jasen terapevtski dogovor. V pre

te klosti je bila prevladujoča oblika psihoanaliza, ki je trajala več let. Število srečanj je šlo v 
stoti ne ur na kavču, frekvenca je bila celo večkrat na teden. Še danes bogati Američani hodijo v 
tako klasično psihoanalitsko terapijo. V osemdesetih in devetdesetih leta prejšnjega stoletja so 
zavarovalnice začele delno ali v celoti financirati psihoterapijo, vendar ne take klasične, dolgo
trajne oblike. Težko boste našli zavarovalnico, ki bo plačala petsto ur psihoanalize skozi šest let. 
Je pa veliko zavarovalnic, ki danes plača dvajset, trideset ur psihoterapije.

Zakaj?
Ravno zato, ker se je pokazalo, da je psihoterapevtska pomoč učinkovita, tudi pri duševnih 

motnjah, da izboljša delazmožnost in zmanjša bolniški dopust. Od dolgotrajnih oblik zdravljena 
je torej sodobna psihoterapija prešla h kratkotrajnim in seveda so se razvile tudi instant oblike, na 
primer enkratno srečanje, en vikend, en intenziv, kot temu rečemo v žargonu, ki traja teden dni. 
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Teh oblik je ogromno. Praviloma potem ljudje vidijo, da je bil intenziv fajn, vendar ni zadoščal, 
zato se spet odločijo za novega.

Ko ste ravno že omenili denar. Psihoterapija ni poceni. Splošna predstava je, da si jo lahko 
privošč ijo samo bogati.

V Sloveniji zavarovalnice plačujejo psihoterapijo, če jo opravlja psihiater ali klinični psiho
log, ki ima v pogodbi to dejavnost. Za zdaj so pri nas zavarovalnice dobrohotne tudi do ustanov, 
kot je klinični oddelek za mentalno zdravje, kjer prav tako izvajajo psihoterapijo za svoje paci
ente. Res pa je, da prevladuje samoplačniška oblika psihoterapije pri psihoterapevtih, ki nimajo 
koncesije. Cene se potem gibljejo od dvajset do šestdeset evrov na uro.

Kako pa naj nekdo, ki bi se rad odločil za pomoč, poišče tistega psihoterapevta, ki bo zanj 
najbolj ustrezen glede na kvaliteto storitve in metodo dela?

Tudi tu se kaže slaba razvitost psihoterapije na Slovenskem. Nimamo dobrega registra psiho
te ra pevtov. V času interneta bi moralo biti samo po sebi umevno, da si lahko bodoči klient 
naj de ustreznega strokovnjaka. Nekaj takega so naredili psihologi, ki so poskrbeli za stran 
najdi.psihologa. Psihoterapevti tega še nismo naredili, čeprav se v SKZP zavedamo, da je to 
po mem bno. Vendar nam primanjkuje virov. Ob vseh nalogah, ki jih trenutno imamo, ta še čaka. 
Nameravamo narediti pregled po Sloveniji, ki bo pokazal, kdo je dober za katero obliko proble
mov. Ta zemljevid manjka. Vsak teden sicer dobivam pošte in klice s tem vprašanjem, nato pa 
svetujem kolege in kolegice, ki jih poznam in za katere vem, da imajo še nekaj prostih mest. Vsi, 
ki se s tem ukvarjamo, smo namreč prezasedeni.

Čemu pa to pripisujete? Temu, da narašča število motenj in stisk?
Temu in tudi večji ozaveščenosti. Danes poiskati psihoterapevta ni več tako stigmatizirajoče, 

kot je bilo. □
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Spoštovane bralke   bralci!

Obveščamo Vas, da študentje psihologije v okviru Društva študentov psihologije izdajajo 

časopis Panika . Naslednja številka bo posvečena svetovanju .  Če želite še več informacij 

o časopisu, lahko obiščete spletišče http://www.drustvodsps.si ali pišete na franja.zist@gmail.

com. Berite Paniko!

Uredništvo Kairosa
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Martin BERTOK
Katero igro igraš? Odslej tudi v slovenskem jeziku

Transakcijska analiza (TA) je teorija osebnosti in psihoterapija za osebnostno rast in osebnostno 
spremembo. Kot psihološka in socialna teorija predstavlja celovit znanstvenohumanistični 
pristop. Njen utemeljitelj, ameriški psihiater Eric Berne, jo je ob neki priložnosti označil kot 
»predobra, da bi bila samo za bolne«. Njen razvoj, katerega začetki sežejo v šestdeseta leta 
prejšnjega stoletja, je najbrž presegel vsa pričakovanja svojega ustanovitelja že med njegovim 
življenjem. V sodobni evropski psihoterapevtski misli in praksi je TA danes prisotna v 33 
strokovnih združenjih v 22 državah (med njimi tudi v Sloveniji). Ericu Bernu dolgujemo izredno 
jasno in pronicljivo teorijo osebnosti, komunikacije, psihopatologije in predvsem učinkovit 
psihoterapevtski pristop, ki omogoča uspešno terapijo klinično zapletenih stanj.

Knjiga je doslej presegla 5 milijonov prodanih izvodov tudi zato, ker ni namenjena 
le strokovnemu bralcu, temveč vsem radovednežem, ki želijo bolje razumeti dogajanje v 
medčloveških odnosih in jih izboljšati. Psihološke igre so predzavestni načini komuniciranja, 
s katerimi si vedno znova zagrenimo predstavo o sebi in soljudeh. Če je psihoanaliza podala 
osnovni vpogled v notranjo psihodinamiko nevroz, nam je Berne nevrozo nazorno osvetlil tudi 
kot vrsto medčloveških odnosov, s katerimi si jo lahko drug drugemu »pomagamo« vzdrževati 
in krepiti.

Katero igro igraš? je vprašanje, ki ga je avtor s tem svojim delom izvirno zastavil bralcem že 
v več kot desetih jezikih – tokrat prvič tudi v našem, slovenskem jeziku. V drugi polovici junija 
2007 je v založbi družbe Sinesis izšel moj prevod knjige. To je obenem prvi prevod katerekoli 
Bernove knjige v slovenščino. Cena knjige je 50 € in jo lahko naročite po elektronski pošti 
sinesis@siol.net ali po telefonu 041 679 057. □

Kairos 1/3-4/2007 Drugi prispevki
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Marko Korenjak,* Karolina Radovanović**
Spoznavni večer študentov psihoterapije in 

propedevtike ter podelitev ZIGI-jev 2007
»Opozorilo gledalcem: avtorji programa ne prevzemajo odgovornosti za morebitne 

transferje, ki bi se lahko zgodili ob gledanju programa. Kakršnakoli podobnost z resničnimi 
osebami je zgolj vaša projekcija ali  fantazija. O tveganjih in stranskih učinkih programa 
se posvetujte s svojim terapevtom ali supervizorjem.« S temi besedami se je začel uradni 
program spoznavnega večera študentov psihoterapije ter propedevtike, ki se je odvijal 
9.11.2007 v gostilni Štern na Ježici v Ljubljani.

Letošnji program je vseboval vse elemente odličnega brucovanja: tim sošolcev, ki so skupaj 
oblikovali izviren scenarij, podelitev Zigijev 2007 v šestih kategorijah, nekaj zabavnih 

skečev, psihoanalitsko preverjanje kvalificiranosti brucev za ta študij, njihovo svečano zaprisego 
ter seveda pozdravno pijačo.

Novost letos so bile vsekakor nagrade Zigi 2007, za katere študentje upamo, da bodo postale 
tradicionalne. Podelitve so potekale v šestih skrbno izbranih kategorijah, katere so s skupnimi 
močmi izbrali vsi sošolci drugega letnika. V vsaki kategoriji smo določili vsaj tri nominirance, 
med katerimi smo kasneje z anonimnim glasovanjem izbrali zmagovalce. Seveda so bili 
zmagovalci posameznih kategorij označeni z oznako STROGO ZAUPNO in tako je vse do 
brucovanja samo nekaj organizatorjev vedelo, kdo je zmagal. Vsi zmagovalci so prejeli unikatno 
nagrado, ki so jo po našem naročilu izdelali v Šolskem centru Rogaška Slatina: stekleno pipo v 
spomin na začetnika psihoterapije ter uokvirjeno priznanje.

V prvi kategoriji smo izbirali Najboljšega študenta oziroma študentko v letu 2006/2007. Med 
nominiranci so se znašli:

1) Nataša Potpara, ker je na izpitu od možnih 40 točk in treh bonus točk dosegla rekordnih 
43,5 točk in dobila oceno dobro enajst;

2) Manca Kodrič, ker se je intenzivno pripravila na vsak izpit in je edina, ki se je podrobno 
naučila DSM kategorije, ki jih še psihiatri pogledajo v knjigo;

3) Blaž Ules, ker je vse izpite opravil v prvem roku in to poleg treh majhnih otrok in redne 
službe.

V tej kategoriji je zmagal Blaž Ules, ki je v zmagoslavnem govoru priznal, da je »od silnega 
študija kar onemel«, zato se je uspel samo kratko in jedrnato zahvaliti za nagrado.

V kategoriji za sošolca oziroma sošolko, ki je z najizrazitejšim stilom skrbel za estetsko 
podobo in prepoznavnost letnika so bili nominirani:

1) Barbara Černelič za vrhunsko urejenost v vsakem trenutku ter mojstrsko hojo v vrtoglavo 
visokih etah;

2) Irena Orel za Pika Nogavičkine kitke ter živahno pisana oblačila;
3) Matija Pajer za ponosno nošenje znamenitih neoretroklasičnih telovnikov in šanghajskih 

srajc, ki mu jih nona pere.
V tej kategoriji so sošolce prepričali neoretroklasični telovniki ter šanghajske srajce in tako 

je zmagal Matija Pajer. Med prevzemom nagrade je pojasnil, da če mu bo šla osebnostna rast še 
tako dobro naprej kot doslej, bo hodil samo še v spodnjem delu trenirke. 

V tretji kategoriji so se znašli nominiranci za najbolj solidarnostnega sošolca ali sošolko:
 1) Monika Rihtar za podrobne zapiske, ki so včasih celo bolj smiselni od samih predavanj 

in zato lahko predavanje mirno prešpricaš;
*MARKO KORENJAK, šTUDENT DRUGEGA LETNIKA FAKULTETNEGA šTUDIJA PSIHOTERAPIJE; MARKO.KORENJAK@GMAIL.COM
**KAROLINA RADOVANOVIĆ, šTUDENTKA DRUGEGA LETNIKA FAKULTETNEGA šTUDIJA PSIHOTERAPIJE; KAROLINA02@GMAIL.COM
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 2) Robert Ivanc za vsa posneta predavanja in miselne vzorce, ki se jih sicer težko sprinta, 
a sigurno vsebujejo vse pomembno;

 3) Karolina Radovanovič, ker je aktivirala sošolce, da so skupno poiskali odgovore na 
60 vprašanj iz biologije, pri čemer sama ni odgovorila na nobeno vprašanje, povrhu vsega pa 
nobenega vprašanja ni bilo na izpitu.

V tej kategoriji je zmagala Monika Rihtar in ker se je v vmesnem času od nominacij do 
zmage poročila, je nagrado prevzela Monika Pust.

Po napornem študiju, opravljanju prakse, sodelovanju na tutorskih skupinah ter skupinah za 
osebnostno rast nikakor nismo mogli mimo naslednje skupine: Nominacije za največjega žurerja 
letnika:

1) Matija Pajer, ker je na žuru na Rogli vztrajal vse do zajtrka, ko je z zmagovitim krikom 
sredi jedilnice dol padel;

2) Vida Stanovnik – nekateri si popestrijo skupna učenja s slidi, nekateri s flurescentnimi 
markerji, Vida pa z izdatnimi količinami Radgonske penine, da o vsaj dvanajstih šampanjcih na 
Rogli ne govorimo;

3) Eva »Whatever« Žnidar in Barbara Dajčman, ker sta v imenu vseh sošolcev dodobra 
spoznali nočno življenje Dunaja;

4) Jernej Ferme in Blaž Kotnik za nepozabni dihjemajoči striptiz z lanskega brucovanja;
5) Igor Okorn, ker je organiziral piknik v Mostecu, na katerega ni prišel.
Po izvedbi anonimnega glasovanja se je v tej kategoriji zgodilo nekaj neverjetnega. Sošolci 

enostavno nismo pozabili ne zmagoslavnega krika in piknika v Mostecu, zato smo obema 
namenili 11 glasov. Tako se je zgodilo, da sta v tej kategoriji zmagala tako Igor Okorn kot tudi 
Matija Pajer.

Peta kategorija bila je namenjena Osebi, ki je v preteklem letu največ prispevala k prijetnejšemu 
počutju v letniku. Nominiranci so bili:

1) Robert Ivanc, ker je izdelal in administriral forum, kjer smo objavili več kot 1500 
prispevkov in občasno postali odvisni od njega, ter s tem priskrbel delo bodočim kolegom;

2) Eva Žnidar, ker je organizirala lanskoletno fantastično brucovanje ter odprla skupni mail 
»Psihoterapija«, s pomočjo katerega izvemo rezultate izpitov;

3) Irena Poštrak, ker brez njene neskončne pomoči in prepotrebne tolažbe sploh ne bi 
preživeli.

Zmagovalka v tej kategoriji je bila Irena Poštrak, ki je prevzela svojo nagrado ob bučnem 
aplavzu in stoječih ovacijah vseh prisotnih.

Vsekakor je bilo potrebno dodati še kategorijo za vse naše predavatelje, tutorje in terapevte. 
Ker pa žal celotna skupina ni imela enakega tutorja ter terapevta, smo se odločili, da bomo izbirali 
samo med tistimi, ki jih vsi poznamo. Tako je nastala kategorija za Najboljšega predavatelja ali 
predavateljico in nominiranci so bili:

1) Urban Kordeš, ker je tako navdihnil ženske slušateljice, da so mu posvetile nekaj strani 
dolgo sago na forumu;

2) Gregor in Maša Žvelc za prisotno človeško toplino, ki nam kot bodočim terapevtom 
predstavlja poseben navdih;

3) Matej Černigoj za daleč najbolj znanstvenega in poglobljenega predavatelja;
4) Janko Bohak, ker nam s svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem predstavlja navdih ter 

nas ‘futra’ z grozdjem in slivami;
5) Heliodor Cvetko za duhovito popestritev predavanja z življenjeskimi izkušnjami.
V tej kategoriji je zmagal Urban Kordeš, ki nam je ob prevzemu nagrade vsem namenil tudi 

nekaj poučnih besed o starih načinih treninga dobrih vojakov v vojski. Njegovo doživljanje 
spoznavnega večera si lahko preberete v njegovem dnevniku za Sobotno prilogo časopisa Delo 
z dne 17. november 2007.
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Proti koncu uradnega programa, je bilo pet pogumnih predstavnikov novih prvih letnikov, 
podvrženo novemu izjemno težavnemu psihoanalitičnem testu stika z realnostjo, katerega 
so oblikovali sošolci višjih letnikov. Na podlagi psihološkega Rorschakovega testa smo 
člani višjih letnikov izdelali bolj sofisticirano obliko psihoterapevtskega testa, ki deluje sicer 
na temeljih psihoanalitične tehnike prostih asociacij, je pa zelo prilagojena individualnim 
značilnostim dojemanja realnosti v trenutnem prostorskočasovnem kontinuumu. Vseh pet 
hrabrih predstavnikov je odlično prestalo preizkus in skupaj smo ugotovili, da imajo že nekatere 
kvalitete dobrih terapevtov. Seveda so potrebni še dodatni izpiti, nekaj prakse, kakšna osebna 
rast in obvezno delo na svojem spominu, ker žal zadnje kitice svečane prisege novih brucev ni 
bilo mogoče izpeljati. Svečana prisega je potekala pod posebnimi pogoji – vsak bruc se je moral 
z desno roko ves čas držati za svoj najpomembnejši psihoterapevtski organ – uho in ponavljati 
naslednje besedilo:

Danes, ko postajam sveži BRUC, 
dajem častno brucovo besedo,

Da bom priden in vzoren študent, 
in bom spoštoval študente višjega letnika.

Da bom zvest in solidaren tovariš, 
ki posoja svoje zapiske in pomaga na izpitih.

Kot bodoči terapevt bom pomagal vsakemu, ki me za to prosi, 
za kar mu bom mastno zaračunal.

Da bom razvijal sposobnost sočutja in sodelovanja, 
in bom vodstvu šole redno prihajal naproti.

Da bom začel jemati usodo v lastne roke, 
zato si bom prenočišče na Dunaju poiskal sam.

Da bom pil Donat MG toliko časa, 
dokler se na skupini ne začnem odpirati.

Da si bom kmalu poiskal prave kliente, 
in s tem nehal TERORIPIRATI svoje najbljižje.

Da bom spoštoval pionirje psihoterapije, 
in bom pri vsakem seksu pomislil na Freuda.

Pri polni zavesti izjavljam, da bom sedaj, 
od začetka ponovil prisego.

Celotna prireditev je potekala pod budnim očesom glavne organizatorke Karoline Radovanovič 
ter njenega tima: Helena Weilguny, Barbara Černelič, Iztok Zver, Robert Ivanc, Jernej Ferme, 
Vanja Bole, Blaž Kotnik, Nataša Potpara, Barbara Dajčman, Irena Orel, Lilijana Rudolf in Milica 
Vukotić. Uradni del programa sta vodila Eva Žnidar in Marko Korenjak. Zahvaljujemo se vsem, 
ki ste kakorkoli sodelovali pri organiziranju spoznavnega večera, še posebno pa Šolskemu centru 
Rogaška Slatina za oblikovanje in izdelavo unikatnih nagrad, brucem, ki so se pogumno javili za 
preizkus stika z realnostjo ter še posebej vsem, ki ste zdržali budni celo do predavanj naslednjega 
dne. Se vidimo na brucovanju in podelitvah Zigijev 2008. □
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Tudi učitelji so bi li veseli dru že nja na spo
zna vnem ve če ru: (od le ve) Le o ni da Ko bal 
Mo ži na, Ma ša Žvelc in Matej Čer nigoj.

Šarmantni vo di
teljski par spo
znav nega ve če
ra: Eva Žnidar 
in Marko Ko
renjak.

Matija Pajer (desno) ob voditelju spoznavnega večera 
Marku Korenjaku v značilnem telovniku je dvojni bil dvojni 
nagrajenec: za največjega žurerja letnika in za sošolca, ki je 
z najizrazitejšim stilom skrbel za estetsko podobo in pre po
znavnost letnika in sicer za ponosno nošenje znamenitih neo
retro klasičnih telovnikov in šanghajskih srajc, ki mu jih nona 
pere.

Rorschach je 
bil zahteven…

Irena Poštrak, 
velika štu den
tska »mati«, 
je bila de le žna 
sto je čih ova
cij vseh pri
so tnih ob po
de li tvi ZIPIja 
za ose bo, ki 
je v pre te klem 

letu največ pri spe vala k prijetnejšemu 
počutju v letniku.

Barbara Černelič, 
pole pšala spoznavni 
ve čer…

Za TV SKZP je spo
znavni večer sne mal 
Va nja Bole.
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(od leve) Tutorji 
Lan Pečjak, Ire na 
Poštrak in Ka ta
rina Možina ni so 
šte dili z aplav zom.

Spoznavni večer 
je bil dober trening 
za smejalne mišice tudi na častnih sedežih, ki so se 
ob določenih točkah dodatno segrevali: (od desne) 
Leonida Kobal Možina, Janko Bohak, Miran Možina 
in Iztok Zver.

Zaplesala sta Helena Weilguny 
in Janez Srebot 

Vezi med tutorkami 
in študentkami so 
se v letu dni štu dija 
poglobile: tutor ka 
Romana Kebe (let
vo) in Arko Na ta ša 
(desno)...

Organizatorji spoznavnega večera so sprejeli zaslužen dolg aplavz za domiseln, humorja poln 
in srčen program: (od leve) Milica Vukotič, Blaž Kotnik, Robert Ivanc, Barbara Černelič, Eva 
Žnidar, Marko Korenjak, Iztok Zver, Vanja Bole, Karolona Radovanović, Jernej Ferme,   Helena 
Weilguny, Barbara Dajčman, Irena Orel, Nataša Potpara
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Ob svoji DESETLETNICI Vas

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo (SKZP)

v sodelovanju z

Nacionalnim inštitutom za psihoterapijo Fakultete 
za uporabne družbene študije v Novi Gorici

in Univerzo Sigmunda Freuda

vabi na

ŠESTE ŠTUDIJSKE DNEVE SKZP
ROGLA 2008

z naslovom

OSEBNOSTNA RAST PSIHOTERAPEVTOV:
OD UČNE ANALIZE 

DO OSEBNE IZKUŠNJE IN UČNE TERAPIJE

od četrtka 5. junija do sobote 7. junija 2008 
(prvo obvestilo)

Kairos 1/3-4/2007 Drugi prispevki
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Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

Potem ko smo v okviru Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) junija 2007 
organizirali prvi mednarodni psihoterapevtski kongres SKZP, Vas ponovno vabimo na Roglo, 
tokrat na 6. študijske dneve. Imamo pa še dodaten razlog za naše vabilo – da skupaj proslavimo 
10letnico ustanovitve naše krovne zveze! 1. aprila 1998 se je namreč v Ljubljani v njo povezalo 
sedem društev različnih psihoterapevtskih pristopov  transakcijska analiza, geštalt, integrativna, 
realitetna, sistemska terapija in logoterapija.

O naslovni temi
Po standardih Evropske zveze za psihoterapijo ima sodobno izobraževanje iz psihoterapije 

tri glavne stebre:
 teorijo (v obsegu najmanj 500 do 800 ur), 
 terapevtsko delo s klienti pod supervizijo (najmanj 300 do 600 ur) in 
- osebno izkušnjo (najmanj 250 ur).
Letošnja tema študijskih dni je namenjena tretjemu stebru, ki ga je začel postavljati že Sigmund 

Freud. Od samih začetkov psihoanalize je namreč postala ena od njenih najbolj prepoznavnih 
značilnosti prav učna analiza (Lehranalyse). Bodoči analitik je moral sam na kavč, da je na sebi 
preizkusil metodo, ki jo je kasneje uporabljal s svojimi klienti. Freud je hotel z učno analizo 
odstraniti moteče vplive protiprenosa (kontratransferja), nekako »očistiti« glavni terapevtski 
instrument bodočega analitika – njegovo osebnost. Vendar so se stvari v zvezi z učno analizo po 
Freudovi smrti v drugi polovici dvajsetega stoletja zakomplicirale.

Že junija 2003 je na tretjih študijskih dnevih SKZP z naslovom Kompetentni psihoterapevt 
Janko Bohak nastopil s provokativnim prispevkom Smo psihoanalitiki species, ki je na tem, 
da izumre? (glej članek v priponki tega vabila). V njem je opozoril na krizo psihoanalize, ki 
v veliki meri izhaja iz pretiranega poudarjanja in podaljševanja učne analize ter zanemarjanja 
drugih vidikov izobraževanja iz psihoanalitične terapije (npr. zanemarjanje teorije, praktičnega 
učenja ob izkušenem analitiku, usposabljanja za raziskovalno delo). Učna analiza je marsikje 
postala nekakšna »superterapija«, ki lahko traja tudi tisoč ur, njeni učinki pa so vprašljivi ali celo 
kontraproduktivni. Prav tako je v marsikaterih psihoanalitičnih krogih postalo problematično 
dejstvo, da edukante ocenjujejo kot paciente, namesto da bi jih ocenjevali po kvaliteti njihovega 
kliničnega dela. Bohak zato podpira predloge Thomäja in Kächeleja, ki predlagata naslednje 
rešitve iz stranpoti psihoanalitičnega izobraževanja:

 da se dolžina učnih analiz omeji na 300 do 400 ur;
 da je učna analiza »nonreporting system«, kar pomeni, da učni terapevt ne ocenjuje 

edukanta, pač pa je presoja primernosti kandidata povezana z oceno supervizorja, ki spremlja 
razvijanje njegove kompetentnosti pri praktičnem delu s klienti; 

 da se enostranski poudarek na učni analizi kot »superterapiji« uravnoteži z večjim 
poudarkom na teoriji, zlasti pa na usposabljanju za znanstveno raziskovanje psihoterapije;

 da se da večji poudarek učenju kandidatov ob modelu starejših kolegov; 
 da se namesto pojma učna analiza uvede širši pojem »osebna izkušnja« (Selbst

erfahrung).
Ko so se po drugi svetovni vojni razvili in razširili različni psihoterapevtski pristopi (npr. 

humanistični, sistemski, vedenjsko kognitivni idr.), so na različne načine razvijali tudi idejo 
osebne izkušnje, ki je tudi zunaj psihoanalize ostala tretji ključni steber psihoterapevtskih 
izobraževanj. V večini pristopov so izobraževanja bodočih psihoterapevtov potekala v malih 
skupinah, kjer so edukanti vadili psihoterapevtske metode med seboj na lastnih osebnih temah.  
Hkrati pa so učitelji stalno delali z edukanti z dvojnim fokusom – po eni strani so demonstrirali 
metode terapevtskega dela, po drugi strani pa so spodbujali osebnostno rast edukantov v skupini. 
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V nekaterih pristopih (npr. globinsko psihološke šole) pa so poleg skupinskih oblik dela na sebi 
uvedli tudi individualno učno terapijo. Nekatere integrativne terapije pa zahtevajo tudi določeno 
število ur učne analize.

V okviru fakultetnega študija psihoterapije, ki ga v Sloveniji SKZP v sodelovanju z Univerzo 
Sigmunda Freuda iz Dunaja, izvaja že drugo leto, je postavljena kvantitativna zahteva v skladu 
z evropskimi kriteriji – torej 250 ur osebne izkušnje, ki jih mora študent zbrati v času petletnega 
študija (tri leta prva stopnja in dve leti druga stopnja). Glede kvalitativnih zahtev pa obstaja 
načelno stališče odprtosti do tradicij različnih psihoterapevtskih šol oz. pristopov.

Če danes med psihoterapevti obstaja soglasje, da je osebna izkušnja nujen sestavni del 
vsakega psihoterapevtskega izobraževanja in seveda tudi fakultetnega študija psihoterapije, pa 
po različnih psihoterapevtskih šolah obstaja velika pestrost glede njene organizacije in izpeljave. 
Zato je eden glavnih ciljev letošnjih študijskih dni predstaviti modele osebne izkušnje oz. 
učne terapije v obstoječih psihoterapevtskih pristopih, ki bodo vgrajeni tudi v fakultetni študij 
psihoterapije. V SKZP je trenutno vključenih 10 društev in s tem 10 različnih psihoterapevtskih 
pristopov (realitetna, logoterapija, gestalt, TA, integrativna – relacijska, integrativna /Petzold/, 
sistemska, relacijska družinska, gestalt izkustvena družinska, globinsko psihološka psihoterapija).  
Na okrogli mizi in delavnicah bomo imeli edinstveno priložnost pogovoriti se o njihovih razlikah 
oz. ujemanju glede kvantitativne in kvalitativne opredelitve učne terapije. Nadaljni cilj je izdelati 
minimalne standarde za različne oblike učne terapije (npr. za kratkotrajne, dolgotrajne; za 
individualne, za pare, družinske, skupinske itn.) in postaviti temelj za Nacionalni register učnih 
terapevtov in supervizorjev. Z večanjem obsega psihoterapevtskih izobraževanj v naslednjih 
letih, se bo v Sloveniji skokovito povečala tudi potreba po učnih terapevtih in supervizorjih.

Nenazadnje velja omeniti, da je pomemben okvir za temo osebne izkušnje v izobraževanju 
psihoterapevtov tudi izjemen porast gibanj za osebnostno rast in za duhovno rast v drugi polovici 
dvajsetega stoletja. Še nikoli v zgodovini človeštva se vprašanju osebnostne in duhovne rasti ni 
posvečalo tolikšno število ljudi naenkrat. Prej so se temu bolj posvečali ozki in elitni družbeni 
krogi. Tudi psihoterapevti imajo za spodbujanje svoje osebnostne rasti številne dodatne možnosti 
poleg tistih v okviru psihoterapevtskih izobraževanj. In tako se tudi dogaja – veliko terapevtov se 
redno ukvarja z meditacijo, jogo itn. Pa tudi življenje samo prinaša stalno nove izzive, ki od nas 
zahtevajo stalno osebno zorenje. Navsezadnje je življenje največji učitelj.

O strukturi in programu študijskih dni
Študijski dnevi bodo trajali tri dni in bodo poleg plenarnih predavanj vsebovali veliko 

izkustvenih delavnic, paralelnih predavanj, diskusij, demonstracij idr., kjer ne glede na naslov
no temo lahko psihoterapevti predstavijo, kar je zanje aktualno. Cilj študijskih dni je tudi 
promocija psihoterapije in seznanitev udeležencev z novostmi v slovenski psihoterapiji (npr. 
o novih dejavnostih Nacionalnega inštituta za psihoterapijo, ki smo ga v okviru Fakultete za 
uporabne družbene študije v Novi Gorici ustanovili julija 2007). Ponovno bomo podelili Zlata 
priznanja SKZP, Evropske in Slovenske diplome iz psihoterapije in diplome iz propedevtike. 
Vsak/a udeleženec/ka bo dobil/a v okviru kotizacije peto številko Kairosa - Slovenske revije za 
psihoterapijo, ki bo s tem že zajadrala v svoje drugo leto izhajanja.

V družabnem delu bomo nazdravili in zaplesali ob 10letnici ustanovitve SKZP!
O naslovni temi bo predaval tudi gost Ingo Klimkus, globinsko psihološki in telesno orientiran 

psihoterapevt iz Nemčije.
Rodil se je leta 1958 v Delmenhorstu, Niedersachsen. Po opravljeni diplomi iz Politologije 

se je vpisal na Psihologijo in diplomiral leta 1994. Nadaljni študij je posvetil različnim psiho
terapevtskim pristopom in sicer: usposabljanju iz telesne psihoterapije (198486 v Villi Berlin, 
198690 v Göttingerškem Institutu), deep drainin (198889), rebirthing (198990), NLP  Master 
(199293), logoterapije (199394) in drugo. Med leti 199497 se je usposabljal za skupinskega 
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psihoterapevta in med 199799 za globinsko psihološkega psihoterapevta. Delovne izkušnje 
ima v terapevtskem delu z otroci, ki so zaostali v duševnem razvoju, od leta 1989 pa dela kot 
samostojni psihoterapevt v zasebni ambulanti  individualno in s skupinami. 

Ingo Klimkus je nosilec EDP (Evropske Diplome za Psihoterapijo) in že 10 let vodi izobraže
vanje iz globinsko psihološke in telesno orientirane psihoterapije v Sloveniji.

Več informacij dobite pri tajnici Slovenske krovne zveze za psihoterapijo: 

IRENA POŠTRAK, i rena.skzp@gmail .com
Radovanova ul .  12,  2000 Maribor
Tel .  02 429 65 60,  031 410 919 
Fax 02 429 65 61

Novosti bodo stalno objavljene na spletni strani SKZP: 
ht tp: / /marela .unimb.si /skzp

Veselimo se nadaljnjega sodelovanja ter snidenja na Rogli!

Programski odbor:

Romana Kebe, predsednica
Martin Bertok, Janko Bohak, Janko Bras, Tomaž Erzar, Tomaž Flajs, Ingo Klimkus, Miran 
Možina, Samo Pastirk, Lan Pečjak, Tanja Plankar Grgurevič, Jože Ramovš, Jana Rijavec, Ingrid 
Russi Zagožen, Milena Vidmar, Gregor Žvelc.

Organizacijski odbor:

Irena Poštrak, predsednica
Janko Bras, Romana Kebe, Manuela Mežič, Katarina Možina, Simona Pintar, Nives Vrečič. 
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NAROČILNICA za KAIROS – slovensko revijo za psihoterapijo 
KAIROS—Slovenska revija za psihoterapijo je uradna revija Slovenske krovne zveze za psiho

te ra pijo. Na leto izidejo štiri številke. V njej so objavljeni prispevki z vseh področij 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 znanstvene 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 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.—Naročilnico najdete tudi na spletni strani SKZP: http://marela.unimb.si/skzp/

LETNA NAROČNINA za zvezek 1 (letnik 2007) (v ceno je že vračunan 20 % DDV):
 za pravne osebe 44 EUR,
 za fizične osebe in knjižnice 34 EUR,
 za študente fakultetnega študija psihoterapije in za 

študente propedevtike SKZP 22 EUR.

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 epošti Manueli Mežič: sina_sp@volja.net ali s pismom na naslov:
Manuela Mežič, Ul. Heroja Vojka 4b, 2000 Maribor.

Podpis _____________________________   Žig*

* PODATKE VPIšEJO PRAVNE OSEBE
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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 

psihoterapijo. Na leto izidejo štiri številke. V njej so objavljeni prispevki z vseh področij 
psihoterapije 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 
zaupa, 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) članku 
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. Pregledni 
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
blema.

Hkrati so dobrodošli prispevki vseh vrst, ki so namenjeni informiranju o praksi, razvoju stroke, 
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 
srečanj, usposabljanj, predavanj, seminarjev ipd.

Struktura znanstvenih in strokovnih člankov ter drugih prispevkov
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 
katerega izhaja raziskovalni problem oz. vprašanje. 
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2. Raziskovalni problem oz. vprašanje oblikujte jasno, tako da bo logično nadaljevanje 
uvodnega dela prispevka. Poudarite, katere nove dileme odpira. 

3. Raziskovalne hipoteze in spremenljivke, uporabo kvalititativnih in/ali kvantitativnih 
metod morate jasno opisati. Kratek, a natančen opis izbire udeležencev, uporabljenih metod 
raziskovanja 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 prispevka 
je priložen seznam literature, na katero se besedilo sklicuje. 

Za strokovne članke to strukturo ustrezno prilagodite! V teoretičnem članku empirične 
podatke predstavite samo v primeru, če so v neposredni zvezi s teorijo. V preglednem članku 
upoštevajte to strukturo: opredelitev in razlaga problema, povzetek predhodnih raziskav, 
pojasnitev medsebojnih odnosov, protislovij, pomanjkljivosti in na koncu predlogi za nadaljnje 
raziskovanje.

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 številčenja 
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 uporabljamo. 
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 
neizrečen 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 
citiramo 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 
grafičnimi 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, 
izjemoma 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 (enaslov: branko.horvat@triera.net).

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 
uporabljajte računalniškega formata opomb. V glavnem besedilu označite opombo z njeno 
zaporedno 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. 
Bibliografskih 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 
smiselno, 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 citiranih 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: 121122; 1997: 2629). 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 vsebuje 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 
izpisana 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 
(neokrajšano) 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. 
International Journal of Psychotherapy, 10 (3), 6271.

Navedba avtorske knjige vsebuje priimek avtorjev, začetnice imena, leto izdaje, naslov 
knjige, 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. 6883). 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 besedne 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).

ReedVictor, 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.europeansocialwork.
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:

samo.pastirk@t2.net ali Samo Pastirk, SKZP, Čufarjeva 5, 2000 Maribor. 
Za lekturo prispevkov v tujem jeziku mora poskrbeti avtor sam. Ko nam boste prvič posredovali 
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 
vsebuje ključno besedo iz naslova prispevka brez navedbe imena avtorja/avtorice. 

DATOTEKA 2 (primer: strestabeleslike.doc)
To je datoteka s slikami, tabelami, grafi.

DATOTEKA 3 (primer: stresprva stran.doc)
To je prvi list prispevka, ki naj vsebuje (če je članek po dogovoru napisan v katerem od 

drugih 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 ugotovitve 

(sklepi) prispevka. Ne uporabljajte formulacij tipa “Prispevek predstavlja rezultate raziskave ...” 
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 
obvezno 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 
besedilo. Recenziji sta anonimni, ne avtor prispevka in ne recenzenta ne bosta vedela drug za 
drugega. 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 sugestije 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 
imenom in priimkom avtorjev, imenom inštitucije, kontaktnimi podatki in morebitnimi 
dodatnimi informacijami o financerju študije, o tem, da je bil prispevek predstavljen na kakšnem 
od kongresov, ali zahvalo. Končno verzijo v elektronski obliki pošljete na naslov glavnega 
urednika.

Uredniški odbor KAIROS
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