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Uvodnik

Miran MOŽINA

Uvodnik o hvalnici telesu
Editorial about hymn to the body
»Telo ni več danost, varen klobčič, v katerega se zateče duh, da bi si odpočil,
ni več toplota, toplina, zanesljivost in izvor ugodja onstran razložljivega,
telo je zdaj projekt, viden od zunaj, viden neusmiljeno, objektivno, z napakami.
Telo ni edina last človeka, ampak je dano na razpolago zunanjemu gospodarju – totalni družbi.
In če je nekoč politična totalitarnost nadzirala človekovo obnašanje,
si današnja družbena totalnost prilašča človekovo telo in dušo.« (Ihan, 2012: 198)
Hvalnica Alojzu Ihanu se nadaljuje
V uvodniku k jesenski dvojni številki Kairosa 2012 sem zapel hvalnico Alojzu Ihanu in njegovi knjigi Hvalnica rešnjemu telesu (Ihan, 2011). Ker smo potem izbrali za temo enajstih študijskih dni Slovenske krovne zveze za psihoterapijo 2013 Telo v psihoterapiji, smo ga povabili,
da bi obogatil naš program s plenarnim predavanjem ali s pogovorom o knjigi. Tudi sam je želel
priti, vendar je žal prekrižala načrt druga, neodložljiva službena obveznost.
Po Hvalnici rešnjemu telesu sem prebral tudi Državljanske eseje (Ihan, 2012) in bil spet
navdušen. Knjigi se tudi dopolnjujeta, glede teme telesa pa je zanimivo, da se eseji končajo s
poglavjem In na koncu – nam ostane telo. Tako da bom nadaljeval s hvalnico Ihanu in njegovim
razmišljanjem o telesu, saj ta dvojna številka Kairosa podpira študijske dneve posvečene telesu
v psihoterapiji. Telesu da namreč Ihan častno mesto, saj poudari, da na to, kako pomembno je
telo, kaže tudi ustroj možganov. Njihov pretežni del se namreč ukvarja z uravnavanjem telesnih
procesov, le manjši del pa s tisto možgansko funkcijo, s katero se najraje enačimo, tj. s funkcijo
(samo)zavedanja, duševnosti, zavesti in podzavesti. Tako iz teh anatomskih značilnosti lahko
upravičeno govorimo o utelešenem umu oz. duhu (angl. »embodied mind«). Ihan hudomušno
primerja ozaveščene duševne funkcije z zunanjim ministrstvom našega bitja, katerega naloga
je komunikacija in koordinacija z okolico. »Mi pa smo bitje, ki je enkratna kombinacija vsega
telesnega in mnogo več – svojega okolja, kulture, zgodovine« (prav tam: 176).
Ihan spretno poplesuje med različnimi ravnmi opisovanja katerekoli teme, ki se jo loti, tako
tudi teme telesa. Razčleni jo iz biološkega (materialnega), psihološkega, socialnega (družbenega) in kulturnega vidika. Tako poda širok okvir za razmišljanje o telesu, ki je lahko koristen in
spodbuden tudi za psihoterapevte. V tem okviru je velika stopnja integracije, saj Ihan ne nameče
različnih vidikov na eklektičen način. Poglobljena strokovnost in znanstven način mišljenja se
prepajata z življenjsko izkušnjo in osebno noto, tako da posredovano široko znanje ni medicinsko suhoparno oz. strokovno sterilno, ampak sočno, »državljansko« angažirano zabeljeno. To
pomeni, da bralec ob Ihanovih tekstih ne more ostati ravnodušen ali nevtralen. Njegova človeška

Miran MOŽINA

7

in državljanska drža vznemirja, vabi k lastni opredelitvi. In seveda je tu še njegov pisateljski
talent. Tako je zame poseben užitek vožnja po večkrat dolgih stavkih, ki bi se za manj spretnega
pisca končali v labirintu nerazumljivosti, Ihanovo pero pa te varno pripelje iz enega na drugi
breg, dokler ne zagledaš presenetljivo široke slike.
Čudež z imenom »telo«
Pojav kibernetike v času druge svetovne vojne, ki je v znanost prinesla paradigmatski obrat,
in njen osrednji koncept povratne zveze (angl. »feedback«) (Možina in Kordeš, 1998), sta tudi
sodobni medicini omogočila nesluten razvoj. Tudi Ihanov pogled na telo izhaja iz kibernetike,
saj vse telesne funkcije vidi kot zapletene sisteme povratne zveze. Tudi on poln občudovanja opisuje telo kot samoorganiziran, avtopoetski (grško auto = samo, poiesis = proizvajanje) sistem, ki
samega sebe proizvaja, obnavlja in vzdržuje pri življenju. Eno od svetovnih čudes je prav gotovo
človeško telo, ki se je razvilo v milijardah let evolucije iz ene same celice, bakterije.
Življenje definira podobno, kot sta to storila Maturana in Varela (1998). Njegova temeljna
značilnost je avtopoetska organizacija, ki omogoča stalno samoproizvajanje in samoobnavljanje
- preživetje, tako na ravni posamezne celice (po Maturani in Vareli avtopoetska organizacija prvega reda), skupkov celic, ki tvorijo tkiva in organe (avtopoetska organizacija drugega reda), kot
tudi na ravni celotnega organizma in skupnosti oz. kolonij organizmov (avtopoetska organizacija
tretjega reda). Kar je za zdravnika neobičajno, je prav to, da Ihan izrecno poudari skupnostni, kolonijski vidik: »Ljudje smo kolonijska bitja, podobno kot mravlje, čebele, pa tudi drugi primati.
Ker nimamo individualnih teles, ki bi bila sposobna preživeti v okolju, je naš obstoj odvisen od
preživetvenih lastnosti nadbitja – kolonije oz. človeške skupnosti […] Človeške skupnosti so z
biološkega vidika torej živi organizmi […]« (Ihan, 2012: 178-179). S tem razširi redukcionistični pogled prevladujočega pogleda v sodobni medicini in med zdravniki, ki vidijo celice, organe
in tkiva tja do organizma, kar sega dlje od kože posameznega človeka, pa žal ne. Upam, da bo
k širitvi pogleda kmalu pripomogla zadnja faza v razvoju nevroznanosti, t.i. socialna nevroznanost. Ta npr. med drugim kaže, kako medčloveški odnosi spreminjajo strukturo možganov, kar
pomeni, da se posamezen organizem ne konča tam, kjer se konča njegova koža.
Maturana in Varela govorita o »strukturnem spoju« med različnimi redi oz. ravnmi avtopoetske organizacije, ki si jih lahko predstavljamo kot ruske babuške. Raven posamezne celice je
po eni strani organizacijsko zaprta, prav tako kot je organizacijsko zaprta skupnost celic posameznega tkiva oz. organa. Vendar pa vsaka od teh ravni vpliva na strukturo druge, zato lahko
govorimo o strukturnem spoju. Enako velja za strukturni spoj med posameznim organizmom in
skupnostjo/kolonijo organizmov. Strukturni spoj je mogoč zaradi intenzivnih komunikacijskih
povezav – na ravni celic in organizma so to t.i. sporočilne molekule (angl. »messenger molecules«). Na ravni skupnosti pa so človeška bitja za komunikacijo izjemno razvila jezik.
Že leta 1998, ko sem pomagal pri prevodu in izdaji knjige Maturane in Varele Drevo spoznanja, pa me je obtežilo spoznanje, katerega teža se je do danes zaradi stopnjevanja ekoloških problemov samo še povečala: da smo v zahodni civilizaciji ljudje z razvijanjem zavesti, duševnosti
in jezika ustvarili kulturo, ki je telesu in življenju sovražna. Uničuje namreč avtopoetsko organizacijo, ki je njegov temelj. Vsak posameznik je v strukturnem spoju s svojim okoljem. Najbolj
preprost primer je človek in kisik v ozračju. Med človekom in ozračjem je strukturni spoj. Enota
preživetja ni posameznik, ampak posameznik v okolju, od katerega je strukturno odvisen. In če
smo ljudje kolonijska bitja, smo tudi kot kolonije odvisni od okolja. Enota preživetja na tej ravni
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ni kolonija, ampak kolonija v okolju, od katerega je strukturno odvisna. Če vsak dan propadajo
nove rastlinske in živalske vrste, če propadajo vode in se spreminja ozračje, potem je nekaj s
temeljnimi predpostavkami naše kulture hudo narobe.
Kaj je narobe z njimi, se je vprašal tudi Gregory Bateson (1972). Naj tu navedem samo eno
zgrešeno temeljno predpostavko naše kulture, ki jo navaja in ki se je žal globalizirala: NEKAJ
JE DOBRO, VEČ JE ŠE BOLJE. To velja za bruto nacionalni proizvod, za količino denarja,
ki jo imamo v žepu, za dobiček, za količino hrane, ki jo proizvajamo, za število avtomobilov
na eno družino, za količino orožja, ki naj bi zagotavljala večjo varnost, za število golov, ki jo
zabije naša reprezentanca, za število orgazmov itn. Morda bi na prvi pogled menili, da tu ni nič
zgrešenega, vsaj kar se bruto nacionalnega proizvoda tiče, pa denarja v žepu, dobička in hrane.
Kdo pa ne bi imel rad še malo več denarja? Žal pa taka logika žive sisteme uničuje. Živi sistemi
so kibernetski sistemi, sistemi povratnih zvez, ki omogočajo homeostazo. Povečevanje vrednosti
katerekoli spremenljivke čez določeno območje, kjer še delujejo kompenzacijski mehanizmi, živ
sistem uniči. Nekaj soli v hrani jo naredi bolj okusno, če pa npr. brodolomec pije morsko vodo,
bo umrl zaradi izsušitve. Sol, ki je v morski vodi, bo nase vezala vodo v telesu in namesto da bi
žejo pogasil, jo še poveča. Tako nastane začaran krog do smrtnega izida.
Kar se naših teles tiče, je dovolj, da pogledamo na to, kako se pandemično širijo t.i. civilizacijske bolezni. Takoj lahko vidimo, da v naši kulturi, v naši socialno ekonomski ureditvi nekaj
hudo škripa, da smo v času, ko je denar postal sveta vladar, bolj kot je bil kdajkoli, zavozili lasten
življenjski slog. Naša telesa kričijo, vendar ali slišimo njihove krike. Tako opozarja tudi Ihan, da
je »[…] prav zanesljivo čutenje lastnega telesa najgloblji izvir mirnosti in zadovoljstva, ne pa
denar, odnosi ali družbene igre.« (Ihan 2012: 130)
Totalna družba se polašča naših teles in jih uničuje
Za moto tega uvodnika sem izbral udarno Ihanovo misel, ki nas opozarja, da živimo v za
naša telesa zahtevnih, če ne celo nevarnih okoliščinah oz. časih. Zaradi ekonomsko-potrošniških
(samo)prisil zavestno in nezavedno izpolnjujemo številne diktate, ki našim telesom škodijo. Količina posegov, prisilnih mehanizmov in diktatov (npr. diktat oblačil, prehrane, zabave, šolanja,
socialne varnosti, vzgoje otrok, zdravja…), uperjenih v življenje sodobnega globalnega potrošnika, je še bolj totalna, kot je bilo nekoč poseganje politične oblasti v naša življenja (Ihan, 2012:
197). »Danes mora posameznik celo lastno telo nenehno opazovati glede njegove primernosti
(glede vonja, las, kosmatosti, oblike pasu, maščobnih blazin, obraznih gub) in ga nenehno predelovati po vzorih, ki se menjujejo enako hitro kot oblačilna moda.« (Ihan, 2012: 198)
Sodobni človek je na udaru diktatov globalizirane, totalne družbe na delovnem mestu, kjer se
stopnjuje količina dela, hitrost dejavnosti, pogojevanje dela in preživetja s sprejetjem nenaravnih
delovnih ritmov itn. Predvsem pa je absurdno, kaj se dogaja glede zahtevane oz. pričakovane
delovne angažiranosti, saj naj bi se v službah izčrpavali preko meja, ki jih zmoreta človekov
duh in telo, z NAVDUŠENJEM. Tako se postavljajo za zgled ljudje, ki delajo več stvari hkrati,
namesto da bi prepoznali njihov rizični življenjski slog, ki vodi v preobremenjevanje in izgorevanje. In na drugi strani, tudi takrat, ko nismo na delu, se znajdemo pod številnimi diktati v vlogi
potrošnikov.
Spomnim se na primer, kako sem pred kakšnimi dvemi leti dobil elektronsko sporočilo, ki me
je nasmejalo. Neznani avtor se je pošalil na račun prehranskih dodatkov, diet in nasvetov glede
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zdrave prehrane in prehranjevanja. Sestavil je urnik, kdaj naj posameznik kaj zaužije, da bo čim
bolj zdrav. Pokazalo se je, da v kolikor bi temu sledil, od jutra do večera ne bi mogel početi ničesar drugega kot jemati to tableto in tisto kapsulo, pa ta sok in oni zvarek, izpolnjevati eno ali
drugo dietno navodilo. Lahko bi počel samo to. Seveda bi potem nujno prišel tudi v nasprotja,
saj so določeni proizvodi in nasveti trdili ravno obratno od drugih.
Žal diktati, ki globoko posegajo v naša življenja, niso le smešni, ampak pogosto tragični.
Tako na primer do nas vse bolj kapljajo informacije, kako pri oglaševanju proizvajalci in prodajalci pogosto lažejo in navajajo vse možne dezinformacije o svojem proizvodu. S tem se poleg
občutkov zmede vse bolj širi tudi spoznanje, da nas multinacionalke preko množičnih občil vabijo celo v nakupovanje strupov. Spomnim se, kako me je pretresla novica, kako škodljiva je Coca
Cola, da jo npr. mehaniki uporabljajo za čiščenje motorjev tako močan korozivni učinek ima.
Tudi na področju prehrane se vse bolj kaže kot glavni dirigent globalni ekonomski interes. Kljub
temu da smo npr. pred par leti lahko videli pretresljiv dokumentarec, kaj se zgodi, če popolnoma
zdrav mlad moški mesec dni je samo hrano iz McDonaldsa (pridela si povišane maščobe v krvi,
zamaščena jetra, sladkorno bolezen, debelost, tako da bi lahko celo umrl, če bi svoj eksperiment
podaljšal še za mesec dni), si ta globalizirani monstrum še naprej prisvaja nadzor nad vse večjim
številom ljudi. Pri tem je največja tragika v tem, da s svojimi milijardnimi vložki v reklame točno
ve, kam mora usmeriti svojo glavno propagandno dejavnost, da si bo zagotovil potrošnike, ki mu
bodo ostali zvesti leta in desetletja. V otroke! Ti so najbolj ranljivi in dojemljivi za njihove do
popolnosti premišljene reklamne manipulacije.
Ihanov pogled na (socio)psihosomatiko je lahko most med medicino in psihoterapijo
Kaj ponuja Ihan kot odgovor na probleme, ki so povezani s preobremenjevanjem naših telesnih in duševnih zmožnosti? Opozori, kako se prav pri odgovarjanju na telesno simptomatiko,
ki je pri ljudeh povezana s kroničnim preobremenjevanjem in z iztirjenim življenjskim slogom,
najbolj pokažejo slabosti slovenskega zdravstvenega sistema. Kot zdravnik je Ihan neobičajen,
saj si le redki slovenski zdravniki upajo javno tako odkrito pisati o stranpoteh slovenskega zdravstvenega sistema. Namesto običajnega razumevanja in običajnih postopkov v ordinacijah splošne medicine in pri specialistih Ihan ponudi možnost t.i. psihosomatske obravnave. Zgodovinsko
gledano je psihosomatika v sodobni medicini okoli sto let staro prizadevanje, da bi se izognili
redukcionističnemu pristopu, ki se je pretirano osredotočil na (sub)specializacije. Le te so ob razkosanju telesa na posamezne organe pozabile tudi na psihološko in socialno, kaj šele duhovno,
dimenzijo človeka.
»Psihosomatika pomeni pogled, ki vidi človeško telo v razmerju do različnih motenj in uravnalnih zmožnosti, ki odstopanja od zdravja povrnejo v smeri fizioloških ravnovesij. Izraz psiha
na začetku besede pomeni posebno pozornost na eno od uravnav, ki nas umešča v okolje – socialno, odnosno, psihološko. Psihosomatika poudarja, da človek svojo psiho potrebuje predvsem
za uravnavanje počutja in delovanja svojega telesa, ne pa za služabnika zahtevam totalne družbe.
Psihosomatika vidi človekovo telo kot primarni sedež njegovega bivanja, življenja, zadovoljstva, mirnosti, samozavesti, varnosti.« (Ihan, 2012: 198-99)
»Ljudje, staknjeni s svojim telesom, so namreč težje družbeno manipulabilni, zato je psihosomatika v naravnem konfliktu z družbenimi sistemi. Človek, ki čuti svoje telo, drugače preboleva že npr. gripo; čuti, da mora ostati doma, odležati, ne pa se na hitro napolniti s tabletami in
vztrajati v službi. Psihosomatika je torej medicinski pogled na človekovo obnašanje, zlasti na
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postavljanje njegovih prioritet v odnosu z lastnimi potrebami.« (prav tam: 200)
Psihosomatski pristop se pri nas težko uveljavlja, ker so po eni strani zdravniki ujeti v redukcionizem biologističnega modela medicinske obravnave in neučinkovito organizacijo svojega
dela: »Namesto da bi zdravnik užival v kontaktu s pacientom, v opazovanju njegove postopne
rasti proti bolj zdravemu in zadovoljnemu človeškemu bitju, si prepogosto na svoja ramena naloži stisko zaradi lastnih nerealnih pričakovanj do svoje 'zdraviteljske moči', ki bi morala v četrt
ure spremeniti tisto, kar se je zaradi pacientovega neustreznega načina življenja kvarilo leta in
desetletja.« (prav tam: 133)
Po drugi strani pa so tudi pacienti tisti, ki niso pripravljeni spreminjati svojih škodljivih
navad in se pri tem osebno in družbeno emancipirati in »[…] bi se vsak mnogo raje rešil svojih
zdravstvenih težav s tabletko terapije, ki ne bi spreminjala njegovega življenja. Na žalost pa pri
tem ni trikov; je samo vprašanje, ali človek sebe in svoje telo gleda kot izhodišče, na katerem
gradi svoje življenje, ali pa se gleda kot sužnja, ki se mora s prodajanjem telesa in izrabo ali celo
zlorabo vseh psihičnih zmogljivosti stisniti v modelčke po želji okolice. Če nimamo časa za
svoje telo in zdravje, se pač tlačimo med sužnje.« (prav tam: 131)
Kakšni so cilji psihosomatske obravnave pacienta? »Najprej spraviti človeško telo v zdrav
pogon, mu s spremembo življenjskih in osebnostnih prioritet omogočiti zdravo in redno izkušnjo
napora, počitka, spolnosti, radosti, samozavesti, notranje mirnosti. Okrepiti človeka, ga osamosvojiti, ga osredotočiti na svojo moč, mu pomagati, da s svojo močjo preoblikuje svoj način
življenja, se postavi bolj čvrsto v okolje in z novimi dejanji, ki preoblikujejo njegovo okolje,
preoblikuje tudi samega sebe.« (prav tam: 141) »Osrednje vprašanje ni bolezen, ampak usoda
človeka.« (prav tam: 128)
Če bi zdravnik razvijal psihosomatski pristop, bi »[…] jih (paciente) teden za tednom sproščeno in z zanimanjem spremljal pri napredovanju k urejanju zdravja. Ne le, da bi s tem koristil
pacientom, ampak bi v zdravniškem smislu obogatel za nove in nove človeške zgodbe, kot jih
lahko doživijo samo zaupniki svojih pacientov. Pacienti pa bi v tem odnosu našli ravno tisto, kar
potrebujejo in ne zmorejo sami – zaupanja vrednega in sistematičnega svetovalca, ki v vsakem
trenutku razume nastanek in naravo njihovih težav in jih zna skozi daljše obdobje osredotočeno
usmerjati k rešitvam, ki jih pacienti sami ne bi zmogli zaradi naravnega upiranja življenjskim
spremembam – tako s strani pacientov kot neposredne okolice.« (prav tam: 133)
Kot zdravnik in psihoterapevt vidim, da je lahko Ihanov koncept psihosomatike in »energetske medicine« (prav tam: 213), ki bi ga bilo glede na to, kako ga pojasnjuje, morda bolje
imenovati »sociopsihosomatika«, most med medicino in psihoterapijo, čeprav sam psihoterapije
in psihoterapevtov ne omenja. Ihan izteza roko v smer, od koder bi mu z lahkoto prišli naproti
psihoterapevti. Saj smo mu s svojimi epistemološkimi predpostavkami bližje kot spoznavno precej bolj omejena medicinska znanost, čeprav se ponaša s tem, da je podprta z dokazi. Za razliko
od zdravnikov se namreč psihoterapevti veliko bolj zavedamo, da pri psihosomatskih težavah, ki
so posledica kroničnega stresa in preobremenjevanja, tablete niso pravi odgovor. Lahko le gasijo
požar in dolgoročno še poslabšujejo pacientovo stanje. Za obvladovanje stresa, preprečevanje
preobremenjevanja in izgorelosti je ključnega pomena sprememba življenjskega sloga. Pri tem
pa je možno pomagati posameznemu pacientu le tako, da se v procesu pomoči odpre prostor za
njegovo individualnost, enkratnost, za njegove enkratne zgodbe. S tem pa, kot opozarja Ihan,
pridobi tudi zdravnik oz. terapevt, saj v takem dialogu tudi on izstopa iz diktata totalnega zdravstvenega in družbenega sistema. Psihosomatika je tudi družbeno emancipatorna praksa za oba,
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za zdravnika/terapevta in bolnika!
Psihoterapevti smo tudi vajeni na srečanja, ki so daljša od »četrt ure« in na redno tedensko
srečevanje skozi daljši čas, na male korake, ki postopno spreminjajo utečene problemske vzorce
mišljenja, čustvovanja, vedenja in odnosov, in ne verjamemo v nasvete, ki jih terapevt da iz
položaja vednosti nevednemu pacientu. Zavedamo se, da »[…] se je treba težave lotiti z zavedanjem, da reševanje zdravstvenih problemov, vezanih na način življenja posameznika, lahko traja
dolgo časa, mesece, celo kako leto, in ob tem neredko zahteva ne le 'terapijo' (tj. košček časa, ki
ga v dogovoru s terapevtom posvetimo reševanju zdravstvenega problema), ampak mnogo več
– bistvene spremembe življenjskega sloga pacienta. Spremembe življenjskega sloga pa niso nič
manj in nič več kot naporna pridobitev nekaterih zanemarjenih ali nikoli osvojenih življenjskih
veščin (na primer teka ali pogovarjanja o lastnih občutkih in čutenjih) in tudi spremembe nekaterih glavnih življenjskih prioritet (navad in vrednot), ki jih vsakodnevno gojimo.« (prav tam: 129)
Družbeni in socialni vidiki slovenske izgorelosti
Ihanovo pisanje je zame pretresljivo tudi zato, ker ne govori le o telesu nasploh, ampak o
slovenskem telesu, o tem, kako naša telesa dihajo in sopihajo v slovenskem ozračju. Tako npr. ne
govori le o pojavu telesne in duševne izgorelosti nasploh, ampak o »slovenski izgorelosti« (Ihan,
2012: 127-162). V tem eseju se loti analize slovenskih družbenih vzrokov za zelo pogoste težave
pretežno zdravih ljudi, »[…] ki zaradi kroničnih zdravstvenih preobremenitev drsijo v začarane kroge slabega počutja, bolečin, utrujenosti, občutljivosti na okužbe, nespečnosti, prebavnih
težav, nezadovoljnosti, neenergičnosti, depresivnosti, zdravstvene zanemarjenosti… pa vse do
kroničnih zdravstvenih težav, ki se slej ko prej končajo kot 'resne' bolezni.« (prav tam: 127)
Kot ruske babuške zloži Ihan različne ravni v opisu socialnih, družbenih vidikov, ki prispevajo k izgorevanju slovenskih teles. Takole razloži specifične kulturne in družbene značilnosti
oz. obremenitve, ki so izoblikovale tipičen značaj Slovenca, ki se v pogojih divjega kapitalizma
še težje znajde in je še bolj ranljiv:
»Bivalna, delovna in komunikacijska statičnost, zanašanje na 'pripadnost' (družini, klanu)
namesto na lastno aktivnost in lastne odločitve, strah pred življenjskimi spremembami, odvisnost od 'nadzora okolice', strah pred izločenostjo in posledična nesamostojnost pri odločitvah,
zanikovanje problemov in konfliktov pri sebi in v okolici, molčanje zaradi strahu pred zamerami
in izgubo naklonjenosti okolice, občutek odvisnosti od naklonjenosti okolice in ne od lastnega
dela in vrednosti. Zaradi vseh teh lastnosti, ki so kulturna prilagoditev na pretežno vaško, zaprto,
ekonomsko nepremakljivo in od vaških cerkvenih in drugih veljakov nadzorovano življenje, se
je izoblikoval nekoliko poseben značaj Slovenca, ki je 'priden, deloven, zvest in pošten', vendar
pa hkrati v kriznih, kompleksnih in novih okoliščinah tudi precej neroden, neodločen, nesamostojen, nedejaven, zmeden, zaprt, depresiven, nagnjen k umiku v alkoholizem, samoizolacijo,
samomor.« (prav tam: 146)
K temu doda sijajen opis slovenske elite, ki nikoli ni bila elita v pravem pomenu besede. Do
tega zaključka sem tudi sam prišel že pred mnogimi leti, ko sem bral Huxleyev roman Kontrapunkt življenja, kjer sem se zavedel razlike med angleško elito in slovensko (ne)elito. Ihan jo
poimenuje »vazalska elita«. Njena ključna značilnost je, da ni bila nikoli nacionalno, vojaško in
gospodarsko ekspanzivna navzven, ampak so bili cilji slovenskih voditeljev »[…] zgolj 'skromno', nezahtevno in lagodno krotenje naroda navznoter in samoreprodukcija lastnega 'elitnega'
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položaja« (prav tam: 147), medsebojno rivalstvo in (preraz)deljevanje domačega premoženja.
»Zato je glavni občutek znotraj slovenskih elit tekmovalnost, zavist in želja po izrivanju drugega
ter omejenost razmišljanja in ciljev na lokalne prerazporeditve bogastva, vplivov in moči.« (prav
tam) »Novim idejam se ne gleda v vsebino, temveč se ocenjuje njihov potencial (in nevarnost)
za morebitno prerazporejanje moči znotraj elit, strok, cehov, klanov, povezav.« (prav tam: 151)
Žebljico na glavico Ihan tudi zadene (večkrat se sprašujem, od kod jemlje, saj zabija žeblje
enega za drugim), ko opozori na naraščajočo »novo« družbeno grobost v novi Sloveniji. Konflikti, grobosti in tudi nasilje se je v zadnjih dveh desetletjih začelo širiti iz prej bolj zaprtih
družinskih okolij v širše družbeno. »Z uveljavitvijo kapitalizma v Sloveniji je izginil stoletni
družbeni red, ki je temeljil na avtoriteti (strahovladju) oddaljenega, a vsemogočnega 'gospodarja', tj. oblasti (najprej cerkvene in zemljiške, nato ideološke komunistične). In temu se ni
enostavno prilagoditi. Ljudje so ostali brez notranjega občutka (božjega očesa), da morajo biti
družbeno primerni in spodobni tudi, če so sami pred sabo; edina zavora, ki je še ostala, je mnenje
neposredne okolice (družine), pa še to postaja vedno manj obvezujoče […] Tako postaja grobo
napadanje, preklinjanje, omalovaževanje, nasilno šikaniranje, izsiljevanje in tudi fizično nasilje
nekaj 'normalnega' […] Zato postaja družbeni uspeh čedalje bolj povezan z brezsramnostjo,
grobostjo, napadalnostjo, izsiljevanjem, nasilnostjo.« (prav tam: 155)
Kako ta nova družbena grobost prispeva k preobremenjevanju in pregorevanju, si lahko predstavljamo. Viktor Frankl (1983) je v svojem opisu brutalnih razmer v koncentracijskih taboriščih
poudaril, da se najboljši niso vrnili. Tudi v grobih mirnodobnih družbenih okoliščinah je pogosto
prav kvalitetni, odgovorni, sočutni in nadarjeni ljudje ne odnesejo dobro, še posebno če so izpostavljeni v vodilnih položajih.
In da bi bila mera polna, se Ihan v podpoglavju z naslovom Izčrpanost od partnerske borbe
(prav tam: 203-212) za zdravnika presenetljivo poglobljeno loti opisa partnerske dinamike, ki
prispeva k izgorevanju. Prikaže partnerske probleme, s katerimi se psihoterapevti, predvsem
tisti, ki se ukvarjamo s partnersko in družinsko terapijo, srečujemo vsak dan. Tu Ihan izrazito
izstopi iz običajnih okvirov zdravniške prakse in pokaže svoje psihoterapevtske talente, ki sem
jih že hvalil v prejšnjem uvodniku.
Tako široko narisana slika slovenske izgorelosti, ki vključuje telesne, psihološke, socialne/
družbene in kulturne razsežnosti, odpira tudi veliko možnosti odgovorov za njeno preprečevanje
in zdravljenje. Ihan v obeh omenjenih knjigah najbolj opisuje, kako pomaga pacientom v svoji
ambulanti. Spodbuja jih k postavljanju drugačnih prioritet, kjer je skrb zase na prvem mestu. To
večkrat zahteva spreminjanje življenjskega sloga s telesno aktivacijo (tako jih npr. spodbuja k
redni telesni aktivnosti), kar pomaga uravnati hormonsko sliko, kadar iztiri v pretirano stresno
smer. Skrb zase je široka tema, kjer bi se seveda dalo še veliko dodati, in psihoterapevti imamo tu
veliko dragocenih izkušenj. Npr. velikokrat raziskujemo, kakšno je delo, ki ga pacient opravlja.
Ustvarjalno delo, ki od človeka zahteva pristni odgovor sebi in svetu in neprestano zorenje, tako
da v njem pušča svoj enkratni, posebni prstni odtis, ima drugačen vpliv na stresni odgovor kot rutinsko, odtujeno, neizpolnjujoče delo. Drug primer je pozornost, ki jo psihoterapevti namenjamo
razvijanju čuječnosti v vsakdanjem življenju pacientov. Eden glavnih učinkov vaj za spodbujanje čuječnosti je namreč prav izboljševanje stika z lastnim telesom. Namesto da so pacienti vse
bolj zapredeni v svoje misli in skrbi, se začnejo sistematično vračati k trenutnemu čutenju telesa,
dihanju in zaznavam. Tako se lahko tudi naučijo bolje uravnavati raven tesnobe, ki je v samem
središču stresnega odgovora. Poti k nižanju kortizola in dviganju testosterona je najbrž več in
tudi tek ni recept za vse, ki se jim v telesu zakuha prekomeren stresni odziv.
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Kaj je torej ključna Ihanova misel o tem, kaj lahko pomaga izstopati iz scenarijev pregorevanja? Kako lahko izstopamo iz družbenih, narcističnih (on za to uporablja izraz nevrotičnih, str.
188), eksistencialnih, moralnih in drugih shem, ki nas silijo v preobremenjevanje naših duševno
telesnih zmožnosti?
Pred samouničevanjem s stresom varuje zrela, izgrajena in samozavestna osebnost
Psihosomatske težave (npr. pretirano vznemirjenost, bolečine v hrbtenici, motnje prebave,
motnje spanja), ki so povezane s kroničnim stresom, poznam dobro tudi iz lastne izkušnje. Ko
sem že velikokrat v svojem življenju vztrajal v izpolnjevanju prevelikih obveznosti, ki sem si jih
naložil, ko sem se preobremenjeval, se preveč goreče identificiral z altruističnimi cilji in ko sem
bil za nameček svojim nezrelostim deležen še »poslastic« zgoraj omenjenega slovensko zabeljenega socialnega šikaniranja, sem že ob jutrih po slabo prespanih nočeh, ves utrujen in izmučen
ugotovil: No, zdaj si pa spet tam, kjer samo delaš in ne živiš več. Spet si samo vlečni konj, sokovi
življenja so pa poniknili. Kako se mi lahko to dogaja kljub vsemu znanju, ki ga imam o stresu in
izgorelosti? Pa saj predavam o tem in učim druge, kako se tega obvarovati…
Branje Ihanovih spoznanj o slovenski izgorelosti je bilo zato pravi balzam za dušo in okusna
hrana za spoznanja željni razum, saj sem bolj jasno zagledal specifično slovenske družbene/
socialne dejavnike, ki prispevajo k pregorevanju. Hkrati so se mi potrjevala nekatera lastna spoznanja, ob tem ko so se utrinjali spomini na prehojeno strokovno in osebno pot.
Tako sem se npr. spomnil, kako sva s kolegom Bernardom Stritihom leta 1992 ob izidu knjige Alice Miller Drama je biti otrok napisala obsežen esej z naslovom Narcizem kot metafora o
drami individuacije nadarjenih, pridnih in ubogljivih ljudi v zahodni kulturi (Možina in Stritih,
1992). Ukvarjala sva se prav z vprašanjem, kako da je pot do zrele osebnosti tako dolga in
zahtevna. Kaj človeka kljub dobrim namenom hromi, da bi zaživel po svoji meri? Kako da se z
dobrimi nameni znajde v peklu kroničnega stresa in pregorevanja?
Temeljne misli knjige Millerjeve (1992) bi lahko povzeli takole: otrok razvije lažni jaz, ker
hoče biti ljubljen. Zgradi fasado, s katero lahko izzove priznanje. Okolje vidi v lažnem jazu neke
osebe pravi jaz in obratno. Mati ravna, kot da otroka bolje pozna kot se sam, in da bolje od njega
ve, kaj otrok zares čuti, misli in hoče. Kot odrasel ima potem tak človek občutek, da ima notranjega sebe, ki ga ne more uresničiti, medtem ko tisto podobo sebe, ki jo kaže navzven, doživlja
kot lažno. Lažni jaz skriva in ščiti pravega samega sebe. Lažen je zato, ker se kaže kot posebno
prilagojen, ubogljiv, prijeten, ljubezniv, priden in požrtvovalen. To pa ima le malo opraviti z
ljubeznijo, temveč gre bolj za strah, da ne bi bil sprejet, da bi izpadel težaven, da bi se izpostavil
ali prevzel odgovornost. Z razvojem pravega samega sebe se vse bolj izraža posameznikova
samosvojost, iskrenost, celostnost, živost, lastno stališče in odločanje. Nihče ne more nikomur
reči, kaj je njegov pravi jaz, vsak ga lahko le sam doživi.
Ihan se iste teme dotakne, ko govori o na videz »ljubeči vzgoji«, pri kateri starši pogojujejo
svojo ljubezen s tem, da je otrok »priden« (prav tam: 194). S pomočjo teorije narcizma, ki ima
svoje korenine v psihoanalizi, sem npr. lahko zagledal vlogo t.i. materinskega kompleksa v nastanku narcistične problematike. Spomnim se uspešnega, nadarjenega in odgovornega moškega
srednjih let, ki se je pred leti pri meni oglasil po pomoč. V njegovem primeru se je materinski
kompleks razvil dokaj klasično: pogosto fizično predvsem pa čustveno odsotni oče ob pretirano
nadzorujoči in invazivni materi, ki ji je polnil čustveno praznino partnerskega odnosa. Bil je
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edinec. V njeni dresuri je izstopala beseda »priden«. Navzven so veljali za idealno družino, oče
je bil spoštovani zdravnik, ki ga je tudi ona postavljala na oltar. Oče je živel za svoj poklic, v
bolnici je bil poln življenja, zgovoren, poln humorja, doma pa je bil bolj podoben senci, umaknjen v dnevni sobi je počival. Nikjer v stanovanju ni bilo ene stvari, po kateri bi prepoznal, da
živi v njem. Urejanje stanovanja in gospodinjstvo je popolnoma prepustil ženi. Sama se ni nikoli
zaposlila, njeno glavno poslanstvo je bilo slediti svojemu možu. Ko jo je pacient enkrat skoraj
prisilil, da mu pove vsaj eno negativno stvar o njegovem očetu, saj je njegovo pozlačeno podobo
ljubosumno čuvala, je z muko povedala zgodbo, da si je želela še hčerko. Samo enkrat je prosila
očeta, ko ji je biološka ura že odtekala. Potem ko ji je on v svojem stilu kratko, v enem stavku
odgovoril: »Kaj bova, saj je že preveč ljudi na tem svetu«, ga ni nikoli več vprašala, zanjo je
bila tema zaključena, čeprav je še dolgo žalovala in so ji še takrat, ko je to povedala mojemu
pacientu, prišle solze na lica.
V pogovorih z menoj se je živo spomnil, kako mu je šlo na živce materino vedenje, ko so
imeli obiske, ko si je nadela masko veselosti in zgovornosti, medtem ko je bila še maloprej, ko
sta bila doma sama, zlovoljna in molčeča. Ko je bila žalostna in užaljena, je imela tihe dneve.
Jokala je na skrivaj, sama, lahko je samo videl pordele oči. V najinih pogovorih ga je nenadoma
prešinilo, da očeta ni videl jokati nikoli. Takoj je po eni od najinih seans poklical mamo, da bi
preveril, če ga je ona kdaj videla: »Samo trikrat so se mu za spoznanje navlažile oči, solze pa pri
njem v skoraj 50 letih najinega sopotništva nisem videla.« Ko sem ga vprašal, s katero besedo bi
najbolje označil družinsko vzdušje, v katerem je odraščal, je odgovoril – mrtvašnica in sanatorij.
Sanatorij zato, ker je mati kot gospodinja perfekcionistično skrbela za red in je bilo vse »sterilno«. Mrtvašnica pa zato, ker je bilo čustveno vzdušje mrtvo. Da bi oče objel mamo, kaj šele poljubil, ni videl nikoli. Če sta hodila po cesti, je on hodil nekaj metrov naprej, ona pa mu je sledila.
Pri pacientu se je razvila »narcistična rana«, ki je ni mogel prekriti in se ji izogniti še s
tako pridnostjo, nadarjenostjo in ubogljivostjo. Michael Balint (1985) je to rano poimenoval
»osnovna napaka« (angl. »basic fault«), da bi s tem poudaril, da se oblikuje že na izviru, v prvih
letih človekovega življenja. V primerjavi s številnim zgodbami mojih pacientk in pacientov o
njihovem otroštvu, je v njegovem spominu ostal komaj kakšen večji travmatski dogodek. Tako
je v pogovorih z menoj potreboval veliko časa, da je začutil, kaj ga je ranilo in je večkrat protislovno celo zavidal tistim, ki so doživeli večje in pogostejše travme. »So vsaj lažje vedeli, kaj
je šlo narobe, pri meni pa se mi je večkrat zdelo, da vse skupaj nič ni,« je komentiral. To mu je
tudi mati ponavljala, kadar se je poskušal pogovarjati z njo o tem, kaj ga je v njunem odnosu in
v odnosu z očetom ranilo. »Pa kaj iščeš dlako v jajcu! Kaj stalno nekaj brskaš po tem svojem
otroštvu, stalno iščeš neke napake pri meni, očetu in sebi, namesto da bi bil srečen, da ti ni nič
manjkalo!« Nekako se je njegova osnovna napaka zakuhala iz množice drobnih dogodkov, ki so
kot drobne kapljice vztrajno načele njegovo samopodobo, da ni razvil »zdravega egoizma«, kot
bi rekel Ihan.
Ko sem ga na terapevtskih srečanjih spodbujal, da pogleda resnici svojega otroštva v oči, je
velikokrat nemočno obnemel, zamrznil, brez občutkov in čustev, brez besed. Tako sem mu jaz
opisoval, kaj čutim, ga na nek način podvajal, govoril namesto njega, kaj čutim in doživljam,
če se vživim na njegovo mesto. Pacientu se je večkrat zdelo, da sem pri tem popolnoma zašel v
neko svojo fantazijo, da ga poskušam stlačiti v svoj kalup razumevanja njegovega otroštva. Postopno pa se je njegovo telo začelo odzivati, medtem ko je pamet še vedno nejeverno in kritično
stala na distanci. Vedno pogosteje so mu začele same od sebe teči solze ali pa je začutil močno
jezo ali strah, medtem ko sem ga podvajal. Postopno je našel tudi besede, da je lahko povedal,
kaj čuti, mami in takrat že mrtvemu očetu, za katera sem ga prosil, da naj ju vizualizira na pra-
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znem stolu. Vedno bolj mu je postajala jasna tudi zveza med tem, kako se v življenju pretirano
žene, preobremenjuje in rine v kronični stres iz svoje globoke negotovosti zato, da bi sebi in
drugim pokazal, da je v redu. Tudi njegov altruizem je v veliki meri izhajal iz pomanjkljivega,
nezdravega egoizma. Temeljev trdnega in zdravega občutka sebe v svojem otroštvu in mladostništvu ni zgradil.
Eno glavnih sporočil najinega eseja je bilo, da je oseba z narcistično motnjo bolj dojemljiva
za stres, kronično preobremenjevanje in izgorevanje. Zato je za preprečevanje in zdravljenje
stresnih motenj ključnega pomena prav to, kako zdraviti narcistične težave. To pomeni, kako
pomagati posamezniku, ki je pretirano odvisen od mnenja, odzivov, potrjevanja okolice, da izboljša svojo samozavest, samopodobo, tako da se bo bolj lahko naslonil nase, bolj zaupal sebi.
In tu pridemo do telesa. Za razvijanje samozaupanja je ključnega pomena dober stik s telesom.
To pa se tudi ujema s temeljnim Ihanovim sporočilom, da »[…] nas dolgoročno pred samouničevanjem s stresom varuje samo zrela osebnost. Stresni odziv je ena od naših reakcij, ki
ne pridejo od zunaj, pač pa jih naredimo 'mi' sami. Osebnostno izoblikovan človek se v večini
življenjskih prilik dovolj 'pozna', da se sam odloči, ali se bo spustil v stresne okoliščine in kako
dolgo in globoko. Strateško nas pred samouničevanjem s stresom zato varuje samo zrela, izgrajena in samozavestna osebnost. Kot gospodar samega sebe mora biti človek tudi gospodar svojih
stresnih hormonov.« (prav tam: 194)
Esej pa zaključi takole: »Osebnostno zrel človek pa lahko stori tudi nekaj, kar ne bi mogel
nikakršen robot – načrtno lahko spreminja samega sebe. Doseganje osebnostne spremembe pomeni v svoje življenje načrtno, z lastno odločitvijo uvesti nove veščine, ki jih človek pred tem
ni obvladal in je zaradi njih bolj prilagojen na življenje. To pa res zmore samo človek.« (prav
tam: 221)
In kaj prinaša ta dvojna številka Kairosa?
Običajno zaključim uvodnik s kratkim pregledom vsebin pričujoče številke. V znanstvenem
delu revije objavljamo pregledni članek o učinkovitosti klinične hipnoze, ki smo ga pripravili
trije člani Društva za medicinsko hipnozo Slovenije, prof. Marjan Pajntar, doc. dr. Igor Areh in
jaz. Nastal je iz gradiva, ki smo ga pripravili za vlogo na Ministrstvo za zdravje z namenom, da
bi medicinsko hipnozo potrdili kot učinkovito metodo zdravljenja v medicini.
V strokovnem delu se je spet sestavila raznolika paleta tem:
• o zgodovini psihoanalize na Slovenskem je napisala Brigita Korpar;
• spet so se izkazali terapevti relacijske družinske terapije, ki so v zadnjih letih med najbolj
pišočimi psihoterapevti v Sloveniji, kar se kaže tudi v številu njihovih prispevkov za Kairos.
Tokrat prihajata v vaše roke kar dva prispevka – o družinskih dejavnikih pri nastanku in
ohranjanju socialne fobije Boštjana Čampe in o motnjah hranjenja Vesne Mirt;
• edini prispevek, ki je neposredno povezan z vodilno temo letošnjih študijskih dnevov, je
članek psihodinamske psihoterapevtke Mete Furlani. Meta je med tistimi še vedno dokaj redkimi slovenskimi psihoterapevti, ki se je popolnoma posvetila psihoterapiji v svoji privatni
praksi. Večina slovenskih psihoterapevtov namreč opravlja psihoterapijo ob neki drugi službi
ali samo kot del svojega delovnika v redni službi. Meta pogumno dokazuje, da je možno
uspešno delati in se preživeti tudi samo s psihoterapijo. Da ob tem najde še čas za pisanje, pa
je sploh pohvalno;
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• o teoriji vlog v psihodrami sta napisali dr. Simona Prosen in dr. Marinka Pahole, ki s tem
pristopom že veliko let zdravi na Centru za mentalno zdravje v Ljubljani;
• študentka propedevtike Maruša Furlan, sicer diplomirana univerzitetna komparativistka,
na osnovi svoje diplomske naloge, ki je nastala pod mentorstvom Maje Rus Makovec, objavlja članek z naslovom Literatura in alkohol s posebnim ozirom na bralski odziv oseb s
sindromom odvisnosti od alkohola;
• psihiater in sistemski psihoterapevt iz Slavonije Božidar Popović, ki se že veliko let ukvarja s hrvaškimi vojnimi veterani, je podal nov pogled na potravmatsko stresno motnjo, ki
poudarja razvijanje odpornosti, to je potravmatskega uspeha.
V zadnjem delu revije pa objavljamo:
• razmišljanje o psihičnem dopingu letošnjega gosta študijskih dnevov iz Berlina, Inga
Klimkusa, politologa, psihologa in psihoterapevta;
• ponatisnili smo prevod zanimivega članka Johannesa R. Gascarda z naslovom Renesansa
eksorcizma, v katerem predstavi zanimivo kontinuiteto med praksami eksorcizma in psihoanalize oz. psihoterapije, hkrati pa naslavlja sodobne regresivne težnje v zahodni kulturi v
smeri pred-racionalnih stopenj zavesti, ki se nagibajo v »postmoderni popoldan«, kot opozarja v svojem komentarju prevajalec Janko Bohak;
• psihoanalitik Igor Okorn, ki je pred kratkim doktoriral iz psihoterapevtske znanosti na
Univerzi Sigmunda Freuda, poroča o predadolescenci, ki so jo obravnavali na strokovnem
srečanju Vzhodnoevropske psihoanalitične šole za otroško in mladostniško psihoanalizo;
• Janko Bohak se kritično odziva na nekatere pojave oglaševanja in promoviranja psihoterapevtov, ki so se znašli na meji (ali čez mejo) etično sprejemljivega ravnanja;
• Alenka Zgonik je prispevala dva prispevka: enega o knjigi Sram francoskega avtorja Borisa Cyrulnika, ki jo je prevedla za Založbo Modrijan, v drugem pa predstavi značilnosti
starostnega obdobja, ki prinese tudi življenjski obračun;
• kot običajno Kairos podpira študijske dneve SKZP s programom in povzetki prispevkov.
Naj vam bo tudi tokratna dvojna številka v veselje in spodbudo na strokovni in osebni poti!
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Ali je hipnoza učinkovita pri zdravljenju
telesnih in duševnih težav?
Is hypnosis effective in the treatment of
somatic and mental disorders?

Povzetek

D

efiniranje hipnoze je še vedno nezaključen projekt, tako da v svetu potekajo živahne razprave o njeni
definiciji. Čeprav je hipnoza v preteklosti veljala za sporno terapevtsko metodo, je danes vse več
empirično podprtih dokazov, da je lahko učinkovita pri blaženju ali reševanju širokega spektra telesnih in
duševnih težav. V članku podajamo pregled ugotovitev o učinkovitosti zdravljenja s pomočjo hipnoze, ki
sta jih objavili dve svetovno ugledni strokovni združenji, predstavljene pa so tudi ugotovitve 12 metaštudij,
ki smo jih pridobili iz znanstvenih baz raziskovalnih podatkov. Prikažemo tudi kratko zgodovino terapevtske hipnoze, v zaključku pa se na kratko dotaknemo zgodovine, razvoja in perspektiv medicinske hipnoze,
hipnoterapije in hipnopsihoterapije v Sloveniji.
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Abstract

T

here are lively discussions in professional circles around the world regarding the definition of hypnosis.
In the past hypnosis had a poor reputation as a controversial therapeutic method, but nowadays there
is an increasing weight of empirically validated evidence that hypnosis can be effective in helping various
physical and mental disorders.
This article presents an overview of the results of two world renowned organisations. Further, 12 meta-studies are discussed that are the results of empirical research findings. The article also presents a short history
of therapeutic hypnosis, and the history, developments and medical perspective of hypnosis, hypnotherapy
and hypnopsychotherapy in Slovenia.
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Kaj je hipnoza?
V zvezi s hipnozo kroži veliko predsodkov, npr. da hipnotizirani izgubi nadzor in naredi
nekaj nehotenega, proti svoji volji, da mu lahko hipnotizer vsili svojo voljo itn. Ti predsodki so
velikokrat povezani z odrsko hipnozo, kjer hipnotizer zavestno poskuša ustvariti mogočen vtis
in to pogosto dosega z norčevanjem in smešenjem hipnotiziranih. Vendar je terapevtska hipnoza
povsem drug svet od odrske hipnoze. Terapevtska hipnoza temelji na spoštovanju pacientovega
dostojanstva, njegove enkratnosti in izjemnih sposobnosti njegovega nezavednega. Za zunanjega opazovalca je veliko manj dramatična od odrske, če že ne kar dolgočasna.
Tudi v strokovnih krogih, npr. med zdravniki, psihologi, psihoterapevti, se pri nas drži hipnoze negativen prizvok. Tako prevladuje mnenje, da je hipnoza nekaj, s čimer se npr. resen
zdravnik oz. terapevt ne ukvarja. Največ, kar ji npr. večina zdravnikov lahko prizna, je, da je
alternativna metoda, ki nima mesta v resni klinični praksi. Vsa resna medicinska, psihološka in
psihoterapevtska združenja v ZDA in Evropi pa so v zadnjih desetletjih sprejela hipnozo v medicini, psihologiji in psihoterapiji kot sodobno in uporabno terapevtsko sredstvo ter jo poučujejo
na fakultetah (Yapko, 2003).
Že od Mesmerjevih časov, torej od samih začetkov terapevtske hipnoze, so jo terapevti, ki so
jo uporabljali, lažje opisovali kot pa definirali. Npr. John Watkins, ki je v visoki starosti umrl nedavno, leta 2012, je bil psiholog in eden od pionirjev sodobne klinične hipnoze ter ena največjih
avtoritet na tem področju. Med drugim je bil leta 1949 ustanovni član najstarejšega strokovnega
združenja za hipnozo, t.i. Društva za klinično in eksperimentalno hipnozo v ZDA. Leta 2009 je
objavil članek z zgovornim naslovom »Hipnoza: sedemdeset let čudenja in še vedno ne vem, kaj
je!« (Watkins v Yapko, 2012).
V najbolj znanem učbeniku psihiatrije na svetu (Kaplan in Sadock, 1998) med drugim piše,
da se hipnoza uporablja kot oblika terapije (hipnoterapija), da je to metoda, ki povrne izgubljene
spomine in je dragoceno orodje za raziskovanje. Hipnoza je definirana kot zapleten mentalni fenomen, za katerega je značilna povečana osredotočena koncentracija in povečana sposobnost za
sprejemanje sugestij druge osebe. Hipnozo opisujejo tudi kot spremenjeno stanje zavesti, stanje
disociacije in stanje regresije.
Definicija terapevtske hipnoze iz leta 2005, ki jo je v krogih akademske psihologije izdelalo in objavilo Društvo za psihološko hipnozo Ameriškega psihološkega združenja (Society for
Psychological Hypnosis of American Psychological Association), je obširna, kar med drugim
kaže na to, da poteka okoli definicije hipnoze po svetu živahna razprava in da širokega soglasja
še ni:
»Hipnoza se običajno začne z uvodom, med katerim terapevt subjektu pove, da bo uporabil sugestije za spodbujanje njegovih notranjih predstav (imaginacije). Nato sledi uvajanje v
trans, t.i. hipnotska indukcija, ki je razširjena začetna sugestija za uporabo subjektovih notranjih
predstav in lahko vključuje nadgrajevanje uvoda. Terapevt nato uporabi hipnotski postopek za
spodbujanje in ocenjevanje odgovorov na sugestije. Pri uporabi hipnoze eno osebo (subjekta)
vodi druga (hipnotizer) s ciljem, da bi subjektovi odzivi pripeljali do sprememb v njegovem
doživljanju, zaznavanju, čutenju, čustvovanju, mišljenju ali vedenju. Ljudje se lahko naučijo
tudi avtohipnoze, med katero oseba sama uporablja hipnotske postopke. Če se subjekt odziva na
hipnotske sugestije, na splošno velja, da je prišlo do hipnotske indukcije. Mnogi menijo, da so
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za hipnotsko stanje značilni hipnotski odgovori in doživljanje. Medtem ko so nekateri mnenja,
da med hipnotsko indukcijo ni potrebno uporabiti besede 'hipnoza', drugi menijo, da je to nujno.
Podrobnosti hipnotskega postopka in sugestij se razlikujejo glede na terapevtove cilje in glede na namene kliničnega ali raziskovalnega prizadevanja. Hipnotski postopek običajno vsebuje
sugestije za sproščanje, čeprav sprostitev za hipnozo ni nujna, tako da se lahko uporablja široko
paleto sugestij, vključno s tistimi za večanje budnosti. Tako v kliničnem kot tudi v raziskovalnem kontekstu se lahko uporablja sugestije, ki omogočajo oceno obsega hipnoze z merjenjem
odgovorov s standardiziranimi lestvicami. Medtem ko se večina ljudi odziva na vsaj nekatere od
sugestij, ocene s pomočjo standardiziranih lestvic nihajo med visokimi in zanemarljivo nizkimi.
Običajno se ocene povezujejo v tri kategorije: nizke, srednje in visoke. Podobno kot pri drugih
pozitivnih lestvicah oz. merah psiholoških konstruktov, npr. za merjenje pozornosti in zavedanja, tudi v tem primeru višja vrednost pomeni večanje dokazov o tem, da se je razvila hipnoza.«
(Yapko, 2012: 6)
Michael Yapko, avtor enega najbolj popularnih učbenikov hipnoterapije z naslovom »Trancework« (Yapko, 2012), ki je doživel že štiri izpopolnjene izdaje, pa podaja naslednjo definicijo:
»Hipnoza je osredotočeno (fokusirano) doživetje absorbcije pozornosti, ki povabi ljudi, da
se odzovejo izkustveno na več ravneh, da bi okrepili in uporabili svoje osebne vire za doseganje
določenega cilja oz. ciljev. Če se jo uporablja v kliničnem kontekstu, terapevt posveča večjo
pozornost ključnim veščinam pri uporabi besed in kretenj, da bi spodbudil določene terapevtske
izide. Pri tem potrjuje in izkorišča veliko kompleksnih osebnih, medosebnih in kontekstualnih
dejavnikov, ki se v različnih stopnjah prepletajo in vplivajo na klientovo odzivnost.« (Yapko,
2012: 7).
Na kratko lahko torej povzamemo, da hipnozo lahko opredelimo kot postopek, med katerim
hipnotizer sugerira hipnotizirani osebi, da bo doživela spremembe v občutenju, zaznavanju, čustvovanju, mišljenju in vedenju. Z nekaterimi oblikami hipnoze je mogoče doseči višjo stopnjo
budnosti, velika večina hipnoterapevtskih tehnik pa vključuje sugestije o sprostitvi, umiritvi,
dobrem počutju in o oblikovanju predstav o prijetnih izkušnjah. Na hipnozo se različno odzivamo, večina pa jo opisuje kot prijetno in sproščujočo izkušnjo, v kateri je njihov obseg pozornosti
bistveno zožen.
Kratka zgodovina terapevtske hipnoze
Poglejmo si kratko zgodovino terapevtske hipnoze (glej http://en.wikipedia.org/wiki/Hypnosis). Hipnoza je človeški fenomen in je stara toliko kot človek. Uporabljali so jo v Egiptu pred
3000 leti in v grških preročiščih. Bila je tudi sestavni del praks perzijskih magov, hindujskih
fakirjev in indijskih jogijev. Po Eskulapu je prvi zapis o hipnozi spanje v templjih v Egiptu in
Grčiji.
Okoli leta 1000 je Avicena, ki je veliko zdravil s hipnozo, trdil, da hipnoza ni spanje. V 17.
stoletju jo je uporabljal Irec Greatrakes. Bil je znan, da je zdravil ljudi s svojim dotikom. Paracelsus je v 16. stoletju predstavil zdravilni učinek magnetizma, ki so ga izžarevala astralna telesa.
Jezuit Hell na Dunaju je postal slaven s polaganjem magnetnih ploščic po telesu. S tem je zdravil
različne bolezni. V srednjem veku s strani katoliške cerkve v Evropi hipnoza ni bila dovoljena,
zato so jo več ali manj uporabljali le odrski hipnotizerji. Imela je pridih okultnosti, skrivne
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moči. Šele leta 1956 je papež Pij XII odobril uporabo hipnoze v rokah zdravstvenih delavcev za
diagnosticiranje in zdravljenje. Dejal je, da je hipnotizem resna stvar, potrebna je previdnost pri
znanstvenem pristopu in moralnih vprašanjih.
Franz Anton Mesmer (1775) je prvi podal naturalistično razlago hipnoze. Hotel je izključiti
pridih okultnosti in je razlagal zdravilni trans s teorijo o živalskem magnetizmu. Komisija, ki je
bila sestavljena iz eminentnih znanstvenikov in osebnosti tistega časa, tako je npr. v njej sodeloval tudi Benjamin Franklin, in je ocenila njegovo delo, ni podprla njegove teorije o magnetizmu,
ampak so menili, da njegov postopek temelji na sugestijah in uporabi notranjih predstav.
James Bride, škotski zdravnik, je prvi uporabil besedo »nevrohipnoza«, ki so jo kasneje skrajšali v hipnozo. Sprejel je psihološko teorijo hipnoze in je trdil, da je hipnoza posledica duševne
koncentracije na eno prevladujočo idejo, kar je imenoval monoideizem. Ker beseda hypnos v
grščini pomeni spanje, mu je bil kasneje žal, da se ni raje uveljavil pojem monoideizem. Beseda
hipnoza je namreč zavajajoča, saj tisto, kar imenujemo hipnoza, ni vedno nujno podobno spanju.
Možna je tudi budna hipnoza in budna aktivna hipnoza. Človek lahko razvije trans v gibanju.
James Esdale, škotski kirurg v Indiji, je napravil v začetku 19. stoletja preko 300 velikih in
brez števila majhnih operacij v hipnozi kot edini anesteziji. Uvedba kloroforma v letu 1858 je
zmanjšala uporabo hipnoze v anesteziološke namene.
Interes za hipnozo je bil majhen do leta 1880, ko je nevrolog Charcot povezal sprejemljivost
za hipnozo s patologijo, predvsem s histerično nevrotičnostjo. Liebeault in Bernheim sta v Franciji močno popularizirala uporabo hipnoze v terapevtske namene. V nasprotju s Charchotom sta
menila, da je to normalno vedenje, poudarila sta moč sugestije.
Sigmund Freud je leta 1885 prišel v Pariz študirat k Charchotu in v Nancy k Liebeaultu.
Tudi na podlagi uporabe hipnoze je v svojih prvih študijah razvil koncept represije in podzavesti. Kasneje je odvrgel hipnozo in razvil tehniko prostih asociacij in strukture psihoterapevtske
obravnave, ki jo je poimenoval psihoanaliza.
Pierre Janet je uporabljal hipnozo tako v diagnostične kot terapevtske namene in je prvi upeljal pojem disociacije, akcijskih sistemov, ter kompleksov (kasneje za njim še Jung).
Hatfield je skoval izraz hipnoanaliza. Med prvo svetovno vojno je delal s primeri amnezije
in paralize. Uporabljal je regresijske tehnike, da je pomagal svojim pacientom razkriti relativno
zgodnje travmatične izkušnje.
Po prvi svetovni vojni sta pomembna za raziskovalno delo Platonov in Pavlov. Pavlov je
trdil, da je hipnoza pogojni refleks.
Med velikimi imeni po drugi svetovni vojni sta Hilgard in Orne, ki sta raziskovala predvsem
na področju psihologije ter Milton H. Erikson, utemeljitelj sodobne hipnoterapije.
Raziskave o učinkovitosti hipnoze
Po naši oceni je bilo do leta 2012 opravljenih najmanj 500 raziskav o učinkovitosti hipnoze,
žal je le manjšina metodološko dovolj premišljenih (približno 125), da so uporabne za analizo
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v metaštudijah. Ugotovitve kažejo, da lahko z gotovostjo potrdimo obstoj pozitivnega učinka
hipnoze na zdravljenje širokega spektra medicinskih in duševnih težav. Britanska medicinska
revija (British Medical Journal) je leta 1999 v pregledu hipnoterapevtskih tehnik in tehnik sproščanja zapisala, da obstajajo zadovoljivo trdni dokazi, do katerih so prišli v raziskavah z naključnim vzorčenjem in kontrolnimi vzorci, da hipnoterapevtske tehnike zmanjšujejo tesnobo,
intenzivnost napadov panike, težave z nespečnostjo, fobije in bulimične napade oz. prenajedanje
(Vickers in Zollman, 1999).
V Ameriškem psihološkem združenju menijo, da je hipnoza metoda, ki je učinkovita pri
zdravljenju bolečine, anksioznosti, fobij, depresije, motenj navad, motenj razpoloženj, motenj v
delovanju prebavil, kožnih obolenj, motenj prehranjevanja, hemofilije, pomaga pa tudi pri obvladovanju stresa, pri pooperativnem okrevanju in pri blaženju porodnih bolečin (APA, 2012). Pri
tem opozarjajo, da hipnoza ni učinkovita pri reševanju vseh psiholoških ali medicinskih težav.
Podobno je leta 2001 ugotovila tudi posebna komisija Britanskega psihološkega združenja,
ki je v svetu psihologije drugo najvplivnejše strokovno združenje za Ameriškim psihološkim
združenjem (APA). Na osnovi pregleda večjega števila raziskav je delovna skupina, ki je pripravila poročilo (gre za sedem uglednih britanskih psihologov) ugotovila, da večina hipnotiziranih
oseb izkusi in poroča o pozitivnih učinkih hipnoze, še posebej o sproščenosti. Hipnotični trans se
je izkazal posebno uporaben pri dolgotrajnih in za pacienta napornih diagnostičnih procedurah
kot sta PET in fMRI, saj so hipnotizirani pacienti bolj mirni in potrpežljivi.
Komisija je zapisala, da je bilo predvsem v zadnjih 30 letih narejenih toliko raziskav, da lahko zaključimo, »da je vključitev hipnotičnih postopkov lahko učinkovita pri obravnavi širokega
spektra težav, ki se pojavljajo v medicini, psihiatriji in psihoterapiji« (The British Psychological
Society, 2001). Rezultate kliničnih raziskav o učinkih hipnoze povzemajo s tem, da potrjujejo
učinkovitost hipnoterapije pri:
• blaženju in odpravi akutnih ter kroničnih bolečin,
• blaženju ali nevtralizaciji bolečine, stresa in nelagodja pri medicinskih in zobozdravstvenih posegih,
• zniževanju splošne anksioznosti,
• sproščanju mišične napetosti,
• zniževanju ravni doživljanja stresa,
• odpravi nespečnosti,
• spopadanju z odvečno telesno težo,
• obvladovanju psihosomatskih težav (tenzijski glavoboli in migrene, astma, gastro-intestinalne motnje, npr. sindrom razdraženega črevesja, in pri lajšanju različnih kožnih
obolenj.
V nekaterih skandinavskih državah so naredili v zadnjih letih na tisoče kirurških operacij v
hipnotični anesteziji (Faymonville, Boly in Laureyrs, 2006).
Pregled ugotovitev meta-raziskav o učinkovitosti hipnoze
V nadaljevanju so predstavljene ugotovitve 12 meta-raziskav, v katerih so preverjali učinkovitost hipnotičnega transa pri odpravljanju ali obvladovanju različnih duševnih in medicinskih
težav ali bolezni. Nekateri raziskovalci opozarjajo, da so ugotovitve metaštudij lahko zavajajo-
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če, ker pri njihovi izvedbi obstaja nevarnost pristranskega vzorčenja oz. selektivnega izbiranja
raziskav izvirnih avtorjev. V kar nekaj vplivnih in obsežnih meta-raziskavah o učinkovitosti
hipnoze so ugotovili težave s pristranskim vzorčenjem, kar pomeni, da je učinek hipnoze verjetno nekoliko manjši, kot ga prikazujejo avtorji nekaterih meta-študij (npr. Flammer in Bongartz,
2003). Kljub temu pa lahko tudi iz popravljenih (znižanih) vrednosti velikosti učinka d, s katerim
običajno merijo učinkovitost hipnoze, zaključimo, da je hipnoza učinkovito terapevtsko sredstvo
(Moshagen in Musch, 2008).
V nadaljevanju povzemamo bistvena spoznanja, do katerih so prišli avtorji metaštudij, ki so
podatke o raziskavah zajemali iz člankov, katerih rezultati so bili objavljeni v znanstveno-raziskovalnih bazah kot so PsychINFO, PsychLIT, Medline, PubMed.
1) Flammer in Alladin (2007) sta zbrala ugotovitve 91 raziskav o učinkovitosti hipnoze
pri zdravljenju psihosomatskih motenj, ki so bile objavljene v letih od 1887 do 2005 v
znanstvenih bazah kot sta PsychLIT in Medline. Večina študij je bila metodološko oporečnih in niso ustrezale kriterijem, ki sta jih postavila avtorja, zato sta upoštevala in analizirala le ugotovitve 21 raziskav, v katerih je sodelovalo 1091 pacientov. V njih so izvedene primerjave med pacienti, ki so jih obravnavali izključno s hipnoterapijo in pacienti, ki
niso bili zdravljeni na noben način. Razlike med skupinama so bile opazne in statistično
pomembne. Kot mera za velikost učinka je vzeta standardizirana razlika aritmetičnih sredin d (Cohen, 1988), ki je pokazala velikost učinka d = 0,61 (p < 0,001), kar kaže, da je
hipnoterapija visoko učinkovita pri zdravljenju psihosomatskih motenj, kot so zvonjenje
v ušesih (tinnitus), nespečnost, enureza, astma, gastrointestinalne težave, stres, kronične
bolečine, artritis, kronični glavoboli, dermatitis, seneni nahod in disociativna motnja.
Avtorja raziskave sta v interpretaciji rezultatov opozorila, da so najbolj učinkovite tiste
oblike hipnoterapije, s katerimi vplivamo tudi na čustveno in kognitivno ozadje psihosomatskih težav, gre torej za pristop, ki ga najpogosteje označujejo kot kognitivno vedenjsko hipnoterapijo. Do dokaj podobnih raziskovalnih ugotovitev glede velikosti učinka
(d) so prišli tudi pri meta-analitični študiji o učinkovitosti zdravljenja duševnih motenj
(Flammer in Bongartz, 2003).
2) Bongartz, Flammer in Schwonke (2002) so analizirali izvedbo in ugotovitve 193 raziskav, ki so bile objavljene od leta 1998 naprej. V njih je sodelovalo 4036 pacientov.
Med njimi so izbrali 43 študij (1935 pacientov), pri katerih so avtorji primerjali skupine
pacientov brez obravnave ali samo s klasičnimi medicinskim zdravljenjem s skupinami
pacientov, ki so jih obravnavali le s hipnozo. Med omenjenimi 43 študijami so v 24 raziskavah ugotavljali učinkovitost hipnoterapije pri odpravljanju nekaterih duševnih motenj
in ugotovili, da je hipnoza učinkovito terapevtsko sredstvo s srednjo velikostjo učinka
(d = 0.60; p < 0,05). Nekoliko manj učinkovita se je izkazala v 19 raziskavah, kjer so
preverjali, ali je hipnoza učinkovita tudi kot podporna tehnika pri medicinskih postopkih,
saj je bila velikost učinka d = 0,38 (p < 0,05). Metodološko so avtorji metaštudijo izvedli
tako, da so ugotavljali najmanjšo velikost učinka, kar pomeni, da so učinki zaradi strogih
kriterijev verjetno podcenjeni.
Avtorji zaključujejo, da je hipnoza učinkovito terapevtsko sredstvo, ki ga npr. lahko uporabimo pri lajšanju glavobolov, astme, razjede na dvanajstniku, anksioznosti, potravmatske stresne motnje, odvajanju od kajenja in kot sredstvo za doseganje zadovoljive stopnje
analgezije pri operativnih posegih.
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3) Na osnovi preučitve rezultatov 85 raziskav o vplivu hipnoze na delovanje imunskega
sistema so v metaštudiji ugotovili, da ima hipnoza majhen učinek na povečanje odzivnosti imunskega sistema (Miller in Cohen, 2001). Avtorji raziskave pri tem opozarjajo, da bi
bilo prenagljeno sklepati o šibkih učinkih hipnoze, saj je treba počakati na metodološko
bolje izvedene raziskave, v katerih se lahko pokažejo večji učinki kot so se do sedaj.
4) Wais in Revenstorf (2008) sta analizirala ugotovitve 11 raziskav, v katerih je sodelovalo 397 pacientov in ugotovila, da je bila hipnoterapija statistično pomembno učinkovita (d
= 0,65; p < 0,05) pri zdravljenju migrene, nespečnosti, strahu pred letenjem, bojazni pred
preizkusi znanja in pri odvajanju od kajenja.
Še bolj učinkovita pa se je pokazala kombinirana terapija, pri kateri so poleg kognitvno
vedenjske terapije uporabili tudi hipnozo (d = 0,90; p < 0,05).
5) Flammer in Bongartz (2003) sta zbrala podatke o 444 raziskavah o učinkovitosti hipnoze, ki so bile narejene do leta 2002. Med njimi sta izbrala 57 takšnih, ki so bile metodološko neoporečne in v katerih so avtorji primerjali skupine pacientov brez zdravljenja
(ali z zgolj klasičnim medicinskim zdravljenjem) s skupinami pacientov, ki so bili obravnavani le s hipnoterapijo. V vseh 57 študijah, v katerih je sodelovalo 2411 pacientov, sta
ugotovila, da je hipnoza učinkovito sredstvo pri lajšanju ali odpravljanju težav kot so
nespečnost, odvisnost od kajenja, anksioznost, potravmatska stresna motnja, bolečine,
ki se pojavljajo med in po operativnih posegih in pri postopkih zdravljenja raka ter pri
blaženju bolečin, ki se pojavljajo pri opeklinah.
Povprečna vrednost velikosti učinka hipnoze je srednje velikosti in je znašala d = 0,63, pri
čemer gre za najnižjo ocenjeno in statistično pomembno vrednost na nivoju p < 0,001, kar
pomeni, da je manj kot 1 % verjetnosti, da so dobljeni rezultati o učinkovitosti hipnoze
naključni.
6) Jensen in Patterson (2006) sta v 19 raziskavah s 714 pacienti ugotovila, da uporaba
hipnotične analgezije pripomore k bistvenemu znižanju občutkov kroničnih bolečin, ki
se pojavljajo pri migrenah, tenzijskih glavobolih, artritisu, preobčutljivosti na bolečino,
okvarah ali poškodbah hrbtenice in križa, amputacijah in fantomskih udih, raku, mišičnih
krčih ipd.
Uporaba avtohipnoze ima podoben, a nekoliko manjši učinek, ki je primerljiv z učinkom
avtogenega treninga ali progresivne mišične sprostitve. Avtorja sta izpostavila, da v zajetih študijah ni bilo oblikovanih kontrolnih skupin s placebo učinkom, tako da učinka
hipnoze nista mogla primerjati z učinkom placeba.
7) Flammer (2006) je analiziral ugotovitve 18 raziskav, v katerih je sodelovalo 732 pacientov in pri tem ugotavljal, ali je hipnoterapija učinkovita pri zdravljenju anksioznih motenj, kot so fobije in generalizirana anksiozna motnja. Za raziskave, v katerih so primerjali anksioznost pacientov pred in po hipnoterapiji, je ugotovil, da je bila hipnoterapija na
splošno učinkovita (velikost učinka d = 0,72; število študij: 14). Hipnoza se je izkazala
kot posebej učinkovita pri odpravi fobij (d = 1,23 pri odraslih in d = 1,35 pri adolescentih
in otrocih). Med pacienti, ki so bili obravnavani s hipnozo, je jakost simptomov opazno
in statistično pomembno upadla pri približno 74 % pacientov, v kontrolnih skupinah se je
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medtem stanje izboljšalo 26 % pacientov. Hipnoza se je izkazala tudi bolj učinkovita kot
placebo učinek (d = 0,66; število študij: 8). Iz ugotovljenih rezultatov metaštudije je mogoče zaključiti, da je hipnoterapija od zmerno do visoko učinkovito terapevtsko sredstvo
za odpravo anksioznih motenj (Flammer, 2006).
8) Podobno učinkovitost hipnoze v psihoterapevtskih postopkih so ugotovili tudi Irving,
Motgomery in Sapirstein (1995), ki so v 18 raziskavah ugotovili, da je za vsaj 70 %
pacientov uporaba hipnoze prinesla bistven napredek v procesu odpravljanja duševnih
težav. Hipnoterapija vsaj malo prispeva tudi k odpravljanju debelosti, saj so v metaštudiji
6 raziskav ugotovili velikost učinka d = 0,26 (Irving, Motgomery in Sapirstein, 1996).
9) Accardi in Milling (2009) sta v 13 raziskavah, v katerih je sodelovalo 528 pacientov v
starosti do 19 let, ugotovila, da je hipnoza učinkovita pri blaženju bolečin, ki se pojavljajo
pri medicinskih posegih, kot so na primer presajanje kostnega mozga in lumbalne punkcije. Učinkovita je tudi pri blaženju po-operativnih bolečin. Avtorja ne navajata velikosti
učinkov, kot kriterij uspešnosti hipnoze sta vzela nedvoumno potrditev učinkovitosti, do
katere so prišli izvorni avtorji v metaanalizi zajetih študij.
10) Schnur, Kafer, Marcus in Montgomery (2008) so v metaštudijo zajeli 61 raziskovalnih člankov in med njimi izbrali 26 raziskovalnih poročil, ki so bila metodološko ustrezna
za analizo. V izbranih raziskavah je sodelovalo 2342 pacientov. Avtorji so ugotovili, da
je bila hipnoza v vseh študijah učinkovito sredstvo za lajšanje čustvenega distresa, ki
spremlja operativne posege. Ugotovljena velikost učinka znaša 0,88 (Cohenov d) in to
na nivoju 1 % (p < 0,01), kar pomeni, da je hipnoza bistveno prispevala k znižanju stresa
pri pacientih. Avtorji poudarjajo, da je hipnoza bolj učinkovita pri otrocih kot pri odraslih
osebah.
11) Montgomery, David, Winkel, Silverstein in Bovbjerg (2002) so ugotovili, da ima
hipnoza blagodejen učinek na paciente med operativnimi posegi (redukcija stresa in bolečin), pozitivno pa tudi prispeva k hitrejšemu okrevanju pacientov. V 20 študijah s 1624
pacienti so ugotovili precejšnjo velikost učinka d = 1,20, kar pomeni, da se je hipnoza
izkazala kot učinkovito terapevtsko sredstvo. Avtorji navajajo tudi ugotovitev, da je bila
hipnoza koristna za 89 % pacientov, ki so bili podvrženi operativnim posegom.
12) Law in Tang (1995) ter Viswesvaran in Schmidt (1992) so v dveh ločenih metaštudijah ugotovili, da hipnoza pomaga tudi pri odvajanju od kajenja, saj je hipnoterapija
uspešna pri od 23 do 36 % pacientih.
Na osnovi pregleda meta-študij lahko ugotovimo, da je hipnoza oziroma hipnoterapija učinkovito terapevtsko orodje, ki ga lahko uporabimo pri obvladovanju ali zdravljenju številnih telesnih in duševnih težav. Pri tem želimo poudariti to, kar poudarjajo tudi v strokovnih združenjih,
da je uporaba hipnoze varna in učinkovita le takrat, ko jo izvajajo za to primerno izobraženi in
usposobljeni strokovnjaki. Za konec si poglejmo, kako je z medicinsko hipnozo in hipnoterapijo
v Sloveniji.
Medicinska hipnoza, hipnoterapija in hipnopsihoterapija v Sloveniji
V Sloveniji smo leta 1979 pri Slovenskem zdravniškem društvu ustanovili Sekcijo za kli-
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nično in eksperimentalno hipnozo in leta 1980 organizirali Drugi evropski kongres hipnoze v
Dubrovniku. Sekcija je štela okoli 120 članov, zdravnikov in psihologov. Leta 2007 pa smo
ustanovili Društvo za medicinsko hipnozo Slovenije (DMHS), ki ima kodeks etike usklajen z
Evropskim združenjem za hipnozo (European Society of Hypnosis – EHS). Le ta med drugim
prepoveduje učenje hipnoze laikov. V okviru društva potekajo tečaji hipnoze za zdravnike, psihologe ter nekatere druge zdravstvene delavce, ki delajo pod okriljem zdravnika.
Leta 1962 smo pričeli v Sloveniji s klinično uporabo hipnoze in sicer za zmanjševanje bolečin pri porodu (Pajntar, 1966). Od takrat naprej prof. Pajntar v Sloveniji širi znanje in pomen
uporabe hipnoze v medicini preko medijev, s predavanji in pisano besedo (Pajntar, 2002, 2007).
Po začetnih uspehih poroda v hipnozi je zanimanje pri nosečnicah in zdravstvenem kadru zelo
poraslo. Organizirali so tečaje hipnoze za ginekologe in porodničarje. Leta 1972 je rodilo v
kranjski porodnišnici 20% (okoli 600) vseh porodnic v hipnozi.
Na področju psihoterapije je sedemdesetih letih v Sloveniji prvi promoviral hipnoterapijo
klinični psiholog Stanislav Bras. Bil je izjemen diagnostik in tudi psihoterapevt. Psihodiagnostiko je širil na projekcijske tehnike, psihoterapijo pa na področje vedenjske terapije in hipnoanalize, pri čemer je tudi povezal analitski in hipnoterapevtski pristop z vedenjsko terapijo (Bras,
1977a,b).
Raziskovalno delo je potekalo veliko let na področju rehabilitacije. Pajntar je v sodelovanju
z elektroniki-biomedicinci (Lojze Vodovnik, Egidija Roškar, Anton Jeglič) ter fiziatri (Martin
Štefančič, Janez Zajec) raziskoval vpliv hipersugestije v hipnozi na nevromišično dejavnost pri
zdravih ljudeh in bolnikih z različnimi lokomotornimi težavami (Pajntar, Jeglič, Štefančič, Vodovnik, Zajec, Roškar in Drugovič, 1977; Jeglič, Roškar, Pajntar, Vodovnik, Drugovič, Štefančič
in Zajec, 1977; Roškar, Vodovnik, Rudel, Pajntar in Gros, 1979; Pajntar, Roškar, Gros, Valenčič
in Maležič, 1980; Vodovnik, Roškar, Pajntar in Gros, 1979; Pajntar, Jeglič, Štefančič in Vodovnik, 1980; Vodovnik, Roškar, Pajntar, Gros in Zrimec, 1980; Vodovnik, Roškar, Pajntar in Gros,
1979; Roškar in Pajntar, 1983). Raziskovali so:
a) Vpliv hipnotičnih sugestij na spontano in električno stimulirano delovanje motoričnih živcev in mišic
V poglobljenem raziskovanju EMG dejavnosti ter grobe mišične sile so ugotovili, da se z
uporabo različnih sugestij v hipnozi lahko spremeni velikost spontane in električno izzvane kontrakcije različnih mišic pri zdravih ljudeh in bolnikih s paretičnimi mišicami. Ugotovili so tudi,
da je hipersugestija pomembna pri utrujanju mišice, tako pri spontano ali električno izzvanih
kontrakcijah. Z akademikom prof. dr. Vodovnikom so zgradili matematični model krčenja mišic
v hipnozi pri hemiparetičnih bolnikih. S prof. dr. Roškarjevo so ugotavljali vpliv hipnotične
sugestije na motorično ekscitacijo. Prof. Pajntar je bil naprošen, da je v knjigi Modern Trends in
Hypnosis objavil prispevek z naslovom Some neuromuscular phenomena in hypnosis (Pajntar,
Roškar in Vodovnik, 1982).
b) Vpliv hipnotičnih sugestij na delovanje reinerviranih mišic
Po različnih perifernih živčnih lezijah so s sugestijo v hipnozi uspeli izzvati pozabljen motorični odgovor, okrepiti nevromišični odgovor pri električni in spontano izzvani kontrakciji, tako
da je bila v procesu rehabilitacije vzpostavljena tudi kompletna dejavnost prizadete okončine.
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c) Vpliv hipnotičnih sugestij na rehabilitacijo hemiparetičnih bolnikov in bolnikov z lumboishialgijo
S sugestijo v hipnozi so do 37-krat povečali mišično moč paretičnih okončin. Raziskovali
so izboljšanje tako s strani motoričnega odgovora posameznih mišic kot tudi s študijo hoje.
Rehabilitacija bolnikov z lumboishialgijo je bila pod vplivom različnih sugestij v hipnozi veliko
krajša.
d) Vpliv hipnotičnih sugestij na delovanje sečnega mehurja pri ženskah za izboljšanje urinske inkontinence.
V tem času so tudi prirejali tečaje hipnoze za psihologe in zdravnike. Psihologa Janez Rojšek
in Maks Tušek sta bila pobudnika za uporabo hipnoze v športu. Nevrokirurg Miloš Remic je
uporabljal hipnozo pri amneziji po poškodbah glave. Psiholog Tone Pačnik je uporabljal hipnozo
pri psihoterapevtskem delu z adolescenti.
Pajntar je kmalu po uvedbi hipnoze za lajšanje bolečin pričel s hipnoterapijo (Pajntar, 2008)
pri različnih duševnih motnjah kot so depresije, anksioznost, fobije, panični napadi, kompulzije
in obsesije; pri psihosomatski obolenjih kot so astma, glavoboli (migrene), rana na želodcu,
kronično vnetje debelega črevesa (Cron), nevrodermatitis, alergije itn., pri motnjah hranjenja
kot so anoreksija, bulimija, prenajedanje, debelost, pri kajenju, pomanjkanju samozavesti, tremi,
pomanjkanju koncentracije, za utrjevanje ega, povečanje motivacije za učenje in delo, krepitev
samospoštovanja, nespečnosti, jecljanju, pri povečanju učinkovitosti in motivacije za trening v
športu itd. Ukvarjal se je tudi z obujanjem spominjanja na pretekle travmatske dogodke v vsakdanjem življenju in v forenziki.
V Sloveniji je v zadnjih letih aktivnih kar nekaj hipnoterapevtov, ki so so se usposabljali na
tečajih Društva za medicinsko hipnozo Slovenije pod vodstvom prof. dr. Pajntarja. Nekaj pa
se jih je izobrazilo v tujini. Na žalost pa se pojavlja v zadnjem času v Sloveniji veliko laičnih
hipnotizerjev-hipnoterapevtov, ki jim ob pomanjkanju medicinskih, psiholoških in psihoterapevtskih predznanj manjka tudi etičnost.
Za nadaljnji razvoj medicinske hipnoze bi bilo pomembno, da bi Zdravstveni svet Ministrstva za zdravje zaradi zaščite pacientov pred zlorabami s strani psevdoznanstvenih terapevtov
ter tudi zaradi zaščite ugleda medicinske in psihološke stroke priznal hipnozo kot veljavno terapevtsko metodo. Skupina strokovnjakov pri Društvu za medicinsko hipnozo Slovenije je tako
pobudo z znanstveno utemeljitvijo dala na Ministrstvo decembra 2012.
Po drugi strani bi bilo za uporabo hipnoze na področju psihoterapije pomembno, da se razvije
izobraževanje iz hipnopsihoterapije, kot so ga poimenovali v Avstriji. Traja najmanj 4 leta in je
v okviru avstrijskega ministrstva za zdravje priznano kot samostojni psihoterapevtski pristop.
Poleg Avstrije je podobno izobraževanje v evropskih deželah možno samo še v Italiji in na Švedskem. V okviru že omenjenega Evropskega združenja za hipnozo (ESH) ni še enotnih smernic,
saj poteka debata o tem, ali bi ESH podprla izobraževanje iz hipnopsihoterapije, v katerega bi
se lahko vključili tudi drugi poklicni profili razen zdravnikov, zobozdravnikov in psihologov.
Zaenkrat še vedno prevladuje prepričanje, da je najbolje, da je izobraževanje iz hipnoze možno
samo kot dopolnilno izobraževanje za omenjene tri skupine strokovnjakov.
Statut Društva za medicinsko hipnozo Slovenije v enajstem členu odpira vrata za članstvo v
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društvu relativno široko, saj je redni član društva lahko fizična oseba, ki sprejme Kodeks etike
medicinske hipnoze in je dosegla strokovno izobrazbo: zdravnik, zdravnik stomatolog, študent
medicine oz. stomatologije, ki je opravil 5. letnik študija, univerzitetni diplomirani psiholog,
univerzitetni diplomirani sociolog, univerzitetni diplomirani fizioterapevt, diplomirani psihoterapevt, diplomirani hipnoterapevt, ki so tudi člani v svojih strokovnih združenjih in društvih.
Pridruženi član društva je lahko fizična oseba, ki sprejme kodeks etike medicinske hipnoze in
ima izkazano sodelovanje z zdravnikom med opravljanjem medicinske hipnoze. To so lahko:
višje in srednje strokovno medicinsko osebje, študentje medicine, študentje višjih letnikov psihologije, študentje psihoterapevtskih programov. Taka strategija društva obeta, da se tudi hipnozi
v Sloveniji obetajo boljši časi.
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Psihoanaliza pod Slovenci – začetki
Psychoanalysis under the Slovenes – the beginnings
Povzetek

N

a Dunaju, mestu, ki ga povezujemo s Freudom in psihoanalizo, so v času nastajanja in zgodnjega
obdobja psihoanalitičnega gibanja študirali mnogi Slovenci. Alfred Šerko, vodilni in tudi izjemno
družbeno vplivni nevropsihiater, bi naj v letih 1902–1903 kot študent logike in psihologije celo obiskoval
Freudova predavanja. Vendar med analitiki prve generacije Slovencev ne najdemo. Različni viri pričajo o
tem, da so posamezniki iz generacije slovenskih literatov, rojenih okrog leta 1900, že dokaj zgodaj brali
Freudova dela v izvirniku. Na podlagi esejev, člankov in predavanj Vladimirja Bartola in Slavka Gruma ter
po pregledu člankov in intervjujev, objavljenih v slovenskih revijah in časopisih dvajsetih in tridesetih let
prejšnjega stoletja, lahko sklepamo, da je bila psihoanaliza v zavesti Slovencev tistega časa dokaj prisotna.
Opazimo lahko, da je v drugi polovici tridesetih let zanimanje za psihoanalizo (vsaj na videz) počasi ugašalo in psihoanalitski krog se na Slovenskem takrat še ni oblikoval.
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Abstract

I

n the early years of the formation of the psychoanalytic movement, many Slovenes studied in Vienna,
a city that we associate with Freud and psychoanalysis. Alfred Šerko, a leading and highly influential
neuropsychiatrist, had supposedly even attended Freud's lectures as a student of logic and psychology in the
years 1902-1903. However, between analysts of the first generation, no Slovenian can be found. A variety
of sources testify to the fact that the generation of Slovenian writers born around 1900 had begun reading
Freud's original works rather early. On the basis of essays, articles and lectures by Vladimir Bartol and
Slavko Grum we can conclude that psychoanalysis was fairly present at the time being. This is apparent as
well in the articles and interviews published in Slovenian magazines and newspapers of the 20’s and 30’s
of the previous century. It becomes apparent that in the second half of the 30’s, interest in psychoanalysis
(at least seemingly) slowly faded and that the psychoanalytic circle in Slovenia had not yet been formed.
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1. Uvod
V prispevku v kratkem orisu osvetljujem zgodovino psihoanalitičnega gibanja na Slovenskem v 20-tih in 30-tih letih prejšnjega stoletja. To je obdobje, ki ga Možina (2011) - ko oblikuje
ključne razvojne korake oz. faze razvoja psihoterapije na Slovenskem – po »fazi nastavkov in
predhodnikov v 19. stoletju in prej« označi kot drugo fazo in poimenuje »razvoj psihoanalize kot
organiziranega družbenega gibanja - faza zamujenih priložnosti (1900 do1960)«. V tem času se
je psihoanaliza pričela pojavljati v slovenskem prostoru preko literature in literatov (predvsem
Vladimirja Bartola in Slavka Gruma, v manjši meri pa tudi Srečka Kosovela). Dotaknem se tudi
pogledov in odnosa, ki ga je do psihoanalize imel vodilni in izjemno družbeno vplivni nevropsihiater tistega časa Alfred Šerko s čigar »[...] odločitvijo proti psihoanalizi nam je Slovencem
umanjkal človek iz prve generacije psihoanalitikov.« (Lunaček, 1995). Še pojasnilo naslova prispevka - s sintagmo »psihoanaliza pod Slovenci« sem želela izraziti svoje videnje slovenskega
psihoanalitičnega gibanja kot socialnega fenomena. Psihoanaliza med Slovenci namreč v prvi
polovici dvajsetega stoletja ni našla svojega mesta v strokovnih in znanstvenih krogih, pač pa se
je znašla bolj POD Slovenci, stisnjena med njihov podplat in tla.
2. Psihoanaliza pod Slovenci – začetki
Ko razmišljamo o razlogih za dejstvo, da nam je Freud »spregovoril po slovensko« šele
leta 1975, lahko samo pritrdimo Levu Milčinskemu (1975), ki v uvodu k prvemu književnemu
prevodu kakšnega od Freudovih del v slovenski jezik zapiše: »[...] Najbrž bi se morali zateči po
pomoč k pokojnemu avtorju te knjige in njegovi globinsko psihološki teoriji pa psihoanalitski
metodi, da bi kolikor toliko lahko razložili nerazumljivo dejstvo, da Slovenci, ki se radi postavljamo s svojo kulturnostjo, šele 1975. leta, torej 119 let potem, ko se je [...] rodil Sigmund
(Schlomo) Freud, lahko beremo v našem jeziku eno njegovih številnih strokovnih del1.«
Če se preselimo v današnji čas – kar triintrideset let smo Slovenci čakali na prevod Lascheve
Kulture narcisizma (1979/2012) ter prav tako dobrih trideset let na prevod Foucaultove Arheologije vednosti (1969/2001) – in vsiljuje se misel, ali res še vedno morajo preteči desetletja, da
nekateri avtorji ali ideje v naših krajih postanejo heimlich?
Dolar (2009) v Spremni besedi k prenovljeni izdaji Psihopatologije vsakdanjega življenja
razmišlja, da smo Slovenci s tako poznim prvim književnim prevodom kakega Freudovega dela
v slovenski jezik zaostali za skoraj vsemi kulturnimi narodi in da je bilo videti, kot da smo prespali eno velikih miselnih revolucij dvajsetega stoletja. Nadalje ugotavlja, da je položaj trideset
let pozneje, ko Psihopatologija vsakdanjega življenja doživlja svoj ponatis, dramatično drugačna, da imamo preveden tako rekoč ves Freudov opus, za nekaj izjem, ki so še ostale, pa da so
izdaje že v pripravi. Spremno besedo Dolar (2009) nadaljuje z ugotovitvijo, da je psihoanaliza
naposled tudi pri nas sprožila krepko intelektualno gibanje, katerega učinki zdaj segajo daleč po
svetu, in zaključi: »[...] Nemara so pozni prišleki najtemeljitejši.«2
Vendar – poskusimo »začeti od začetka«. Dunaj, mesto, povezano s Freudom in razvojem
psihoanalize, je bilo v času Avstro-Ogrske monarhije – vse do leta 1918, ko je ta razpadla – del
naše skupne domovine. Na Dunaju so v času nastajanja in zgodnjega obdobja psihoanalitičnega
gibanja študirali mnogi Slovenci. Alfred Šerko bi naj v letih 1902–1903 kot študent logike in
psihologije celo obiskoval Freudova predavanja. Kot mi je v pogovoru o zgodovini slovenskega
psihoanalitičnega gibanja v mesecu decembru 2012 omenil Matjaž Lunaček, dr. med., psihiater

38

Psihoanaliza pod Slovenci - začetki

in psihoanalitik,3 ki se je z začetki psihoanalize v Sloveniji največ ukvarjal in na to temo objavil
več prispevkov, obstajajo seznami z inskripcijami študentov, ki so obiskovali Freudova predavanja. Morda bi seznami slušateljev Freudovih predavanj odstrli tančico skrivnosti ali celo ovrgli
kakšno splošno sprejeto dejstvo?
Podatki iz različnih virov (dnevniški zapisi avtorjev, eseji in članki v časopisih in revijah,
študije literarnih zgodovinarjev) pričajo o tem, da so posamezniki iz generacije slovenskih literatov, rojenih okrog leta 1900, že dokaj zgodaj brali Freudova dela v izvirnikih. Tako bi se naj
Bartol leta 1924 lotil študija psihoanalize in Freudova dela bral v izvirniku, kar mu je omogočalo
njegovo odlično znanje nemščine (do leta 1918 je namreč obiskoval avstrijski licej – gimnazijo
v Trstu). (Bressan, 1986)
V tem pogledu je ilustrativen tudi seznam knjig iz knjižnice Slavka Gruma iz njegovih novomeških, predvsem pa iz dunajskih let – od 1919 do 1926 – kakor se je v njegovi zapuščini
ohranila do leta 1973. Med deli najdemo Freudova Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, dve deli Alfreda Adlerja: Die Technik der Individualpsychologie in Praxis und Theorie
der Individualpsychologie ter Bleulerjevo Lehrbuch der Psychiatrie. Gruma je zanimala tudi hipnoza, na seznamu tako najdemo Friedländerjevo Die Hypnose in Loewenfeldovo Hypnotismus
und Medizin. Del Grumove knjižnice je bilo tudi Lombrosovo delo Genies und Irrsinn. (Kralj,
1987b: 242)
Na zanimivo opombo Srečka Kosovela naletimo v sedmem zvezku njegovih Dnevnikov (iz
začetka maja 1925): »[…] Revue de Genève Mars (La psychanalyse et l'art) L.Charles Baudoin.«4 (Bressan, 1986)
Na podlagi seznamov esejev, člankov in predavanj Vladimirja Bartola in Slavka Gruma ter
po pregledu člankov in intervjujev, objavljenih v slovenskih revijah in časopisih dvajsetih in
tridesetih let prejšnjega stoletja, bi lahko sklepali, da je bila psihoanaliza v zavesti Slovencev
tistega časa dokaj prisotna. Bartol (1928/1993) v članku Psihoanaliza in sodobni človek, objavljenem v reviji Življenje in svet leta 1928, v zvezi s psihoanalizo med drugim zapiše: »[…] To
je: vsa usta so je polna, povsod se razpravlja o njej.«
Za ilustracijo – januarja 1930 je v peti številki revije Življenje in svet, kjer je objavljeno
Grumovo predavanje Beg iz življenja, objavljen tudi intervju s pisateljem Thomasom Mannom z
naslovom Nov svet se poraja – Psihoanaliza evangelij svobode, v katerem Mann na novinarjevo
vprašanje, ali je psihoanaliza nova znanost ali nova vera, odgovori: »[…] Psihoanaliza je novi
evangelij osvobojenja od prokletstva minulosti. Psihologija osvobaja pogana, zamrlo človekovo
veselje do življenja.« (Viereck, 1930)
Končno pa je k zavesti o prisotnosti psihoanalize med Slovenci prispevala tudi njena (hkratna) obširna predstavitev in uničujoča kritika Alfreda Šerka v delu O psihoanalizi (1934) in še
prej, leta 1930, Šerkov »protifreudovski nastop« na predavanju Slavka Gruma Beg v onstran, o
katerem je poročalo tudi liberalno Jutro.
O psihoanalizi so razpravljali in se proti njej izrekali – pa čeprav niso prebrali še nobene
Freudove knjige – tudi Slovenci, ki so igrali pomembno vlogo v življenju naroda, kar opisuje
Bartol (1939/1993: 111) v eseju Ob smrti Sigmunda Freuda. Ko Bartol predstavlja svojo vlogo
pri seznanjanju slovenske javnosti s psihoanalizo, med drugim zapiše: »[…] Že v Parizu mi je bil
nekdo, ki je imel besedo v našem javnem življenju, dejal, da je škoda, da se prav jaz ukvarjam s
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to malo estetično doktrino [...].5 Povprašan, zakaj mi to nasvetuje, mi je pojasnil, da se mu zde te
»seksualne« zadeve prenizkotne za tenkočutnejšega duhá. Obenem mi je priznal, da ni še prečital
nobene Freudove knjige.« (Bartol, 1939/1993: 111)
Ko se sprašujemo, kdaj in na kakšen način se je psihoanalitična misel pojavila v slovenskem
prostoru, ne moremo mimo Bartolove (1961/1993) omembe nemških originalov Freudovih del
po slovenskih knjižnicah pred II. sv. vojno. Takole piše Bartol v eseju Iz pisateljske delavnice
(1961/1993): »[…] Takrat, pred vojno, so imele vse naše večje knjižnice vsaj po nekaj knjig
Freuda in njegovih učencev. Ljudje so jih precej brali […]. Po vojni so nemški originali Freuda
in drugih psihoanalitikov izginili iz naših javnih knjižnic. Namesto njih smo dobili hrvaške prevode.«
Lunaček (1995) piše, da se je psihoanaliza (najprej kot teoretični korpus) k nam prebijala z
zamudo, ter da se ji je pri nas prvi, in sicer z averzijo, posvetil nevropsihiater Alfred Šerko. Prav
Šerkova odločitev proti psihoanalizi je po Lunačkovem mnenju (Lunaček v Felc, 1996) pripeljala do tega, da med psihoanalitiki prve generacije ni Slovenca. Lunaček (v Felc, 1996) opozori
še na dejstvo, da so rojstne letnice analitikov Carla Gustava Junga, Sandorja Ferenczija in Otta
Ranka blizu rojstnemu datumu Alfreda Šerka.
In če med psihoanalitiki prve generacije žal ni nobenega Slovenca, pa so Slovenci analitike
prve generacije obiskovali kot pacienti. Bohak (2006) tako navaja: »[…] V 70. letih prejšnjega
stoletja mi je pripovedovala priletna Mariborčanka, kako je njen oče slišal za uglednega profesorja Freuda, ki da na Dunaju zdravi 'slabe živce' in druge psihične težave, zlasti ženskega sveta.
In bil je dovolj premožen, da sta s hčerko sedla na vlak in na Dunaju poiskala ordinacijo 'gospoda
profesorja'. Ker je bil profesor preveč zaseden, jo je sprejel njegov sodelavec in jo začel zdraviti
po klasičnem settingu, na kavču. Kaj kmalu ji je začel govoriti, da so njeni 'slabi živci' povezani
z izrinjanjem spolnih in agresivnih impulzov. 'Teh svinjarij mi pa ne bo govoril', si je mislilo krepostno dekle in demonstrativno prekinilo obravnavo. Dobrih petdeset let kasneje sem iz njenih
pripovedi sklepal, da je bila delovna hipoteza učenca gospoda profesorja sicer pravilna, da pa še
ni znal ravnati z odpori, in očitno še ni vedel, kaj pomeni timing v psihoterapiji. Domnevam, da
to ni bil edini primer, ko je iz naših krajev skrbni oče peljal hčerko 's slabimi živci' na še cesarski
Dunaj h g. profesorju.«
2.1 Alfred Šerko
Kdo je bil Alfred Šerko (1879–1938), s katerega »[…] odločitvijo proti psihoanalizi nam je
Slovencem umanjkal človek iz prve generacije psihoanalitikov«? (Lunaček v Felc, 1996)
Kot piše Felc (1996), se je Šerko rodil leta 1879 v Cerknici, v veleposestniški trgovski in
gostilniški družini. Maturiral je leta 1897 v Ljubljani in še isto leto na dunajski univerzi vpisal
filozofijo (predvsem se je posvečal logiki, psihologiji, gnoseologiji ter zgodovini filozofije). Leta
1904 je promoviral z disertacijo Űber den Begriff des Wesens bei Spinoza. V tem času bi naj
tudi poslušal predavanja Krafft-Ebinga in Sigmunda Freuda.6 Leta 1909 je Šerko končal še študij na medicinski fakulteti. Že med študijem ga je v psihiatrično stroko uvajal Erwin Stransky,
poznan po opredelitvi miselno-čustvene ataksije kot enega temeljnih fenomenov shizofrenije
(Felc, 1996).
Po promociji je Šerko odšel v München na psihiatrično kliniko Emila Kraepelina (1856–
1926), enega največjih psihiatrov tistega časa. Znano je, da je bil Kraepelinov odnos do psihoa-

40

Psihoanaliza pod Slovenci - začetki

nalize kritičen in odklonilen. Na Kraepelinovi kliniki se je Šerko ukvarjal predvsem z diferencialno diagnostiko paranoidnih stanj. V različnih psihiatričnih bolnišnicah na Bavarskem je zbral
na stotine (okrog tisoč strani) izčrpnih popisov paranoidnih psihoz. Tako zbrano gradivo je Šerko
predal svojemu profesorju Kraepelinu, hkrati pa leta 1912 objavil razpravo Űber paranoide Erkrankungen, s čimer je izpopolnil sistem psihoz in postavil novo bolezensko enoto parafrenijo.
Znano je, da je Kraepelin dolgo okleval, preden je parafrenijo vključil v svoj sistem. Zapisano
je, da gre za Kraepelinovo parafrenijo, o kateri piše v svojem učbeniku iz leta 1921, kar je, kot
meni Felc (1996), krivično do Šerka. Po nekaj letih bivanja v Münchnu je Šerko odpotoval na
Dunaj in bil kmalu imenovan za kliničnega asistenta pri Wagnerju von Jaureggu (1857–1940),
profesorju psihiatrije in nevrologije na dunajski univerzi in predstojniku univerzitetne bolnišnice
za živčne in duševne bolezni. Wagner von Jauregg je bil Freudov vrstnik in sošolec ter poznejši
rival, ki je imel do psihoanalize izrazito odklonilen odnos. Leta 1914 je Šerko odšel v Trst, nato
pa je že v prvih letih I. svetovne vojne moral na fronto, kar obširno opisuje v svoji avtobiografiji.
Ob prevratu se je prijavil za habilitacijo na dunajski Univerzi, ki pa v tistih letih, kot piše Felc
(1996), Slovencem ni bila več naklonjena. Aktivno je sodeloval tudi pri ustanavljanju slovenske
Univerze. Na Medicinski fakulteti je bil takoj imenovan za rednega profesorja in dekana, dvakrat
pa je bil tudi izvoljen za rektorja Univerze v Ljubljani. (Felc, 1996)
Šerko je znan tudi po opisu svojih eksperimentov s psihedelikom meskalinom. Leta 1913
je izšel njegov članek Im Mescalinrausch, s katerim je, kot piše Valenčič (1995), sprožil širše
zanimanje za meskalin. Njegove ugotovitve so med drugimi navdušile tudi psihiatra in filozofa
Karla Jaspersa (1883–1969), ki jih je v svoji znameniti Allgemeine Psychopatologie citiral na kar
šestih mestih. Šerkov opis meskalinskega opoja so pozneje citirali še mnogi psihiatri, psihologi,
pa tudi antropologi in filozofi ter s tem začeli t. i. psihedelično gibanje. (Valenčič, 1995)
Lunaček (v Felc, 1996) meni, da je pomembno tudi to, da je bil Šerko član druščine ljubljanskih Penatov, ob katerih se je zbirala intelektualna elita tistega časa in na pol javno razpravljala
o vprašanjih, pomembnih za slovenski narod.7
Milčinski (1966) v članku Ob 1. jugoslovanskem psihoterapevtskem seminarju Šerkov odnos
do psihoanalize opiše takole: »[…] Odklanjal je pa psihoanalizo tudi naš odlični nevropsihiater in pedagog prof. doktor Alfred Šerko, katerega vpliv na razvoj naše medicine nam je vsem
znan.« Šerkov ambivalentni odnos do psihoanalize zanimivo osvetljuje še sledeči zapis Milčinskega (v Likar, 1980): »[…] Diplomiral sem leta 1940 [...] Že v tem obdobju sem poznal nekatera Freudova dela, ki so me še posebej privlačevala. Snov mi je približal tudi prof. dr. Alfred
Šerko s svojimi sugestivnimi predavanji in demonstracijami.«
Šerkovo negativno stališče do psihoanalize pa je vsekakor doseglo svoj višek leta 1934, ko
je izšlo njegovo delo O psihoanalizi. V tem delu Šerko psihoanalizo odločno zavrne, vendar pa
obenem poskrbi za njen dokaj korekten pregled. (Lunaček, 1995)
Zanimiv in nadaljnje podrobnejše osvetlitve vreden podatek je, da je omenjeno delo Šerko
napisal šele leta 1934, torej nekako tri desetletja po tistem, ko bi naj poslušal Freudova predavanja. Prav tako se nam poraja vprašanje, zakaj se je Šerko za predstavitev in hkratno kritično
zavrnitev psihoanalize odločil prav v tistem obdobju.
Ustavimo se bežno še ob Šerkovi knjigi O psihoanalizi, izdani leta 1934. V njej Šerko na
nekaj več kot sto straneh psihoanalitično teorijo v osmih poglavjih najprej na kratko pregledno predstavi. Naslovi poglavij so naslednji: Podzavestna duševnost, Spolnost, Narcizmus, Ideal
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jaza, Teorija nagonov, Problem kulture, Problem religije in Sanje. V zadnjem, devetem poglavju, ko Šerko Freudov nauk analizira, pa z njim grobo in v posmehljivem tonu obračuna. Šerko
(1934) tako v zadnjem, devetem poglavju, govori o psihoanalizi kot o »[…] simbolični onaniji«,
»[…] veliki budalosti«, Freudov nauk zanj ni »[…] nič drugega nego produkt njegove s seksualnostjo do nasičenja prepojene fantazije«.
Edini, ki se je takrat drznil upreti mogočni avtoriteti Šerku, je bil antiavtoritarno naravnani
Vladimir Bartol, ki je ob izidu Šerkove knjige za revijo Modra ptica napisal obsežno in ostro
kritiko. Ko se Bartol (1934/1993) ustavlja pri očitni neskladnosti Šerkovih pogledov, ki veje iz
zapisanega v prvih osmih in v devetem, sklepnem poglavju, med drugim zapiše: »[…] Kako je
mogel dvakratni doktor, dr. phil. in dr. med. Šerko, prezreti tako očitno nasprotje v svojih trditvah?« (Bartol, 1934/1993: 114)
Bartol (1934/1993:129) Šerkova izvajanja pospremi s komentarjem, da je »[…] ostal naš
avtor žrtev nekih pod zavestjo delujočih tendenc, ki so preglušile njegovo dvakratno doktorstvo in se proti njegovi volji krepko uveljavile. S tem ni doprinešen samo dokaz za delovanje
podzavestnih psihičnih tendenc, ki jih Šerko [...] tako kategorično zanika, marveč je tudi cela
Šerkova knjiga O psihoanalizi najlepše, čeprav najneprostovoljnejše izpričevalo za pravilnost in
efikasnost Freudovih naukov in njegove metode.«
3 O »dragocenem zavezništvu« psihoanalize in literature
V nadaljevanju prispevka poglejmo (zaradi omejene dolžine seveda samo v kratkem orisu),
kakšno je bilo Freudovo videnje odnosa med psihoanalizo in literaturo in kako so se v 20. in 30.
letih prejšnjega stoletja s psihoanalizo srečevali slovenski literati Slavko Grum (1901–1949),
Vladimir Bartol (1903–1967) in Srečko Kosovel (1904–1926).
Freud (1907/2000) pri obravnavi Jensenove novele Gradiva razmišlja o literatih kot o »dragocenih zaveznikih«. Prav spis z naslovom Blodnja in sanje v Jensenovi noveli Gradiva (Der
Wahn und die Träume in W. Jensens Gradiva) je Freudova prva objavljena analiza kakšnega
književnega dela, če seveda ne štejemo obravnave Kralja Ojdipa in Hamleta v Interpretaciji sanj
(1900/2000). Že pred tem, junija 1898, pa je v pismu Wilhelmu Fliessu napisal kratko analizo
novele C. F. Meyerja Sodnica ( Die Richterin). (Lešnik, 2000)
Freud (1907/ 2001) je menil, da velja pričevanje literatov visoko ceniti, saj, kot pravi, »[…]
po navadi veliko vedo o stvareh, ki so med nebom in zemljo in o katerih nam naša šolska modrost
še ne pusti sanjati.« Assoun (v Lunaček, 2011) domneva, da to hkrati pomeni tudi zavezništvo
med literaturo in psihoanalizo. Lunaček (2011) opozori na znano dejstvo, da si je psihoanaliza
za jedrni kompleks ime sposodila iz znamenite antične drame. Kralj Ojdip je po Assounu (v Lunaček, 2011) tako obenem ključ freudovske teorije in vzor aplikacije psihoanalize na literaturo.
In prav pesniki, pisatelji, dramatiki in filozofi so bili tisti, ki so prvi govorili o nezavednem.
Kot piše Bohak (2011a), lahko med filozofe, ki so Freudu »pripravljali pot«, štejemo tudi Arthurja Schopenhauerja (1788–1860), Sörena Kierkegaarda (1813–1855) in Friedricha Nietzscheja
(1844–1900). Kierkegaard in Nietzsche sta poudarjala subtilna, nezavedna čustva, pri Schopenhauerju pa lahko najdemo podrobna opažanja o povezanosti našega vsakdanjega vedenja z
našim nezavednim. (Bohak, 2011a) Prav tako je Schopenhauer poudarjal primat nezavednega
in seksualnega in pisal o afektih, sanjah in hipnozi. Pri njem zasledimo tudi teme, kot so prisila
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ponavljanja, želja po smrti, biseksualnost, izrinjanje, racionalizacija, sublimacija in determinizem vsega psihičnega dogajanja, zlasti pa »svobodnih« asociacij. (Kriz, 2001 v Bohak 2011a)
In prav vse te teme najdemo ponovno pri Freudu, ki jih je poglobil in uskladil v širši kontekst
svoje psihoanalitične teorije in dveh modelov človeške psihe. (Bohak, 2011a) Goethe, Schiller in
Dostojevski so opisovali vpliv socialnih in psihičnih dejavnikov pri nastanku psihičnih motenj in
bolezni, leta 1869 pa je izšlo delo Eduarda von Hartmanna z naslovom Filozofija nezavednega.
(Kriz, 2001 v Bohak, 2011)
Kot dober poznavalec literature in literarne teorije Freud v spisu Psihopatske osebe na odru
(1905–1906/ 2000: 8) takole razčlenjuje pogoje za užitek po posameznih literarnih zvrsteh: »[…]
Lirika – tako kakor nekoč ples – streže predvsem izživljanju intenzivnih in večplastnih čustev.
Ep naj bi omogočil zlasti občutiti užitek, ki ga doživlja velika junaška osebnost, ko zmaguje.
Drama pa si prizadeva globlje raziskati možnosti, ki jih ponuja afekt, in celo iz pričakovanja
nesreče oblikovati užitek, zato, prav narobe, prikazuje, kako je junak v boju poražen, s čimer
ustvari nekakšno mazohistično zadovoljstvo.«
Vemo, da je bil Freud tudi sam odličen pisec in leta 1930 (torej le nekaj let, preden so nacisti maja 1933 med drugimi knjigami sežigali tudi Freudova dela, kar je pospremil s srhljivo
preroškimi besedami, da ni več daleč čas, ko bodo goreli tudi ljudje) tudi prejemnik prestižne
Goethejeve nagrade za literaturo.
Ko Lunaček (2011) razmišlja o psihoanalizi in njeni aplikaciji na literaturo, med drugim zapiše, da se je zavezništvo med literaturo in psihoanalizo na svoj način pokazalo tudi pri nas. Pri
tem misli na Slavka Gruma in njegovo pisanje, pri katerem je upošteval temeljne psihoanalitične
aksiome, ter na Vladimirja Bartola, ki je napisal roman, v katerem je glavni junak psihoanalitik.8
(Lunaček, 2011) Tudi Bressan (1986) razmišlja o prisotnosti psihoanalize, ki se po njegovem ne
kaže samo v delu pisatelja Vladimirja Bartola, ampak tudi splošneje med mladim slovenskim
razumništvom v dvajsetih letih prejšnjega stoletja.
Lunaček (2011) svoje razmišljanje nadaljuje z ugotovitvijo, da čeprav plodno, zavezništvo
med literaturo in psihoanalizo pri nas vendarle ni uspelo utrditi psihoanalize na področju, od
koder ta izhaja, torej v klinični praksi. Ugotavlja, da ne le, da Bartol in Grum nista posebej znana kot proučevalca psihoanalize in aplikativna analitika, ampak da sta celo, tam kjer se najbolj
dotikata psihoanalize, tudi najbolj pozabljena. »[…] Ponuja se primerjava z otroško amnezijo,
ko prva leta, tako pomembna za poznejše življenje, skoraj povsem utonejo v pozabo, in skope
segmente pripelje v zavest šele analiza.« (Lunaček, 2011)
3.1 Vladimir Bartol – pisatelj in prvi slovenski »klinik«
Psihoanalizi se je med obema vojnama najintenzivneje in najvztrajneje posvečal Vladimir
Bartol (1903–1967). (Lunaček, 1995) Bartol je do leta 1918 živel v Trstu, leta 1921 pa je na
ljubljanski univerzi začel študirati biologijo, filozofijo in geografijo. S teorijo Sigmunda Freuda se je po lastnih besedah seznanil leta 1924. Bartol kot prvo Freudovo delo, ki ga je prebral,
navaja Psihopatologijo vsakdanjega življenja, še bolj pa bi ga naj pritegnila Interpretacija sanj.
V članku Ob smrti Sigmunda Freuda omenja, da je takoj po tem, ko je knjigo prebral, začel s
samoanalizo sanj. (Bartol, 1939/1993)
Članki o magiji in iluzionizmu s konca dvajsetih let in roman Čudež na vasi po Bajtovem
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(1991) mnenju kažejo na to, da je Bartola že od samega začetka zanimala predvsem samopotrditev ega z obvladovanjem sočloveka. Bressan (1985) pa razmišlja, da pri Bartolu psihoanaliza že
od vsega začetka dobi »[…] konotacijo védenja, ki je usmerjeno k natančnemu razumevanju človeške stvarnosti v funkciji problemov medosebne moči; gre za orodje njegove osebne volje do
moči ali – če nam je tako ljubše – za probleme potrditve Jaza in njegovo premoč nad Drugim.«
Bartol, ki se je s psihoanalitično teorijo seznanil v letu 1924, je o njej kmalu začel pisati
članke v različnih revijah, na beograjskem radiju pa je v letih 1928–30 imel serijo predavanj o
psihoanalizi. Skupne teme predavanj so bile hipnotizem, spiritizem in okultizem, prav takšen
pa je tudi naslov enega izmed neobjavljenih člankov (Hipnotizem, spiritizem, okultizem). Kot
literarno transformacijo tega Bartolovega zgodnjega interesa Bajt (1991) omenja nedokončano
dramo o Mesmerju in roman Čudež na vasi. Poleg zgoraj omenjenih psihičnih fenomenov Bartol v njih obravnava tudi sanje in psihoanalizo ter njen odnos do različnih področij človekove
ustvarjalnosti. (Bajt, 1991)
Bartol je objavljal predvsem v medvojni reviji za kulturo Modra ptica, v tržaških Razgledih
in Primorskem dnevniku. Ukvarjal se je tudi s psihozgodovino in aplikacijo psihoanalize na literaturo. O tem pričajo njegovi eseji, ki jih je v 30. letih prejšnjega stoletja objavljal v Modri ptici,
v njih pa je psihoanalizo apliciral na različne literarne umetnine (npr. na Goethejevo dramsko
pesnitev Faust) in med drugimi biografiral Goetheja in Fausta. (Bajt, 1993)
Bajt (1991) navaja seznam Bartolovih esejev, povezanih s psihoanalizo: Psihoanaliza in sodobni človek (1928), Razlaga sanj (1928), Psihoanaliza motenj vsakdanjega življenja (1929),
Psihoanaliza in vzgoja (1929), Spiritizem na Notranjskem (1929), Nekaj o hipnotizmu in psihoanalizi (1930), Izdajalske sanje (1930), O psihoanalizi: Spisal dr. Alfred Šerko (1933–34), Ob
smrti Sigmunda Freuda (1938–39), Hipnotizem, spiritizem, okultizem (v rokopisu) in Psihoanaliza in umetnost (v rokopisu).
Bartol pa se ni ustavil samo pri predavanjih, člankih in radijskih oddajah, bil je tudi prvi
slovenski »klinik«, kot ga imenuje Lunaček (1995). Da se je psihoanalize lotil tudi praktično,
je razvidno tako iz zapisov njegovih psihoanalitičnih seans kot iz opisa primera, ki ga je reševal
leta 1925, ko je z veliko naglico »razrešil« primer dekleta, ki je v vasi blizu Vrhnike imelo stike
s potujočim hipnotizerjem. O tem primeru Bartol poroča v članku Spiritizem na Notranjskem
(1929/1993e). Dekla Malči naj bi namreč po tem, ko jo je hipnotiziral potujoči hipnotizer, začela
občasno padati v neke vrste somnambulno stanje. (Bartol, 1993e) Bartol navaja, da je opravil
»[…] podrobno analizo dekletove notranjosti« in se poslužil »[…] rahle sugestije«.
Zelo povedno za Bartolovo razumevanje psihoanalize je to, kar zapiše v zaključnem delu
eseja, ko uporabo sugestije opiše kot zvijačo in v opravičilo svojega ravnanja navede, da je »[…]
imel pred sabo le dve možnosti: ali se dolgo ukvarjati z dekletom (najmanj teden dni) in ji polagoma priti z analizo do živega ali pa ji z nasilnim udarcem izvabiti priznanje.« (Bartol, 1993e)
Ker se je ravno pripravljal na doktorski izpit, je pač »[…] moral iskati krajšo pot, čeprav na videz
manj moralno. Toda, ali se ne poslužuje istih sredstev tudi preiskovalni sodnik?« (Bartol, 1993e)
Lunaček (1995) piše, da je Bartolova naglica tako kot pri predstavitvi psihoanalitične teorije
vidna tudi pri njeni aplikaciji, saj je Bartol s kliničnim delom začel le kratek čas po seznanitvi
s psihoanalizo in opravljeni kratki samoanalizi. Lunaček (1995), ki je proučil del Bartolovih
zapiskov o psihoanalitičnih seansah (posodila mu jih je Bartolova vdova), jih opiše takole: »[…]
Od kod so se rekrutirali Bartolovi klienti, koliko jih je bilo, kako dolgo se je z njimi ukvarjal
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in s kakšnim uspehom, zakaj je opustil svoje klinično delo, zakaj se ni povezal z drugimi, v
praksi dejavnimi analitiki, tega si iz meni dostopnega gradiva nisem mogel pojasniti. Vendarle
pa je možno odgovoriti na nekaj važnih vprašanj. [...] Razvidno je nadalje, da so Bartola tudi
pri kliničnem delu najbolj zanimale sanje in da je dal predvsem glede tega navodila pacientom.
Vendar je tudi iz tega pičlega materiala mogoče sklepati, da je Bartol svoje klinično delo zastavil
shematično in togo in da je posnemal zelo zgodnje obdobje psihoanalitičnega zdravljenja, ki še
ni upoštevalo pomena tako imenovanega prenosa, ki je v času Bartolove prakse postal že bistven
sestavni del psihoanalitičnega zdravljenja. Bartolova seansa sestoji iz povedanih sanj, asociacij
nanje ter analitikove interpretacije.« (Lunaček, 1995)
Vladimir Bartol pa je bil tudi edini, ki se je postavil po robu Alfredu Šerku in je ob izidu
njegove knjige O psihoanalizi (1934) napisal članek z naslovom O psihoanalizi: Spisal dr. Alfred
Šerko (1934/1993c), v katerem podaja njeno obsežno in ostro kritiko. Da se je Bartol postavil
po robu veliki avtoriteti tistega časa, je po Lunačkovem (1995) mnenju pripisati prav Bartolovi
antiavtoritarni naravnanosti. Lunaček (1995) še dodaja, da prav od tod morda izhaja Bartolov
interes za psihoanalizo kot novo vedenje, ki je v bistvu antiavtoritarno. Vendar lahko opazimo,
da je Bartol z novim znanjem sam poskušal postati avtoriteta in je stavil na karto moči. (Lunaček,
1995)
Lunaček (1995) meni, da je škoda, da je Bartol psihoanalizo posredoval le v poljudnih člankih, ki so ostali brez izrazitega odmeva in Bartola tako ne moremo imenovati »očeta« psihoanalize v Sloveniji. Vladimir Bartol je ob populariziranju psihoanalize nedvomno prispeval tudi
k njeni vulgarizaciji, saj si ob vsej naglici in neučakanosti kaj več kot le delnega vpogleda v
zahtevno psihoanalitično teorijo ni mogel pridobiti. (Lunaček, 1995)
Ustavimo se še ob Bartolovem romanu Čudež na vasi (1940/1984), kjer je glavni junak romana psihoanalitik Gorazd Kraševec. Bressan (1986) govori o romanu Čudež na vasi kot o romanu
z »narcistično apoteozo« Gorazda Kraševca, ki je bil prvi v vrsti mnogih alter egov, ki jih je
Bartol razsejal v svojih naslednjih delih.
Kot omenja Bartol, mu je bila pobuda za pisanje romana Čudež na vasi novica, objavljena
v Jutru leta 1925, ki je govorila o nekem hipnotizerju, ki naj bi v Blatni Brezovici pri Vrhniki
hipnotiziral deklo, da je potem za nekaj dni zaspala. Vendar pa Bartol ni ostal pri tem, da bi na
osnovi članka »le« napisal roman, ampak je še sam aktivno posegel v »slučaj Blatna Brezovica.«
(Hergold, 1995) Kot navaja Hergoldova (1995), se je Bartol seznanil s skupino študentov iz Blatne Brezovice in od njih dobil vse potrebne informacije. »Slučaj« je proučil in se napotil v vas
z namenom, da bi svoje znanje psihoanalize preizkusil še v praksi. V svojih zapiskih podrobno
opisuje, kako je v nekaj dneh »popsihoanaliziral« ne le deklo, temveč še več drugih vaščanov z
lažjimi ali težjimi psihičnimi motnjami. (Hergold, 1995)
Bressan (1986) navaja, da je »[…] nagnjenje do ukvarjanja z magijo, iluzionizmom, okultizmom in nasploh z vsake vrste heterodoksnimi fenomeni podzavesti« Bartola pozneje pripeljalo
do zanimanja za Jungovo analitično psihologijo.
3.2 Slavko Grum in njegov psihoanalitični manifest Magični krog pobegov iz zavesti
Na tem mestu se ne bomo posvetili temam, kot so Grumovo otroštvo in izkušnja spolne zlorabe, ki jo opiše v črtici Lastni portret (Grum, 1930), odnos do avtoritet (predvsem do Alfreda
Šerka), odnos do žensk (pri čemer mislimo predvsem na razmerje z usodno žensko Grumovega
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življenja Jožo Debelakovo in njegovo ljubeznijo iz zadnjih let življenja Zinko Brglez) ali Grumova svojevrstna »umolknitev« kmalu po letu 1930. Tudi se ne bomo posvetili njegovemu najbolj znanemu delu, drami Dogodek v mestu Gogi, o kateri je Grum (1929/1976a: 426) za intervju
z naslovom Človeštvo oropano iluzij in božanstva povedal: »[…] V moji drami je odrešujoči
princip nadomestitev božanstva s psihoanalitičnim sproščenjem. Ljudi sem pokazal kot lutke
podzavestnih sil, katerih se rešijo z izživetjem, kakor se nevrotik ozdravi z izpovedjo zdravniku
[…] Tema drame je frigiditeta žene. Neka ženska je postala frigidna zaradi dogodka v zgodnji
mladosti«. Besedo zdravnik lahko tukaj – skladno z uveljavljenim načinom izražanja in razmerami tistega časa – razumemo kot sinonim za psihoanalitika.
V prispevku se bomo posvetili t. i. Grumovemu osebnemu psihoanalitičnemu manifestu Magični krog pobegov iz zavesti, ki ga je predstavil leta 1930 na predavanju z naslovom Beg v
onstran v ljubljanskem kinu Matica.
Grum je svoj pogled na psihoanalizo prvič podal v članku Seksualna vzgoja mladine (Grum,
1928/1976b), čeprav se, kot piše Kralj (1976b), vpliv psihoanalize v Grumovem delu kaže že
prej, npr. v enodejanki Upornik iz leta 1927. Še pred natisom omenjenega članka je imel Grum
marca 1928 v kinu Matica v Ljubljani predavanji z enakim naslovom. V dnevnik predavanj si je
zapisal, da je bila dvorana obakrat nabito polna, o poslušalcih pa je dodal naslednje: »[…] Publika je bila najrazličnejša, poleg delavcev meščani, pedagogi, celo redovnice. Ko sem odhajal iz
podija, me je prijel neki delavec za roko in jo poljubil.« (Kralj, 1976b)
Na osnovi objave članka Samomor, ki ga je Grum pričel snovati že leta 1925 in je bil objavljen v Zdravniškem vestniku januarja 1929, si je Grum pripravil rokopis predavanja z naslovom
Beg v onstran. Predavanje je imel leto dni pozneje v ljubljanski Kazini, še istega meseca pa je
predavanju sledila objava v Življenju in svetu, tokrat z naslovom Beg iz življenja. (Kralj, 1976b)
Odmevno predavanje z naslovom Beg v onstran je imel Grum 14. januarja 1930. Alfred Šerko, ki je bil v tem času rektor ljubljanske univerze – med Grumovim trimesečnim službovanjem
v Bolnišnici za duševne bolezni na Kodeljevem v Ljubljani leta 1928 pa tudi Grumov predstojnik – je imel po predavanju »protifreudovski nastop«, kot je z ironijo poročal liberalni časnik
Jutro. Grum sam pa je o Šerkovi intervenciji v dnevnik zapisal: »Po predavanju se je oglasil k
besedi prof. dr. Šerko in z brutalnimi besedami pobijal moja izvajanja. Publika mu je deloma pritrjevala, deloma je postajala nemirna ter jela protestirati. H koncu se je vse več ali manj smejalo.
Po svojem nastopu je prišel Šerko k meni ter me vprašal, če mu kaj zamerim. Nato me je poiskal
v kavarni ter debatiral z mano o izvajanem.« (Kralj, 1976b)
Predavanje Beg v onstran je Grum zaključil z besedami: »[…] Gospoda! V starih grških
svetiščih je blestel napis: Gnothi seauto, spoznavaj samega sebe! – po modernih lokalih pa lahko
samo čitate: Spucke nicht auf den Boden! Želim vam lahko noč in lep pobeg v onstran!« (Grum,
1930/1976b)
Grum je imel po predavanju Beg v onstran še več kot dvesto predavanj, vendar nikoli več ni
predaval v Ljubljani, temveč le še v Zagorju in okolici. Kot piše Kralj (1976a), je Grum bivanje
v Zagorju občutil kot izgnanstvo. Obstaja še ena pomembna razlika med predavanjem Beg v onstran in tistimi, ki so mu sledila: z njimi ni več predstavljal svojih psihoanalitičnih idej, temveč
je na ravni »ljudske prosvete« poučeval ljudi o zdravstveni preventivi in mentalni higieni. (Kralj,
1976a)
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Predavanju Beg v onstran januarja 1930, ki se je ohranilo v rokopisu, je še isti mesec sledila
njegova objava s spremenjenim naslovom Beg iz življenja. (Kralj, 1976b) Razlika med ohranjenim rokopisom predavanja in njegovo objavo je ravno v delih, ki se dotikajo psihoanalize. Kralj
(1976b) tako piše, da rokopis predavanja poleg že znanega gradiva obsega še dva pomembna
sklopa, in sicer razmišljanje o narkomaniji ter razmišljanje o človekovih »podzavestnih obrambnih mehanizmih«, ki mu omogočajo, da pobega iz »neznosne realnosti«, kot se izrazi Grum v
dnevniku predavanj.
V prvem izpuščenem sklopu Grum iz lastne izkušnje govori o narkomaniji, vendar tega dejstva ne izpostavlja, lahko bi celo dejali, da ga skuša prikriti. Med drugim Grum razpravlja o
medsebojni povezanosti homoseksualnosti in narkomanije in poroča, da je »[…] pretežna večina
kokainistov homoseksualna.« (Grum, 1976b)
Drugi izpuščeni sklop je psihoanalitični del predavanja, tako rekoč Grumov psihoanalitični
manifest, kakor ga je Grum predstavil v intervjuju z naslovom Človeštvo oropano iluzij in božanstva, objavljenem v Slovenskem narodu maja 1929. (Kralj, 1976b)
Seveda se nam postavlja vprašanje, zakaj je Grum izpustil omenjena sklopa in tako pravzaprav zgolj ponovil objavo iz Zdravniškega vestnika iz januarja 1929. Nova spoznanja in poglede
je v letu, ki je preteklo do izida članka Beg iz življenja v januarju 1930, namreč deloma že predstavil v omenjenem intervjuju Človeštvo oropano iluzij in božanstva, v celoti pa na predavanju
Beg v onstran, ki ga je imel 14. januarja 1930. (Kralj, 1976b) Domnevamo lahko, da je med
drugimi dejavniki na to morda vplivala tudi reakcija Alfreda Šerka, ki je, kot je zapisal Grum
(1930/1976b), po predavanju z brutalnimi besedami pobijal njegova izvajanja.
Od drugega izpuščenega sklopa predavanja je tako v objavljenem članku Beg iz življenja
(1930) ostala samo še skica pobegov iz zavesti, ki ilustrira Grumov psihoanalitični manifest Magični krog pobegov iz zavesti. Žal pa je na ta način skica pobegov iz zavesti obvisela v praznem,
saj, kot piše Kralj (1976b), ilustrira nekaj, kar ni objavljeno.

Grumov Magični krog pobegov iz zavesti (objavljen v reviji Življenje in svet januarja 1930)
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Grum (1976b) podaja razlago Magičnega kroga pobegov iz zavesti. Magični krog oklepa
substanco realnega življenja, znotraj tega je manjši krog, zavestna istinitost, ki sprejema žarke ali
duhovno energijo od zunaj in daleč zgoraj, s skrajnega konca onstranstva, iz izžarevališča zavesti
(po Maeterlincku vesoljne duše). Ko realno življenje postane neznosno, bo zavestna istinitost
(jaz, duša) presekala njegov obroč v eni od petih obodnih točk. Te točke so sanje (privid – budno
sanjarjenje, umetnost, religija), omama (alkohol, droga), bolezen, smrt (samomor) in spanje.
Zavestna istinitost bo presekala obroč in se vrnila k svojemu izvoru v onostranstvo, v onstran.
(Kralj, 1976b)
Kot onstran Grum (1976b) pojmuje vse, kar ni normalna zavestna dejavnost, to je svet fantazije, podzavesti, omame, niča in smrti. Kot vidimo, je umetniško ustvarjanje v Grumovi shemi
popolnoma izenačeno z drugimi možnostmi pobegov iz zavesti, med katerimi je samomor pojmovan kot »[…] najradikalnejši beg v nezavest, v nič«, umetnik pa kot »[…] polubrat psihopata.« (Grum, 1976b)
Članek Beg iz življenja (1930/1976b) začenja Grum z ugotovitvijo o strahotnem porastu samomorov – pobegov iz življenja, ob katerem lahko zaslutimo vlogo spoznanja, življenjskega
razočaranja. Grum izrazi mnenje, da bo morala »[…] psihoanaliza nujno iskati nov etični red
brez spolnih in drugih iluzij, ki še izpolnjujejo življenje sodobnega, na sanjah osirotelega človeka.« (Grum, 1930/1976b)
Kot piše (Kralj, 1976a ), se ob Grumovem odprtem grobu nihče več ni spomnil na njegovo
pisateljevanje. V dnevnem časopisju sta izšla članka, ki sta Grumovo literaturo sicer omenila,
vendar ne prijazno – novi čas ji namreč ni bil naklonjen.
Videti je bilo, kot da bo Slavko Grum med tistimi, ki jih ima raje kot boginja spomina Mnemosine njena sestra Lesmosine, ki vlada pozabi. Vendar je Grumovo literaturo leta 1957 iz pozabe obudila izdaja dela Goga: proza in drame (Grum, 1957), sledile so (med drugim) izdaje
Zbranih del v dveh knjigah (1976), več knjižnih izdaj in gledaliških uprizoritev Dogodka v mestu
Gogi in Pisma Joži (2001), iz katerih lahko Gruma morda najbolje spoznamo. Gruma nam približata tudi izvrstni roman Milana Dekleve Zmagoslavje podgan (2005) in dokumentarno-igrani
film Televizije Slovenija Tujec v mestu (2008).
3.3 Omembe psihoanalize pri Srečku Kosovelu
Pri Srečku Kosovelu se bomo zardi omejene dolžine članka omejili zgolj na omembe psihoanalize v njegovih delih. Kot piše Bressan (1986), pri Kosovelu prvi namig na psihoanalizo
srečamo v črtici Pastirčki, kjer se beseda psihoanaliza pojavi dvakrat.9 Prvikrat v intelektualno
pomenljivem kontekstu okolja (ljubljanska kavarna blizu univerze), gre pa za naslednje besedilo: »[…] Časopisi, revije: psihoanaliza, obletnica Leninove smrti, aretacije.« Kot meni Bressan
(1986), je iz tega mogoče sklepati, da je bila psihoanaliza na začetku leta 1925 pogosta tema
pogovorov med visokošolci. Iz namiga na obletnico Leninove smrti (Lenin je umrl januarja
1924) in pa iz vzporednega razvoja v »freudovski smeri« pri Grumu in Bartolu, o čemer pričajo
njuna dela, lahko sklepamo, da je navzočnost psihoanalize v Sloveniji postala očitnejša prav med
letoma 1924 in 1925. (Bressan, 1986)
Drugič pa se pojem psihoanaliza v Kosovelovi črtici Pastirčki pojavlja v diskurzivnem in
obenem konkretnejšem kontekstu: »[…] Dva prijatelja govorita o psihoanalizi.« (Bressan, 1986)
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Kosovelovega zanimanja za psihoanalizo pa ne zasledimo samo v črtici Pastirčki. Bressan
(1986) tako navaja tudi opombo iz sedmega zvezka Kosovelovih Dnevnikov (iz začetka maja
1925): »Revue de Genève Mars (La psychanalyse et l'art) L.Charles Baudoin«.10
Na še dva namiga na psihoanalizo naletimo v sedemnajstem zvezku Kosovelovih Dnevnikov
iz leta 1926, kjer ni več omembe Lenina, se pa ponovi motiv kavarne. (Bressan, 1986)
Bressan (1986) se ustavi še pri odnosu Kosovela z Grumom in Bartolom. Omenja, da je bil
Grum, ki ga ima za enega največjih in najbolj prezrtih evropskih umetnikov »psihoanalitične
usmeritve«, poleti 1921 zapisan na seznamu možnih sodelavcev Kosovelovega Almanaha. Meni
tudi, da je Kosovel kot pogost obiskovalec gledališč gotovo videl prva Grumova dela, ki se je
v Trudnih zastorih leta 1924 »[…] gibal v perverznem ozračju vizije bivanja, ki jo je že očitno
zaznamoval freudovski pečat.« (Bressan, 1986)
V zvezi z odnosom Kosovela in Bartola pa Bressan (1986) opozori na nenavadno dejstvo,
da se Bartolovo ime ne pojavi prav nikoli, ne v seznamu za Almanah, niti ne v kateremkoli od
Kosovelovih spisov, vključno s korespondenco in osebnimi zapiski. Lahko rečemo, da je to najmanj nenavadno, če vemo, da sta oba (Bartol od leta 1921 in Kosovel od leta 1922) obiskovala
Filozofsko fakulteto v Ljubljani, čeprav na različnih študijskih smereh. To nam po Bressanovem
(1985) mnenju dodatno ilustrira Bartolovo osamljenost celo med vrstniki, ki so tako kot on prihajali z druge strani meje. Kosovel je po Bressanovem (1986) mnenju moral poznati Bartola, če
ne zaradi drugega, zaradi »slovitega neuspeha« uprizoritve Bartolove drame Lopez. Uprizoritev,
ki je v kulturnih krogih takratne Ljubljane močno odmevala, je namreč, kot poroča sam Bartol,
vzbudila takšne proteste, da so jo umaknili s sporeda.
Opazimo lahko, da je v drugi polovici 30. let prejšnjega stoletja zanimanje za psihoanalizo
(vsaj na videz) počasi ugašalo in psihoanalitski krog se na Slovenskem takrat še ni oblikoval.
V slovenskem prostoru tako opažamo specifičen odnos do psihoanalize v njenem zgodnjem
obdobju do leta 1918, ko smo bili še del Avstro-Ogrske, kot tudi pozneje med obema vojnama.
Za primerjavo – psihoanaliza v Sovjetski zvezi je bila sprejemljiva in se je širila od Oktobrske
revolucije pa vse do leta 1935.
Ob tem se porajajo mnoga vprašanja, med drugimi tudi, kaj vse je prispevalo k odklonilnemu
odnosu Alfreda Šerka do psihoanalize. Domnevamo lahko, da so poleg sledenja duhu časa in
svojevrstni determiniranosti njegovega pogleda na svet s Spinozovo filozofijo svoje prispevale
tudi njegove osebnostne značilnosti. Delni odgovor pa nam mož, ki je tako pomembno zaznamoval zgodovino slovenskega psihoanalitičnega gibanja, v svoji avtobiografiji ponuja tudi sam, ko
med drugim zapiše: »[…] V svojem življenju nisem našel, kar sem mislil, da bom. Spekulativnega intelekta sem ostal kot filozof načelni skeptik; brez prave možnosti posvetiti se trajno klinični
nevrologiji in psihiatriji sem izgubil pravi cilj svojega življenja. Zdi se mi, da bi bilo bolje, ko bi
se bil docela posvetil filozofiji, za katero imam še največ smisla.« (Šerko v Felc, 1996)
Prav tako bo v nadaljnjih raziskavah zanimivo osvetliti razvoj psihoanalize »pod Slovenci«
po II. svetovni vojni, ki je bil v primerjavi z drugimi republikami bivše skupne domovine Jugoslavije prav tako dokaj specifičen.
Kot piše Možina (2011), je »faza zamujenih priložnosti« trajala vse do šestdesetih let. Takrat
sta psihiatra Lev Milčinski (1916–2001) in Miloš Kobal uspela pripraviti okoliščine, v katerih
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se je psihoterapija v Sloveniji lahko razvila. (Praper v Možina, 2011: 17) Kot rojstvo slovenske
psihoterapije pa pojmujemo začetek psihoanalitičnega izobraževanja iz neoanalitskega pristopa
Schultz-Henckeja, ki ga povezujemo z Leopoldom Bregantom (1926–1986). (Možina, 2011: 12)
Opombe
To je bilo Freudovo delo Zur Psychopathologie des Alltagslebens: Über Versprechen, Vergessen, Vergreifen, Aberglaube und Irrtum

1

(1901) v prevodu Rape Šuklje. Slovenski prevod iz leta 1975 ima naslov K psihopatologiji vsakdanjega življenja: o pozabljanju, spodrsljajih v besedi in ravnanju, zmotah in praznoverju. Spremno besedo z naslovom Freud je spregovoril po slovensko je prispeval Lev
Milčinski.
Gre za Spremno besedo k prvemu ponatisu oz. prenovljeni izdaji dela Zur Psychopathologie des Alltagslebens: Über Versprechen, Ver-

2

gessen, Vergreifen, Aberglaube und Irrtum. Knjiga je v prevodu Rape Šuklje izšla leta 2009 pod naslovom Psihopatologija vsakdanjega
življenja: o pozabljanju, spodrsljajih v besedi in ravnanju, zmotah in praznoverju.
Gospodu Matjažu Lunačku se ob tej priložnosti za pogovor najlepše zahvaljujem.

3
4

Charles Baudoin (1893–1963), je bil francosko-švicarski psihoanalitik, na katerega so vplivale tako Freudova kot tudi Jungova in Adler-

jeva teorija. V zgodnjih delih se je Baudoin ukvarjal s sugestijo in hipnozo, pozneje pa se je posvetil predvsem odnosu med psihoanalizo
in umetnostjo, vzgojo ter znanostjo.
Bartol je v letih 1926/ 27 poslušal predavanja na pariški Sorbonni, kar mu je omogočila francoska štipendija, ki jo je prejel po končanem

5

študiju na ljubljanski univerzi.
Avstrijsko-nemški psihiater Krafft Ebing (1840–1902), ki je morda najbolj znan kot avtor Psychopathie Sexualis (1886), je bil pred-

6

sedujoči na konferenci dunajskega Združenja za psihiatrijo in nevrologijo (Wiener Verein für Psychiatrie und Neurologie), na kateri je
Freud v aprilu leta 1896 predstavil svoje poglede na etiologijo histerije. Krafft-Ebing jih je označil kot »znanstveno pravljico« (nem.
wissenschaftlisches Märchen), kot je Freud v pismu 26. aprila 1896 poročal prijatelju Wilhelmu Fliessu. Zanimivo je, da je Freud nekaj
mesecev prej, na novoletni dan leta 1896, Fliessu poslal osnutek eseja, v katerem obravnava isto temo, esej pa je podnaslovil Božična
pravljica (nem. Weihnachtsmärchen).
Prav Šerko bi naj bil pobudnik in ustanovitelj Penatov – druščine slovenskih literatov, umetnikov in intelektualcev, med katere so spadali

7

Jože Plečnik, Franc Stele, Ciril Kosmač, Oton Župančič, Pavel Golia, Maksim Gaspari, Juš Kozak, Lily Novy, Igo Gruden in mnogi drugi
umetniki in intelektualci tistega časa. Penati so se med obema vojnama sestajali v nekoč znameniti ljubljanski gostilni Pri kolovratu in
razpravljali o literaturi, filozofiji, politiki …
Gre za Grumovo dramo Dogodek v mestu Gogi – pisati jo je začel med trimesečnim delom v Bolnišnici za duševne bolezni na Kodelje-

8

vem in jo končal februarja 1929 – in za Bartolov roman Čudež na vasi, dokončan že leta 1940, za katerega pa ni našel založnika in je bil
tako prvič izdan šele leta 1984.
Glej Kosovel, S. (1974). Zbrano delo, Druga knjiga, Ljubljana: Državna založba Slovenije, str. 338–339.

9

Glej Kosovel, S. (1977). Zbrano delo, Tretja knjiga (Prvi del), Dnevnik VII, Ljubljana: Državna založba Slovenije, str. 658.

10
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Raziskave družinskih dejavnikov pri
nastanku in ohranjanju socialne fobije
Studies about family factors that contribute to the
development and existence of social phobia
Povzetek

O

sebe s socialno fobijo doživljajo nenehen in neracionalen strah pred socialnimi položaji, v katerih bi
jih drugi ljudje lahko ocenjevali ali obsojali, in menijo, da bodo v prisotnosti drugih doživeli ponižanje
ali se na neki način osramotili. Ti posamezniki čutijo strah pred tem, da bi ljudje opazili njihovo nemoč,
fizične napake in strah, kar bi jih še dodatno izpostavilo in osramotilo. Ker socialna fobija spada med najpogostejše duševne motnje, je bilo izvedeno veliko raziskav, katerih raziskovanje dejavnikov je široko in
zajema več vidikov – od področja nevrologije do sociologije. Toda kljub obsežnemu raziskovanju še ni bilo
določenih natančnih vzrokov za nastanek motnje.
Vse več pa študij poroča, da imajo pri nastanku motnje veliko vlogo dejavniki okolja skupaj z genetskimi
dejavniki. Vse več je tudi dokazov glede pomena družinskih dejavnikov in družinske agregacije pri razvoju
socialne fobije, na kar se članek tudi osredotoča. V prvem delu članek podaja ključne podatke o socialni
fobiji, v nadaljevanju pa so navedene študije in teorije družinskih dejavnikov pri socialni fobiji.

Ključne besede

socialna fobija, družinski dejavniki
Abstract

P

eople with social phobia experience constant and irrational fear of social situations in which other people could judge, condemn them, and when they think that in the presence of others they will experience
humiliation or shame in some way. These individuals feel the fear that people would see their helplessness,
fear and physical errors, which would further expose and embarrass them. Because the disorder is one of
the most common ones, much research has been carried out, where the exploration of the causes is broad
and covers many aspects - from the field of neuroscience to sociology. However, despite extensive research
precise causes of the disorder have not yet been set.
A growing number of studies reports that environmental factors together with genetic factors play a major
role in the occurrence of disorders, and there is also increasing evidence of the importance of family factors
and family aggregation in the development of social phobia.
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Socialna fobija
Socialna fobija (poznana tudi pod imeni socialna tesnobna motnja, socialna anksiozna motnja) je v Diagnostičnem in statističnem priročniku za mentalne motnje (DSM-IV) opisana kot
izrazit in vztrajen strah pred eno ali več socialnimi situacijami, ki zahtevajo javno nastopanje,
v katerih je oseba izpostavljena neznanim ljudem ali njihovi pozornosti (American Psychiatric
Association, 2000). Različne oblike socialne tesnobe se razlikujejo glede na to, kako močno
motnja vpliva na posameznikovo življenje. Pri negeneralizirani obliki je območje strahov ožje
oz. so strahovi prisotni v določenih položajih (npr. izogibanje javnemu nastopanju – prisotna sta
močen strah in tesnoba). Generalizirana oblika motnje posameznika ovira na različnih socialnih
področjih in strahovi vključujejo večino socialnih situacij (npr. sestanek v službi, obisk predstave, nakupovalnega centra, zabave …). Ta oblika je tudi najpogosteje in najbolj preučevana.
Tretja oblika, osebnostna motnja izogibanja, ki se navadno začne že v otroštvu ali mladosti in
vključuje primere socialne zavrtosti, občutja neadekvatnosti in povečano občutljivost na kritiko,
se kvalitativno ne razlikuje od generaliziranega tipa socialne fobije, razlikuje pa se v resnosti,
pri čemer je osebnostna motnja izogibanja hujši izraz teh motenj (Heimberg, Holt, Schneier in
Spitzer, 1993).
V raziskavi (Stein in Kean, 2000: 1606) so udeleženci s socialno fobijo opisali svoje delovanje, kot da delujejo v območju »nizkega delovanja« (angl. low functioning) ter da so nezadovoljni na več področjih v življenju. Ta vrsta tesnobnosti je lahko za posameznike zelo boleča, saj so
zaradi strahu pred mnenjem drugih omejeni na vseh področjih vsakdanjega življenja in doživljajo široko paleto posledic, ki segajo od opustitve izobraževanja, doživljanje »invalidnosti« v eni
ali več pomembnejših življenjskih dejavnosti kot npr. pri nastopanju v javnosti, spoznavanju in
pogovoru s tujci, prehranjevanju na javnem mestu, pogovoru z nadrejenimi, sodelovanju in prisostvovanju na predavanjih, intervjujih, razvijanju intimnejših zvez, telefoniranju, uporabljanju
javnih stranišč, nakupovanju ...
Namreč socialna fobija ni samo plahost, sramežljivost ali trema, temveč vsebuje intenzivno
tesnobo in strah pred osramotitvijo in izpostavljenostjo (Erzar, 2007: 89). Ti posamezniki čutijo
strah pred tem, da bi ljudje opazili njihovo nemoč, fizične napake in strah, kar bi jih še dodatno
izpostavilo in osramotilo. Bojijo se, da bi ljudje opazili njihovo hitro in pretrgano govorjenje,
tresenje in pretirano potenje ali zardevanje in bi jih zaradi tega imeli za nesposobne, neumne
in šibke. Nekateri se bojijo, da bi v takih položajih onemeli, izgubili zavest ali kontrolo nad
telesnimi potrebami. Nekateri fizični simptomi, ki se lahko pojavijo v socialni situaciji ali v le
pričakovanju te, so: razbijanje srca, trepetanje, potenje, napetost mišic, želodčne ali prebavne
težave, tresoč glas, zardevanje, tiki, suhost ust, hiperventilacija, slabost in omotica, težave pri
srečevanju z očmi ... Socialna fobija označuje tudi tesnobo pred napovedanimi dogodki, ki se
pojavi že dneve ali tedne pred dogodkom in ki še poveča možnost neuspeha ter izpostavljanja
(prav tam). V visokem deležu je prisotna tudi soobolevnost z depresijo in različni zasvojenostmi.
Socialna fobija je tako uvrščena med resne in omejujoče anksiozne motnje, povezana je z izrazitim znižanjem kakovosti življenja tako z kot brez soobolevnosti (Stein in Kean, 2000: 1606).
Različne raziskave navajajo, da je prevalenca za vse življenje med 1,9 % in 18,7 % in da
ocene o enoletni prevalenci niso bistveno nižje (Izgiç, Akyüz, Dogan in Kugu, 2004: 632; Kessler, Stein in Berglund, 1998: 613; Ohayon in Schatzberg, 2010: 235; Stein in Kean, 2000: 1609;
Wittchen in Fehm, 2001: 622), kar nakazuje, da je motnja obstojna (Wittchen in Fehm, 2001:
636). Tudi v raziskavi (Izgiç in dr., 2004: 632) med turškimi študenti na univerzi Cumhuriyet
(N=1003) je za socialno fobijo ugotovljena življenjska prevalenca 9,6 % ter enoletna 7,9 %. Pri
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tem Kessler in dr. (1998: 618) navajajo, da so rezultati raziskav prevalence odvisni od strogosti
definicije tako anksioznosti kot tudi same motnje in od upoštevanja posameznih podtipov socialne fobije.
Raziskovanje dejavnikov socialne fobije je široko in zajema več vidikov od nevrologije do
sociologije. Kljub obsežnemu raziskovanju pa še ni bilo določenih natančnih vzrokov za nastanek motnje, pri čemer pa študije kažejo, da igrajo veliko vlogo dejavniki okolja skupaj z genetskimi dejavniki (Lieb, Wittchen, Hofler, Fuetsch, Stein in Merikangas, 2000: 859).
Kljub čedalje večji masi raziskav o dejavnikih tveganja, poteku, kliničnih značilnostih in
zdravljenju, so ključni etiološki ali patogenetski mehanizmi socialne fobije večinoma neznani.
Predlagano je bilo več dejavnikov tveganja vključno z biološkimi, družinskimi in genetsko pridobljenim zgodnjim temperamentom (npr. vedenjske inhibicije), socializacijskimi vzorci in psihološkimi dejavniki, od naučenega vedenja do kognitivnih dejavnikov (Lieb in dr., 2000: 859).
Rapee in Spence (2004) sta razvrstila dejavnike tveganja, ki so hkrati tudi zaščitni dejavniki, na
genetske dejavnike, temperament, kognitivne dejavnike, pomanjkanje socialnih veščin, interakcijo starši/otrok, nenaklonjene socialne izkušnje in negativne (travmatične) življenjske dogodke.
V nadaljevanju so prikazane raziskave družinskih dejavnikov pri socialni fobiji.
Družinski dejavniki pri socialni fobiji
Kot je bilo ugotovljeno v raziskavah anksioznih motenj, da imajo družinski dejavniki pomembno vlogo (Fyer, Mannuzza, Chapman in Martin, 1995; Maier, Lichtermann, Minges, Oehrlein in Franke, 1993; Mendlewicz, Papadimitriou in Wilmotte, 1993; Stein, Chartier, Hazen,
Kozak, Tancer, Lander in dr., 1998) in o specifičnosti agregacije teh motenj znotraj družin (Fyer
in dr., 1995; Hettema, Neale in Kendler, 2001), je vse več dokazov glede pomena družinskih
dejavnikov in družinske agregacije tudi pri razvoju socialne fobije. Tako pri družinskih študijah
kot pri raziskavah družinske zgodovine so ugotovili pri sorodnikih oseb s socialno fobijo višjo
stopnjo socialne fobije kot v primerjavi s sorodniki kontrolne skupine (Fyer in dr., 1995; Reich in
Yates, 1988; Stein in dr., 1998). Dve študiji kažeta, da je socialna fobija, prisotna v družini, lahko
še zlasti pomembna v razvoju generaliziranega podtipa, ki je oblika socialne fobije, pri kateri
je značilen strah v številnih družbenih situacijah (Mannuzza, Schneier, Chapman in Liebowitz,
1995; Stein in dr., 1998). Ker se je večina družinskih študij osredotočila predvsem na akumulacijo socialne fobije znotraj družine (med odraslimi sorodniki), obstaja le malo raziskav o posebnih
povezavah socialne fobije med starši in njihovimi otroci. Študije, ki pa obravnavajo omenjeno
povezavo, so pokazale povečano stopnjo socialne anksioznosti pri otrocih, katerih starši izražajo
visoko tveganje za anksioznost in socialno fobijo. V eni izmed takih študij, ki je bila del večje
raziskave na Švedskem (N=2000), Tillfors in dr. (2001)), navajajo, da sta socialna fobija in izogibajoča osebnostna motnja povezani s starševsko zgodovino anksioznih motenj ter da je stopnja
socialne anksioznosti bila povečana v primerih (materine in očetove) pozitivne družinske anamneze prekomerne socialne anksioznosti. Višje je tudi tveganje generalizirane socialne fobije,
če je ta že prisotna v ožji družini, v nasprotju s tem pa se tveganje za negeneralizirano socialno
fobijo pri otrocih ne razlikuje bistveno med družinami primerjalne skupine in družinami, kjer je
motnja že prisotna (Maier in dr., 1993: 73; Stein in dr., 1998: 90).
V študiji (Murray, Cooper, Creswell, Schofield in Sack, 2007) mater z diagnosticirano socialno fobijo (N=84), kjer so bili novorojenčki in njihove mame izpostavljeni socialni situaciji
s tujcem, so ugotovili, da so matere s socialno fobijo pri interakciji s tujcem kazale več znakov
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anksioznosti, manj so se ukvarjale s tujcem in tudi manj so spodbujale dojenčka k interakciji s
tujcem kot matere v kontrolni skupini. Dojenčki mater s socialno fobijo so tudi kazali manj socialne dovzetnosti za tujce in matere s socialno fobijo so kazale specifične težave pri starševstvu.
Njihovi dojenčki so kazali zgodnje znake zmanjšane socialne odzivnosti, ki je bila povezana
tako z individualnimi razlikami med dojenčki kot tudi s pomanjkanjem spodbude mater k sodelovanju dojenčka v socialnih interakcijah. Nadalje je stopnja zmanjšane socialne odzivnosti pri
dojenčkih mater s socialno fobijo napovedana z dojenčkovo razdražljivostjo in stopnjo, s katero
mater spodbuja dojenčka k interakciji s tujcem. Toda hkrati se je tudi pokazalo, da matere s
socialno fobijo niso manj senzitivne do svojih dojenčkov pri interakciji obraz–obraz od mater v
kontrolni skupini. (Murray in dr., 2007: 48‒50)
V primerjalni študiji posvojenih otrok sta Daniels in Plomin (1985) v prvem delu raziskave
ugotovila, da je dojenčkova sramežljivost pozitivno povezana s sramežljivostjo in negativno
povezana z družabnostjo in ekstravertiranostjo mater, ki so hkrati njihove biološke mame in
da otroci z njimi tudi živijo. V drugem delu raziskave je ugotovljeno, da je dojenčkova sramežljivost povezana z nizko družabnostjo krušnih mater, v tretjem delu pa je študija genetskih
dejavnikov, in sicer za sramežljivost posvojenih otrok, starih 24 mesecev, pokazala pomembno
povezavo sramežljivosti in nizke družabnosti bioloških mater s sramežljivostjo otrok v posvojitvi. (Daniels in Plomin, 1985)
V študiji, ki je preučevala povezanost med kakovostjo zakona, družinskimi vzorci, otroškimi
strahovi in socialno fobijo se je pokazalo, da je družinska kohezija negativno povezana s kakovostjo zakona in pozitivno povezana s povišano socialno anksioznostjo pri otrocih, kakovost
zakona in družinska prilagodljivost sta obratno povezani s specifičnimi otroškimi strahovi, otroška povišana socialna anksioznost pa je močno povezana s specifičnimi strahovi. Te ugotovitve
nakazujejo, da imajo otroci iz rigidnih, zlitih družin ali/in iz slabih zakonov lahko večje tveganje
za višjo stopnjo strahov in socialne anksioznosti (Peleg-Popko in Dar, 2001: 465).
V raziskavi avtorjev El-Sayegh, Fattal in Muzina (2006: 145) ugotavljajo, da so posamezniki,
ki imajo družinsko zgodovino čustvenih težav, bolj nagnjeni k povišani socialni anksioznosti.
Slednja posameznikom v zgodnji mladosti omogoča, da se jim ni treba soočiti z afekti, katerih
ne zmorejo in ne znajo uravnavati, starši pa jim te regulacije ne nudijo. Lahko rečemo, da so to
neregulirani afekti sramu, gnusa in zavrženosti, ki se iz starševskega sistema prenašajo na otroka. Taki posamezniki imajo spremenjen način regulacije afektov tudi v odraslosti, pri čemer v
raziskavi avtorjev Bruhl in dr. (2011) navajajo tudi, da imajo osebe s specifičnimi anksioznimi
motnjami (pri različnih fobijah, socialni fobiji …) značilno spremenjen način predelave oziroma
procesiranja emocij ter da se to odraža s specifičnimi dražljaji na nevrobiološki ravni. Avtorji
raziskave navajajo, da imajo ti posamezniki spremenjeno obdelavo specifičnih dražljajev strahu
ter tudi bolj generalno moteno čustveno predelavo v osnovnih nevronskih poteh. V pričakovanju
negativnih ali dvoumnih čustvenih dražljajev je večja možganska aktivnost v zgornjem delu
srednjih možganov/hrbtnem talamusu, amigdali, temporalno-okcipitalnem delu in temenskih področjih glede na možgansko aktivnost pri posameznikih brez motnje. Značilno spremenjen način
procesiranja emocij deloma tudi pojasnjuje raziskava (Irle, Ruhleder, Lange, Seidler-Brandler,
Salzer, Dechent in dr., 2010) posameznikov z generalizirano socialno anksiozno motnjo, kjer
je bilo ugotovljeno, da je glede na kontrolno skupino zmanjšana velikost amigdale (18 %) in
hipokampusa (8 %). Posamezniki s socialno fobijo in drugi posamezniki z visoko stopnjo socialne anksioznosti kažejo tudi pristranskost pri nekaterih vrstah predelav informacij, kar ima
lahko pomembno vlogo pri ohranjanju stanja povišane socialne anksioznosti. (Clark in McManus, 2002: 98) V tej perspektivi višja stopnja socialne anksioznosti nastopa kot obramba, da se
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posamezniku ni treba soočiti s temeljnimi čutenji (npt. sramu, gnusa, zavrženosti …). Strah in
izogibanje socialnim stikom, odnosom, sta v vlogi »obrambnega zidu«, ki varujeta posameznika
pred težjimi afekti, hkrati pa posameznik kompulzivno ponavlja vedenja, čutenja in misli, v
katerih se odražajo temeljni afekti – posameznik se počuti osramočenega, zlorabljenega in zavrženega. (Gostečnik, 2008)
Zaključek
Trenutni trend raziskav se iz v preteklosti ozkih področij raziskovanja razširja na raziskovanje različnih dejavnikov pri nastanku in vzdrževanju socialne fobije. Vse več je raziskav na
področju nevrobiologije, psihobiologije, medgeneracijskih prenosov, relacijskih travm kot tudi
na področju spremljanja terapevtskega dela, predvsem uporabe različnih terapevtskih pristopov,
terapevtskih tehnik in intervencij. Terapevtsko delo s tem dobiva močnejše znanstvene temelje in
hkrati več možnosti izbire ustreznih intervencij glede na posameznikove specifičnosti, kar velja
tudi za intervencije, ki se nanašajo na področje družinskih dejavnikov pri nastanku in ohranjanju
socialne fobije.
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Telo in dotik v psihodinamski psihoterapiji
Body and touch in psychodynamic psychotherapy
Povzetek

V

zadnjem desetletju je bilo izvedenih več raziskav, ki dokazujejo, da je v okviru psihoterapevtskega
procesa delo na telesni (in fiziološki) ravni vse pomembnejše in da je telesni stik za klienta zelo
pomemben. To pomeni, da psihoterapevt v svoje delo poleg neverbalne komunikacije in telesnih senzacij
klienta vključuje tudi delo z dotikom. Dotik ima vpliv na spomin in je zato učinkovit pri vzpostavljanju
povezave med telesom in umom ter pri sproščanju travmatičnega materiala, ki ga nosimo v naših telesih.
Članek govori o telesno usmerjeni psihodinamski psihoterapiji, ki telo obravnava na fizični, mentalni, čustveni, duhovni in energetski ravni. Govori o vplivu dela posameznih psihoterapevtov v zgodovini na uporabo dotika v psihodinamski psihoterapiji, razumevanju dotika ter etiki uporabe dotika v psihoterapevtskem
procesu.
Ključne besede

telesno orientirana psihoterapija, telo, um, trebušni možgani, dotik, etika dotika
Abstract

S

everal surveys undertaken in the last decade reveal that work on the physical (and physiological) levels
within the psychotherapeutic process has been gaining ground and that physical contact is very important for the client. This implies that in their work psychotherapists include touch in addition to non-verbal
communication and physical sensations. Being able to exert an impact on memory, touch is efficient in
establishing a connection between the body and the mind as well as in releasing traumatic material buried
in our bodies.
This article deals with body-oriented psychodynamic psychotherapy, which approaches the body on the
physical, mental, emotional, spiritual and energetic levels. It discusses the influence individual psychotherapists in history have had on the use of touch in psychodynamic psychotherapy, the perception of touch
and the ethics of the use of touch in the psychotherapeutic process.

Key words

body oriented psychotherapy, body, mind, second brain, touch, ethics of touch

»Telo je najbolj stvarna in najbolj otipljiva izmed vseh kozmologij, na katere bi se lahko sklicevali. V njem
so namreč zastopani vsi univerzalni arhetipski procesi. Je naš Olimp, na katerem nastopajo vsi »bogovi«
našega najglobljega jaza.«
(Tolja in Speciani, 2011: 183)
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Telesna psihoterapija
Telesno orientirana psihoterapija je holistična kreativno telesno–umska terapija, ki pri svojem delu vključuje um in telo istočasno ter ob tem zastopa stališče, da so naša ključna prepričanja
utelešena. »Telesna psihoterapija razumeva, da ni človeškega uma brez telesa in da ne obstaja
živeče človeško telo brez uma.« (Totton, 2005: 2) Človeško življenje je obstoj v telesu in zato
telesna izkušnja. Za spremembo vedenja razumevanje utelešenih prepričanj zgolj na mentalni
ravni ni dovolj. Bolečino moramo izkusiti direktno skozi telo, če želimo prepričanja spremeniti
ali se jih osvoboditi. Kot je zapisal že Lowen (1976: 57): »Znanje se spremeni v razumevanje
šele tedaj, ko se združi z občutenjem. Le globoko razumevanje, bogato močnega občutenja, lahko spremeni strukturirane vedenjske vzorce.«
Poznamo več kot 100 različnih oblik telesno orientiranih psihoterapij in različne telesno orientirane psihoterapije temeljijo na različnih osnovnih teoretičnih konceptih. Večini pa je skupna
razvojna psihologija oz. vpliv telesne izkušnje na razvoj jaza, razvoj telesnega jaza in shema navezanosti. Večina se nanaša tudi na koncept utelešenja [angl. embodiment], čustvene regulacije
ter na fenomenologijo telesne izkušnje. Telo se v telesnih psihoterapijah obravnava kot osnovno
izhodišče za kakršnekoli psihološke procese, kot objekt in subjekt percepcije, kot organ spontanosti oz. izražanja ter kot referenčna točka za čustva. V zadnjem času se večina opira tudi na
ugotovitve nevroznanosti. Druga relevantna teoretična izhodišča izhajajo iz etioloških raziskav
(neverbalne interakcije in gibalno vedenje), opisov sistemov telesnega spomina (implicitni oz.
proceduralni spomin) ter iz novih dosežkov na področju kognitivne znanosti. Vsi ti koncepti
stremijo k opisu kognitivnih procesov kot vtisnjenih v telesne procese s poudarkom na vlogi telesa pri oblikovanju razuma, to je idej, misli in konceptov, ter pri vedenjskih odzivih na čustveno
relevantne dogodke (Rochricht, 2009).
Vključevanje telesa v psihoterapevtski proces pomeni delo s telesom z ali brez dotika. Poznamo dva tipa etičnega dotika (Rauch, 2005). Prvi je t. i. dotik za komuniciranje (v Holder, 2000),
ki je del določene kulture, družbenih norm in človeške spontanosti. Govorimo npr. o stisku
roke, dotiku ramena in objemu. Drugi tip je terapevtski namenski dotik (v Caroll, 2000; Hunter
in Struve, 1998), ki ga osvojimo skozi izobraževalni proces in zahteva poglobljene izkušnje in
redno supervizijo. Ko govorimo o telesnem delu brez dotika, mislimo predvsem na neverbalno
komunikacijo klienta, saj telesni jezik velikokrat govori drugačno resnico od verbalne. Klienta
usmerjamo na njegovo zaznavanje telesa od znotraj (usmerjamo ga k prepoznavanju in občutenju lastnih telesnih senzacij ob določeni temi, ki je v ospredju) in zaznavanje telesa navzven
(klient raziskuje lastne obstoječe kretnje in jih spreminja oz. svoje gibanje dopolni s pomočjo
določenih tehnik ter se s tem poskuša gibati na popolnoma drugačen način kot je vajen). Kot
alternativno obliko raziskovanja in komunikacije pa uporabljamo tudi neverbalne oblike samoizražanja oz. izrazno umetnost, kot so npr. ples, risanje ali slikanje.
Avtonomni živčni sistem (AŽS) je ključna struktura, vpletena v upravljanje osnovnih telesnih
stanj; to je metabolizem energije, regulacija afektov ter preživetje in zdravje organizma. Zato je
samoregulacija AŽS kot zmožnost fleksibilnega reguliranja emocionalnih stanj v interakciji z
drugimi (t. i. interaktivna regulacija) in znotraj sebe (t. i. avtoregulacija) v srcu telesne psihoterapije. Pripomore namreč k boljši samoregulaciji in samozavedanju sebe v odnosu (Totton, 2005).
Fuchs (v Rochricht, 2009: 258) pravi, da so »zgodnje socialne interakcije shranjene v telesu
kot vedenjske sheme, telesne mikroizkušnje in dispozicije spomina. Naša osnovna vedenja, naše
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tipične reakcije in odnosni vzorci so z eno besedo naša osebnost, ki temelji na telesnem spominu.«
Čeprav je bilo v okviru dokazovanja učinkovitosti telesno orientiranih psihoterapij izvedenih
premalo randomiziranih kontroliranih raziskav, se je telesna psihoterapija pokazala kot učinkovita za osebnostni razvoj posameznika v psihoterapevtskem procesu.
V obdobju med leti 1960 in 1990 (v Rochricht, 2009) so bile opravljene številne kohortne
študije, ki so pokazale, da so telesne tehnike učinkovite pri klientih z nevrozo in klientih, odvisnih od drog, saj vplivajo na povečanje telesnega zadovoljstva, lastne percepcije in samozavesti.
Rezultati so pokazali tudi ugoden vpliv na zmanjšanje mišične napetosti. Zubek in njegovi kolegi (1963 v Macnaughton, 2004) so izvedli zanimivo serijo poskusov, s katero so želeli pokazati
vpliv fizične omejitve na čustveno stanje posameznika; skupini univerzitetnih profesorjev so
z oglavniki imobilizirali vratove in ugotovili, da omejevanje gibanja v vratnem delu povzroča
intelektualno neučinkovitost, bizarne misli, anksioznost, neuravnotežene čustvene reakcije in
nenavadne telesne senzacije. Kutter (1997 v Woeller in Kruse, 2005) meni, da je telesna terapija
kot individualna terapija v smislu kombinacije metod posebno priporočljiva pri pacientih z negativnim konceptom sebstva, pri pacientih z nediferenciranim in okrnjenim telesnim doživljanjem,
pri pacientih z občutki praznine, stanji psihične utrujenosti ali mazohističnimi obrambnimi vzorci ter pri pacientih s krizami samopodobe, z nagnjenji k samorazvrednotenju in odlaganju besa.
Monsen in Monsen (2000 v Rochricht, 2009) sta raziskovala učinke psihodinamske telesne psihoterapije. Ugotovila sta, da se je pri klientih znižala raven subjektivne ocene bolečine, zmanjšali so se simptomi anksioznosti in depresije, znižala se je raven socialne izključenosti. Rezultati
so ostali nespremenjeni tudi po enem letu po zaključku terapije. Najpomembnejša multicentrična
študija (Koemeda-Lutz, Kaschke, Revenstorf, Schermann, Weiss in Soeder, 2006, v Rochricht,
2009), ki se nanaša na učinkovitost telesno orientiranih psihoterapij, je bila izvedena v obdobju
med 2002 in 2005. V raziskavo je bilo vključenih 342 klientov. Testirali so jih pred začetkom
terapije, po šestih mesecih in po zaključku terapije oz. najpozneje po dveh letih. Rezultati so pokazali, da telesne tehnike pozitivno učinkujejo na različne simptome oz. problematična področja.
Konzag (2006 v Rochricht, 2009) je sistematično raziskoval, kako se klienti z motnjami hranjenja odzivajo na uporabo telesnih tehnik v psihoterapiji. Program skupinske terapije je trajal
12 tednov. V kohortno študijo je bilo vključenih 43 klientov (15 z anoreksijo in 28 z bulimijo).
Rezultati so pokazali zmanjšanje subjektivno zaznanih težav na večini področij, še posebno na
področju socialne negotovosti in pri oceni depresije. V raziskavo vključeni klienti so ocenjevali
tudi razliko med telesno orientirano psihoterapijo in drugimi netelesno orientiranimi psihoterapijami. Rezultati so pokazali, da so udeleženci telesno orientirano psihoterapijo ocenili kot najbolj
učinkovito. Allmer, Ventegodt, Kandel in Merrick (2009) v prispevku »Pozitivni, stranski in neželeni učinki v klinično holistični medicini« v delu o raziskavah na področju telesno orientiranih
psihoterapij povzemajo, da je telesna psihoterapija zelo učinkovita pri pacientih s travmatično
izkušnjo. Povzemajo tudi, da zadnje raziskave kažejo pozitivne učinke pri zdravljenju shizofrenije, prav tako pri zdravljenju bolezni koronarnih arterij, glavobolih, nespečnosti, inkontinenci,
kroničnih bolečinah v križu, rakavih obolenjih idr. Evalvacija več kot 18.000 pacientov (Allmer
in dr., 2009), ki so bili vključeni v različne telesno orientirane psihoterapevtske pristope v štirih
različnih državah, je pokazala, da telesne intervence nimajo negativnih stranskih ali neželenih
učinkov. Nove raziskave potrjujejo (Woeller in Kruse, 2005), da imajo posamezniki, ki so imeli
v zgodnjem otroštvu odnose z bližnjimi drugimi s slabšo sposobnostjo resonance, manj izraženo
zadovoljstvo s samimi s sabo in so manj gotovi pri vzpostavljanju stikov; posebno škodljive vplive na čustveno jedro dojenčkovega sebstva je mogoče dokazati pri otrocih depresivnih mater. Te
imajo zmanjšano vitalno sposobnost uglaševanja in so se npr. komaj sposobne s telesno govorico
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ustrezno odzvati na otrokovo stanje budne radovedne pozornosti. Otroci pogosto razvijejo negotov, izogibajoč vzorec navezanosti.
Uporaba telesnih tehnik ima pozitiven učinek na kliente z nevrotskimi, stresnimi in somatomorfnimi motnjami, na kliente, ki trpijo za anksioznostjo in depresijo, na kliente s postravmatsko stresno motnjo, na kliente, ki imajo motnje hranjenja ter na kliente z osebnostnimi motnjami
(Staunton, 2002). Oziroma kot meni Rochricht (2009: 259): »Telesne tehnike pozitivno vplivajo
na zdravljenje psihoz (neposredna telesna izkušnja kot testiranje realnosti), osebnostnih motenj
(s telesom povezane percepcije in kognicije formirajo osnovo za osebno izkušnjo in razvoj jaza),
motenj razpoloženja (direkten vpliv na čustvene predelave in z njimi povezano psihomotorično
vedenje oz. delovanje) in zaznavnih aberacij (izboljšanje telesnega zaznavanja kot ključna intervencija).«
Woeller in Kruse (2005) menita, da aktivno spodbujanje telesnih čutov v psihoterapiji vodi
k spodbujanju ali ponovni oživitvi doživljanja lastnega telesa, k telesnemu občutenju telesnih in
duševnih blokad, k reinscenaciji prejšnjih doživljajev v pomenljivi telesno transferni epizodi, k
odkrivanju novih načinov manj rigidnega telesnega vedenja ter k integraciji telesnega doživljanja v celostno doživljanje.
Rauch (2005) je prva izvedla empirično študijo, v kateri je raziskovala uporabo telesne psihoterapije v psihoterapevtskih praksah ter pogostost in vrste uporabe telesnih tehnik z dotikom.
Primerjala je tradicionalne psihoterapevte in telesno orientirane psihoterapevte. Namen raziskave je bil identificirati in razumeti razliko med usposobljenimi psihoterapevti, ki so se v času
izobraževanja učili uporabljati dotik in tistimi strokovno usposobljenimi psihoterapevti, katerih
izobraževanje uporabe dotika ni vključevalo. Dotik je mišljen kot namenski neerotični dotik. Na
spletno anketo sta se odzvala 402 psihoterapevta, v študijo jih je bilo vključenih 287 (115 jih je
bilo iz objektivnih razlogov izključenih). Rezultati študije so med drugim pokazali, da telesni
psihoterapevti (56 %) kar 11-krat bolj pogosto uporabljajo dotik kot tradicionalni psihoterapevti
(5 %). 68 % tradicionalnih psihoterapevtov ne uporablja dotika, ker jih je strah, da bi storili kaj
neetičnega. Isti strah ima le 5 % telesnih psihoterapevtov. Največ psihoterapevtov, ki se dotika
svojih klientov, se največkrat dotikajo dlani (85,7 %), sledijo ramena in roke (82,2 %), hrbet
(79,4 %), prsni koš (54,7 %), trebuh (50,1 %) in medenica (43,2 %). Objem, ki je med psihoterapevti pogost način dotika klienta, v raziskavi ni bil obravnavan.
Po raziskavah Ameriške akademije psihoterapevtov [angl. American Academy of Psychotherapists] naj bi se 13 % psihoterapevtov nikoli ne dotaknilo klienta (Leijssen, 2006).
Zgodovinski teoretski okvir vključevanja telesa z dotikom v psihodinamski
psihoterapiji
Da sta telo in um neločljivo povezana, izhaja že izpred časa Freuda. V drugi polovici 19.
st. je Darwin zapisal, da se motorično gibanje, telesni položaj in vedenje pri živalih ujemajo z
njihovim občutenjem. Najočitnejši so odzivi na strah, bolečino ali veselje. Podobno velja za človeka, saj »fizična in psihološka struktura posameznika nikoli nista naključni, temveč odgovarjata
nekemu točno določenemu načrtu, izdelanemu, da bi služil njegovim osebnim preživetvenim
strategijam in še posebno njegovi potrebi po preživetju v nekem določenem okolju« (Tolja in
Speciani, 2011: 65).
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Čeprav imamo za začetnika telesne psihoterapije kot klinične discipline Wilhelma Reicha
(1897‒1957), iz del katerega črpa tudi psihodinamska psihoterapija, pa je bil tudi Freud v svojem
zgodnjem obdobju zagovornik telesne psihoterapije. Nanj sta vplivala Hippolyte Bernheim in
Pierre Janet (Rauch, 2005). Totton (2005) meni, da je bila Freudova kariera vedno telesna terapija in pogosto tudi telesna praksa. Ne samo, da je svoje kliente v okviru psihoterapevtskega procesa masiral in božal, se dotikal njihovega čela in prsnega koša, z njimi je tudi ure in ure preležal
na tleh ter pozorno spremljal njihovo bolečino, tegobe, tike, telesne vonje ter stopnje seksualne
vzburjenosti. »V svojem zgodnjem obdobju preučevanja histerije je bil impresioniran nad močjo
dotika in masaže klientov in jim dovolil, da se ga dotaknejo.« (Wilson, 1982, v Rauch, 2005: 3)
Prvi je tudi zapisal: »Jaz je najprej in predvsem telesni jaz.« (Freud, 1923: 364 v Staunton, 2002:
9) Pozneje, ko je začel preučevati transfer, pa je zaradi strahu pred erotičnim transferjem Freud
dotik opustil.
Za razliko od Freuda, ki je menil, da je libido abstraktna energija, ki prepaja notranje psihične
procese in jih vzdržuje pri življenju, je Reich libido definiral kot konkreten naboj, umeščen v človeško telo. To je bil tudi razlog za razhod med Freudom in Reichom. A Freudova teorija libida je
predstavljala začetek za razvoj Reichove telesne psihoterapije ‒ vegetoterapije (okrog leta 1920).
In zakaj se je Reich, v osnovi psihoanalitik, usmeril na telo? Pri svojem delu s klienti je začel
opažati, da se nekateri med njimi na psihoanalitično zdravljenje ne odzivajo ugodno. Postal je
pozoren na njihovo neverbalno telesno govorico, na njihovo mišičje in dihalne vzorce. Začel je
eksperimentirati z različnimi telesnimi in dihalnimi tehnikami, da bi sprostil klienta, njegovo zakrčenost telesa. Opazil je, da telo deluje kot energetski sistem in da je človeško bitje del velikega
energetskega polja. Poimenoval ga je življenjska energija. Zanimalo ga je, na kakšen način lahko
človek pridobi to življenjsko energijo in ji omogoči, da se svobodno pretaka po organizmu. Spoznal je, da nezaveden psihični odpor najdemo v telesu in da posameznikove zdravstvene težave
(mentalne, fizične ali čustvene) povzročajo zastoj energetskega toka, saj naj bi se posameznik
psihično in fizično ovil v oklep (karakterni oklep) ter s tem preprečil globlje občutke povezanosti s tem tokom (Macnaughton, 2004). Ali z drugimi besedami (Klimkus, 2005): v zakrčenosti
telesa najdemo emocionalni ali infantilni material. Le ta je vgrajen v telesno strukturo. Do zakrčenosti pride zaradi blokiranja neljubih spominov, kar privede do nevrotičnega vedenja. To
pomeni, da sta psihična obramba in telesna struktura neločljivo povezani, saj psihična obramba
privede do karakternega oklepa. To pa je nevrotična in telesno zasidrana napetostna struktura,
ki jo lahko odpravljamo znotraj telesne psihoterapije. Z njo namreč nezaveden psihični material
postane zaveden.
Reich odkritje vegetoterapije opiše na podlagi primera (Lowen, 1975: 19‒20): »V Kobenhavnu sem leta 1933 zdravil moškega, ki si je z vsemi močmi prizadeval, da ne bi razodel svojih
pasivnih homoseksualnih sanjarjenj. To upiranje se je odražalo kot izredna trdnost vratu (»otrplost tilnika«). Po nekem energijskem poskusu za premagovanje tega upora se je nenadno vdal,
vendar na zelo vznemirljiv način. Barva obraza se mu je neprestano spreminjala iz bele v rumeno
ali modro, koža je postala lisasta in polt je pridobila različne barvne odtenke. V vratu in zatilju je
čutil hude bolečine, dobil drisko, počutil se je izžetega in zdelo se mu je kot da izgublja oporo.«
Strasti klienta so izbruhnile somatsko takoj, ko si je dovolil psihično sprostiti obrambno obnašanje. Takrat je Reich spoznal, da se energija lahko naloži v kronično mišično napetost. Mišični
oklep je telesni aspekt karakternega oklepa.
Leta 1994 je William Westa (1994) opravil raziskavo med 150 klienti, ki so obiskovali energetsko usmerjeno psihoterapijo. Po končani obravnavi je klientom poslal vprašalnik, v katerem
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jih je spraševal po njihovih izkušnjah v psihoterapiji. Na vprašalnik je odgovorilo 68 klientov.
Med drugim ga je zanimala tudi učinkovitost uporabljenih psihoterapevtskih tehnik po Wilhelmu
Reichu. 75 % klientov je odgovorilo, da so bile uporabljene tehnike za njih učinkovite in da so
pozitivno vplivale na njihovo počutje.
Drugo izhodišče za telesno psihoterapijo, ki ga uporabljamo v psihodinamski psihoterapiji, je
humanistično gibanje s koreninami v ZDA. Predstavljata ga psihologa Abraham Maslow in Carl
Rogers. Za psihodinamski pristop sta pomembni imeni Alexander Lowen in Gerda Boyesen.
Alexander Lowen (1910‒2008) je Reicha spoznal leta 1940 in bil njegov največji zagovornik. A za razliko od njega je Lowen ponovno poudaril relevantnost verbalne interpretacije. Obdržal je psihoanalitični okvir, od katerega se je Reich odmaknil (Aposhyan, 2004). Lowen se
je leta 1941 vključil v Reichovo izobraževanje in leta 1942 postal njegov klient. Takrat se je
podrobneje seznanil z vegetoterapijo, vendar začel opažati, da izkušnje, aktivirane skozi Reichove telesne seanse, niso bile integrirane v psiho na način, ki bi klientu predstavljal dolgoročno
izboljšanje stanja. Lowen je verjel, da se morajo biti klienti zmožni soočiti z »materialom«, ki
se je pojavil po sprostitvi mišic in dihanja, na zavestni ravni. Poudarjal je psihološko integracijo
kot predpogoj za trajno sprostitev karakternega oklepa. Po triletnem raziskovanju s kolegoma
Johnom Pierrakosom in Williamom B. Wallingom so leta 1956 javno predstavili nov pristop v
psihoterapiji ‒ bioenergetiko. Čeprav je bila bioenergetika odkrita s strani vseh treh, je najbolj
zaslužen za njen razvoj prav Lowen in zato tudi velja za očeta bioenergetike (Heller, 2012).
Menil je, da telo skladišči neljube travmatične izkušnje v telesnih stresnih vzorcih, ki pod določenimi pogoji postanejo kronični ter osebo ovirajo pri izražanju čustev. Z bioenergetiko oz.
injiciranjem dodatnega stresa je poskušal omogočiti razgradnjo teh kroničnih stresnih vzorcev
in posledično sprostiti tudi čustvene teme. To je bila prva terapija, ki je začela prek telesa delati
z zgodnjimi otroškimi travmami, zato od tu naprej vse telesne psihoterapije vsebujejo elemente
bioenergetike (Klimkus, 2005).
Gerda Boyesen je razširila Reichovo idejo mišičnega oklepa in razvila biodinamsko psihologijo in psihoterapijo, vejo telesne psihoterapije. Na njeno delo so vplivala zgodnja dela Reicha,
Junga in Freuda. Na podlagi lastne psihoterapevtske izkušnje v okviru vegetoterapije, študija
psihologije in izkušenj, ki jih je pridobila v izobraževanju iz psihoterapije, je razvila lasten model zdravljenja ‒ biodinamsko masažo, s pomočjo katere, tako kot pri bioenergetiki, po njenem
pride do razrahljanja psihičnega materiala. Boyesnova je trdila, da so psihični stres in potlačena
čustva povezana s prebavnim sistemom oz. da mora vsak posameznik svoj stres prebaviti, da ga
lahko razgradi. To pa se lahko zgodi, če oseba pride v stanje, vodeno od parasimpatikusa, torej
v stanje popolne sprostitve. Črevesje ima po njenem svoj jezik, ki ga medicina imenuje peristaltika. Ona ga poimenuje psihoperistaltika in trdi, da prebavlja psihični material. Trdila je, da je
tudi pri biodinamiki mogoče podoživeti zgodnje izkušnje, ki se pojavijo v času sprostitve same
od sebe (Boyesen, 1994). Z uravnavanjem psihoperistaltike začne življenjska energija prosto
krožiti, kar privede do večje stopnje telesne, umske in čustvene sproščenosti.
V psihodinamski psihoterapiji je biodinamska masaža ena od metod dela, ki jih uporabljamo
v psihoterapevtskem procesu. Biodinamska masaža vključuje masažne tehnike, kot so npr. bazični dotik, periost masaža, delo na ravni avre, raztezanje, porazdelitev energije ali hipotonično
delo.
Masaža poteka s pomočjo stetoskopa, s katerim poslušamo peristaltiko klienta. Zvoki peristaltike so za terapevta vodilo, kako naj masaža poteka. Klient je ob tem oblečen.
Rezultati raziskave, ki so jih pridobili v Angliji in Nemčiji v obdobju od leta 1985 do leta
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2005, ko je bilo v biodinamsko telesno psihoterapijo Gerde Boyesen vključenih 13.500 pacientov, so pokazali, da tovrstna terapija pomaga pri pacientih s kroničnimi telesnimi, psihološkimi, seksualnimi, psihiatričnimi in eksistencialnimi težavami. Pri pacientih se je povišala raven
zdravja, sposobnosti in kakovosti življenja (Allmer in dr., 2009).
Mayer (2004), ki je raziskoval klinične in nevrobiološke vidike interakcij med možgani in
črevesjem, je ugotovil, da ima 70 % njegovih pacientov s kroničnimi prebavnimi motnjami izkušnjo travme iz zgodnjega otroštva, ki je vplivala na njihov odziv na stresne položaje. Prav tako
so raziskave pokazale, da imajo prebavne motnje pacienti, ki trpijo za depresijo in anksioznostjo
(http://www.openexchange.org/features/JAS12/pearle.html).
Biodinamsko psihoterapijo je kot psihoterapevtsko metodo prepoznalo tudi Evropsko psihoterapevtsko združenje (EAP). Odkritja Boyesenove so potrdile tudi raziskave Michaela Gershona (1998), ki je raziskoval »druge možgane« v trebuhu, ki morajo biti za naše dobro počutje v
harmoniji z možgani v glavi.
V tretjo generacijo telesnih terapevtov, ki so vplivali na razvoj psihodinamske psihoterapije
pri nas, spada Hans Krens (Nizozemska), ki se je med drugim izobraževal tudi pri Gerdi Boyesen.
Krens je razvil tezo in model, da osnovni stresni vzorci ne nastanejo v času oblikovanja objektov
(od rojstva do ojdipalne faze), ampak so že od nosečnosti dalje zasidrani kot emocionalni vzorci.
Pri Krensu postane emocionalnost sama predmet opazovanja. Za Krensa je kraj emocionalnosti
trebuh. Verjel je, da do travmatizacije pride v času nosečnosti, ko otrok ni imel na razpolago
možnosti, da bi stres predelal. Ta embrionalni stres pa povzroči strahove pred smrtjo, kar prisili
embrio, da »odreže« svojo lastno emocionalnost. Tako je posameznikovo ravnanje predvsem
racionalno, saj izhaja iz glave, telo pa je reducirano na funkcijo. To pomeni, da posameznik čuti
le malo svojega (tj. malo lastnih notranjih impulzov, ki izvirajo iz trebuha). Embrionalno travmatiziran posameznik se s tem bori vse svoje življenje. Strah pred smrtjo iz prenatalnega obdobja
se pojavlja pozneje v življenju ob različnih priložnostih. Za takšnega posameznika niso odločilni
objekti v celoti, ampak globina z objektom vzpostavljenega čustvenega stika, ki lahko nazadnje
premaga strah. Običajno pa se takšni ljudje globljim stikom izogibajo, saj jim stik povzroča
preglobok strah. Tukaj se pojavi nova obrambna forma. Obrambno formo, ki se zgradi kot posledica embrionalne travme, Krens imenuje oklep glave. Za vzorce embrionalnih motenj velja,
da posameznik ne zmore zgraditi intaktnega telesnega oklepa, kot to naredi oseba z nevrotično
motnjo. Pri teh posameznikih med glavo in preostalim delom telesa ni vzpostavljene povezave
(glava je bolj zaprta za dogajanje v telesu), kar ima za posledico, da telo ni na razpolago za nobeno funkcionalno obrambo. To pomeni, da se življenje odvija v glavi (posameznik deluje na
razumski ravni, čustvena raven doživljanja je izključena), trebuha kot samostojnega centra pa
posameznik ne čuti več. Ta teorija travme, ki jo razvije Krens, je teorija praga, kar pomeni, da
lahko že manjše življenjske obremenitve delujejo travmatično (Klimkus, 2003).
Da čas nosečnosti pomembno vpliva na razvoj posameznika, je med drugimi (npr. Aposhyan,
2004) poudaril Pionteli, ki je dejal: »Danes vemo, da se začne razvoj vzorcev za soočanje z življenjem že mnogo pred rojstvom« (Pionteli, 1992 v Totton, 2005: 57).
Razvoj telesne terapije se je tako začel s karakternim oklepom (Wilhelm Raich), nadaljeval
s telesnim (Alexander Lowen) in tkivnim (Gerda Boyesen), zaključil pa z oklepom glave (Hans
Krens). Krens je s pojmom oklepa glave postavil žarišče telesne terapije v oživljanje trebušnega
centra, katerega emocionalnost je bila zaradi zgodnjih travmatičnih prenatalnih izkušenj odcepljena, to pa pomeni, da gre fokus telesne terapije v smeri trebuha.
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Trebušni možgani
Že Reich je spoznal, da vsak nevrotičen posameznik kaže neko napetost v trebuhu: »Opazil
je, da je za vse paciente značilna nagnjenost, da zadržujejo dihanje in zadržujejo izdih, s čimer
nadzirajo čustva. Ugotovil je, da z zadrževanjem diha zmanjšujejo energijo organizma zaradi
zmanjšanja metabolnih dejavnosti telesa.« (Lowen, 1975: 20)
Prvi in najzaslužnejši za odkritje pomembnosti trebušnih možganov je angleški profesor J. N.
Langley, ki je že leta 1921 objavil knjigo z naslovom Avtonomni živčni sistem (Klimkus, 2003).
Dokazal je, da avtonomno živčevje razpolaga s tremi živčnimi povezavami ‒ parasimpatično,
simpatično in enterično. Medtem ko sta simpatično in parasimpatično živčevje pod nadzorom
osrednjega živčevja, enterično živčevje deluje neodvisno od njega.
Vplivu enteričnega živčnega sistema na psihologijo posameznika pa je daleč največ let raziskovanja namenil Gershon, ki je tudi utemeljitelj nevrogastroenterologije. Leta 1998 je po 30.
letih raziskovanja objavil knjigo »Drugi možgani«, v kateri je zapisal, da imajo vlogo trebušnih
možganov živčne celice, ki obdajajo črevesje. Le teh je v naših drugih možganih ter v požiralniku in želodcu več kot v hrbtenjači. Trebušni možgani tvorijo živčni sistem, sestavljen iz enakih
nevronov, kot so značilni za možgane v glavi in njihova naloga ni le analiza vnesenih hranilnih
snovi ter koordinacija absorbcijskih in izločevalnih mehanizmov, ampak se spontano odzivajo
na zunanje dražljaje. Glede na vrsto teh dražljajev pa sprožijo izločanje ustreznih nevropeptidov
in drugih psihoaktivnih snovi, ki vplivajo na naše razpoloženje ter nas opozarjajo na nevarnosti
in med njimi vzdržujejo ravnovesje. Z možgani v glavi so povezani prek hrbtenjače in živca
vagusa, prek katerega pošiljajo veliko več signalov v možgane v glavi, kot jih od tam prejemajo.
Imajo spomin. Ko trebušni možgani s svojim odzivom na zunanje dražljaje sprožijo izločanje
določenega tipa nevropeptidov, se ti podatki po živcu vagusu prenesejo v možgane v glavi, ki te
podatke prevedejo v določeno počutje oz. razpoloženje. »V grobem lahko rečemo, da je racionalni del našega odločanja doma v glavi, čustveni pa v trebuhu, vendar pa je čustveni odziv bistveno
hitrejši od miselnega, zato se možgani vedno odločajo na osnovi specifične čustvene obarvanosti
tipa dražljaja, ki ga procesirajo.« (Pretner, 2010: 85)
V indijski filozofiji trebušne možgane imenujejo sončni pletež oz. solarni pleksus. Atkinson
(2009) sončni pletež opiše kot najpomembnejši del živčnega sistema oz. obliko možganov, ki
igra eno glavnih vlog v človeškem sistemu. V jogijski teoriji je sončni pletež osrednje skladišče
prane (življenjske energije). »Prek sončnega pleteža se razširja moč in energija v vse dele telesa,
celo k zgornjim možganom, ki so v veliki meri odvisni od tega skladišča prane.« (Atkinson,
2009: 32)
Razboršek (2008) trebušne možgane pojmuje kot naše notranje srce in na ravni fizičnega
najobčutljivejši intuitivni center, saj tukaj začutimo, da je nekaj prijetno ali neprijetno (npr. ob
strahu začutimo v trebuhu bolečino).
»Pametni trebuh« je za psihodinamske psihoterapevte emocionalni center in predstavlja jedro telesnega dela s klienti. Vključujemo različne vaje pri delu s klientom leže na hrbtu, ko
ga spodbudimo k dihanju s trebušnim predelom in ga z ali brez dotika vodimo na način, da se
sprostijo različne potlačene čustvene vsebine, ki jih potem predelujemo skozi psihoterapevtski
proces. Večina ljudi namreč diha plitko oz. le z delom pljučnih mešičkov, običajno z zgornjim
delom pljuč, kar onemogoča povezavo med možgani v glavi in trebušnimi možgani oz. kot pravita Tolja in Speciani (2011: 96): »Vsakokrat, ko se pri nekom globoko spremeni način dihanja,
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gresta celotno njegovo telo in njegovo energetsko polje naproti celi vrsti reorganizacij, predvsem
na nevrološki ravni.« Cilj psihodinamske psihoterapije je zato ponovno vzpostaviti povezavo in
ravnovesje med glavo in trebuhom ter trebuh odpreti ‒ se ponovno začutiti. Glava ni več vodilo. Klient orientacijo za svoje življenje najde v trebuhu, kar pomeni, da skozi psihoterapevtski
proces, ob uporabi tudi drugih tehnik, poskušamo sprožiti prestrukturacijo klientove osebnosti.
Dotik v psihodinamski psihoterapiji
Dotik je zaradi svoje prvinskosti med pomembnejšimi intervencijami v psihodinamski psihoterapiji, a hkrati tudi ena najbolj spornih tem v strokovnih psihoterapevtskih krogih. Mnogi
namreč menijo, da z dotikom lahko prestopimo meje klienta in s tem ogrozimo psihoterapevtski
proces. Kritiki dotika menijo, da je vsak dotik lahko erotičen, saj je lahko dotik, ki je za eno osebo neerotičen, za drugo erotičen (Alyn, 1998 v Rauch, 2005). Tudi Freud je zaradi strahu, da bi
njegovi klienti dotik interpretirali kot erotičnega, dotik z odkritjem transferja opustil ter odrekel
podporo vsem tistim, ki so dotik zagovarjali (npr. Ferenczi, Reich, Lowen). A medtem ko se
kritiki dotika bojijo, da je uporaba dotika v psihoterapevtskem procesu neetična, zagovorniki dotika menimo, da je neetična neuporaba dotika. Človeški dotik je namreč eden od petih osnovnih
čutil, prek katerih ljudje raziskujemo in odkrivamo svet. Je primarna človeška izkušnja, v kateri
je skrita potreba po bližini. Je esencialen za zgodnji osebnostni razvoj in kot tak naraven, pristen
in pogosto spontan izraz v odnosu do drugih, pri izražanju empatije ali le kot oblika neverbalne
komunikacije. S pomočjo dotika se sprošča hormon oksitocin, ki ima pozitivne psihične učinke.
Skupaj z drugimi pomembnimi hormoni (endorfini), oksitocin med drugim vpliva na zvišanje
praga bolečine, učinkuje proti tesnobi ter stimulira pozitivne socialne interakcije (Rochricht,
2009). A nekateri klienti dotika ne želijo, ker čutijo odpor, kar pomeni, da ostajajo ujeti v preteklih izkušnjah. Takrat govorimo o avtoregulacijskih strategijah kot zelo močnih nezavednih
in zahrbtnih mehanizmih kontrole, ki so klienta v preteklosti varovali pred bolečimi in neprijetnimi občutki, pozneje pa so postali zasidrane obrambe, ki mu danes preprečujejo spontano in
intenzivno iti v stik (Totton, 2005). Naloga psihoterapevta je v tem primeru sčasoma sprostiti te
obrambne mehanizme in klienta na pristen in neogrožajoč način z dotikom spoznati.
Fizični stik terapevta s klientom klientu pomaga pri ponovni vzpostavitvi stika z odtujenimi
deli telesa oz. osebnosti, saj omogoča dostop do preteklosti, do disfunkcionalnih emocionalnih
procesov in nezavednih vsebin oz. do potlačenih travmatičnih izkušenj. Osrednji konflikt, ki je
shranjen v telesu, tako lahko pride na površje. Klient ob tem vzpostavlja temelje za globlje raziskovanje sebe in je bolj pozoren na »tukaj in zdaj«. Zavedanje lastnega telesa nam tako omogoči
nov, drugačen vpogled vase, v način odzivanja. Klient dobiva nove izkušnje in doživlja nova
doživetja. Ker ima dotik direkten vpliv na spomin, je učinkovit pri vzpostavljanju povezave med
telesom in umom. Ima tudi pomirjujoč vpliv in zmanjšuje stres. Ali kot navajata Voigt in Voigt (v
Woeller in Kruse, 2005: 87): »Cilji integracije telesnih intervenc v psihodinamski psihoterapiji
so osredotočenje na čustva in telesno doživljanje kot pomembnega dela doživljanja samega sebe,
pospeševanje procesa simbolizacije telesne govorice, spodbujanje doživljanja telesnih atmosferskih (razpoloženjskih) zastojev, ki se nanašajo na prejšnje odnosne izkušnje ter opogumljanje
npr. pacientov s psihosomatiko, ki se ne odzivajo na verbalne intervence, da aktivirajo z direktnimi telesnimi izkušnjami čustveno-motorično doživljanje in s tem tudi psihično doživljanje samega sebe. Cilji telesnoterapevtskih intervenc so usmeritev na vire, izsleditev pozitivnih telesnih
čustvenih odzivov, spodbujanje vloge ugodja in radovednosti pri deprimiranih, prestrašenih ali
čustveno osamljenih ljudeh, identifikacijo telesnih čustvenih blokad ter novo usmerjanje vzorcev
čustveno-motoričnega delovanja.«
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Z dotikom lahko klientu nudimo podporo, lahko ga pomirimo, negujemo, opogumimo ali
spodbudimo. Včasih pa se ga ne dotaknemo in mu s tem damo prostor, občutek da je avtonomen,
neodvisen. Ob tem je izredno pomembna časovna komponenta dotika, kajti lahko se zgodi, da
se klient počuti zavrženega ali zapuščenega, če se ga ne dotaknemo, ali pa ogroženega, če se ga
dotaknemo ob nepravem trenutku.
Do leta 2005 je bilo na področju namenskega dotika narejenih le 9 študij (Rauch, 2005).
Večina je informativnih, ne pa tudi objektivnih. Ugotovitve kažejo, da ima uporaba namenskega
dotika v psihoterapevtskem procesu na kliente pozitiven učinek. Muller Braunschweig (1998)
je raziskoval vpliv telesne psihoterapije na psihosomatske bolezni in ugotovil, da se pri klientih
izboljša krvni tlak in zmanjšajo kronični glavoboli. Baker (2000) je demonstriral različne oblike
psihoterapije, vključno z namenskim dotikom, na klientih z rakom in ugotovil pozitivne učinke
na njihovo splošno počutje v času obiskovanja kemoterapije. Pettinati (2002) je na 100 starejših
ženskah raziskoval vpliv različnih vrst telesne psihoterapije na njihovo zmanjšanje kroničnih
bolečin. Po dveh letih raziskovanja je ugotovil, da imajo vse tehnike namenskega dotika vpliv na
zmanjšanje kroničnih bolečin.
Etika dotika
Vsi psihodinamski psihoterapevti smo dolžni ravnati v skladu z Etičnim kodeksom Slovenskega društva za globinskopsihološko psihoterapijo, ki navaja: »Telesne intervence uporablja
terapevt takrat, kadar klienta informira o namenu in dobi njegov izrecen pristanek. Telesne intervence morajo vedno biti namenjene psihoterapiji in so del psihoterapevtskega procesa, ki vključuje kognitivne, vedenjske in emocionalne nivoje. Kontratransferne občutke je treba obravnavati
na superviziji, interviziji ali lastni terapiji. Pri tem terapevt upošteva etične smernice in etične
principe za uporabo telesnega dotika.« Sočasno pa moramo ravnati tudi v skladu z Etičnim kodeksom Evropske zveze za telesno psihoterapijo, ki navaja: »Psihoterapevti uporabljajo svoje
spretnosti izključno v skladu z vrednotami medosebnega spoštovanja in v korist klienta ter ne
smejo zavestno dovoliti zlorabe teh vrednot s strani tretje osebe. Enaki etični standardi se nanašajo na specifične metode telesne psihoterapije, kot so npr. dotik in gibanje ali druge telesno
orientirane tehnike.«
Psihodinamski psihoterapevti menimo, da je dotik etičen ter da ima legitimen in dragocen
vpliv takrat, ko je uporabljen ob pravem trenutku in z jasnimi mejami, ko je uporabljen z občutkom in ob soglasju klienta. Ker uporaba dotika lahko privede do ranljivosti klientov, smo
zlasti pozorni na možen pojav odvisnega, infantilnega in erotičnega transferja. Takrat se je bolje
zadržati kot pa uporabiti dotik, ki bi na klienta vplival negativno. Dotik intimnih delov telesa ali
kakršnokoli seksualno dotikanje s strani terapevta je vedno neprimerno in nesprejemljivo.
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Motnje hranjenja v luči relacijske družinske terapije
Eating disorders from the perspective
of relational family therapy
Povzetek

M

otnje hranjenja so resne duševne motnje, ki so v porastu in s katerimi se srečujejo tudi relacijski družinski terapevti. V prispevku so motnje hranjenja predstavljene skozi perspektivo relacijske družinske terapije, predvsem na podlagi konceptov projekcijsko-introjekcijske identifikacije v družinskem sistemu, temeljnega afekta, regulacije afekta in afektivnega psihičnega konstrukta. V prispevku je razumevanje
motenj hranjenja podkrepljeno s pomočjo pomembnejših empiričnih raziskav o družinski situaciji oseb z
motnjo hranjenja, s področja afektivnih vsebin in regulacije afekta oseb z motnjo hranjenja. Na podlagi
predstavljenega je podan zaključek, da lahko vedenja oseb z motnjo hranjenja (prenajedanje, bruhanje,
stradanje itd.) v luči relacijske družinske terapije razumemo kot poskus regulacije afektov in kot afektivni
psihični konstrukt, torej poskus obrambe pred bolečimi afekti, ki lahko izvirajo iz družinskega sistema.

Ključne besede

motnje hranjenja, relacijska družinska terapija, projekcijsko-introjekcijska identifikacija, temeljni afekt,
regulacija afekta, afektivni psihični konstrukt.

Abstract

E

ating disorders are serious mental disorders which are on the increase and are encountered by relational
family therapists. This article presents eating disorders through the perspective of relational family
therapy, primarily on the basis of its fundamental concepts of projective- introjective introjection in family
system, core affect, regulation of affect and affective psychic construct. Our understanding of eating disorders is enhanced by significant empirical research on the family situations of people with eating disorders,
in the field of affective content and regulation of affect. In the conclusion we propose that the behaviour of
people with eating disorders (binge eating, vomiting, starvation, etc.) can, in the light of relational family
therapy, be understood as an attempt at regulation of affects and as an affective psychic construct, therefore,
an attempt to defend oneself against painful affects, which may come from the family system.

Key words

eating disorders, relational family therapy, projective-introjective identification, core affect, regulation of
affect, affective psychic construct.
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1 Uvod
Motnje hranjenja so v literaturi opredeljene z vidika različnih modelov, kot so psihodinamski, teorija objektnih odnosov, model zasvojenosti itd. Tokrat bodo motnje hranjenja predstavljene z vidika relacijske družinske terapije in s pomočjo empiričnih raziskav. V nadaljevanju so
na kratko predstavljene motnje hranjenja in paradigma relacijske družinske terapije.
Motnje hranjenja so v Diagnostičnem in statističnem priročniku za duševne motnje DSM
– IV (American Psychiatric Association, 1994) klasificirane kot duševne motnje. Priročnik opredeljuje anoreksijo nervozo, bulimijo nervozo in motnje hranjenja, ki niso drugače opredeljene.
V slednjo kategorijo sodi kompulzivno prenajedanje [angl. binge eating disorder]. Na kratko si
poglejmo značilnosti teh oblik motenj hranjenja.
Anoreksija nervoza označuje sindrom zavračanja minimalne normalne telesne teže (glede na
starost in višino) in bolestni strah pred debelostjo, ki je povezan z moteno predstavo o lastnem
telesu. Izguba telesne teže je posledica redukcije vnosa hrane, lahko pa se oseba poslužuje tudi
bruhanja ali zlorabe odvajal, diuretikov ali telesne prekomerne aktivnosti. Večina raziskav navaja prevalenco med 0,5 % in 1 % v celotni populaciji, več kot 90 % je žensk. Dekleta obolevajo
v mladostniškem obdobju.
Bulimija nervoza označuje sindrom ponavljajočih se faz prenajedanja, ki jim sledijo faze
neustreznega vedenja kompenzacije, med katere sodijo samopovzročeno bruhanje, zloraba
odvajal in drugih substanc, stradanje in pretirana telesna aktivnost. Tudi za to motnjo je značilna
motena zaznava podobe lastnega telesa in telesne teže, ki pa je normalna ali prekomerna. Med
adolescenti in mladimi ženskami ima 1 % do 3 % bulimijo nervozo, več kot 90 % je žensk.
Za kompulzivno prenajedanje je značilen nekontroliran vnos hrane, po katerem se oseba
ne poslužuje bruhanja ali zlorabe diuretikov in odvajal, s katerimi bi se izognila pridobivanju
telesne teže. V populaciji je prevalenca od 0,4 % do 7 %. Med ženskami je 1,5-krat bolj pogosta
kot med moškimi.
Motnje hranjenja so resna duševna motnja, ki se lahko konča s smrtjo. Podatki kažejo, da je
smrtnost zaradi anoreksije nervoze najvišja med vsemi psihiatričnimi motnjami, od 5 % do 10 %
v desetih letih (Health, 2006; Vitiello in Lederhendler, 2000: 777). Raziskave tudi nakazujejo, da
je samomorilnost pri motnjah hranjenja večja kot pri kateri koli drugi psihiatrični motnji (Crow,
Peterson, Swanson, Raymond, Specker, Eckert in dr., 2009: 1342).
Motnje hranjenja so v porastu. Podatki o bolnišničnih zdravljenjih zaradi omenjenih motenj v
petnajstletnem obdobju od leta 1989 do leta 2004 v Sloveniji kažejo na povečevanje teh motenj,
na osnovi petnajstletnega trenda pa je nastala ocena, da se bo rast nadaljevala tudi v prihodnjih
letih (Hafner, 2011).
Za razliko od motenj hranjenja, motnje prehranjevanja niso duševna motnja, temveč neustrezne prehranjevalne navade, kot so: izpuščanje obrokov, neredno hranjenje, pogosta nihanja
telesne teže zaradi različnih diet, neuravnotežena prehrana in podobno. Motnje prehranjevanja
so predstopnja motenj hranjenja, vendar pa ni nujno, da se v njih razvijejo (Hafner in dr., 2011).
Relacijska družinska paradigma predstavlja sintezo med relacijskimi teorijami in sistemsko
teorijo. Integrirane relacijske teorije so interpersonalna psihoanaliza, objekt-relacijska teorija in
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temeljne smeri psihologije jaza. Iz sistemske teorije uporablja znanja o delovanju družine kot
sistemu (sistemska celovitost, podsistemi, sistemska vzajemno-cirkularna vzročnost, razmejitve
v sistemu, pravila in vloge v sistemu, kibernetski model itd.). Paradigma temelji na predpostavki,
da ponavljajoči se vzorci odnosov v človekovem doživljanju in doživetja iz zgodnje mladosti
ne izhajajo iz principa iskanja ugodja, kakor to razume nagonski model, ampak se ponavljajo
in ohranjajo iz temeljne potrebe po ohranitvi, kontinuiteti, povezanosti, pripadnosti osebnemu
svetu odnosov ter domačnosti, ki jo nudijo poznane oblike odnosov (Gostečnik, 2004). Relacijska družinska terapija je osnovana na petih temeljnih premisah: temeljni afekt, afektivni
psihični konstrukt, regulacija afekta, projekcijsko-introjekcijska identifikacija in kompulzivno
ponavljanje (Gostečnik, 2011: 62), ki so podrobneje razloženi v nadaljevanju.
2 Motnje hranjenja v luči relacijske družinske terapije
2.1 Primarna družina in mehanizem projekcijsko-introjekcijske identifikacije
Relacijska družinska paradigma kot pomemben mehanizem pojmuje projekcijsko-introjekcijsko identifikacijo, kjer npr. mati, oče, otrok ali partner (pošiljatelj) pripiše osebi, v katero projicira (ta oseba je naslovnik projekcij), odcepljene, zanikane oziroma disociirane notranje vidike
sebe. S kompulzivnim ponavljanjem projekcij na drugega pritiska, da se z njimi identificira.
Mehanizem se lahko v tej točki ustavi, če naslovnik ne sprejme projekcij, ali pa se nadaljuje v
introjekcijski identifikaciji, pri kateri se vidike drugega ponotranji kot del naslovnikovega jaza in
nato preko mehanizma kompulzivnega ponavljanja te utrdi v lastni notranjosti (Gostečnik, 2011:
67–68). Zato je tako pomembno, kakšen odnos mati vzpostavlja z otrokom oziroma kakšna
psihobiološka stanja ter s tem povezane afekte prenaša v otroka mati, saj je to temeljno gradivo,
iz katerega se razvijeta njegova psiha in tudi njegova celotna možganska struktura (Gostečnik,
2008: 109; Kompan Erzar, 2003: 119–127). Mati, ki v otroka prenaša svoje nerazrešene afekte,
lahko otroka z njimi dobesedno preplavi (Rothschild, 2006). Otrok se s temi vsebinami identificira, jih ponotranji in tako te vsebine postanejo bistveni del njegove intrapsihične strukture.
Relacijska družinska paradigma razume motnje hranjenja kot način sporočanja in izražanja
čustev v družinskem sistemu, kjer so bili določeni afekti zanikani in odrinjeni. Navadno govorimo o afektih, ki izvirajo iz generacije staršev, ki so bili sami zanemarjeni, zavrženi ali pa so
imeli občutek, da staršem ne bodo nikoli pripadali. Nepredelane afektivne psihične vsebine so
se na način trajnega stresa vrsto let kopičile v telesih vseh družinskih članov, zlasti tistih, ki so
najbolj ranljivi, torej otrocih, ki se bodo zatekli k motnjam hranjenja (Erzar, 2007: 146). Slednje
lahko povežemo s pojmom »identificirani pacient« oziroma »grešni kozel«, to je oseba, ki nezavedno ali celo prisiljeno sprejme prenose nerazrešenih ter večkrat bolečih mentalnih vsebin in
se z njimi identificira. Na tak način se vedenjski, afektivni in miselni modeli ponovno aktivirajo
in ponavljajo iz generacije v generacijo. Afektivni zaplet se v vsej polnosti demonstrira šele v
naslednjih generacijah (Gostečnik, 2011).
Raziskave, navedene v nadaljevanju, potrjujejo, da je družinska situacija eden izmed dejavnikov za razvoj motenj hranjenja. Pike in Rodin (1991: 198) sta v študiji našla višjo stopnjo
motenj pri prehranjevanju mater adolescentnih deklet z motnjo hranjenja, te matere pa so bile
tudi bolj kritične do hčerine teže in fizičnega videza. Za družine z adolescenti, ki imajo motnjo hranjenja, so značilni neustrezne razmejitve [angl. enmeshed], pretirana zaščita, rigidnost in
pomanjkanje reševanja konflikta (Minuchin, Rosman in Baker, 1980: 113).
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V ameriški raziskavi iz leta 1994 so primerjali skupino 20 mladoletnih deklet z motnjo hranjenja, skupino 20 deklet z eno izmed glavnih psihiatričnih motenj in skupino 20 deklet iz normalne populacije. Z vsemi so opravili intervju, rešile so tudi preizkus, t. i. Eating Attitudes Test
(ETAT). Neprimeren pritisk staršev na mladostnico je bil specifičen samo za dekleta z motnjo hranjenja. ETAT-rezultati so statistično pomembno korelirali s sovražnostjo proti otroku,
starševsko prekomerno zaščito, neprimernimi pritiski staršev in negativnimi spremembami v
družinskih odnosih. Vedno večje število raziskav potrjuje povezavo med motnjami hranjenja in
nefunkcionalnimi družinskimi odnosi (Horesh, Apter, Ishai, Danziger, Miculincer, Stein in dr.,
1996: 921).
V družinah oseb z motnjo hranjenja so poleg čustvene zlorabe pogostejše tudi fizične in
spolne zlorabe (Horesh in dr., 1996: 921; Welch, Doll in Fairburn, 1997: 515). V študiji, kjer so
primerjali ženske z bulimijo in ženske iz normalne populacije, se je pokazalo, da so bili dogodki,
povezani z razdorom družinskih ali socialnih odnosov (selitev, sprememba družinske strukture),
ter grožnja telesni integriteti in varnosti (fizična bolezen, nosečnost, spolna zloraba, fizična zloraba) posebno pogosti pri osebah z bulimijo (Welch in dr., 1997: 515).
2.2 Temeljni afekt
Za razumevanje temeljnega afekta je najprej potrebno razumeti razmerja med afekti, emocijami (čustvi) in občutji. Obstajajo različne razlage navedenih pojmov, tukaj navajam tiste, ki jim
sledi relacijska družinska paradigma. Emocije naj bi predstavljale bolj biološko in univerzalno
raven, medtem ko gre pri občutjih za bolj osebne poteze, na katere vplivajo kultura in individualne značilnosti posameznika (Simonič, 2010: 284). O afektu govori Daniel Siegel (Kompan Erzar, 2006: 26), ki definira vitalne afekte [angl. vitality affects] kot način neverbalnega
izražanja notranjih, organskih emocionalnih stanj (gre za vzburjenje možganskih krogotokov,
ki uravnavajo tip aktivnosti, napetosti telesa in stopnjo budnosti). Afekt ima dve ravni. Prva
predstavlja telesno raven, ki je po navadi nezavedna in se izraža preko neverbalnih znakov in
vedenja (npr. ton glasu, napetosti telesa in stanje telesa) oziroma kot motnja v normalnem toku
zavestnega čustvovanja, mišljenja in vedenja. Drugo raven afekta pa predstavlja občutje [angl.
feeling], ki pomeni zavestno raven emocionalnega stanja in je včasih omejeno zgolj na zavedanje prijetno, neprijetno počutje ali na primer splošno občutje napetosti (Kompan Erzar, 2006: 26).
Vendar pa Lachman (Simonič, 2010: 284) z izrazom afekt pokriva celoten spekter afektivnih
stanj, vključno z občutji in emocijami. Relacijska družinska paradigma na tej podlagi govori o
temeljnem afektu kot o organskih emocijah, ki vsebujejo nezavedne psihosomatske vsebine oziroma psihobiološka stanja, ki so bila primarno ustvarjena v telesnem stiku z materjo, pozneje pa
je temeljni afekt dobil še kognitivne, vedenjske in čustvene komponente doživljanja (Gostečnik,
2011: 64). Vse te mentalne vsebine nezavedno vodijo posameznika do obljube stika, odnosa in
s tem do pripadnosti, brez katere posameznik ne bi mogel preživeti. Temeljnih afektov je šest:
gnus, sram, jeza, strah, žalost in veselje, pri čemer je le eden konstitutiven pri posameznikovih
partnerskih ali družinskih strukturah (Gostečnik, 2011: 64).
V nadaljevanju so navedene raziskave o čustvenih vsebinah oseb z motnjo hranjenja. V
raziskavi (Fox in Froom, 2009: 332–333), ki je zajela 53 oseb, so simptomi motenj hranjenja
visoko korelirali s štirimi negativnimi emocijami (strah, jeza, žalost, gnus), pri čemer sta korelaciji z gnusom in žalostjo največji. Te korelacije so se ohranile, tudi ko sta bili depresija in anksioznost izločeni iz analize. Več raziskav tudi ugotavlja, da ljudje z motnjo hranjenja doživljajo
visoko stopnjo jeze, ki jo doživljajo kot preplavljajočo (Fox in Froom, 2009: 333; Fox in Har-
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rison, 2008: 86; Waller, Babbs, Milligan, Meyer, Ohanian in Leung, 2003: 118), poleg tega osebe
z bulimijo kažejo na povečano stopnjo potlačitve jeze (Fox in Harrison, 2008: 87), podobno
tudi osebe z anoreksijo (Geller in Cockell, 2000: 8). Nadalje raziskava kaže, da sta depresija in
visoka stopnja negativnih afektov dejavnika tveganja za motnje pri prehranjevanju pri ženskah
(Lavender in Anderson, 2010: 352), pri čemer depresija napoveduje povečanje nezadovoljstva z
lastnim telesom (Wiederman in Pryor, 2000: 93).
2.3 Regulacija afekta
Najnovejše raziskave (Lavender in Anderson, 2010; Schore, 1994; Sim in Zeman, 2006)
ugotavljajo, da je ključni mehanizem človekovega razvoja mehanizem regulacije afekta, ki je
tudi eden izmed središčih pojmov relacijske družinske terapije (Gostečnik, 2004: 73, 74). To je
mehanizem prevajanja čustvenih impulzov v telesne in obratno. Sposobnost regulacije afekta
pridobi otrok v interakciji z materjo, pri čemer nastajajo nove vezi med nevroni, ki so ključnega
pomena za razumevanje, regulacijo in prepoznavanje emocij (Kompan Erzar, 2003). Če starši
zaradi okrnjene sposobnosti soočanja s stresom ne zmorejo prepoznati in umiriti otroka, ko je
v stiski, bo ta prepuščen temu, da se umiri sam. To se na primer zgodi pri otrocih, ki jih starši
sistematično pustijo jokati daljša obdobja. Ker se mora otrok potolažiti sam, bo ta stres predelal
tako, da se bo fizično izčrpal. V primeru, da bo pogosto prepuščen takšnemu načinu umirjanja, pa
bo vzpostavil avtomatični fiziološki mehanizem umirjanja stresa s fizičnim izčrpavanjem (Kompan Erzar, 2006). Različne študije kažejo, da ne samo otroci, temveč tudi odrasli iščejo druge za
pomirjanje in uravnavanje svojih notranjih stanj. Kadar pri drugih ne dobijo primerne tolažbe,
iščejo druge načine za olajšanje. Pomirjajo se lahko z različnimi oblikami vedenja, kot so odzivi
boja, bega ali disociacije, s samodestruktivnimi vedenji (kot so samopoškodovanje, stradanje,
bruhanje, zlorabljanje drog ali alkohola) ali z nemočnim oprijemanjem drugega (Cvetek, 2009:
65–66).
Nedavne študije so začele raziskovati vpliv faktorjev regulacije afekta tudi pri motnjah
hranjenja. Na primer Sim in Zeman (2006: 219) sta prišla do zaključka, da je regulacija afekta
pomemben prediktor za nezadovoljstvo s telesom in motnje pri prehranjevanju pri mladoletnih
dekletih. Raziskovalci tako predpostavljajo, da so osebe, ki imajo težave pri regulaciji afekta,
nagnjene k temu, da izkušajo obdobja intenzivnega emocionalnega stresa, ki povečuje tveganje
za vedenja, ki so značilna za motnje hranjenja (Killen in Barr, 1996: 938–940; Sim in Zeman,
2005: 488–493).
2.4 Afektivni psihični konstrukt
Relacijski družinski model govori o afektivnem psihičnem konstruktu, ki se lahko oblikuje
na individualni, medosebni ali sistemski ravni, da bi se izognili stiku z bolečimi čutenji (Cvetek,
2009: 65). Gre za obrambne mehanizme, kot so odcepitev, disociacija, zanikanje, racionalizacija
itd. in ki branijo posameznika pred soočenjem z bolečimi afekti, kot so npr. občutja zavrženosti
in zanemarjenosti. Sem spadajo tudi obsesivne in nevrotične misli, iracionalna razmišljanja kakor tudi psihosomatska obolenja. Afektivni psihični konstrukt vključuje kognitivno, vedenjsko,
čustveno in organsko komponento ter temelji na temeljnem vzajemnem afektu oziroma afektih,
ki so najmočneje zaznamovali posameznikovo doživljanje odnosov s pomembnimi drugimi v
zgodnji mladosti, ali pa na travmatičnem doživetju, kot je npr. zloraba, ki se ponavlja v različnih
oblikah odnosov ter se s tem utrjuje v posameznikovi psihični strukturi. Zaradi vzajemnosti
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afekta posameznik ostaja zvest temeljnemu afektu, s tem pa hkrati tudi afektivnemu psihičnemu
konstruktu.
Gostečnikova (2007: 352) interpretacija je, da telo osebe z motnjo hranjenja simbolizira v
vsej svoji bolečini izjemen napor, kako se ubraniti nesprejemljivih afektov oziroma jih utišati,
in vse to na račun telesa, lahko s prenajedanjem, s stradanjem, prenajedanjem in bruhanjem ali
različnimi variacijami naštetega.
Pomembna predpostavka raziskovalcev je, da motnje hranjenja služijo kot samouničevalen
poskus regulacije ali pobega od negativnih ali nezaželenih afektivnih stanj (Arnow, Kenardy in
Agras, 1992; Heatherton in Baumeister, 1991; Ogris, 2000: 43).
3 Zaključek
Motnje hranjenja v luči relacijske družinske terapije lahko razumemo kot poskus regulacije
afektov, torej mehanizem pomirjanja afektov in telesa preko vedenj, kot so prenajedanje, bruhanje, stradanje itd. Hkrati lahko ta vedenja razumemo kot afektivni psihični konstrukt, saj se
osebe s temi vedenji skušajo obraniti pred bolečimi afekti. Ti močni, boleči in nepredelani afekti
pa lahko izvirajo iz podsistema staršev ali še celo iz starejših generacij.
Za podrobnejše razumevanje motenj hranjenja v okviru relacijske družinske paradigme ali v
okviru drugih terapevtskih pristopov so potrebne nadaljnje raziskave vedenjskega, kognitivnega
in emocionalnega funkcioniranja oseb z motnjo hranjenja ter sprememb v terapevtskem procesu
oseb z motnjo hranjenja, ki vodijo do okrevanja.
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Človek kot igralec vlog: teorija vlog v psihodrami
A man as a role player: The theory of roles in psychodrama

Povzetek

T

eorija vlog predstavlja enega od temeljnih konceptov psihodrame. J. L. Moreno, začetnik psihodrame,
sociometrije in skupinske terapije, je svoj koncept vloge izdelal kot pripomoček za terapijo, skupinsko delo in za razumevanje vsakdanjega življenja. Vlogo Moreno (1953/1993) opredeljuje kot most med
socialno in individualno psihološko dinamiko ter posameznika pojmuje kot igralca vlog. Kar posameznik
čuti, misli in kako se vede, raste iz vlog, ki jih igra. V prispevku so podane definicije vloge in njene številne
klasifikacije, ki temeljijo na raznovrstnih kriterijih. Prav tako so predstavljeni primeri uporabe teorije vlog
na različnih področjih psihodramskega dela.
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Abstract

R

ole theory represents one of the core concepts of psychodrama. J. L. Moreno, the founder of psychodrama, sociometry and group therapy, developed the role concept as a tool to be used in psychotherapy,
group work in general and for understanding of every-day life. Moreno (1953/1993) defines the role as a
bridge between the social and the individual psychological dynamics and understands an individual as a
role player. What an individual feels thinks and how he behaves stems from the roles he plays. In the article the definitions of roles are presented, their development and their numerous classifications, based on
different criteria. The examples of role theory implementation in different areas of psychodrama use are
also presented.
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V članku bo predstavljen pojem vloge s psihodramskega vidika: opredelitev vloge, njeno nastajanje ter razvrstitve glede na različne kriterije in pregled uporabe teorije vlog pri psihodramskem
delu.
Opredelitev vloge
O vlogah je pogosto govora ob različnih priložnostih in v raznolikih kontekstih. Beseda vloga
izhaja iz latinske besede »rotula«, ki pomeni valj, na katerega je bil pritrjen zvitek z besedilom
vloge, ki jo je prišepetovalec bral igralcem v gledališču (Moreno in Moreno, 2000). Zunaj gledališča je koncept vloge prvi predstavil G. H. Mead (1997) v svojem delu Um, sebstvo in družba.
Trdil je, da se posameznikov self vzpostavi preko socialne interakcije. Uporabil je metaforo vloge, ki jo pojmuje predvsem dinamično in interakcijsko, pomembno v komunikaciji in v procesu
socializacije. Tako je postal izraz »vloga« način opisovanja in analize posameznikove identitete
(Jones, 1996).
Pri Meadu in določenih drugih avtorjih (npr. Landy, 1990; Linton, 1936 v Landy, 1990) ima
vloga predvsem socialni poudarek – predstavlja pripomoček za opisovanje in razumevanje posameznikovega socialnega udejstvovanja.
S konceptom vloge se je veliko ukvarjal J. L. Moreno, začetnik psihodrame, sociometrije in
skupinske terapije. Teorija vlog predstavlja enega od njegovih temeljnih konceptov. Moreno
(1953/1993) – za razliko od prej omenjenih avtorjev – vlogo opredeljuje kot most med socialno
in individualno psihološko dinamiko. Svoj koncept vloge je izdelal kot pripomoček za terapijo,
skupinsko delo in za razumevanje vsakdanjega življenja.
Moreno je začel kazati svoj interes za vloge pri opazovanju otrok, ko se jim je pridružil pri
igri v dunajskih parkih, v prvem desetletju prejšnjega stoletja. Ko je opazoval otroke, je bil
prevzet ob njihovi spontanosti vstopanja v vloge. Opazil je tudi to, da sta otroška spontanost
in ustvarjalnost pri oblikovanju vloge upadali s ponavljanjem te. Podoben pojav je opazil pri
staranju posameznika in pri posameznikih s čustvenimi motnjami, pri katerih se pogosto pojavlja neko ponavljanje vedenja brez povezave s trenutno situacijo. To ponavljajočo se vsebino je
imenoval »kulturna konzerva« (Moreno, 1983/2006). Proces izgubljanja spontanosti in kreativnosti je Moreno skušal upočasniti z razvojem t. i. gledališča spontanosti, ki je od udeležencev
zahtevalo odzivanje na trenutno dogajanje. Igralce je spodbujal, naj spontano reagirajo na novo
situacijo. Ko so se tako pri posameznikih umikali »stari« deli vlog, se je odprla pot uporabi vlog
na nov način – razvoju vlog.
Moreno je vlogo predstavil kot gradbeni element posameznikove psihološke strukture (Yaniv, 2012). Kar čutimo, mislimo in kako se vedemo, raste iz vlog, ki jih igramo – človek je v
svoji osnovi igralec vlog. Self se pojavi iz vlog, ki jih posameznik igra, prej kot pa da bi se vloge
porajale iz selfa, ki še ni oblikovan in integriran (Moreno, 1953/1993). Po njegovem prepričanju
je vloga na¬jbolj viden del človekove osebnosti – je oblika vedenja, mišljenja in čustvovanja,
ustvarjena s pomočjo preteklih izkušenj in kulturnih vzorcev okolja, v katerem posameznik živi.
Pomeni stičišče preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Moreno (1961/1987) je definiral vlogo
kot obliko funkcioniranja posameznika, ki je vidna, ki jo drugi lahko opazijo in jo prevzame
posameznik, ko v določenem trenutku reagira na določeno situacijo, v katero so vključeni drugi
objekti ali ljudje. Vloga je medosebna izkušnja, ki za svojo realizacijo potrebuje dva ali več posameznikov (Moreno, 1946/1987).
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Za vsakega posameznika in za vsako kulturo je značilen določen spekter vlog. Moreno
(1953/1993) je menil, da ima v družbi vsakdo potencialno veliko večji repertoar vlog, kot pa jih
dejansko razvije in uporablja.
Učenje in vrste vlog
Naš živčni sistem in psihični aparat z njim se ne razvijata v izolaciji, temveč v povezanosti.
Vloge nastajajo v odnosih in se začnejo oblikovati že v nebesednih stopnjah razvoja. Otrok živi
pred in takoj po rojstvu v nediferenciranem univerzumu, ki ga Moreno (1953/1993) imenuje
»matrica identitete«. Ta matrica posamezniku omogoča eksistenco, vendar ni ozaveščena.
Moreno govori o treh ravneh (fazah) učenja vlog: prevzemanje vloge, igranje vloge in oblikovanje vloge. Prevzemanje vloge je povezano s posnemanjem nekoga v svoji okolici. Stopnja
zavedanja tega procesa je nizka oz. proces poteka nezavedno, saj se prične v otroštvu, ko z otrokom ravnajo na določen način. Ob soočenju s podobno situacijo kasneje v življenju se posameznik spomni, kako reagirati, čeprav je takrat lahko že v zamenjanih vlogah, npr. prej otrok, zdaj
starši. Pomembno vlogo pri tem procesu imajo t. i. zrcalni nevroni, ki otroku omogočajo skoraj
neomejeno posnemanje (Kaplan in Iacoboni, 2006).
Igranje vlog je bolj zavestna raven izkustva vlog: posameznik svojo izkušnjo vloge lahko
ubesedi. Vloge se je posameznik že naučil in jo tudi že igra. V tej igri ji lahko deloma tudi že daje
osebno noto in ne ponavlja le naučenega.
Oblikovanje vloge se pojavi, ko je posameznik vlogo prevzel in jo igra ter ima možnost, da
vlogi da svoj osebni pečat in jo preoblikuje na nov, svojstven način. Ko enkrat obvlada vlogo,
lahko odvrže njene nepotrebne vsebine ali obliko in vlogo oblikuje edinstveno, vključujoč lastno
vizijo te. Lahko sproščeno kombinira znane in neznane elemente vloge. Običajno posameznik
preide zgoraj opisane ravni učenja vlog, vendar se včasih zgodi, da takšen razvojni proces ni
mogoč, da npr. vlogo prevzame brez modela v svoji okolici.
V človeku sobiva več vrst vlog. Delimo jih lahko glede na različne kriterije, ki bodo našteti v
nadaljevanju. Vsak od teh kriterijev osvetljuje določeno razsežnost vloge.
A. Razsežnost selfa
Ena od delitev vlog temelji na kriteriju tega, katero razsežnost selfa vloga vključuje:
1. psihosomatska vloga – vključuje telesno razsežnost selfa,
2. socialna vloga – vključuje socialno razsežnost selfa,
3. psihodramska vloga – vključuje psihološko razsežnost selfa.
Psihosomatske vloge predstavljajo telesni vidik selfa in se pojavijo zelo zgodaj, lahko z rojstvom ali celo pred njim. Prve vloge, ki jih posameznik igra, so telesne, predbesedne in so
povezane z nediferenciranim univerzumom, v katerem otrok izkuša bližnjo osebo (mater) in
obdajajoče okolje kot eno s sabo. Telesne vloge vključujejo npr. tistega, ki diha, izloča, se hrani
in spi. Sledijo vloge tistega, ki hodi, vpije, se igra ... Porajajo se torej iz otrokovega razvoja in v
njih otrok izkusi svoje telo.
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Naslednje vloge, ki se pojavijo poleg telesnih in se razvijejo kasneje, so socialne vloge.
Socialne vloge predstavljajo medosebne vloge, ki jih posameznik igra z drugimi ljudmi, s svojo
družino in družbo: mati/otrok, brat/sestra, moški/ženska, učitelj itd. Te vloge imajo osebno in
družbeno dimenzijo, pri čemer je družbena (socialno pričakovano vedenje) bolj v ospredju.
Psihodramske vloge pomagajo posamezniku izkusiti svojo duševnost in predstavljajo notranje dimenzije selfa, npr. domišljijske vloge: mislec, sanjač. Kategorija psihodramske vloge povezuje koncept psihodrame in psihoanalitično teorijo objektnih odnosov – psihodramska vloga
je oblikovana iz posameznikovih preteklih izkušenj v odnosih in predstavlja eksternalizacijo in
poosebitev internaliziranih objektov in odnosov med njimi (Blatner in Blatner, 1988; Holmes,
1992; Moreno, Moreno in Moreno, 1964). Posameznik, čigar tema je v ospredju psihodrame,
s pomočjo ostalih članov skupine predstavi svoje odnose. Z zamenjavo vlog posameznik sam
oživi vse dele svojih objektnih odnosov (Holmes, 1992).
Izkušnje v otroštvu posameznika najbolj vplivajo na oblikovanje njegove psihične strukture,
na značilnosti njegovih odnosov. Vendar se te značilnosti lahko spremenijo skozi posameznikovo življenje, v odraslosti – ob določenih pomembnih življenjskih izkušnjah, preko psihoterapije
(Holmes, 1992). To je pomembno, saj ljudje v svojih odnosih pogosto lahko tudi potiskamo ljudi
v vloge, ki smo jih naredili mi zanje: ponotranjeni objekti preteklosti se udejanjajo v odnosih z
ljudmi iz sedanjosti. Zlasti težko je narediti njihovo razmejitev v bližnjih odnosih. Kompulzivno
ponavljanje vedenja v različnih situacijah je pogosto vzrok, da ljudje poiščejo pomoč v terapiji
(McDougall, 1986).
B. Materinske-očetovske-vrstniške vloge
Bustos (1994) predlaga razdelitev vlog v psihodrami v tri skupine, klastre. Prva skupina
vključuje t. i. »materinske« vloge, pri katerih je poudarek na negovanju in odvisnosti. Druga
skupina vključuje t. i. »očetovske« vloge, pri katerih sta v ospredju asertivnost in avtonomija posameznika (in so v zahodni kulturi bolj poudarjene). Tretjo skupino predstavljajo t. i. »vrstniške«
vloge, ki vključujejo sodelovanje, igro, tekmovanje in rivaliteto. Razvoj teh skupin vlog poteka v
sozvočju z otrokovim razvojem. V posameznikovem življenju je pomembno, da so uravnoteženo
zastopane značilnosti vseh treh skupin vlog. Pomembno je tudi poudariti, da – kljub poimenovanju – ni nujno, da se značilnosti »materinske« skupine vlog vedno kažejo, kjer bi jih pričakovali,
npr. v vlogi matere.
C. Razvitost in trajanje
Moreno (1961/1987) pravi, da človek uteleša veliko več vlog, kot mu jih je dovoljeno imeti
v življenju. Te različne vloge živijo v njem na različnih razvojnih stopnjah. Občutek tesnobe jim
navadno prepreči, da bi se pojavile. Vloga je lahko, če upoštevamo kriterij njene razvitosti: nerazvita, zmerno razvita, zelo ali celo pretirano razvita. Upoštevati je potrebno tudi, da se nekatere
vloge pri posamezniku morda sploh niso razvile ali pa so bile razvite le v odnosu z eno osebo in
so nato izginile. Glede na zgoraj navedeno je vloga lahko odsotna do zmerno ali pogosto prisotna
v posameznikovem življenju.
Vsaka vloga, v kateri deluje posameznik, ima določeno trajanje, kot je ugotavljal Moreno
(1961/1987). Vloga je torej prehodni fenomen: večina vlog gre skozi fazo oblikovanja, fazo
vzdrževanja in fazo pojemanja. Včasih pa vloge ostajajo zelo dolgo nespremenjene – t. i. fiksirane vloge, ali pa jih posameznik le trenutno ne uporablja – t. i. zamrznjene vloge. Zlasti pri naza-
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dnje omenjenih zamrznjenih vlogah je pomembno zavedanje, da so te vloge nekoč imele svojo
zunanjo pojavnost, so se kazale v posameznikovem vedenju, čeprav se danes ne več.
Č. Odnosi med vlogami
Za razumevanje dinamike vlog je pomembno poudariti, da so vloge v osnovi naučene oblike
vedenja, mišljenja in doživljanja, vendar jih posameznik lahko tudi spreminja in preoblikuje.
Mnoge vloge so v medsebojnem odnosu, v povezavi z drugimi vlogami in Bateson (1979) govori
o komplementarnih (recipročnih) ter simetričnih odnosih med vlogami (npr. vloga sina je komplementarna vlogi staršev in vloga prijatelja je simetrična vlogi prijatelja).
Posamezne vloge naj bi bile hierarhično organizirane v posameznikov self koncept – glede na
to, kako verjetno se bodo izrazile v vedenju. Vloge bliže vrha hierarhije so tako za posameznika
bolj določujoče od tistih, ki v hierarhiji ležijo niže (Hogg, Terry in White, 1995).
Nekatere vloge si posredno ali neposredno nasprotujejo. Marsikatere vloge predpisujejo nasprotujoče si vedenje, kar lahko povzroča konflikt. Konflikti se lahko pojavijo tudi med nasprotujočimi se deli iste vloge, npr. mati želi pomagati otroku in nekaj opravi namesto njega, hkrati
pa želi vzpodbujati njegovo samostojnost. Prav tako se lahko pojavi konflikt v posameznikovih
odnosih z drugimi ljudmi, če ta spremeni vloge v svojem življenju. Osrednjega pomena za razumevanje teorije vlog je torej razmišljanje o odnosih, v katerih posamezne vloge obstajajo, ter o
vzajemnosti, ki se v odnosih pojavlja.
D. Funkcionalnost
Funkcija vloge je v tem, da nam pomaga vstopiti v socialni svet. Osrednjega pomena za
ovrednotenje posameznikovih vlog predstavlja ocena njihove funkcionalnosti. Posameznikovo
prilagojeno vedenje je mogoče, če ima ta zadostno število razvitih vlog in če se med njimi lahko
giblje glede na svoje potrebe (Moreno, 1946/1987). Zdravi posamezniki se prožno, ustvarjalno
in spontano podajajo v svoje vloge ter se uspešno spoprijemajo z njihovimi izzivi in zahtevami.
Vloge imajo zasebno in družbeno obliko, ki se (lahko) razlikujeta, zato je pri raziskovanju
vlog potrebno upoštevati njihov sociokulturni okvir in družinsko okolje, ki imata velik vpliv. Ko
razmišljamo o posameznih vlogah in njihovi funkcionalnosti, moramo pri tem vedno upoštevati
socialne okoliščine, v katerih se vloga pojavlja. Vloga je funkcionalna, če je ustrezna glede na
kontekst, tj. usklajena z okoliščinami, v katerih se posameznik nahaja (npr. položaj posameznika,
vloge drugih, cilj interakcije) in s posameznikovimi lastnostmi (npr. starost – razvoj, sposobnosti, temperament, izkušnje, zdravstveno stanje). Funkcionalnost vloge lahko ovrednotimo tudi
glede na posledice, ki jih določena vloga povzroči (npr. če je vloga matere funkcionalna, je
odnos z njenim otrokom zadovoljujoč).
Socialno ustrezne vloge se ohranjajo in sčasoma »konservirajo« (Moreno, 1953/1993). Za
takšne vloge je značilno avtomatizirano in predvidljivo vedenje. Zanje je značilno tudi, da imajo podporo socialnega konsenza, tj. dogovora med pripadniki neke skupine glede zaznavanja,
pričakovanj in vedenja v določenih vlogah ter njihove medsebojne usklajenosti. Vendar obstaja
nevarnost, da postanejo »konservirane« vloge rigidne, saj funkcionalne vloge, ki nosilcem dobro
služijo, običajno ne trajajo dolgo časa. Stalno se spreminjajo in ko dosežejo cilj, izginejo. Vloge,
ki so vezane na določeno situacijo, popolnoma izginejo, ko ta situacija mine. Določene vloge pa
se ohranijo dolgo časa ali so celo stalne, vendar bolj po imenu in določenih osnovnih potezah,
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spreminjajo pa se glede na vsebino in način vedenja v vlogi. Primer za to je vloga matere ali
očeta, ki ostaja enaka po imenu, stalno pa se spreminjata vsebina in način vedenja, predvsem
glede na starost otrok.
Vloge postanejo nefunkcionalne in lahko celo destruktivne, bodisi če obstajajo dolgo po tem,
ko je ugasnila potreba po njih, bodisi če se vsebinsko (pre)počasi spreminjajo in se ne prilagajajo
novo nastali realnosti. Takšne vloge trdovratno vztrajajo, ne glede na spremembe zunaj ali znotraj posameznika. Sile, ki jih vzdržujejo, so strah, bolečina, žalost in druge ovire (Kipper, 1998).
Terapija se navadno loteva prav teh vlog, da bi zaključila njihov cikel obstoja ali spremenila
njihovo vsebino.
Razvitost vloge se ne prekriva z njeno funkcionalnostjo: dobro razvite vloge (progresivne)
so lahko funkcionalne (primer očeta, ki ustrezno poskrbi za svojega sina) ali nefunkcionalne
(primer očeta, ki na enak način kot za sina skrbi tudi za svojo ženo). Tudi dobro razvite in
funkcionalne vloge pa lahko sčasoma, če vztrajajo predolgo, postanejo nefunkcionalne (primer
očeta, ki pretirano skrbi za svojega odraslega sina). Slabo razvite ali nerazvite vloge so prav tako
lahko funkcionalne (razvita vloga razvajenega otroka) ali pa nefunkcionalne (nerazvita vloga
razigranega otroka). Zanimive – predvsem z vidika funkcionalnosti – so tudi t. i. obrambne vloge, ki se delijo na približujoče, umikajoče, nasprotujoče/zoperstavljajoče in zamrznjene (Daniel,
2007). So takšne vloge funkcionalne ali ne? Morda je tu ključno vprašanje njihove usklajenosti
s sedanjostjo – so to morda vloge, ki so bile funkcionalne v preteklosti, pa so sčasoma izgubile
svoj namen?
Eden od kriterijev ocene dobre funkcionalnosti vloge je povezan tudi z uravnoteženostjo
njenih delov: vedenjskega, mišljenjskega in čustvenega.
Socialni in kulturni atom
Moreno (1953/1993) pri teoriji vlog uvaja pojma socialnega atoma in kulturnega atoma.
Socialni atom so ljudje v našem življenju in tele oz. sile privlačnosti/odbojnosti/indiferentnosti,
ki nastajajo med nami, medtem ko kulturni atom sestavljajo vloge posameznika in odnosi med
temi vlogami (Daniel, 2007).
Npr. socialni atom moškega, starega 50 let, sestavljajo žena (privlačnost), otroci (privlačnost,
odbojnost), njegovi starši (odbojnost), ženini starši (indiferentnost), sodelavci (odbojnost), prijatelji (privlačnost) in sosedi (odbojnost). Njegov kulturni atom pa sestavljajo vloge moža, očeta,
sina, zeta, sodelavca, prijatelja in soseda.
Kulturni atom predstavlja celoto vlog, ki se pokaže v določeni situaciji; lahko ga pojmujemo
kot odprt sistem vlog, skozi katerega se posameznik udeležuje širšega prostora: družine, delovne
skupine ... Tudi sistemska teorija podpira Morenove ideje, saj trdi, da vsak sistem teži k ravnovesju, ki omeji in je omejen s svojimi sestavnimi deli. Vloga delov sistema je, da služijo sistemu
kot celoti (Gostečnik, 1997). Usklajevanje sistema poteka na dveh ravneh – za ohranjanje ravnotežja navzven (vloga posameznika med ostalimi vlogami, npr. v družini) in hkrati navznoter
(spekter posameznikovih vlog). Upoštevajoč kompleksnost tega uravnoteževanja se lahko pojavlja zanimiva prispodoba vloge kot nekakšnega filtra med zunanjimi in notranjimi dogajanji pri
posamezniku, ki uravnava, katere vsebine pridejo notri in katere ven.
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Uporaba teorije vlog

Teorija vlog je eden osrednjih konceptov psihodrame. Psihodrama predstavlja samostojno
smer psihoterapije, z lastno filozofijo in teoretskimi koncepti osebnosti in razvoja, metodami in
tehnikami dela (Holmes, Karp in Watson, 1994). S pomočjo psihodrame posameznik odkriva
vzorce svojih odnosov, kako razmišlja, čustvuje, se vede in kako procesira informacije o sebi
in drugih (Dayton, 1994). Preko psihodramskega načina dela se teorija vlog in iz nje izhajajoče
tehnike – predvsem igra vlog in zamenjava vlog – uporabljajo na številnih področjih: npr. v psihoterapiji, pri izobraževanju v najrazličnejših okoljih, v gledališču.
Igra vlog je naravno potekajoč proces, ki se pojavi zelo zgodaj v interakcijski matrici mati –
otrok in predstavlja osnovo za razvoj zavedanja sebe in drugih (Whitehead, 2001 v Yaniv, 2011).
Igra vlog se najbolj približa realnosti, ker posameznika vključi neposredno in globoko (Geller,
1978). Moreno je ljudi vabil, da preko igre oživijo svoje zgodbe in ponovno, »tu in sedaj«, izkusijo tako svoje vloge kot vloge drugih oseb v zgodbi. Tako je vzpodbujal samorazumevanje in
empatijo do drugih (Blatner, 2000 v Casey, 2001).
Berger (1975) poudarja, da zavedanje, da igra določeno vlogo, posamezniku dovoljuje več
svobode, mu omogoča vzpostavitev določene kritične razdalje do nje in tako omogoča spremembo. Ko posameznik poimenuje svoje vloge in z njimi povezane načine komunikacije, interakcije, navade, pričakovanja, postanejo na nek način objektivizirane. Lahko jih raziskuje, igra
na različne načine, lahko jih poveže z nasprotnimi vlogami. Igra vlog ga lahko opogumi, da je
zavestnejši in ustvarjalnejši pri tem, kako bo svoje vloge oblikoval (Blatner, 1985; Landy, 1983).
Tehniki igre in zamenjave vlog sta po Morenovem (1971 v Casey, 2001) mnenju učinkoviti, ker
vsaka posameznikova izkušnja poteka na dveh ravneh – na ravni selfa, ki igra, in na ravni selfa,
ki opazuje dogajanje. Ti dve ravni posamezniku omogočita vzpostavitev metapoložaja do svojih
izkušenj, nujnega za posameznikovo spreminjanje.
Uporaba teorije vlog preko tehnik igranja in zamenjave vlog sega na vsa področja rabe psihodrame. Seveda pa se na vsakem od teh področij način dela prilagaja namenu, ki ga želimo doseči.
Pri psihoterapevtski rabi psihodrame se tehnike igranja in zamenjave vlog uporabljajo predvsem
za prikazovanje in spreminjanje posameznikovega notranjega doživljanja, medtem ko na ostalih
področjih rabe psihodrame te tehnike uporabljamo predvsem kot trening vedenja za določene
nove bodoče situacije.
V psihoterapiji s pomočjo igre in zamenjave vlog posameznik ozavešča njihovo vsebino in
jih nato po potrebi spreminja. Ko v psihodrami posameznik raziskuje vlogo, takšno raziskovanje
lahko seže iz njegove sedanjosti v preteklost – pravzaprav raziskuje svoje objektne odnose. Ko
prikazuje določeno situacijo, predstavi tako svojo vlogo v njej (razmišljanje, čustvovanje in
vedenje, vtisnjeno v vlogo) kot tudi vloge drugih vpletenih oseb. Seveda ob tem prikazuje svoje
videnje njihovih vlog. S pomočjo igranja vlog torej lahko oživijo vsi odnosi, vključeni v določeno situacijo – posameznik lahko konkretizira svoj predmetni in domišljijski svet. Pri prevzemanju vlog drugih ljudi pa ozavešča vsebine njihovih vlog, morda tudi tiste, ki so vgrajene zgolj
v podzavest. Moreno (1953/1993) ni dajal velikega poudarka zunanjemu portretiranju realnosti,
temveč je hotel zagotoviti in olajšati dostopnost izkušenj, ki izražajo posameznikovo notranjo
realnost. Psihodrama služi posameznikovi izkušnji realnosti.
Zelo pomembno je, da »oživljanje« situacij iz posameznikove preteklosti v psihoterapiji po-
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teka v okviru varnega skupinskega okolja. Raziskovanje vlog v takšnem okviru posamezniku
dovoljuje, da svoje vloge konkretizira, jih ozavešča in po potrebi spreminja, zamenjuje – da
daje (novo) zasnovo in obliko notranji dimenziji sebe. Posameznik ima več možnosti, da morda
doživi sebe in druge na drugačen način in s tem pravzaprav spremeni določene pomene svojega
notranjega sveta, kar mu omogoči, da v prihodnje v podobnih situacijah ravna drugače.
V psihoterapiji (zlasti v klinični praksi) se pogosto srečamo s posamezniki, katerih spekter
vlog je skrčen in neprožen, včasih pa se pojavlja tudi pretirana spontanost znotraj vlog(e) ali
pa neustrezne vsebine in način vedenja v vlogi. V psihoterapiji posameznik lahko razvija nove
vloge, ponovno obudi vloge, ki so bile »zamrznjene«, ali pa se poslavlja od vlog, ki so (postale)
nefunkcionalne. Tako naj bi se posameznik približal Morenovemu idealu duševnega zdravja, ki
je: posamezniko¬vo obvladovanje čim večjega spektra vlog ter njihovo ustvarjalno, spontano
spreminjanje, ki je v skladu z okoliščinami (Moreno, 1961/1987). V psihoterapiji je dogajanje ob
igri in zamenjevanju vlog pri posamezniku tudi terapevtovo pomembno diagnostično sredstvo.
V psihoterapiji in tudi na vseh ostalih področjih njene uporabe: v izobraževanju, gledališču
itd. pa psihodrama z igro vlog udeležencem omogoča tudi trening vlog. Trening vključuje raziskovanje in aktivacijo različnih interpretacij vlog ter njihovo uporabo v namišljenih (in kasneje
dejanskih) okoliščinah (Oxford in Wiener, 2003). Učenje se »dogaja« na ravneh mišljenja, čustvovanja in vedenja ter zadošča kriterijem t. i. aktivnega učenja: povečana pozornost, globlje
procesiranje informacij in višja motiviranost (Yaniv, 2011).
Psihodrama pomaga širiti obzorje posameznikovega zavedanja, razmišljanja, čutenja in vedenja. Za vsakega posameznika so določene vloge in situacije v življenju težke; psihodrama za
posameznikove vloge v takšnih situacijah daje možnost njihovega preoblikovanja, kar lahko
vodi k spremenjenemu pogledu na situacijo samo. Tako lahko psihodrama pripomore k posameznikovemu zadovoljnejšemu in spoštljivejšemu odnosu do sebe, ko je sam s seboj ali ko so
vključeni tudi drugi ljudje.
Zaključek
Ob predstavitvi psihodramskega koncepta vloge ter njegove uporabe se odpirajo številna
vprašanja. Kljub Morenovemu pojmovanju, da posameznikov self izhaja iz vlog, ki jih posameznik igra, se odpira vprašanje odnosa med celoto posameznika in njegovimi vlogami. Ali posameznika lahko »zreduciramo« samo na njegove vloge? Ali obstaja skupna podlaga vseh vlog,
središče, zavedanje istovetnosti? Bi posameznikovo istovetnost lahko opredelili kot tiste skupne
točke, ki jih najdemo v vseh njegovih vlogah? Vendar kako pojasniti zelo raznoliko mišljenje,
doživljanje in vedenje, ki ga posameznik lahko izkazuje v različnih vlogah, v katerih nastopa?
Landy (1993 v Casson, 2004) pravi, da v sedanji (nuklearni) dobi morda tudi self sestoji iz več
delov – medsebojno skladnih ali pa tudi ne. Morda si ob tej dilemi lahko pomagamo tudi z Jamesovima vidikoma selfa: »jaz« in »mene«, pri čemer jaz označuje objektivnejši in generaliziran
skupek bolj stalnih značilnosti, mene pa subjektivnejši in bolj specifičen skupek vedenj, odvisnih
od socialnih okoliščin (prav tam).
Prav tako se zastavlja vprašanje, ali smo ves čas vključeni v vloge? Jih doživljamo zaporedoma ali sočasno in koliko vlog je prisotnih hkrati? Kako pogosto pozabimo na naše temeljne vloge, npr. na vlogo človeka, ženske ali moškega? Pomemben poudarek, ki ga prinaša psihodramski
koncept vloge, je opozarjanje na t. i. psihosomatske vloge posameznika, ki usmerjajo pozornost
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na pogosto zanemarjeni vidik telesa kot podlage našega delovanja. Koliko so posameznikovi
telesni simptomi v funkciji njegove komunikacije z okoljem? Včasih posameznik šele preko njih
lahko sporoči svoje čustvene potrebe in želje oz. šele preko telesnih simptomov pride do izpolnitve teh. Koliko so te – pa tudi socialne in psihodramske – vloge sploh zavestne?
Kljub vsem porajajočim se vprašanjem – ali pa morda prav zaradi njih – lahko zaključimo,
da je teorija vlog živ koncept, ki združuje različne teoretične ideje v psihoterapiji in psihologiji.
Predvsem pojmovanje, da je vloga vedno zgrajena v odnosu z nekom ali nečim – bodisi v odnosu
s seboj, z drugimi, z duhovnim počelom – je v skladu z Morenovim in s sodobnimi psihoterapevtskimi pojmovanji, da je odnos pravzaprav gibalo nastanka in spreminjanja našega psihološkega
delovanja.
Jezik teorije vlog je sicer preprost in razumljiv, pa vendarle sposoben opisovati tudi kompleksnost posameznikove psihične izkušnje. Teorija vlog s svojim humanističnim ozadjem naslavlja
celovito človekovo izkušnjo in nam morda pomaga pri ozaveščanju navidez vsakdanjih izkušenj.
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Strokovni prispevki

Maruša FURLAN

Literatura in alkohol
Literature and alcohol
Povzetek

O

b pregledu zgodovinsko pomembnejših avtorjev, literarnih del in širšega družbeno-duhovnega konteksta ugotovimo, da nad svetovno književnostjo lebdijo alkoholni hlapi, saj sta se literatura in alkohol
medsebojno oplajala od samega začetka. Bralec mora upoštevati dejstvo, da sem s sicer dolgotrajnim in
poglobljenim delom uspela prikazati le »vrh ledene gore«, ki jo tvorita področji alkoholne omame in književnosti skupaj.
Svetovna književnost in alkoholna omama sta bili preko zgodovine neštetokrat zduženi, najsibo preko
odkritega slavljenja pivske omame ali prikrito, v obliki karnevalske literature. V romantiki smo priča pomembnemu miselnemu preobratu v dojemanju omame, ki se iz prijetnega prevesi v medicinsko področje
mentalne bolezni. Moderni avtorji so v svoja literarna dela vnesli dobršen del doživljanja lastnega alkoholizma, ki je vir veličastnosti in pogube hkrati. Novejša dela raziskujejo zapleteno duševnost odvisnika in se
upirajo stereotipom. Drug velik prispevek literature pri razumevanju alkoholizma je njena osredotočenost
na duhovno razsežnost.

Ključne besede

dionizično, karneval, ekstaza, odvisnost, literatura, alkohol

Abstract

T

he review of historically more important authors, literary works and the wider social and spiritual
context leads to the conclusion that alcohol fumes float above world literature, as literature and alcohol
have been intertwined from the very beginning. The reader should bear in mind that my long-term and indepth work only manages to present “the tip of the iceberg” within this field of alcoholic intoxication and
literature.
World literature and drunkenness have merged together numerous times in history, whether through open
glorification of alcoholic intoxication or hidden in the form of carnivalesque literature. With romanticism
came an important change in the perception of intoxication, moving from pleasure to the medical field of
mental illness. Modern authors have introduced into their literary works their own experiences with alcoholism, which served both as a source of magnificence and doom. Newer works explore the complex mentality of the addict and reject stereotypes. Another great contribution of literature to understanding alcoholism
is its focus on the mental perspective.
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1. Uvod
Prenekatero književno delo od antike naprej je vdihavalo opojne vinske hlape in s tem pridahnilo literaturi posebno razsežnost alkoholne omame, naj si bo kot njen vsebinski del ali kot
temelj ustvarjalnega dejanja, kjer zasede mesto posrednika metafizične vizije, resničnosti onkraj
običajne zavesti. Zgodovina alkoholne omame v smislu pogonskega sredstva za ustvarjanje ali
kot teme literature je v našem času vzbudila zanimanje in se je šele pričela pisati. Spuščam se torej na dokaj neraziskano področje, čeprav je vzajemno oplajanje književnosti in alkohola očiten
pojav. Ob pregledu strokovnih raziskav o njunem medsebojnem prepletanju ugotovimo, da jih je
vzniknila le peščica. Večina se ukvarja s temo alkoholizma v modernih literarnih delih, prav tako
se posvečajo avtorjevi odvisnosti od alkohola in raziskujejo medsebojni vpliv, posebej v primeru
nenavadnega pojava alkoholizma med ameriškimi Nobelovimi nagrajenci za literaturo 20. stoletja. Poskusa zgodovinskega pregleda o medsebojnem odnosu alkoholne omame in književnosti v
svetu skorajda ni. Približa se mu M. Rothova interdisciplinarna raziskava Drunk The Night Before: The Anatomy of Intoxication, ki mi posledično služi kot osrednji vir. Za literarno raziskavo
leposlovja s temo alkoholizma je dobro poznati tudi značilnosti te bolezni, kar je mogoče vzrok
za skromno preučevanje tega pojava med poznavalci književnosti. V Sloveniji na tem področju
ne obstaja nobena literarna razprava.
Namen sledečega dela je torej poskus zgodovinskega pregleda bistvenih pojavov, filozofskih
konceptov, literarnih del in avtorjev, ki snujejo pomembnejši odnos z alkoholom in predstavljajo
spremenljivo dojemanje omame v različnih literarnih obdobjih. Pobližje si ogledam avtorje in
njihova dela, vključujoč tudi morebitno avtorjevo odvisnost od alkohola, vpliv slednje na življenje in ustvarjanje, vendar osredotočenje primarno ostane na analizi literarnega dela in na načinu,
kako se tema alkohola v njem izraža. Zgodovinski pregled literarne obravnave teme alkohola v
prvem sklopu naj bi služil bralcu, ki ga podrobneje zanimata vzajemnost delovanja književnosti
in alkohola, bolezen alkoholizma z vidika literarne umetnine, kot tudi vir gradiva z morebitnim
terapevtskim nabojem za pomoč osebam s SOA in njihovim svojcem.
2. Alkoholna omama v zgodovini književnosti
Ob prepričanju, da je vino pijača bogov, je tudi pijanost veljala za dokaz čaščenja boga. Grški
bog vina Dioniz, sin boga Zevsa in tebanske kraljičine Sèmele, naj bi bil tisti, ki je Grke poučil
o vinski kulturi. Njegov kult izhaja iz mistične predstave, da se v vinu predstavlja sam bog. Gonilna moč za širjenje njegovega kulta je bila ekstaza, torej izstop človeka iz sebe in združitev z
bogom. Poznan je tudi kot Osvoboditelj, saj je častilca s pomočjo norosti, ekstaze ali vina osvobodil njegovega običajnega stanja zavesti. Veliko literature je bilo posvečeno tovrstnim stanjem.
Dvoboj med treznim in pijanim ustvarjanjem literature se je bíl že od nekdaj in časovno
uvrstimo začetek velikega pogovora med »pivci vode« in »pivci vina« v helenistično obdobje
in sicer med šolo Kalimaha ter njegove dionizične nasprotnike. Ta pogovor se je nadaljeval v
Avguštinovem Rimu z Ovidom, Propercijem in Horacijem na čelu (Roth, 2005). Pomenil je prvo
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bitko knjig, med t.i. jasno, tiho, lepo in nežno, ki so jo pisali »pivci vode« ter grmečo, izvirno
in zamaknjeno književnostjo, ki so jo ustvarjali »pivci vina«. Horacij je zagovornik ustvarjanja
poezije pod vplivom vina, saj naj bi tovrstno pisanje ugajalo in bilo trajno.
Horacij je napisal
znameniti verz v svojem devetnajstem pismu, kjer Mecenatu izpove prepričanje, da ni verza, ki
bi ga zložil pivec vode in bi ugajal in bil trajen. Vsak dober pesnik pije, kakor Enij, Homer in
Kato. Nadalje je znan njegov verz, ki je istočasno naslov pesmi, Nunc est bibendum, kar pomeni
»zdaj je treba piti«.
V t.i. Horacijevo poetiko bi lahko poleg naštetih uvrstili še Arhiloha in Anakreonta. Po mnenju Johna O'Briena (1995, prav tam) je v renesansi pivska omama nujna za ustrezno izraženo
ustvarjalnost. Angleški pisatelji, kot so Robert Herrick, Ben Jonson in Francoz Pierre Ronsard
so branili ideje Horacijeve estetike. Jonson naj bi na vrata pivnice Apollo napisal verze, ki zagovarjajo vino kot pesnikovo orodje, Herrick je spisal ekstravagantno hvalnico svoji najljubši
alkoholni pijači in Ronsard se je poimenoval za poeta vinosus, pijanega pesnika.
V renesansi so kakor prej v klasični antiki koncept omame naznanile teorije o duhovnem
navdihu. Marsilio Ficino je menil, da so pesniki »omamljeni z novim nektarjem in neizmerno radostjo, kakor da bi bili v bakhični blaznosti« (Wind 1967, navedeno v Roth, 2005) in marsikateri
pesniki so moledovali po Platonovi ideji o božanski pijanosti.
Ta poetika se je pomikala po cesti karnevaleskne literature, pomemben je Rabelais z romanom Gargantua in Pentagruel, ki je izhajal od leta 1533 naprej in je napitnica smehu in hkrati
razmišljanju. Pripoved zaznamuje karnevalsko radoživ odnos do sveta. V slednjega je vpet motiv
pitja, kateri spremlja Gargantuo in Pantagruela skoraj na vsakem koraku. Roman se prične z
druščino pijanih in sicer je naslov Pogovor nasekanih.
Ruski literarni teoretik Mihail M. Bahtin je uporabil pojem »karnevaleska«, ki naj bi opisoval tiste oblike Rabelaisovega literarnega izražanja, ki uporabljajo smeh, parodijo in groteskni
realizem kot orožje proti uradni kulturi in totalitarnemu redu. Motiv alkohola lahko razumemo
kot tako orožje. Popivanje je del koncepta vzgoje, ki je osrednja tema Rabelaisovega romana.
V kontekstu karnevaleskne komedije je viden tudi Shakespearov lik Falstaff, ki slovi kot
eden zgodovinsko največjih pivcev. Vitez Falstaff ima nedvomno enkratno globino značaja. Pod
njegovo nalezljivo bahavostjo, leži homerska parodija, ikonoklast, filozof in paradoks. Mnogi
se strinjajo v trditvi, da je Falstaff eden najimenitnejših Shakespearovih literarnih junakov in ga
primerjajo z vrsto velikih pivcev kot je slovanski Ilja, indijski Ganeš in grški silen. C. L. Barber
v knjigi Shakespeare's Festive Comedy (1959) v Nashejevem Summer Last Will and Testament
poudarja vlogo Bakha in išče analogijo s Falstaffom v smislu »boga sodotrebušca«, »princa
pivskih bratov«.
Sčasoma se je enačenje med navdihom in omamo rahljalo, in tu sta postajali ločeni metodi
umetnosti, čeprav je navdih nadaljeval pot v metafori omame. Ustvarilo se je neprehodno brezno
med navdihom in omamo, kjer je prvi resničen, druga razvrednotena. Pojav sovpada z upodabljanjem alkohola v literaturi, ko prične omama postajati patološko stanje. Nekateri menijo, da
se je kvaliteta pijanosti spremenila z destilacijo alkoholnih pijač. Vino naj bi povzročalo prijetno
in navdihujočo pijanost, medtem ko s prihodom žganih pijač dobi duh priskutnosti, neokusnosti,
ki pelje v alkoholizem in v vse druge oblike družbenih odstopanj.
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V obdobju angleške in francoske romantične književnosti imajo velik vpliv psihoaktivne substance, zlasti opij in nekateri dojemajo to obdobje kot čas estetike droge in alkohola. Nasprotno
nemška romantika udomači dionizijanizem, ki je pomenil omamo brez uporabe psihoaktivnih
substanc, sloneč na notranji moči in razpoloženju duše. Ta nova umetnost se imenuje »Rauchkunst« (Roth, 2005). V romantiki naj bi medicina in literatura osnovali in ozemljili svoje zahteve
po strokovnem akademskem statusu. Slednje se je dogajalo skozi prizmo literarnega razvoja.
Posledično so strokovne literarne ocene obdobja neizogibno odvisne od medicinskega diskurza
odvisnosti, ki vsebuje katalog pojmov, ki označujejo romantična nadčutna in patološka stanja.
Genij naj bi se s pomočjo droge in alkohola dvignil v višja stanja zavesti, v globljo vizionarsko
resničnost in tu črpal literarno-umetniški navdih. Kakor alkoholik je genij pojav skrajnosti, zaradi katere je bil slavljen in katera je pogosto končala njegovo življenje.
Motivika alkohola v literarnih delih se preseli v območje junakove duševnosti, kjer nemalokrat predstavlja njeno degradacijo. E. A. Poe v kratki zgodbi Črna mačka preoblikuje alkoholična bolestna občutja in dejanja, ki mu kot težkemu pivcu verjetno niso bila tuja, v grozljivo blodnjo, kjer so meje med resnico in fantazijo zabrisane. Grozljivosti bolezni alkoholizma, vpliva
na družino in uničenja vsakršnih altruističnih občutenj alkoholika se loti v svojem pisanju tudi C.
Dickens, ki do alkohola sicer tvori dokaj ambivalenten odnos. V zgodbah kot so Gin shops, The
Drunkurd's Death in Making a Night of it prikaže destruktivne posledice alkoholizma, medtem
ko v romanu Pickwickovci alkohol deluje kot nedolžen in družbeno poživljajoč stimulans.
Na robu romantičnega obzorja in kot predhodnik simbolizma in dekadence se znajde C.
Baudelaire, ki prikaže zapleten in ambivalenten odnos do resnice, umetniške stvaritve ter opiše
raznolike poti do umetnih rajev. Je zagovornik omamnih sredstev, čeprav se zaveda tudi negativnih posledic. V opoju vidi obliko cenene transcendence in je eden od snovalcev prepada med
navdihom in omamo. Najpomembnejši vpliv na umetnost fin de sciécla je imel prav Baudelaire.
V Franciji je v 2. polovici 19. stoletja razcvetelo boemsko umetniško življenje, ki je v veliki meri
slonelo na absintu. Umetnost tega obdobja je prednost nasproti stvarnosti dajala domišljiji, ki se
je oplajala s slikovitostjo izjemnih pojavov, čutnih dražljajev in simbolov. Pesniki in pisatelji so
se s pomočjo mamil in alkohola prestavljali v izjemna čutna stanja. Književnost fin de siécla so
zanimali nevsakdanji, metafizični, spiritualistični in celo patološki vidiki doživljanja, s pomočjo
katerih naj bi se pesniku razgalilo najgloblje bistvo sveta (Kos, 2001). Med pomembnejšimi
predstavniki dekadence in simbolizma sta P. Verlaine in A. Rimbaud, ki sta tudi v svoji poeziji
slavila absint, preko katerega naj bi dosegala višje poslanstvo pesnika.
Medtem ko je veljal kult pisatelja kot genija in posrednika višje vizije preko uporabe alkohola in drog, na literarno prizorišče vstopi naturalistični roman Beznica E. Zolaja, ki pokaže na
pogubne posledice alkoholizma. Zola je svoj naturalistični socialni roman o delavcih imenoval
L'Assommoir. Izvira iz glagola »assomer«, ki je včasih pomenil »ubiti«, »uspavati«, »omamiti«
ali »opijaniti«. Naslov pomeni kraj, kjer se opijanja oziroma omamlja z alkoholom. Gre torej za
krčmo ali beznico. »L'assomoir« lahko pomeni tudi »past, ki ubija živali« (Zola, 2004).
Zola se pri opisovanju Gervaise in Coupeauja poseže globoko v patologijo odvisnosti od alkohola. Skozi roman smo priča počasnemu duševnemu in telesnemu propadanju, ki vodi v smrt.
Oba, Coupeau in Gervaise postaneta odvisna od alkohola, k čemer ju pripelje beda delavskega
razreda. Pot v alkoholizem in bolezen sama je opisana dosledno, podrobno in z vsemi razraščenimi posledicami, ki se kažejo v medosebnih odnosih in potomstvu.
Nepreštevni so naturalistični opisi bolezni tako pri Coupeauju, Gervaise in drugih, prav tako
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pomembnih alkoholičnih likov. Zola je zaslužen za enega najbolj presunljivih in podrobnih opisov delirija tremensa, ki meji na karnevalski ples, upodablja pa ga Coupeau.
V književnosti 20. stoletja vznikne precej del, ki so globoko prepletena z avtorjevo odvisnostjo od alkohola. Močno pitje je bil znak možatosti in nujnega uporništva, postalo je samoumevna družba literarnega življenja - njegove osamljenosti, ustvarjalne težnje in njenih značilnosti,
želje po tveganju in uporu proti tradicionalnim vrednotam. Književnost zavzame tudi vlogo zagovornika prohibicije v romanu Alkohol U. Sinclaira. Vzporedno se pojavi nov svetovni nazor
o alkoholiku, ki odseva Nietzschejevo filozofijo nihilizma in se utelesi v »beli logiki« J. Londona v romanu Kralj Alkohol. Pomeni, da naj bi odvisnik videl skozi vso klavrno in nesmiselno
resničnost civiliziranega življenja. Piti ne pomeni več bežati, temveč predstavlja način kako
kljubovati obupu, se približati okostju temeljne bridkosti in brezizhodne praznine človeškega
bivanja (Gilmore, 1987).
Zanimiv je tudi fenomen alkoholizma med ameriškimi pisatelji 20. stoletja. Od sedmih ameriških Nobelovih nagrajencev za literaturo jih je bilo pet alkoholikov. Seznam ostalih ameriških
pisateljev 20. stoletja je prežet z alkoholizmom. Tom Dardis k dodatku Nobelovih nagrajencev
- Sinclaire Lewis, Eugene O'Neill, William Faulkner, Ernest Hemingway in John Steinbeck našteje naslednje: E.A. Robinson, Jack London, Edna St. Vincent Millay, F. Scott Fitzgerald,
Hart Crane, Conrad Aiken, Thomas Wolfe, Dashiell Hammett, Dorothy Parker, Ring Lardner,
Djuna Barnes, John O'Hara, James G. Cozzens, Tennessee Williams, John Berryman, Carson
McCullers, James Jones, John Cheever, Jean Stanford, Truman Capote, Raymond Carver, Robert
Lowell in James Agee (Dardis, 1989). Donald W. Goodwin jih našteje še več, tudi E. A. Poeja,
ki pa je edini iz 19. stoletja (Goodwin, 1990). Vsi ti pisatelji so bili alkoholiki ali so pili toliko,
da so imeli ta sloves.
Moderni avtorji se z lastnim alkoholizmom soočajo preko umetniškega upodabljanja, kjer
ima pisanje lahko funkcijo samozdravljenja. Avtorji, kot so M. Lowry, V. Jerofejev, J. Roth, C.
Bukowski, E. O'Neill in J. Berryman, so v svoja literarna dela vnesli dobršen del doživljanja lastnega alkoholizma, ki je vir veličastnosti in pogube hkrati. Večina od njih je v umetnost prenesla
svoje življenje, ga podvrgla samoopazovanju, ali pa se je v njej samouničila. Tovrstno leposlovje
je kraljeva pot do zavestnih in podzavestnih vzgibov, ki človeka oklenejo alkohola, ali ga kot v
primeru E. O'Neilla, od njega odvrnejo.
Eugene O'Neill (1888 –1953), ameriški dramatik in Nobelov nagrajenec je izredno pomemben zaradi svoje literarne obravnave teme alkoholizma. V mlajših letih se je proti depresiji –»demonom obupa«, boril z alkoholom. Po sedemintridesetem letu starosti se je z njimi soočil trezen
in rešil svojo kariero dramatika. Z Mourning Becomes Electra in dvema velikima dramama na
temo odvisnosti, se je kot pisatelj povzpel do najvišje ustvarjalne ravni. Tom Dardis ga glede
izpovednosti o temi alkoholizma postavi ob bok Zolajevi Beznici (Dardis, 1989).
Kot najboljši O'Neillovi drami slovita Dolgo potovanje v noč in v slovenščino še neprevedena, The Icemen Cometh (Ledeni mož prihaja). Ukvarjata se s temo odvisnosti, temo, o kateri je
O'Neill pisal z največjo gorečnostjo v primerjavi z ostalimi ameriškimi pisatelji.
Malcom Lowry (1909-1957) je avtor literarne mojstrovine o bivanju v peklu, ki ga nekateri
imenujejo nova Božanska komedija, vendar opita. Velik del občutenja pekla izvira tudi iz temačnih sfer alkoholizma. Lowry sam je bil alkoholik in v konzula, glavnega junaka romana, je vlil
velik del svoje bolezni.
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V romanu opisuje zadnji dan v življenju alkoholika. Dogaja se v Mehiki, ki je opisana s tako
natančnostjo, da bi ga lahko imenovali roman o Mehiki, vendar le na videz. Navidezno je to tudi
zgodba o ljubezni in ljubosumnosti. Konzulovo izgubljeno zdravje pa je pravzaprav izgubljeno
zdravje vsega sveta v času okrog leta 1938 in 1965. Kot piše Mira Mihelič v spremni besedi
romana, je konzulov boj proti alkoholu pravzaprav večni človekov boj proti lastni usodi in temačnim silam sveta (Lowry, 2004).
Način, s katerimi Lowry operira s halucinacijami različnih tipov in z različnimi nameni, se
močno razlikuje od ostalih zgodb o alkoholikih. V junaku obstaja boj skoraj epskih razsežnosti
proti temnim, demonskim in strašljivim silam, ki so v veliki meri utelešene v alkoholičnih blodnjah. Herojstvo še potencira dejstvo, da se konzul ne bojuje proti blodnjam, temveč jih skuša
razumeti in dognati globlji pomen delovanja svojega sveta in sveta nasploh.
John Berryman (1914-1972) je ameriški pesnik, ki je za svojo zbirko pesmi z naslovom
The Dream Songs leta 1964 prejel Pulitzerjevo nagrado. Bil je odvisen od alkohola in njegova
poezija je prežeta z refleksijo, stilom in motivi te bolezni: Madness & booze, madness & booze.
Which'll can tell who proceeded whose? What chicken walked out on what egg? (Gilmore, 1987)
V ameriškem prostoru je znan kot avtor, ki je najtesneje združil svojo bolezen z literarnim delom.
Zadnji stadiji odvisniškega zloma se tu pokažejo kot bogata literarna umetnost. Kritiki zasujejo
bolezenski terminal kot čudovito in osupljivo novo umetnost. Alfred Kazin piše o Berrymanovih
The Dream Songs: »Nadute, srce parajoče, sentimentalne od pijače, očitno napisane pod vplivom
alkohola, so hitro portretiranje vsake strani ločenega jaza, ki se pojavi pod vplivom alkohola [...]
te pesmi so nagle stenografije človeškega srca. So tudi najbolj dražeče metaforičen stil Berrymana« (Gilmore, 1987).
Thomas B. Gilmore obravnava odnos med Berrymanovim alkoholizmom in njegovo zbirko
poezije The Dream Songs. Ugotavlja, da je Berryman preko poezije preverjal svoja stališča o
svoji bolezni in večkrat presegel obrambni mehanizem zanikanja o svojem stanju (GIlmore,
1987). V posamezni pesmi lahko zasledimo hkrati elemente zaslepljenosti in globokega uvida v
naravo lastnega alkoholizma. Poezija je bolj avtorefleksivna in izpovedna o Berrymanovi bolezni, kakor njegov roman Recovery, ki se tudi ukvarja z alkoholizmom.
Henry Charles Bukowski (1920-1994) je sodobni ameriški pisatelj in pesnik, čigar literarna
dela v večini sestojijo iz avtobiografskih elementov, vključno z odvisnostjo od alkohola. Sklicevanj na alkohol je nešteto, tako v prozi kakor poeziji. Naslanjal se je na neposredno izkušnjo,
da je lahko osnoval svoje pisanje na temeljih resnice, in življenje težkega pivca ga je oskrbelo z
neizčrpnimi viri gradiva za pisanje.
Kljub očitni pomembnosti njegovega odnosa do alkohola, se Bukowski nikoli odprto ne
ukvarja z raziskovanjem tega fenomena, kakor tudi ne z vzroki, ki so sprožili njegovo močno
popivanje. To dejstvo do neke mere odpravi pomen alkohola kot teme, vsebino knjige kot take.
Pitje je prej fil rouge pod površino dogajanja, vendar nikoli odločilna izhodiščna točka za odkrivanje Bukowskega in bistva njegovega pisanja.
Maršičeva ugotavlja, da je alkohol v življenju Bukowskega predstavljal odločilno sredstvo
za upor proti očetovemu vrednostnemu sistemu, ki mu je bil vsiljen v otroštvu in zgodnji zrelosti. Ni se bil sposoben zoperstaviti potrebi po delu, kar si je želel z namenom, da se osvobodi
očetovega vpliva, vendar je našel tolažbo v alkoholu, ki je hkrati deloval kot orožje proti očetovi
avtoriteti in kasneje kot orožje proti uvidu, da je ista avtoriteta globoko zasidrana v njegovi pod-
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zavesti (Marščič, 2006).
Kratki roman ali »pesnitev«, kakor ga imenuje avtor dela Moskva-Petuški, je bil napisan leta
1969, izšel pa je štiri leta kasneje. Roman je fantastična groteska, ki pod spačeno alkoholno zavestjo glavnega junaka Veničke prikazuje dejansko bedno stvarnost tedanje socialistične Rusije.
S svojo delirično zavestjo se navezuje na Sologubovega Malega hudiča in Peterburg Andreja
Belega.
Moskva–Petuški ima obliko potopisa, literarnega potovanja glavnega junaka z vlakom iz
Moskve v 130 kilometrov oddaljene Petuške, kjer ga čakata njegova izvoljenka in sinček. Petuški so opisani skorajda utopično in predstavljajo raj, boljši svet, ki je nasprotje svetu groze,
revščine in nasilja. Toda junak konča spet v Moskvi, saj v pijanskih blodnjah zgreši cilj in umre
pod obzidjem Kremlja, kjer ga zabodejo štirje kriminalci. Junak, ki hoče biti duhovno in celo
naduhovno bitje, se izkaže za človeka iz mesa, celo lenega razuzdanca in brezupnega alkoholika,
saj postane plen podzemlja, ne da bi uresničil en svoj ideal. V njem se kaže brezsmiselnost življenja in eksistence nasploh. Gre le še za fizično preživetje, nujno potrebo po naslednji alkoholni
pijači, vdanost mačkom po burnem pijančevanju in nekakšno prisiljeno uživanje v alkoholnih
blodnjah, ki kreirajo njegov osamljen notranji svet. Prevlada njegova animalistična plat, medtem ko se duhovna manifestira v literarnosti, v umetniškosti skozi religiozne privide angelov in
hudiča, skozi filozofske refleksije in obešenjaški humor. Roman je simbolični monolog delirične
zavesti, katera sledi le nagonu po samoohranitvi.
Simbol alkoholizma lahko interpretiramo kot sredstvo, ki še poudari glavno idejo romana
– popolno degradacijo človeškega življenja zaradi nesmiselnosti bivanja. Pomenljivo je tudi
dejstvo, da je bil Jerofejev sam alkoholik.
Moderna literatura lahko pomembno prisostvuje pri razumevanju kompleksne narave in
vzrokov problematičnega ali alkoholičnega pitja, še več, pripomore lahko k obuditvi in oblikovanju našega razumevanja in odziva na ta družbeno razširjen pojav. Literatura je zmožna prepoznati in ohraniti kompleksno duševnost osebe, odvisne od alkohola. Novejša dela raziskujejo
zapleteno duševnost odvisnika in se upirajo stereotipom (Gilmore, 1987).
Drug velik prispevek literature pri razumevanju alkoholizma je njena osredotočenost na duhovno razsežnost. Boljša je od znanosti v prikazovanju, kako se pijanost ali alkoholizem občuti
– njegovo grozo, bedo in degradacijo človeka, njegovo norčavo absurdnost in občasno njegovo
veličastnost.
Gilmore (1987) ugotavlja, da je pogost duhovni vzgib, ki ga omogoči alkohol in je pogost
motiv, prestop iz običajne realnosti v nekaj drugega. V alkoholikovem blodenju, labirintu alkoholičnih izpadov zavesti in spomina, nikoli vedoč kje in v kaj se bo zbudil, lahko vidimo spremenjeno duševno stanje, ki vsebuje nekaj podobnega Kristusovi moči samo-oživljanja, ponovnega
vstajenja in bakhični blaznosti, ki kolumnira v ekstazi. Dogajanje je ločeno od omejitev trezne
realnosti in s tem zmožno izkušati dnevne ponovitve čudežev življenja, kot bi vsakega doživljal
prvič. To je značilnost alkohola, ki jo je cenila večina avtorjev in nekateri so videli dostop do
nje preko uživanja alkohola. Književnost ta pojav sprejme z Dionizom in ga ne opusti do sedanjosti. Druga pomembna lastnost alkohola je njegov vir navdiha in poguma, kar je najočitneje v
literaturi slavljeno do obdobja romantike. Alkohol, ki v nekaterih pogledih deluje kot življenjsko
obnavljajoča sila pa ima vedno tudi potencialno in velikokrat dejansko uničujočo moč. Moderni
pisatelji s svojim pitjem ali preko pitja svojih literarnih junakov raziskujejo prav to mejo, kjer
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izkušnja ponovne pridobitve življenjske moči z rušenjem omejitev realnosti trči v uničenje življenja, celo v smrt. Učinki navdiha, poguma in druge pozitivne lastnosti alkoholne omame so
dostopni le v prvih fazah tistega, kar je v bistvu svoje pojavnosti uničujoče zastrupljanje. Dosegljivi so preden se pitje razvije v bolezen, imenovano alkoholizem. Vsak vpogled v duhovne
značilnosti pitja torej kmalu razkrije njihov skrajno dvoumen in skoraj paradoksalen značaj. Po
ugotovitvah AA (Gilmore, 1987) je običajna posledica alkoholičnega pitja prej stopnjevanje strahu kot pogumno soočenje z njim, kjer gre za bujno rast škodljivega zato, ker se alkoholik lahko
izogne soočenju s potlačitvijo – »utopitvijo zavesti« v pijači.
Podrobnejši kronološki seznam literarnih del z motivom alkohola si bralec lahko ogleda v
diplomskem delu Literatura in alkohol s posebnim ozirom na bralski odziv oseb s sindromom
odvisnosti od alkohola avtorice Maruše Furlan.
3. Zaključek
Medsebojno oplajanje književnosti in alkoholne omame seže daleč v zgodovino. Grški bog
Dioniz povabi pivsko omamo v književnost, kjer ostane do današnjih časov. Vinski opoj je najprej razumljen skozi pojme ''ekstaza'' in ''norost'', predstavlja obredno radoživo dogajanje, ki pa
se preko karnevalske literature sčasoma prevesi na področje medicine in pojma ''alkoholizem'',
označujoč duševno in fizično bolezen. Književnost odlično prikazuje vzpon individualizma s
sedanjem času, ki je nasproten starogrški univerzalnosti, povezanosti z bogovi in drug drugim.
Večje sodobne literarne umetnine z motivom alkohola nagovarjajo naš intimni svet, ki pa je, čeravno tega ne želimo, stkan iz skrbi, vprašanj in žalosti. Literaturo, kakor večino umetnosti odlikuje prikazovanje območij duševne bolečine, katera vabi k introspekciji in razrešitvi morebitnih
lastnih težav. Vloga leposlovja, v našem primeru s temo alkoholizma, je v psihoterapevtskem
diskurzu bolj prikazovanje in opozarjanje na težavo, medtem ko bi lahko dejali, da je upanje
dolžnost vsakega posameznika in biva v sami ljubezni do življenja. Sodobni čas, nasprotno od
antike, kjer je pitje alkohola bolj priložnostno oziroma obredno, preko leposlovja odraža eksistencialno izgubljenost človeka, ki v alkoholu najde tolažbo ali celo osmišljenje lastnega obstoja.
Poraja se vprašanje o globljih vzrokih za duševno izgubljenost sodobnega človeka, ki uteho išče
v alkoholu, vendar vprašanje presega okvire pričujočega dela.
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Abstract

R

esults of several studies suggest that psychotrauma is not necessarily disabling. Most people are resistant and they can even develop as a person through trauma. Understanding and amplifying the sources
of resilience and posttraumatic growth, as well as focusing on the hope and optimism, helps the professionals to awake those strengths in their patients. The intention of this article is to develop and to contribute to
the sensitivity for the continuum which extends from the posttraumatic stress to the posttraumatic success
- as well as to create a new language and a new understanding of trauma with which the survivors and the
whole society can find new strength and more constructive patterns of support.
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Povzetek

U

gotovitve mnogih raziskav kažejo, da psihična travma ni nujno invalidizirajoča. Večina ljudi je odpornih in se lahko skozi travmo razvijajo kot osebe. Strokovnjaki, ki razumejo in spodbujajo vire
odpornosti in potravmatske rasti in ki se osredotočajo na upanje in optimizem, bodo te moči prebujali tudi
pri pacientih. Cilj tega članka je razvijati in prispevati k občutljivosti za kontinuum, ki se razpenja od potravmatskega stresa do potravmatskega uspeha, kot tudi ustvarjati nov jezik in novo razumevanje travme, s
katero lahko preživeli in celotna družba odkriva nove moči in bolj konstruktivne vzorce podpore.
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1. Introduction
I took a keen interest in psychotrauma and psychotraumatic success1 in the mid 2000s while
I was working as a resident of psychiatry. I was given an unique opportunity to guide groups of
soldiers, veterans of the Homeland War in Croatia from 1991 to 1995 who were persons with big
hearts. During that time I listened to their small (alternative) stories about their courage, their
concern for their comrades-in-arms, their acts of heroism, care for the captured enemy soldiers
and humour in non-human, miserable conditions. At that time the Croatian public opinion was
dominated by mostly negatively coloured views of the Homeland War. Since then various video
materials have become easily available on the Internet, which helped various small war stories to
come out of hiding after 15 years. These stories were very different from the dominant discourse
and they were very surprising to me.
In my education in the systemic family psychotherapy with the emphasis on postmodern directions2 I came in contact with solution-focused brief therapy, narrative therapy and cybernetics
of psychotherapy. This learning had the key influence on my work with veterans, because it has
changed – empowered and enriched - complex understanding of my work with people who are
suffering3. I moved from my earlier “secure position” of a psychotherapist as an independent
– objective observer of the system4 (first-order cybernetics) to the position where I can only be
“certain in uncertainty” (Možina, 2010). I accepted the role of an equal member of the therapeutic system (second-order cybernetics). This made a radical shift in the understanding from the
objectivist to the constructivist epistemology5 of psychotherapy (Štajduhar, 2010).
The shift from the position of the observer to the position of the observed is connected to
the shift in the sharing of responsibility among all members of the system in an individualised
project of psychotherapeutic help. My medical education was strongly influenced by the objectivistic epistemology: I am as an expert - an observer, detached from the patient (the observed
system) who is sick, and I was supposed to know what to do with the patient.
The constructivist epistemology enabled me to join the patient’s system and to become observed, a part of the observed system. In this way I can interact with a patient from the position
of the participatory ethics, in which I can utilize, by using the dialogue, his/her resources for the
realization of desired outcome in the future. At the same time, from the initial dominant focus
on the pathogenesis and psychopathology, the cybernetics of psychotherapy helped me to learn
how to build the context of trust and to strengthen the relationship with the patient, so that we can
together investigate his or her resources and achievements, utilize them for the patient’s desired
outcome in the future by constant checking of our understanding in the realization of the small
steps of progress. This has made a shift from the study of psychopathology and pathogenesis to
salutodynamics and salutogenesis6. The ideas of circularity in the second-order cybernetics (Bateson, 1972) have inspired the work of the psychotherapist Graham Barnes (1994) wherein he
realized the connection between psychotherapy and the second-order cybernetics, and developed
cybernetic epistemology of psychotherapy. The second-order cybernetics enables the psychotherapy to become the object of its own observation so-called “psychotherapy of the psychotherapy”. Only with constant checking of the psychotherapist’s assumptions, decisions and behaviour,
and constant awareness and reflection of how the theories are forming us, we can develop the
so-called “non-theoretical psychotherapy”. In this way psychotherapy of the psychotherapy can
help psychotherapy to heal its own psychopathology (Barnes, 1994).
In that period of intense study of psychotherapy, I was also introduced to synergetics7 which

98

Epistemology of psychotrauma: Posttraumatic stress and/or posttraumatic success

helped me to integrate theory, research and psychotherapeutic practice. In synergetics the models
of description of physical phenomena are applied for the description of psychosocial systems
and phenomena. One of the basic ideas of synergetics is that the therapeutic changes in psychosocial systems can be understood as phase transitions from the problem patterns to the solution
patterns. In a similar way it is possible to understand the transitions from the posttraumatic stress
to posttraumatic success.
The postmodern theoretical framework, the daily experience with the war stories, as well
as the constructive rebellion against the so-called ‘great war-tales’ (fake soldiers, fake invalids,
corruption, war crimes, etc.) gave me the impetus to begin the research on how to work with
people with psychotrauma, and how to use their abilities and achievements in building their
desired future outcomes.
“What does not kill me, makes me stronger” (Nietzsche, 1891: 101)
Bannink’s (2008) ideas are congruent with the constructivist’s epistemology and they rely
on the health perspective. Other studies (McFarlane and Yehuda, 1996) also suggest that trauma
does not necessarily have to invalidate, and that most people are resilient or they can even develop as persons through the trauma. The foundations on which a patient’s posttraumatic success
and growth are built are taking a stand that the patient is an expert for his/her life; joining the
therapist’s and the patient’s experience; strengthening the patient’s resources and sources of resilience and starting a mutual quest to create a desired future outcomes for the patient.
During the psychotherapeutic process the psychotherapist will also learn and develop. One
of Nietzsche’s thoughts says: “What does not kill me, makes me stronger” has become a guiding
principle in my work with the people who suffer from the posttraumatic stress, because this
concept is a powerful reminder that a negative experience can make a person stronger and more
capable to adapt to adversities. This aphorism is closely related to Nietzsche’s idea that a tree,
while enduring storms, lets its roots deep in the ground and becomes stronger and bigger (Yalom,
2011).
2. Definition of a traumatic event
Traumatic event exceeds usual human experience. It is an event which would be extremely
tedious to almost everyone. It can result from an encounter with another person who has recently
or just been badly injured or killed as a result of an accident or physical violence. Intense fear,
helplessness or horror occur as a response to a traumatic situation. Traumatic events can be:
1. Directly experienced: war, violence (sexual assault, physical assault, robbery), kidnapping, terrorist attack, torture, detention of military prisoners in concentration camps,
natural disasters (fires, earthquakes, floods), a severe car accident and diagnosis of lifethreatening diseases.
2. Witnessed: observation of another person’s severe injury or violent death, accidents,
wars, catastrophes sight of dead bodies or body parts.
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3. History of relation between psychotrauma and war
My first contact with psychotrauma came through my work with the war veterans, and it has
inspired me to consider the historical development of the relationship between psychotrauma
and war. The symptoms of soldiers who participated in the American Civil War were the first
descriptions of the symptoms recorded. After that psychiatrists came up with new terms to describe the set of symptoms after almost every bigger war. According to historical context, they
tried to define, normalize, objectify8 and name the problems of the people who had survived an
experience which goes beyond a usual human experience. The psychologists used different terminology, such as: ‘traumatic neurosis’ (World War I), ‘shell shock’ (1915), ‘concentration camp
syndrome’ (1945), ‘combat stress reaction’ (DSM-I, 1952), ‘the Vietnam syndrome’ (1973), and
the ‘PTSD’ which has become a psychiatric diagnostic category according to the third revision of
the Diagnostic and Statistical Manual (DSM) published by the American Psychiatric Association
in 1980, which was reviewed in 1994 in the fourth edition of the DSM.
As a doctor and a psychiatrist I can understand, what Wilson (2001) points out, that in the
frame of medical-psychiatric approach PTSD was developed as a result of many years of research. In medical approach diagnosis is the most important starting point because the possibility
for scientific research opens through definition of diagnosis. On the other hand the diagnosis
influences the clinical practice. Psychiatrists (or other professionals) are those who know how to
diagnose the patterns of behaviour, psychological problems and possible reactions and can also
search for solutions in the rehabilitation of patients. Medical approach encourages the professionals in the attitude that they know.
At that time (late 1970's and early 1980's) it was very important to acknowledge the existence
of a concept of psychotrauma, and use it to provide protection for the patients. This has prevented patients to forget psychotrauma and has given the social legitimacy to psychiatrists and
psychotherapists who worked with traumatized patients. The creation of the term Post Traumatic
Stress Disorder by the means of modern scientific methods, research and therapeutic possibilities
has made way for providing help to the traumatized patients.
BUT a person can only experience a psychological trauma in a certain historical, political,
economical and cultural context. This is why confronting and solving the problems of war veterans can be a slippery slide for the whole system: government, parliament, psychiatry and the
system of disability and pension contributions.
So I was intrigued by the work of Ben Shepard, a historian and an editor for the BBC. In his
book (Shepard, 2001) he analyzes the development of the relations to the war veterans’ psychotrauma from the World War I to the Vietnam War, and opens a fully different level of problems
and possible solutions. He says: “the problem of mental disorders of war veterans - is defined by
social and political factors, […] (and therefore) the most effective forms of treatment are social
and political. This is something that has been lost in the recent American literature on PTSD which focuses on an individual as the biochemical unit […] If the commanders and the politicians
perform their job well (in the war and after the war), the most important part of psychiatry would
be done, and if not the work of the clinicians will be greatly complicated.” (Shepard, 2007, cited
in Lončar and Henigsberg, 2007: 11). These diametrically opposed viewpoints of Shepard and
Wilson led me into further research.
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4. The constructions of psychotrauma (Wirtz, 2003)
4.1. Psychodynamic discourse
In the last 120 years, the issues of psychological trauma penetrated the consciousness of the
society on at least three occasions.
For the first time interest for trauma appeared when Freud was concerned with intrapsychic
mechanisms which operate in trauma. As he wrote: “Any experience which calls up distressing
affects - such as those of fright, anxiety, shame or physical pain - may operate as a trauma of this
kind.” (Breuer and Freud, 1893-95: 6) The early studies on the origin of hysteria brought these
lines. Traumatic memories were recognised first as phantasies of the seduction. During the course of time Freud modified his views. Freud’s work on trauma in the second half of his career may
be viewed within two categories: biological and psychic. Biological dealt with stimulus barrier
and psychic with dual theory of anxiety which is over the scope of this paper. Ferenczi (1933)
replaced Freud’s first trauma theory in his paper Confusion of Tongues which offered new ways
of thinking about reality and phantasy. On one level he proposed analysing the level of interpersonal dynamic between adult and child and on the second level the intrapsychic consequences.
For the second time it was war psychotrauma, which was defined as ‘shell shock’ in the
World War I, ‘war neurosis’ in the World War II and the ‘concentration camp syndrome’ of those
who were incarcerated in the Nazi camps. The traumatic neurosis of World War I supported the
evidence of stimulus barrier. Krystal (1978) said that »catastrophic trauma«, acute trauma in an
adult, occur because of a surrender to inevitable danger which progresses from common anxiety
to catatonic state, even to potential psychogenic death. At this point, I would like to point out
the contribution of the psychoanalysts’ work, in the 1950s and the 1960s, with the survivors of
the World War II, and finally the ‘Vietnam syndrome’ of the American veterans after the war in
Vietnam. The political context here was the breakdown of the cult of war and the growth of the
anti-war movement.
There are numerous psychoanalytic concepts, such as stain trauma. E. Kris (1956) proposed
difference between the effects of single dramatic experience and long lasting traumatic situations. Spitz (1945) in his work with institutionalized children defined deprivation trauma followed
by Bowlby (1960) who described separation trauma. Cumulative trauma was presented by Masud Khan (1963) etc.
For the third time it was sexual and domestic violence which has penetrated into the consciousness of the society in the late 1960s. The political context was the sexual revolution and
the feminist movement. The contribution of psychoanalysts in work with the traumatized is immeasurable. Their courage and willingness (in the mid 20th century, especially after the World
War II) to open the field to work with people who have suffered a psychotrauma, removed the
possibility of forgetting the topic of psychotrauma on the level of the whole society. This had
a great significance for the development of the concept of resilience, which is deeply rooted in
psychoanalysis. The concept of resilience as a basic principle of the psychoanalysts’ work with
the traumatized people, reached its peak in the professional community in the 1960s and 1970s.
Latin American psychoanalysts successfully developed the resilience approach while working
with the numerous traumatized political prisoners (Lewkowicz and Flechner, 2005). From my
point of view the possibility was opened for the development of the concept of posttraumatic
growth and success.
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4.2. Biomedical discourse
Since 1980 psychiatric practice and research is guided by the newly defined posttraumatic stress disorder (PTSD), first in the DSM-III and since 1994 in DSM-IV and ICD-10, which unfortunately emphasized only psychopathological traits of trauma9. But the positive effect
was that since then the construct of PTSD enabled constant attention to the experiences of the
psychotraumatized by the professionals in the field of mental health. Some authors emphasize
the importance of the social context which encourages research, and so Lewis Herman states:
»In order to keep the traumatic reality in the consciousness, a social context that gives the victim
acknowledgment and protection is necessary, and which joins the victim and witnesses in an
alliance. For an individual victim, this social context is made by friends, romantic and family relationships. In the wider social community, the social context is created by political movements
which speak for those who are powerless […] If there are no strong political movements for the
human rights, the workable process of testifying inevitably gives way to the active process of
forgetting. (Herman, 1992:19) (because) […] the history of the psychological trauma studying is a history of occasional amnesia.” (Herman, 1992: 2)
The topic of psychotrauma is extremely complex, so it is important to observe (consider)
psychological trauma from different perspectives, and to supplement the biomedical model with
the social and historical factors. People build different experiences during their lifetime, and
are, therefore, different before the traumatic event. Through the dialogue with the patient I am
coming in contact with his/her suffering and explore the potentials, resources, motivation and
the person’s willingness for a change. My experience is that the financial compensation and recognition from the society to the traumatized is creating a fundamental prerequisite for them to
continue their reparation work and continue their process of personal growth.
4.3. Biopsychosocial discourse
Trauma is conceptualized as an integrated bio-psycho-social process and placed within a specific context with consequences on the person as well as on the community (Naidoo, 2004). This
discourse is strongly opposed to separating trauma in different categories (biological, psychological, social), with an emphasis on the complex, integrated process and the social construction of
trauma within a specific social, political and cultural context (Appelt, 2006).
4.4. The discourse of growth and resilience
Newer concepts from the late 20th century and early 21st century form the fourth discourse
which is about the posttraumatic success, growth and resilience. These concepts were formulated under the influence of constructivist epistemology (Bateson, 1972; von Foerster, 1993) in
the context of the development of society and science (Anderson, 1995), and the practical application of science in different modalities of the postmodern-oriented psychotherapies such as
the cybernetics of psychotherapy (Barnes, 1994), solution-focused brief therapy (Berg, 1992; de
Shazer, 1997), narrative therapy (White and Epston, 1989) and systemic psychotherapy (Možina
et al, 2010). Now I will introduce different aspects of the discourse of growth and resilience.
4.4.1. The need for the meaning
After a traumatic experience the survivors are connected with a shared experience. A charac-
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teristic of such groups of survivors is that they search beyond themselves for the question of the
meaning and the purpose of their own traumatic experience and survival. O'Hanlon (1999) offers
us the three »Cs« - sources of resilience:
- Connection - a shift from the small isolated »I« or the personality to the connection with
something greater than a person;
- Compassion - prefer to soften their attitudes with self-compassion in others, than to be
against themselves, the others and the world;
- Contribution - to serve the others in the world.
This is certainly one of more constructive ways to take advantage of traumatic experience
and assist the community of survivors and society. In this sense Frankl’s Logotherapy or the existential analysis (Frankl, 1963) has provided a significant contribution in giving a sense for life
to the survivors which. At the core of this approach lies author’s experience of being a victim of
the Nazi concentration camp.
4.4.2. The historical development of the concept of posttraumatic growth
Based on the previous concept of posttraumatic stress as the dominant discourse of dealing
with the psychotrauma, the discourse of growth and resilience - in a narrative sense as an alternative, new story - developed as an upgrade. In the beginning my understanding of the therapeutic practice was based on the works of Bannink (Posttraumatic success, 2008), Tedeschi and
Calhoun (Posttraumatic Growth, 1995)10, Siebert (Posttraumatic resilience, 2005) and Zimbardo
(Psychology of heroism, 2009). As it is evident, these works are grouped in a recent period of
time but there was an important contribution to this paradigmatic shift which occurred 20 years
ago by so called positive psychology: “Positive psychology grew out of the idea that for too long
researchers and clinicians had been overly focused on the negative side of human experience,
and there was a need for equal attention to be paid to the positive side. Just as early empirical
work focused on PTSD as an outcome following trauma, psychology more generally was predisposed to focus on psychopathology and distress. Just as the literature on posttraumatic growth
suggested that there was much to be learned from the study of the positive consequences of traumatic events, so positive psychology argued that there was much to be learned from the positive
sides of human experience: for example, success, excellence, and optimal human functioning.”
(Seligman and Csikszentmihalyi, 2000, cited in Joseph and Linley, 2008: 341-2)
Later, especially by the works of Tedeschi and Calhoun (1995, 1996), through the concept of
posttraumatic growth, which is defined as a description of experiencing a positive change after
fighting a big life crisis, I deepened my understanding and practice. From the very definition it
is evident that the term posttraumatic growth refers not only to the growth after experiencing a
psychotrauma (as defined in the DSM IV or ICD 10), but it also has a wider meaning which is
added by the authors who apply it to the life circumstances which are outside the range of usual
human experience. So they included the grief after losing a loved one, recovery from cancer and
traumatic head injuries. In the original text (Tedeschi and Calhoun, 1995) it is stated that the
theme of growth after surviving a great crisis has been known for a long time in the literature,
philosophy and religion. They were the first within the academic clinical and the academic research community who have used it, although the possibility of growth after a crisis event has
previously been known in the social and behavioural sciences. The idea that the human experience contains mixed positive and negative aspects was reflected in the works of various authors
(for example Frankl, 1963; Yalom, 2011). Since the 1990s a series of studies has been focused
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(Seligman and Csikszentmihalyi, 2008; Schaefer and Moos, 1992; Ickovics and O'Leary, 1995;
Cohen, Park and Murch, 1996; all these studies are cited in Joseph and Linley, 2008) on the posttraumatic growth as a distinct field of study.
4.4.3. From the posttraumatic stress to the posttraumatic success
The concept of the posttraumatic growth and development through the trauma could evolve
only as an upgrade to the concept of the posttraumatic stress, within the continuum - from the
posttraumatic stress towards the posttraumatic success. Initially, I thought that this is an original
idea, but I later found it in the work of Joseph and Linley, who state: “Similarly, we do not see
posttraumatic stress and growth as an either-or dichotomy, but rather as a more integrative way
of understanding the variety of processes and outcomes that may ensue following trauma, and
which may, to a greater or lesser extent, be continuations or amplifications of more normative life
span developmental trajectories. Implicit within this understanding is that posttraumatic stress
and posttraumatic growth are not separate ends of a continuum, nor indeed separate, unrelated
phenomena, but are rather two aspects of human experience following stress and trauma that can
be associated with each other in a variety of ways.” (Joseph and Linley, 2008: 341)
I perceive the posttraumatic stress and the posttraumatic success as two ends of a continuum
in which they both are a part of the experience of the survivor. Because conversation, in which
the concepts, ideas and understanding between two parties are circularly alternated, is the basis
of the psychotherapist practice, in our concept one end of the continuum - posttraumatic stress touches the beginning of the second end of the continuum - posttraumatic success. I am deeply
touched by the understanding O’Hanlon offers with connecting both concepts11.
It is of great importance which concept will be emphasized through the narrative, the posttraumatic stress or the posttraumatic success. Although every psychotrauma is an individual experience, the quality of social reception of series of individual traumatic experiences as a part of a
much broader traumatic/war experience of the majority of the citizens of a state, is of a particular
importance (an example is the Homeland War in Croatia 1991-1995).

Image 1: A girl or an old woman? (http://www.iluzije.net/Stranica/2/)
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At the workshops which are dedicated to posttraumatic stress and / or posttraumatic success I
regularly offer the known image from the psychology of perception. By observing the image we
can see that it is practically impossible to simultaneously see both characters (girl / old woman),
and first we see one figure and then, after the perceptual adaptation of the eye, we can see the second figure. However, there is only one brief moment in which one image transforms to another.
So, in this example of the psychology of perception the ability to perceptually adapt enables the
transformation. By using this model as a metaphor for our understanding of the continuum from
the posttraumatic stress to the posttraumatic success, at the point of critical instability (a term
from synergetics) we are no longer sure whether the pathological symptoms of posttraumatic
stress or the constructive patterns of the posttraumatic success prevail.

Image 2: Different scenarios after experiencing and surviving a traumatic experience
(from Seibert, 2005: 2).
The graphical presentation of Siebert illustrates different scenarios after experiencing and
surviving a traumatic experience, which are influenced by the biological inheritance, pre-traumatic, traumatic and post-traumatic experience, and the cultural environment in which the victims
have survived. On the one hand, it is possible to develop symptoms and become a victim with
the clinical manifestations of mental disorders. On the other hand, there are individuals who will,
due to a traumatic experience, grow and develop as a person - get what is the best for themselves
through tackling with the problem - guided by their own inner strength12
The following story is a famous educational story about a conversation of an American Indian and his grandson (http://www.firstpeople.us/FP-Html-Legends/TwoWolves-Cherokee.html),
which tells us - in the context of posttraumatic stress and/or posttraumatic success - that it is very
important which part of the continuum is emphasized.
An old Cherokee is teaching his grandson about life. »A fight is going on inside me,« he
said to the boy. »It is a terrible fight and it is between two wolves. One is evil - he is anger,
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envy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity, guilt, resentment, inferiority, lies, false
pride, superiority, and ego.
The other is good - he is joy, peace, love, hope, serenity, humility, kindness, benevolence,
empathy, generosity, truth, compassion, and faith. The same fight is going on inside you
- and inside every other person, too.«
The grandson thought about it for a minute and then asked his grandfather, »Which wolf
will win?«
The old Cherokee simply replied, »The one you feed.«
4.4.4. “What you focus on you amplify in your awareness” (Yapko, 2012: 18)
A dialogue which occurs between two or more parties in an everyday life situation or a
psychotherapeutic session is conversation. Conversation is a process of exchanging and creating
concepts while retaining interpretive differences (Šugman Bohinc, 2003). If we are finding common interests we are enriching each other with our interpretations and creating mutual answers,
continuing in a joint project of cooperation in which we come together and keep our interpretive
difference as well. The value of conversation is in an agreement which participants achieve.
With language in a dialogue we share ideas, develop our own expectations, desires, and we find
out the needs, abilities and expectations of the dialogue partner. Therefore, the way we describe
an experience is of immense importance, and how to describe a traumatic experience and/or an
experience of survival is also particularly important. Yapko’s claim in the subtitle above means
that what is being emphasized is what is increasing. It has become a trademark of my clinical
practice, because it maintains and summarizes what is of the most importance in the epistemology of systemic psychotherapy.
4.4.5. The emphasis is on the survival
In 2009 at the workshop in the beautiful Slovenian sea resort Portorož, which was led by a
French-Canadian therapist Frederic la Belle I had a deep personal experience where I became
aware about the value of survival in the traumatic situations. This has added another ‘piece of
the puzzle’ of the entire concept of posttraumatic success, growth and resilience. This workshop
reminded me of the reconstructions of families made by the members of my systemic psychotherapy training group, in which the members of the group exposed the strength of survival of
their ancestors during the World War II, and positively reappraised the traumatic experiences of
families from the past.
Based on the current knowledge, a series of seminars, workshops, and my own practical
work in which I have encountered various stories saturated with problems, I can say that we, the
psychotherapists, mostly deal with people who have belonging problems on a certain level of
being or existing – to the partner, family, children, work environment or the community in which
they live. The stories of my fellow psychotherapists about the near death context and the fine line
which separates life and death, have shown me that such experiences have special meaning for
anyone who has survived something like that. For me personally, these stories acted as a trigger
that opened my interest for survival. Therefore, I believe that the importance of surviving in life
of a person who has survived a traumatic event - an experience outside the range of usual human
experience – is an invaluable experience for her / him, the family and the community (s)he lives
in.
It is a rich resource of experience of a person which is very important to be emphasized and
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utilized during the therapeutic work by using the concepts of posttraumatic success, growth and
resilience.
4.4.6. Epistemology of the posttraumatic success
Table 1: Continuum of posttraumatic stress and posttraumatic success

In the sense of the continuum ‘from posttraumatic stress to posttraumatic success’, I suggest
a series of dichotomous pairs to be easily available to all of us, hoping they will root in our
culture. This article is an attempt to evoke the sensitivity for the continuum from posttraumatic
stress to posttraumatic success, and to nurture a new language and new understandings, and thus
empower the survivors, as well as the whole society in creating more constructive patterns of
support for the survivors after a traumatic event. I am proposing a new language based on the
epistemology of posttraumatic success. Therefore, with the posttraumatic success, growth and
resilience the emphasis is on the resilience and survival, the understanding of the understanding
of the survivor and his dialogue partner (in the narrow sense - therapeutic context, in the broader
sense - within each conversation), the ability to experience, feel and come in contact with pain,
suffering (pathos), as a person together with a person. It is important to reframe the language of
psychopathology for the benefit of the patient, to give the possibility of guidance towards the
future, the solutions, with opening new possibilities by utilizing the resources13 from the past.
We are giving up the security and are being opened for the ‘secure insecurity’ by engaging in an
adventure of psychotherapy. We are being sensitive to the specificities of an unique experience
and the exceptions to the rules of the dominant discourse. It is important to contextualize the
story, because every piece of information enables new common interpretations, with which, in a
therapeutic relationship, we create new meanings within the reframing, thus opening the space
to enter into the stance of “not-knowing” (Anderson and Goolishian, 1992), thus creating “a
difference what makes a difference” (Bateson, 1972, 1979) and ultimately participating in the
creation of an alternative story, and a new culture of resilience. In this way, as opposed to the culture of oblivion, we are participating in the creation of a culture of gratitude for the people who
have survived a traumatic experience. With this, the survivors indicate to themselves, their loved
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ones, and to the entire community they live in, the toughness and human’s unbreakable strength.
From the meaninglessness of the traumatic experience the survivors are participating in making
sense (Frankl, 1963) of such an experience. In conclusion, based on the concept of pathogenesis,
we are participating in the creation of the concept of salutogenesis.
5. Therapeutic approaches to people who suffered psychotrauma
In this paragraph I am drawing a distinction between traditional and postmodern therapeutic
approach with dydactic purpose. Namely, I am aware that in therapy there are no clear boundaries so that traditional approaches contain elements of postmodern approaches and vice versa. At
the same time I don't consider that the approach presented in this paper is the only one which is
postmodern oriented but there are many others, for example Shapiro (2001).
5.1. Traditional approach
Traditional clinical practice uses the tree phase model14 in the treatment of psychological
trauma. The development of this model dates from Janet (Janet, 1919/1925, cited in Herman,
1992), with different versions of terminology from one author to another (Herman, 1992; van
der Kolk et al., 1996), but there is a general consensus about the tasks of each phase. Forgasch
and Copeley (2008) quote the terminology used by van der Kolk in describing the three stages
and their specific tasks:
In the first phase, which the authors call stabilization, the goal is to help the patients control their reactions and to prepare them for the work on their trauma. In the second phase, the
therapist works on identifying and successfully processing the traumatic experience. And in the
third stage in the removing the symptoms, reconnecting the self and the others, and improving
efficiency in the reality of life.
From my point of view, the proposed three - phase model, which comes from the objectivist
epistemology, largely fits into the systematic part of our therapeutic approach which I suggest. In
addition, from the perspective of constructivist epistemology, every work with a patient can also
be perceived as unpredictable,”non-trivial”15. Consequently, I plead that a therapist who works
with psychotrauma should keep in the perspective the whole continuum, from the systematic to
the non-systematic approach in the work with the psychotraumatized people, which is one of the
basic ideas of this article.
5.2. Postmodern systematically-non-systematic therapeutic approach
Usually in the first meeting with the patient, we can hear a dominant story, a problem saturated pattern. Our mission is to offer to the patient a context for constructing an alternative
story, and to create a pattern for the solution – to unravel the plot to build the life story. For this
purpose, building a maintainable relationships, from the perspective of the patient as an expert
(Anderson and Goolishian, 1992), the therapist and the patient are planning small steps and
homeworks between the meetings and checking the accomplished, from the encounter to encounter. By building on the previously taken successful steps and exceptions in the problem, which
may indicate a path towards the solution, the therapist and the patient adapt the outcomes to the
new definitions of the vision of the future (Bardmann, 1996 cited in Šugman Bohinc, 2003). Our
therapeutic experience suggests we should emphasize two specifics of working with the trauma-
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tized: the first is the proportion of the systematic and non- systematic in therapeutic work and the
other is the need to explore the traumatic experience.
I agree with O'Hanlon’s (1999) instruction for working with the survivors: “It is necessary to
find out what the patient is seeking in treatment and how he or she will know when the treatment
has been successful. Point out to the patient that (s)he is safe. If (s)he is not take whatever steps
necessary to secure him/her. Do not assume that the patient needs to go back and work through
traumatic memories. Some people will and some people will not. Everyone is unique. Look for
resources and strengths (survival, relationships with others...). Validate and support each part of
the person’s experience. Make provisions (e.g., contracts) for safety from suicide or homicide.
Gently challenge self-blaming or invalidating stories the person has. Do not give the message
that the person is ‘damaged goods’ or that their future is determined by the trauma. Remember that change can occur in the interpretations and actions or interactions associated with the
event(s). Keep focused on the goals of treatment.” (O'Hanlon, 1999: 183-4)
This systematic guide in work with the survivors is very precious. However, I believe that the
context of therapeutic work with survivors is more complex, and that with the systematic domain, there is also a very important domain of non-systematic in our therapeutic work: creatively
responding to patients' different visions of solutions, willingness to be surprised, for an unexpected novelty, openness to the moment of Kairos which happens in the therapeutic relationship,
and that solving problems does not have only functional but also aesthetic value. In that way we
could describe our work as ‘the systematically-non-systematic approach’. In order not to understand these ‘two domains’ separately, it is significant to emphasize that we are non-systematic,
but in the relation to the ideas and the concepts we are being deliberately systematically-nonsystematic (Šugman Bohinc, 2000; Bardmann, 1996).
The traditional approach to therapeutic work with the psychotraumatized (Janet, 1919/1925,
cited in Herman, 1992; Herman, 1992; van der Kolk et al., 1996 and Copeley, 2008) suggests
that it is necessary in the therapeutic work – for it be effective – to explore the traumatic experience, previously developing a relationship of trust and security with the patient, and then to
incorporate those two in the final phase of integrating new experiences. We think it is not necessary to explore the traumatic experience with each patient - maybe yes, maybe not - as stated by
O'Hanlon (1999), and it depends primarily on the needs of the patient. In the therapeutic work
we decide together with the patient the timing, dose, intensity and length of the exploration of
the traumatic experience, and it is, in the context of psychotherapy with traumatized people,
regarded to as the non-systematic perspective of our work. We explore all the ways in which the
development of a different epistemology of psychotrauma participates in the change. It is important to point out that in our work we put the emphasis on the strength of people, recognizing
his / her needs, investigating resources, on creative storytelling, planning and implementation of
homeworks with which we challenge the new understanding of the traumatic experience. We are
interested in how the context in which we started our therapeutic work is constructed, and how it
is starting to change. We are curious to discover the places in which ‘silver linings’ appear, what
kinds of new interests does a person develop, in which way does (s) he divert his/her focus on
viewing and acting, with which new people and their concepts of life does (s) he come in contact,
and how does a creative usage of dolls, symbols, ropes as metaphors of so called River of live
method (Nemetschek, 2006) enable the externalization of the inner experience of a person. We
are also attentive for all other ways of expressing the inner experiences a person carries. With all
these methods we explore different life scenarios, and it is all in the purpose of transforming a
story saturated with a problem into a story of a desired solution.
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6. Conclusion
The theoretical and therapeutic background of the systematic approach in the context of the
constructivist epistemology enables a specific integration of the above listed knowledge and
experiences in the context of psychotrauma. It is my opinion that we are only at the beginning of
the understanding of the continuum of posttraumatic stress and/or posttraumatic success. This is
an area which has started to develop in the last decade, and in which there is a need to find the terminology appropriate to our language. I expect, above everything else, that further practice will
show it in the future. All I have written about and discussed in this article is opened for further
research and debate. My understandings are opening a possibility of dialogue with the readers to
deepen my sense, curiosity and readiness to meet new challenges.
And a story for the end...
One psychiatrist was also a prisoner in the concentration camp during the World War II. He
says that a prisoner who does not believe in the future of his future has condemned himself. He
describes an event when he was staggering in a row of inmates to the workshop, in the cold and
without food. He forced himself to think about something else. All of a sudden, he saw himself
standing on a stage in front of the auditorium and holding a lecture about the psychology of the
concentration camp. In that way he managed to rise above the suffering of the time, and he was
able to see the torture as if it was already in the past. His focus on the future saved him at that
moment. That vision of the future becomes the reality, and he often talked about it in his successful lectures. He used his experience to establish the existential therapy and to heal others with
the therapy of meaning. His name is Viktor Frankl (Frankl, 1963).
Footnotes
I was also in doubt about which term to use: posttraumatic growth, posttraumatic success or resistance. The basic meaning of all three

1

terms is to amplify the constructive patterns on which the survivors of traumatic events function. The resilience is a part of psychoanalytic
tradition. Posttraumatic growth is a concept which came from psychotrauma but is also applied to the constructive patterns after the grief
for a lost loved person, beating cancer and traumatic head injuries. I am using the term posttraumatic success in this article only for the
constructive patterns after psychotrauma.
This work is dedicated to my professors Biserka Koren, Lea Šugman Bohinc and Miran Možina, as well as to my colleagues Ana Habdija

2

Šorša and Dinko Štajduhar, all of whom had an important role in different stages of the development of my psychotherapeutic identity.
Although it has become customary in the everyday psychotherapeutic language, to use the word client for a person who comes to us with

3

a problem, I support of the opinion that I work with people who are suffering-patients. The suffering they come with illustrates the basic
reason why I get in contact with those people. Psychotherapist's task is to use conversation to provide to the patients - the people who are
suffering - the hope that the recovery is not only possible, but also inevitable (Mandić, 1990).
Any segment of the world that represents a unit of observation to the observer is considered to be a system. It can be a patient, a couple,

4

a family or a group. It is important to emphasize that the observer / psychotherapist is the one who defines what a system is, and there is
no default classification of a system given to him (Štajduhar, 2010).
According to Bateson (Bateson and Bateson, 1987: 208) we can define the science of epistemology as the study of how certain organisms

5

(or aggregates, assembles or associated organisms) know, think and decide. According to von Foerster (1990, in Šugman Bohinc, 2003)
we define it as a science (study, theory) of understanding.
Aaron Antonovski (1923-1994), a professor of medical sociology, forged the term 'salutogenesis' in 1968 (in Latin Salus = health, in

6

Greek genesis = source, origin, development of something).
The term 'synergetics' is of Greek origin and means 'the science of interplay'. Today, the term is used for a complex transdisciplinary

7
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theory of the self-organizing processes. The subject of this theory is to describe and explain the process of shaping and changing structures of animate and inanimate nature. It is surprising that there are phenomena which are similar in dynamic properties although they
appear in significantly different material systems and in different time scales. Synergetics was first developed thirty years ago in the field
of mathematical physics to explain the highly coherent laser light. The founder of the synergetics Hermann Haken (1990) used it also in
many other areas. The ‘science of interplay’ tells us how nonlinear interplays among the elements of the system lead to synchronization
and how to handle the resulting macroscopic structures (Schiepek et al., 2005). Schiepek has noticed that in psychotherapy, just like in
other forms of learning, jumpy changes and discontinuous transitions (just like in physical phenomena) occur very often, and found that
applying the principles of synergetics not only in physics but also in the domain of psychosocial systems is useful and of great value
(Schiepek et al., 1992).
To objectify – (in Latin object is objectum) to make subjective objective; a creation of our senses or thinking understood as something (a

8

thing or an object) that exists outside us and independently of us.
Through the history of science, in most cases, when there is a discovery, there is a hope, and sometimes even a naive attitude that final

9

solution was found. But with time a new level of understanding, new questions and doubts are born, and they perpetuate a search for new
understanding. It seems to be the case with psychotrauma too.
Although the author in the article (Rijavec, 2011) exclusively suggests, by quoting Tedeschi and Calhoun (1995), the term posttraumatic

10

growth, we believe that this new concept deserves a wider circle of experts in the upcoming times to choose one of the suggested terms
which is in the spirit with the Croatian language.
Bill O'Hanlon is worried about his successors who interpret his work to be directed exclusively towards the posttraumatic success and

11

growth. He says that he has never considered in the past, nor will he consider in the future his work to be exclusively about the posttraumatic success and growth, but also a talk about trauma and survival, the past and the future, the problem and the solution. He has
metaphorically compared his work with traumatized people with walking on two legs: the left and the right. To walk properly we need
left and right leg (a note from a conversation with Miran Možina in 2011 who has remembered his attendance of the O'Hanlon's workshop
during the World Congress for Psychotherapy in 2006 in Cambridge, UK).
Some of the survivors see their inner strength as an achievement, granted prayers to God through a spiritual, religious/transcendent

12

experience (Karlović, 2011).
The researches of efficiency of psychotherapy (Grawe, 2004) strongly emphasize the use of resources for achieving a desired outcome

13

in the future.
Difference between the traditional and our postmodern systematic approach to the psychotherapy with the traumatized, is also reflected

14

in the small, but important distinction as to how do we – the psychotherapists - understand and name the work we do with our patients.
The term treatment (to treat-behave, approach, tackle with) is a part of the epistemology of the traditional objective understanding of
working with the patients and the psychotraumatized people. During my psychotherapeutic training an attitude based on constructivist
epistemology was engraved in me that my work with my suffering patients is an encounter. I meet them primarily as a person to a person.
We share ideas, concepts and understanding the understanding, and I take part in building for them new, more constructive concepts and
understandings.
By observing of the world around us we can divide the observed systems to trivial and non-trivial. Unlike the trivial systems, which are

15

completely determined, totally predictable and independent to the past or experience, in the non-trivial systems the outcome of the activity
is not predictable, the connection between the beginning (the input) and the end (the output) is not simple, it is determined by previous
states and depends on the history of the system, it changes its transformational rule every time it occurs, and the inner dynamics of the
non-trivial systems is hidden from the observer (Kordeš, 2004).
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Duhovna terapija ali psihični doping?
Spiritual therapy or psychic doping?
Lance Armstrong je 24. julija 2005 sedmič zapored zmagal na Tour de France. 23. avgusta
2005 je francoski športni dnevnik L'Equipe poročal, da je bilo v šestih Armstrongovih urinskih
vzorcih iz leta 1999 odkrito dopinško sredstvo EPO1. Vzorci so bili leta 1999 zamrznjeni in se
po poročanju lahko enoznačno pripišejo Armstrongu. Sredstvo EPO je bilo mogoče dokazati šele
od leta 2001.
Armstrongu so bili odvzeti vsi nazivi in danes ne zanika več, da je bil na startu vsakega Toura
dopingiran. Tudi v drugih športnih disciplinah dopinga ni več mogoče odmisliti. Celo »čisti športnik«, kot je npr. teniški as Andree Aggassi, je priznal, da je »kdaj pa kdaj« pred igro vzel Crystal
meth2, drogo, ki te prvotno predrami, podobno kot kokain. Crystal meth je danes na plesno klubski sceni v Nemčiji zelo razširjena droga, ki ima za posledico takojšnjo odvisnost, podobno kot
crack3 . V nogometu je nekoč obstajal igralec, ki so ga soigralci klicali »živa lekarna«. Zdi se, da
je seznam dopinških grešnikov skorajda neskončen.
Beseda »doping« se je prvič pojavila leta 1869 v nekem angleškem slovarju. Mešanica iz
opija in drugih narkotičnih drog se je takrat prvotno uporabljala pri konjih za povečanje njihove
storilnosti. Koren besede doping izvira iz narečja v jugovzhodni Afriki, pozneje pa ga je sprejel
burski jezik. »Dop« je bil izraz za žganje, ki se je pri ritualnih obredih uporabljal kot stimulans;
pozneje se je izraz začel uporabljati tudi za druge stimulacijske pijače. Medtem ko se je doping
prvotno užival iz ritualnih razlogov, torej nadzorovano, pa danes označuje jemanje substanc, ki
na neki način izkrivljajo tekmovalni šport, tako da ne zmaguje več najboljši športnik, temveč
najboljši »dopingaš«. Ritualni doping (duhovnost) je torej mutiral v zmogljivostni doping (narcisoidnost).
Če strogo upoštevamo merila, na katerih temelji današnji doping, tj. nenaravno, nehumano
povečevanje zmogljivosti zaradi jemanja sistemsko inherentnih sestavin, npr. določenih preparatov, ali neustrezno pretiravanje s sistemskimi sestavinami, kot npr. pri krvnem dopingu4, potem
lahko ugotovimo, da se danes doping pojavlja povsod, kjer je prisotna tekmovalnost. Torej doping ni omejen samo na šport, poljubno ga lahko razširimo na vsa področja človeškega življenja.
Najsi bo to kmetijstvo, ki tako pri vzreji živine kot tudi pri poljedelstvu izkazuje komaj nadzorovani doping v obliki antibiotikov, sredstev za pospeševanje rasti itd. Ta sredstva vsa pridejo na
naše mize, saj vsak, ki danes poje svinjski zrezek, hkrati z njim zaužije tudi protivnetne antibiotike. Poglejmo si še gospodarstvo, kjer se doping izvaja npr. v obliki neskončnega izkoriščanja
ljudi, predvsem otrok (tekstil iz Bangladeša, kakav iz Afrike itd.) in virov surovin – vse za nižje
cene. Kdor torej kupi kratko majico za 2 EUR, ta plača s »krvnim dopingom«.
Ingo Klimkus, politolog, psiholog in psihoterapevt
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Ozrimo se po svojih dnevnih sobah, kjer npr. strelske računalniške igre ali reklame naš vsakdan spreminjajo v nenehno tekmovanje: hitreje, dlje, bolje – kaj ne temelji na tem prav tekmovalni šport? Ta seznam lahko izpopolnjujemo do najmanjše podrobnosti, npr. naraščajoče stopnje
uporabe prehranskih dopolnil (leta 2012 je bilo v Nemčiji več kot 1,3 milijarde EUR potrošenih
za najpogosteje kupljene izdelke v lekarnah, drogerijah in diskontih ali po internetu5), katerih
učinkovitost je izredno dvomljiva, če ne celo nična. Ta poraba je bila v letu 2009 še pod eno
milijardo, pri čemer pribl. 33 % Nemcev jemlje ta sredstva6.
Ali pa vzemimo stroške za Boeingov Dreamliner, novo potniško letalo, ki potrebuje posebne
visokozmogljive baterije, ker ima na krovu vgrajene izjemno veliko tehnologije, kot je npr. samodejno senčenje oken v potniški kabini, da potrebuje ogromne količine energije. Slaba stran:
baterije so izredno vnetljive, zato je prodaja letala trenutno zaustavljena, saj obstaja nevarnost
eksplozije6. Kdo pri tem ne pomisli na prvo uradno olimpijsko žrtev dopinga, danskega kolesarja
Knuta Jensena, ki je leta 1960 mrtev padel s kolesa. Vzrok smrti: prevelika doza amfetaminov –
telo je od znotraj eksplodiralo. Tudi sam sem imel v obravnavi nekdanjo atletinjo DDR: doping
jo je stal plodnosti. Kaj nas torej uči zgodba Lancea Armstronga?
S temi naključno izbranimi primeri želim samo ponazoriti, da kamorkoli se ozremo, v vsaki
panogi lahko odkrijemo doping. Zaključimo lahko, da gre za sprevrženo paradigmo rasti, pri
čemer nas šport dejansko samo opominja na tisto, kar je tako ali tako prisotno vsepovsod.
Pri tem naletimo na nekaj, kar je dr. Jürgen von Scheidt8 imenoval »onesnaženost notranjega sveta« [nem. Innenweltverschmutzung]. Njegova knjiga obravnava prikrite agresivnosti, ki
se skrivajo v stremenju po »dlje, hitreje in bolje«. Kar me je pri tem najbolj navdušilo, je sam
pojem, ki se je pojavil v času, ko je onesnaževanje okolja prvič vzbudilo javno zanimanje. Ta
pojem se ni pojavil brez razloga. Pravila sistemske teorije nujno narekujejo, da mora, če obstaja onesnaženost okolja [nem. Umweltverschmutzung], obstajati tudi onesnaženost notranjega
sveta. Vzporednice, kakor nas uči teorija kaosa, niso neposredno prepoznavne – mrtva reka ne
pomeni mrtve žile v telesu – temveč so simbolične. Počasi se navajamo na slabše naravno okolje,
izumiranje vrst, podnebne spremembe, istočasno pa je vsepovsod mogoče zaznati propadanje
življenjsko pomembne socialne morale, kot je ljubezen do bližnjega, vedenje ljudi, predvsem v
prenaseljenih urbanih območjih, in socialna klima pa se zaostrujeta. Kogar izumiranje vrst ne
prizadene, mora res biti ignorantski tip človeka, in prav takšen tip bo razvil flegmatičen odnos
do samega sebe, kar bo izražal tudi v socialnem vedenju. Zakaj število depresij v Nemčiji tako
ekstremno narašča?
Že star pregovor nas uči, da v času krize vedeževalcu cvetijo posli. Ljudje, ki živijo v strahu,
so dovzetni za vsakršne odrešeniške obljube in odprti za ponudbe »instant« rešitev9. V Nemčiji
že od leta 1933 o tem govori pesem. Naraščajoče število depresij pa na splošno kliče tudi po
hitrejših postopkih ozdravitve. Tu pa svoj lonček že pristavi farmacevtska industrija, in sicer s
farmacevtskim dopingom. Zdravilo Prozac10, imenovano tudi srečna tabletka, ki je na trg stopilo
kot lahek antidepresiv, sicer nima nobenega dokazljivega učinka, kljub temu pa ga jemlje 45
milijonov ljudi po vsem svetu, ki se dnevno poživljajo z »občutki sreče«.
Do zdaj bi že moralo postati jasno, da je doping vsesplošen problem družbe kot take. S tega
vidika imamo opravka s širokim onesnaženjem notranjega sveta, ki je v resnici verjetno hujše in
obsežnejše, kakor bi ga celo največji pesimist upal napovedati. Prikrita agresivnost, usmerjena
zoper samega sebe, se po eni strani odraža v vse večjem številu zgodnjih motenj, depresij, psihotičnih obolenj, pa tudi v vse številčnejših medicinskih bolezenskih slikah, porastu kriminalitete
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in končno tudi v vojaških dejavnostih in terorju, po drugi strani pa prihaja do napihovanja narcistične strani, do neke vrste napihovanja notranjih predstavnih svetov, ki to psihodinamiko še
naprej podžiga, ker ustvarja individualni pritisk – smrtonosni krogotok. Za vsem tem stoji družbeno zatajevanje teme; bi morali vendarle priznati, da ničesar ne vemo, da smo ranljivi, mali,
nevedni in strašansko osamljeni? Namesto da si želimo vedno več, bi se morali naučiti živeti z
manj. Kajti to, kar se navzven kaže kot kriza, ne ostane zunaj, temveč ima svoje vzporednice
v notranjem svetu. Če ne prej, bi na tem mestu moralo postati očitno, da nas obdaja globoka
duhovna kriza.
Psihoterapevt se s takšnimi pojavnimi slikami sooča dnevno. Pozornost se v določeni meri
preusmeri na notranjo psihično predelavo, pri čemer vse prepogosto spregledamo, da so ljudje
v družbi že postali deformirani do najgloblje možne točke bede, kar ima jasno politično dimenzijo. Od kod sicer izvira globoko, večinoma nezavedno sporočilo: »Živimo v družbi, v kateri
si mora človek srečo kupiti.« Družba izvaja pritisk, ki ga posameznik komaj še lahko prenaša.
Notranji stres in notranja nesreča delujeta znotraj psihe kot širok odvzem sposobnosti, ki se
mora nadomestiti s seganjem navzven. Tu se kanalizirajo težnje in hrepenenja, klic po rešitelju
in podleganje dvomljivim ponudbam pomoči. V času povečane ranljivosti se lahko z ljudmi
preprosteje manipulira. To individualno doživljanje nesreče potrebuje rešitve, ki jih je mogoče
najti zunaj obstoječih okvirov. Od tod tudi izvira klic po kozmični zavesti, po povezovanju na
višji ravni11. Vemo pa tudi, da ljudje, kar je razvidno iz zgodovine vseh revolucij12, svoj notranji
konzervativizem, tj. star znan temeljni psihični vzorec, preprosto želijo zanikati, pri čemer pa na
žalost spregledajo, da to ni mogoče. Torej posežejo po Prozacu: »Odvzemi mi bolečino, da je ne
bom več občutil.« Vendar, kam potem gre ta bolečina?
Zadevo s kozmično zavestjo moramo vzeti resno, saj živimo v dobi kvantne fizike. Tako smo
prišli do vprašanja, kaj je duhovnost. Na tem mestu tega pojma ne moremo pojasniti, zato se bom
zadovoljil z delovno definicijo: duhovnost je brezpogojna pripravljenost sprejemanja navkljub
neznanju. Pravzrok za to je Božja ljubezen, polje ničte točke v kvantnem svetu, nirvana ali z eno
besedo Bog.
V psihoterapiji praviloma ostro ločujemo vprašanja vere od vprašanj psihičnega zdravja13.
Vera ni predmet analitične psihoterapije, temveč osebna zadeva. Zoper to pa so naravnani novi
in novodobni postopki na psiho-trgu, ki izničujejo prav to ločevanje. Ti novi postopki se danes
imenujejo Matrix-Energetics, EFT, EMDR, kvantno zdravljenje, Wing-Wave ali kakorkoli že,
vsem pa je skupno eno: da poudarjajo kvantni duh, obljubljajo takojšnji učinek in vzpostavljajo
povezavo z duhovnim svetom. Na drugi strani pa imamo stare cenjene postopke, kot je psihoanaliza, ki poudarjajo predelavo in čas trpljenja, če želimo doseči resnične učinke. Torej smo prišli
do vprašanja: duhovna terapija ali psihični doping?
Naj takoj pojasnim: izobražen sem tako na področju psihoanalize kot tudi na področju kvantnih tehnik, zato uporabljam oboje. Torej ne gre za to, da eno vedo obsojam v škodo druge. Poleg
tega sem spoznal zdravilce in šamane, katerim izkazujem najvišje spoštovanje, pa tudi take, ki so
prevzeli nekakšno prezervativno identiteto in se samo pretvarjajo, da so zdravilci in šamani. Slednji nas ponovno privedejo do teme onesnaženosti notranjega sveta, ker nevede ustvarjajo notranje svetove in iluzije, katerih škodljivost bo verjetno postala očitna šele v naslednjih generacijah.
V duhovnosti ni oproščena nobena laž14. Najprej pa si pobližje oglejmo način delovanja dopinga.
Doping je tipičen fenomen od zgoraj navzdol15. To postane jasno, če snov, ki jo uporabljamo za doping, nadomestimo z željo po zmagovanju. Ta želja po zmagovanju, ciljna/vrednostna
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predstava, ki jo predpiše glava, se vraste v psihični sistem, kar ima za posledico tipične dinamike
od zgoraj navzdol: tako predpisana želja po zmagovanju prisili vse podrejene psihične ravni k
nekakšni prilagoditvi, ki se z evolucijskega vidika lahko primerja z grožnjo nevarnosti. Vzeto
pod drobnogled to pomeni: naš celoten psihični sistem ob izpostavljenosti dinamiki od zgoraj
navzdol subtilno preide v stanje alarma16. V tem stanju alarma je zorni kot (tunelski pogled) zožen, kritičnost zmanjšana na minimum, pripravljenost sprejemanja zaradi odvrnitve nevarnosti
pa maksimalno povečana. To pomeni, da je pacient odprt v smeri rešitve, pri čemer se vsi moteči dejavniki v tem trenutku ne zaznajo ali se ustrezno »terapevtsko odstranijo« oziroma bolje
rečeno: potisnejo v nezavedno. Enako se zgodi, kadar gledamo film, ki nas povsem prevzame:
začasno živimo s tem filmom in pozabimo na vse druge skrbi, ki nas še tako obdajajo. Način
delovanja dopinga je strukturno gledano torej dvostranski: po eni strani ustvarja zavidljiv videz,
istočasno pa onesnaži notranji svet s strahom in občutkom nevrednosti. Prvinska ritualnost in
povezava z duhovnostjo je žrtvovana v korist videza. Namesto Boga molimo malike, kako deluje
božja jeza, pa si lahko vsak prebere v Bibliji.
Novodobna kvantna zdravljenja, kakor jih bom od zdaj naprej imenoval, učijo, da se s kvantno energijo, torej z duhovnostjo, dela neposredno. Naša čutila ne morejo dostopati do teh energetskih polj, to je mogoče samo z našimi občutki ali z našo intuicijo. Poudarja se, da ima zavest
polje, ki skozi kvantno prepletenost sega visoko vse do kozmične inteligence, torej do Boga.
Kvantno zdravljenje naj bi bilo najpreprostejši način zdravljenja duha. S kvantnim zdravljenjem
pridemo v stik z naslednjo višjo dimenzijo, ki nas pelje do Božjega. Medtem ko mora budistični
menih leta in leta meditirati, da vzpostavi stik z Božjim virom, kvantni metodi to uspe v nekaj
sekundah. Te metode kvantnega zdravljenja imajo dejansko lahko zelo velik učinek, saj so enako
osupljive kot izjave vedeževalca. Dejansko potrebujem približno 20 minut, da pri pacientu, ki se
obrne name zaradi depresivnega razpoloženja, s temi metodami spet povrnem dobro voljo. Če je
to dejansko smiselno, je drugo vprašanje. Presoja tega zahteva natančno analizo kazuistike, ki je
na tem mestu ne moremo izvesti.
Klasična psihoterapija izhaja iz tega, da je uspeh zdravljenja v večji meri odvisen od oblike
in kakovosti odnosa med zdravnikom in pacientom. To pa mora pacient pogosto plačati s trpljenjem, kajti psihoterapevtska pot je pot skozi bolečino odrečene ljubezni, kateri je bil pacient v
preteklosti izpostavljen.
Drugače pa izpričujejo kvantna načela rešitve. Odnosi so drugotnega pomena in služijo zgolj
opredelitvi obravnavane teme. Terapevtsko posredovanje samo po sebi dejansko deluje samo takrat, ko kvantni zdravilec v trenutku svojega dela ni osebno navzoč, torej čustveno in duhovno ni
v odnosu s pacientom. V tem se psihoanalitični postopek bistveno razlikuje: terapija v kvantnem
zdravljenju deluje samo, če je v trenutku terapevtskega posega odnos na ničti točki, medtem ko
mora pri psihoanalitični terapiji doseči vrhunec. Kvantno zdravljenje izključuje odnos, vendar
vključuje duhovnost, medtem ko psihoterapije vključujejo odnos in izključujejo duhovnost.
Tukaj nastopi težava. Prvič, duhovnost ni mogoča brez odnosa, pa tudi odnosa ni brez duhovnosti. Navsezadnje je duhovnost odnos na višji ravni.
To v primeru kvantnega zdravljenja pomeni zanikanje odnosa, kar je z duhovnega vidika
nemogoče, ker se zdravilec in pacient dejansko nahajata v skupnem duhovnem prostoru, ki se v
ničemer ne razlikuje od položaja, ko zdravnik daje zdravila: torej gre za psihični doping. Seveda
ima to svoj učinek tako, da zdravilec in pacient nenadzorovano in skozi nezavedno pustita prosto
pot energijam v kvantnem polju, ki ustrezajo globoki želji po pripadnosti in jo izpolnjujejo. Z
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izostrenimi čuti lahko to tudi zaznamo. Obenem se nagovorijo vse fantazije, ki jih pacient nosi
v sebi. Zaznane ali ne, kvantno zdravljenje jih nagovori, zato z njimi lahko tudi manipulira17.
Ustvarijo se duhovne iluzije, ki najverjetneje ustrezajo notranjim željam že inflacijsko napihnjenega ideala jaza. Kajti nečesa se moramo zavedati: pri pacientu, ki danes pride na terapevtsko
uro, je onesnaženost notranjega sveta že zelo obsežna, kar pomeni, da si dejansko želi zgolj tabletko za blažitev in ne osebnostno-duhovnega razvoja. V vsakem primeru je prisotna nevarnost,
da tlakujemo pot nezavednemu narcizmu z vsemi poznejšimi posledicami.
Po drugi strani pa je v klasični psihoterapiji duhovnost pogosto zanikana in podvržena teoretičnemu učnemu dogmatizmu. Včasih dobimo celo občutek, da je to tabu tema. Kadar npr.
neki pacient meni, da lahko vidi duhove, bo analitično izšolani strokovnjak to takoj povezal
s fantastičnimi povezavami med željo in objektom, s čimer bo zanikal, da pacient kaj takega
dejansko zaznava18. To je lahko huda žalitev, ki je tako bistvena, da se bo pacient odzval s ponovnim prikritjem svojih jasnovidnih zmožnosti in bo prikrajšan za dostop do duhovnosti, kar ga
bo ohranjalo v depresiji in ga oviralo pri tem, da vzpostavi način življenja, ki ustreza njegovim
danostim. Energije na duhovni ravni so sicer zelo močne, vendar tudi neverjetno ranljive, če niso
zaščitene s trdnim jazom. Po drugi strani pa nezrel jaz zelo hitro zbeži na tiste najbližje višje
ravni, da bi si razložil muke svojega zemeljskega sveta. Samo soodnosnost, resnično in globoko
razumevanje, je pogoj za zmožnost odpuščanja, zato beg tistih oseb v duhovni svet, ki so zgodaj
doživele travmatične izkušnje, ni mogoče razumeti le patološko, temveč kot življenjsko pomemben vir. Zato je empatična dolžnost vsakega terapevta, da s temi svetovi brez predsodkov lahko
vzpostavi stik. To zlasti velja pri delu s psihotičnimi osebami.
Medtem ko bi v primeru kvantnega zdravljenja lahko govorili o psihičnem dopingu, pa imamo na strani klasične psihoterapije večkrat opravka z opuščeno pomočjo. Seveda oba postopka
pomagata, vendar pa sta, kakor je bilo nakazano, omejena z lastno sistematiko, posledično pa
omejujeta pacienta zaradi ozkosti njunega teoretičnega sistema. Kvantno zdravljenje mora vključevati odnos, psihoterapija pa duhovnost.
Kaj torej storiti?
Navsezadnje je odgovor na to vprašanje preprost. Kvantni zdravilec se mora naučiti, kaj je
odnos, pri čemer odnos ne pomeni samo voditi pogovor, temveč v prvi vrsti nositi odgovornost.
Odgovornost v psihoterapevtskem smislu pa pomeni, da s pacientom skupaj predelata nastalo dinamiko. Številne ponudbe delavnic obljubljajo sonce po sloganu »hitrejše zdravljenje«, pozabijo
pa povedati, da nenehni sončni žarki lahko naredijo le puščavo. Tudi najboljše sonce še zdaleč
ne more ustvariti dežja. Z ljudmi, ki so se odzvali na takšne ponudbe, moram vedno znova opraviti potrebno ex-post obravnavo, ki pravzaprav spada v odgovornost vodje delavnice. Psihično
odprtje sproži neki proces, ki se mora izbojevati s tistim, ki ga je sprožil. Postopki kick-and-run,
torej odpiranje ran in nato hitro bežanje proč, ki jih vsepovsod ponujajo, zame spadajo na psihično smetišče: niso samo neresni, temveč tudi izredno nevarni. To vključuje predvsem tiste, ki za
svoje ponudbe zdravljenja zaračunajo ogromne vsote denarja. Tudi če si te ponudbe pogledamo
vsebinsko, lahko opazimo, da se na najopaznejšem mestu reklamnega izveska ponuja duhovnost.
Nikakršna duhovna terapija, temveč psihični doping.
V nasprotju s tem pa mora psihoterapevt izhajati iz zdravniške vloge in bo zaradi družbenih zahtev, ki nas bodo doletele v prihodnjih letih, moral postati odprt za duhovnost. Bolj kot
kadarkoli prej bo pomembno to, da je psihoterapevt človek, ki pomaga v duhovnem smislu,
primerljivo z zen mojstrom. Kajti zgolj soočenost ne bo več zadostovala, temveč mora terapevt
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z razširitvijo svojega obzorja pacientu znati slediti tudi v globine psihe in v duhovnost ter ga pri
tem usmerjati, da se pacient lahko dokoplje do razumevanja in navezave na svoje življenje. To
postaja vse nujnejše z vidika naraščajočega števila oseb z zgodnjimi travmatičnimi izkušnjami,
kar je neustavljivo. Kvantno zdravljenje daje na razpolago instrumentarij, ki lahko ob premišljeni uporabi hitro poglobi terapevtski odnos. Navsezadnje pa zdravilno deluje odnos in ne metoda.
Kakor je psihoterapevt doslej moral opraviti temeljito terapijo sam na sebi, saj mora najprej
dobro poznati sebe, da bi se lahko znašel v transfernih procesih terapevtske dinamike, se mora
danes začeti odpirati za duhovni samorazvoj, da se bo lahko soočil s prihajajočo nevarnostjo na
psiho-trgu, ki ljudi na novodobni način hrani s psihičnim dopingom, kar bo dolgoročno samo še
pospešilo katastrofalni razvoj. Bolj kot kadarkoli prej je torej pomemben lasten osebni razvoj
psihoterapevta, da bi tako lahko nudil pristno človeško pomoč. Kajti na duhovni ravni ne ozdravi
noben program in nobena terapija, temveč zgolj in samo pravilno razvit človek, ki po zaslugi
globokega čustvenega in duhovnega znanja lahko vzdrži odnos s pacientom tudi v nirvani. To
mora biti človek, ki ve, da s tem, ko zdravi sebe, zdravi življenje v sebi, s tem pa tudi življenje
drugega. To mora biti tudi človek, ki svojemu pacientu lahko sporoči, da življenje ni vezano na
lastninsko pravico in mu pri tem lahko izkaže pravo ponižnost.
Opombe
EPO (eritropoetin) je umetno sredstvo za povečevanje števila rdečih krvnih telesc (eritrocitov) in s tem sposobnosti absorpcije kisika
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v krvi, kar nenazadnje vodi k povečanju zmogljivosti predvsem v vzdržljivostnih športnih disciplinah. Uporaba tega sredstva je težko
dokazljiva.
Crystal meth je droga, ki se lahko poceni in razmeroma enostavno izdela v vsaki kuhinji. Uvršča se v skupino amfetaminov, podobno kot
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speed, le da hitreje in močneje učinkuje. Metamfetamin, učinkovina Crystal metha, telesu omogoča, da okrepljeno izloča stresni hormon
dopamin. Stranski učinki so: depresije, panična občutja, blodnje, izguba teže, motnje srčnega ritma, notranji nemir, motnje spanja, glavoboli in posebno hiter telesni propad.
Crack je droga, ki se izdeluje iz soli kokaina in natrijevega hidrogenkarbonata (natrona). Kadi se z majhnimi pipami in učinkuje izredno
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hitro, v 8 do 10 sekundah. Crack je droga, ki najhitreje vodi k psihični odvisnosti.
Krvni doping pomeni vračanje »v reagenčnem kozarcu« umetno obogatene krvi, v tem smislu je to predhodnik EPO.
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Številke povzete po reviji Pharmazeutische Zeitung PZ, 2012.
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Številke povzete po nemškem tedniku Fokus, marec 2010.
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Poročilo iz časopisa Der Zeit; 24. 1. 2013.
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Jürgen von Scheidt: Innenweltverschmutzung; 1975, založba/kraj: München/Zürich, Th. Knaur.
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Udeležil sem se tečaja o jasnovidstvu in moram reči, da zdaj to obvladam. Seveda to ne drži, le v statistike se moram poglobiti, ki opisu-
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jejo banalne stvari, npr. koliko ljudi ima brazgotino na kolenu – dejansko več kot 80 %, ker je vsak otrok že kdaj padel na koleno. Izrečeno
na pravem mestu z obvezno »vizualno podporo« in že vsak verjame: »Tega pa že ne more vedeti, od kod le, torej mora biti jasnovidec.«
Prozac spada v družino fluoksetinov in je čista kemijska sestavina. Fluoksetin povzroča umeten občutek vznesenosti s tem, ko namensko
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vpliva na serotoninsko ravnovesje v možganih. Serotonin je prenašalec med povezavami (sinapsami) živčnih celic v naših možganih.
Opravlja številne naloge, med drugim tudi močno vpliva na naše razpoloženje. Vsakodnevno nas pomaga ohraniti v dobrem razpoloženju,
zato po njem tudi posega toliko ljudi, da lahko ta dober vpliv prenesejo na svoje okolje.
Strah pred koncem sveta, povezan z iztekom Majevskega koledarja, tu posebej dobro zrcali notranje stanje kapitalističnih družb. Nikoli
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prej ni neka fantazma tako globoko prežela medijsko okolje kakor ta. Nenazadnje opisuje notranji strah ljudi in željo po odrešeniku. Z
družbenopolitičnega vidika to ustvarja plodna tla za totalitarne strukture, ki jih lahko opazimo v evropskih deželah kot krepitev desnih
populističnih sil.
Do danes še nobeni revoluciji ni uspelo, da bi prezrla psihične strukture ljudi, zato se posledično vse stare strukture moči ponovno uve-
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ljavljajo. Tako so se npr. Leninove ideje izjalovile, ker so podcenjevale človeški dejavnik. Po logičnem sosledju so strukture moči starega
carstva ponovno prišle na oblast v novi preobleki.
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Seveda tega ni mogoče reči tako pavšalno. Po Jungovi psihologiji bi bila ta trditev že v osnovi napačna. Zgolj zaradi poenostavitve sem
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tukaj na grobo povzel, kar bi moral diferencirano ponazoriti na podlagi natančnega opazovanja okolja, terapevtskih pravil itd.
Poglejmo si prvi greh, torej Adama in Evo, v kolikor se njegov duhovni nauk glasi: če kršiš zapoved Boga (ali preprosto zoper svojo
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lastno naravo), je posledica težko življenje in temu se ni mogoče izogniti.
Od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor sta dva običajna pojma, ki se uporabljata v dinamičnih sistemih. Od zgoraj navzdol pomeni,
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da se vpliv izvaja od zgoraj navzdol, torej se morajo vsi parametri, ki so v dinamični hierarhiji podrejeni, ravnati po zgornjem. Tipičen
primer tega je vojaško komandno zaporedje. Od spodaj navzgor pa označuje nasprotje tega, tipičen primer bi bila osnovna demokracija.
Pri tem je predpogoj seveda obstoj kazni, na psihičnem področju je s tem mišljen predvsem pojav občutkov krivde in nezadostnosti biti.
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Manipulacija je tu mišljena brez vrednostnega predznaka, in sicer kot vplivanje v določeno smer.
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Včasih res komaj lahko razlikujemo med fantazijo in realnostjo. Prav na področju zgodnjih motenj ali, kakor jih imenuje Balint, temelj-

18

nih motenj, je pogosto težko razlikovati, v kolikšni meri pacient ustvarja resničnost, da bi zavaroval neko prikrito iluzijo pred uničenjem,
ali izkrivlja resničnost, da bi obvaroval svojo notranjo resnico. Tudi tu postane jasno, da je prehod od jasne resničnosti do čiste fantazije
mehak in težko razločljiv

Prevedla: Jasna Uršič

Spirituelle Therapie oder Psycho-Doping?
Am 24. Juli 2005 gewinnt Lance Armstrong zum siebten Male hintereinander die Tour de
France. Am 23. August 2005 meldet die französische Sportzeitung „L'Equipe”, dass in sechs
Urinproben Armstrongs aus dem Jahr 1999 das Dopingmittel EPO1 nachgewiesen wurde. Die
Proben waren 1999 eingefroren worden und konnten dem Bericht zufolge daher auch eindeutig
Armstrong zugeordnet werden. EPO war erst ab 2001 nachweisbar.
Heute sind ihm alle Titel aberkannt worden, Armstrong selber leugnet nicht mehr, bei jeder
Tour gedopt an den Start gegangen zu sein. Auch in anderen Sportarten ist Doping nicht mehr
wegzudenken. Selbst ein „sauberer Sportler“ wie z.B. der Tennis-Champion Andree Aggassi hat
zugegeben, „mal“ Crystal Meth2 vor einem Spiel genommen zu haben, eine Droge, die erstmal
wach macht wie das Kokain. Crystal Meth ist heute in der Dance-Club-Szene in Deutschland
weit verbreitet, es macht sofort abhängig ähnlich wie das Crack3. Im Fußball gab es einen Spieler, den die Mitspieler „die wandelnde Apotheke“ nannten. Die Doping-Sünder-Liste dürfte
nahezu endlos sein.
Im Jahr 1869 tauchte das Wort »Doping« zum ersten Mal in einem englischen Wörterbuch
auf. Eine Mischung aus Opium und anderer narkotisierenden Drogen wurde in dieser Zeit zuerst
bei Pferden verwendet, um ihre Leistungen zu steigern. Die Wurzel des Wortes »Doping« stammt aus einem Dialekt aus dem südöstlichen Afrika, der später in der Burensprache aufging. Mit
»Dop« war ein Schnaps gemeint, der bei rituellen Handlungen als Stimulans verwendet wurde;
später wurde das Wort auch für andere stimulierende Getränke verwendet. Während also früher
aus rituellen Gründen, also kontrolliert „gedopt“ wurde, wird heute unter Doping die Einnahme
von Substanzen genannt, die den sportlichen Leistungswettbewerb in einer Weise verzerren,
so dass nicht mehr der beste Sportler gewinnt, sondern der beste „Doper“. Das rituelle Doping
(Spiritualität) mutierte zum Leistungs-Doping (Narzissmus).
Aber wenn wir die Kriterien, die wir für das heutige Doping zugrunde legen, nämlich das
artfremde Steigern von Leistung durch Zuführung nicht systemimmanenter Bestandteile wie
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bestimmter Präparate oder die nicht systemadäquate Überdehnung von Systembestandteilen wie
beim Blutdoping4, ernst nehmen, dann findet heute Doping überall dort statt, wo es Wettbewerb
gibt. Doping scheint also nicht nur eine Angelegenheit des Sports zu sein, nein, wir können es
beliebig auf alle Bereiche des menschlichen Lebens ausdehnen. Sei es die Landwirtschaft, die
sowohl in Tierhaltung als auch Ackerbau ein wohl kaum kontrollierbares Doping via Antibiotika, wachstumsfördernder Mittel etc. an den Tag legt. Wir bekommen alle diese Mittel auf den
Tisch, wer heute ein Schweineschnitzel ist, nimmt zugleich entzündungshemmende Antibiotika
zu sich. Wir können in die Wirtschaft gucken, in der Doping z.B. über das maßlose Ausbeuten
von Menschen, vor allem Kindern (Textilien aus Bangladesh, Kakao aus Afrika etc.) und Rohstoffressourcen läuft, damit die Preise billiger sind. Wer ein T-Shirt für 2 Euro kauft, der zahlt
mit „Blut-Doping“.
Gucken wir in unsere Wohnzimmer, wo z.B. Ballerspiele oder Werbung unseren Alltag in
einen ständigen Wettbewerb umwandeln: schneller, weiter, besser - sind dass nicht die Grundlagen des sportlichen Wettbewerbs? Wir können diese Liste bis in die kleinste Kleinigkeit ausdehnen, z.B. die Steigerungsraten des Umsatzes für Nahrungsergänzungsmittel (2012 mehr als
1,3 Milliarden Euro in Deutschland zu den am häufigsten gekauften Produkten in Apotheken,
Drogerie- und Verbrauchermärkten sowie im Internet5), deren Wirksamkeit höchst zweifelhaft
bis wirkungslos ist. 2009 waren es noch unter 1 Milliarde, wobei ca. 33% der Deutschen diese
Mittel zu sich nehmen6. Oder nehmen wir die Aufwendungen für den Dreamliner von Boing,
ein neues Passagierflugzeug, dass darum neuartige Hochleistungsbatterien braucht, weil es so
extrem viel Technik an Bord hat wie z.B. automatisch abtönende Fenster im Passagierraum, die
eine Unmenge an Energie verbraucht. Der Nachteil: die Batterien fangen sehr schnell Feuer,
weswegen die Auslieferung des Flugzeugs jetzt gestoppt wurde, weil Explosionsgefahr besteht7.
Wer denkt da nicht an das erste offizielle olympische Dopingopfer, der dänische Radfahrer Knut
Jensen, der 1960 tot vom Rad fällt. Todesursache: Überdosis an Amphetaminen – der Körper war
innerlich explodiert. Ich selbst hatte eine Ex-DDR-Athletin in Therapie: das Doping hat ihr die
Fruchtbarkeit gekostet. Was also sollen wir aus der Geschichte eines Lance Armstrong lernen?
Diese wahllos ausgesuchten Beispiele sollen nur demonstrieren, dass, wo immer wir auch
hinschauen, branchenspezifisch gedopt wird. Letztlich handelt es sich um ein in die Perversion
abgleitendes Wachstumsparadigma, wobei der Sport uns eigentlich nur vor Augen hält, was allerorts sowieso passiert.
Hier findet etwas statt, was Dr. Jürgen von Scheidt8 „Innenweltverschmutzung“ nannte. In
seinem Buch geht es um die verborgenen Aggressionen, die im Weiter, Schneller, Besser liegen.
Was mich am meisten daran faszinierte ist der Begriff selber, der zu einer Zeit auftauchte, als
die Umweltverschmutzung ein erstes öffentliches Interesse erweckt hatte. Dieser Begriff tauchte nicht umsonst auf. Nach den Regeln der Systemtheorie ist es zwingend, dass es, wenn es
Umweltverschmutzung gibt, auch Innenweltverschmutzung geben muss. Die Entsprechungen
sind, wie es uns die Chaostheorie lehrt, nicht direkt ablesbar – ein toter Fluß bedeutet keine tote
Ader im Körper – sondern hat symbolische Entsprechungen. Wir gewöhnen uns langsam an die
verschlechterte Umwelt, an das Artensterben, den Klimawandel, gleichzeitig ist allerorts ein
Verfall lebenswichtiger sozialer Moral wie Nächstenliebe o.ä. zu verzeichnen, der Umgang der
Menschen vor allem in den Ballungsräumen, das soziale Klima, wird härter. Es braucht einen
ignoranten Geist, der das Artensterben nicht wahrnimmt, und genau dieser Geist wird ein Phlegma gegenüber seiner eigenen Person entwickeln und dies auch sozial „ausdünsten“. Warum ist
die Zahl der Depressionen in Deutschland so extrem gestiegen?
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Duhovna terapija ali psihični doping

Es ist eine alte Wahrheit, dass in Zeiten der Krise der Wahrsager sein bestes Geschäft macht.
Menschen in Angst werden anfällig für Heilsversprechen jeglicher Art, sind offen für schnelle
Lösungsangebote9. In Deutschland weiß man seit 1933 ein Lied davon zu singen. Die gestiegene
Zahl an Depressionen fordert im breiten Maße auch schnellere Heil-Verfahren. Hier meldet sich
nun die Pharma-Industrie zu Wort: Pharma-Doping. Das Präparat mit dem Namen Prozac10, als
Glückpille bezeichnet und als schwaches Anti-Depressiva auf den Markt gekommen, hat zwar
keine nachweisbare Wirkung, wird jedoch von 45 Millionen Menschen weltweit eingenommen,
die sich täglich auf „Glücksgefühle“ dopen.
Es sollte nun klar sein, dass Doping ein generelles Problem der Gesellschaft selber ist. In diesem Sinne haben wir es mit einer umfassenden Innenweltverschmutzung zu tun, die in Wahrheit
wohl schlimmer und umfangreicher ist, als selbst der größte Pessimist annehmen würde. Die
verborgene Aggression, die gegen das eigene Selbst gerichtet wird, verdeutlicht sich einerseits
in der steigenden Anzahl der Frühstörungen, Depressionen, psychotischen Erkrankungen aber
auch in zunehmenden medizinischen Krankheitsbildern, steigender Kriminalität und letztlich
kriegerischen Handlungen und Terror, andererseits findet eine Aufblähung der narzisstischen
Seite, eine Art inflationäre Ausdehnung innerer Vorstellungswelten statt, die ihrerseits diese
Psychodynamik weiter anheizt, weil sie individuellen Handlungsdruck erzeugt - ein tödlicher
Kreislauf. Hinter alledem steht die gesellschaftliche Verleugnung des Themas, müssten wir doch
dann zugeben, nichts verstanden zu haben, dass wir verletzbar, klein, unwissend und fürchterlich
einsam sind. Statt immer mehr zu wollen, müssten wir lernen, weniger zu brauchen. Denn das,
was als Krise außen sichtbar ist, bleibt nicht außen, es hat seine Entsprechungen in der Innenwelt.
Spätestens hier wird deutlich, dass wir uns in einer umfassenden spirituellen Krise befinden.
Der Psychotherapeut wird mit derartigen Erscheinungsbildern tagtäglich konfrontiert. Der
Fokus wird gewissermaßen auf die innere psychische Verarbeitung gelegt, und es scheint uns
sehr oft zu entgehen, dass die Menschen in der Gesellschaft mittlerweile zu Unglücks-Endlagern
deformiert worden sind, was eine klare politische Dimension hat. Was soll auch die tiefe, meist
unbewusste Botschaft: „Wir leben nun einmal in einer Gesellschaft, in der man sich das Glück
kaufen muss“. Die Gesellschaft erzeugt einen Druck, der vom Individuum kaum mehr zu bewältigen ist. Der innere Stress und das innere Unglück wirken intrapsychisch wie eine umfassende
Entmündigung, die mit dem Greifen nach außen kompensiert werden muss. Hier kanalisieren
sich Strebungen und Sehnsüchte, der Ruf nach einem Retter und das Eintauchen in zwielichtige
Hilfeangebote. In Zeiten erhöhter Vulnerabilität sind Menschen leichter manipulierbar. Dieses
individuell erlebte Unglück braucht Lösungen, die außerhalb des Bestehenden zu finden sind.
Hier entsteht auch der Ruf nach einem kosmischen Bewusstsein, nach Verbindung auf einer
höheren Ebene11. Wir wissen aber auch, dass Menschen, und dass zeigt die Geschichte aller
Revolutionen12, ihren inneren „Konservativismus“, das bekannte alte psychische Grundmuster,
einfach nur verleugnen wollen, dabei jedoch sträflich übersehen, dass das nicht geht. Also greifen sie zu Prozac: „Nimm mir den Schmerz, damit ich nicht mehr fühlen muss“. Aber wo geht
der Schmerz dann hin?
Wir müssen die Sache mit dem kosmischen Bewusstsein ernst nehmen, wir leben im Zeitalter
der Quantenphysik. Somit sind wir bei der Frage angelangt, was Spiritualität ist. Wir können den
Begriff an dieser Stelle nicht klären, ich begnüge mich mit einer Arbeitsdefinition: Spiritualität
ist das unbedingte Vertrauen auf Akzeptanz bei Nicht-Wissen. Der Urgrund davon ist die Göttliche Liebe, das Null-Punkt-Feld in der Quantenwelt, das Nirwana oder ganz einfach Gott.
In der Psychotherapie wird in der Regel fein sauber getrennt zwischen Glaubensfragen und
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Fragen der psychischen Gesundheit13. Der Glaube ist keine Sache der analytischen Psychotherapie, sondern eine Privatangelegenheit. Dagegen streben neue und auch neuartige Verfahren auf
den Psycho-Markt, die genau diese Trennung aufheben. Diese neuen Verfahren, heißen sie nun
Matrix-Energetics, EFT, EMDR, Quantumhealing, Wing-Wave oder wie auch immer, haben eines gemeinsam: sie betonen das Quantisch-Geistige, versprechen sofortige Wirkung und stellen
die Verbindung zur spirituellen Welt her. Dagegen stellen sich die altehrwürdigen Verfahren wie
die Psychoanalyse, die das Durcharbeiten und die Leidenszeit betonen, will man wirkliche Änderungen erzielen. Damit sind wir nun angekommen: Spirituelle Therapie oder Psycho-Doping?
Um es gleich vorwegzunehmen: ich bin sowohl psychoanalytisch ausgebildet als auch „quantisch“, beides wende ich an. Es kann also nicht darum gehen, eines auf Kosten des anderen zu
verurteilen. Ich habe außerdem Heiler und Schamanen kennengelernt, denen ich allerhöchsten
Respekt zolle, aber auch solche, die sich eine Art präservative Identität übergezogen haben,
und so tun als wären sie Heiler und Schamanen. Und letztere führen uns wieder zu dem Thema
Innenweltverschmutzung zurück, da sie unahnend innere Welten und Illusionen erzeugen, deren
Schädlichkeit wahrscheinlich erst in der nächsten Generation deutlich wird. In der Spiritualität
wird keine Lüge verziehen14! Schauen wir uns aber erstmal das Wirkprinzip von Doping einmal
genauer an:
Doping ist ein typisches Top-Down-Phänomen15. Wenn wir anstelle des Stoffes, den wir fürs
Doping verwenden, den Siegeswillen setzen, dann wird das deutlicher. Der gesetzte Siegeswille,
eine über den Kopf gesetzte Ziel-/Wertvorstellung, wird in das psychische System implantiert, was zu einer typischen Top-Down-Dynamiken führt: der gesetzte Siegeswille zwingt alle
untergeordenten psychischen Ebenen zu einer Form der Anpassung, die evolutionär gesehen
dem Bestehen in einer Gefahrensituation gleichkommt. Mit der Lupe betrachtet heißt dies: unser intrapsychische Gesamtsystem wird, wird es der Top-Down-Dynamik ausgesetzt, subtil in
den Alarmzustand gesetzt16. In den Alarmzustand versetzt ist der Blickwinkel (Tunnelblick) reduziert, die Kritikfähigkeit minimiert, die Annahmebereitschaft aufgrund der Abwendung von
Gefahr maximiert. D.h. der Patient öffnet sich in Richtung einer Lösung, wobei alles, was stört,
in diesem Augenblick nicht vorhanden ist oder entsprechend „wegtherapiert wird“ oder besser gesagt: in den unbewussten Raum gedrückt wird. Dasselbe passiert, wenn wir einen Film
gucken, der uns mitreißt: wir leben zeitweise in diesem Film und vergessen alle anderen Sorgen,
die uns noch so umgeben. Die Wirkungsweise des Dopings ist strukturell betrachtet demnach
zweiseitig: einerseits erzeugt es den bewundernswerten Schein, gleichzeitig verschmutzt es die
Innenwelt mit Angst und Unwert-Sein. Das ursprünglich Rituelle und damit die Verbindung zum
Spirituellen wird dem Schein geopfert. Statt Gott beten wir Götzen an, wie Gottes Zorn wirkt,
kann jeder in Bibel nachlesen.
In der neuartigen Quantenheilung, so möchte ich sie jetzt mal nennen, wird betont, dass mit
der quantischen Energie, letztlich mit der Spiritualität direkt gearbeitet wird. Unsere Sinne haben
keinen Zugang zu diesen Energiefeldern, lediglich unser Gefühl oder unsere Intuition könnten es
haben. Betont wird, dass das Bewusstsein ein Feld hat, welches durch quantische Verschränkung
bis zur kosmischen Intelligenz, also Gott, hoch reicht. Es wird behauptet, dass Quantenheilung
die einfachste Art der Geistheilung darstellt. Mit der Quantenheilung kommen wir in Kontakt zu
den nächst höheren Dimension, welche uns zum Göttlichen führt. Während der buddhistische
Mönch jahrelang meditieren muss, um seinen Kontakt zur göttlichen Quelle aufzubauen, erreicht
die Quantenheilung dies in ein paar Sekunden. Diese Quantenheilungstechniken können tatsächlich eine große Wirkung haben, die genauso verblüfft wie die Äußerungen eines Wahrsagers.
Tatsächlich brauche ich ca. 20 Minuten, um einen Patienten, der mit depressiver Verstimmung
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kommt, mit diesen Techniken wieder in die Freude zu bringen. Ob das wirklich sinnvoll ist, ist
eine andere Frage. Die Erörterung dessen bedarf einer genaueren Kasuistik, die an dieser Stelle
nicht geleistet werden kann.
Die klassische Psychotherapie geht davon aus, dass größtenteils die Form und Güte der ArztPatient-Beziehung den Behandlungserfolg bestimmt. Dies muss der Patient jedoch oft mit Leiden bezahlen, denn der psychotherapeutische Weg ist ein Weg durch den Schmerz der entsagten
Liebe, dem er in der Vergangenheit ausgesetzt war.
Anders dagegen in den quantischen Lösungsansätzen. Beziehungen sind zweitrangig, sie
dienen lediglich der Ermittlung des zu bearbeitenden Themas. Die therapeutische Intervention
selber funktioniert tatsächlich auch nur dann, wenn der Quantenheiler im Augenblick seiner
Arbeit persönlich nicht „vorhanden“ ist, also emotional und geistig nicht in Beziehung mit dem
Patienten steht. Hier ist ein entscheidender Unterschied zu den psychoanalytischen Verfahren:
die Behandlung in der Quantenheilung funktioniert nur, wenn im Augenblick der therapeutischen Intervention die Beziehung auf Null steht, während in der psychoanalytischen Therapie
sie ein Maximum erreicht haben sollte. Die Quantenheilung schließt die Beziehung aus, aber die
Spiritualität ein, die Psychotherapien die Beziehung ein, aber die Spiritualität aus.
Wir sehen hier nun das Problem. Erstens kann es keine Spiritualität ohne Beziehung geben,
aber es kann auch keine Beziehung ohne Spiritualität geben. Letztlich ist Spiritualität Beziehung
auf einer höheren Ebene.
Im Falle der Quantenheilung bedeutet das Verleugnen der Beziehung, was spirituell gesehen
unmöglich ist, da Heiler und Patient sich tatsächlich in einen gemeinsamen Geistraum aufhalten,
nichts anderes als eine Situation, in der ein Medikament verabreicht wird: es ist also PsychoDoping. Und das hat natürlich seine Wirkung darin, dass Heiler und Patient unkontrolliert im
unbewussten Raum, dem Quantenfeld, Energien fließen lassen, die dem tiefen Wunsch der Zugehörigkeit entsprechen und diesen befriedigen. Wenn man genau hinfühlt, kann man das auch
bemerken. Zugleich werden alle unbewussten Phantasien bedient, die der Patient in sich trägt.
Ob nun erkannt oder unerkannt, diese werden durch die Quantenheilung berührt und daher auch
manipuliert17. Es werden spirituelle Illusionen erzeugt, die sehr wahrscheinlich der inneren Wunschvorstellung des bereits inflationär aufgeblähten Ich-Ideals entsprechen. Denn eines muss uns
klar sein: der heute in die Sprechstunde kommende Patient verfügt bereits über eine ausgedehnte
Innenweltverschmutzung, d.h. er will eigentlich nur die Pille zur Linderung und keine persönlich-spirituelle Entwicklung. Die Gefahr, den unbewussten Narzissmus des Pat zu bedienen mit
allen späteren Konsequenzen, ist in jedem Falle gegeben.
In der klassischen Psychotherapie dagegen wird die Spiritualität oftmals geleugnet und dem
theoretischen Lehrdogmatimus unterworfen. Manchmal bekommt man sogar dass Gefühl, ein
Tabu zu berühren. Wenn ein Patient z.B. behauptet, Geister sehen zu können, so wird der analytisch Geschulte dies sofort mit den phantasierten Wunsch-Objektbeziehungen in Verbindung bringen, dass heißt er wird leugnen, dass der Patient so etwas real wahrnimmt18. Dies kann dann eine
schwere Kränkung darstellen, die so zentral ist, dass der Patient mit dem erneuten Einsperren
seiner Seher-Qualitäten reagieren wird und dem Zugang zu seiner Spiritualität beraubt wird,
was ihn in der Depression festhalten wird und ihn daran hindern wird, eine seinen Ressourcen
entsprechende Lebensführung aufzubauen. Die Energien in der spirituellen Ebene sind zwar sehr
stark, aber desgleichen unsagbar verletzbar, wenn sie nicht durch ein gefestigtes Ich geschützt
sind. Andererseits wird ein unreifes Ich sehr schnell auf diese nächst höheren Ebenen fliehen, um
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sich die Qualen seines irdischen Leids zu erklären. Nur der Zusammenhang, das wirkliche und
umfassende Verstehen bedingt das Verzeihen-Können, darum ist der Gang in die spirituelle Welt
von früh traumatisierten Menschen nicht nur pathologisch zu verstehen, sondern überlebensnotwendige Ressource. Es ist daher die empathische Pflicht eines jeden Therapeuten, mit diesen
Welten wertfrei Kontakt herstellen zu können. Dies gilt insbesondere, wenn man mit psychotischen Menschen arbeitet.
Während wir im Falle der Quantenheilung von Psycho-Doping sprechen können, haben wir
auf der Seite der klassischen Psychotherapie oftmals mit unterlassener Hilfeleistung zu tun. Beide Verfahren helfen natürlich, haben aber, wie angedeutet, ihre Begrenzung in ihrer eigenen Systematik und begrenzen den Patienten durch die Beschränktheit des jeweiligen theoretischen Systems. Die Quantenheilung muss die Beziehung integrieren, die Psychotherapie die Spiritualität.
Was ist also zu tun?
Letztlich ist diese Frage einfach zu beantworten. Der Quantenheiler muss lernen, was Beziehung ist. Beziehung heißt eben nicht nur, ein Gespräch führen, sondern in erster Linie Verantwortung tragen. Verantwortung im psychotherapeutischen Sinne heißt dann, mit dem Patienten
die entstehende Dynamik gemeinsam durchzuarbeiten. Viele Workshop-Angebote versprechen
die Sonne nach dem Motto: „schneller heilen“, vergessen aber mitzuteilen, dass ein ständiger
Sonnenschein nur Wüste erzeugt. Auch die beste Sonne erzeugt noch lange keinen Regen. Ich
muss immer wieder mit Menschen, die derartige Angebote genutzt haben, die notwendige Nachbereitung machen, die eigentlich in der Verantwortung der Workshop-Leiter liegt. Eine psychische Öffnung setzt einen Prozess in Gang, der mit demjenigen ausgefochten werden muss, der
sie in Gang gebracht hat. Die Kick-and-Run-Verfahren, also Aufreißen und dann schnell weglaufen, die allerorts angeboten werden, gehören für mich auf den Psychomüllplatz, sie sind
nicht nur unseriös sondern auch extrem gefährlich. Hier gehören vor allem diejenigen hin, die
für ihre Heilangebote unsagbar viel Geld nehmen. Auch wenn man sich die Angebote inhaltlich
anschaut, so wird man sehen, dass an oberster Stelle mit dem Aushängeschild: Spiritualität geworben wird. Keine Spirituelle Therapie also, sondern Psycho-Doping.
Der Psychotherapeut dagegen muss der ärztlichen Rollenvorstellung entwachsen und wird
durch die gesellschaftlichen Anforderungen, die in nächsten Jahren auf uns zukommen werden, sich der Spiritualität öffnen müssen. Mehr denn je wird es darauf ankommen, dass der
Psychotherapeut zu einem Mensch wird, der im spirituellen Sinne hilft, vergleichbar mit einem
Zen-Meister. Denn es wird nicht mehr reichen, nur ein einfaches Gegenüber zu sein, sondern
der Therapeut muss durch die Erweiterung seiner Sicht dem Patienten auch in den Tiefen der
Psyche und der Spiritualität folgen und lenken können, damit der Patient eine Anbindung und ein
Verständnis für sein Leben erreichen kann. Dies wird umso eindrücklicher erforderlich, wie die
Anzahl der früh traumatisierten Menschen zunimmt, und das tut sie unaufhaltsam. Die Quantenheilung stellt ein Instrumentarium zur Verfügung, welches sinnvoll genutzt eine schnelle Vertiefung der heilenden Beziehung bewirkt. Letztlich aber heilt die Beziehung, und nicht die Technik.
Genauso wie der Psychotherapeut bisher eine eigene umfassende Therapie gemacht haben
sollte, da er sich, um sich in den Übertragungsvorgängen einer therapeutischen Dynamik zurecht
zu finden, selber kennen muss, sollte er heute damit beginnen, sich der spirituellen Selbstentwicklung zu öffnen, um der aufkommenden Gefahr im Psycho-Markt, dass Menschen auf neuartige
Weise mit Psycho-Doping abgefüttert werden, was langfristig die katastrophale Entwicklung
nur noch anheizen wird, begegnen zu können. Mehr denn je ist demnach die eigene persönliche

Duhovna terapija ali psihični doping

128

Entwicklung des Psychotherapeuten von Bedeutung, damit er auf menschliche Weise authentisch helfen kann. Denn in der spirituellen Ebene heilt kein Programm und keine Theorie, sondern
einzig und allein der wahrhaft entwickelte Mensch, der aufgrund seines tiefen emotionalen und
spirituellen Wissens die Beziehung zum Patienten auch im Nirvana halten kann. Er sollte derjenige sein, der weiß, dass, wenn er sich heilt, er das Leben an sich heilt, damit auch das Leben des
Anderen! Er sollte auch derjenige sein, der seinem Patienten vermitteln kann, dass es auf Leben
kein Eigentumsanrecht gibt und ihm damit die rechte Demut zeigen kann.
Schlußbemerkungen
EPO (Erythropoetin) ist ein künstlich hergestelltes Mittel zur Erhöhung der Anzahl der roten Blutkörperchen (Erythrozyten) und damit

1

der Sauerstoffaufnahmefähigkeit des Blutes, was letztlich die Leistungsfähigkeit vor allem bei Ausdauersportarten erhöht. Der Nachweis
dieses Mittels ist schwer zu erbringen.
Crystal Meth ist ein Rauschgift, das sich billig und relativ einfach in einer normalen Küche herstellen lässt. Es gehört zur Gruppe der
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Amphetamine, ähnlich dem „Speed“ nur mit schnellerer um stärkerer Wirkung. Der „Crystal“-Wirkstoff Methamphetamin lässt den Körper verstärkt das Stresshormon Dopamin ausschütten. Die Nachwirkungen: Depressionen, Panik, Wahnvorstellungen, Gewichtsverlust,
Herzrhythmusstörungen, innere Unruhe, Schlafstörungen, Kopfschmerzen und ein besonders rasanter körperlicher Verfall.
Crack ist eine Droge, die aus Kokainsalz und Natriumhydrogencarbonat (Natron) hergestellt wird. Sie wird in kleinen Pfeifen geraucht

3

und wirkt extrem schnell in ca. 8 bis 10 Sekunden. Crack ist die Droge mit dem höchsten psychischen Abhängigkeitspotential.
Unter Blutdoping versteht man das Rückführen von künstlich „im Reagenzglas“ angereichtem Blut, in dem Sinne ein Vorläufer von EPO.

4

Zahlen aus: Pharmazeutischer Zeitung PZ, 2012

5

Zahlen aus: Fokus-Nachrichtenmagazin, März 2010

6

Bericht aus: Der Zeit; 24.1.2013

7

Jürgen von Scheidt: Innenweltverschmutzung; 1975, Verlag/Ort: München / Zürich, Th. Knaur

8

Ich habe einen Lehrgang im Hellsehen gemacht, und ich kann sagen, dass ich es heute kann. Natürlich kann ich es nicht, ich muss mich

9

nur in Statistiken einlesen, die unnötige Sachen beschreiben, wie z.B. wie viele Menschen eine Narbe am Knie haben – es sind tatsächlich
über 80%, weil jedes Kind mal aufs Knie gefallen ist. An der richtigen Stelle gesagt mit der nötigen „visuellen Tiefe“, und schon glaubt
der Gewahrsagte: „das kann der gar nicht wissen, woher denn auch, also muss er schon hellsehen können.“
Prozac gehört zu der Familie der Fluoxetine, es ist harte Chemie. Fluoxetin bewirkt ein künstliches Hochgefühl, indem es gezielt in den
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Serotonin-Haushalt des Gehirns eingreift. Serotonin ist ein Botenstoff zwischen den Verbindungen (Synapsen) der Nervenzellen unseres
Gehirns. Ihm kommen vielfältige Rollen zu, unter anderem hat es starken Einfluss auf unsere Stimmung. Es hilft, im Alltag bei guter
Stimmung zu bleiben und wird darum von so vielen Menschen genommen, damit sie ihrem Umfeld eine gute Wirkung erzeugen.
Der Untergangswahn um das Ende des Maya-Kalenders stellt hier ganz besonders spiegelbildlich den inneren Zustand der kapitalisti-
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schen Gesellschaften dar. Niemals zuvor ging ein Phantasma so umfassend durch die Medienlandschaft wie dieses. Es beschreibt letztlich
die innere Angst der Menschen als auch die Wünsche nach dem Erlöser. Gesellschaftspolitisch betrachtet ist dies ein guter Nährboden für
totalitäre Strukturen, wie es in europäischen Ländern in der Stärkung der rechtpopulistischen Kräfte beobachtbar ist.
Bis heute ist jede Revolution daran gescheitert, dass sie die psychischen Strukturen der Menschen unbeachtet ließen und daher folge-
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richtig alte Machtstrukturen sich wieder durchsetzten. So scheiterten z.B. die Ideen eines Lenins daran, dass der „menschliche Faktor“
unterschätzt wurde. Logischerweise reinstallierten sich die Machtstrukturen des alten Zarenreiches in einem neuen Gewand.
Natürlich ist das nicht so pauschal zu sagen. Nehmen wir die Jungianische Psychologie, dann wäre diese Behauptung grundfalsch. Der
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Einfachheit halber ist hier etwas grob zusammengefasst, was durch genauere Betrachtung des Settings, der Therapieregeln etc. differenzierter dargestellt werden müsste.
Betrachten wir den ersten Sündenfall, also Adam und Eva, derart, dass die spirituelle Lehre darin lautet: Verstößt du gegen Gottes Gebot
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(oder einfach auch gegen deine eigene Natur), dann sind die Folgen ein beschwertes Leben, und kein Weg führt daran vorbei!
Top-Down und Bottom-Up sind zwei gängige Begriffe, die in dynamischen Systemen angewandt werden. Top-Down heißt, dass der
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Einfluss von oben nach unten geht, d.h. alle in der dynamischen Hierarchie untergeordneten Parameter sich nach dem Top zu richten
haben. Typisches Beispiel ist die militärische Kommandofolge. Bottom-Up bezeichnet schlicht das Gegenteil, typisches Beispiel wäre
hier die Basisdemokratie.

129
Vorbedingung ist dabei natürlich das Vorhandensein von Sanktionen, im psychischen Bereich hier vor allem das Auftreten von Schuld-
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gefühlen und des Unzureichend-Seins.
Manipulation wird hier im wertfreien Sinne verstanden als Beeinflussung in eine Richtung.
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Es ist manchmal tatsächlich kaum zu bestimmen, was Phantasie und was Realität ist. Gerade im Bereich der frühen Störungen, oder wie

18

Balint sie nennt: Grundstörungen, ist es oftmals schwierig zu unterscheiden, inwieweit der Patient eine Realität kreiert, um eine verdeckte
Wunschvorstellung vor Vernichtung zu schützen, oder eine Realität verzerrt, um seine innere Wahrheit zu erhalten. Auch hier wird deutlich, dass der Übergang von eindeutiger Realität zu eindeutiger Phantasie ein fließender und kein diskreter ist.
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Renesansa eksorcizma
The renaissance of exorcism

Uvod
Leta 1969 je sodobno razsvetljeni katolicizem s Herbertom Haagom vzel Slovo od hudiča.
Zlo je pojasnil kot »časovno pogojeno predstavo sveta Biblije«, in ugotovil je: »Zla ni, marveč je
(le) hudoben človek, človek, ki dela zlo.«1 Toda že leta 1983 je lahko Walter Falk napisal knjigo
z naslovom »Hudič se vrača«.
Hudič se je od izida Haagove poslovilne knjige dejansko vrnil. Prvi mejniki tega razvoja, ki
se je začel v ZDA, in h kateremu se bomo še vrnili, so: 1966 je bila v Kaliforniji ustanovljena
Church of Satan; kultni film Kennetha Angersa Lucifer Rising iz leta 1967; roman Polanskega
Rosemarys Baby leta 1968; kakor tudi obredni umori satanistične Final Church sekte Charlesa
Masona. V tem času je bilo ustanovljenih tudi pri nas več satanističnih skupin in kultov različne
resnosti.2
To renesanso hudiča je deloma spodbudila, deloma pa utemeljila tako imenovana Black Metal glasba šestdesetih oz. Heavy Metal glasba osemdesetih let, začenši s skladbo Sympathy for
the Devil Rolling Stonesov leta 1968. Medtem se vsaka Hard Rock/Heavy Metal skupina, ki da
kaj nase, zanima za satanizem.
Ta očiten ponovni prihod satana je že leta 1972 potrdil takratni papež Pavel VI.: »Skozi razpoko je vdrl satanov dim v božji tempelj... In greh daje nekemu temnemu, sovražnemu storilcu,
hudiču, priložnost, da učinkovito posega v naš svet. Zlo ni več zgolj neka pomanjkljivost, marveč je dejavna sila, živo duhovno bitje, ki je pokvarjeno in kvari, strašna stvarnost, skrivnostna
in strah zbujajoča.«3 In 1986 je papež Janez Pavel II. svaril: »Hudič je dejansko osebno bitje, ki
nas skuša in nazadnje lahko tudi obsede.«4
Iz religiozno-psihološkega vidika ima papež gotovo prav. Če imamo hudiča za ekstra psihično osebno bitje, lahko človeka obsede. Kajti povratek vere vanj kot osebno bitje ustreza tudi
povratku demonične obsedenosti kakor tudi tradicionalni »terapiji«, namreč eksorcizmu kot zaklinjanju in izganjanju osebi tujega zlega duha.
V tej zvezi je prvi znani primer sedemnajstletne Bernardke Hasler, ki sta jo nekdanji katoliški duhovnik in njegova soproga eksorcirala do smrti. Leta 1972 je opisal Wiliam Blaty v
knjigi The Exorcist resnični primer izganjanja hudiča po Rituale Romanum v Kaliforniji. V letih
1975/76 je bil izveden v bavarskem Klingenbergu eksorcizem nad triindvajsetietno Annelise
Michel, ki se je končal z njeno smrtjo in z obsodbo obeh duhovnikov (eksorcistov) zaradi uboja
iz malomarnosti.
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Zdi se, da sta v tem času postala demonska obsedenost in eksorcizem že skoraj masovni
pojav. Iz nadškofije Turino poročajo, da je bilo samo v letih 1981 - 83 približno 1350 obsedenih
od hudiča, za obravnavo katerih je kardinal in nadškof določil sedem uradnih eksorcistov. Iz
Anglije slišimo, da je obsedenost dosegla že leta 1983 takšen obseg, da je anglikanska državna
cerkev sklenila določiti v vsaki svojih triinštiridesetih škofij po enega duhovnika, ki obvlada
eksorcizem. In leta 1989 so obkrožili svet prizori izganjanja hudiča v športni palači v Rimu, kar
je s papeževim dovoljenjem počel zambijski nadškof in čudodelnik Emanuel Milingo.
Kaj vse to pomeni? Zlasti, kaj to pomeni za psihoanalizo kot klasično globinsko terapijo
duševnih motenj?
V tej zvezi bi rad opozoril na tri primere iz mejnega področja psihoanalize, psihoterapije in
eksorcizma, ki se mi zdijo simptomatski:
1.Preden se je Annelise Michel odločila za eksorcistični postopek, se je med drugim posvetovala s psihoanalitično izobraženim psihiatrom, ki pa mu ni uspelo vzpostaviti pravega stika z njo.5
2.Leta 1981 sem se na psihiatrični univerzitetni kliniki pogovarjal s pacientko, ki so jo
brez pravega uspeha zdravili kot manično-depresivno. Glavni razlog neuspešnega zdravljenja je bil: pacientka je bila in ostala prepričana, da jo preganja hudič, zaradi česar bi
ji lahko pomagal le eksorcizem. O tem pa že bolniški duhovnik zaradi nedavne nesreče v
Klingenbergu ni hotel ničesar slišati.
3.Leta 1990 sem v svoji psihoanalitični praksi brezuspešno obravnaval katoliško gospodinjo in alternativno zdravnico, ki je bila trdno prepričana o demoničnem vplivu hudiča
na njene družinske člane. O tem primeru sem izčrpneje poročal na našem zadnjem študijskem srečanju na Dunaju. 6
Lahko se vprašamo: se v teh primerih izražajo le naključni ostanki mračnega srednjega veka?
Ali pa so ti primeri simptomatski izraz zakonitega razvoja, ki kaže na konec klasične psihoanalize in terapije.
Pregled
Pojavna oblika, vrednotenje in ustrezna terapija duševnih motenj so bile v vseh časih odvisne
od vsakokratnega pogleda na svet in na človeka. To pomeni:
Človek se v ponižno-vernem, še magično pred racionalnem času, čuti otroško nemočnega
in vključenega v duhovne nadsvetove. Skoraj zlahka ga očarajo dobri in obsedejo zli duhovi.
Ustrezna terapija proti negativni demonični obsedenosti je versko zdravljenje z zaklinjanjem in
izganjanjem hudega duha, torej eksorcizem v imenu močnejšega dobrega duha.
V nasprotju s tem pa občuti človek v samozavestno nevernem, demitologiziranem razsvetljenem času zlo kot problem lastne podzavesti, zato skuša tudi sam opraviti z njim. Ustrezna
»pomoč za samopomoč« je zlasti agnostična psihoanaliza, ki naj prizadetemu pomaga, da bo
bolje integriral svoje, dotlej izrinjene oz. ločene »slabe« dele samega sebe.
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Uvodoma pa smo pokazali, da se danes vrača z vero v hudiča tudi demonična obsedenost z
ustreznim eksorcizmom.
Spričo tega pojav velja torej raziskati, ali lahko vidimo v tem znamenje zakonitega kvalitativnega preobrata v smislu »progresivnega povratka« k znova aracionalnemu, bolj verujočemu in
ponižnemu gledanju na svet in človeka in kakšni razlogi bi utegnili spodbuditi ta razvoj.
Čas eksorcizma
V začetni kulturi človek še ni kot razsvetljen meščan v današnjem smislu psihološko odrasel.
V »jutru neke kulture« je človek še nemočen in odvisen in svet zbuja v njem strahospoštovanje
in občutek skrivnostnosti. Še nerazsvetljen človek se v kulturnem jutru pretežno počuti otroško
pasivnega, vpetega v duhovne metasvetove, ki najdejo odmev v kolektivni podzavesti njegove
skupine. Zato je njegov protojaz še obsežnejši in bolj povezan, s tem pa tudi bolj amorfen, šibek
in manj utrjen od jaza sodobnega človeka. To pa pomeni: v jutru kulture je človek bolj dovzeten
za ekstra psihične metapersonalne močnejše sile in podzavestne transe. Ti transi imajo lahko
zanj bolj pozitivno ali bolj negativno izkustveno vrednost. V prvem primeru govorimo o duhovni
prevzetosti in ekstazi, v drugem pa o demonski obsedenosti. V obeh primerih ekstaze, se pravi
biti zunaj-sebe, še ne gre za aktivno projekcijo ločenih, intrapsihičnih konfliktov v zunanji svet,
marveč le za introjektivno-pasivno prevzetost sugestibilne, amorfno-nihajoče duše od zunaj:
»Človek je prevzet, izpolnjen, obseden.«! 7
Temu ustrezno ne pomeni obsedenost, na katero se bomo osredotočili, individualne bolezni
prizadetega, marveč kolektivno pomembno religiozno izjemno stanje, ki se ga v vseh kulturah na
tej razvojni stopnji ne lotevajo z medicino, marveč z eksorcizmom v okviru nekega duhovnega
skupinskega obreda. 8
Osnovna simptomatika stanja spremenjene zavesti - obsedenosti je v vseh kulturah približno
enaka.9 Izraža se s a) spremenjenimi, spačenimi potezami obraza; b) spremenjenim, tudi pri obsedenih ženskah praviloma nižjim, moškim glasom; c) običajno nasprotno, protiindividualnostjo
ali tudi več proti-individualnosti. Pridružijo se jim nenavadni motorični pojavi, kot so napadi
besa, krožni lok itd., kakor tudi različne parapsihološke, zlasti telepatske sposobnosti (zaradi
arhaično-podzavestno razširjenega stanja zavesti ob-sedenega).
Duhovno ideološki izrazi obsedenosti so v posameznostih odvisni od religije določene kulture.
V Zahodni kulturi je demonska obsedenost oblikovana v Luciferja-satana kot voditelja skupine odpadlih angelov, ki jih je Bog zaradi njihovega upora na veke pregnal v pekel; od tam
poskušajo, da bi na vse mogoče načine škodovali človeku, pri čemer se kot skrajnega sredstva
poslužujejo tudi obsedenosti.
S človeške strani, razlogi za demonsko obsedenost pridejo v poštev kot »mašilo v naravni
obrambi človeka«10, zlasti v primeru prekletstva bližnjega človeka, posebej še lastne matere11,
kakor tudi ustrezna pogodba s hudičem.
Človek z razsvetljenim gledanjem se ob tem morda zviška nasmiha. Priznati pa je treba, da
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si je Cerkev vedno prizadevala, seveda v okviru svojega gledanja na pojav, razlikovati pristno
obsedenost od bolezni in simulacije.
V ta namen se je posluževala tako imenovanega »exorcismus probativus«: ne da bi na videz
obsedeni opazil, je eksorcist izgovarjal eksorcistični obrazec in uporabil blagoslovljeno vodo ali
relikvijo. Če temu skrivnemu eksorcizmu ni sledila nobena reakcija, ni šlo za obsedenost. Če pa
je prizadeti ob tem postal nemiren, razburjen in je začel preklinjati (zlasti eksorcista), je veljal
za obsedenega.12
Katoliški eksorcizem se opravlja po letu 1954, po skrbno popravljenem XII. odstavku Rituale
Romanuma iz leta 1614.13
Če pogledamo uvodna navodila zanj, moramo priznati, da gre za relativno »dobro strukturirano obliko psihoterapije«.14 Tako stoji na začetku navodil kot na začetku dobre psihoterapije:
»Da bi prišel do boljšega vedenja, naj (eksorcist) po prvem ali drugem zaklinjanju vpraša obsedenega, kaj duševno ali telesno občuti«. (št.4)
Nadaljnje točke se nanašajo na najrazličnejše oblike pričakovanega hudičevega odpora (št.57). In na koncu navodil stoji:
»Obsedenega se naj opozori, da razodene eksorcistu vse svoje skušnjave« (št.20).
Eksorcizem v celoti torej ni enkratno ali dvakratno magično dejanje, marveč praviloma mesece ali celo leta trajajoč terapevtski proces z arhaičnimi oblikami regresije, odpora in transfera,
ki se obravnavajo večkrat tedensko po več ur.
Učinkovitost eksorcizma je odvisna od tega, ali mu na osnovi vere v demone obsedenca in
eksorcista, s pomočjo rituala zaklinjanja uspe prevesti latentno obsedenost prizadetega v manifestativno obsedenost. V kvazi-hip- notičnih somnabulnih stanjih podzavesti se vsakokratnega
demona avtoritativno prisili, da se razodene, zlasti da prizna, zakaj je človeka obsedel (št. 15). V
pravih »hudičevih dialogih« se mu da priložnost za odpor in prenos, ki se lahko kažeta arhaično,
pač ustrezno arhaičnemu pojmovanju obsedenosti in eksorcizma, torej v najgršem kvantanju in
nasilnostih, kakor tudi v tem, da se hudič naseli v telesu eksorcista. Ko se odpor in prenos dovolj
ponovita in postane sodelujoče občestvo zadovoljiva demonstracija njegove moči (odpora), je
demon ob premoči magično duhovne moči eksorcista vedno bolj potisnjen v kot in nazadnje
prisiljen, da obsedenca spusti in zapusti.
Toliko o eksorcizmu kot spiritualno-terapevtskemu zaklinjanju in izganjanju hudega duha.
Zgodovinski pregled15 eksorcizma kaže, da ta nikakor ni bil vedno uspešen in neredko je prihajalo tudi do spolnih zlorab.16 V celoti pa vendarle ugotavljamo, da je v času malo reflektirane
vernosti, nekako do konca srednjega veka, šlo pri obsedenosti za »pravo«, negativno religiozno
izredno stanje, pri eksorcizmu pa za pravo duhovno psihodramo zaklinjanja, odpora in izganjanja ekstrapsihično občutenega hudega duha.
Ta podoba pa se spremeni ob naraščajočih verskih pretresih na začetku novega veka.
Odtlej prihaja v večji meri do obsedenosti pretežno mladih žensk iz preprostih slojev, ki s
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svojo obsedenostjo pritegnejo pozornost javnosti in z dobro obiskovanimi demonstracijami eksorcizma dosežejo začasno slavo.17
S tem pa »postane prvotna pristna prevzetost igrana prevzetost«18 in iz pristnega religioznega
izrednega stanja histerična predstava. Praviloma še vedno podzavesten sprejem vloge obsedenega jim omogoči, da postanejo zanimive, da stopijo v središče ali da dosežejo pozornost sicer
nedosegljivega duhovnika.
Ta histerični element obsedenosti opisujejo že v 16. stoletju, svoj razcvet pa doseže pri spektakularnih množičnih obsedenostih 17. stoletja, na primer v uršulinskih samostanih Louduna in
Louviera. Jezuitski pater in eksorcist Adolf Rodewyk,vnet zagovornik pojava pristne obsedenosti, jih označi za zgolj histerične.19 V obeh primerih so redovnice zatrjevale, da so jih njihovi
nedosegljivi spovedniki satansko zapeljali in obsedli.20
17. stoletje je tudi stoletje tako imenovanih »hudičevih pridig«. To so bili lucidni in cerkveno-politično usmerjeni izlivi na videz obsedenih. Ker pa so jih podajali v navadnem ductusu
in ne s spremenjenim glasom, so jih že sodobniki prepoznali kot nekaj med avtosugestijo in
simulacijo. Novoveški razvoj obsedenosti in eksorcizma lahko s Cecile Ernst21 označimo za
»degeneracijo« pristnega.
Obdobje psihoanalize
Proti »poldnevu kulture«, se pravi z začetkom razsvetljenstva pred dobrimi dvesto leti, se
kulturno vedno bolj prevladujoči meščan trga iz otroško ponižne pasivne vpetosti in izročenosti
skrivnostno duhovnim nadsvetovom ter jih kot odrasel, samozavesten in aktivno osvajajoč doživlja kot zgolj mrtvo materijo. Bog ni več merilo vseh stvari, marveč človek sam. Odtlej ne velja
več »verujem, torej sem«, marveč »mislim, torej sem«. Ostanki vere se zdijo kot »neodraslost,
za katero je človek sam kriv« (Kant).
V našem primeru pa to pomeni: z izgubo vere v Boga in hudiča se v času razsvetljenstva
vedno bolj izgublja tudi pristna demonična obsedenost. Osebno zlo zunaj nas, ki bi nas utegnilo
obsesti, se umakne osebnemu, kvečjemu v podobi hudiča poosebljenemu in navzven projiciranemu zlu v nas, ki nas dela bolne. S tem »slovesom od hudiča« postane od starodavnega zla goli
človek, ki zlo počne oz. trpi zaradi njega. V tem smislu pravi Freud22: /.../hudič gotovo ni nič
drugega kot personifikacija izrinjenega podzavestnega gonskega življenja.«
»Demoni so naše slabe želje, ki smo jih zavrgli, ostanki izrinjenih gonskih želja. Odklanjamo
le projekcijo v zunanji svet, kar je počel srednji vek s temi duševnimi bitji; pustimo jih v notranjem življenju bolnika, kjer so nastali.«
Ali tudi C. G. Jung23: »Čemur so prej rekli demoni, pravimo danes nevroza.«
S tem pa stopijo na mesto pristnih stanj religiozne obsedenosti areligiozna, bolestna stanja
duševne zamračenosti oz. še sodobneje: histerične ali histeriji sorodne, bolj »lucidne« osebnostne razcepljenosti v smislu »sindroma multiple osebnosti«, ki se lahko zdijo navzven kot
pristne obsedenosti, čeprav je hudič v njih le še projicirana personifikacija lastnega izrinjenega
oz. razcepljenega gonskega življenja, če ne celo zgolj priročna metafora. S tega vidika se je na
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začetku stoletja profesor katoliške teologije Ludvik Staudenmaler lotil eksperimentov na sebi.
S samoinduciranim avtomatičnim pisanjem je dosegel stanje navidezne obsedenosti in s tem
pokazal, da gre le za duševni stres.24
V skladu s filozofijo razsvetljenstva se sodobni agnostično samozavestni človek ne počuti
doraslega le zunanjemu svetu, marveč tudi problemom svoje notranjosti. Prepričan je, da zmore
obvladovati tudi svoje notranje probleme. V skladu z devizo »naš bog je logos« je jedro Freudove psihoanalize v njegovem znanem stavku: »Kjer je bilo ono, naj postane jaz«, se pravi, kjer je
bilo »neizrekljivo« temno in podzavestno, naj postane svetlo in zavestno.
Metapsihološko je s tem označeno absolutno nasprotovanje do podobe sveta in človeka eksorcizma: sedaj ne gre več za osvoboditev človeka, izpostavljenega zunanjim psihičnim silam, z
zaklinjajočo ekstrajekcijo, se pravi za izganjanje osebi tujega duha, marveč za agnostično racionalno pomoč nevrotiku, kako naj se integrira in spravi s svojimi podzavestnimi deli.
V okviru tega agnostičnega gledanja na svet in človeka dobi tudi obsedenost in eksorcizem
s psihoanalizo ustrezno psihološko razlago. Na mesto demoničnega prekletstva hudobne matere
stopi psihičnemu razvoju škodljiv in travmatizirajoč vpliv »ne dovolj dobre matere«, se pravi
matere, ki je do svojega otroka pretirano zaščitniška ali ga zapostavlja. Parapsihološki pojavi in
sposobnosti, ki jih v stanjih histerične zamračenosti oz. osebnostne razcepljenosti neredko opažamo, so sedaj transpersonalne komunikacije osebe, ki je regredirala na bolj arhaičen in s tem
difuzno-razširjen (pod)zavestni nivo.25 In nazadnje veljajo ostanki pristne religiozne prevzetosti
oz. obsedenosti kot nezmotljivi simptomi pristne »premaknjenosti« in s tem je njihovo poreklo
le še v klinični psihozi. V skladu s tem imamo obsedenega psihotika za normalnega, ko pokaže
ustrezen »bolezenski uvod«.26
V zgodovinskem poteku se ta menjava od verujočega izganjanja osebnosti tujega duha do
agnostične integracije lastne podzavesti seveda ni zgodila od danes do jutri, temveč v postopnem
razvoju napredovanja in nazadovanja ter z vsemi prepleti, značilnimi za takšen razvoj. Henry F.
Ellenberger je ta proces menjave izčrpno dokumentiral v svojem delu Odkritje nezavednega iz
leta 1970. Tu bomo ta proces le na kratko skicirali, kolikor je potrebno za naš namen.
Za začetek obrata od eksorcizma k psihoanalizi lahko štejemo leto 1775, ko so nekateri sodobniki, med njimi pristojni škof, že dvomili o množičnem eksorcizmu predarlskega župnika
Janeza J. Gassnerja, ki je dobil konkurenco v »animaličnem magnetizmu« teologa in zdravnika
Franca A. Mesmerja. Pred raziskovalno komisijo bavarskega dvornega kneza je Mesmer dokazal, da pri Gassnerjevih obsedencih in njegovem eksorcizmu ni nič nadnaravnega, da se župnik
pri bolnikih poslužuje »živalskega magnetizma, ne da bi zanj vedel.« 27
To so prvi nastavki razsvetljenega pojmovanja terapije: ni šlo več za spiritualno izganjanje
duhov, marveč za naravoslovno zdravljenje bolnikov.
Mesmer je razumel svoj živalski magnetizem kot fizikalno delujočo silo: zdravilna »magnetska kriza«, do katere je privedel svoje paciente, deluje s povsod prisotnim »univerzalnim fluidom«, ki ga terapevt kondenzira v sebi in s polaganjem rok prenaša na bolnika. Šele Mesmerjevi
učenci so ugotovili, da magnetizmu ne gre za nič drugega kot za zgodnjo obliko hipnoze, se
pravi: ne za prenos fizikalne sile, marveč za psihično sugestijo.
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V romantičnih primeseh Justina Kernersa, ki je vztrajal pri pojmovanju demonične obsedenosti in imel njeno zdravljenje za »magično-magnetsko delovanje«28, je Mesmerjevemu učencu
Puyseguru uspelo, da je z dotikom palice sprožil »popolno krizo umetnega somnabulizma«,
spanju podobnega, vendar budnega stanja, v katerem so bolniki bolj ali manj sami diagnosticirali
svojo bolezen, predvideli njen razvoj in potek ter ustrezno zdravljenje.29 Puysegur je tako odkril,
da ni magnetski fluid, marveč osebnost terapevta dejavnik, po katerem pride do somnabulnega
stanja. Nazadnje je škotski zdravnik James Braid to sugestivno-hipnotično stanje 1843 imenoval
»hipnotizem«.
Odtlej je razvoj zbrzel. Pomemben mejnik na poti do psihoanalize je »sodobni eksorcizem«
- tako ga je imenoval sam - Petra Janeta. Uspelo mu je hipnotizirati pacienta, ki se je imel za
obsedenega, in v tem stanju je pripovedoval svojo življenjsko zgodbo, vključno s pomembnimi
sanjami. O tem piše Janet30: »Po nekaj dneh je toliko napredoval, da se je posmehoval hudiču in
si razlagal svoje duševne motnje, češ da je bral preveč romanov.«
Na predvečer psihoanalize je znan primer »Ane O.«, ki jo je v letih 1880-82 Breuer zdravil
s »katarzično-hipnotično terapijo« in skupaj s Freudom predstavil v Študijah o histeriji. Za nas
je pomembno, v kolikšni meri kaže simptomatika Ane O. še poteze klasične obsedenosti31: »Šlo
je za dvoje povsem ločenih stanj zavesti, ki sta se pogosto neposredno menjavali in se med
boleznijo vedno ostreje ločili. V enem stanju je poznala svoje okolje, bila je žalostna in boječa,
a relativno normalna; v drugem je imela halucinacije, bila je »nevzgojena«, psovala je, metala
blazine za ljudmi - od odej in perila je trgala gumbe itd...« Tudi govorila »je tedaj samo angleško,
a na videz, ne da bi to vedela.«
Niti Ana O. niti Breuer nista verjela v demonično obsedenost. Slednji je izhajal iz tega, da temeljijo Anini simptomi na »pozabljenih sanjah«, ki se jih je mogoče v hipnozi spomniti, čustveno ponoviti in s tem katarzično odreagirati. In Ana O. je prozaično rekla »chimney sweeping« s
»talking cure«. Freud je storil še korak dlje s tem, ko je hipnoterapijo nadomestil z zavesti bližjimi »prostimi asociacijami«, da bi tako travmatično izrinjen material bolje integriral v zavestni
jaz in obvladal probleme prenosa in protiprenosa32. Kar zadeva gledanje na svet in človeka, sta
eksorcizem in psihoanaliza brez dvoma na nasprotnih koncih spektra: tam ekstrajekcija osebnosti tujega duha, tu integracija lastne podzavesti.
Kljub tem razlikam v gledanju na svet in na človeka pa povezuje psihoterapije vseh časov
skupna vez - od eksorcizma do psihoanalize. Ta vez je uporaba transa v diagnostične in terapevtske namene, čeprav v postopno oslabljeni obliki in intenzivnosti: pri eksorcizmu se terapevtski
proces dogaja v globokem transu religioznega izrednega stanja obsedenosti, pri mesmerizmu v
somnabulni krizi tako imenovanega magnetičnega spanja hipnoterapija deluje z regresijo srednje
globokega transa in celo razsvetljenska psihoanaliza vztraja pri še vedno kvazi-hipnotičnem regresivnem »govorjenju pod posebnimi pogoji« na kavču.
Obravnava analitičnega pacienta s prostimi asociacijami, ki naj pomagajo na dan zdravilni
resnici, ni povsem oddaljena od obsedenega, iz katerega hudič med eksorcizmom razodene odrešujočo resnico.
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Že zunanja znamenja kažejo, da je naša zahodna patriarhalno- razsvetljenska kultura presegla
zenit svoje evolucije in se je začelo obdobje njene starostno pogojene involucije. Ti pojavi so:
razvoj demokracije v smeri avtoritarno benevolentnega cezarizma; pozno kapitalistično obubožanje nižjih socialnih slojev; rastoča nepismenost naše mladine in z njo povezana hedonizacija in
barbarizacija naše kulture, zlasti pa biološka ostarelost zaradi izgubljanja moškosti moškega oz.
vedno večje moškosti ženske. Zaradi tega domnevamo, da je napočil tako imenovani »postmoderni« popoldan naše kulture, popoldan, ko postajajo sence spet daljše, dokler v somraku večera
ne zaide v zorni kot enako mračen magično-mitični izvor našega kulturnega razvoja.
V postmoderni involuciji pa se ne spreminjajo le kulturne oblike, marveč tudi podoba sveta in
človeka. Ena od posledic te postmoderno spremenjene podobe sveta in človeka je tudi današnja
renesansa eksorcizma, kot smo jo nakazali. Skušajmo sedaj na kratko predstaviti razloge zanjo.
V postmodernem, razsvetljenskem popoldnevu kulture se počuti človek, opirajoč se zgolj
na svoje racionalne sposobnosti in čuteč vso težo lastne odgovornosti, na vseh področjih vedno
bolj (preo)bremenjenega, nedoraslega zunanjim in notranjim problemom, tako rekoč zapuščenega od vseh svojih dobrih duhov. Samozavestno-domišljavi »človek kot merilo vseh stvari« se
umika zaradi vedno večje ogroženosti, če ne celo destruktivne nezaustavljivosti iz dosedanjega
kavzalno racionalnega pojmovanja in obvladovanja sveta v rastočo nemočno panično občutje
čarovniškega vajenca in samozadolžene brezizhodnosti. V skladu s tem raste v postmodernem
»New Age« pripravljenost, da se človek poslovi od lastnega samooboževanja in se v smislu postrazsvetljenske »druge religioznosti« (Spengler) v ponižni vernosti podredi trans-in nadosebno
občutenim metasvetovom ter se prepusti ponovni očaranosti nad svetom.
V tem prostovoljnem samopredajanju jaza, ki mu je avtonomija postala odvečno breme in
se raje vrača k numinoznemu občutenju sveta, pa se dogaja to, kar je Bachofen v svojem Materinskem pravu iz leta 1861 imenoval »vračanje v drugo otroštvo« - vseobsežno psihično pootročenje, v procesu katerega se postmoderni človek neizbežno bliža psihični strukturiranosti predmodernega človeka. To pa tudi pomeni, da postaja bolj dovzeten za vplive dobrih in zlih duhov.
Vplivanju »dobrih« duhov se prepušča v valu neookultizma, ki je bil ob koncu prejšnjega
stoletja še ezoteričen in omejen na ozke, posvečene kroge, medtem ko je danes zajel najširše, in
sicer vse kroge, do znanih prestavnikov postmoderne »New Age« znanosti.
Opuščanje analitično-racionalne mehanistične podobe sveta se odvija od knjige »Tao of
Phsysics« Fritjofa Capre v okviru holistične, transracionalne in nazadnje animistične podobe
sveta, pri čemer prihaja do izrecne remitizacije in v skladu z njo do »ponovnega začaranja«
našega sveta. Tako vidi britanski kemik in raziskovalec atmosfere J. Lovelock v svoji »Gaiahipotezi« zemljo analogno pramateri Geji iz grške mitologije kot živo bitje, ki zasluži ustrezno
čaščenje. In britanski biolog R. Sheldrake predpostavlja v svoji teoriji »morfogenetskih polj«
nekakšen kolektivni spomin in zavest narave, ki se lahko z »morfično resonanco« oblikuje tudi
brez neposrednih kavzalno-učnih kontaktov na magičnotelepatski način.
Z znanostjo v tradicionalnem smislu to nima več mnogo skupnega. Če te teorije natančneje
pogledamo, odkrijemo v njih novo remitizirano podobo sveta New Age, kakor tudi novo izdajo
panično-apokaliptičnega razpoloženja pozne antike.33 Kot takrat tudi danes ne gre za abstraktno
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spoznanje in njegovo koristno uporabo, marveč za konkretno življenjsko pomoč in osebno (od)
rešenje duše v »obdobju strahu« (E. R. Dodds).
Na tem terapevtskem ozadju se poraja (neo)gnostično razpoloženje - če odmislimo izredno
zanimanje za astrologijo - zlasti v spiritizmih najrazličnejših odtenkov; bodisi v obliki klasičnega spiritizma 19. stoletja s premikanjem kozarcev, z nihalom, z avtomatičnim pisanjem itd.
bodisi v okviru binkoštnih »karizmatičnih« gibanj od 60. let dalje, pa v oblikah neošamanizma
ali tako imenovanega »Chanellinga«. Vedno gre za to, da s stikom z nadosebnimi dobrimi duhovi
dosežemo smisel, vodstvo in čim bolj konkretno življenjsko pomoč.34
Že spiritistični stik z »dobrimi« duhovi ni povsem nenevaren. Če nazadnje duhov ne prepoznamo in priznamo kot del lastne podzavesti, se lahko zgodi, da nas duh, ki smo ga tako rekoč
izpustili iz steklenice svoje podzavesti, premaga in (psihično) ubije. To je tema postmodernega
romana Umberta Eca Foucoltovo nihalo. Vodilna parapsihologa, kot sta H. Bender in J. Mischo,
govorita v tem primeru o »medijski psihozi«, ki lahko dobi v skrajnem primeru poteze obsedenosti.35 S tem smo pa spet pri naši temi.
Prek neognostičnega-psevdoznanstvenega stika s tako imenovanimi dobrimi duhovi doživljamo danes v okviru našega postmodernega okultizma renesanso prav tako neognostične pristne vere v hudiča, ki vidi zlo spet utelešeno v transpersonalni metapodobi in ki mu po videnju
iz Janezovega Razodetja (pogl. 12 in 20) pripada duhovno gospostvo v končnem obdobju naše
kulture.
Predstavnik in propagandist tega sodobnega neosatanizma je Aleister Crowley. Že leta 1904
je v svoji knjigi Liber Al vel Legis primerjal stanje naše zahodne kulture s propadanjem rimskega cesarstva. V tem našem kulturnem koncu je videl Luciferja - satana kot edinega mogočnega
boga, ki se mu velja zapisati zaradi gnostičnega samoosvobojenja in samoodrešenja. Kot pot do
odrešenja je Crowley propagiral panteistično dionizično načelo uživanja: »Delaj, kar hočeš, v
tem je vsa postava«.36 V naslonitvi na Razodetje se je poimenoval »velika žival 66« in se imel za
najvišjega duhovnika Satana ali celo njegovo inkarnacijo.
Crowley je umrl duševno zmeden in zasvojen s heroinom leta 1947. Vendar je njegov vpliv
izredno velik. Ves sodobni satanizem, na katerega sem uvodoma opozoril, nadaljuje njegovo
miselnost.
Psihološko gledano najde današnji satanizem odmev predvsem v spodnji tretjini naše vedno
bolj krute dvotretjinske družbe, se pravi pri mladostnikih brez očeta in matere, nepismenih in
obubožanih ter pri ljudeh brez perspektiv.37 Frustrirani, izčrpani in izmozgani od kulturnih zahtev po izrinjanju, sublimaciji in storilnosti se naši postmoderni satanisti le preradi in vedno bolj
številno prepuščajo sproščujoči, osvobajajoči in opojni »vrnitvi izrinjenega«, pri čemer se dotlej
občutena osebna nemoč z osebno predanostjo in zapisanostjo nadosebnemu zlu spreminja v občutje brezmejne nadosebne moči. Neki mladostnik je to tako izrazil:38
»Verujem v hudiča. Bog tudi obstaja, toda nima toliko moči. Satan mi daje power... Skupaj z
njim me ni strah. To je kot dih, ki prihaja od znotraj. Zlo vsebuje nekaj mogočnega, izraža več.
Dragi bog pa mi ne da ničesar. Lucifer mi daje moč.«
Takšna predanost in zapisanost moči satana je lahko sprva dražeča igra, ki jo lahko tudi opu-
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stiš. Kolikor bolj pa ostaja satanov učenec nemočen, frustriran in brez upanja, toliko močnejša
je njegova potreba po satanski »perverziji« te nemoči, hkrati z notranjo nujo, da se vedno bolj
izroči tej nadosebno občuteni moči, dokler se na koncu začaranega kroga ne porodi v njem občutje, da ji je nepreklicno izročen in obseden z njo. To občutje se lahko razteza od prepričanja,
da je voljno orodje v roki zla, pa do subjektivne gotovosti, da si od satana spolno obseden in si
zanosil z njim.39
Prek teh oblik možne prostovoljne obsedenosti raste z vero v nadosebno zlo tudi vera v možnost, da koga pošlješ k vragu ali ga prekolneš, čeprav z ustreznim rezultatom neprostovoljne
obsedenosti.40
Kaj pa zmore osebnostni integraciji zadolžena psihoanaliza proti tej renesansi obsedenosti?
Že iz primerov, ki smo jih v uvodu navedli, je mogoče sklepati, da bolj malo. Takšen rezultat
ni presenetljiv.
Pojemajoča pripravljenost in moč postmoderne, da vidi v zlu del lastnega (podzavestnega)
jaza in ga v skladu s tem skuša aktivno obvladovati, in vedno večja pripravljenost, da odstopi
lastno zlo transpersonalnemu zlu ter se na ta način pasivno olajša in opraviči, vztrajno izmika tla
psihoanalizi kot obliki pomoči za samopomoč. Proti rastoči potrebi po verovanju v transpersonalnega satana in z njo povezano infantilno regresivno držo - »Kjer je bil jaz, naj postane ono«
- je psihoanaliza s svojo zavezanostjo nasprotni devizi - »Kjer je bilo ono, naj postane jaz« - razmeroma brez moči. Kajti psihoterapevtski uvid je mogoč le pri ustrezni notranji pripravljenosti
zanj. Psihoanaliza se pri tem pokaže - naj se je zdela pred stoletjem še tako herojska - ne toliko
kot oblikovalka kulture, ampak kot od duha razsvetljenstva odvisni otrok svojega časa.
Kaj lahko storimo? Mnogi jo skušajo prilagoditi postmodernemu duhu časa. Lutz Miller
predstavi v svoji knjigi Magija - globinsko psihološki dostop do skrivnih znanosti, Freuda kot
enega velikih magov 20. stoletja.41 Zdi se, da analitična psihologija C. G. Junga bolj ustreza psihoterapevtskim zahtevam postmoderne. Verjetno je tudi zato danes deležna večjega zanimanja;
Jungu pač ne gre toliko za uvid in integracijo jaza, marveč bolj za »hermafroditsko« spravo v
osnovi že transpersonalne, kolektivno pojmovane podzavesti, katere arhetipske sence že označujejo z imenom »sovražnik«. Še korak dalje v priznavanju transpersonalnih dobrih in zlih sil
gre gnostično usmerjena »transpersonalna psihoterapija« Stanislava Grofa s svojim »spiritual
emergency network« - v ospredje je postavljeno obvladovanje transpersonalnega vpliva destruktivno-hudobnih sil.
Nazadnje se spet pokaže eksorcizem v imenu in moči močnejšega dobrega duha ali na ritual
eksorcizma orientirana klinična terapija kot sredstvo izbire pri osvobajanju zlega duha, ki preplavi človeka in ga le-ta občuti kot tujega njegovi osebnosti.
Kot pomembna prelomnica v tem primeru se pokaže »sindrom multiple osebnosti«. Pri multipli osebnostni motnji nastopa odcepljeni del osebnosti kot »duh«, zato pri zdravljenju le-te
praviloma odpovedo osebnostno integrativni terapevtski koncepti, vključno s psihoanalizo. Bolj
uspešna se izkaže na ritual eksorcizma usmerjena terapija ali kar pravi eksorcizem. Takšna je
vsaj izkušnja kalifornijskega psihiatra Ralpha B. Ajlisona,42 ki se je ukvarjal z mnogimi takšnimi
primeri. Na osnovi podobnih izkušenj zahteva zuriški psihiater Hans Naegeli-Osjord, da se »obsedenost spet prizna kot samostojna bolezenska slika«. Psihologija in psihiatrija bi morali »spet
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ustvariti prostor za predstavo, da je lahko avtonomno duhovno bitje vzrok bolestnega vedenja.«43
Če povzamemo našo razpravo, lahko ugotovimo: današnje bledenje psihoanalize na eni strani in renesansa eksorcizma na drugi nista naključna, oz. zadnji ni ostanek mračnega srednjega
veka. Oba pojava sta mnogo bolj izraz nadaljnjega razvoja naše kulture od (a)gnostične moderne
k veri bolj naklonjeni postmoderni, v kateri je dotlej koherentno integrativni odrasli jaz vedno
bolj dekompenzira in se ob ustrezni frustraciji in obupu predaja libertinističnemu razvratu, s tem
pa tudi, - če se izrazimo mitsko psihološko - vplivu satana.
Pogled nazaj in naprej
Je nakazan razvoj od osebnostno integrativne psihoterapije k postmodernemu eksorcizmu
morda le intermezzo?
Malo verjetno. Tudi v antiki kot materi naše kulture je potekala ista zakonitost: po gospostvu
solarno razsvetljenega Apola v zenitu antične kulture je v pozni antiki spet zavladal lunarno
orgiastični Dioniz. V skladu s tem so se po obdobju relativnega razsvetljenstva in znanstvenosti
tudi v medicino in psihoterapijo spet vrnile bolj mračne magično-religiozne oblike zdravljenja.44
Ker je satan »dopolnjenih časov« spet močneje dvigoval glavo, tudi Jezus ni po naključju začel
svojega poslanstva kot verski zdravnik in eksorcist. 45
Z eksorcizmom kot terapevtsko obliko ne le naše preteklosti, marveč tudi naše prihodnosti,
se bomo morali zlepa ali zgrda sprijazniti. Vprašanje pa je: ali danes zadošča zgolj renesansa
tradicionalnih eksorcističnih ritualov?
O tem podajmo v sklepu le nekaj bežnih premislekov. Očitno je, da ostajajo današnji eksorcizmi relativno neuspešni: bodisi da bolj ali manj brez učinka »poniknejo«,46 bodisi da se končajo s smrtnim izidom kot v Rodewyksovem primeru: »Magda 1954, Bernardke Hasler 1966,
Annelisa Michel 1976 in Ana Wertmuthhauser 1988.«
Zakaj? Da bi bil v današnji postmoderni učinkovit, očitno ne zadošča samo ponovitev eksorcističnih ritualov predmoderne. Čeprav je razvoj morda presegel vmesno obdobje moderne z njenimi odkrivajočimi psihodinamskimi terapevtskimi koncepti, le-ti vendar ne morejo preprosto
izginiti s sveta. V Heglovem smislu so »spravljeni« v naših dušah. Če naj bo današnji eksorcizem
učinkovit, mora zato brezpogojno upoštevati spoznanja dinamične psihologije. To konkretno
pomeni, da je treba v vsakokratnem eksorcističnem ritualu bolj upoštevati potrebe diabolične
osebnosti obsedenega po odporu in transferu.
Nazadnje: eksorcizem je oblika verskega zdravljenja. Zdravljenje v veri pa s tem predpostavlja brezpogojno vernost obsedenega kakor tudi absolutno verodostojnost eksorcista in duhovnih
virov moči v imenu katerih izganja. Relativna brezuspešnost današnjih eksorcizmov nakazuje
tudi to, da te brezpogojne vernosti oz. verodostojnosti očitno - še? - primanjkuje.
Ali pa je za učinkovitost eksorcizma potrebna danes sploh nova, današnjemu času ustreznejša podoba Boga? Kot so bili Jezusovi eksorcizmi bolj učinkoviti od tistih njegovih »konkurentov«, ki so ostali v tradicionalnem judovskem verskem okviru, prav zato, ker je Jezus izganjal v
imenu bolj verodostojnega Boga, ki bolj prevzame človeška srca?
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Renesansa eksorcizma - komentar prevajalca
The renaissance of exorcism – translator’s commentary
Gre za strokovni prispevek človeka s tremi končanimi univerzitetnimi študiji, dvema doktoratoma in specializacijo iz psihoanalize, s katerim sem prijateljeval v innsbruških letih. Njegovi
odzivi na moja razmišljanja in iskanja so bili izjemno dragoceni, včasih sem ob njih ostrmel:
»Kako da tega nisem sam prepoznal, sam opazil?« Eden od njih mi je pomenil pravo razodetje
za mojo nadaljnjo usmeritev. Pogovore z njim sem še dolgo pogrešal, potem ko sta se najini
poti razšli. Ni še bilo medmrežnih povezav, pa tudi osebne okoliščine mi niso dopuščale, da bi
vzpostavil z njim kakršen koli stik.
Desetletje pozneje sem se udeležil letne konference in strokovnega simpozija Evropske zveze za psihoterapijo v Berlinu. Med predavanjem sem kakšnih dvajset vrst za sabo opazil človeka,
na moč podobnega njemu. Nisem se mogel pomiriti z mislijo, da mu je pač podoben, kot nas
marsikakšen neznanec spominja na znanega človeka. Moj nemir je imel prav: bil je on. Z njegovo družino smo preživeli čudovit večer; poleg obujanja spominov so me, kot redko kateri, očarali
kipi njegove žene, kiparke. Pokazal mi je obširen seznam strokovnih objav, ki jih je v dobrem
desetletju uspel pridelati poleg zasebne prakse. Poleg še nekaterih je pritegnila mojo pozornost
prav Renesansa eksorcizma. In čez nekaj tednov je o tej temi že predaval v Graškem centru za
psihoanalizo, kjer sva se tudi dogovorila za prevod in objavo. Le dober teden pozneje, ko sem
se ravno lotil prevoda, je prišlo iz Berlina sporočilo o njegovi nenadni smrti v štiriinpetdesetem
letu.
Prevod je bil prvič objavljen v reviji Znamenje, 1994, 5–6, 32–40.
Kako ga vidim danes, po skoraj dvajsetih letih? Še vedno mi je dragocen, saj se je hudič na
mnoge načine zares vrnil. Katekizem Katoliške cerkve iz leta 1993 ga obravnava kar na štirinajstih mestih pod geslom »hudobni duh – satan«, kar pomeni, da spada k pomembnemu delu
katoliške doktrine. Da gre za osebno bitje, ki človeka skuša in ga nazadnje lahko tudi obsede, je
1986 potrdil papež, kot navaja avtor. S tem je seveda zanikal izjemno poglobljeno monografijo
protestantskega teologa in biblicista Herberta Haaga, ki je ugotovitve dolgoletnih raziskav 1969.
leta strnil v zajetni knjigi z naslovom Slovo od hudiča. S katoliškimi bibličnimi strokovnjaki
očitno ni imel težav, saj so ti vezani na nauk Cerkve in v svojih raziskavah niso enako svobodni
kot njihovi protestantski kolegi.
Na osnovi svojih profesionalnih izkušenj, tako duhovniških kot klinično psiholoških in psihoanalitskih, dajem prav Freudu, da hudič ni nič drugega kot personifikacija izrinjenega nezavednega gonskega življenja. Tudi ne vidim smisla, kot omenjeni švicarski psihiater, da se obsedenost spet prizna kot samostojna bolezenska slika. Menim, da jo dovolj dobro zajema sindrom
multiple osebnostne motnje, pri kateri nastopa del izrinjenih psihičnih vsebin kot duh. Vendar
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vem, da lahko pacient s to motnjo v uspešni psihoanalitični obravnavi te vsebine prepozna kot
svoje, in tudi razume, zakaj jih je moral zanikati na prav takšen način. Moje sodelovanje s škofijskim eksorcistom pa mi je tudi potrdilo, da je lahko primerljivo uspešna na ritual eksorcizma
usmerjena terapija. V obeh primerih zdravljenja gre namreč za to, kar potrjujejo raziskave o
učinkovitosti psihoterapije, da psihoterapevtov tehnični arzenal ni ravno statistično zanemarljiv,
ampak neprimerno manj pomemben od njegove usposobljenosti, da ponudi pacientu korektiven
odnos, v katerem je pacient zares slišan, razumljen in brezpogojno sprejet tudi v svojih najslabših delih – seveda po svojem lastnem, ne terapevtovem čutenju. Šele ko je lahko terapevt sprejel
njegovo senco (v jungovskem smislu), bo lahko pacient začel sprejemati samega sebe in si graditi bolj koherentni self (Kohut). Te korektivne odnosne izkušnje so mnogo močnejši dejavnik
spremembe kot terapevtova tehnična usmeritev, kajti kar se je zapletlo v odnosu zgodnjega otroštva, se lahko razplete le v brezpogojno sprejemajočem terapevtskem odnosu. Če se priostreno
izrazim: ni ključnega pomena, ali gre za psihoanalitičnega ali eksorcističnega terapevta, bolj
pomembno je, ali gre za dobrega ali slabega terapevta. Niti enega niti drugega pa si ne morem
predstavljati brez zadovoljive psihoterapevtske izobrazbe, h kateri spada tudi dobro opravljen
proces osebne izkušnje.
Kar sem napisal, velja in se dogaja tudi v »popoldnevu naše kulture«. Po mojem mnenju sta v
njej dve zelo močni težnji: po eni strani je močna težnja po bolj ozaveščenem življenju, ki je ob
polnem ohranjanju racionalne zavesti odprta za razvoj v smeri transracionalne zavesti, naduma,
preseganja sebe, točke Omega (…), kot ta razvoj poimenujejo nekateri novejši znanstveniki,
misleci in modreci, kot so Maslow, Gebser, Piaget/Sri Aurobindo, Grawes/Wade, Kegan, Loevinger, Teihard de Chardin, Ken Wilber in drugi. Potrebo po bolj ozaveščenem življenju lepo
utemelji Einstein: »Nobenega problema ne moremo rešiti na isti ravni zavesti, na kateri smo ga
naredili.« Se zato tako neuspešno trudimo z reševanjem problemov, ki smo jih ustvarili s svojim
zgolj racionalnim umom?
Statistično pa je seveda neprimerno močnejša regresivna težnja v smeri pred-racionalnih
stopenj zavesti, za katero so dosežki razsvetljenstva prej slepa ulica razvoja evropskega duha kot
nekaj, čemur se ne moremo odpovedati, ne da bi si s tem žagali vejo, na kateri sedimo. In ta trend
bi lahko označili z obrnjeno Freudovo sintagmo: kjer je bil jaz, naj postane ono.
Nekaj teh regresivnih pojavov je danes še bolj očitnih kot pred desetletji:
kapitalističnim oblikam demokracije očitno poteka rok trajanja, če ne bodo sposobne temeljite regeneracije v smeri, v katero komaj nebogljeno tipamo, politika pa za njeno
prenovo ne kaže nobene pripravljenosti;
obubožanje nižjih in srednjih slojev;
enega ključnih problemov mladine vidim v naši starševski generaciji: po eni strani
jo razvajamo in uspavamo, po drugi strani pa je ne sprejemamo kot enakovrednega partnerja v svet ustvarjanja in dela, če povzamem v eno misel odlično analizo italijanskega psihoanalitika in filozofa Umberta Galimbertija v knjigi Grozljivi gost: Nihilizem in
mladi. In Bachofenova sintagma »vseobsežnega psihičnega pootročenja« se mi zdi bolj
očitna kot pred poldrugim stoletjem, ko je bila zapisana. A dodati moram, da s tem mislim
na vedenjsko raven in ne na notranjo zrelost psihične strukture. Gre namreč za to, da se
lahko težavnemu vstopu v odraslost izogibamo z dvema različnima obrambnima slogoma: z »begom v odraslost«, če je otroštvo manj atraktivno od realne ali iluzorne odraslosti
ali s podaljšanim vztrajanjem v adolescenci, če je strah pred odgovornostmi odraslosti
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prevelik ali če spričo družbenih razmer mladi ne vidijo svojega mesta v svetu odraslih.
Vtis imam, da Gascard razume »postmoderni popoldan naše kulture« kot neizbežno razvojno zakonitost v smislu »Vse oblike so minljive«. A problem se danes zastavlja mnogo ostreje
in bolj usodno: ne gre za to, da se popoldan naše kulture nagiba v večer; gre za usodo kakršne
koli kulture človeške species: spričo nebrzdanega ropanja omejenih naravnih virov in posledičnih ekoloških in zlasti klimatskih posledic z njihovo ireverzibilno dinamiko gre za usodo same
človeške vrste in za usodo morda v vsem kozmosu enkratno čudovitega planeta Zemlje. In našo
nepripravljenost na samoomejitev, ki je posledica našega bolj ali manj zavestnega vztrajanja v
nevednosti in neprebujenosti, bi Freud utegnil označiti kot gibanje od načela realnosti k načelu
neposrednih zadovoljitev potreb. Se pravi v nasprotni smeri kot poteka običajna socializacija in
individualizacija otroka. Jung bi še dodal, da se popoldanske sence daljšajo do zimskega solsticija – bo to naša usoda?
Katera težnja bo prevladala: težnja po ozaveščenem in odgovornem življenju ali regresivna
težnja prebivalcev Velikonočnih otokov, ki so s podrtjem zadnjih dreves zapečatili tudi svojo
lastno usodo? Ne vem. V tej negotovosti bivanja je vse, kar lahko storim, to, da prispevam svojo
kapljico v morje, kot jo skuša prispevati (v neprimerljivo večjem obsegu) naš veliki prijatelj ljudi
in nominiranec za Nobelovo nagrado za mir, Pedro Opeka, na Madagaskarju.
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Predadolescenca – poročilo in povzetek 14.
PIEE Vzodnoevropske psihoanalitične šole za
otroško in mladostniško psihoanalizo
Preadolescence – report and summary from 14th
PIEE Eastern European Psychoanalytic School
for child and adolescent psychoanalysis
Novembra 2012 je v Ribnem pri Bledu potekala že 14. Psihoanalitična šola za otroško in
mladostniško psihoanalizo v organizaciji IPA (Mednarodnega psihoanalitičnega združenja), EPF
(Evropske psihoanalitične federacije) in Vzhodnoevropskega psihoanalitičnega inštituta (PIEE)
ter pod koordinacijo in izvedbo lokalnega organizacijskega odbora slovenske skupine članov in
kandidatov IPA. Naslov in tema šole je bila »Predadolescenca« [angl. Preadolescence]. Kot vsako leto je tudi tokrat šola trajala skupaj 7 dni in s petdnevnim, celodnevnim programom predavanj, diskusijami v velikih in malih skupinah ter filmskim večerom z diskusijo. Udeležence smo
peljali tudi na zanimiv izlet ter ogled bližnjih znamenitosti, celotedensko druženje pa zaokrožili
s slavnostno večerjo. Na šoli je tokrat sodelovalo 43 analizantov, kandidatov in članov IPA iz
desetih držav ter 13 učiteljev iz devetih različnih držav.
V nadaljevanju bom skušal prikazati nekaj tem, ki so bile predstavljene na šoli ter razmišljanja, povezana z njimi.
Predstavljenih je bilo šest temeljnih člankov, vsakem izmed člankov je sledila tudi diskusija
z razmišljanji. Teme člankov in diskusije so se po predstavitvi najprej obravnavale v manjših
skupinah (do 10 članov) ter nato še v plenarni diskusiji med vsemi udeleženci. V nadaljevanju
predstavljam teme in povzemam vsebine nekaterih člankov.
Italijanska psihoanalitičarka Marta Badoni je z uvodnim predavanjem »Predadolescenca, odložena leta« [angl. Preadolescence, an age suspended] podala opredelitev predadolescence kot
obdobja, ki traja med 11. in 13. letom in se nekoliko razlikuje pri fantih in dekletih (glej njen
članek na http://www.psihoanalitiki-ipa.si/files/MartaBadoni-Preadolescence.pdf). Razmišljanje
o tem obdobju, pravi Badonijeva, nosi v sebi veliko negotovosti, različnih mnenj in je prežeto z
veliko neznankami. Predadolescenco lahko opredelimo kot fizično, psihološko in socialno-kulturološko reakcijo na spremembe, ki nastopijo pred puberteto (Badoni). V Kafkovskem pogledu
je veliko tveganje tega obdobja v prepoznavanju in doživljanju močne notranje in zunanje preobrazbe (metamorfoze). Nasploh je beseda preobrazba [angl. metamorphosis] poleg besede preoblikovanje [angl. transformation] največkrat uporabljena za opredelitev dogajanj v tem obdobju.
Na eni strani se v tem obdobju ponovno prebudi otroška seksualnost, ki jo na drugi strani spremlja preobrazba telesa ‒ tako trčita med seboj dve temeljni stvari, ki sta osnovni za psihološki
razvoj in spremembo, brez da bi pri tem prišlo do izgube občutka sebe. V smislu mentalnega delovanja predadolescenca ni le nekaj, kar nastopi pred adolescenco – je obdobje, ki je preizkušnja
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za duševne procese, ki se bodo šele začeli v obdobju adolescence. Kot pravi Bion, je to obdobje,
ki zahteva veliko mero »negativne sposobnosti« [angl. negative capability] in zmožnosti »reverieja«, to pomeni sposobnosti za ohranitev pozicije radovednega opazovalca in hkrati čakanja na
uspešno telesno spremembo kot tudi sposobnosti za dojemanje celovitega preoblikovanja. Poleg
tega predstavljajo spremembe pred in v puberteti tudi kompleksne nevrohormonske mehanizme,
regulirane s hipotalamusom in občutljive na vpliv celotnega centralnega živčnega sistema, ki
pa še niso popolnoma pojasnjeni. Gre za dve bistveni vrsti sprememb: razvoj primarnih spolnih
organov, ki omogočajo zmožnost moških in ženskih spolnih funkcij, ter razvoj sekundarnih spolnih znakov in fizičnih sprememb, ki pomenijo začetek pubertete (Badoni).
Verjetno ne bi razpravljali o tem obdobju na takšen način, če ne bi Freud pred več kot 100 leti
objavil znamenitih treh spisov o teoriji seksualnosti (Three Essays on the Theory of Sexuality,
1905). Temeljni pogledi v tem delu so sledeči: seksualnost je aktivna od začetka našega življenja
in se aktivira in izraža skozi občutljivost območij erogenih con; človeška seksualnost se izkazuje skozi različna obdobja zgodnjega otroštva, potem predadolescenco in adolescenco; ti dve
obdobji sta med seboj ločeni z obdobjem latence, katerega pomembna vrednost tiči v duševnih
mehanizmih sublimacije in reaktivne formacije. Čeprav se obdobje latence krajša, je pomembno
ravno zaradi zagotovitve manj travmatičnega prehoda v obdobje pubertete in zato predstavljajo
motnje v tem obdobju možnost posledic v poznejših obdobjih. Če Freud govori o nevarnosti
spolnega zapeljevanja v tem obdobju s strani bližnjih, potem lahko danes govorimo še o nagovarjanju in zapeljevanju s strani sveta odraslih in socialnega okolja, ki lahko otroka prikrajša za
doživljanje njegove notranje realnosti s tem, ko ga sili in nagovarja v konformističen, čim hitrejši
vstop v odraslost (Badoni).
Freud v začetku svojih spisov o seksualnosti pravi: »[…] simptomi nikakor ne nastanejo
samo na račun t. i. normalnega seksualnega nagona, temveč predstavljajo spreobrnjen izraz nagona, ki bi ga označili kot perverznega, če bi se le ta lahko izrazil direktno kot namera fantazije
ali bi deloval mimo zavednega. Ti simptomi torej nastanejo delno na račun nenormalne seksualnosti; lahko rečemo, da je nevroza negativ perverzije.« (str. 42)
Freud dodaja, da je človekova osnovna in univerzalna dovzetnost [angl. predisposition] seksualnega nagona perverzna in da se normalna seksualnost razvije kot rezultat organskih sprememb in psihičnih zadrževanj [angl. inhibition], ki nastopijo v procesu odraščanja (Freud, 1920).
Vrhunec te organske spremembe, povezane s psihološkimi procesi, je dosežen v predadolescenci.
V delu Petra Blosa (1958) lahko najdemo poseben pogled na obdobje predadolescence. Poleg vloge staršev v tem obdobju ter terapevta kot nekakšnega pomočnika staršev Blos razlaga
tudi razliko med dekleti in fanti v tem obdobju. Kastracijska tesnoba (po Blosu) je pri dečkih
usmerjena predvsem na arhaično mater in lahko vodi v to, da se deček zaščiti s tem, da se tesno
poveže v skupino istospolnih prijateljev, kjer se čuti kot njen pomemben del. Na žalost pa danes
takšne skupine delujejo ravno v nasprotni smeri ‒ stran od podpore lastne identitete. Pri deklicah
je separacijski proces od matere bolj dolgotrajen in boleč. V nameri, da se odmakne od svoje
mame, dekle išče upornika v nasprotnem spolu, ki je zapeljiv in agresiven hkrati. To je obrambna
oblika navidezne seksualnosti [angl. pseudosexuality], ki je v nasprotju z regresijo k predojdipski materi (Badoni).
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Moses Laufer (1976) je razvil koncept Centralne masturbacijske fantazije [angl. central masturbation fantasy], »katere vsebina so različne regresivne zadovoljitve in temeljna spolna identifikacija«. Po Lauferju so te fantazije univerzalno prisotne ne glede na to, ali pri posamezniku
pride do masturbacije ali ne. V času latence vsebina teh fantazij ostaja nezavedna, se pa izraža
skozi različne oblike dnevnih sanjarjenj in skozi fantazije, ki jih spremlja masturbacija, skozi
igre, odnose ali razne druge aktivnosti. Laufer verjame, da se uspešen prehod v adolescenco iz
predadolescence lahko izpelje zgolj s »pretrganjem« regresivnih nagonov predgenitalnih želja, v
nasprotnem primeru lahko deček ali deklica seksualni razvoj zaključita z doživljanjem masturbacije kot stalno ponavljajoče in preplavljajoče se izkušnje (Badoni).
Badonijeva navaja tri faktorje predadolescenčnih sprememb, ki jih moramo upoštevati: kakovost predhodnih izkušenj, soočanje s trenutnimi nagoni in odziv okolja. Od teh je faktor odziva
okolja najbolj osnoven, saj zahteva vzpostavitev ravnovesja med nagonom in narcistično organizacijo osebnosti, ki se mora stalno preurejati. Tisto, za kar predadolescent prosi starše, je njihova
diskretna prisotnost in hkrati nevsiljivost ter to, da ga tako spremljajo in podpirajo v njegovih
odločitvah. Veliko je torej odvisno od tega, ali je starš dovolj takten v spremljanju dekleta ali
fanta v prepoznavanju njegovih sprememb. Torej je temelj ravnovesja v odzivu okolja, ta pa leži
v sposobnosti videti in prepoznati, in to brez posploševanja in brez vsiljevanja (Badoni).
Badonijeva v zaključku sestavka poda zanimivo ugotovitev in skrb vzbujajoče dejstvo, ki
mu je treba posvetiti tudi vso terapevtsko pozornost, to je, da je vzrok fobičnih problemov v
predadolescenci povezan s šolo in separacijsko tesnobo, povezano z njo. Za konec nas Italijanska psihoanalitičarka spomni na film »Gospodar muh« [angl. Lord of the flies], ki zelo nazorno
prikazuje sliko obdobja predadolescence in težave, povezane s tem obdobjem.
Izjemno zanimiv je bil tudi prispevek Leene Klockars iz Finske z naslovom »Srčika seksualnosti*« [angl. On the Essence of Sexuality]. Kot meni veliko psihoanalitikov (med njimi Fonagy,
Green, Target), je dejstvo, da se danes o seksualnosti znotraj psihoanalize govori manj kot včasih, hkrati pa je seksualnost dosti bolj socialno viden pojav, kot je bil nekoč. Nekaj je vzrokov za
to, med mogočimi je tudi sprememba paradigme od teorije gonov k objektnim odnosom, razvoju
in teoriji navezanosti, kakor tudi spremembe v smeri intersubjektivnosti. Poleg tega se v delu
s pacienti kaže povečevanje problematike predojdipskega obdobja, ki pa je narobe razumljeno
kot manj seksualno. Ker se metoda psihoanalitične tehnike vse bolj usmerja v smeri transferja
in kontratransferja, je včasih težje obravnavati in analizirati probleme seksualnosti (Klockars).
Kot je nakazal Freud v spisih o teoriji seksualnosti (1905), gre izvor človekove spolnosti
iskati v otroških najzgodnejših izkušnjah zadovoljitev. Te zadovoljitve so primarno telesne, ujete
v naš implicitni spomin, povezane so z vzburjenjem, ki ga povzročajo potreba po hrani, želja po
povezanosti ter ugodje in užitek, ki jih prinaša materino mleko in njene prsi. Sesanje prsta že v
materinem trebuhu lahko razumemo kot zgodnjo izkušnjo zadovoljitve in avtoerotičnega užitka.
»Življenje« fetusa je torej avtoerotično (Klokars). Čeprav gre v prvi vrsti za zadovoljitev telesne
potrebe, pa je mati tista, ki zadovoljuje tudi otrokove psihološke potrebe. Freud pravi, da sta,
kljub poudarku otroške seksualnosti na telesnih erogenih conah, zadovoljitev in užitek od vsega
začetka povezana z drugimi ljudmi, seksualnimi objekti (1905).
Peter Fonagy (2008) pravi, da niti teorija gonov, niti teorija objektnih odnosov sami nista
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ustrezni za pojasnjevanje srčike oz. bistva psihoseksualnosti. Windloecher (2001) pa trdi, da
objektna ljubezen in avtoerotizem obstajata skupaj skozi celotno otroštvo. Objektna ljubezen
išče objekt in vzajemnost. Po francoski analitični šoli pa infantilna seksualnost ni izvor odrasle
seksualnosti, temveč deluje kot ostanek celotno življenje in se izraža skozi fantazije, igro, dnevna sanjarjenja, kreativnost in skozi nezavedne dosežke duševnosti.
V zgodnji materinski negi otroka so njegove telesne želje in potrebe zadovoljene in priskrbljene s strani zunanje osebe. Zunanja oseba, praviloma mati, prevzame vlogo tistega, ki pomirja
otrokovo vzburjenje, zadovolji potrebe in gone otroka, hkrati pa je predstavnik, povezovalec,
organizator in integrira otrokovo izkušnjo. Vzajemna izkušnja in recipročnost prihajata vedno
tudi s strani materine želje in potrebe. Mati si želi recipročnosti otroka, tako fizično kot tudi psihološko. Z mamino pomočjo in njeno interpretacijo so otroške telesne senzacije preoblikovane
v otrokovo duševnost in razum, avtoerotizem postaja aloerotizem, implicitne izkušnje postanejo
eksplicitne (Klockars).
Po Fonagyjevi teoriji navezanosti je to začetna izkušnja v procesu mentalizacije, medtem ko
Bion ta proces imenuje za spremembo elementov beta v alfa elemente s pomočjo materine alfa
funkcije. V najboljšem primeru vsebuje izkušnja tega odnosa občutek vzajemnosti, podeljeni
skupni užitek in sobivanje. Freud (1905) pravi, da nihče ne more v celoti ubežati vplivu zgodnjih incestuoznih izkušenj. Primer je oralna faza razvoja, kjer se je otroku nemogoče izogniti
odvisnosti od nekoga, ki mu daje zadovoljitev in užitek in kjer prevladuje iskanje intimnosti z
objektom in diadni odnos (Klockars).
Po Laplancheu (2001) objekt otrokove zgodnje zadovoljitve ni mati kot objekt, temveč otrokovo stanje notranje zadovoljitve, ki je prejeto od matere v obliki hrane (mleka). S tem Laplanche misli na stanje avtoerotične zadovoljitve, ki je lahko stanje tudi pred rojstvom in je pozneje
neizbežno izgubljeno. Zaradi same narave sobivanja in vzajemnosti seksualnost in zadovoljitev
postaneta odvisna od objektov, zato je objekt iskan (Klockars). Ruth Stein (1998) pravi, da mati
ne daje otroku le mleka in njenih prsi, temveč prebuja in prenaša s svojo senzitivno nego in lastno seksualnostjo na otroka skrivnostna [angl. enigmatic] sporočila nečesa, kar pripada obdobju
odraslosti in s tem obdobju otrokove prihodnosti. Otrok ne more vedeti ničesar o tej uganki in
je tudi še ne zmore razumeti, kljub temu pa gre za avtoerotično implicitno izkušnjo. Enigma
vsebuje obljubo povrnitve izgubljenega, odstranitev zunanjega prikrajšanja in zadovoljitev ljubezenskih fantazij. Kot takšna je izhodišče za človekovo ustvarjalnost (Klockars).
Prepovedana avtoerotizem in seksualnost ‒ vznik skrivnostne želje
Skrbna mati torej prepoznava potrebe otroka, jih zadovoljuje ter prinaša užitek in radost na
različne načine, tako telesno kot psihološko. Seksualnim užitkom otroka oz. zadovoljevanju in
nudenju užitka otrokovim seksualnim območjem ‒ erogenim conam ali zapeljevanju otroka – se
matere izogibajo, kar ugotavljata v svojih študijah tudi Fonagy in Target (2007). Lahko se spomnimo Freudovega malega Hansa, ki ga je zanimalo, zakaj mati »ne da roke na tisto mesto«,
ko ga umiva okoli penisa, kar mu povzroča ugodje. Z drugimi besedami, otroci ostanejo sami v
svojih telesnih željah za užitki, ki izhajajo iz seksualnih delov telesa (Klockars).
Bollas (2000) opisuje, kako se spolna zloraba prenaša iz ene generacije na drugo. Mati, ki
je bila sama žrtev spolne zlorabe, ni sposobna ravnati z otrokovimi spolnimi telesnimi območji
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skrbno in nevtralno, ker jih ne zmore videti in zaznavati drugače kot skozi svojo lastno izkušnjo
zlorabe. Tako to vpliva na njeno skrb za otroka.
Če povzamemo, lahko rečemo, da mamino obnašanje v zvezi z spolnostjo in seksualnimi območji otrokovega telesa ostaja v otroškem mentalnem svetu nekaj drugačnega, posebnega, prepovedanega, »protizasedenega« oz. raje »zasedenega« [angl. cathected] na poseben način. Tako
ostanejo območja tuja in odmaknjena, ker jih mati ni naredila za sprejemljive. Eden od rezultatov
je lahko tudi, da ostane užitek, povezan s seksualnimi področji, podvržen sramu, skrivnostnosti
in prepovedi. Tako seksualnost ostaja nekaj, kar je stalno na svojstven način tuje in nepredelano
(Klockars).
Pomembno dejstvo je, da gre za nerazrešeno mejo med telesom in psiho, med sabo in drugim,
med lastnim telesom in telesom drugega, med užitkom in bolečino, med zabavo in sramom, med
nekom, ki zadovoljuje potrebe, in nekom, katerega potrebe so zadovoljene. Po drugi strani pa
področje spolnosti postane bogato in prepredeno z fantazijami, dnevnim sanjarjenjem, norostjo
in kreativnostjo. Kot ostanek otroških izkušenj je seksualnost regresivna in skrivnostna. Fantazije o »primarni sceni« tako ostanejo na neki način čudne in tuje, po drugi strani pa oseba razvija
zmožnost kreativnega mišljenja in odkrivanja skrivnosti (Klockars).
Seksualnost, ojdipska integracija in identiteta nevezanega v nas
Otroški objektni odnos se iz diadnega spremeni v triadnega in kmalu je otrok sposoben, da
zazna in razume ojdipsko dinamiko človeškega odnosa. Otrok počasi spoznava, da ni v centru
vsega, da ni objekt želje vsakogar in tudi ne edini sad ljubezni, temveč produkt seksualnosti ter
očetove in materine seksualne želje. To spoznanje pride kot presenečenje in celo kot ponižanje
in v otrokovem razmišljanju je oče kriv za spremembo tega doživljanja in izgubo matere, čeprav je sprememba doživljanja matere v realnosti izraz otrokovih lastnih projekcij skrivnostne
seksualnosti. Oče kot tretji postane t. i. »bad guy« in čeprav se zunanja mati ne spremeni, pride
do spremembe ponotranjene matere. Prav tako oče omogoča otrokovo osvoboditev iz diadnega
odnosa z materjo ter tako odpira nov svet. S tem je tudi oče ljubljen in idealiziran. Prihaja do
radikalne spremembe otrokove podobe v ojdipalni fazi. Po nekaterih avtorjih se občutki, povezani s spolnimi deli telesa, okrepijo med tretjim in četrtim letom življenja delno tudi zaradi
nevrološkega razvoja. Po Freudovih opažanjih igra anatomija spola usodno vlogo. Dejstvo, da
imajo dečki penis, ima močne psihološke in psihoseksualne posledice na zmožnost občutenja
senzacij. To se dogaja tudi pri deklicah, ko odkrijejo svoje očesu skrito spolovilo. V ojdipalnem
obdobju tudi otrokova lastna doživljanja delov telesa postanejo bolj označena kot seksualna
in s tem prepovedana, povezana s sramom in ne le z užitkom. Starševska spolnost in način, na
katerega otrok postane izločen, okrepi otroške izkušnje seksualnosti kot nekaj prepovedanega.
Spolnost in superiornost postaneta povezani. Konflikt, povezan z užitkom in zadovoljitvijo na
eni strani ter prikrajšanostjo in sramom na drugi, daje otroku konfliktne in skrivnostne predstave
o spolnosti, zato jih mora prikriti. To je lepo vidno pri masturbaciji mlajših otrok, ki še ne vedo
dosti, zato jih ni sram, medtem ko štiri- ali petletnik zelo dobro ve, da je to nekaj, kar mora
skriti pred drugimi. S strani psihoseksualnega razvoja ojdipalna faza da smisel in delno tudi
vsebino spolnosti, ki je jasna otroku. V tej fazi morda splava na površje dejstvo, da spolnost v
tem obdobju ne pripada otroku enako kot staršem. Otrok mora spati sam, medtem ko starša spita
skupaj eden ob drugemu. Med staršema se dogaja nekaj, kar otrok ne more razumeti tudi zaradi
svoje telesne nerazvitosti. Otrok ne more spoznati, kaj je spolnost v resnici, tudi če se pretvarja,
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da to ve. Kljub temu da otrok v dobi latence prepusti spolnost staršem, je ta še vedno močno
prisotna v njegovi duševnosti. Glavnina spolnih zlorab se zgodi v obdobju latence. To obdobje
pa je pomembno za integracijo seksualnosti. Skrivnostna in odtujena seksualnost se bo počasi
spremenila v fantazijo o objektu spolnosti in v krhke fantazije spolnega odnosa, ki pa so še vedno
daleč stran od ljubezenskih objektov in z ljubeznijo povezanih fantazij. Dejstvo, da danes latenca
postaja krajša, velikokrat postane problem. Oblačila, igre, konjički in zabava so vse prevečkrat
odkrito seksualni in odkrita seksualnost vdira v svet vse mlajših otrok. Provokativna oblačila,
uporaba seksualnosti v sporazumevanju ter filmi in računalniške igre, povezani s spolnostjo, so
nekaj vsakdanjega. Ali to spodbuja in dela integracijo spolnosti lažjo ali težjo, pa še ni znano
(Klockars).
Seksualnost zgodnje adolescence ‒ integracija avtoerotizma in objekta
V zgodnji adolescenci spolnost ostaja nekaj prepovedanega in skrivnostnega, a hkrati vedno
prisotnega. Deklice se ukvarjajo s svojimi telesnimi spremembami, menstruacijo, z videzom
in razvojem telesa, medtem ko dečki pri sebi in pri sovrstnikih skrivaj opazujejo rast spolnega organa in telesno poraščenost. Fantazije »primarne scene« z otroštva nadomestijo strašljive,
vendar vzburjajoče fantazije o seksualnem odnosu. Dečki in deklice se v zgodnji adolescenci
poskušajo dokopati do ideje, čemu njihovo spolovilo služi v spolnem odnosu. Računalniške
igre, ki rešujejo probleme, in skrivnostne misije v zaprtih votlinah, igre agresije in nasilja, igre,
povezane s krvjo in orožjem, so zato zanimive za dečke, medtem ko se deklice osredotočajo na
svojo zapeljivost in tragiko v diadnih in triadnih odnosih s prijatelji ali pa razmišljajo o svetu
junakov, ki rešujejo in obsedajo mlada dekleta. Starši, posebno aktivna vloga očeta, mladostniški
konjički ter prijateljski odnosi v tem obdobju, spodbujajo in pomagajo pri vezavi in integraciji
seksualnih vzburjenj. Zgodnja mladost je čas vznesenosti, aktivnosti, ko mlada oseba najde kreativnost v avtoerotičnosti, v skrivnostni spolnosti in v novih objektnih odnosih zunaj družine.
Dotedanji razvojni dosežki posameznika postanejo odskočna deska za njegov nadaljnji razvoj
v adolescenci. Za adolescenco ostane pomemben razvojni korak integracija vsega, kar je ostalo
odprto v obdobju pred tem in je pod psihološkim in psihoseksualnim pritiskom gonov. Eden od
velikih izzivov adolescence je ustvarjanje dovolj dobrih predstav o objektu spolne zadovoljitve
in iskanje dovolj dobrega partnerja za delitev seksualnih želja in fantazij. Kljub temu da se spolnost in odnos posameznika do nje spreminjata skozi vse življenje, pa naj bi z vstopom v obdobje
odraslosti normalno razvita mlada oseba morala biti spolno dozorela tako v biološkem kot tudi v
psihološkem pogledu oblikovanja spolne identitete. S tem mislimo na sposobnost genitalne spolnosti, odkritje spolne identitete na kontinuumu moškost-ženskost, prilagoditev identitete spolni
vlogi v odnosu do okolja in izbor identitete seksualnega partnerja (hetero oziroma homoseksualnost). Vendarle pa moramo ostati previdni, ko govorimo o t. i. normalnem razvoju na področju
spolnosti oziroma seksualnosti, in raje pogledati na področje skrivnosti, mejnosti, absurdov in
ustvarjalnosti (Klockars).
Spolnost je zelo telesna in zato zelo globoko usidrana, delikatna in absolutna. Seže onstran
meja našega zavedanja in odločanja. Je skrivnostna in skoraj usodna. Videti je, kot da se razvija
iz ene generacije v drugo brez prave moči vplivanja nanjo. Tudi če si starši želijo, zelo težko
vplivajo na otrokov seksualni razvoj, kljub temu pa imajo pomemben in usoden vpliv na otrokovo spolnost. Spolnost je tako stvaritev vsakega posameznika, pa vendarle je nihče od nas ne
more ustvariti sam (Klockars).
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Poleg zgoraj navedenih in podrobneje opisanih člankov so bili na šoli predstavljeni še trije glavni članki, prav tako z diskusijami. Denia G. Barret in Thomas F. Barret iz ZDA sta
predstavila članek z naslovom »Klinični prispevki na temo pubertete in vloga testisov v psihoseksualnem razvoju« [angl. Clinical contributions on Puberty and the Role of the Testicles in
Psychosexual Development], v katerem sta poskusila prikazati razumevanje moškega psihoseksualnega razvoja izza okvirov tradicionalnega »falocentričnega« pogleda z vključitvijo testisov
in notranjih genitalij.
Renate Klleter, psihoanalitičarka iz Nemčije, je predstavila članek z naslovom »Predadolescenca in podoživljanje zgodnje otroške travme« [angl. Pre-adolescence and Re-enactment
of early childhood trauma]. Članek je zasnovan kot izvleček analize z 12-letnim dečkom, ki je
podoživljal predverbalno travmo skozi svojo igro. Avtorica je našla način, kako s pomočjo igre
besed priti v stik z njegovimi izoliranimi, odcepljenimi in nerazvitimi deli selfa, in ga opisala
v svojem članku. Skozi to igro je omogočila malemu pacientu in sebi izražanje čustvenih in
intelektualnih doživetij. Ta metoda je odprla možnost prve triangulacije iz prvotno odcepljene
čustvene izkušnje otroka in tako je lahko vzniknil v terapiji za otroka nov čustven pomen.
Zadnji članek z naslovom »Pozna latenca – zgodnja puberteta, kriza v subjektivizaciji« [angl.
Late latency – early puberty, a crisis in subjectivation] je predstavil Jaap Ubbels, psihoanalitik
iz Amsterdama (Nizozemska). V članku je opisal pozno latenco in zgodnjo puberteto, ki sta
obravnavani dialektično, kot kriza v subjektivizaciji. Subjektivizacija je filozofski in sociološki
koncept, ki pa je bil umeščen v meta-psihologijo in klinično psihoanalitično razmišljanje s strani
Cahna (1998) in Kennedyja (2000). Povezan je z življenjskim procesom, ki daje subjektiven
pomen izkušnjam v življenju. Subjektivizacija pomeni kontinuiran proces »postati subjekt«: to
pomeni, da se oseba prepozna, ima svojo lastno usmeritev, je subjekt, ki lahko doživlja sebe in
ima sposobnost samorefleksije, in hkrati nekdo, ki predvideva odgovornost zase in za svoja dejanja (Ubbels po Cavell, 2006).
V zbornik člankov iz letošnje šole je bil vključen tudi članek norveškega psihoanalitika Andersa Zachrissona o psihoanalitičnih terapijah [angl. Psychoanalitic therapies] s posebnim poudarkom in nekaterimi usmeritvami ter napotki za analitično delo z mladostniki oz. adolescenti.
Psihoanalitične terapije mladostnikov temeljijo na osnovnih metodoloških temeljih psihoanalize, hkrati pa upoštevajo posebnosti razvojnih momentov in konfliktov tega obdobja, ki so praviloma zelo močni in dramatični tako v fizičnem kot v duševnem pogledu. Delo z mladostniki
vključuje običajne metode psihoanalize, ki pa so prepredene z bolj intuitivnimi intervencami
zato, da se lahko mladega pacienta doseže čustveno. Temeljni terapevtski koncepti so: proste
asociacije, transfer – kontratransfer in delo z odpori. Vse to se dogaja v terapevtskem procesu in
odnosu med pacientom in terapevtom, ki je uokvirjen v terapevtskem settingu. Dinamika odnosa
med pacientom in terapevtom je v središču pozornosti. Pomembna sta terapevtov odnos in terapevtska drža. Delo s starejšimi mladostniki je bližje psihoanalizi odraslih, medtem ko je delo z
mlajšimi adolescenti bližje otroški analizi. Posebnost v delu z mladostniki so specifični notranji
konflikti in intrapsihična dinamika. Hitra in dramatična sprememba od otroka k odraslemu se
kaže na različnih področjih: telesnem, spolnem, čustvenem ter na področju identitete. Zato lahko hitro pride do strahov, povezanih s kaosom, razpadom in psihozo. Notranji pritiski vzbujajo
regresivne reakcije. Identitetna kriza v mladostništvu je vezana na povezavo različnih delov
osebnosti v uniformno izkušnjo celovitosti selfa. Cilj terapije je vzbujanje razvojnih impulzov,
ki se predelajo in preoblikujejo v mentalne slike, simbole in metafore. Pomemben je razvoj refleksivne funkcije in kapaciteta za predelavo – mentalizacija (Zachrison).
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Ni nujno, da se mladostnik sam odloči za terapijo, velikokrat je odločitev povezana s starši,
vendar so obeti za terapijo boljši, če jo mladostnik doživlja kot svoj projekt in proces.
Kar zadeva osnovno pravilo prostih asociacij je včasih za mladostnika to težko, ker vsebuje
paradoks ukaza »želim, da si spontan«. Včasih je navodilo v smeri »vzemite si čas, ki ga potrebujete, zato da boste spregovorili o tem, kar je v vaših mislih oziroma srcu« dovolj dobro. Pomembno je poudariti pravilo zaupnosti, saj gre za občutke in doživljanja, ki so povezani z najbolj
skrivnostnimi in s sramom povezanimi bolečimi občutki (Zachrison).
V zvezi s pravilom abstinence, ki ga je Freud formuliral po načelih svojih opažanj o transferni ljubezni (1915), so sodobna razmišljanja bolj kompleksna. Obstaja razmejitev med sprejemanjem – afirmacijo [angl. affirmation], ki pomeni razumevanje čustvene reakcije, in gratifikacijo
[angl. gratification], ki je povezana z zadovoljitvijo otroških potreb. Veliko terapevtov meni, da
gratifikacija ne sodi v psihoanalitično terapijo, medtem ko so ostali mnenja, da je ta pomemben
in neizogiben del zdravljenja (Zachrison).
Mladostniki so lahko zelo občutljivi na terapevtovo osebnost ter na obnašanje v terapevtskem odnosu. Tukaj je pomembno omeniti avtentičnost terapevta, kar pomeni biti nekdo, ki se
ne pretvarja in ima dve pomembni lastnosti: poštenost in iskrenost. Ker je čustvena izmenjava
med pacientom in terapevtom pomembna, terapevtu ne bosta pomagali zgolj intelektualna in tehnična brezhibnost oziroma korektnost. Zlasti pomembna je terapevtova zmožnost nihanja med
uglašenostjo [angl. attunement] in refleksijo [angl. reflection]. Prvo pomeni čutiti s pacientom
in drugo razmišljati o pacientu. To nihanje nosi v sebi stopnjo tveganja, ker pomeni, da je lahko
terapevtski položaj v procesu izgubljen in mora biti vedno na novo vzpostavljen. Terapevtovo
poslušanje, njegova prosto lebdeča pozornost in upoštevanje vsega izrečenega – vse je enako
pomembno. Nekaj teoretskih konceptov empatičnega doživljanja in povezav nezavednega med
pacientom in terapevtom je danih s strani različnih avtorjev (containing – Bion; holding – Winnicot).
Nevtralnost je položaj, ki je povezan z opazovanjem notranjih konfliktov pacienta. Ta omogoča distanco do potreb pacienta in sovpada z nekakšno vmesno pozicijo med mladostnikom in
njegovimi starši. Terapevt lahko pade v skušnjavo ocenjevanja, kaj je prav in kaj narobe, kaj je
dobro in kaj slabo ter prevzame odgovornost za vodenje mladostnika v pravo smer. Velikokrat
je to povezano z ambicijo terapevta biti »dober starš«. Po eni strani mora biti terapevt distanciran, po drugi strani pa mora biti odnos prežet s prijateljstvom, predvidevanjem, mirnostjo in
prostorom za razmišljanje. Terapevtov dodatni bonus je, če v mladostniku vzbudi radovednost
(Zachrison).
V terapevtskem odnosu je pomemben občutek temeljnega zaupanja in varnosti. Problem dela
z mladostniki je ravno v pogostosti nezaupanja in skepticizma. Zaradi tega zahtevajo terapije
veliko časa za vzpostavitev teh okoliščin. Adolescent po drugi strani močno pritiska na obnašanje terapevta. Velikokrat je terapevt pod pritiskom svoje reakcije namesto razmišljanja. To
pomeni, da se v terapevtu vzbujajo občutki potrebe po svetovanju, ocenjevanju, opogumljanju in
kritiziranju namesto analiziranja. Terapevt je lahko izzvan tudi z narcističnimi napadi pacienta
(Zachrison).
Pri transferju terapevt postane oseba, v kateri se re-aktivirajo objektni odnosi iz predhodnih

156

Predadolescenca - poročilo in povzetek 14. PIEE Vzhodnoevropske psihoanalitične šole

obdobij v »setting« tukaj in zdaj. Pomembno je prepoznati, kdo je terapevt za pacienta v danem
trenutku, in kje se pacient čustveno nahaja. Kontratransfer je povezan s terapevtovim odzivom
na pacienta. Pri delu z mladostniki se v terapevtu vzbujajo tihi, nezadovoljni, uporniški, tesnobni, maščevalni in vzneseni vzgibi mladega dečka ali deklice. To niso le reakcije kontratransferja,
temveč tudi transferne reakcije terapevta. Pacient je lahko potencialno tudi hči ali sin terapevta.
Morda je še najboljši opis kontratransferja sledeč: gre za večplasten proces, ki je v svojem največjem delu intuitiven, velikokrat kreativen, vendarle pa vedno pod pritiskom, da bi se lahko razvil
v iracionalne, izkrivljene reakcije in aktiviral slepe pege (Zachrison).
Odpori, ki nastajajo v terapiji mladostnikov, so povezani s tesnobo in strahom pred tem, da
bi uvidi razkrili nekaj slabšega od trenutnega. Za nagovarjanje te vrste odporov mora terapevt
nagovoriti problem tesnobe. Verjetno so vsi mladostniki v terapiji na takšen ali drugačen način
žrtve neželenih, travmatskih okoliščin, neustreznega otroškega okolja, zavrnitev, izgub in ponižanj. Po drugi strani pa so aktivni predstavniki svojega življenja (Zachrison).
V klasični psihoanalizi je namen zdravljenja pacientov uvid. Ta pogled je še vedno veljaven,
vendarle pa je slika bolj kompleksna, kot je bila včasih. Uvid mora biti del izkušnje v odnosu
s terapevtom, da bo učinkovit. Interpretacija nezavednih misli, želja in konfliktov in predelava
nista edina pomena psihične spremembe. Pomembno je »kontejniranje« [angl. containing] neznosnih notranjih stanj pacienta, afirmacija in potrditev občutkov in izkušenj.
Če v kratkem povzamemo, omogoča interpretacija uvid in širjenje samospoznanja, predelava
pomeni okrepitev kapacitet za simbolno mišljenje in proces mentalizacije, medtem ko pomeni
kontejniranje okrepitev kapacitet za soočanje in prenašanje močnih občutkov notranjega doživljanja.
V analitičnem delu z mladostniki je pomembna uporaba jezika, ker pomeni korak od impulzivnih reakcij k razmišljanju. Pri delu z odraslimi je tišina velikokrat razumljena kot odpor prostemu asociiranju. Pri mladostnikih in tudi pri bolj resno motenih odraslih pa je tišina lahko izraz
različnih stanj: lahko je protest proti zdravljenju ali zavrnitev analitika, lahko je odraz občutkov
zavrnitve s strani analitika, lahko je prikaz nezmožnosti navezave na drugo osebo. Včasih gre
za notranji občutek praznine, za občutek izolacije, kjer kakršnokoli govorjenje nima nobenega
smisla. Lahko pa gre tudi za odraz notranjega dogajanja v pacientu, ki mu je še neznano in ni
del njegovega dosedanjega izkustva. Pri delu z mladostniki sta pomembna tako kontratransfer
kot njegova interpretacija. Ker so pri mladostnikih posebno pomembni prijateljstvo, intimnost
in bližina, lahko pomanjkanje tega vodi v stanje, ko se mladostnik zaščiti z odtujitvijo, distanco,
tesnobo in občutki popolne osamljenosti. V povezavi z avtodestruktivnostjo in nasiljem do sebe
lahko to vodi do samomorilnih misli in idej. Pomembno je, da ta stanja terapevt lahko nagovori
ter odpre polje komunikacije s pacientom – tako direktno kot tudi skozi metafore. Terapevtovo
lastno občutenje takšnih stanj v pacientu lahko služi kot primer dela s kontratransferjem, ki ima
osnove v intuiciji.
Delo z mladostniki pomeni zaupati svojim občutkom. Ko terapevtova intuicija zadene tarčo
doživljanja pri mladostniku, se vzpostavi močan odnos in povezanost pacienta in terapevta. Ta je
pomemben dodatek pri delu z mladostniki. Treba pa je poudariti, da je terapevtov notranji svet,
v katerem delujejo teoretična znanja, izkušnje, samorefleksija, empatija ter občutki kontratransferja, nekaj, kar daje usmeritev intuiciji in ustvarjalnosti. Brez metodološke osnove bi intuitivne
intervence z lahkoto postale magična ugibanja, ki vodijo v tveganje in slepo ulico namesto v
odpiranje novih pogledov pacienta (Zachrison).
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Naj v zaključku tega poročila izpostavim, da je lanska šola v Sloveniji potekala že četrto leto.
V sklopu omenjenih šol poteka tudi štiriletno izobraževanje iz otroške analize. Kandidati, ki so
v tem izobraževanju oz. treningu že drugo leto zapored, pripravljajo svoje diskusijske članke o
glavnih člankih (predstavljene zgoraj). Udeleženci šole pa so kandidati psihoanalitičnega treninga in psihoterapevti, ki se zanimajo za poglobljeno delo z otroki in mladostniki.
Veselimo se, da bo tudi prihodnja šola v novembru 2013 v Sloveniji, v Portorožu. Informacije
o šoli bodo objavljene na spletni strani PIEE in na spletni strani slovenskih psihoanalitikov.
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Samopromocija psihoterapevtov - da, vendar kakšna?
Self -promotion of psychotherapists: yes, but what kind of?
Ko študenti psihoterapije izpolnijo vse pogoje in začutijo notranjo pripravljenost, da začnejo
delati s pacienti pod supervizijo, njihova pričakovanja niso vedno realistična: pričakujejo, da
bodo pacienti kar v vrstah čakali nanje, takoj ko bodo dobro novico sporočili nekaj prijateljem
in znancem. A potem se zgodi, da ostanejo še leto dni brez prvega pacienta. V naših centrih za
psihoterapijo bi jim sicer radi pomagali, a se žal prepogosto ponovi stara izkušnja, da se le manjšina potencialnih pacientov oglasi pri psihoterapevtu, ki smo jim ga priporočili. Pa tudi pri nas,
učiteljih, je manj povpraševanja, saj se očitno prej ali slej razve, da ne sprejemamo pacientov,
ampak jih usmerjamo dalje.
Izkušnja tudi kaže, da imajo največ pacientov tisti študenti-psihoterapevti, ki vlagajo največ energije v samopromocijo; seveda pod pogojem, da jim pacienti ne odhajajo. Da pacienti
ostajajo in se udomačijo pri njih, je najboljše merilo, da so s psihoterapevtsko prakso začeli
dovolj dobro usposobljeni in pripravljeni. Lahko jih povprašate, na kakšen način so se tako
uspešno promovirali. Povedali vam bodo, da preko te ali one možnosti medmrežnih povezav.
To je najmanj zahtevna oblika, ki pa ne zadošča. Prav tako ne zadošča letak ali še tako estetska
osebna vizitka. Treba je vzpostaviti dobro, čim bolj osebno sodelovanje z zdravniki. Niso tako
redki med njimi, kot včasih menimo, ki dobro prepoznajo, da bi njihov pacient potreboval več
pogovora, kot mu ga lahko ponudijo spričo svoje časovne stiske, morda bi potreboval psihoterapijo, a ne vedo, kam ga usmeriti, seznam psihoterapevtov, ki so ga nekje dobili, pa so založili
ali mu spričo svoje ali izkušnje kolegov ne zaupajo. Če pa bi poznali konkretnega, po njihovem
občutku zaupanja vrednega psihoterapevta, bi marsikaterega pacienta usmerili k njemu. Odkar
potiska državna birokracija strokovne delavce svetovalnih centrov v vlogo birokratov, v zadnjih
letih pa ekonomska kriza v mašilce eksistenčnih stisk, tudi ti tožijo, kako se ne morejo posvečati
psihološkim problemom in stiskam ljudi, ki potrkajo na njihova vrata. Prepričan sem, da z osebnim stikom mnogih ne bi bilo težko motivirati, da jih usmerijo k psihoterapevtu, s katerim so že
vzpostavili dober osebni stik.
Tudi predavanja, objavljanje poljudnih prispevkov o psihoterapiji in nastopanje v množičnih
medijih, tako v lokalnih kot tistih s širšim dometom, se je pri marsikom izkazalo za uspešno samopromocijo, ne le promocijo psihoterapije. Prav na ta način je psihoterapija postala sestavni del
zavesti Slovencev v zadnjih dveh desetletjih, a dokler ta »javna zavest« ne bo razlikovala med
psihiatrom, psihologom in psihoterapevtom, bo to ozaveščanje še vedno potrebno in smiselno.
Res je, da dober glas seže v deveto vas, slab pa v deveto deželo, kot pravi slovenski pregovor,
toda preden ta »dober glas« postanejo naši zadovoljni pacienti, je potrebno več let dovolj dobrega psihoterapevtskega dela. Zato ne kaže prehitro računati na to obliko promocije.
Univerza Sigmunda Freuda (SFU) je pred nekaj leti izdala barvne plakate z ustreznimi fotografijami ljudi, pod njimi pa so bila sporočila:
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Bil sem depresiven, …in psihoterapija mi je pomagala.
Imela sem motnjo hranjenja, … in psihoterapija mi je pomagala.
Bojazni so mi omejevale življenje, … in psihoterapija mi je pomagala.
Bila sva pred ločitvijo, … in psihoterapija nama je pomagala.
Očitno so na SFU ocenili, da je promocija psihoterapije še vedno potrebna v njeni rojstni deželi. In kljub temu, da je že sam obstoj in delovanje prve univerze za psihoterapijo najmočnejše
znamenje – tako znamenje za orientacijo ljudi v stiski, kot znamenje, ki se mu nasprotuje. Še
vedno.
Našteli smo nekaj dobrih oblik samopromocije psihoterapevtov in promocije psihoterapije.
Katere pa so manj primerne ali celo etično sporne oblike samopromocije?
Na splošno lahko odgovorimo, da so to vse tiste oblike (samo)promocije, ki nepremišljeno
in nekritično sledijo izključno tržnim zakonitostim in učinkovitemu vplivu na »potrošnika«, ne
upoštevajo pa specifičnih zahtev naše dejavnosti. Na nekaj teh nas opozarjajo že naši etični kodeksi v členih, ki govorijo o poklicni molčečnosti, varovanju osebnih podatkov, čustveni zlorabi
in etično sporni oz. sugestivni manipulaciji. Tako so na primer razna znižanja do 50 ali celo 80
% povsem sprejemljiva vaba potrošnika. Pomembno je le, da so časovno čim bolj omejena, da
potrošnik v vmesnem premisleku ne bi utegnil ugotoviti, da tega predmeta, nujno potrebnega za
njegovo zadovoljstvo ali celo srečo, sploh ne potrebuje, pa tudi »enkratna priložnost« se bo na
televizijskem ali računalniškem ekranu spet kmalu prikazala v še bolj zapeljivi ponudbi.
In zakaj ni dovoljeno vabiti potencialnih pacientov z znižano ceno omejenega števila ur ali do
določenega datuma? Na vprašanje bi moral znati odgovoriti vsak študent propedevtike, ki je že
nekaj slišal o naravi psihoterapevtskega procesa. Da le pomisli na možnost, da pacient, ki ga je
za psihoterapijo dodatno motivirala »enkratna priložnost«, morda ni pomislil, da je iz finančnih
razlogov ne bo mogel nadaljevati, ko jo bo moral začeti plačevati po »normalni ceni«. In se ob
tem spomni svojega znanja, da se v psihoterapevtskem procesu nujno reaktivira pacientov slog
primarne odnosne navezanosti. In bo ob prisiljeni prekinitvi psihoterapije doživel retravmatizacijo primarne navezanosti namesto njene korektivne izkušnje v primeru, da so ga v psihoterapijo
privedle težave, povezane s stilom nevarne navezanosti. In podobno retravmatizacijo ob prisiljeni prekinitvi lahko doživi pacient, ki začenja v transfernem odnosu s terapevtom ozaveščati
in podoživljati katero koli od odnosnih stisk, travm ali prisil ponavljanja. In to kljub temu, da
ga bo terapevt še tako jasno opozoril na ceno, ki jo bo moral plačevati, ko bo izkoristil začetni
bonus. In kdo med nami, psihoterapevti, lahko trdi, da naše odnosne težave niso zaznamovane z
našimi pomembnimi odnosi iz zgodnjega otroštva? Smo jih v osebni izkušnji dovolj ozavestili in
predelali, da jih ne agiramo v odnosu do naših pacientov?
Zato je etično odgovorno upoštevati »nasvet«, kot imenuje Freud tehnična pravila, da med
obravnavo ne dvigujemo cene, za katero smo se s pacientom dogovorili na njenem začetku – razen za stopnjo inflacije oz. dviga življenjskih stroškov.
Če menimo, da prijatelj ali kolega skrbi za svojo promocijo na etično sporen način, je prav,
da ga na to prijateljsko opozorimo. Če domnevno spornega načina ne more prepoznati kljub našemu pogovoru z njim, je prav, da ga povabimo na »usklajevanje stališč« v manjšo skupino. Če
bo vztrajal v skupini kot edini s svojim »ločenim mnenjem«, pa mu lahko pomaga do boljšega
uvida le dodatna osebna izkušnja.
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Etični kodeks Evropske zveze za psihoterapijo zavezuje vse pooblaščene nacionalne organizacije, da nudijo svojim članom etično podporo v obliko simpozijev, predavanj, delavnic ipd.,
ki naj dvigajo etično senzibilnost oz. etično ozaveščenost. Tudi na ta način smo lahko »varuhi
svojih bratov«. To je vsekakor boljši način kot prenagljeno obsojanje na osnovi »domnevnih
prekrškov«. Slednje le pospešuje paranojo in nezaupanje, ki ju je v slovenski družbi že preveč
in požira preveč naše energije, denarja in sreče. Utemeljenih pritožb, ki jih naši etični kodeksi
sankcionirajo, pa seveda ne smemo pomesti pod preprogo.
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Sram, zastrupljevalec duše, orožje konformizma - esej ob
knjigi Borisa Cyrulnika Sram: Rajši umrem, kot povem
Shame, poisoner of soul, arms of conformism
– essay about the book of Boris Cyrulnik
Shame: it is better to die than to tell

Od smrti genialne in izvirne otroške psihoanalitičarke Françoise Dolto v Franciji ni bilo psihiatra, ki bi bil tako čaščen, poslušan, kakor je Boris Cyrulnik. Slavo mu je prinesel upor proti
ideji, da uničujoča katastrofa v otroštvu žrtvi neizogibno uniči življenje. Bolj kot patologije ga
zanimajo mehanizmi in lastnosti, ki nekaterim žrtvam zgodnjih travmatičnih doživetij pomagajo,
da znova zaživijo in se razvijejo v ustvarjalne ljudi. Zakaj se peščici posreči, kar se večini ne?
Svojo priljubljenost pripisuje redki srečni kombinaciji znanstvenika in pripovedovalca zgodb.
Njegova dela so prevedena v številne jezike, od korejščine, srbščine, romunščine, švedščine,
nemščine idr. V ZDA in Veliki Britaniji žanje enak uspeh kot v arabskih državah. Pri založbi
Modrijan je izšel prvi prevod kakega njegovega dela v slovenski jezik: Sram s podnaslovom
Rajši umrem, kot povem.

Foto: Alenka Zgonik
Alenka Zgonik, novinarka Dela in prevajalka, diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz francoščine in angleščine, alenka.zgonik@delo.si
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Boris Cyrulnik je etolog, nevropsihiater in pisatelj, upornik proti podrejanju brez razmišljanja in strastni raziskovalec meandrov človeške duše.
Sram je le ena v nizu uspešnic izpod njegovega peresa (prodal je skoraj dva milijona svojih
del), med njimi so Mali grdi rački (Les vilains petits canards), Čustvena hrana (Les nourritures
affectives), Čudovita nesreča (Le merveilleux malheur) idr. Je nesreča lahko čudovita? Cyrulnik,
mojster bistroumnega nesmisla, povezuje na videz nezdružljivo in osvaja svet z dobro novico:
nesreča ni nujno dosmrtna ječa, srce in telo lahko premagata rane in buške.
V svojih knjigah in na nabito polnih predavanjih je tako uspešno populariziral že pred njim
znano teorijo odpornosti, da njegovo ime enačijo s tem pojmom (medijsko zvezdništvo je tudi
največ, kar mu očitajo kritiki). V strokovnih in znanstvenih psihoterapevtskih besedilih, ki so
objavljena v angleščini, uporabljajo za pojem odpornost izraz resilience. Beseda izhaja iz latinščine (resilio, ire, znova skočiti), psihologija pa si je izraz izposodila iz fizike, kjer pomeni
odpornost snovi proti udarcu, šoku, po katerem se vrne v prvotno obliko. Odpornim otrokom
se posreči premagati travmo in zaceliti rano, ki jo je povzročila nesreča (incest, nasilje, vojna,
izguba svojca, zapuščenost ...). To je hud udarec za determinizem in napovedi, da so nesrečniki
obsojeni na položaj žrtev.
Pretepan otrok ne postane nujno nasilen roditelj. Ta preprosta ideja je danes v modi od Latinske Amerike do Evrope. O odpornosti zdaj predavajo na univerzah, avtor pa od leta 1999 animira
svetovno mrežo na to temo. Opirajoč se na številne primere iz Bosne, Kambodže, Brazilije in
Afrike, kjer obiskuje prikrajšane otroke, trdi, da niso izgubljena generacija. Odporen otrok zna
splesti zdrave odnose: z materjo, vzgojiteljem, profesorjem. »Za travmatiziranega otroka, ki je
odporen, je značilno, da je v prvem letu življenja pridobil temeljno zaupanje: ljubljen sem in
vreden ljubezni. Devetdeset odstotkov takih otrok postane odpornih, če imajo možnost pripovedovati, se izraziti, biti ustvarjalni, koristni. Kasneje se pogosto posvetijo altruističnim poklicem.
Proučevalec lastne preskušnje
Kakor kaže epidemiološka raziskava WHO, vsak drugi odrasli enkrat v življenju doživi resno
travmo, ki ga spravi v smrtno nevarnost, vsak četrti pa dve ali več. Na zahodu to doleti enega
od štirih otrok do desetega leta. Tudi preostali prestajajo težka obdobja. A sposobnosti človeka,
da kot drevo, ki so mu odrezali vrh, živi in se razvija naprej, niso proučevali, ker so dolgo zaničevali žrtve. Večina kultur jih je imela za krive ali sokrive in jih včasih kaznovala celo bolj kot
povzročitelje. Še pred nedavnim so neporočeno žensko z otrokom vrgli na cesto, medtem ko
otrokov oče ni tvegal tako rekoč nič. Ta prezir ali sovraštvo je bilo usmerjeno tudi na preživele
v vojni. »Gotovo je kolaborant, drugače ne bi ostal živ!« so govorili o njih. Povrhu so dejstvo,
da so nekateri preživeli, uporabljali za minimiziranje vojnih grozot, je opozoril na predstavitvi
knjige ob njenem izidu v pariškem Fnacu.
Je Cyrulnika k proučevanju odpornosti napeljalo njegovo lastno življenje? »Saj niti ne vem,
ali sem odporen. Oči so preblizu nosu, da bi ga videle,« citira pregovor. »Laže je razumeti druge
kakor sebe. Tega so me naučili moji pacienti.« Podžgalo ga je predvsem ogorčenje nad podrejanjem. Še leta 1967 so psihiatrični bolniki v bolnišnicah spali na slami. Imeli so jih za degenerirane. Lahko bi sprejel tak red, a ga je, marginalca od začetka, taka ravnodušnost spravila v bes.
To je bil korak k odpornosti, ki je takrat še ni imenoval tako.
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Rodil se je leta 1937 in odraščal v Bordeauxu. Njegovi starši ruskega rodu so bili deportirani
v Auschwitz, mati leta 1942, oče leto dni pozneje. Nikoli se nista vrnila. Njemu se je posrečilo
uiti gestapovski raciji tako, da se je skril: splezal je pod strop moškega stranišča ... »Takrat sem
mislil, da zmorem vse, če znam plezati.« Fantička je učiteljica Marguerite Farge nato dve leti
skrivala v sirotišnici. Bila je njegov »tutor odpornosti«, kakor sam pravi, tista, ki mu je dala »čustveno hrano, nujno za vrnitev v normalnost«, dokler je sosedje niso ovadili in je po fantiča sredi
noči prišla policija: »Spominjam se štirih ali petih policajev okoli moje postelje, s črnimi očali
(sredi noči!), z orožjem v eni roki in električno baterijo v drugi. Na hodniku so nemški vojaki
s puško na rami gledali v strop. Policist je gospe Farges rekel, da me je treba aretirati, drugače
bom postal zločinec in Hitlerjev sovražnik. Pri šestih in pol sem torej izvedel, da sem obsojen
na smrt za zločin, ki ga bom storil.« Občutljiv za zlo, kakor vsi otroci, ki so ga doživeli, je med
čakanjem na vlak za Drancy in od tam v Auschwitz zaznal nevarnost in pobegnil s postaje. »Cela
veriga solidarnosti me je varovala vse do osvoboditve. Eden prvih v tej verigi je bil stražnik, vzel
me je k sebi, kar je bilo kaznivo s smrtjo. Bil je eden tistih, ki bi umrli od sramu, če bi namerili
orožje v otroka. Drugi orožniki so pred racijo s kolesom oddirjali posvarit družine, ki so skrivale
otroke, potem pa oblekli uniforme, pregledali hiše in poročali: 'Stanovanje je bilo prazno.' Na
srečo je včasih človečnost močnejša kot ubogljivost. Večino zločinov proti človeštvu storijo v
imenu človečnosti predobro vzgojeni ljudje, ki sprejemajo ukaze.«
Edini v družini je ostal živ in skoraj umrl od žalosti. »Normopati, kakor pravi ubogljivcem
brez razmišljanja, so ga prisilili k molku. Pri devetih letih ga je sošolčev oče povabil, naj pove
svojo zgodbo. Povedal jo je, nakar je mož odvrnil: »Lepe trosiš! Na, pojdi si kupit bombone,«
in mu pomolil kovanec. Takrat si je fantič rekel, da se ne splača razkrivati odraslim, ker ne razumejo. Nameraval je molčati do smrti, vendar je čez desetletja na slovesni podelitvi medalje
Pravičnih svoji rešiteljici Marguerite Farge nehote izpovedal svojo zgodbo. Vse televizije so bile
tam. »Nič se ni spremenilo. Vse se je spremenilo!«
Kako se je izvlekel? Ni prepričan, da se je. Kot skriti judovski otrok, prisiljen k molku in
zatajitvi svojega rodu, da je ostal živ in da so ostali živi tisti, ki so ga skrivali, z občutki izdajstva do svojih izginulih staršev, se je razcepil na dvoje. Eno stran so drugi sprejemali, o drugi je
še majhen ugotovil, da se o njej sploh ne splača govoriti. Za kompenzacijo je imel domišljijo.
»Nikoli nisem dobil potrdila, da so moji starši mrtvi, torej sem čakal in pisal. Hotel sem postati
zdravnik in pisatelj. Zdravnik, ker sem upal, da bom tako sprejet, koristnega me ne bodo več
preganjali. In napisal bom svojo zgodbo. Ker si nisem upal govoriti v prvi osebi, sem uporabil
tretjo, svojega glasnika. Že kot fantiček sem pisal na lističe in vadil svoj bodoči poklic.« V prvi
osebi je o sebi in otroštvu v Bordeauxu spregovoril šele pri 64 letih v svoji najtanjši knjižici: Je
me souviens ... (Spominjam se ...)
Sram je orožje konformizma, krivda orožje podrejanja
Cyrulnik, etolog, nevropsihiater in pisatelj, upornik proti podrejanju brez razmišljanja in strastni raziskovalec meandrov človeške duše z iskrečim se smislom za humor, je začel raziskovati
sram, potem ko mu je prišla v roke raziskava kanadskega etologa in sociologa Michela Tousignanta o treh vzrokih, ki preprečujejo odpornost. To so samota, odsotnost smisla in sram. Preden
je začel raziskovati sram, je menil, da ga povzročajo drugi, potem pa je odkril, da je sramujoči
se tisti, ki drugemu pripisuje zastrupljajoč pogled. V njegovem notranjem svetu živi preganjalec,
ki nenehno šepeta: »Beden si!« Jaz, sramujoči se, sem tisti, ki dam drugemu moč, da me poniža.
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Ni nujno, da se drugi tega zaveda.
Sramujoči se zavije v molk in se osami. Sram in molk se držita drug drugega kot siamska
dvojčka. Zaradi sramu nedolžne žrtve spolnih zlorab in mučenj molčijo. Redko prijavijo storilce.
Za to, da greš na policijo, se moraš počutiti močan, travmatizirana žrtev pa se čuti šibko, ponižano, umazano. Če pokličem na pomoč ali prijavim napad, razgalim svojo bedo in se na milost ali
nemilost predam vaši sodbi. Zato molčim. Spregovorim šele čez čas, ko se počutim dovolj močnega ali pa se spremeni okolje: ko sta me družina in okolje pripravljena poslušati. To se dogaja v
vseh genocidih: v Ruandi enako kot nekoč Judom ali Armencem. Tudi naši starši in stari starši so
molčali o grozotah, ki so jih preživeli ali jim bili priča med vojno. Z molkom so hoteli obvarovati
svoje otroke. »A ta molk skali odnos. Otroci se sprašujejo, kaj vendar jim starši hočejo zamolčati. Mislijo, da bi bilo vse prav, če bi povedali. Jaz pa ne mislim tako,« pravi Cyrulnik. »Oče je
lahko spregovoril šele, ko ga je bila kultura okolja pripravljena poslušati. Prima Levija, ki ga je
bilo sram, da je iz koncentracijskega taborišča prišel živ in je videl smisel svojega preživetja v
tem, da priča o grozotah zato, da se ne bi nikoli več ponovile, okolje ni bilo pripravljeno poslušati, saj je kvaril veselje, da je vojne konec. Znašel se je sam s svojo neizpovedano grozo. Njegova
knjiga je bila komercialni polom. Njegovo življenje je izgubilo smisel. Naredil je samomor (leta
1987). A Levi ni primer odpornega človeka,« pravi avtor.
Cyrulnik sram šteje med najbolj uničujoča čustva. S svojo globoko in ganljivo analizo sramu
v vsakdanjem življenju in zgodovini, zgrajeno na temelju najnovejših dognanj nevroznanosti in
psihologije, pomaga razumeti vzroke in posledice sramu ter osvobajanje od tega čustva strupa,
ki ničemur ne služi. Ali pač? Malce sramu potrebujemo, da lahko živimo skupaj. Droben sram v
vsakdanjem življenju priča, da v nekaterih medsebojnih odnosih naše spoštovanje doživlja udarce. Ta kratka onečaščanja razkrivajo, da se razvijata empatija in spoštovanje do predstav drugega, ki sta izhodiščna točka morale: »Le kaj si bodo mislili o meni?« Ščepec sramu, malce krivde
nam omogočata sobivanje v medsebojnem spoštovanju in sprejemanju prepovedi, ki strukturirajo socializacijo. Majhen sram je torej dokaz dobrega biološkega dozorevanja in dobrega razvoja
relacijskih sposobnosti. Velik sram razkriva pretirano občutljivost, ki je blizu strahu, nagnjenje
k razosebljenju, da bi dali prostor drugemu. Odsotnost sramu pa priča o ustavljenem razvoju in
nesposobnosti predstavljati si še kak drug svet razen svojega.
Sprevrženci se nikoli ne sramujejo
Notranje razklanim Slovencem, ki čutimo posledice molka o povojnih zločinih in doživljamo
to, da posameznikov ni sram spraviti ob delo množic ljudi in da nekateri poslanci kljub izgubi
zaupanja brez sramu vztrajajo v parlamentu. Sram prinaša pomembno sporočilo o tem, da je resnico mogoče izpovedati šele, ko se spremenita pogled, okolje, tako da se pričevalec ne čuti več
ogroženega, preziranega, in odgovor na vprašanje, kako človek sploh postane zmožen sramotnih
dejanj: hierarhična družbena struktura sram uporablja kot orožje konformizma, javno mnenje z
vzbujanjem občutkov sramu nadzoruje družbo. Sram je v takem primeru sredstvo za kaznovanje
tistih, ki nasprotujejo njenemu pojmovanju življenja v družbi. Ukaze je treba izpolnjevati za
vsako ceno. Recept je preprost: nič drugega ni treba, kot da izvajalcu odvzamete odgovornost, ga
pomanjšate v navadno kolesce v družbenem redu. Tak človek postane sposoben opraviti najhujša
dejanja, ne da bi občutil sram ali krivdo. Tako so na Nizozemskem med vojno izginili vsi Judje,
tudi otroci. Zakaj? Ker so dobro vzgojeni Holandci do pičice, brez sovraštva in samospraševanja,
ubogali ukaze Nemcev. Drugače kot v sicer antisemitski Franciji, kjer je med vojno »izginil«
eden od treh odraslih Judov in eden od štirih otrok. Prisilna nošnja rumene zvezde – obsodba na
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smrt – je med francoskimi kristjani namreč izzvala solidarnost, da so obvarovali več Judov kot
drugod.
Rabelj, ki ni odgovoren za ukaze sodnega aparata in samo izpolnjuje ukaze, ni nujno sadist,
vendar s svojim početjem izgublja sposobnost empatije in izstopa iz vsakdanjega sveta. Najpogosteje je prestop iz enega v drug svet potuhnjen. Ne opazimo, da se spremenimo, pravi Cyrulnik. V knjigi navaja primer uslužbenke v praški modni hiši, ki bi bila leta 1939 ogorčena, če bi
ji dejali: »V štirih letih bodo vašo šefinjo brez razloga poslali v smrt. Izkoristite položaj, brž se
preselite v njeno pisarno, podjetje pa prenesite na svoje ime!« Nekaj let zatem je gestapo aretiral
lastnico modne hiše, arijanizacija židovskega imetja pa je nameščenki omogočila nakup podjetja
za neverjetno nizko ceno. Ko se je leta 1945 preživela lastnica hotela vrniti domov, ji je prijazna
nova lastnica pokazala pogodbo o prodaji, nato pa jo je v zadregi povabila na večerjo »v svoj
dom«. Pripovedovala ji je o vojni in o tem, kako je tudi ona trpela. Preživela je pojedla imenitno
večerjo v arijaniziranih krožnikih, nato pa je šla spat v šotor v bližnjem taborišču.
V 30. letih 20. stoletja bi ljudje umrli od sramu ob misli, da bi v plinsko komoro pustili oditi lastnico podjetja, zato da bi se polastili njenega imetja. Nekaj let zatem pa so »spremenjeni
življenjski okvir, siva vsakdanjost, navade in drugi dokazi normalnosti v ljudeh podprli prepričanje, da gre vse naprej tako kot v dobrih starih časih«. To ni bil zločin, še napaka ne, saj jo je
dovoljeval zakon. »Nimam razloga, da bi me bilo sram,« je razmišljala nameščenka. »Svojo
nekdanjo šefinjo sem celo povabila k sebi na večerjo!«
Po katastrofalnem propadu nacizma leta 1945 je sesutje družbenih struktur vojakom dalo
»pravico«, da posiljujejo nemške ženske. Rusi so menili, da to ni kak velik zločin v primerjavi z
dvajsetimi milijoni mrtvih, popolnim uničenjem mest in propadom vzhodnih držav. Tudi nekaj
francoskih vojakov je zaneslo v tako vedenje, ne da bi imeli občutek, da so zagrešili zločin. Ko
so se vrnili domov, nobenega od teh mož ni bilo niti sram niti ni imel občutka krivde zaradi
malopridnega dejanja. Kadar posameznik, ki mu je odvzeta odgovornost, uboga avtoriteto, nori
zakon ali seksualni nagon v vojnem okolju, ki dejanje ceni kot vrednoto, se počuti kot navadno
kolesce v sistemu. Ko pomislimo: »Vse si lahko dovolim!«, ni več individualne zavore in pravil
empatije, ta se usmerja izključno na bližnje, člane klana ali vojske. Zakon obstaja le znotraj skupine, drugi v resnici niso človeška bitja, torej poboji drugače mislečih (povojni poboji pri nas!),
posilstva žensk iz države, ki je kriva za prestano nesrečo, niso pravi zločin. S takimi primeri je
posuta tudi naša še zmeraj živa zgodovina.
Sprevrženci se nikoli ne sramujejo samih sebe. Če naj se samega sebe sramujem, moram
drugega postaviti nad sebe in od njega pričakovati, da me bo cenil. Pripisati mu moram, da misli,
da sem manjvreden, ta misel pa mi vzbudi sram. Avtor kot enega od primerov razčlenja razdejano podobo številnih temnopoltih, ki se globoko v sebi sramujejo samega sebe pred pogledom
drugega. Eni si ponižanja branijo tako, da si belijo kožo, drugi zaničujejo belce (se torej obnašajo
enako kot napadalci), tretji se zapro v črnske skupnosti, številni temnopolti pa se po vzoru Nelsona Mandele odločajo, da bodo s svojo plemenitostjo spremenili pogled belcev: »Poglejte, kako
sem lep, močan in velikodušen. Ne zahtevam maščevanja, pripovedoval vam bom o vsem, kar
sem prestal zaradi vas.« Pokazati brez obtoževanja! V Južni Afriki so po pričanju pred komisijo
za resnico in spravo številni belci odšli v solzah in priznali: »Nisem se zavedal, koliko hudega
so prestali zaradi nas.« Sram se preseli v drug tabor, kadar se spremeni kultura in je okolje pripravljeno poslušati.
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Življenjski obračun: Je moje življenje imelo smisel?
The game’s up: Was there any sense in my life?
Blagor tistim, ki umro z zavestjo, da so pustili svet za seboj boljši, kakor bi bil brez njih.
Njihovo življenje je imelo smisel. Velik del tega, kar imenujemo strah pred smrtjo, izhaja iz
bojazni, da naše življenje ni imelo nobenega smisla, da smo živeli zaman in s svojim obstojem
nismo vplivali na nič in na nikogar. Vsi potrebujemo občutek, da smo drugim koristni. To je nujna hrana za dušo in če ta potreba ni zadovoljena, nam to povzroča bolečino, toliko hujšo, kolikor
bliže je smrt. Spominjam se svojega očeta, ki je bratu, pri katerem je preživel svoja zadnja leta,
položil na srce: »Pusti mi dela, ki jih še zmorem, pusti mi občutek, da sem koristen!« Kdor je
v stikih s starejšimi osebami, naj jim ne odreka pred časom življenjske sile, kar je še premorejo
njihova propadajoča telesa, pa okolja, ki so ga navajeni, in čustev, kolikor se jih še niso polastili
stereotipi, opozarja Umberto Galimberti (Miti našega časa).
Kot piše dr. Andrej Perko v Družinah na križpotju, se začne posameznik po upokojitvi
identificirati z rodbino. Lastna individualnost ni več tako pomembna. Pogled je usmerjen v preostali čas. To obdobje se izteče ugodno, če je človek živel smiselno in če je v večji meri opravil
naloge, ki mu jih je življenje nalagalo iz dneva v dan. V tem primeru doživlja svoje življenje
kot polno, smiselno in izpolnjeno. V nasprotnem primeru pa imamo opraviti z ljudmi, ki se
neprestano pritožujejo, kaj vse jim je življenje ostalo dolžno. Ti ljudje so globoko nezadovoljni
z vsem, kar se dogaja okoli njih, in tudi sami s seboj. Psihosocialna kriza – razpetost med možnostjo doseganja integritete in pomiritve ter možnostjo obupa – se izteče v obupu. Bilančni
samomori v takšnih situacijah niso redkost (Peter Praper: Razvojna analitična psihoterapija). »Ti
ljudje vidijo vse črno. Gre za način življenja, značilen za današnji čas: grebemo se za potrebe,
ki človeka notranje ne izpolnijo in ko otroci odrastejo in nastopi starost, nabiranje materialnih
dobrin ni več tako pomembno in človek ostane prazen. Po 50., 60. letu se bližaš koncu, zaznavaš
svojo minljivost in se vračaš k svojim koreninam, vedno več ti pomeni družina. Ljudje, ki so
živeli nesmiselno, samo za materialno, so nezadovoljni, težko živijo. Veliko je starostnega alkoholizma,« opozarja dr. Andrej Perko. »Zapijejo se ljudje, ki prej niso pili. V njih zija praznina,
z otroki so skregani, nimajo korenin, in, četudi obkroženi z ljudmi, imajo z njimi le površinske
odnose. Niso gradili za starost. Na koncu ostanejo sami. Niso stkali socialne mreže prijateljev,
saj požrtneži normalne ljudi odbijajo. Vse to se boleče pokaže ob zadnji uri. Marsikdo doživi
uvid na smrtni postelji. Slovenska zgodovina je polna pripovedi o tem, da so se na smrtni postelji
spovedali znani ateisti. To vedo povedati duhovniki, ki, zavezani k molku, imen ne izdajo. To je
velika slovenska skrivnost.«
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O tem veliko ve tudi zdravnik psihiater in psihoterapevt, mag. Miran Možina, direktor Slovenskega inštituta za psihoterapijo, ki je med drugim 15 let delal v psihiatrični ambulanti dveh
domov upokojencev. »Tam vidiš, da hodi v ambulanto veliko takih, ki so v sebi nezadovoljni,
svoje nezadovoljstvo pa stresajo na druge, pritožujejo se in mučijo okolico - ti ne naredijo samomora, naredijo ga tisti, ki morijo sami sebe, ki obrnejo agresivnost nase. Običajno se človekova
nesposobnost samoobvladovanja na starost še potencira: če je bil v mladosti nestrpen v odnosih,
postane v starosti običajno še nestrpnejši. Gre za osebnostno težavo, zaradi katere so potrebna
tudi zdravila, da zdrži sam s to svojo muko in okolica z njim. Tak človek bi kar naprej težil, ne
zmanjka mu goriva. Za negovalce je tak stres, da je velikokrat treba gasiti s pomirjevali.«
Je smisel tisti, ki vpliva, da sprejemamo starost kot obdobje propada oz. kot obdobja
izpolnjenosti?
»Smisel je bistven,« pravi dr. Možina. A polarizacija na obdobje propada oz. obdobje izpolnjenosti se mi zdi teoretična. Imam občutek, da starost nujno prinaša s seboj soočenje s propadanjem. Najboljši način soočanja s smrtjo je, kako živim. Če smiselno živim, laže umrem.
Kronični nemir starejših ljudi lahko velikokrat povežemo z duševnimi ranami, odpornost pa s
spravo. Precej je ljudi, ki so doživeli drugo svetovno vojno, nekateri tudi dve, pa hude povojne
čase, vse to jih je zaznamovalo: na primer spomnim se gospe, ki je bila med drugo svetovno
vojno kot štiriletni otrok postavljena pred puško. Ni bila ustreljena. Pripoved o tem jo je vsakič
spravila v jok. To je primer travmatskega doživetja, ki ostaja živo. Na starost, ko je človek manj
vpet v obveznosti vsakdanjega življenja, je več prostora za podoživljanje preteklosti. Mnogi
ljudje niso dobili ustrezne podpore, pomoči, tudi za celjenje teh večjih travmatskih ran, njihova
odpornost je bila premajhna, da bi zmogli sami. Boleče se spominjajo. To jih troši. Nekateri se,
tako kot omenjena gospa, velik del življenja ščitijo s potlačevanjem spominov, a na stara leta
se spomini obudijo, npr. pri njej na bombardiranje, nemški napad, očetovo mobilizacijo, težko
zgodbo z lakoto, begunstvom, porušenim domom …. Vojna se je tako globoko zarezala v vsako
celico njenega telesa, da nikoli ni zares mogla zaživeti v miru. V njeni celotni pojavi, telesu in
duši, je nenehno odzvanjalo obsedno vojno stanje, kot da se stalno z nečim bori. Posledica je bila
krčevito zaganjanje v odnosih, tako v družini kot na delovnih mestih. Pred njeno silovitostjo so
se ljudje umikali, se ji izogibali ali pa prišli v hude konflikte. Vemo, da se tako kaže travma,«
razlaga dr. Možina.
»Lahko pa človek razvije lažno odpornost: na videz je močen, a črpa moč iz potlačevanja
hudega. Razcepi se na dvoje : en del je krhek, ranljiv. Če bi si dal možnost, da ga začuti, bi kar
umrl. Tega si ne sme dovoliti. Drugi del je močan, vendar je to maska, ni prava odpornost. Mi
veliko damo na videz, vendar gre mogoče za moč na račun izrinjanja nekaterih vsebin iz zavesti
in oženje doživljajske širine in polnosti. Ko se je neka moja pacientka, ki je bila kot otrok spolno
zlorabljena, pri 58. letih s psihoterapijo odprla spominom, je povedala, da se je dotlej počutila
močno, a kakšno ceno je za to plačala! 'Mimo mene je šlo veliko življenja, funkcionirala sem
kot avtomat. Pritiskala sem na vse okoli sebe, na otroke, podrejene...Odkar sem dve leti v psihoterapiji, živim dosti bolj polno. Sicer sem po eni strani veliko pretrpela ob odpiranju Pandorine
skrinjice, a sem nagrajena tudi z več pozitivnimi občutki.' «
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Do kdaj je možno pogledati vase, doživeti uvid?
»Po psihoterapevtski doktrini ni nikoli prepozno. Ključno je, ali obstaja motiv,« pravi dr.
Možina. »Leta 1999 so odkrili, da nastajajo nove živčne celice in nove povezave med njimi
celo življenje. To pomeni, da se lahko učimo celo življenje in psihoterapija je oblika učenja.
Možgani ostanejo plastični celo življenje. Ključno je, ali nas socialni vidik še vleče naprej. Se
čutim koristnega, zaželenega? V domovih za upokojence, če je v njih koncentrirano veliko ljudi
z demenco, bolezenskimi procesi na možganih in duševnimi težavami, vidim problem: kako
ohranjati tako skupnost v socialno konstruktivnem ozračju. Prevladuje medicinski pristop. Alternativo ponuja koncept medgeneracijskega sožitja dr. Jožeta Ramovša. Gre za koncept integracije, vključevanja in povezovanja, kakršnega s svojo politiko zavestno negujejo nekatere države,
npr. Francija. Gradijo, denimo, stanovanjska naselja, kjer dobijo mladi stanovanja pod ugodnimi
pogoji, a z zavezo, da tkejo žive odnose s starejšimi prebivalci in negujejo čustvene vezi. Ramovš poskuša nekaj podobnega v Komendi : povezati socialni interes mladih s potrebo starejših, da
ostanejo vpeti v medgeneracijsko mrežo, v komunikacijsko izmenjavo, ki je bila nekoč po vaseh
nekaj običajnega, sodobni način življenja pa ne gre v to smer. Strinjam se z Ramovšem, da je
treba to aktivno podpreti tudi na ravni državne politike. «
Življenjski obračun ob prehodih, pretresih
Življenjski obračun delamo ob prehodih, ki veljajo v družbi in niso povezani z nemočjo,
pač pa s spremembo, trdi andragoginja prof. dr. Dušana Findeisen. Prejšnje obdobje je za teboj,
novega še ni. Vzemimo puberteto ali prehod pri petdesetih. »Jaz sem se zanašala na tisto, kar
je v knjigah. Nekako pri 50. pa sem vsako stališče do življenja začela doživljati skozi svoja stališča.« Po mnenju dr. Možine prehodi v sodobnih razmerah niso več tako jasni, npr. prehod iz
mladostništva v odraslost. »Kot psihoterapevt lahko rečem, da se taki prehodi zgodijo, če gledam
individualno, ob ločitvah, boleznih, nesrečah, težkih preizkušnjah. Te spodbudijo življenjski obračun. Zelo veliko izkušenj imam z ljudmi, ki zbolijo za rakom. Večina ljudi, ki jim smrt diha za
ovratnik, začne tehtati, kaj je bilo in kaj ni bilo vredno v njihovem življenju. Obračun delamo
tudi v raznih kriznih obdobjih življenja, ki niso nujno vezana na starost, skoraj zmeraj pa ob
pretresih. Za točko, do katere si lahko živel s starimi predpostavkami , po njej pa se vse spremeni, uporabljamo v psihoterapiji angleški pojem impasse (brezizhodnost, slepa ulica, zastoj):
novega še ni, staro pa ne deluje več. To lahko imenujemo prehod.«
Je mogoče osmisliti svoje življenje v zadnjih trenutkih življenja?
Poslednje dejanje mojega prijatelja, človeka s kriminalno preteklostjo je bilo, da je smrtno
ranjen v prometni nesreči z galantno kretnjo dal prednost poškodovani potnici drugega avtomobila, tako da so njo prvo odpeljali v bolnišnico. Sam je zatem umrl. Veliko slavnejši je literarni
primer: v noveli Gospodar in hlapec Lev N. Tolstoj pripoveduje o preobrazbi trgovca, obsedenega od želje po dobičku, ki se odloči, da bo šel kupit gozd, za katerega se je s sosednjim
posestnikom že dolgo pogajal za smešno ceno. S hlapcem Nikito se s sanmi odpelje tja, ko se
že znoči. Ujame ju silovit snežni metež. Ko gospodar spozna, da je to njegova poslednja noč, se
njegov pogled na svet popolnoma spremeni. Leže na premrlo hlapčevo telo, da ta ne bi zmrznil,
in ga tako z zadnjim dejanjem v svojem življenju z lastno toploto reši zanesljivega konca. Tolstoj
opiše, kako se je v trgovcu vzdramil dotlej neznani občutek usmiljenja. Ker so ga nastale razmere
vzdramile iz samozagledanosti, je odkril duševni mir, resnico, ki zadeva samo bistvo življenja:
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»Nisem vedel, a zdaj vem. «In tik preden umre, zagleda svetlobo – velik bel žarek na koncu
predora. Spoznanje, božji prst?
Kot pravi dr. Andrej Perko, so znani takšni, znanstveno nerazložljivi premiki, ki so popolnoma v nasprotju s človekovimi prejšnjimi dejanji. »Človek je končno in neskončno bitje. Nikoli ne vemo, kaj je v duhovnem svetu posameznika. Skrivnostni, nedoumljivi del človeka je
zmuzljiv, znanost se ga ne loteva (ali preko new agea). V tem je čar Človeka z veliko začetnico,
neizrekljivega, nedorečenega, skrivnostnega ...Vedno iščemo odgovore na vprašanje zakaj, vendar obstajajo nerazložljive, čudežne reči, ki nimajo zveze z našim človeškim spoznanjem. Nekaj
več. Zahodni človek je postal plehek,« pravi.
Pisatelj Boris Pahor je pred svojim stotim rojstnim dnem, ki ga bo imel 26. avgusta letos, v
intervjuju za italijanski dnevnik la Repubblica izrazil strah, da se bo moral posloviti od življenja.
»Mislim, da je večnost velika praznina. Obstaja tolažba v katolicizmu, ampak za to je treba biti
veren,« je dejal. »Življenje je samo po sebi vrednota. Če je v človeku osnovna življenjska moč,
se ga oklepa. Oklepa se znanega, «razlaga dr. Perko. »Znano je, da se neozdravljivi rakavi bolniki v bolnišnici oklepajo življenja in se borijo do zadnjega – kar uporabljajo nasprotniki evtanazije. Tudi obsojeni na smrt se najbolj borijo za življenje. To je zdravo. Tako so primeri, da isti
človek, ko je zdrav, odločno zagovarja evtanazijo, če bo njegovo življenje izgubilo dostojanstvo,
bolan pa se oklepa življenja in dotrpi do konca. Sprejme duhovnika, četudi je ateist. Poslednje
skrivnosti človeškega uma ne moremo razumeti. Ko smo zdravi, razmišljamo drugače. Ko se
srečujemo z minljivostjo, spremenimo razmišljanje. Tudi samomor ni enostaven. Ko samomor
narediš, nisi pri sebi. Kaj se dogodi v človeku, pa se ne ve. To so ekstremi: na eni strani samomor,
na drugi borba za življenje. Mnogi ljudje mirno umro, ko se poslovijo od svojih bližnjih. Mnogi
ljudje mesece ne umro, proti vsemu prognozam, dokler se ne zgodi, kar morajo v tem življenju
opraviti . Opazujmo ljudi: kakor živiš, tako umreš. Če si živel grdo, končaš grdo. Človek, ki grdo
živi, izkorišča, površinski človek, ponavadi tako konča, nič kaj lepo. Tudi zagrenjen … Ugledni
slovenski konomist Ljubo Širc, ki ga je komunistična oblast obsodila najprej na smrt in nato na
zapor in je nato emigriral v Anglijo, je rekel, da svojemu zasliševalcu Mitji Ribičiču privošči,
da bi še dolgo živel. Pred koncem življenja obrambni mehanizmi, da človek pozabi, ponavadi
odpovedo. V zadnjih urah se jasno odvrti film našega življenja. O tem pripovedujejo povratniki
z roba smrti, preživeli po nesrečah, alpinisti po padcih…«
Preveč si domišljamo, da vemo vse o posamezniku. Pa o sebi? »Zato imamo vest, tretje notranje oko. Če to gojimo, vemo, kdo smo. Lahko pa se umaknemo z obrambnimi mehanizmi, ker
je naša realnost, kdo smo, preveč boleča. Umaknemo se sami pred seboj, s potlačevanjem ali
zanikanjem spravimo iz zavesti, vendar potlačeno ali zanikano še vedno živi v nas in živi svoje
življenje in vpliva navzven. Ostraniti je treba vzrok,« pravi dr. Perko.
Velikokrat navajani primer človeka, ki na smrtni postelji spozna, kako jalovo je bilo njegovo
življenje, je junak Tolstojoveve novele Smrt Ivana Ivanoviča. Živel je, tako kot se je pričakovalo
od aparatčika, pred smrtjo zaradi raka pa je spoznal, da nikoli ni naredil nič pomembnega za
drugega. Na smrtni postelji, ko ni mogel nič več popraviti, je zagledal svoje izgubljeno življenje.
Tolstoj nas tolaži, da je pomembno že samo spoznanje, da si zavozil življenje, in da začutiš, da bi
lahko bilo drugače: premakneš se v svojem čutenju in zmoreš izreči besede , ki majo ljubezensko
težo.
Podobno nazoren primer je junakinja (Vivian Bearing) ameriškega televizijskega filma Wit
v režiji Mikea Nicholsa z Emmo Thompson v glavni vlogi. Film je posnet po istoimenski drami
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Margaret Edson, nagrajeni s Pulitzerjevo nagrado (1998). Vivian je ugledna in brezkompromisna
univerzitetna profesorica, strokovnjakinja za metafizično pesništvo, zlasti Svete sonete Johna
Donna. Pri 48. zboli za rakom in po nekajmesečnem zdravljenju s kemoterapijo telesno propade.
Film uprizarja proces psihološke spremembe: Vivian dojame, da vse svoje življenje ni nikogar
pustila do sebe. Tudi študentje, ki so jo občudovali, so naleteli na zid. Njena mentorica jo kot
upokojenka obišče in ji prebere pravljico. Vivian se ji zjoče v naročju. »V soočenju s smrtjo si
prizna, da je šlo življenje v smislu čustvenega stika z ljudmi mimo nje. Osamljeno je preživela
svoj čas. To je problem mnogih slovenskih ljudi te generacije, recimo moje 89-letne mame, problem rojenih med obema vojnama ali prej,« pravi dr. Možina. Zapoved moje mame, ki jo zelo
določa, se glasi: ne obremenjuj drugih z lastnimi problemi! Kadar je v stiku z ljudmi, prijateljicami, sosedi, sorodniki, vedno ustvarja vtis močne, zgovorne, energične, vitalne ženske, ki nič
ne potrebuje od drugih. Noče biti breme. Kar je težko, naj ostane med štirimi zidovi! Ne smem
se odpreti! Redki so trenutki , ko sem prebil zid te zapovedi in začutil, da je osamljena, malo depresivna …V slovenski družbi je veliko vitalnosti starih ljudi s to kontaktno motnjo. Ne pustijo
k sebi. Ne spodobi se priznati, da si šibek, navzven je treba dajati videz urejenosti. Narobe je, če
potožiš. Ta zapoved je nekako opredelila tudi mene: hrepenel sem po bolj odprti komunikaciji iz
izbral poklic psihoterapevta, ki temelji na odpiranju skritih kotičkov duše. «
Poglejmo v nadaljevanju nekaj primerov znanih ustvarjalcev, kako so se odzvali na bližajočo
se smrt. Pri mnogih starih slikarjih je mogoče opaziti nedvoumno težnjo, da slikajo avtoportrete.
»Starati se pomeni zamenjati tistega, ki smo bili, s tistim, kar smo postali,« je zapisal filozof
Jankélevich v Smrti. Ali ti slikarji hočejo videti, kaj so postali? Izkristalizirati svoje bistvo?
Odziv na bližajočo se smrt
Nekateri ustvarjalci v pozni starosti začutijo nujo, da se prenovijo. Izoblikujejo tako imenovani »pozni slog« in ustvarijo svoja najpogumnejša dela. Pozni slog je proučeval palestinski
intelektualec Edward W. Said, ki je skupaj z dirigentom Danielom Barenboimom ustanovil orkester Zahodno-vzhodni divan, v katerem složno igrajo mladi pripadniki med seboj sprtih narodov:
izraelski in arabski. Said zaradi bolezni ni dokončal knjige o poznem slogu in je izšla po njegovi
smrti leta 2003. Avtor pronicljivo analizira mojstrovine, ki so jih umetniki ustvarili konec kariere, ko so že slutili prihajajočo smrt: Mozartovo Cosi fan tutte, Smrt v Benetkah Benjamina
Brittna, zadnja dela Richarda Straussa, Beethovna, Arnolda Schoenberga, Thomasa Manna, Jeana Geneta, Samuela Becketta, Luchina Viscontija, Glenna Goulda in drugih. Med ustvarjalce
poznega sloga šteje francoskega filozofa in jezikoslovca Rolanda Barthesa, ameriškega režiserja
Johna Houstona, francoskega pisatelja Andreja Malrauxa, med živečimi pa pianista in dirigenta
izraelsko-argentinskega rodu Daniela Barenboim, kanadskega pevca in tekstopisca Leonarda
Cohena, ameriškega pesnika Boba Dylana in druge. Cohen, »potepuh« judovskega rodu, je lani,
pri 78. letih polnil evropske dvorane na turneji Old Ideas, ki jo letos nadaljuje v Ameriki. Kdo
ve, ali bi se ta »leni pankrt«, kakor si pravi sam v pesmi Going Home, zmigal, če ne bi sredi leta
2000 doživel bankrota (nepoštena menedžerka mu je pustila v blagajni luknjo za pet milijonov
dolarjev). Kakor da bi ga to razveselilo in pomladilo ter odložilo artritis in upokojitev!
Še zmeraj ustvarja in traja še ena legenda: The Tambourine Man, zdaj 71-letni ameriški pesnik Bob Dylan, ki je bil lani, za šalo ali zares, med kandidati za Nobelovo nagrado za literaturo
– deli njegovega zadnjega albuma Tempest veljajo za dovršene.
Vsi ti ustvarjalci se v visoki starosti odzivajo na minevanje časa. Avstrijski pisatelj Hermann
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Broch je pozni slog opisal kot odziv na opomin o usodnem koncu, ki je čedalje manj abstrakten
in oddaljen … »Pride čas, ko so dnevi šteti in se začne nejasno, a nepovratno štetje nazaj.« Pozni
slog je ustvarjalčev odziv na nujo, da skuje čedalje bolj oseben izraz, da pove, kar še ni bilo, da
prodre v bistvo. Slovenski filozof in teolog Anton Trstenjak se je pred smrtjo osredotočil zgolj
na pisanje in odklonil vse, kar bi ga odvračalo od bistvenega.
Ko odpade ves balast
Pozni slog ni privilegij izključno starosti, je slog, ki premaga slabosti zrelosti, razlaga Said.
Nastane kot odgovor na alarm, na življenjski opomin, kakršna je lahko tudi smrt bližnjega. Za
Rolanda Barthesa, francoskega filozofa in jezikoslovca (1915 – 1980), je bila to smrt matere, s
katero je živel v Parizu. Ob njeni je zaslutil svojo lastno smrt (leta 1980) – v banalni nesreči. V
umetnikovi zavesti se je naselil demon, ki mu je po kapljah vbrizgal dvom in nemir o vrednosti
in trajnosti njegovega dotedanjega dela. Podobno se je zgodilo ruskemu skladatelju Igorju Stravinskemu (1882-1971), ki je tako krizo, znanilko poznega sloga, doživel pri 70. Letih, verjetno
zaradi smrti dolgoletnega tekmeca, komaj osem let starejšega Arnolda Schoenberga (1951). V
Los Angelesu, kamor sta se oba zatekla, potem ko sta zapustila Evropo, je zelo pazil, da ga ni srečal. Štirideset let si je ponavljal, da je Schoenbergova glasba eksperimentalna, teoretična, staromodna, potem pa moral priznati, da je bogatejša od njegove. To je težko požrl. S svojo poslednjo
mojstrovino (Requiem Canticles, 1966) se je pri 85. letih prestavi na čelo dobe, v sedanji čas, da
si zagotovi prihodnost. Petnajstminutno delo so igrali na njegovem pogrebu pet let po premieri.
Za najpomembnejše tretje obdobje glasbene zgodovine velja Beethovnov pozni slog: to je
čas med letom 1822, ko se je lotil Devete simfonije, in letom 1827, ko je umrl. V tem času so
iz njega vrela dela zunaj norm, tako po razsežnosti kot po jeziku: Missa Solemnis, zadnje tri
sonate za klavir (opus 109, 110 in 111), zadnji štirje kvarteti za godala. Beethoven se je čutil
osvobojenega, ko je premagal obup in osamljenost zaradi popolne gluhote in po bratovi smrti
rešil težave z izobrazbo nečaka Karla. Ni se oziral ne na družbeno spodobnost, ne na ušesa svojih poslušalcev, ne na izvedljivost del za interprete. »To ni za vas, ampak za prihodnje čase!«
je rekel že dvajset let pred tem članom kvarteta Schuppanzigh, osuplih zaradi težavne izvedbe
in zahtev njegovih treh kvartetov Razumovsky opus 59. »V poznem slogu se je Beethoven uprl
prepričanju, da človek s starostjo oslabi, se zmehča, postane obotavljiv. On, nasprotno, se ne
vda, napoti se na novo pot, nato pa jo nenadoma spremeni smer in gre v nepričakovano smer,«
razlaga Daniel Berenboim. Pozni slog pomeni ne le napredovati, temveč odmakniti se s poti, ki
jo je začrtal uspeh, se razcepiti, seči v bodočnost.
André Malraux (1901-1976) je dolgo sanjal, da bi organiziral razstavo, posvečeno poslednjim
slikam velikih slikarjev. Imenoval bi jo: »Starost in mojstri«. Čas ga je prehitel, prej je umrl. Bil
je prepričan, tako kot Vermeer, da veliki umetniki ustvarijo svoja največje mojstrovine tik pred
smrtjo. Malrauxovemu panteonu čudovitih starcev je pripadal Nicolas Poussin (1594–1665),
ki je, utrujen, bolan, tresoč se, leta 1664, leto dni pred smrtjo, zmogel dokončati svojo Zimo,
tako da spremenil tehniko in skrajšal kretnje. Začel je nanašati barvo v majhnih točkah. V sam
vrh svojega panteona čudovitih starcev je Malraux postavil Rembrandta (1606-1669), na čigar
kasnih velikih portretih je mogoče prepoznati stvarne ljudi, občutiti njihovo toplino, hrepenenje
po sočutju, pa tudi osamljenost in trpljenje. Slikarjeve prodorne oči s poslednjih avtoportretov
prodirajo globoko v naša srca.
Nemalokrat poslednje umetnikove mojstrovine niso v ničemer podobne prejšnjim. Posle-
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dnja dela Clauda Moneta (1840–1926) izražajo ekspresionistični zanos, kakršnega prej ni kazal.
Razlika med ekspresivno skiciranimi poslednjimi Picassovimi slikami in njegovimi prejšnjimi,
temeljito izvedenimi grafikami je porodila dvom o umetniški vrednosti njegovih zadnjih del. Halucinantni obrazi, razstavljeni v Papeški palači v Avignonu leta 1970, so zbegali tako občinstvo
kot kritike. Šušljalo se je o senilnosti. Werner Spies, nekdanji direktor pariškega Pompidoujevega centra in največji strokovnjak za Picassa, te trditve odločno zavrača: v divjem slikarskem
slogu zadnjih let vidi umetnikov panični strah, da mu do neizprosne smrti ostaja čedalje manj
časa. Henri Matisse (1869-1954) je zaradi podobnih očitkov razrezal svoje gvaše na začetku 50.
»Neverjeten človek!« - piše o njem Gilles Neret v knjigi Matisse. Aplikacije. »Priklenjen na posteljo in invalidski voziček bi se moral sprijazniti z dejstvom, da je zanj za zmeraj konec ustvarjalnega dela. Pa se je domislil izhoda: s škarjami in papirjem, pobarvanim v ustrezno barvo, je
dosegel jasne linije in oblike, ki jih je v preteklosti pogosto žrvoval barvi in tonom. Podobno je
izumljal svojo tehniko slikanja August Renoir (1841-1919) v svojem zadnjem obdobju, ko ga je
mučil revmatoidni artritis (o tem obdobju je režiser Gilles Bourdos lani posnel film z naslovom
Renoir).
O poslednjih delih Willema de Kooninga (1904 -1997) se še zdaj krešejo mnenja. Ta abstraktni ekspresionistični slikar nizozemskega rodu je na starost imel Alzheimerjevo bolezen.
Nekateri razlagajo, da njegova zadnja dela predstavljajo novo smer, ki ji sledijo moderni slikarji.
Drugi menijo, da slikar zaradi svoje duševne bolezni in dolgoletnega alkoholizma ni bil več
sposoben mojststva svojih zgodnjih let. Spet tretji trdijo, da so nedokončana. Resna kritika pa
jih še ni proučila.
Starejši ko so ljudje, manj se bojijo povedati, kar mislijo. Nič pomembnega na tem svetu
nimajo izgubiti, pa si upajo, česar si drugi ne. Odvezani so ambicij in osvobojeni strahov za
položaj in ugled. Ne bojijo se, kaj bodo rekli drugi. Stremijo k objektivnosti, četudi ta nikoli ni
docela dosegljiva. Lahko jih imamo za orientacijsko točko, kažipot v zmedenih časih.
Smisel ni v pretiranem servisiranju otrok
Starejši redkokdaj zaidejo k psihoterapevtu. Dr. Možina navaja primer iz svoje prakse: čez
70 let stare gospe, katere glavna skrb je, kako naj pomaga svojima otrokoma. Sin se je izogiba,
ker doživlja njeno skrb dušeče, a njo to le spodbuja, da razvija dodatne načine, kako bo v stiku
z njim. Hčerka pa skuša mami pomagati tako, da ji pusti pomagati, čeprav jo tudi ona doživlja
obremenjujoče. Mami, ki ji po SMS dvajsetkrat na dan pove, da jo ima rada, pač naredi malo
veselja. Mama, katere prva misel zjutraj in zadnja zvečer je: »Kaj lahko še naredim za svoje
otroke?«, pa pravi: »Jaz sem vse: svetovalka, terapevt, varuška, šofer, kuharica…« Podobnih
primerov je pri nas zelo veliko. Starejši ljudje vidijo svoj smisel v tem, da so servis svojim otrokom. Ne vprašajo se, kaj lahko naredijo zase. Otroci pač niso naša last, so le prehodni gostje,
kakor pravi pesnik Khalil Gibran. Dr. Možina opaža tri vrste odnosov starejših z otroki: prvi so
pretirano servilni, drugi preveč oddaljeni in brez stikov z otroki, kot osamljeni planeti, tretji pa
ohranjajo ravnovesje: živijo zase in hkrati ohranjajo stik z naslednjo generacijo.
Koliko je tesnobni izid življenjskega obračuna odvisen od kulture okolja?
Kakor piše Umberto Galimberti (Miti našega časa), je nekoč tisti, ki je živel dlje, tudi več
vedel. V antičnem svetu je bil starec, ki je bil priča mnogim dogodkom, zakladnica znanja, knjižnica. Danes starost ni več zakladnica znanja, temveč prinaša zaostajanje, neustrezno odzivanje,
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tesnobo ob novostih, ki jih ni mogoče obvladati, ker si tako nadležno hitro sledijo. Galimberti
opozarja, da so starejši preveč izrinjeni iz socialnih mrež in čustvene izmenjave, izrinjeni so
kot neuporabni. Vendar smo z višjim standardom življenja tudi pri 70. letih lahko zelo koristni,
ustvarjalni. Alojz Ihan v enem od svojih Državljanskih esejev z naslovom In na koncu nam
ostane telo omenja še hormonski vidik, ki ga Galimberti ne. Opozarja na pomemben trenutek
v hribovskih kmetijah, ko starejši gospodar preda sinu skrb za kmetijo in postane zapečkar. V
tem trenutku starejšemu človeku drastično upade raven testosterona. Ta hormon moškega drži
pokonci, daje barvo njegovemu življenju, povezan je s tonusom, življenjsko voljo. Ihan navaja
raziskave, kako je hierarhija povezana s testosteronom: više ko je moški v hierarhiji, več je
testosterona v njegovi krvi. Pri starejšem človeku v hribovski kmetiji se zgodi, da testosteron
upade. Ker ni več samoiniciativen, razvije depresivnost, imunska odpornost upade, čez noč postane senca, hitro ga pobere. En trenutek je še koristen, še odloča, ko pa preda odločanje, se vse
spremeni … Biologija in socialni vidik sta krožno povezana, pravi dr. Možina. V mediteranskih
krajih je drugače. Ko stari predajo svojo vlogo gospodarja, se družijo v skupinah, se zabavajo z
balinanjem in ribarjenjem, druženjem in ohranjajo testosteron vitalnejši so in dlje živijo.
Kakšno in kolikšno vlogo igra pri bilančnem obračunu ljubezen?
Na starost spoznaš, da so tvoja ustvarjalna dejanja tisto, kar so v resnici: ponavljanje preživetih, iztrošenih pobud, še piše Galimberti. Samo ljubezen te poživlja, to ljubezen ti omogoča
prav starost, kajti ko človek nima nobenih ciljev več, lahko končno razume, kaj pomeni ljubiti
zaradi ljubezni (Manlio Sgalambro). »To se me je močno dotaknilo,« pravi dr. Možina. »Tudi
sam sem zabredel v življenjsko obdobje, ko doživljam, da je glavni motiv v ljubezenskem razmerju ljubezen sama. Ni več skupnega projekta 'Družina d.o.o', smisel je edinole v odprtosti
partnerjev za pogovor, v intimnosti, v iskrenem iskanju odgovorov na smisel. Prej sem se velikokrat identificiral s projekti, veliko energije vlagal v delo, pisal itd, a ko se oziram nazaj, je veliko
ponavljanja, veliko idej, o katerih sem mislil, da so nove, pa so v resnici stare. Vse misli so bile
že izrečene – če si izposodim besede Milana Kundere. Tam, kjer smo enkratni, so naši občutki.
Občutek, da sem živ, kako sem ta trenutek! Živ, enkraten! Vse drugo ponavljamo. Galimberti
govori o velikem Času, ki presega čas človeškega življenja. Kaj pa je človeško življenje v tej
veliki perspektivi! Ko na starost začutiš vdor tega velikega časa, se nenadoma zaveš, da je čutenje ta trenutek tisto, kar te res izpolnjuje. Če lahko čutiš skupaj z ljubljeno osebo, je to največ,
kar ti starost lahko da. Gre za brezpogojno sprejemanje. Za ljubezen sta res potrebna dva. Ljubiti
zaradi ljubezni je zahteven projekt. «
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11. ŠTUDIJSKI DNEVI SKZP – ROGLA 2013 z naslovom

Telo v psihoterapiji
Telo, moje prvo pribežališče

od petka, 31. maja do sobote, 1. junija 2013, Rogla, Slovenija
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Kratek nagovor k 11. študijskim dnevom na Rogli

Študijski dnevi na Rogli so v svoji desetletni zgodovini ponudili mnogo dobrih strokovnih tem,
uglednih in priznanih gostov, kvalitetnih delavnic in predvsem prostor in čas, kjer se lahko vsi,
ki imamo interes v psihoterapiji, srečamo v sproščenem vzdušju. Izmenjave izkušenj, znanj in
povezovanje med nami so temelj za uspešnost in razvoj stroke. Še posebno nego potrebuje psihoterapija, ki je kot samostojna znanstvena disciplina in poklic v Sloveniji žal še vedno nepriznana
in kar precej korakov od položaja, ki ga ima drugod po Evropi.
Naslov enajstega srečanja je Telo v psihoterapiji. Gre za široko temo, v kateri se lahko najde
prav vsak psihoterapevtski pristop oz. šola. Telo je pomemben del psihoterapevtskih procesov
in veselimo se predstavitev različnih vidikov, izhodišč in tehnik psihoterapevtskih pristopov pri
njegovi obravnavi oz. vključevanju.
Deliti strokovno znanje, izkušnje, različne poglede in se družiti ob kakovostnih kulturnih dogodkih v sproščenem vzdušju, je nekaj, kar je v današnjih viharnih časih dobrodošlo in neprecenljivo.

Veselim se srečanja z vami!

Lan Pečjak
Predsednik SKZP
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Predstavljamo gosta iz Nemčije, ki bo izvedel plenarno predavanje in delavnico na 11.
študijskih dnevih SKZP:

INGO KLIMKUS, dipl. pol., dipl. psih., psihodinamski psihoterapevt, supervizor, učitelj
Ingo Klimkus je diplomirani politolog in psiholog, predvsem pa je psihodinamski psihoterapevt, supervizor in učitelj. V svoji praksi v Berlinu (Nemčija) že vrsto let dela s posamezniki
in skupinami. Leta 1998 je še z nekaj terapevti iz Nemčije in Nizozemske na pobudo nekaterih posameznikov začel svojo prvo slovensko terapevtsko in pozneje edukacijsko skupino. Od
leta 2009 poučuje psihodinamski psihoterapevtski pristop pod okriljem Slovenskega inštituta
za psihoterapijo – SIP in Univerze Sigmunda Freuda – SFU ter Centra za osebnostno rast in
psihoterapijo – CORP. Praktično delo s telesom je v njegovi psihoterapiji združeno z globinsko
psihološkim psihoterapevtskim pristopom, ki vključuje znanje moderne razvojne analitične psihologije, teorijo objektnih odnosov in self psihologije (John Bowlby, Otto F. Kernberg, Kohut,
Richard Stolorow idr.) ter številne druge prakse. Je avtor številnih člankov v nemških strokovnih revijah. V letu 2008 pa je od Slovenske krovne zveze prejel tudi zlato plaketo za dosežke
na področju psihoterapije v Sloveniji. Zaslužen je predvsem za uvedbo nove psihoterapevtske
smeri v Sloveniji ter izvedbo izobraževanja in usposabljanja mladih psihoterapevtov vse od leta
1998 dalje. Psihodinamska smer ima v Sloveniji svojo posebnost v tem, da vključuje številne
psihoterapevtske tehnike. Zasluge za pomemben poudarek pri psihodinamskem delu na telesu
gredo prav Ingu Klimkusu.
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ALENKA FIFOLT, dipl.psih., spec. pomoči z umetnostjo – gibalno plesna terapija
Alenka Fifolt je leta 1999 diplomirala na Oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. Sedem let je bila zaposlena na področju socialnega varstva, pretežno na centru za
socialno delo, kjer je delovala na različnih področjih dela kot so varstvo otrok in mladostnikov,
varstvo družine ter svetovanje otrokom in odraslim z različnimi stiskami. Od leta 2008 je zaposlena v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna, kjer izvaja skupinsko in individualno
terapevtsko obravnavo za otroke in mladostnike v programu Zgodnja obravnava otrok in mladostnikov rizičnih za razvoj čustvenih motenj in motenj hranjenja in Programu rehabilitacije in
reintegracije oseb s čustvenimi motnjami in motnjami hranjenja. Leta 2009 je zaključila specialistični študij Pomoč z umetnostjo, smer gibalno plesna terapija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Gibalno plesno terapijo je do sedaj izvajala predvsem pri otrocih in mladostnikih s težavami na
čustvenem in socialnem področju ter mladimi z motnjami hranjenja. Je članica SZUT, Slovenskega združenja umetnostnih terapevtov. Stalno se strokovno izpopolnjuje preko redne supervizije in dodatnih izobraževanj. Zaključila je uvodni študij skupinske analitične psihoterapije, od
leta 2010 je v edukaciji iz transakcijske analize.
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PROGRAM 11. ŠTUDIJSKIH DNI SKZP
Petek, 31. maj 2013
08.30
09.30
10.00
11.30
12.00
14.00
15.30
17.30
18.00

20.00
21.00

09.30
10.00
11.30
12.00
14.00
15.30
17.30
18.00
20.00

Registracija
POZDRAVNI GOVOR: Lan Pečjak, predsednik SKZP
PLENARNO PREDAVANJE: Ingo Klimkus
Odmor s kavo in čajem
DELAVNICE
Kosilo
DELAVNICE
Odmor s kavo in čajem
OKROGLA MIZA:
»Vključevanje telesa v psihoterapevtski proces z vidika različnih
psihoterapevtskih pristopov«.
Doslej znani sodelujoči: Janko Bras, Martin Bertok, Heliodor Cvetko, Gregor
Žvelc, Miran Možina, Tomaž Flajs, Tina Božič
21.00 Večerja
22.00 DRUŽABNI PLESNI VEČER ob glasbi Simone Korošak

Sobota, 1. junij 2013
09.00
11.00
11.30
12:30
13.00
14.30
16.30
17.00

11.00
11.30
12.30
13:00
14.30
16.30
17.00
17.30

DELAVNICE
Odmor s kavo in čajem
PLENARNO PREDAVANJE: Alenka Fifolt
Podelitev diplom
Kosilo
DELAVNICE
Odmor s kavo in čajem
ZAKLJUČEK
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URNIK DELAVNIC
Rogla 2013

PETEK 12.00 – 14.00

1.

BOGDAN ŽORŽ

2.

LEA ŠUGMAN BOHINC in
ANA JAGRIČ

3.

MIRAN MOŽINA in
META FONDA

4.

ANA MILETIĆ

Delo s suicidalno mladostnico

neomejeno

Narativni terapevtski pristopi
koncepti in primeri dela s telesom

30

Terapevtsko delo s telesom v sistemski
psihoterapiji

14

Samodotik in čutnost kot dodatek delu s telesom
v integrativni psihoterapiji

15

PETEK 15.30 – 17.30

5.

JULIJANA FLORJANČIČ
KRISTAN

6.

IRENA FRAS in
TANJA KRIST in
KRISTINA SLANA

7.

BOGDAN POLAJNER

8. TATJANA KAPURALIN
NATAŠA
PRELESNIK KOROŠIC

Maks. št.
udeležencev

Maks. št.
udeležencev

Pomen dotika v psihoterapiji

8

Raziskava o prepoznavnosti psihoterapevtov
v Sloveniji in osebna izkušnja v procesu raziskovanja

neomejeno

Bonding psihoterapija

neomejeno

Prikaz dela s telesom v integrativni terapiji

15
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SOBOTA 09.00 – 11.00

9.

MIRAN MOŽINA in
JULIJANA FLORJANČIČ
KRISTAN

10. TOMAŽ FLAJS
11.

INGO KLIMKUS

12.

OLGA LILIJA HRIBERNIK

13.

ZDENKA MOLNAR
LJUBO POLES

Ples za razvijanje identitete: kot oblika plesne
terapije, ko se telo in duša zdravita, 1.del

12

Telesnost doživljanja – telo v geštalt terapiji

15

The body and the spirit

neomejeno

Ob njem živim in se učim

15

Modrost telesa

12

SOBOTA 14.00 – 16.00

14. MIRAN MOŽINA in
JULIJANA FLORJANČIČ
KRISTAN

Maks. št.
udeležencev

Maks. št.
udeležencev

Ples za razvijanje identitete: kot oblika plesne
terapije, ko se telo in duša zdravita, 2.del

12

Stanja jaza in telo brez plastične operacije

neomejeno

16. JANEZ TOMAŽ KRMELJ

Aktivna budna hipnoza kot psihoterapevtska
tehnika

30

17. ALEKSANDRA SCHULLER

Telo, ki ve: utelešeno védenje in Avtentično
gibanje

10 do 20

15. MARTIN BERTOK
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PREGLED PRISPEVKOV
Plenarna predavanja

INGO KLIMKUS
dipl. pol., dipl. psih., psihoterapevt
Es soll gezeigt werden, dass unsere axiomatische Grundannahme, was der Körper ist und wie
gesehen und behandelt wird, eine veraltete Sicht darstellt. Es soll daher eine mehr holistische
Sicht des Körpers erörtert werden. Daraus werden einige Konsequenzen gezogen, die sowohl für
unsere Theoriebildung als auch für die psychotherapeutische Behandlungstechnik relevant sein
werden.
V predavanju bom predstavil, da je naša aksiomatična predpostavka o tem, kaj telo je in o
tem, kako ga obravnavamo in zdravimo, zastarel pogled. Obravnava telesa je potrebna skozi
bolj celosten – holističnen pogled. Izpostaviti želim določena izhodišča, ki so pomembna tako za
našo teorijo kot tehnike terapevtskega dela.

ALENKA FIFOLT
univ.dipl.psih., spec. pomoči z umet.
Gibalno plesna terapija
Gibalno plesna terapija (GPT) je psihoterapevtska uporaba gibanja in plesa v kreativnem
procesu, ki podpira čustveno, kognitivno, socialno in fizično integracijo posameznika. Uvrščamo jo med kreativne (umetnostne) terapije. V prispevku bo predstavljena gibalno plesna terapija:
osnovni teoretični principi in koncepti, oblike, metode in tehnike gibalno plesne terapije. Orisane
bodo možnosti njene uporabe v praksi. Komu je tovrstna terapija namenjena in kakšni so možni
učinki? Avtorica bo predstavila nekaj svojih izkušenj pri izvajanju GPT z mladimi s čustvenimi
motnjami in motnjami hranjenja ter svoj pogled na stanje gibalno plesne terapije v Sloveniji in
možnosti nadaljnjega razvoja.
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Delavnice, referati
1. BOGDAN ŽORŽ,
psiholog, psihoterapevt
Delo s samomorilno mladostnico, prikaz primera
Ključne besede: mladostnik, samopodoba, samomorilnost, samopoškodovalno vedenje, telo,
sprejemanje svojega telesa
POVZETEK
V svoji praksi se pogosto srečujem s samomorilnimi mladostniki. Zelo pogosto je pri samomorilnosti prisotna slaba samopodoba, slab stik s seboj, kar je pogosto povezano tudi s stikom
s svojim telesom, konkretneje z nesprejemanjem celo sovražnim odklanjanjem svojega telesa.
V vedenju se to včasih kaže kot tako ali drugačno samopoškodovalno vedenje. V terapevtskem
procesu je po mojih izkušnjah v takih primerih vedno potrebno vključevati tudi delo s telesom.
Predstavil bom delo s samomorilno mladostnico, ki je sicer v različnih psiholoških in tudi
psihiatričnih obravnavah že praktično vse šolsko obdobje (obravnavana zaradi motenj koncentracije in pozornosti, čustvenih motenj, depresivnosti, samopoškodovalnega vedenja, samomorilnosti… Predstavil bom, kako je tudi pri delu z mladostnikom/mladostnico mogoče v terapevtski proces vključiti telo in s pomočjo dela s telesom doseči pomembno pozitivno spremembo
v samopodobi, sprejemanju samega sebe, stiku s seboj, pri čemer »vzporedno« izginejo tudi
simptomi samopoškodovalnega vedenja, samomorilnosti, motnje koncentracije, depresivnosti…
2. TOMAŽ FLAJS
univ. dipl. prof, EDP, dipl. GPTI, cert. GATLA
Telesnost doživljanja – telo v geštalt terapiji, delavnica
Ključne besede: živeto telo, doživljanje, holizem, geštalt terapija
POVZETEK
Že od samega začetka ima telo v geštalt terapiji osrednje mesto. Fritz Perls je bil v učni analizi pri začetniku telesnega pristopa v psihoterapiji, W. Reichu, ki je nanj pomembno vplival. Še
bolj pa se je telesni dimenziji psihoterapije posvečala njegova žena, Laura Perls, ki je udeležencem svojih delavnic pogosto sugerirala: „Don't just have a body, be some body.“ V teku svojega
razvoja so se v geštalt terapiji razvili različni pristopi k delu s telesom, med katerimi sta najbolj
znana razvojni pristop Laurine učenke Ruelle Frank in telesna geštalt terapija Jima Kepnerja.
Vsem je skupno fenomenološko razumevanje telesa kot 'živetega telesa' (v nasprotju z objektiviziranim 'biološkim' telesom): gre za telo kot ga neposredno doživljamo in preko katerega vstopamo v stik s svetom, ki nas obdaja. S tega vidika so psihološki procesi vedno tudi telesni, saj
po drugi strani ni doživljanja brez telesa. Tudi če geštalt terapevt ni posebej educiran v geštalt telesni terapiji, v skladu s to temeljno holistično podmeno geštalt terapije v svoje terapevtsko delo
vedno vključuje tudi telo. Delavnico bom začel s kratkim teoretskim uvodom – pojmovanjem in

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo

185

umestitvijo telesa v teorijo in prakso geštalt terapije. Nato bom prešel k izkustvenemu delu kot
praktični ponazoritvi možnih načinov vključevanja telesa v prakso geštalt terapije.
3. JANEZ TOMAŽ KRMELJ
univ. dipl. ing., terapevt medicinske hipnoze
Aktivna budna hipnoza kot psihoterapevtska tehnika, delavnica
POVZETEK
Kako izpeljati psihoterapijo v globokem transu med poganjanjem sobnega kolesa? To je
Aktivna budna hipnoza (ABH), ki omogoča, da se doseže stanje globokega transa s telesno
aktivnostjo, ki jo športniki poznajo kot »tekaški trans«. Principe delovanja (značilnosti indukcije, splošne značilnosti aktivnega budnega transa, indikacije in kontraindikacije) ABH je razvila
madžarska psihoterapevtka prof. Eva Banyai že leta 1974 in so jo po prilagoditvi z uspehom
uporabili za športne dosežke na olimpijskih igrah leta 1988 v Seulu. Počasi se uveljavlja tudi
v psihoterapijah v globokem transu za aktivacijo subjektovih potencialov v aktivnem okolju.
Zaradi odprtih oči ima subjekt občutek nadzora in samokontrole, zaradi aktivnega gibanja in
dinamike telesa pa doživlja občutke moči za spopadanje s problemi, nekakšno pot naprej, kar
terapevt uporabi za dosego dogovorjenega cilja.
ABH bom predstavil v dveh delih. Prvi del je predavanje in drugi del delavnica.
Na predavanju:
1. predstavim zgodovino ABH, razložim principe delovanja (značilnosti indukcije, splošne značilnosti, vrsta in uporaba sugestij, indikacije in kontraindikacije) in razliko od
klasične hipnoze.
2. Nadalje predstavim dosedanjo uporabo ABH in uporabo v psihoterapiji ter navedem
področja uporabe.
3. Potek psihoterapije z ABH popestrim s prikazi video izsekov posnetkov terapij.
4. Ob razlagi poteka terapije dam poudarek na zbujanju in reorientaciji subjekta.
5. Podal bom tudi mnenja subjektov po sami terapiji in kasneje v nadaljnjih terapevtskih
srečanjih.
V delavnici s prostovoljcem, udeležencem delavnice, v živo na ergometru, pokažem potek
ABH. Lahko se postavi konkreten cilj ali pa samo »sproščenost v aktivnosti življenja«. Po prikazu ABH sledi diskusija.
4. MARTIN BERTOK
univ. dipl. soc., TSTA psihoterapevt in učitelj
Stanje jaza in telo brez plastične operacije, delavnica
V transakcijski analizi (Goulding&Goulding) se predvsem dve skriptni (predzavestni) prepovedi in odločitvi neposredno in posredno nanašata na telo:
Ne bodi ti A, ki zajema posameznike nezadovoljne s svojim spolom in Ne bodi ti B, ki zajema
simptomatologijo nesprejemanja svojega telesnega izgleda. Označiti se npr. za premajhnega ali
prevelikega, predebelega ali presuhega, rjavih namesto črnih las, so nevrotična identitetna odsto-
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panja, ki jih notranji Starš-realni ali umišljeni (samo)kaznuje. Motnje hranjenja, nekatere motnje
spolne identitete, številne odnosne odvisnosti so le nekatere od simptomatik nesprejemanja
lastnega telesa ali njenih vidikov. Standarde našega telesnega izgleda so nam pomagale zastaviti
pravljice, starši, prijatelji, prva spolna ljubezenska razmerja In naša lastna fantazija.. Telo je lahko orodje, vir užitka, bolečine, sredstvo za spolno reprodukcijo ali predpogoj za mišljenje (saj
slednje brez delujočih možganov menda ni mogoče).
Na delavnici bodo krajšemu predavanju sledile vaje osebnega raziskovanja prepovedi Ne
bodi ti na principih medsebojnega in samospoštovanja prisotnih.
5. ALEKSANDRA SCHULLER
dr. znanosti s področja literarnih ved, s specialističnim študijem discipline Avtentično
gibanje
Telo, ki ve: utelešeno védenje in Avtentično gibanje, predavanje z izkustveno delavnico
Ključne besede: Avtentično gibanje, Jungova aktivna imaginacija v gibanju, Mary Starks
Whitehouse, Janet Adler, Joan Chodorow, plesno-gibalna terapija, telesno orientirana (psiho)
terapija
POVZETEK
Predstavitev bo udeležence seznanila z disciplino Avtentično gibanje, s katero je plesnogibalna terapevtka Janet Adler (1941-) nadgradila pionirsko delo svoje učiteljice Mary Starks
Whitehouse (1911-1979). Slednja je bila ena prvih gibalnih terapevtk v ZDA in je v petdesetih letih 20. stoletja zasnovala poseben pristop k obravnavi človekovega gibanja, imenovan
movement-in-depth, neke vrste gibalno obliko Jungove aktivne imaginacije. Zanimalo jo je iz
posameznikove notranjosti izhajajoče gibanje ter raziskovanje neposrednega telesnega izkustva
gibalčeve notranje resničnosti (občutkov, podob, zvokov, misli in čustev ter drugih zaznav, ki se
v nas spontano porajajo v danem trenutku ne/gibanja).
Adlerjeva je Avtentično gibanje razvila kot samostojno in natančno strukturirano disciplino,
kot eno izmed sodobnih praks zavedanja skozi telo oziroma gibanje (t.i. embodied approaches
to consciousness): definirala je njene izvedbene formate ter skupaj s plesno-gibalno terapevtko
in jungovsko analitičarko Joan Chodorow (1937-) ključno prispevala k temu, da je avtentično
gibanje tudi med osrednjimi pristopi v sodobni plesno-gibalni (psiho)terapiji. Danes se AG uči
in izvaja v raznovrstnih kontekstih, na različne načine (v razponu od discipline Avtentično gibanje do uporabe nekaterih principov avtentičnega gibanja v eklektičnih oblikah sodobne gibalne
terapije) in z večjo ali manjšo pozornostjo na raznovrstne razsežnosti te prakse: kot sestavni del
ustvarjalnega procesa ali refleksije v umetniških praksah (od uprizoritvenih in vizualnih umetnosti do glasbe); v plesno-gibalni in integrativni umetnostni pedagogiki ter v plesnogibalni in
na telo orientirani (psiho)terapiji; principi AG so tudi osnova, na kateri gradijo nekatere metode
supervizije plesno-gibalnih terapevtov.
V drugem delu prezentacije se bodo udeleženci izkustveno seznanili z razliko med opazovanjem/analizo gibanja in pričevanjem kot se prakticira v disciplini Avtenticno gibanje ter spoznali
nacin dela v osnovni formi discipline (AG diada), ki jo soustvarjata Gibalec in Priča.
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6. TATJANA KAPURALIN, univ. dipl. soc. ped, integrativna psihoterapevtka
NATAŠA PRELESNIK KOROŠIC, univ. dipl. soc. ped, integrativna psihoterapev
tka
Prikaz dela s telesom v integrativni psihoterapiji, delavnica
Ključne besede: integrativna terapija, telesni self, ženske - žrtve nasilja v družini
POVZETEK
Ko govorimo o dobri psihični kondiciji, moramo nujno opredeliti visoko postavljeno vlogo
telesa. Že iz antičnih časov sledimo opisom skrbi za telo. Od tod se nadgrajujejo odnosi, tradicije in ne nazadnje družbeni napredek. V okviru delavnice želiva poudariti delo s telesom po
principih Integrativne terapije (po Petzoldu). V prispevku bova praktično prikazali teoretične
smernice dela s telesom. Najprej bova skozi teoretičen prikaz orisali, kaj je to telesno sebstvo in
kako skozi prostor in čas ter z igranjem vlog gradimo svojo identiteto, ter spreminjamo svoj jaz,
svojo bližnjo in širšo okolico. Telo v psihoterapiji je vse, je največ...Velikokrat nam je bilo prikazano na edukacijah, zato bova v nadaljevanju izkustvene delavnice prikazali konkreten način
edukacije pri delu s telesom. Opisali bova izkustvene in teoretične seminarje iz naše edukacije
(izkustveni seminar KIBUC, seminar Delo s telesom). Ko stopamo na pot osebne preobrazbe,
procesa psihoterapije, je pot dolga in ni vedno vse zarisano. Ravno ob tem dinamičnem procesu
korespondence v kontekstu in kontinuumu želiva poudariti, da je temelj zdravja skrb za telo.
Ob specifiki Integrativne terapije (širše od psihoterapije), poudarjava kako doseči čustveno stabilnost, izgradnjo samozavesti, skrb za sposobnost postavljanja meja v aktivnem življenju, tukaj
in sedaj.
Prikazan bo tudi prenos teorije in pridobljenih osebnih izkušenj na konkretno delo v praksi z
ženskami, žrtvami nasilja v družini. Predstavljen bo individualni načrt s poudarkom na telesnem
stebru identitete ter posamezne tehnike, kot npr. pismo telesu, slike telesnih shem s prikazanimi
čustvi, ki so jih ženske – žrtve nasilja narisale, njihova pojasnila k slikam itd.
Literatura:
-Uvod v integrativno terapijo, Dorothea Rahm, Hilke Otte, Susanne Bosse in Hannelore
Ruth-Hollenbach, Paderborn: Junfermann, 1993
-Avantura osobne promjene 1 in 2 – priručnik za odrasle koje žele još rasti, Profil: Zagreb.
2010
7. OLGA LILIJA HRIBERNIK
prof. ped. in soc., spec. za supervizijo, psihoterapevtka realitetne terapije (EDP), WGI
supervizor
Ob njem živim in se učim (rast psihoterapevta skozi osebno izkušnjo), delavnica
Ključne besede: drugačnost, disleksija, teorija izbire, sprememba prepričanj
Rojstva otrok so bila zame vedno nekaj najlepšega. Soočanje z drugačnostjo mojega tretjega
otroka (disleksija) pa je zame izkušnja mojega spreminjanja. In to izkušnjo želim podeliti skozi
oči teorije izbire. Skozi njene osnovne koncepte: teorije izbire, potreb, sveta kakovosti, celostnega vedenja, ki je sestavljeno iz štirih sestavin: aktivnosti, mišljenja, fiziologije in čustvovanja,
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bom predstavila spremembo svojih prepričanj.
8. Mag. MIRAN MOŽINA, dr. med., psihiater, psihoterapevt
Mag. JULIJANA FLORJANČIČ KRISTAN, univ. soc. delavka, psihoterapevtka
Ples za razvijanje identitete: kot oblika plesne terapije, ko se telo in duša zdravita delavnica v dveh delih
Ključne besede: psihoterapija, ples za razvijanje identitete, plesna terapija, osebnostna rast,
izrazni ples, dinamična psihiatrija, miljejska terapija
Če človeško neverbalno govorico razumemo kot ples, potem v življenju stalno plešemo. V
izraznem plesu pa lahko odkrivamo lastno živost, tako da ne le plešemo, ampak v plesu (za)
živimo. Za sodobno psihoterapijo je pomembno, da je že od pradavnih časov ples predstavljal
stičišče religije in zdravljenja. V dvajsetem stoletju se je po eni strani na umetniškem področju
uveljavil moderni, izrazni ples, ki se je rešil spon tradicionalnega baleta, na drugi strani pa se
je postopno obudilo spoznanje iz pradavnine, da ples lahko zdravi. Hkrati z razvojem izraznega
plesa se je razvijala tudi plesna terapija, razvoj enega je spodbujal razvoj drugega. Plesna terapija uporablja ples in gibanje kot psihoterapevtski medij v procesu, ki spodbuja posameznikovo
psihično in fizično integracijo.
Začetnik ene od oblik plesne terapije, ti. plesa za razvijanje identitete, je bil nemški psihiater
in psihoanalitik Günter Ammon (1918-1995), utemeljitelj ti. dinamične psihiatrije. Postopno jo
je razvil v letih 1980-1983 in integriral v miljejsko terapijo na svoji psihoterapevtski kliniki
Menterschweige v Münchnu kot del celostne obravnave ljudi s hudimi in dolgotrajnimi duševnimi motnjami in jo je pojmoval kot nebesedno identitetno terapijo.
Delavnica bo potekala v dveh delih. V prvem delu bodo udeleženci lahko zaplesali in sami
izkusili zdravilne učinke plesa. Spoznali bodo temeljne elemente plesa za razvijanje identitete.
Plesna terapija ni samostojen psihoterapevtski pristop, temveč lahko obogati pogovorne oblike
psihoterapije v kateremkoli pristopu. Pomembno je, da so udeleženci delavnice sami pripravljeni
zaplesati, ne samo gledati.
Plese bomo snemali z video kamero, tako da si bodo udeleženci delavnice v drugem delu
lahko ogledali svoje plese, vodja delavnice pa bosta tudi podala nekatere temeljne principe za
razlago plesa v terapevtske namene.
9. Doc. dr. LEA ŠUGMAN BOHINC, univ. dipl. psih., psihoterapevtka
Asist. ANA JAGRIČ, univ. dipl. soc.del., specializantka sistemske psihoterapije
Narativni terapevtski pristopi - Osrednji koncepti in primeri dela s telesom, delavnica
Ključne besede: narativna terapija, socialni konstrukcionizem, ponovno pisanje zgodbe,
osvobajajoči dialogi, eksternalizacija, telo
V delavnici se bodo udeleženci seznanili z nekaterimi osrednjimi koncepti narativnih terapevtskih pristopov. Ti pristopi se opirajo na paradigmo socialnega konstrukcionizma in predpostavljajo, da jezik vsebuje gradivo, iz katerega posamezniki in družine konstruirajo svoje
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izkušnje na način zgodbe. Kontekst pomoči je razgovor med novo zgodbo soustvarjajočimi sogovorniki, je ponovno pisanje zgodbe v procesu dialoga, kjer se namesto prvotne, s problemi
nasičene zgodbe začne porajati nova, alternativna, bolj zaželena zgodba. Kjer se iz notranjih monologov oz. dialogov, v katerih smo obtičali, premikamo v osvobajajoče naracije, na neoznačeno
ozemlje doslej neizrečenega, neubesedenega. Kjer namesto reševanja problemov skupaj oblikujemo rešitve, tako da soustvarjamo okoliščine, ki na naše sogovornike delujejo tako spodbudno,
energizirajoče, motivirajoče, da začno spontano opuščati vzorce delovanja, ki so jih opredelili
kot problemske ali problematične, in namesto njih razvijejo alternativne načine razmišljanja,
čustvovanja in vedenja v smeri želenih terapevtskih izidov. Izvajalki delavnice bova koncepte
ponazorili ob primerih iz lastne terapevtske prakse in iz strokovne literature, ki bodo vključevali
delo s telesom (npr. pomoč pri samopoškodovanju). Če bo na voljo dovolj časa, bodo udeleženci
tudi izkustveno preizkusili nekatere narativne načine dela (npr. eksternalizacijo).
10. IRENA FRAS, univ. dipl. soc. del., spec. transakcijsko analitične psihoterapije
TANJA KRIST, prof. šp. vzgoje, spec. transakcijsko analitične psihoterapije
KRISTINA SLANA, univ. dipl. andragog, spec. transakcijsko analitične psihote
rapije
Raziskava o prepoznavnosti psihoterapevtov v Sloveniji in osebna izkušnja v procesu
raziskovanja, predstavitev in diskusijska delavnica
				
Z raziskavo smo ugotavljali prepoznavnost psihoterapevtov v Sloveniji v odnosu s psihologi
in psihiatri. Poleg tega smo ugotavljali tudi življenjske situacije, v katerih bi se posamezniki
odločili za psihoterapijo. Uporabili smo metodo anketiranja kot enega od načinov akcijskega
raziskovanja pridobivanja podatkov, pregleda trenutnega stanja in razumevanja izbrane teme.
Odločili smo se za čim bolj odnosni pristop k zajemanju podatkov, da bi razvili boljše razumevanje vedenja in prepoznali potrebe anketirancev in s tem odprli nove možnosti k načrtovanju in
nagovoru polja psihoterapevtskega dela.
Raziskava je bila načrtovana in izvedena v sodelovanju z mentorjem inštituta IPTA Martinom Bertokom, učiteljem in supervizorjem, in študentkami ter specializantkami transakcijsko
analitične psihoterapije.
Uvodni predstavitvi in interpretaciji raziskave o prepoznavnosti psihoterapevtov v Sloveniji
bo sledila diskusija in izmenjava mnenj z udeleženci seminarske predstavitve.
11. Mag. MIRAN MOŽINA, dr. med., psihiater, psihoterapevt
META FONDA, psihoterapevtka
Terapevtsko delo s telesom v sistemski psihoterapiji, delavnica
Ključne besede: sistemska psihoterapija, telo, odnosni kipi, gibanje, intimnost, agresivnost,
dotik
Sistemska psihoterapija je bila že od samih začetkov v petdesetih letih prejšnjega stoletja,
ko se je uveljavila kot ena od oblik družinske terapije, veliko bolj odprta za delo s telesom kot
psihoanaliza. Ker so številni Freudovi učenci imeli romantična in spolna razmerja s svojimi
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pacientkami, je Freud, da bi svojo metodo zaščitil pred takimi zdrsi, izdelal dokaj stroga in omejujoča metodična navodila za psihoanalizo, ki so jo spremenila v prevladujoče pogovorno obliko
terapije. Tako je npr. poudarjal terapevtovo abstinenco, čustveno nevtralnost, prepoved dotikanja, terapevta kot objektivnega opazovalca itn. Gibanje in igra sta bila na splošno iz psihoterapije
izključena. Če pa pogledamo enega od sistemskih pristopov, ki ga je npr. razvila Virginia Satir,
ena od začetnic sistemske družinske terapije, lahko najdemo v njem veliko možnosti za dotik in
za telo, ki lahko preko gibov, odnosnih kipov in igre izrazi veliko več kot le besede. Za terapevta,
ki na seansi dela s celo družino, kjer so poleg staršev npr. še majhni otroci, je skoraj nepredstavljivo, da bi lahko otroke ukalupil samo v besedno izmenjavo, saj je eden glavnih kanalov
komuniciranja otrok gibanje. Prav tako si sistemske terapije parov ne moremo predstavljati brez
dotikov in brez vaj, ki npr. spodbujajo par k razvijanju intimnosti preko uglašenega dotika ali
brez vaj, ki spodbujajo varno izražanje agresivnosti. Terapevt lahko da paru vaje tudi za domačo
nalogo, ki jih preizkusita sama doma.
V delavnici bodo udeleženci imeli priložnost sami izkusiti nekatere za sistemski pristop običajne načine terapevtskega dela, ki vključujejo telo, gibanje in dotik.
12. dr. BOGDAN POLAJNER
psiholog, psihoterapevt, BPT Teaching Fellow
Bonding psihoterapija, predavanje in ogled kratkega filma
Ključne besede: Bonding psihoterapija, telo, čustva, prepričanja (kognitivne sheme), rehabilitacija
Bonding psihoterapija (BPT) je v okviru EAP priznan psihoterapevtski pristop. Gre za okoli
50 let star psihoterapevtski pristop, ki je nastal v ZDA in se z leti prenesel tudi na druge celine.
BPT psihoterapevti so v okviru Evrope povezani v krovno zvezo ESPB, na svetu pa v mednarodno povezavo ISBP.
BPT je skupinska psihoterapija. Zanjo je značilna izrazita usmerjenost v človekovo telesno,
čustveno, kognitivno in odnosno razsežnost. Zaradi bogastva številnih telesnih vaj se BPT izvaja
v telovadnicah oz. v podobnih prostorih, ki omogočajo intenzivne telesne vaje. Značilnost BPT
vaj je krepitve medčloveške (neseksualne) fizične bližine s sočasno čustveno odprtostjo, s ciljem
omogočanja korektivnih čustvenih in kognitivnih izkušenj.
Prispevek bo zajemal dve vsebini: v prvem delu kratko uvodno predavanje o BPT, v drugem
delu pa prikaz nizozemskega filma (40 min) o praktični izvedbi značilne BPT seanse; film zajema tudi komentarje udeležencev in psihoterapevta (film je angleško podnaslovljen).
13. Mag. JULIJANA FLORJANČIČ KRISTAN
univ. dipl. soc. delavka, psihoterapevtka
Pomen dotika v psihoterapiji, delavnica
Ključne besede: psihoterapija, dotik, Siegfridova točka, osebnostna rast, klasična psihiatrija,
komplementarna terapija
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Vsak človek ve, kako zelo pomemben je dotik od rojstva do smrti. Lahko bi celo poudarili
pomen dotika pred rojstvom, saj je že dolgo v ospredju trditev, da plod v maternici zaznava zvoke, dotike, razpoznava zlasti materin in celo očetov glas in bitje maminega srca. Alice Miller v
svoji knjigi Drama je biti otrok pripoveduje, kako pomemben je materin prijazni glas in pogovor
s še nerojenim otrokom. Ivan Milaković se v knjigi Ko sta mati in njeno dete bila sama sprašuje
o tem, ali gre pri še nerojenem otroku že za „psihično življenje sploh“. Ugotavlja, da je v odraslem še vedno otrok, da odrasli skriva v sebi vse faze svojega razvoja. Velikokrat se odziva na
pomanjkanje dotika s svojo bolečino, stisko, pretiranim hrepenenjem po dotiku. Ko so raziskovali vedenje fetusa, so ugotavljali, da se kot reakcija na vitalno ogroženost zelo vznemiri (pride
do motnje v delovanju srca, do hitrejšega in močnejšega utripa, vpliva celo na dotok kisika v
možgane). Pomiri se, ko se pomiri mati, ko se dotakne svojega trebuha, ga poboža. Zato je zelo
pomemben odnos matere in otroka v njeni maternici. Pripovedujejo o tem, da je pomembno celo,
kakšen odnos ima do nerojenega otroka materin ginekolog oz. porodničar. Pomembno je, kako
se ga dotaknejo osebe, ki so prisotne med porodom in neposredno po porodu;
v Franciji je porodničar Leboyer celo uvedel povsem drugačno vzdušje pri porodu, kot smo
ga bili do nedavna vajeni tudi pri nas (nekoliko zatemnjen prostor, nežno glasbo, šepetanje prisotnega osebja, takoj po porodu so položili komaj rojenega otroka na materin trebuh in ga niso
odnesli v drugi prostor...). Otrok je imel povsem sproščen obraz in ni jokal, nasprotno, na fotografijah je bil zaznaven smehljaj. Vse to počasi uvajajo tudi pri nas. Torej je povsem normalno,
da v življenju stalno hrepenimo po bližini, po dotiku, tako kot v plesu tudi v dotiku odkrivamo
lastno živost.
Za sodobno psihoterapijo je pomembno, da sprejemamo tudi druge, komplementarne postopke, ki so nas v poudarjanju suverenosti terapevtov, brez bližine, kaj šele dotika svojih klientov, in
opozarjanju, da je to lahko nevarno in da itak ne pomaga, za kar neko pomembno obdobje oddaljili od možnosti raziskovanja pomena dotika v psihoterapiji. Postopno se je obudilo spoznanje,
da je dotik pomemben, ker v psihoterapiji prispeva k ozdravitvi. Barbara Ann Brennan govori v
knjigi Moč zdravilnih rok o energetskih blokadah, ki se kažejo kot dušenje čustev, dokler v telesu ne začne zastajati tekočina. Po navadi tisti del telesa, kjer je nastala blokada, zboli. Pravi, da
ponavadi spremlja takšno stanje tudi občutje brezupa. Terapija s polaganjem rok bolni del telesa
umirja, blago vzpodbuja proces ponovnega pretoka energije, kar postopno vzpostavi čustveno in
psihofizično zdravje.
V sistemski psihoterapiji smo se učili pri spodbujanju odpiranja čustev, zlasti stika z žalostjo,
ki jo na ta način predelamo in lahko vzpostavimo novo čustveno stanje, ki ga želimo doseči, dotika Siegfridove točke na zgornjem levem delu hrbta, pod levo lopatico. Nemški terapevt Peter
Nemetschek je na reki življenja, ki jo je ponazoril z vrvmi, večkrat uporabil to tehniko, pri čemer
je bilo skoraj nemogoče izogniti se čustvom, ki so se vzbudila.
Delavnica bo potekala enkrat, vendar v dveh delih. V prvem delu bodo udeleženci poslušali
nekaj ugotovitev iz strokovne literature (že prej navedenih del in še iz Christiana Gostečnika Ne
grenite svojih otrok, Dragice M. Sternad Motnje hranjenja, Louise L. Hay Telo je tvoje, Zdenke
Zalokar Divjak Vzgajati z ljubeznijo, Zorana Milivojevića in drugih Mala knjiga za velike starše,
Michaela Guriana Dečke vzgajamo drugače, Milice Novković Družinski priročnik in še nekaterih. V drugem delu pa bo bivša klientka predstavila svojo knjigo in svojo pot k ozdravitvi. Ugotavljali bomo, da dotik ni oblika terapije kot samostojni psihoterapevtski pristop in sam dotik
ne zdravi, pač pa je lahko pomembna dopolnitev pogovorne oblike psihoterapije v kateremkoli
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pristopu; moja dobra izkušnja je seveda uporaba dotika v sistemski psihoterapiji.
Če nam bo ostajal čas, bomo dodali še tretji del, ki bo lahko izkustven, če bo kdo od udeležencev želel in bil pripravljen na sebi preizkusiti, kako je dotik pomemben za psihofizično zdravje.
14. ZDENKA MOLNAR, psihoterapevtka integrativne smeri za odrasle, diplomirana
univerzitetna sociologinja
Mag. LJUBO POLES, inženir navtike, specialist obramboslovja, v edukaciji za zakonskega in družinskega psihoterapevta, doktorski študent na programu zakonske in družinske terapije
Modrost telesa, delavnica
Ključne besede: telesno sebstvo, sporočila telesa, zgodba mojega telesa, strategija telesa,
pismo telesu
Delavnica predstavlja del edukacije »Modrost telesa«, ki se izvaja z izkustvenimi skupinami.
Na podlagi te izkušnje se ljudje odločajo za nadaljevanje dela na sebi.
Pristop temelji na razumevanju telesa na podlagi integrativne paradigme, obogatene z relacijsko družinsko paradigmo. Telo je zakladnica čutenj, atmosfer, senzacij…, pa vendar mu pogosto
ne namenjamo dovolj pozornosti. Telo nam vedno nekaj sporoča, vprašanje je le, ali smo to
pripravljeni slišati in razumeti ter na podlagi teh sporočil kaj ukreniti.
Na izkustveni delavnici se bomo posvetili telesnemu sebstvu, stanju našega telesa in sporočilom telesa. Svoje telo bomo narisali, opredelili njegovo življenjsko zgodbo in strategijo lastnega
telesa ter mu napisali pismo.
15. ANA MILETIĆ
univ. dipl. psih., specializantka integrativne psihoterapije
Samodotik in čutnost kot dodatek delu s telesom v integrativni psihoterapiji, delavnica
Ključne besede: delo s telesom, prizemljevanje, čutnost
V sodobni psihoterapiji premikamo pogled na telo z »ljudje imamo telesa« v »ljudje smo
telesa«. V tem duhu delavnica naslavlja najbolj vsakdanje in hkrati najintimnejše področje odnosa do sebe, odnos do lastnega telesa, kvaliteto dotika lastnega telesa. Posega v predverbalno
področje, kjer še vedno vladajo vitalnostni občutki in narekujejo domet naši sposobnosti uživanja v življenju. Vaje iz samodotika so uporabne za širjenje zavedanja duševnih procesov na vseh
ravneh tako pri terapevtu kot pri klientih. V psihoterapiji so lahko pomoč pri izboljšanju stika s
seboj, sprejemanju telesnosti, integraciji telesnih občutkov. So uporaben sprožilec telesnih spominov in naraven vhod na področja klientovega življenja, po katerih v psihoterapiji navadno
povprašujemo.
Potek delavnice:
Na delavnici bom predstavila teoretično ozadje dela s telesom ter eksperimenta v integrativni
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psihoterapiji, večino časa pa bo posvečenega praktičnemu prikazu in preizkušanju vaj samodotika in samomasaže.
16. INGO KLIMKUS
univ. dipl. psih., univ. dipl. polit., psihoterapevt
Telo in duh / The Body and the Spirit, delavnica
Ključne besede: telo, duhovnost, materialno telo, duhovno telo
Na delavnici bo s kratkimi vajami prikazana razlika med materialnim in duhovnim telesom.
Udeleženci bodo dobili vtis in občutek pomena duhovne psihoterapije. Delavnica bo potekala v
angleškem jeziku.

Na delavnice se prijavite z zaporedno številko, ki je navedena v urniku, in ne s številko iz te
liste!

Prijave in dodatne informacije:
E-mail: info@skzp.org
Tel: 041 572 443 (Manuela Mežič)
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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 psiho-terapijo. 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
pravila, 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
literatura. 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 prob-.
lema.
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,
klientom, študentom psihoterapije), ki niso vešči akademskega pisanja. Pošljete lahko kratka
poročila o praksi, projektih, mini raziskavah, kazuistične prikaze, knjižne recenzije, razmisleke,
polemike, izkušnje, pisma, ocene prispevkov, strokovne novice, novice o družbenih dogajanjih
pomembnih za psihoterapijo, poročila iz različnih psihoterapevtskih kongresov, strokovnih srečanj, usposabljanj, predavanj, seminarjev ipd.

Struktura člankov

Članek mora vsebovati v slovenskem in angleškem jeziku napisane: naslov članka, ključne
besede (najmanj tri, največ šest) in povzetek (10 do 15 vrstic). Priporočamo naslednjo strukturo
za raziskovalne (empirične) članke:
1. V uvodnem delu zgoščeno prikažite glavno teoretično oz. konceptualno ogrodje, iz 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 me
tod 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 prispev
ka 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).
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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: denis.hilcer@viaq.si).
Tabele naj bodo natipkane z enojnim razmikom. Nad tabelo naj bo (v datoteki s tabelaričnimi
in slikovnimi prikazi) izpisana zaporedna številka tabele in za piko njen naslov (npr. Tabela 1.
Primerjava vedenjskih vzorcev …). Tabela mora biti informativna brez posebnega sklicevanja na
besedilo, torej opremljena s potrebnimi informacijami in po potrebi z opombami. V besedilu se
sklicujte na sliko ali tabelo (npr. z ‚glej sliko 1’, ‚v tabeli 2’ ...), saj prikaz ne bo nujno na mestu,
ki ste ga predvideli.
V poglavju o rezultatih naj bo isti podatek vedno prikazan le enkrat. Izberite najbolj primeren
in informativen način (slika, tabela ali prikaz v vezanem besedilu).
Opombe k besedilu naj bodo pomaknjene na konec besedila pred seznam literature. Ne 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: 121-122; 1997: 26-29). Ko citiramo sekundarni vir, zapišemo
takole (Capra v Burman, 1999: 37) in na seznam virov ne uvrstimo primarnega vira (v našem
zgledu Caprovega dela), temveč samo sekundarni (v našem zgledu Burman). Če prispevek 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), 62-71.
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. 68-83). Maribor: SKZP.
Vsaka navedba prispevka, katerega naslov ni v enem od pogosto uporabljanih svetovnih
jezikov (npr. angleškem, nemškem, francoskem, italijanskem, španskem) mora imeti v seznamu
referenc v oglatem oklepaju dodan tudi naslov prispevka, preveden v angleški jezik. Primera
navedbe:
Pogačnik, V. (1995). Pojmovanje inteligentnosti [Conceptions of intelligence]. Radovljica:
Didakta.
Tušak, M. (1998). Barvne preference, simbolika barv in osebnost [Colour preferences, colour
symbolism and personality]. Psihološka obzorja, 7 (4), 67–79.
Sledi še nekaj primerov navajanja literature, ko gre za doktorske disertacije, neobjavljen vir,
prispevek iz strokovne konference oz. kongresa, spletni vir, več virov istega avtorja iz istega leta
in vir brez avtorja. Spletni vir opremimo z datumom, ko je bil dostopen. Pri objavah v dnevnem
tisku postavimo za številko časopisa v oklepaj še datum izida. Pri navajanju angleških virov se
držimo pravila, da so samostalniki in glagoli v naslovu pisani z veliko začetnico, vse ostale 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).
Reed-Victor, E. (2001). Child Temperament and Personality. Prispevek, predstavljen na 10.
evropski konferenci o razvojni psihologiji, Upsala, Švedska.
Dienel, C. (2004). Family Policies in European Comparison. Http://www.european-socialwork.net (28. 11. 2004).
Dominelli, L. (1997 a). Anti-racist Social Work. Palgrave: Macmillan (druga izdaja).
Dominelli, L. (1997 b). Sociology for Social Work. Basingstoke, Palgrave: Macmillan.
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (2000). Ur. l. RS, 31/2000: 3777–3787.
Pošiljanje prispevkov. Prispevki morajo biti v elektronski obliki v formatu WORD ali RTF
in jih pošljite na naslov: bojcus@yahoo.com
Za lekturo prispevkov v tujem jeziku mora poskrbeti avtor sam. Ko nam boste prvič 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: stres-tabeleslike.doc)
To je datoteka s slikami, tabelami, grafi.
DATOTEKA 3 (primer: stres-prva stran.doc)
To je prvi list prispevka, ki naj vsebuje (če je članek po dogovoru napisan v katerem od 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 revije KAIROS

Uredništvo
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NAROČILNICA za KAIROS – slovensko revijo 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. Naročnina velja do preklica.
Naročilnico najdete tudi na spletni strani SKZP: www.skzp.org/kairos
LETNA NAROČNINA - 4 številke v 2 zvezkih. (v ceno je že vračunan 20 % DDV):
- za pravne osebe 44 EUR,
- za fizične osebe in knjižnice 34 EUR,
Naročilo velja do preklica
Naročam(o) Slovensko revijo za psihoterapijo – KAIROS.
Št. izvodov ______________
Status naročnika (ustrezno podčrtajte):

pravna oseba

fizična oseba

študent/ka

PODATKI O NAROČNIKU:
Ime in priimek: ____________________________________________________
Naziv institucije*: __________________________________________________
Ulica: ____________________________________________________________
Poštna številka ___________________ Kraj ____________________________
Matična številka*____________________ Davčna številka*________________
Davčni zavezanec (ustrezno obkrožite)		

DA		

NE

Kontaktna oseba*: _________________________________________________
Naročilnico pošljete po e-pošti kairos@skzp.org

Podpis _____________________________			
* podatke vpišejo pravne osebe

Žig*

